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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Birinci celse 

1941 malî yılı Muvazeııei umumiye kanunu lâyiha
sının müzakeresine devamla Millî müdafaa vekâleti 
kara, hava ve deniz kısımları bütçelerile Askerî fab
rikalar ve Harita umum mjüdürlükleri bütçeleri kabul 
edildikten sonra Millî müdafaa bütçesinin kabulü do-
layısile Meclisin kahraman orduya emniyet ve itima
dının ve selâm ve muhabbetinin iblâğına dair takrir
ler müttefikan kabul edildi. 

1940 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağ
lı bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına, 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1940 
ırfalî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
lâyihalarının da müzakeresi ikmal olunarak heyeti 
ıımumiyeleri açık reye konuldu. 

Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimle
re zam icrasına dair kanuna ek kanun lâyihasının 
müzakeresine geçilip üç maddesi kabul edildikten 
sonra teneffüs için celse tatil olundu. 

ikinci celse 
Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimle

re zam icrasına dair kanuna bazı maddeler eklenme
sine. 

fteker ve glikozdan alman istihlâk vergisinin arttı
rılmasına dair kanun lâyihaları ve 

1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu lâyi
hası kabul olundu ve cuma günü toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtip Kâtip 
Sivas Bingöl Kütahya 

S. Günaltay Necmeddin Sahir Vedit Uzgören 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Denizaltı sınıfı mensuplarına verilecek zam

lar ve tazminler hakkındaki kanunun bazı maddele
rini değiştiren 3629 sayılı kanunun birinci ve ikinci 
maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası (1/641) 
(Bütçe ve Millî müdafaa encümenlerine) 

2 — Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 
1939 malî yılı hesabı katisi hakkında kanun lâyihası 
(1/642) (Divanı muhasebat encümenine) 

3 — Türkiye - Macaristan arasında 3 mayıs 1941 
tarihinde akit ve imza edilen Ticaret ve Tediye An
laşmaları ile merbutlarının tasdikma dair kanun lâ
yihası (1/643) (Hariciye ve İktisat encümenlerine) 

Mazbatalar 
4 — Beden terbiyesi genel direktörlüğü 1941 malî 

yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası (1/540) (Ruznameye) 

5 — Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü 1941 malî yılı Bütçe kanunu lâyi

hası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/541) (Ruzna
meye) 

6 — Devlet denizyolları işletme umum müdürlü
ğü 1941 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe en
cümeni mazbatası (1/542) (Ruznameye) 

7 — Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 
1941 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/544) (Ruznameye) 

8 — Devlet denizyolları ve Devlet limanları imlet
me umum müdürlüklerinin teşkilât ve vazifelerine 
dair olan 3633 sayılı kanunun 20 nci maddesine isti
naden icra Vekilleri Heyeti kararile yapılan sarfiya
tın kabulüne dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/640) (Ruznameye) 

9 — Ordu, bahriye ve jandarmja subay ve memu
rini hakkındaki 912 sayılı kanunun 6 ncı maddesinde
ki (Muhakeme altına alınmak) tabirinin tefsirine dair 
Başvekâlet tezkeresi ve Bütçe, Millî müdafaa ve Ad
liye encümenleri mazbataları (3/333) (Ruznameye) 



B İ R I N O I CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Refet Canıtez 

KATÎBLER : Cavit Oral (Niğde), Necmeddin Sahir (Bingöl); 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Devlet havayolları umum müdürlüğü 
1941 malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/543) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir. 

Devlet havayolları umum müdürlüğü 1941 malî 
yılı bütçe kanunu 

MADDE 1 — Devlet havayolları umum mü
dürlüğü 1941 malî yılı masrafları için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (500 000) lira 
tahsisat verilmiştir. 

A — Cetveli 

Memurlar maaşı 
REİS — Kabul" edilmiştir. 
Tekaüt maaşlarile tazminat ve 
tedavi masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müstahdemler ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat; ve daimî memuriyet 
harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Yabancı memleketler harcırahı 
ile memleket dahil ve haricinde 
tedrisat, talUkat ve staj mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İkramiye, sigjita ve uçuş para
ları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtalar m*n benzin, yağ 
ve sair masraflarile nakliye için 
verilecek ücret ve kiralar ve sair 
masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
57 960 

34 322 

14 148 

242 220 

5 000 

5 000 

19 001 

68 000 

[1] 191 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

F. 
9 

Lira 
26 000 İdare masrafları 

REİS — Kabul edilmiştir. 
10 Tesisat masrafları 20 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
11 Geçen ve eski yıllar borçları 649 

REİS — Kabul edilmiştir. 
12 1715 numaralı kanunun 8 nci 

maddesi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek itfa-
karşılığı 700 
REİS — Kabul edilmiştir. 

13 Reddiyat, bilet tabı masrafı ve 
satış komisyonu, reklâm, propa
ganda, memur ve yolcuların nak
li ve sair masraflar 7 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İdarenin 1941 malî yılı mas
raflarına karşılık olan varidat bağlı (B) işar 
retli cetvelde gösterildiği üzere (500 000) lira 
tahmin edilmiştir. 

B — Cetveli 
F. 
1 

Lira 
65 000 İşletme hasılatı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
2 Müteferrik hasılat ' 5 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
3 Hazineden yardım 430 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
İkinci maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — İdarenin 1941 malî yılı müte

ferrik müstahdemler kadrosu ile nakil vasıtala
rı kadrosu bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

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

329 



t : 60 30-5 1941 C : 1 
REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 5 — İdarenin 1940 malî yılı varidat 

ve tahsilatı ve Hazinede mevcut alacaklarile 
mezkûr yıl bütçesinden sarfedilen mebaliğ ara
sında hâsıl olacak fark ve 3988 sayılı kanunla 
Umumî muvazeneden yardım olarak ilâveten 
verilmesi kabul edilen 90 000 lira tayyare ve 
telsiz mubayaatına ve istimlâk bedellerile bina 
ve hangar inşaatına tahsis olunmuştur. 

Bu suretle tahassül edecek tahsisattan karşı
lığı mevkuf tutulmak üzere gelecek senelere ge
çici taahhüdat ve sarfiyat icrasına Münakalât 
vekili mezundur. Bu tahsisat 1941 malî yılı ve 
müteakip seneler varidat bütçesinde açılacak hu
susî bir fasla muhammenat ve masraf bütçesinin 
bu işlere ait tertiplerine tahsisat kaydolunur. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Bu maddede geçen rakam 90 bin değil, 
30 bin lira olacaktır. 

REİS — Bu tashihle maddeyi reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — Masraf bütçesindeki fasılların 
kendi maddeleri arasında münakale yapmağa 
Münakalât vekili mezundur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — 1941 masraf bütçesinin 1 ilâ 
9 ncu fasıllarından hâsıl olacak tasarruflardan 
mahkeme masraflarının tediyesine ve aylıkları 
50 liradan fazla olmamak ve aylık istihkakları 
yekûnu 1 000 lirayı geçmemek üzere lüzumu 
kadar memur namzedi ve şakirt ve muayyen iş
ler için maktu bir ücret mukabilinde avukat 
istihdamına Umum müdür mezundur. 

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

MADDE 8 — İdarenin pilot, makinist ihti
yacı noksanları lüzumu halinde Genelkurmay 
başkanlığmm muvafakati üzerine Millî Müda
faa vekâletince temin olunur. Bu suretle mu
vakkaten Havayolları idaresinde çalıştırılacak
ların maaş ve uçuş zamları Millî Müdafaa büt
çesinden ve tahakkuk edecek harcırah, kilo
metre uçuş paraları ile ikramiyeleri Havayol
ları bütçesinden tediye olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun 1 haziran 1941 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

2 — Hudut ve sahiller sıhhat umum müdür
lüğü 1911 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/545) fi] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda müta-
lea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1941 malî yılı Bütçe kanunu 

MADDE 1 — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün 1941 malî yılı masrafları için ili
şik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(461 754) lira tahsisat verilmiştir. 

A - CETVELİ 

1 Maaşat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

2 Ücretler 
REİS — Kabul edilmiştir. 

3 Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 Mütekaidin, eytam ve eramil 
maaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

5 Gece pratikası ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

6 Demirbaş 
REİS — Kabul edilmiştir. 

7 Levazım 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

8 Müteferrika 
REİS — Kabul edilmiştir. 

9 Daimî memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

10 Muvakkat memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

11 Milletlerarası kongre ve teşek
küllere iştirak masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

12 Resmî telefon masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

13 Posta ve telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

14 3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

15 Mütenevvi masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

16 Muhtelif masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

17 Nakil vasıtaları masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
148 148 

105 079 

5 112 

12 000 

16 000 

7 000 

17 500 

10 000 

4 000 

3 000 

7 501 

2 400 

1 050 

1 000 

18 450 

43 600 

42 000 

1] 170 sayılı basmayazı zaptın sonundadır 
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F. Lira 
18 Reddiyat 1 009 

REİS — Kabul edilmiştir. 
19 Geçen sene düyunu 1 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
20 1939 yılı borcu 4 840 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
21 Pasif korunma masrafı 3 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
22 Binaların vergileri ve mütenevvi 

masrafları 3 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

23 1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi mucibince Cumhuriyet Mer
kez bankasına verilecek itfa 
karşılığı 4 574 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr umum müdürlüğün 
1941 malî yılı masraflarına karşılık olmak 
üzere (B) işaretli cetvelde yazılı olduğu üze
re (462 430) liralık varidat tahmin edilmiştir. 

B-CETVELÎ 
F. Lira 
1 Adi varidat 249 430 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
2 Fevkalâde varidat ' 13 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
3 Maliyeden yardım 200 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
ikinci maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — îlişik (C) işaretli cetvelde 

müstenidatı gösterilen varidatın 1941 yılında 
da tahsiline devam olunur. 

REİS — Mütalea var mı?. Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Nakil vasıtalarında yapılacak 
dezenfeksiyon, haşerat ve fare itlafı ameliyesinin 
icap ettirdiği masraflar bilhesap kaç kuruşa ba
liğ olursa 1926 senesi beynelmilel sıhhiye muka
velenamesinin 18 nci maddesine tevfikan nakil 
vasıtaları sahip veya mümessillerinden istifa 
olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Umum müdürlüğün Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine da
hil müteferrik müstahdemleri ile mezkûr kanu
nun mevzuu haricinde kalan memurları ve na
kil vasıtaları bağlı (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Fasıl numarası ile unvanı bağlı (E) işaretli 

| cetvelde "1Z7İ1 tertipten idaresi zarurî görülen 
I ..,...„,^,ıTx mahiyetteki hizmetler için aylık 

ücretli müstahdemler kullanılabilir. Bunlarm 
kadroları ile 3656 sayılı kanunun 13 ncü mad
desi hükümlerine tâbi ihtisas mevkileri îcra 
Vekilleri Heyeti kararile tesbit ve müteakip yıl 
bütçesi ile Büyük Millet Meclisine tevdi olunur. 

Bu tertiplerden idare olunacak hizmetler 
kadrolarının bütçede mevcut diğer bir hizmetin 
ifasına müteallik kadrolara ilâve mahiyetinde 
bulunmaması şarttır. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Hudut ve sahillerde zuhur ede
cek hastalık salgınları fevkalâde tahaffuz ted
birleri ittihazını istilzam edecek mahiyet arzet-
tiği takdirde her nevi masrafları ödemek üzere 
bütçede bir faslı mahsus açılarak Umum mü
dürlüğün ihtiyat parasından (50 000) liraya ka
dar tahsisat kaydile sarfiyat icrasına ve bu ha
lin icabatmdan olarak muvakkaten istihdam 
edilecek memur ve müstahdem ücretleri için 
bütçenin 2 nci faslının 3 ncü muvakkat müstah
demler maddesine mevzu tahsisatın kifayetsizli
ği halinde de keza ihtiyat parasından bu mad
deye (10 000) liraya kadar tahsisat ilâvesile sar
fına Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili mezun
dur. 

REÎS — Mütalea var mı? Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Masraf bütçesindeki fasılların 
maddeleri arasmda münakale yapmağa Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekili mezundur. 

REÎS — Mütalea var mı? Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Kabotaj hakkını haiz - 50 safi 
tonilâtoya kadar - 50 dahil - olan yelkenli ve 
motorlu gemiler için 500 sayılı Rüsumu sıhhiye 
kanununun 4 ncü maddesile verilen mücellet pa-
tenteler yirmi sefere mahsus olmak üzere verilir. 
Bu gemilerden kanunun 1 nci maddesinde gös
terilen tonilâto rüsumu alınmaz. 

REÎS — Mütalea var mı? Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun 1 haziran 1941 ta
rihinden muteberdir. 

I REÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili memur
dur. 

REÎS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 
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3 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1941 malî 

yılı bütçe kanunu lâyihası (J/546) [1] 
REİS — İnhisarlar umum müdürlüğü bütçe

sine geçiyoruz. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 

mı? 
MEHMET SANLI (Burdur) — Müzakere

sine başladığımız inhisarlar umum müdürlüğü 
bütçesi münasebetile ben bu idare ile alâkadar 
olan ve ayni zamanda bir ihracat maddesi bulu
nan bir mahsulümüz hakkında bazı maruzatta 
bulunacağım. Af finizi rica ederim. (İstağfu-
rullah sesleri, işitilmiyor sesleri). Bu mahsul da 
anasondur. Anason esasen memleketimizin dört 
vilâyetinde, mahdut mntakalarda ve bu meyan-
da dairei intihabiyem olan Burdurun Yeşilova 
ve Tefenni kazalarında pek az miktarda ve tü
tün kadar masraflı ve zahmetli yetişen bir mah
sûldür. Bu mahsul normal senelerde takriben 
7 - 8 bin kilo istihsal edilir ve bazı senelerde ih
racat şöyle dursun, memleket ihtiyacını karşıla
yamayacak kadar az istihsali dolayısile hariçten 
oldukça yüksek fiatlarla memleketimize anason 
ithal etmek zaruretinde bulunuyoruz. Esasen 
müskirat imalinde kullanılan bu mahsulün ya
rısını zaten inhisarlar idaresi satın almaktadır. 
1940 senesi mahsulünü, inhisarlar idaresi, geçmiş 
senelerden istokları bulunduğu için mubayaada 
bulunmamış olduğundan, her sene bu, 40 - 50 
kuruşa satılırken geçen sene 20 - 25 kuruşa ser
best piyasada kısmen satılmış, kısmen de müs
tahsilin elinde kalmıştır, iknason müstahsilleri 
bu vaziyetten sıkıntı çekmiş ve yeni sene mah
sulünün idrakinin yaklaşması hasebile endişeye 
düşmüşlerdir. İşittiğime göre İstanbul ve Iz-
mırcıe fiat düşkünlüğünden istifade eden bazı 
tüccarlar senei sabıkaya nazaran yan fiatla sa
tın aldıkları bu mahsulün bir kısmını yüksek fi
atlarla harice satmak için müracaatta bulun
dukları anlaşılmıştır. Her türlü meşak ve me-
zahim. ile elde edilen bu mahsulün hakikî müs
tahsilleri bu suretle istifade edememişlerdir. 
Böyle tufeyli kazanmağa alışkın bir kaç tücca
rın cebi dolmuştur. Cumhuriyet Hükümetimi
zin diğer mahsulleri nasıl himaye etmiş ve müs
tahsilleri nasıl sevindirmiş ise, senelik istihsalin 
yarınına müşteri olan ve ticarî mahiyette bir 
Devlet müessesesi halinde bulunan İnhisarlar 
idaresi vasıtasile bu mahsulümüzü de himaye 
ederek memleket ihtiyacından fazlasının da yi
ne bu müessese elile ihracının temin buyurulma-
sını Hükümetimizle sayın İnhisarlar vekilinden 
rica ediyorum, maruzatım bundan ibarettir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — İn
hisarlar bütçesinde, benim lâf söylemememin 
imkânı olmadığını kabul buyurursunuz. Sene
lerden beri alkol denilen bu belâyı memleke
tin başından kaldırmağa imkân yoksa da, asga-

[1] 189 say ıh basmayazı zaptın sonundadır. 

rî dereceye indirmek için, ben, şahsıma düşen 
bütün gayreti, şimdiye kadar bu Mecliste sar-
fetmiş bulunuyorum. Şimdi ben alkol ve mazar
ratı hakkında bir kelime bile söylemiyeceğim. 
Sayın arkadaşım Bayan Türkân bir takım mü
şahedelerini ve ilmî tetebbülerine istinaden bu
nu uzun boylu huzurunuzda tafsil etti. 

Arkadaşlar, bu alkol tahribatı, bilhassa son 
zamanlarda yalnız İstanbul gazetelerinde görül
düğü üzere sokaklarda cereyan eden vakalar 
sizleri ürkütecek bir mahiyet almştır. Sebebi al
koldür. Dünyanın hiç bir yerinde sofra şarabı 
3-4 dereceyi geçmezken, bizim Devlet elile is
tihsal ettiğimiz şarabın derecesi 12 dir. Yani rakı 
derecesinde bir içki halini almıştır. Şarabı bel
ki bir zevk için veyahut da biraz alkol almak 
ihtiyacile içerken, bu derece ile sarhoşluğa alış
mış olan adamların içkisi haline gelmiştir. Rakı 
da 40, 45, 50 derecede halâ piyasamızda nasıl 
olur Devlet elile ortaya konulabilir?. 

Bu gün rakının en çok sarf olunduğu ve bu
nu itiyat etmiş olan Yunanistan bile rakıyı 35 
dereceye resmen indirmiştir. Orada 35 derece
den yukarı rakı bulamazsınız. Biz onun fevkin
de olarak 45 - 50 derecelik rakı içmekteyiz. Ar
kadaşlar bu, benim şahsî davam halinden çıkmış
tır, Devlet meselesi olmuştur. Çünkü Partimi
zin şefi, Millî Şefimiz, Devletin, Hükümete prog
ramını veren Millî Şefimiz dahi senelik nutkun
da bunu tebarüz ettirerek, alkol derecelerinin 
behemehal indirileceğini müjdelemişti. Şimdi 
bu iş şahsî davamız halinden çıkarak bir Devlet 
ve millet davası olmuştur. Binaenaleyh, sayın 
vekilimden soruyorum: Devlet Şefimizin alkol 
derecelerinin indirileceği hakkında bize vaki 
olan müjdeleri ne dereceye kadar tatbik ediL-

- mistir? Maalesef, bir İnhisar idaresi, de ismi 
bile hoş olmayan ve kadınlar arasında şiddetle 
taammüm eden votkayı çıkarmıştır. Bir bu ek
sikti; rakının yanına ilâve ettik. Binaenaleyh, 
sayın vekilimden, Devletin programı haline gel
miş, milletin arzusu, Meclisin isteği olan alkol 
derecesinin derhal indirilmesi talebinde bulunu
yorum. 

Bundan sonra sayın vekilden bir sual sora
cağım. Bomonti meselesi mevzubahs olduğu za
man burada bu müesseseye çok para verildiğini 
ve yapılan mukavele tarzının da fena olduğu
nun, tütün ihracı suretile döviz kaybettiğimizi 
ileri sürmüştüm. Vekil kabul etmedi ve müda
faada bulundu. Niçin, bilmiyorum? Doğru mu
dur? Haber aldığıma göre bu yüzden şirketle 
vekâlet arasında büyük bir ihtilâf çıkmıştır. Bu 
ihtilâfın derecesi nedir ve hangi yola doğru gi
diyor? Bunu da ayrıca izah etmelerini rica ede
ceğim. 

MAZEAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — Efen
dim, müskiratın mazarratı hakkında söz söyle
meğe hacet yoktur, çünkü bunu bilmiyen yok-
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tur. Fakat tecrübe göstermiştir ki, müskiratı 
kanunla men etmeğe imkân yoktur. Biz vak-
tile meni müskirat kanunu yaptık. Yalnız biz 
değil, Amerika da yaptr. Bu suretle men et
meğe imkân olmadığı sabit oldu. Ancak, bu 
müskiratın mazarratını tahfif, bir takım cemi
yetler ve telkin heyetleri halka telkin etmekle 
ve mekteplerde bunu talebeye okutulmakla 
mümkün olur. Yalnız rakı, şara,p, votka değil. 
eroin ve kokain gibi belâlar da vardır. Bunlar 
beşeriyet için birer tehlikeli şeylerdir. Himmet
leri var olsun; îstanbulda bir Yeşilay cemiyeti 
var. azası, müskiratı istimal etmivenlerden iba
rettir. Bu içkilerin mazarratı hakkında çok tel
kinler, propagandalar yapmaktadır. Eğer müs
kiratın mazarratını cemiyetin bünyesin
den izale etmek istiyorsa,k, Yeşilay ce
miyetine Hükümet biraz yardım etme
lidir. Bu muzir ve nesli beser için bir âfet olan 
eroin ve kokain gibi şeylerin önüne geçilsin. 
Yoksa kanun yapmakla bunun önüne geçilemi-
yeceği sabittir. 

REİS — Açık revinize arzedilen lâyihaya 
rey vermiyen var mı?... 

Rey tonlama muamelesi bitmiştir. 
Dr. ŞÜKRÜ EMED (Diyarbakır) — Efen

dim, alkolün zararları hakkında mebus arkada
şımız Bayan Türkân, bundan evvelki içtimada, 
uzun ve müdellel izahat verdiler. Simdi de kıy
metli arkadaşlarımızdan Mazhar Beyefendi bu 
zehrin ve buna benzer diğer keyif verici zehirle
rin mazarratı hakkında yapılacak olan propa
ganda teşkilâtına dair burada temennide bulun
dular. Bu mevzular konuşulurken, ihtisas şube
me taallûk etmesi dolayısile, yerimde sessizce 
oturmağa vicdanım katiyen tahammül etmedi. 
Hususile senelerce bu gibi zehirlerin yapmış ol
duğu tahribatı yakından görmüş ve bu hasta
ları tedavi etmiş olmak itibarile, bilhassa Maz
har Beyefendinin temennij^atma iştirak edece
ğim. Heyeti muhteremenize alkolün şu veya bu 
tarzda zehirli veya mazarratlı olduğunu söyliye-
cek değilim. Onu hepiniz pek iyi bilirsiniz, yal
nız şu noktayı arzetmek isterim ki, bu gün içki 
içen bir baba veya büyük baba kendi arzusile, 
vicdanı razi olarak çocuğunun, torununun, da
madının içtiğini ister mi, istemez mi? Bu nokta
yı anlamak istiyorum. Eğer bir baba kendi eli-
le karşısında oturan çocuğuna koca bir şişe rakı
yı içirebiliyorsa diyeceğim yoktur. Zannediyo
rum ki, senelerce içM içmiş bir ferd dahi kendi 
elile çocuğuna, torununa veya damadına içki 
içirmeğe razı olamaz. Şu halde yapacağımız 
nedir.? 

Yapacağımız, yeni nesle içki gibi, morfin 
gibi, eroin gibi, kokain gibi, afyon gibi ze
hirlerin fenalığını anlatarak, bunları bu gibi 
keyif verici zehirlere yakalanmaktan kurtar
maktır. Şimdiki içenler afiyetle içmekte de
vam etsinler. Fakat bundan sonrakileri hic ol

mazsa kurtarmak lâzımdır. Görüyoruz ki bu 
senenin bütçesinden bu geçmiştir. Gelecek se
neye kalıyor. Eldeki bütçede bir çok cemiyet
lere yardım var. Meselâ Tiftik cemiyetine, At-
koşuları cemiyetine yardım var. İnsanların bir 
tiftik keçisi kadar kıymetleri olmak lâzımdır. 
Şu halde benim temennim, gelecek sene büt-
çesile, keyif verici zehirler hakkında, gerek 
konferans, gerek mecmua ve gerekse projök-
siyon suretile propaganda yaparak bunun fe
nalığını anlatacak olan bir teşkilâta yardım 
için diğer mümasilleri gibi, hiç olmazsa ke
çide olduğu gibi, bir kaç bin lira verilmesini 
rica edivorum. 

Şimdi, îstanbulda bir kaç amatörün kendi 
arzusu ile yapmış olduğu cemiyeti de. Kızılay 
ve Çocuk esirgeme cemiyetleri gibi biraz nim 
resmî bir hale getirip merkezden idare etmeli
dir. Benim, Heyeti muhteremeden ricam bu
dur. (Doğru sesleri"). 

GALÎB GÜLTEKÎN (Konya) — Benden ev
vel söz alan arkadaşlar ispirtolu içkilerden 
bahsettiler. Ben buna artık temas etmivece-
flüm. Ben ispirtodan bahsedeceğim. Malûmu 
âliniz memleketimizde kâfi derecede mayi mah
rukatımız yoktur. gazyağma, benzine ispirto 
ka.rıştırmak tecrübeleri bazı memleketlerde ya
pılmış, bazı memleketlerde de yapılması hak
kında bir takım tetkikler yapılmış, kitaplar 
yazılmıştır. Onun için bendeniz. Sayın Vekil
den bu hususta bizde ne vapılmakta olduğu 
hakkında izahat lütfetmesini rica edeceğim. 
İkincisi, malûmu âliniz memleketimizde hava-
sazi olan vilâyetlerimiz savılıdrr. Bunun ha
ricinde havagrazı yoktur. Ağaç kömürü bulmak 
ta güclesmistir. Bh* kahve pişirmek, bh* su 
ısıtmak lâzım oldi'sn zaman kullanabilmek 
iüzere. mevaddı iptidaivesi memleketimizde bol 
olan ispirtonun fazla miktarda istihsali le ucuz 
fiatle her vere yayılmasının teminini rica ede
rim. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. RAİF KA
RADENİZ (Trabzon) — Teşkilât kanunu mü
zakere olunurken Bayan Türkân arkadaşımız, 
alkollü içkilerin zararlarını, mahzurlarını öne 
sürmüş ve bir çare olmak üzere de rakı ve vot
kanın menedilmesini teklif etmişti. Rakmm ve 
votkanın, başka bir tabirle, yüksek de
receli içkilerin ve belki bütün alkollü iç
kilerin muzır olduğunda hepimiz müttefikim. Bu 
bakımdan Bayan Türkân arkadaşımız cok hak
lıdır. Yalnız muzır olduğunu bildiğimiz bu iç
kilerden nasıl kurtulabiliriz?. Halledilecek me
sele bundan ibaret kalıyor. Evet menetmek, ilk 
evvel hatıra gelen bir tedbirdir. Fakat mene-
dilince hakikaten menetmek lâzım gelir. Yok
sa bir kanun çıkarıp ta filan dereceden yukarı 
olan içkiler menedildi dersek ve bunu menede-
mezsek bu, kaçakçılık suretile devam ederse, bu 
memnuiyetten hiç bir netice çıkmaz. Arkadaşla-
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rım da şimdi temas ettiler. Hepimizin malûmu 
olduğu üzere, Amerika müskiratı menetti. Fakat 
bu müskiratı istimal edenlerle Amerikan hükü
meti arasındaki mücadele çok uzun ve çetin 
oldu. Çok masraf yaptılar, mücadele için çok 
adamlar öldü. Yalnız memleket dahilinde de
ğil, hatta memleket hudutlarında da bu müca
dele devam etti. Denizlerde silâhlı vapurlar da 
bu mücadeleye iştirak ettirildi. Fakat neticede, 
içki içenler galebe çaldı ve Amerika hükümeti 
mağlub oldu, Eazı ileri giden memleketlerden de 
bu tecrübeyi yapanlar oldu, onlar da kazana
madı. Nihayet biz de bir meni müskirat ka
nunu çıkardık. O kanım çıktıktan se^ra mem
lekette, bunu kaçak olarak istimalinin önüne 
geçemedik ve nihayet bu kanunu kaldırmaca 
mecbur olduk. O halde müskiratı menetmenin 
ve bu suretle alkollü içkilerden halkı kurtar
manın artık imkânı olmadığı, yalnız bizde değil, 
bütün Dünyada tahakkuk etmiştir. Ne yapıla
bilir? Madem ki. menedilemivor. ne yanılabilir? 
Bu ffün bütün Dünyanın da takip ettisri bir yol 
var ki. biz de onu takir) ediyoruz: yüksek dere
celi içkilerden halkı kurtarmak ve aşağı dere
celi içkilere doğ-ru çekmek. Bu şekilde zararı 
tahfif etmek ve kalevi içeriden fetetmek. Yani 
halkın itivadı ile mücadele etmek. Daima mev-
ıııbahs edilen bir mesele olduğu için. alkolizme 
karsı mücadele cemiyetinde uzun müddet, çalı
şan. bir ecnebi profesörün, bu mücadeTenin na
sıl yan^lmasr d o OTU olacaer yolundaki noktai 
nazarını, kısaca arzedeceğim: 

Bu nrofesör divor ki, şişelerin büyütülüsü 
ve küçültülüsü, alkolizme karşı yapılan müca
delede, kendisinden, beklenen neticeleri vsrm"!-
miş ve bu gibi tedbirler nihayet bir nazariyeden 
ibaret kalmıştır. 

Alkol istihlâkinin kısmen azaltılması için aşa
ğıdaki tedbirlerin alınmasını tavsiye ediyor. 

1 — İrşat ve telkin yolu ile istihlâkin bugün
kü seviyesinde kalması, yeni neslin alkole müm- I 
kün olduğu kadar uzak tutulmasına gayret edil- I 
mesi, | 

2 — Yalnız mektenlerde değil halk arasında i 
dahi sporun ve alkolsüz eğlence yerlerinin artırıl- j 
ması, bayilerin adedinin azaltılması, veva büs- j 
bütün kaldırılarak, bilhassa büyük şehirlerin j 
mahdut ve muayyen yerlerinde açık ve kapalı 
satış yerleri ihdas edilmesi, 

4 — Hususî âmillerin faaliyetlerine nihayet 
vererek bilûmum imalâtın inhisar altına alın
ması, 

5 — Bira, şarap, likör gibi alkol derecesi az 
olan içki fiatlarmm ucuzlatılması, 

6 — Alkolikleri tedavi için tecrübe mahiye
tinde bir sanatöryom yapılması, i 

7 — Bütün bu tavsiyelerin Sıhhiye ve 
Maarif nezaretlerinin faaliyetleri ile yürütülme
si ve buna da inhisarlar idaresinin yardımının 
temin edilmesi. 

Arkadaşlar, bu profesörün tavsiyeleri aşağı 
yukarı bütün dünyaca kabul edilmiş ve bu yol
da çalışılmakta bulunulmuştur. Bizim de yap
tığımız, bütün dünyaca kabul edilen bu usulden 
başka bir usul değildir. Şimdi, inhisarlar ida
resi bu bakımdan şimdiye kadar ne yapmıştır? 
Evvela; alkol derecesi düşük olan biranın mem
lekette yayımını temin etmek istemiştir. Bili
yorsunuz ki, bira inhisar elinde değil iken mem
leketin mahdut şehirlerinde satılabilen bir nes
ne idi. İnhisarlar idaresi bira imali işini üze
rine alınca kendi vâsi teşkilâtı ile memleketin 
her tarafına bunu yaymağa imkân ve fırsat bul
du. Diğer taraftan bira fiatlannı tenzil ettik. 
Bunun neticesi olmak üzere bira satışları arttı 
ve daha da artmak istidadını gösterdi. Bunun 
yanında, derecesi yüksek olan rakı sarfiyatı da 
tevakkuf etti. Hattâ son senelerde biraz da te
nezzüle doğru yüz tuttu. Bunun rakamlarını 
müsaade buyurursanız kısaca arzedeyim : 1935 
senesinde memleketteki rakı sarfiyatı 6 milyon 
litre idi. 1936 da 6 489 000 litreye, 1937 sene
sinde 7 258 000 litreye, 1938 senesinde 
7 483 000 litreye çıktı. 1939 da ki, o zaman bi
ra fiatları tenzil edilmişti, İnhisarlarlar ida
resi yarım sene içerisinde bira fiatlannı tenzil 
ederek satışa çıkarmıştı, bu miktar 7 197 000 
litreye düştü. 1940 senesinde ki, içinde bulun
duğumuz senedir, elimizdeki 11 aylık rakamla
ra göredir, henüz sene hesaplarını almadık, se
ne sonunda 6 891 000 litreye kadar tenezzül 
edeceğini ümit ediyoruz. 

Bira sarfiyatı : 1936 senesinde 2 201 000 lit
re, 1937 de 2 671 000, 1938 de 2 652 000, 1939 
da 4 825 000, 1940 senesinde ise 8 000 000 
litre. 

Bu, bira vasıtasile yaptığımız mücadelenin 
neticesidir. Yüksek heyetinizin de malûmu ol
duğu üzere, bir kanun lâyihası Hükümetçe tan
zim edilmiş, Meclise sevkedilmiştir. Bütçe en
cümenince müzakeresi yapılmaktadır. Orada 
şara,p imalini inhisarın kontrolü altından çıkar-
tiyoruz. Yani şarabı serbest bırakıyoruz. Bu 
suretle hem memleketin bağcılarına bir yardım 
olur, hem de memlekette şarap istihsali çoğalır 
ve derecesi, rakıya nisbetle, az olduğu için müs
kirat istimal edenler rakının yerine belki bunu 
içerler diye ümit ediyoruz. Bu, ikinci faaliyet 
sahamızdır. 

Bu tedbirlerin yanında yüksek dereceli al
kollerin de istimalini güçleştirmeğe çalışıyoruz. 
Bu hususta yaptığımız şeyler : köylerde rakıyı 
sattırmıyoruz. Rakı bayileri ancak şehirlerde 
bulunur. İkincisi rakı da tenzili fiat yapmıyo» 
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ruz. Diğer mamulâtta zaman zaman yaptığımız 
bu tenzili fiatlan rakıda ve yüksek dereceli iç
ki olan votkada yapmıyoruz. işte görülüyor ki, 
inhisarlar idaresi bu hususta elinde olan ve ya
pabileceği tedbirleri almış ve bu hususta çalış
makta bulunmuştur. 

Memleketin sıhhati bakımından, yeni nesli 
içkiye alıştırmamak bakımından da Sıhhat ve 
Maarif vekâletleri de çalışıyorlar ve çalışa
caklardır. Yalnız Mazhar Müfit arkadaşımız af
yon ve müştaklarından bahsettiler. Bu hususta 
Gümrük muhafaza teşkilâtının istihbarat ser
visleri faaliyettedirler. Ancak rakıyı sureti 
katiyede menettiğimiz takdirde biz çok endişe 
ediyoruz, memleketi bu sefer, kaçırılması ko
lay ve saklanması kolay olan bu nevi müsekkir 
maddelerle doldurunuz ve memlekette yeni bir 
tehlike baş gösterebilir. Fakat hamdolsun şim
diki vaziyetimiz bu gibi maddelerin memleketi
mizde çok istimal edilmediğini ve bir itiyat ha
line gelmediğini göstermektedir. 

Müsaade buyurursanız bir sene içerisinde, 
hatta muhtelif seneler içerisinde Gümrük muha
faza teşkilâtına bağlı istihbarat servislerinin 
yalnız diğer kaçakçılık işlerinden başka bu 
uyuşturucu maddeler üzerindeki faaliyetini arze-
deyim: 

1933 senesinde 3671 kilo 577 gram uyuşturu
cu madde kaçak olarak yakalanmıştır. Gene 
1934 senesinde 932 kilo, 1935 senesinde 2686; 
1936 da 1002, 1937 de 158, 1938 de 272, 1939 da 
369, 1940 m 10 ayında 73. Bu yalnız muhafaza 
teşkilâtının istihbarat servisi tarafından yakala
nan miktardır. 

Zabıtanın ve diğer resmî dairelerin bulup ha
ber verdiği miktar bundan ayrıdır. Fakat on
lar da hesap edilecek olsa, memlekette uyuştu
rucu madde istimali ve kaçakçılık hususlarının 
korkulacak miktarda olmadığı anlaşılır. 

Burdur mebusu arkadaşımız anasondan bah
settiler. Yüksek Heyetinizin malûmu olduğu 
üzere, memleketimizde anason ekimi, istihsali 
serbesttir, inhisarlar idaresi anason mubayaa 
eder. Bununla beraber bunu hususî rakı amil
leri de mubayaa ederler ve nihayet memleket 
dışma da ihraç olunur, inhisarlar idaresi biz
zat kendi kullanacağı anasonları alır, senede 
muhtaç olduğu anason 400 küsur bin kilodur. 
Halbuki memlekette istihsal edilen anoson 
800 - 900 bin kiloya çıktığı vakidir. Anason, 
mahiyeti itibarile uzun müddet dayanmıyan 
bir maddedir. Azamî 2 sene dayanır. 2 sene 
sonra esansı kaybolur, hiç bir işe yaramaz hale 
gelir. Biz inhisarlar idaresinde şimdi bir tet
kikin ve bir etüdün arkasından koşuyoruz. Ana
sonun asıl lâzım olan, esansı olduğuna ve ken
disi fazla zaman muhafaza edilemiyen bir meta 
olduğuna göre, bunun esansını istihsal ederek 

şişelere koymak suretile uzun müddet muhafaza 
edemez miyiz? Bazı seneler fevkalâde olarak 
çok istihsal olunuyor. Bazı seneler de hiç ol
muyor. Bu yukarıda arzettiğim şekilde, mem
leketin fazla olan anasonunu alıp ta, olmadığı 
senelerdeki ihtiyacımıza kullanmak suretile is
tifade etmek imkânını bulamaz mıyız? Bu su
retle tabiidir ki, zürra da istifade etmiş olur. 
Bu etüd devam etmektedir. Bundan iyi netice 
alınacağı umulmaktadır. Tabidir ki, inhisarlar 
idaresinin memlekette istihsal edilen bütün ana
sonları almasma maddeten imkân yoktur. Bu 
senenin ihtiyacını biz geçen seneden temin et
miş olduğumuz için bu sene az miktarda anason 
almak mecburiyetinde kaldık. Maamafih Ticaret 
vekâleti dividant mukabilinde bir kısmının da 
harice satılmasını temin etti. Anason üzerinde 
inhisarlar idaresi bakımından yapılacak başka 
bir şey yoktur zennederim. 

Ziya Gevher arkadaşımız evvela, müskiratı 
menedelim dediler. Sonra bunun kabili tatbik 
olmıyacak bir şekil olduğunu bildikleri için, 
derecelerini indirelim dediler. Bu, hakikaten 
bizim de üzerinde çalıştığımız bir mevzudur. 
Kendileri de huzurunuzda muhtelif vesilelerle 
izhar ettikleri gibi, bir zamanlar rakı derece
sini 45 dereceden 40 dereceye indirmek teşebbü
sü oldu. Bunda muvaffak olamadık arkadaşlar. 
Bir tecrübe mahiyetinde bunları yaptık. Mülha
kata tevzi ettik, bayiler bir miktar aldılar. Fa
kat ilk devrede nasıl oluyormuş diye herkes bir 
az aldı. Fakat ondan sonra arkası kesildi. Bayi
ler bize müracaat ettiler. Biz bunları satamıyo
ruz. Bunları 45 derecelik rakı ile değiştiriniz 
dediler biz de 45 derecelik rakı ile bunları de

ğiştirmeğe mecbur olduk şimdi bunların derecesi
ni de 45 şe çıkarıp onlar meyanmda satacağız. 
Binaenaleyh rakının derecesini tenzil etmekle 
bunun yapılamıyacağr neticesine vardık. Rakıyı 
kendi hududunda tahdit ederek başka mahiyette 
derecesi düşük olan içkilerin yayımını temin 
etmek yolunda devam ediyoruz. Arkadaşımız 
bir de Bomonti fabrikasından bahsettiler. Yük
sek Heyetinizin de malûmu olduğu üzere, Bo
monti fabrikasını, gerek tstanbuldaki ve ge
rek Izmirdeki müesseselerile 400 000 türk lira
sına satm aldık. Bunun bedeli olarak tütün 
verecektik. Bu şekilde mukavele yaptık. Tü
tünleri ayırdık, teslim etmek istedik. Bunlar 
bu sefer bize dediler ki, bunları biz Amerikaya 
çıkaracağız. Yaptığımız mukaveleye şöyle 
bir madde koymuştuk: «Serbest dövizle 
muamele yapan memleketlere şirket bu 
tütünleri çıkaracak ve elde edebileceği 
dövizi memlekete getirmek mecburiyetinden va
reste tutulacaktı. Amerika isteyince tetkik ettik, 
mukavele icabı, Amerika bize nazaran serbest 
dövizle muamele yapan bir memleket değildi 
Çünkü Amerika ile yaptığımız muamelede biz 
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kendisine verdiğimiz malların % 20 si, döviz ola- ı 
rak, Hazinenin emrine verilecek ve % 80 ni de 
Amerikadan mal mubayaa etmeğe mukabil 
elinde tutacaktır. Bu suretle buradan elimize 
seksen bin liralık döviz geçecek demektir. Fa
kat Amerikanın şirkete vermesi lâzım gelen 
220 bin lira ile de Amerikadan mal mubayaa 
edilmesi lâzım gelecekti. Buna biz imkân gör
medik. Mukavele hükmüne de uygun bulmadık, 
çünkü mukavele maddesi sarihtir. Serbest dö
vizle muamele yapan memleket diye kayıt var
dır. Bunun üzerine başka memleketler aradık, 
muhtelif kombinozonlar teklif etti, bizim işimize 
gelmedi. Fakat böyle olmakla beraber, tütünle
ri onun hesabına bizim elimizde, fabrika da bi
zim elimizde, işimize devam ettik. Bir aralık biz
den icar istedi, mukavele vardır, kanunidir, bize 
resmen satılmıştır, mal bizimdir, bizden icar is
teyemezsiniz dedik. Mukaveleyi fesih için de ce
saret edemedi, nihayet başka bir memleketi, Is-
viçreyi buldu. Bundan bir ay kadar evvel bize 
müracaat etti. Tütünlerimi bana verin ve fabri
kanın tapusunu alm dedi. Biz de fabrikanın ta
pusunu aldık ve tütünleri teslim ettik. Mesele 
de bu şekilde halledildi. 

Konya mebusu Galip Bey arkadaşımız, ben
zine ispirto karıştırılma meselesini öne sürdü
ler. Benzine karıştırılacak ispirto % 30 nisbetin-
dedir diyorlar. Memleketin bir senelik benzin 
sarfiyatı elli bin ton olduğuna göre, 15 - 16 bin 
ton ispirtoya ihtiyaç vardır. Benzine karıştırıla
cak ispirto, bizim kullandığımız ve derecesi 96 
olan saf ispirto değildir. 99 - 99,5 derecede alkol 
apsoldür. Hükümetin bunu yapacak fabrikası 

yoktur. Sadece hususî bir müessese, Tevfik Cenanî 
isminde bir fabrikatör senede 1500 ton kadar al
kol apsolü imal edebilmektedir ve Millî müdafaa 
ihtiyacını halen görmektedir. Binaenaleyh, ben
zine ispirto karıştırılmak istenildiği takdirde 
evvel emirde, memlekette on beş bin ton alkol 
apsolü istihsal edecek fabrikaları kurmak lâ
zımdır. Ondan sonra, belki de ondan evvel, is
pirto istihsal edilecek mevaddı iptidaiyeyi bul
mak lâzımdır. Bu günkü ispirto mevaddı iptida-
iyesi şeker fabrikalarının elde ettikleri melaslar
dır. Turhal, ve Eskişehir fabrikalarının istihsal 
ettikleri melaslar ispirto istihsaline tahsis olun
maktadır. Memleketin ihtiyacı senede 2 000 
tondur. Bunu yalnız Eskişehir fabrikamız temin 
etmektedir. Yapılan hesaplara göre, gerek Tur
hal, gerek Eskişehir melasları senede 5000 ton 
ispirto yapabilecek kapasitededir. Bu husus için 
Ziraat vekâleti teşebbüs aldı, muhtelif vekâlet
lerden murahhas istediler, bu murahhaslar he
yet halinde çalıştı, vardıkları neticeyi bir ra
porla tesbit ettiler. Fakat bu netice müsbet değil
dir. Maahaza bu mevzular üzerindeyiz. Fırka 
grupunda da bir arkadaş yeniden bu hususta 
müzakere açmak istemiştir. Orada bunu daha 
derin ve etraflıca münakaşa ederiz. 

Teşkilât kanunu müzakere edilirken İbrahim 
Dıblan arkadaşımız, bir başka meseleden de 
bahsetmişti ve cevabımı bütçe müzakeresine 
talik etmiştim. İbrahim Dıblan arkadaşımın is
tediği şu idi : Eksperler diyor, zürraın tütünle
rini satın alırken değer kıymetini versinler. Bu
na bir çare bulup, değer kıymetini versinler Bu, 
zürra tarafından vukubulupta mebus arkadaş
larımız vasıtasile vekâlete aksettirilmiş şikâyet
lerdir, Yeni değildir, eskidenberi devam eden 
bir iştir. Yüksek Heyetinizce malûmdur ki, 
tütün neviyat itibarile birbirinden çok farklı 
vasıflar taşıyan, ve çok farklı vaziyet arzeden 
bir mahsuldür. Meselâ birinci nevi samsunlar 
kilosu 600 - 700 kuruşa verildiği halde âdi tü
tünlerin kilosu on kuruştur. Neviyatı arasında 
bu kadar fark olan bir malın satışında fiat tak
dir ederken mal sahibi ile eksperler arasında 
gayet tabiî olarak ihtilâflar çıkar. Zürram ka
bahati yoktur. O, emek vermiştir, iyi neviden 
mahsul alacağım diye gayret etmiştir, ter dök
müştür, eline a.z para geçince feryat ediyor. 
Halbuki İnhisarlar idaresi de tütün evsafına gö
re fiat vermek mecburiyetinde bulunduğu ci
hetle evsafını düşük görünce az para veriyor. 
Yalnız kalır ki, bu eksperler kompetan mıdır, 
iyi midir, hüsnüniyet sahibi midir? Köylü belki 
bu vasıfları iyi bilmez. Onun için eksperler 
hüsnü niyet sahibi değilse suiistimaller olacak
tır. Biz inhisarlar idaresinin eksperlerini hem 
iyi yetiştirmek hem de hiç bir zaman zürram 
aleyhine ve Devletin lehine bir haksızlık 
yapmamaları için tedbirler almaktayız. Muba
yaa olunan tütünler bakım evlerine geldiği za
man ayrıca başka eksperler tarafından muayene 
edilmektedir. İşlendiği zaman da vasıfları tes
bit edilmekte ve mubayaa, olunan bu tütün han
gi eksper tarafından mubayaa edilmişse onun is
mi mahfuz tutulduğu için bir aksaklık vukuun
da derhal o eksperi yakalamaktayız. Bundan 
dolayı eksper mubayaa edeceği tütünlerin va
sıflarını tam olarak tesbit etmek mecburiyetin
dedir. Bütün bu muameleler neticesinde aksi 
ve yanlış bir muamele yapan eksper meydana 
çıkarsa ceza görür ve hatta vazifesine nihayet 
verilir. Bunları bilen eksperler bu hususta aza
mî dikkat sarfetmektedirler. 

Eğer muayyen bir zürra ve satıcı hakkında 
fena muamele yapıldığını duyarsak onu da 
sureti mahsusada baş eksper veya teknik şef 
göndererek mahallen tetkik ettirmekteyiz ve 
bu meseleleri de daima, ne Hazinenin ve ne de 
zürraın zararını mucip olmayacak bir şekilde 
hal yolundayız. 

Zannediyorum ki bu maruzatımla İbrahim 
Dıblan arkadaşımıza cevap vermiş olduğum gi
bi arkadaşlarımın benden sormak istedikleri 
hususları da aydınlatmış oluyorum. (Müzakere 
kâfi sesleri). 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Diyarba-
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meselesi, bıyıkla sakal arası. Fakat bu hususta 
varidatı bir tarafa bırakıp sıhhatle meşgul ol
mak daha muvafık olur gibi geliyor. Buyurdu
lar ki: halkı hafif dereceli içkilere alıştırmak 
için birayı, şarabı tamim ediyoruz. Efendim 
Fransada rakı yoktur, oradaki alkolizm şarap
tan oluyor. 

ZÎYA GEVHER ETİLÎ (Çanakkale) — Ora
da da apsent vardır. 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Devamla) — 
Evvelce 25 gram rakı ile kafayı tütsüliyenler 
şimdi 20 bardak bira içiyorlar, şarap içiyor
lar. Bu suretle mazarratı aynı oluyor. Yani 
hafife gitmekle mazarratı tahfif etmiş olmu
yoruz. Demin bir muhterem doktor arkadaşım 
dediler ki; 43 dereceden aşağı rakı olmaz. Hal
buki, ben Yunanistanda bizzat gördüm, uzo di
ye bir rakı vardır. Derecesi 25 mi, 30 mudur, 
öyle bir şey. Demek ki, imkânı vardır. Ama 
diyecekler ki, bu anasonlu değil de bilmem ne
dir. Ne olursa olsun rakı bulamayınca ispir
to içen ayyaş, Ziya Gevher arkadaşımızın dedi
ği gibi, alışmış olan adam, bunu da içmeğe 
mecbur kalır. Tabiî yüksek dereceliler satıl-
mazsa diğerlerini de otuz, otuz beş dereceye 
indirirsek alışmış olan adam bunları da ala
caktır. Arkadaşlar, bunun mazarratı için biz 
kös dinlemiş adamlarız. 

Dr. OSMAN SEVKI ULUDAĞ (Konya) — 
Yine para etmedi. (Gülmeler). 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Devamla) — 
Bizim düşündüğümüz bizden sonra gelecekler 
içindir, yani nesli ati içindir. Yoksa biz bunun 
mazarratını çok dinledik. Makaleler yazdık 
veya yazılanları okuduk. Bu, bizim için değil
dir, demin de dediğim gibi, nesli ati içindir. 
(Doğru sesleri) Buna ilâveten vekil beyefendi 
umum müskiratın derecesini indirsin. Şarabı 
indirdik, birayı indirdik, halkı buna alıştırıyo
ruz demek, sıhhat bakımından hiç faideli olmı-
yan bir şeydir. Bira içecek, hem biranın çok
luğundan tevessüü mideye uğrayacak ve hem de 
fazla olarak raknım yaptığı tahribat da ola
caktır. Binaenaleyh bendeniz derecelerin umu
miyetle indirilmesine taraftarım. Tek dereceli 
rakı olsun. Yoksa bunun menedilemiyeceğini 
biliyoruz. (Alkışlar), (Müzakere kâfi sesleri). 

TÜRKÂN ÖRS (Antalya) — Efendim, evve
lâ içkinin memnuiyetini kim teklif etti? (İşit
miyoruz sesleri). 

Geçen gün içkinin memnuiyetini ben teklif 
ettim arkadaşlar. Derecesinin azalmasını müna
kaşa eden Ziya Gevher arkadaşım değil. Bina
enaleyh o husustaki cevaplar bana aittir. Ve
kil beyefendi içki memnuiyetinin iyi netice 
vermediğini, gerek bizde ve gerek Amerikada 
bunun tecrübe edildiğini, fakat Hükümetin bu 
yasağı tutundurmağa muvaffak olamadığını, 
geri döndüğünü ifade buyurdular. Bendeniz 
vekilin sözlerinin manc ve mefhumundan bunu 
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anladım. Çok kısa bir zaman kaldığım Ameri
kada, geçen sene gittiğim zaman orada müşahe
de ettim ki, içki yasağı gayet iyi neticeler ver
miştir. Elimde bu hususta bir istatistik yok
tur. Bu suretle bu iddiam da faydalı olur mu 
bilmem? Orada şunu gördüm; bizim mem
leketimizde de böyle olmasını temenni ede
rim. Orada Fahrenhayt kullanılıyor. Santigrat 
60 - 65 derecede buzlu borulardan buz gibi su-. 
larm şakır, şakır aktığmı gördüm. Orada, 
Fransada olduğu gibi şarap, îsviçrede, Belçika 
ve almanyada olduğu gibi bira fazla istihlâk 
edilmiyor, bu borulardan geçen buz gibi sular 
bol, bol içiliyor. Bizim sularımız ise onlarrnkin-
den daha çok güzel olduğu için su ile hararet
lerini teskin edebilirler. İçkinin derecesini in
dirmek demek, rakı ile votkanın menedilmesine 
muadil bir sözdür. Ben zannediyorum ki, bu 
içkilere karşı konacak bir yasakta Hükümet 
mükemmelen muvaffak olacaktır. Çünkü biz 
Devlet otoritesine sıkı sıkıya tâbi olan bir mil
letiz, bunu çok defa göstermişizdir. Bir arka
daşım buyurdular ki, kadmlar da yüksek dere
celi içkiler istihlâk ediyor. Ben kadınlardan 
içenleri istisna etmedim. Maatteessüf bütün içen
leri ittiham ettim. Eğer benim cinsimden içenler 
varsa, hataları tamamen itiraf etmek lâzımdır, 
çünkü bana benzeyorlar diye müsamaha edile
mez. Sonra dediler İd, içki terbiyesi memleke
timizde hâsıl oldu. Bir doktor arkadaşımdan 
içkiye cevazı tazammun eden bir söz işitmek 
istemezdim. Bilâkis içki, sarhoş ederek insanı 
fena hallere sevkeder, terbiye haricine sevke-
der. Başkalarına zarar verecek derecede yük-
selmemelerinin önüne başka hallerle geçilmiştir. 
Yoksa içki içenlerin bu gibi hallerin önünü al
maları hiç bir zaman temenni edilemez. 

Bu meselenin çok heyecanla münakaşa edil
diğini ve muhterem Heyetinizin bu âfete lüzu
mu kadar ehemmiyet verdiğini görmekle müte
selliyim. Bunun cemiyet bünyesinde yaptığı 
fenalığı kabul etmekle artık bunun serbestçe ve 
başıboş surette devam edip gitmesine imkân 
yoktur. Meşhur ahlakçılardan birisi demiştir 
ki, « başkasına tavsiye etmiyeceğin ve edemeye
ceğin bir şeyi sen de yapma ». Bir kimse kir, 
çocuğuna, kızına ve karısına iç diye biliyorsa 
onun hakkında diyeceğim yoktur. Bazıları bu
na alışmış olabilir. Evet fena bir şeydir. Fa
kat cezasını kendisi çeker. Hiç olmazsa bun
dan sonrakileri korumak lâzımdır (Alkışlar). 

REİS — Kifayeti müzakere takrirleri var
dır. Hükümetin bir mütaleası var mı? 

Dr. ŞÜKRÜ EMED (Diyarbakır) — Benim 
Vekilden bir sualim var, Dediler ki, aşağı de
recede rakı yaptık ve satışa çıkardık, rağbet 
görmedi. Başka bir arkadaşımız da aşağı dere
cede rakı yapılamaz, diyorlar. Bunun hangisi 
doğrudur? Siz yaptınızsa, demek ki yapılabili
yor. Çünkü olmayan bir şeyi piyasaya çıkara-
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mazdmız. Şu halde olmuş ve satışa da çıkmış
tır. Lütfen bunun tavzihini rica ediyorum. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — Çok 
para ile sarhoş oluyorlar, onun için beğenme
mişlerdir. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RAİF 
KARADENİZ (Trabzon) — Bütün söz söyleyen 
muhterem hatiplerin ifadeleri « alkol derecele
rini düşürünüz » noktasında toplanmış bulunu
yor. İçki deyince nevi itibarile her memleket
te ayrı ayrı, bazan da bütün dünyada bir, mu
ayyen vasfı taşıyan şeylerdir. Şampanya da 
alkol derecesi nedir, ne kadar alkol derecesi 
olursa, ne derece köpürürse, ne kadar suyu 
olursa muayyen vasıfları haiz şampanya olur. 
Şarap ta tıpkı bunun gibidir. Alkol derecesi 
malûm, su derecesi malûm, daha içerisinde neler 
varsa malûm. Bizde de bir içki vardır, adı ra
kıdır. Bu da derece itibarile 43 ile 50 arasında 
olmazsa rakı olmuyor. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Sakız koyun. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RAİF 
KARADENİZ (Devamla) — Bunun derecesini 
indirirsek ne oluyor? Yeni bir nevi içki ismi mi 
vereceğiz. Buna ne diyeceğiz? Rakının derecesi
ni indirin demek, yeni bir nevi içki ica,t edin 
demektir. Bunu yapamayız. Nitekim rakının 
derecesini indirdik, olmadı, 40 derecede anason 
erimedi. Şarap için de böyledir. Bunun da de
recesi düşük olsun dediler. Şarabın derecesi 
beynelmilel malûmdur.! Bizim üzümlerimiz kaç 
derecede şarap imaline müsattir. Bu müskirat 
işinde teknisyenlere, mütehassıslara yer ver
mek, onları dinlemek mecburiyeti vardır. (Doğ
ru sesleri). 

Arkadaşlarımızın, zannediyorum ki, benden 
istedikleri şey, muayyen içkilerden dereceleri 
düşük olanları memlekette yaymak, ağır olan
larını kaldırmaktır. Biz de bu yolu tuttuk. 

Arkadaşlar; Ziya Gevher arkadaşımız bira 
fabrikasının bu şekilde tescilinin yapıldığından 
dolayı memnun olduğunu fakat kendi sözlerinin 
dinlenmediğini söylediler. Kendilerinin o za
man söylediği şu idi: Sakın bira fabrikasını al
mayın. Biz bunu 400 bin liraya aldık. Bir senede 
bu fabrikada 4 milyon litre bira imal ettik ve bu 
yüzden 800 000 lira para kazandık. Fabrika bu 
gün bize bedavaya kalmıştır: Eğer almasaydık 
bu fabrikanın bir eşini kurmak için bir milyon 
liradan fazla para lâzım olacaktı. Hatta Ankâ -
radaki ikinci fabrikayı buradan temin ettiğimiz 
bazı yedek alet ve parçalarla takviye ettik. Ne 
söylemek istediklerini anlıyamadım. Onun için 
cevap veremiyeceğim. Biz bu işin isabetli oldu
ğunu ve yaptığımız işin Yüksek Meclisinizin 
kabul edip verdiği tahsisat derecesinde ve tam 
yerinde sarf edildiğini düşünerek müsterihiz. 
Ziya Gevher arkadaşımızın o zamanki mütalea-
ları, bu fabrikanın alınmaması ve döviz veril

memesi hakkında idi. Halbuki biz döviz verme
dik, tütün vardik. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Öy
le demedim. 

RAİF KARADENİZ (Devamla) — Ben de
dim ki nasıl almamalı. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — O 
zaman da anlamadınız. 

RAİF KARADENİZ (Devamla) — İhtiyacı
mız var dedim, döviz vermeyin dediler. Döviz 
vermiyoruz, tütün veriyoruz dedim. Nihayet bu 
şekilde bunu aldık. Netice o kadar güzel oldu 
ki, bir sene içerisinde iki misli parasını çıkardı. 
Almasaydık bu gün adam parça parça 400 - 500 
bin liraya satacaktı, bina da kendisinin olarak 
kalacaktı. Biz de memleketin bir ihtiyacını kar
şılayamayacaktık. Başka bir şey varsa açık 
söylemelerini bilhassa rica ederim. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — A-
çık söylerim. 

RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Zannedi
yorum ki bununla arkadaşların temas buyurduk
ları noktalara cevap vermiş oluyorum. (Alkış
lar), (Müzakere kâfi sesleri). 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Son 
söz mebusundur. 

REİS — Kifayeti müzakere hakkında veril
miş takrir var okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir, maddelere geçilmesini arz 

ve teklif ederim. 
Gümüşane 

Durak Sakarya 
Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Diyarba

kır) — Sual soracağım. 
REİS — Sual de sözdür. Kifayeti müzakere

yi kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Son 
söz mebusundur. 

REİS — Öyle şey yok. Arkadaşlar söz söyle
mişlerdir, Hükümet cevabını vermiştir, müzake
renin kifayetini reye arzettim, kabul buyuruldu. 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Diyarba
kır — Kâfi değildir, sual soracaktık. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ve
kil benim söylediğim bir şeyi anlamadığını söy
ledi ve yanlış söyledi. 

REİS — Maddelere geçiyoruz. 
İnhisarlar umum müdürlüğü 1941 malî yılı 

Bütçe kanunu 
MADDE 1 — İnhisarlar idaresinin 1941 malî 

yılı masrafları için ilişik (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (8 026 184) lira tahsisat ve
rilmiştir. 

A - CETVELİ 
F. Lira 
1 Ücretler ~ 3 721 236 
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Dr. İBRAHİM TALÎ ÖNGÖREN (Diyar

bakır) — Vekil Beyefendiden bir sual sara
caktım, Fakat cereyanı müzakereye göre söz 
söyliyeceğim. Serbest bırakılacak olan, şarap 
evlerinde açık olarak halka satılacak şaraplara 
bir derece tesbit edilecek midir ve kaç dereceye 
kadar^ 

GÜMRÜKVE İNHİSARLAR V. RAÎF KA
RADENİZ (Trabzon) — Tabiî edilecek. 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Devam
la) — Kaç derece. Çünkü bizim memleketimizin 
şarabı; İsviçreden sonra en yüksek şaraptır. 1-
talyanlar şarabı su gibi şişe şişe, bardak bardak 
içerler. Biradan daha hafiftir, 4 - 5 derecedir. 
Bir litre içilirse 45-50 gram ispirto alınmış olur 
ve tazedir. İçinde başka mevad hasıl olmamıştır. 
Bizim şarap evlerinde açık olarak satılanlar, şi
şelerde satılanlar kadar dereceyi havidir. 

Bir maruzatım daha vardır. Rakının küçük 
şişelerle satılmasının faydası olmıyacağmı söy
lediler. Ben aksi kanaattayım. Orta mektep ço
cukları 100 gramlık şişeleri alıp ceblerine ko
yar kırlarda, sayfiye yerlerinde içerler ve sar
hoş olurlar. Binlik şişelerle satılırsa bu gibi ço
cuklar şirket yaparak 30 kişi bir binlik alamaz. 
Hatta başka memleketlerde bu hususta bazı ted
birler alınmıştır. Meselâ bazı memleketlerde cu
martesi günü öğleden itibaren pazar günü gece 
yarısına kadar yalnız rakı değil şarap dahi sa
tılması yasaktır. Hiç bir meyhane açık değildir. 
yalnız ecnebilerin devam ettiği muayyen yerler
de şarap verirler. (Nerede sesleri) Meselâ Le-
histanda, başka memleketlerde de vardır. Polis, 
jandarma serbesçe girer, otel ve lokantaları 
kontrol ederler, hatta kapalı şişelerde de olsa 
bakkallar satamazlar. Faydası olmasa bir çok 
memleketler üstünde durmazlar. İçkiyi birden 
bire menetmek hakikaten güçtür. Bunu biz de 
tecrübe etik, Amerika da tecrübe etti. Fakat is-
ihlâkini tedricen azaltmak, derecelerini indire
rek halkı az dereceli içkilerle oyalamak her 
halde faydalı olur zannediyorum. 35 dereceli iç
ki bulamayınca belki içmiyecek, belki de nefret 
edecek, bu pis şeyi içmiyeyim diyecektir ve iç-
miyecektir. Arzettiğim memleketler bu mücade
lede devam etmekte fayda görüyorlar ki, bunu 
tatbik ediyorlar. Boş yere niçin zabitayı işgal 
etsinler? Bunlar her halde tecrübe edilecek 
şeylerdir Memleketimizde de tecrübe etmekten 
müstağni değildir. Biz de tecrübe edersek feyda-
sını görürüz. Maruzatım bundan ibarettir. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Çok muhterem arkadaşım Ziya Gevher Etili es
kiden rakı üzerinde iki iddiada bulunuyordu. 
Birincisi bunu ortadan kaldıralım. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Asla 
böyle bir davam yoktur. Onun için sözün o ta
rafını bırakın. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Devamla) — 
O halde bir tek davası vardır. Ben yanlış anla

mışım, hata etmişim. Rakının derecesini indire
lim, başka memleketlerde 28 - 30 dereceli rakı
lar vardır, demişlerdir. Ben cevap verdim, ana
son 45 dereceden aşağıda eyi erimez dedim. 

ZIYA GEVHER'ETİLİ (Çanakkale) — Bir 
doktorun rakıyı müdafaasını asla kabul etmem. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Devamla) — 
Müdafaa etmiyorum. Vaktile cereyan eden bir 
müzakereyi hatırlatıyorum. Reis Bey mükrim-
dir, size de söz verir. Şimdilik müsaade edin de 

söyliyeyim. 
İnhisar idaresinin uzun müddet tecrübelerin

den sonra anlaşılmıştır ki 45 dereceden aşağı 
anason erimiyor. Vekil Bey burada da 45 dere
ceden aşağı yapınca sürüm olmuyor, iade edili
yor, dediler. Bunu Ziya Gevher arkadaşımıza 
natırlatırım. Ancak şimdi burada hararetle söy
lediği bahis üzerinde kendisile mutabık oldu
ğumu söyliyerek taviz vereceğim, beraberiz. 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Te
şekkür ederim, daha evvel beraber olsaydık da
ha iyi olmaz mı idi? 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Devamla) — 
Evvelce de beraberdik amma görüş farkı vardı. 

Arkadaşlar; memlekette içki belki çoğalmış
tır. Eski miktarını kati olarak bilmiyorum. Fa
kat şurası muhakkak ki içki içmek terbiyesi 
teessüs etmiştir. Eskiden sokaklarda bıçak çe
kenler, nara atanlar, kapı kıranlar vardı. Bu 
gün artık bunlara tesadüf edilmiyor. Bu, bir 
terbiye meselesidir. Fakat Bayan Türkân bu
rada sert içkilerden bahsederken yalnız rakı ile 
votkayı neden zikretti? Niçin viskiden veya ka
dınlarımızın rağbet ettiği, rakının ihtiva ettiği 
alkolün iki misli derecesinde yüksek alkolü ihti
va eden likörden bahsetmediler. Güzel manda-
rina, muz, vişne, portakal ve saire likörleri var
dır, dereceleri 90 a kadar yükselir. Hanımlarımız 
arasında maatteessüf kokteyl partileri fazlaca 
oluyor. Bence memlekette içki mücadelesi için 
demin vekilin söylediği tarzda, mücadele cemi
yetinin koyduğu nazariyelerin asla kıymeti ve 
kabiliyeti tatbikıyesi yoktur. Sanatoryomlar 
açmak, şunu ve bunu yapmak bizim yapacağımız 
iş değildir. Biz memlekette içki içmek terbiye
sini tesis ettikten sonra, eğer Bayan Türkânla 
iştirak kabil olursa, kendisinden rica edeceğim, 
kadınlar bu hususta ön ayak olmalıdırlar. Eğer 
meyhanelerde içen kocalar varsa onların evde 
içmelerini, sarhoş olmamalarını temin etmelidir
ler ve içkinin azaltılmasına kadınlar arasındaki 
kokteyl partilerini ve likörleri kaldırmakla baş
lamak lâzımdır. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Hay
di bakalım bir de kadınları bize içki içirtmeğe 
alıstırt (Gülüşmeler). 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Çoruh) — Muh
terem inhisarlar vekilinin hakikaten müşkül 
mevkide olduğunu ben de tasdik ederim. Bir 
taraftan varidat meseldi, öbür tarafta sıhhat 
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kır) — Bir sual soracağım. 

REÎS — Müsaade ederseniz sıra ile olsun. 
Dr. Sadi Konuk. 

Dr. SADÎ KONUK (Bursa) — İspirto ve is
pirtolu içkiler meselesi haddi zatında bir ce
miyet meselesidir. Bu mevzuu İnhisarlar büt
çesinde konuşup konuşmamak, tabiî Heyeti 
âliyenin takdirine bağlıdır. Bendeniz arkadaş
larımdan birisinin içkilerin derecesini azaltmak 
yolunda söyledikleri söz ve mümkün olduğu 
kadar içkinin taammümünün Önüne, yoluna geç
mek vadisindeki beyanatları ile Vekilin, şara
bı tamim için ne kabilse yapmakta oldukları 
yolundaki beyanatları arasındaki tezadı hatır
latmak için huzurunuza çıktım. Bir yandan iç
ki istihlâkini azaltmak, diğer taraftan ziraati 
veya memleket istihsalini korumak için halkı 
en kolay şekilde istihlâke sevk için ne yap
mak kabilse yapmak istiyoruz. Şarabı tamime 
çalışıyoruz. Efendim, rakının bir takım for
maliteleri vardır. Şarabın, biranın içilmesinde 
bir takım kolaylıklar vardır. Burada manzuru 
âliniz olmuştur; her köşede birer şaraphane 
açılmıştır. (Meyhaneleri ne yapalım sesleri) ve 
o şaraphanelerde bilhassa aşağı tabaka halk 
tıklım tıklım doludur. Bizim içkiden muhafaza 
etmemiz lâzım olan halkı biz kolaylıkla içkiye 
sevkediyoruz. Bu, üzerinde durulacak bir hâ
disedir. Bu şekil kolaydır, ucuzdur ve halk 
buna münhemiktir. Biz de icabeden kolaylığı 
göstermekteyiz. Şarabı pekâlâ bir ihracat mad
desi yapabilir ve o şekilde memleketin sanayi
ini ve ziraatını korumuş oluruz. Maksadım, hal
ka, akarcasına bira ve şarap temin etmenin 
mahzurlarını huzurunuzda arzetmekten ibaret
tir. (Doğru, bravo sesleri). 

ZIYA GEVHER ETİLt (Çanakkale) — 
Ehemmiyetli olan Bomonti meselesi hakkmda 
burada, ben, arkadaşım Fuad Sirmen bunun 
üzerinde uzun boylu mücadele etmiştik. Ve
kilimizin verdiği izahat, bunun halledilmiş ol
duğunu gösterdiğinden çok memnunuz. Yal
nız o vakit bunun için bir ikaz yapıldı. De
mek ki; daima böyle şeylerin dinlenmesi fay
dalı olabiliyor. Bunu nazarı dikkatlerine arze-
diyorum. Demek ki her söylenen sözde bir fay
da vardır. O vakit bir döviz meselesi olduğu 
ve tutulan yolun yanlış olduğu söylenmişti, da
ha evvel dinlenmesi demek ki daha faydalı 
olacaktı. Bunun aleyhinde bulunan ve bizim 
teşebbüsatımızdan dolayı bunu tatbik etmiş 
olan Maliye vekilimize de teşekkürü borç bili
rim. 

İkinci meseleye gelince : Arkadaşlar, rakı 
meselesinde, bir kere ben rakmın ve ispirtolu 
içkilerin menedilmesinden bahsetmedim. Efen
dim, Amerikanın, Avrupanm mayası zaten al
kolle yuğrulmuştur. Binaenaleyh onun elinde 
alıştığı tabancası, kangisterin şapkası vardır. 
Fakat bizim aslımız sudar, rakı yoktur. Biz bu-; sufoı 

rada, bizim için sunî olan bir şeyi taklit ola
rak memlekete sokmuşuzdur. Her vakit bu içki 
davasının aleyhinde pek alâ hareket edebilirim 
ve hiç olmazsa yüzde seksenimiz kullanmadığı 
için yüzde yirmiyi kurtarabiliriz. Her zaman 
Amerikayı misal olarak getirmekle de hareket
lerimizi doğru yola sevketmiş olmayız. 

Sonra, arkadaşlar, İnhisarlar idaresi alkolü 
ilmî ve fennî şekle hazırlamalıdır. Bunların 
bir takım dereceleri vardır, bunları burada 
uzun uzadıya saymağa vaktimiz yoktur, alkol 
etilik, metilik, proıilık... bir takım ıstılahları 
vardır. Alkol etilik den başkasına gitmezlerse 
fen erbabının kabul etmiş olduğu bir şeyi İnhi
sar idaresine sokmuş olurlar. Alkol derecesi ne 
kadar yükselirse sem derecesi de o kadar artar. 
Bunu liselerde basit kimya dersini o&nı b nlar 
pek alâ anlıyabilirler. Binaenaleyh in vrarlar 
idaresine alkol etilik, aİKOİ profilik, banların 
hepsini anlatmak lâzımdır. (Gülüşmeler) Dere
celeri yükseldikçe sem derecelerinin de artaca
ğını anlatmak lâzımdır. Asla buna müsaade ede
meyiz. Hılk ne içiyor biliyor musunuz arkadaş-
laı? Boyalı ispirto. Boyamak kâfi gelmiyorsa 
acıtın bunları, benim davam budur arkadaşlar. 

40 derece ram yapmışlar da kimse almamış. 
45 - DO dv-r̂ cey ::aiuırm da bakalım o tiryakiler 
nasıl bunu içmeğe mecbur kalırlar. Bunları ben 
söylemiyeceğim, Vekilim söyliyecek, Vekilim 
müdafaa edecek. 

Ben niçin müdafaa vaziyetinde kalıyorum? 
Benim davam; şu alkol derecesini memlekette 
behemehal indirmektir. Meclisin arzusu budur, 
Devletin programı budur, Millî Şefin, Hükü
met şefinin programı budur. Bu programı tat
bike Hükümet mecburdur. Bundan dolayı alko
lün deı ecesi inecektir. 

Arkadaşlar, şimdiden sonra İnhisarlar vekili 
ile bu işi konuşmam. Ben Sıhhat vekili ile konu
şurum. Sıhhat vekili de kabine azasından biri 
olduğunu unutamaz. Müteaddit defalar Sıhhat 
vekili bu zehirin memleket için tahripkâr oldu
ğunu izah etmişlerdir. Bu iş bir ana iştir, prog
ram işidir ve hakikaten mazarratlı bir iştir. 
Millî Şefimizin bir formül olarak programa koy
duğu bu işi behemehal tatbik edeceğiz. 

Binaenaleyh, bunu Vekil Beyden vazife ola
rak talep ediyorum. Bunun müdafaası veya 
ademi müdafaası yoktur arkadaşlar. Ne Vekil 
müdafaa etsin, ne ben müdafaa edeceğim. 

Borçtur, vazifedir, ifa edilmelidir. Şimdiden 
sonra davam Sıhhiye vekili iledr. Sıhhiye ve
kâletinden bunu talep edeceğiz. 

Müteselli olduğum ikinci nokta da şudur: Bu 
gün Devlet idaresinde sayın Başvekilimiz bir 
doktordur, vaktile bunun davasını yapmıştır. 
Tıpkı şimdi Sıhhiye vekilinin yaptığı gibi. Bun
dan sonra da rica ediyoruz; bunu behemehal tat
bik edeceğiz. (Alkışlar) 

— 337 — 
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F- Lira 

REİS — Kabul edilmiştir. 
2 Merkez ve taşra masrafları 694 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
3 Daimî memuriyet harcırahı 80 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
4 Muvakkat memuriyet harcırahı 40 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
5 Müfettişler harcırahı 50 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
6 Tecrübe, ıslah ve mücadele mas

rafları 70 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

7 Kaçağı kovalama ve tütün ekimi 
masrafları 392 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

8 1918 sayılı kanun ile ekleri hü
kümlerine göre verilecek ihbari
ye ve ikramiyelerle kaçak taki
batında ölen veya sakatlananla
ra verilecek tazminat 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

9 Sabit kıymetler masrafı 530 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

10 Nakil vasıtaları masrafları 103 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Efendim; fabrikalar masrafı olduğu için Bo-
monti meselesine temas imkânını buldum ken
dimde. 

REİS — Bu fasıl nakil vasıtalarına aittir. 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 

Fabrika masrafı ve saire diye okundu. 
Efendim, Bomonti meselesinde söylediğim 

cümle kadar sarih bir ifadede bulunmağa imkân 
yoktur. Ben sarahatin haddi azamisi ile lâf 
söylemesini ve asla başka bir manaya alrnamı-
yacak bir cümle sarfetmeği şiar edinmiş bir ada
mım. Dünyada en açık konuşan bir adam ol
duğumu zannediyorum. 

Mesele açık. Bir kere ben Bomonti fabrika
sının alınmasının aleyhinde bulunmadım, pa
halı alındığı iddiasında bulundum. İkincisi; bu
yurdukları gibi Amerikaya tütün sevkediyor-
lardı. Mukabilinde döviz almamryacağını, 
Amerikada kalacağını, sermavenin harice çıka
cağını iddia ettim. Anlamadıkları cihet budur. 
Bu suretle 400 000 liraya değil 800 000 lirava 
alıyorsunuz dedim. Tebeyyün etti. Benim haklı 
olmamla tievlet kazanırsa kabalrat değildir ar
kadaşlar. Mecliste söylenen sözlerin Hükü
metçe kabul ve ifa edilmesi Meclisi minnet
lere garkeder. Ben teşekkür ettim, muahaza et
medim. O zaman Bütçe encümeninde de kıya
metler kopmuştur, noktai nazarlarında ısrar et
mişlerdir. burada da biz kıyameti konarmmz-
dır. Yanlış is Baffdattan döner. Dönmüştür ve 
Maliye bövle bir dövizi verememiştir. Bundan 
dolayı şirket; emriniz veçhile hareket edelim 
demiştir. Bunun için Maliye vekiline teşekkür 

ettim. Güzel bir şey oldu. Beyefendiye de te
şekkür ederim. Açık söyledim. Biz en nihayet 
bir külüz. Yanlışımızı kim anlarsa tashih eder. 

GÜMRÜK VE İNHİSARALAR VEKİLİ RA-
İF KARADENİZ (Trabzon) — Ben Maliyeden 
bira fabrikasının bedeli olarak döviz istemedim. 
Ben elde mevcut mukavelenin icabı ne ise onu 
harfi harfine tatbik ettim. O mukavelede, ser
best dövizle muamele yapan memleketlere çı
karacak deniliyordu. O adam dedi ki ; serbest 
dövizle muamele yapan memleketlerden birisi 
de Amerikadır. Bunun üzerine dedik ki; Ame
rika değildir. Bu mukaveleye göre sen Ameri-
kadan istifade edemezsin, başka memleket ara 
dedik. Onunla tam iki sene uğraştık, nihayet 
aradı Isviçreyi buldu. Belki oradan serbest dö
viz alacak. Biz bilmiyoruz, belki de İsviçreden 
çok para kazanacak Ancak ben kendisine ver
diğimiz kıymeti bilirim. 400 bin liralık tütün 
verdik. Bu tütünlerin maliyet fiatma nazaran 
% 11 de kâr ettik, 400 bin liralık tütünün ileri
de hepsini kaybeder, belki de tütünü alıp elinde 
bekletmekten mütevellit fazla bir para da ka
panabilir. Evvelce de müzakere edilirken bun
ları söylemiştik: 

Bira fabrikasını pahalı aldığımızı söylüyor. 
Daha ucuza almağa imkân var idi de yapmadık 
mı? lâzımgelen dikkati, teyakkuzu sabru taham
mülü göstermedik mi, müzakereleri becereme
dik mi? Ve bunlarda elimizden gelenleri yapma
dık mı? Daha nasıl ucuza alacaktık? Eksperle
rimizi gönderdik, ekspertize ettiler, fabrika için 
1 milyon 300 bin lira kıymet takdir ettiler. İs
timlâk etseydik, onu vermiyecekmi idik? Bina
enaleyh fabrikayı 400 bin liraya çok ucuza aldık 
kanaatindeyim ve halâ da o kanaatteyim (Doğ
ru sesleri, alkışlar). 

REİS — Faslı reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
11 Tütün ve müskirat fabrika, atel-

ye, imlâhane, tuzla ve yaprak tü
tün bakım ve işleme evleri ücret 
ve masrafları 1 459 480 
REİS — Kabul edilmiştir. 

12 Ecnebi mütehassıslar ücret ve 
harcırahları 40 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

13 Muhtelif masraflar 91 501 
Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Diyarba

kır) — Şarapçılara verilecek prime dair olan 
bu fasıl hakkında, sualimle münasebettar olduğu 
için söz aldım. Vekil Beye şarapların derecesi
nin çok olduğundan bahsettim. İsviçreden son
ra bizim memleketin şaraplarının derecesi en 
yüksektir. Vekil Bey, şarabın muayyen bir de
recesi, şampanyanın muayyen bir derecesi var
dır buyurdular, anlıyamadım. Şarabın muayyen 
bir derecesi yoktur. Memleketine göre, kimya-
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gerin istediği dereceed şarap yapılır. Böyle bey
nelmilel istandarize edilmiş bir şarap derecesi 
yoktur. Bunu Vekil Beyefendiden soracaktım, 
Reis Bey söz vermedi, simdi soruyorum. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. RAlF KA
RADENİZ (Trabzon) — Bizdeki şarapların de
recesi ne olacaktır? Sıhhat vekâleti ile müşterek 
tesbit ettiğimiz bir talimatnameye göre tayin et
mekteyiz. Şimdi Bütçe encümeninde müzakere 
edilen lâyihada da şarabın vasıfları ne olacak, na
sıl tesbit edilecek diye ayrıca hükümler var
dır. Şarap ne suretle İnhisarın kontrolü altın
dan çıkarılacak, nasıl imâl edilecek ve İnhisar 
idaresinin şarapçılar üzerindeki rolü neden iba
ret olacak, yazılıdır. Bu kanun lâyihası yüksek 
huzurunuza gelecektir. Şimdi yaptığımız müza
kereler se bu kanuna matuf müzakerelerdir. 
Eğer müsaade ederseniz bu iş üzerinde o za
man arzu ettikleri şekilde daha uzun ve daha 
derin surette durur ve görüşürüz. 

Dr. İBRAHİM TALİ ÖNGÖREN (Diyarba
kır) — Teşekkür ederim. 

REİS — Faslı reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Kabul edilmiştir. 
F. ' Lira 
14 Memurlar ikramiyesi 50 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
15 Tekaüt sandığına iştirak 215 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
16 Reddiyat ' 10 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
17 Geçen yıl borçları ' 50 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
18 Eski yıllar borçları 25 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
19 Mukannen aidat 5 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
20 Hükmolunmuş borçlar 15 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
21 3530 sayılı beden terbiyesi ka

nunu hükümlerine göre yapıla
cak masraflar 15 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

22 Müskirat ve şarap fabrikaları in
şa ve tesis masrafları 160 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

23 İdarei merkeziyenin Ankaraya 
nakli dolayısile ihtiyar oluna
cak nakil masraflarile memurin 
harcırahları 120 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

24 1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek itfa 
karşılığı 79 467 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İnhisarlar idaresinin 1941 malî 
yılı varidatı ilişik (B) işaretli cetvelde gösteril

diği üzere (65 311 900) lira olarak tahmin edil
miştir. 

B - CETVELİ 
F. Varidatın nevi Lira 

47 596 900 

400 000 

55 000 

120 000 

40 000 

1 Satış kârları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

2 Muhtelif rüsum 
REİS — Kabul edilmiştir. 

3 Para cezaları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 Muhtelif hasılat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

5 İstirdat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

6 Tütün ve müskirat ve tuz mü
dafaa vergisi 17 100 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — İnhisarlar idaresinin 3656 sa
yılı kanunun 19 ncu maddesine dahil müteferrik 
müstahdemlerile mezkûr kanunun mevzuu hari
cinde kalan memurları ve nakil vasıtaları kad
roları bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reye ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — İmalâtı arttırmak ve satış teş
kilâtını genişletmek için ayrıca kullanılması lü
zumlu görülecek memur ve müstahdemlerin üc
retleri bütçenin ücret fasıllarmdaki tasarrufat-
tan verilir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — İnhisar altında bulunan oyun 
kâğıdı, kibrit, çakmak ve çakmak taşı kaçak
çılığından dolayı 1918 sayılı kanun ile ekleri hü
kümlerine göre verilecek ikramiyelerle kaçak 
takibinde ölen veya sakatlananlara verilecek 
tazminat ve bu suçlara ait davaların muhakeme 
ve sair masrafları ve İnhisar memurları tara
fından yakalanan kaçak gümrük eşyasının nakil 
masrafları bütçenin teallûk ettiği fasıllardan 
verilir. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — Geçen yıl borçları tertibine 
konan tahsisat kifayet etmediği takdirde işbu 
borçlar teallûk ettikleri hizmetlere tekabül et
mek üzere cari yıl bütçesine mevzu tahsisattan 
Gümrük ve İnhisarlar vekâletinin muvafakatile 
mezkûr tertibe naklen tesviye olunur. 

1936 - 1939 yılları borçları tertibindeki tah
sisat kâfi gelmediği takdirde bu paralar 1941 
yılı bütçesinin masraf kısmındaki tasarrufattan 
Gümrük ve İnhisarlar vekâletinin muvafakatile 
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mezkûr tertibe naklen tesviye olunur. 

REİS — Kabul edenler... Btmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7 — (Sergilere iştirak ve propo-
ganda masrafı) namile bütçeye konulan tahsi
satın sarfı suretile evrakı müsbitesinin hazır
lanması mütedavil sermaye masrafları hakkın
daki usullere tabidir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Kaçakçılık suçlarından dolayı 
mahkemelerce ve 3437 sayılı Tütün ve tütün in
hisarı kanununun tarihi meriyetinden evvel he
yetlerce hükmolunan para cezaları tahsilatından 
bu paraları tahsil eden idare muhafaza ve tahsil 
memurlarına bütçenin mukannen aidat faslın
dan % 5 aidat verilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — İnhisarlar idaresinin 1940 büt
çe kanununun 9 ncu maddesile mütedavil ser
mayeden sarf ma mezuniyet verilen (950 000) 
liradan kullanılmayan ve kullanıb da bütçe 
tasarruflarile kapatılan kısımların fabrika, tuzla 
ve imalâthanelerde yapılacak inşaat ve tesisat 
ile fennî şerait ve tesisatı havi her nevi yaprak 
tütün ve barut ve patlayıcı maddeler depoları 
alım ve inşası için 1941 yılında sarfma Gümrük 
ve İnhisarlar vekâleti mezundur. Bu suretle 
sarfolunacak paralar her yıl sonunda bütçenin 
umumî tasarruflarından kifayeti nisbetinde mah
sup olunur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Karşılığı 1942 malî yılı İnhi
sarlar bütçesine konulacak tahsisattan temin 
olunmak üzere müskirat ve şarap fabrikaları 
inşa ve tesis masrafları için, 1941 malî yılı büt
çesine mevzu tahsisat miktarını geçmemek üzere 
1942 yılma geçici taahhüde girişmeğe Gümrük 
ve İnhisarlar vekili mezundur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — 2518 numaralı kanun hüküm
leri mahfuz kalmak üzere 1936 -1940 malî yılla
rına ait olan ve inşaat, imalât, icar ve her nevi 
mubayaata taallûk eden karşılıksız borçları 
umum müdürlük 1941 malî yılı bütçesi umumî 
tasarruflarından karşılık temini suretile o daire 
bütçesinde açılacak rakamsız bir fasla tahsisat 
kaydedilerek ödemeğe Gümrük ve inhisarlar ve
kili salahiyetlidir. 

Bu madde mucibince yapılacak tediyata ait 
ita emirleri evvel emirde Divanı muhasebatm 
vizesine tâbidir. Divanm vizesine iktiran etme
dikçe bu evrakın muhteviyatı muhasipler tara
fından tediye olunamaz. 
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REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 12 — İnhisarlar umum müdürlüğü

nün fabrika, tuzla, işleme yerleri gibi iş yerle
rinde toplu olarak çalıştırdığı işçilere masarifi 
mütedavil sermayeden ödenmek üzere çalıştık
ları günlerde ve günde bir defa yemek verile
bilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Bu kanun 1 haziran 1941 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Bu kanun hükmünü icraya 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

4 — Orman umum müdürlüğü 1941 malî yı
lı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (1/547) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? 

EMİN ASLAN TOKAT (Denizli) — Orman 
bütçesi müzakere edilirken bazı temennilerde 
bulunmak istiyorum. Arkadaşlar malûmu ihsa
nınız senelerdenberi, orman kanunu tatbik edi-
lelidenberi senede 5 - 6 şar milyonluk tahsisat 
vermek suretile bu idarenin faaliyetini temin 
etmekteyiz. Bu sene de beş milyon altı yüz kü
sur bin liralık bir tahsisat veriliyor. Bu kadar 
mühim paralar vermekte olduğumuza göre, çok 
temenni olunur ki, yakın bir atide artık orman 
kanununun yüksek gayeleri istihsal edilmiş ol
sun. Bendeniz vekâletten bu hususta daha fa
aliyetti bir plân takip etmesini rica edeceğim. 
Bilhassa amanejman işlerile tahdit, sınırlama 
işleri biraz ağır gidiyor, Hükümetin esbabı 
mucibe mazbatasile raportör arkadaşımızın kıy
metli raporunu okuduktan sonra edindiğim in-
tibaa göre, bu işte bilhassa son zamanlarda alâ
kadar bazı arkadaşların askere gitmesi gecik
meğe sebep olmuştur. Halbuki kanaatimce or
man işleri ayni zamanda askerî bir mevzudur. 
Bu itibarla askere giden arkadaşlarımızın yer
lerinde istihdamını temin için Ziraat vekâleti 
Millî Müdafaa vekâletile anlaşarak bu işi biran 
evvel intaca çalışmalıdır. 

Bu suretle amanajmandan çıkmış maktalar 
bir an evvel işletilerek müstahsil bir hale geti
rilmelidir. Bu suretle bütçenin varidat kısmı
nın yükselmesi ve dolayısile memlekette iş 

[1]188 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 



î : 60 30 5 -1941 C : 1 
hacminin dahi yükselmesi mümkün olacaktır. 
Onun için bu işi ihmal etmek asla doğru de
ğildir. 

ikinci bir ricam, teşcir meseleleridir. Ka
nunda teşcir meselesini tavsiye ve temin eden 
maddeler mevcuttur. Bu husustaki kanunun 
epeyce seneler evvel çıkmasına rağmen halâ 
Dahiliye vekâleti ile beraber bir nizamname 
yapılarak tatbikma geçilmemiştir. Gerek pa
sif korunma noktasından, gerek memleketin 
serveti noktasından ve gerekse memleketi gü
zelleştirmek noktasından (köyler ve belediye
ler hudutları dahilinde) bu iş memleketin yük
sek menfaatine çok uygun ve mühim bir işidir. 
Bu itibarla vekâletin bu hususta tekâsül gös
terdiğini görüyorum. Binaenaleyh lâzım gelen 
talimatnamenin biran evvel yapılmasını ve tat-
bika geçilmesini temenni ederim. 

Diğer bir nokta da; tetkik seyahatlerimiz
de görüyoruz ki, koruma teşkilâtıdır. Taşra
daki orman koruma teşkilâtı ormancılığın tek
nik işlerile doğrudan doğruya alâkadar olma
dığı için kendilerinden beklediğimiz randıman 
alınamamaktadır. Koruma işlerile meşgul olan 
efradı yetiştirmek noktasına ehemmiyet vere
rek bunlara hiç olmazsa basit orman teknik ma
lûmatı vermek için bir kurs açılsın veyahut ne 
lazımsa bu yapılarak, efrat bu noktadan ye
tiştirilerek, vücutlerinden istifade edilsin. 

Bir diğer temennim de; Devlet işletmeleri 
revirlerinde alâtı ziraiyenin ahşap kısmına ait 
olan hususat imal edilebilmelidir. Bunu köy
lü ve hususî şahıslar memleketin ihtiyacına uy
gun tiplerde yapamıyorlar. Binaenaleyh Ziraat 
vekâleti mütehassıslarının tesbit edecekleri tip
lere göre bu ahşap kısımlarının yaptırarak bol 
miktarda piyasaya çıkarmalarını temenni ede
rim. 

SİNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Bende
niz Orman umum müdürlüğü bütçesi müzake
re edilirken dairei intihabiyemi bu hususta 
alâkadar eden bazı mesail hakkında Vekil 
Beyefendiden istirhamda bulunacağım. 

Dairei intihabiyemin bir kısım ahalisi To-
ros eteklerinde ikamet etmektedir. Bunlar 
umumiyet itibarile iaşelerini orman verimle
rinden temin etmektedirler. Bunlara bu güne 
kadar Hükümet tarafından bir dönüm arazi 
verilmediği için başka suretle geçinmelerine de 
imkân ve ihtimal yoktur. Esasen bunlar bu gün 
ormanın bir kısmında, yarın diğer kısmında, 
Toros ve eteklerinde, ikamet ederek hayatla
rını temin etmektedirler. Diğer bir kısmı da 
köylere yerleşmiş, fakat onlar da iaşelerini an
cak ormanların kendilerine bahşettiği maişet 
kaynaklarından almaktadırlar. Hükümet yap
mış olduğu kanunda, her aile başına on metre 
mikâp kereste vermektedir. Kereste ile işti
gal edenlere bunlar verilirken, odun ve kö
mürle iştigal edenlere de birer makta göste

riliyor. Fakat bu maktalar zamanında kendi
lerine verilmediği için bunlar bu orman ve
rimlerinden istifade edemiyerek, fena ve müş
kül bir vaziyete düşmektedirler. Bilhassa or
mancılık ve kerestecilikle iştigal edenlerin va
ziyeti, odun ve kömürle iştigal edenlerin va
ziyetinden, daha fena ve müşküldür. Saym 
Vekilimizden istirham ediyorum, intifa Kanu
nu mucibince kerestecilikle iştigal eden ailele
re verilecek olan bu maktaları, kış mevsimi 
geçer geçmez, yani yangın mevsimi denilen ve 
hazirandan itibaren teşrinievvelin sonuna ka
dar devam eden müddet zarfında vermelerini 
rica ediyorum. Çünkü ormanlarda yangın olur 
diye Hükümet valilerin muvafakatile orman
ları 15 hazirandan teşrinievvel nihayetine ka
dar tatili faaliyet ettiriyorlar. Bazıları da bin 
metre irtifadan yüksek diye tekrar işletmele
rine müsaade ediyorlar. Tabiî bu müsaadeler 
10 metre bir orman kısmı alındıktan sonra mü
düriyet bunlara işletme hakkını, bin metre
den yüksek dahi olsa, vermiyor ve bunlar kı
şın iş bulamıyorlar, aç kalıyorlar. Onun için 
Vekil Beyefendiden rica ediyorum. Zaten To
ros silsilesinde yine bin metreden yüksek olan 
kısmı pek azdır. Bu mmtakalarda da, hazi
randan teşrinievvel 15 e kadar olan yangın 
mevsimlerinde tatili faaliyet ettirmezlerse, bu 
biçareler nafakalarını temin ederler. On, on 
beş metrelik müsaade vermelerini istirham 
edeceğim. Diğer bir kısım daha vardır, o da 
Adana vilâyeti dahilinde Pos, Devlet ormanla
rı vardır. Orman mıntakasmda ikamet eden 
halka orman verilmiyor. Çünkü bunlara, gel
sin Devlet ormanlarında çalışsm, orada ha
yatını temin etsin diyoruz. Fakat bu orman
lar her sene katiyata müsaade etmediği için 
o zamanlar halk aç kalıyor. Demin de arzet-
tiğim gibi, bu adamların bir dönüm arasizi, 
bir çift öküzü yoktur, bir sürü aile sahibidir. 
Binaenaleyh bu hususu da kendilerinden istir
ham ediyorum. 

LÜTFl GÖREN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar, Orman umum müdürlüğünün 1941 se
nesi bütçesinin müzakeresi anında bir kaç söz 
de ben söylemek istiyor ve bu maksatla hu
zurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Arkadaşlar, orman, her yerde olduğu gibi, 
bizim memleketimizde de hayat şartlarından, 
hayat unsurlarımızdan birisidir. Bunu hepiniz 
takdir edersiniz. Evvelce eski idareler, bilhassa 
orman idareleri bu güzel yerüstü servetini ba
kımsızlık yüzünden, ihmal yüzünden mahvetmiş
lerdir. Bu yüzden şimdi kilometrelerce gittiğimiz 
halde ormanı bulamamaktayız. Bu ihmallere da
ha fazla tahammül edemiyen Cumhuriyet ida
resi bir kanunla bu ormanları Devletleştirdi ve 
bütün işletme, üretme ve koruma işlerini de üze
rine aldı. Bu muazzam işi tekabbül eden Zira-
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âi vekâleti bir kaç senedenberi de pek alâ bu
nu da idare etmektedir. Bu yüzden vekâlete 
teşekkür borcumuzdur. Ancak bu yep yeni ve 
ağır iş üzerinde çok konuşmak, noksanlarını 
görmek, tenkit etmek, bozuk yerlerini düzelt
mek için burada söz söylememize müsaade et
melerini rica ederim. (O sizin en sarih hakknız-
dır sesleri) 

Arkadaşlar, evvelce ormanlara cibali muba
ha diye herkes girer ve istediği gibi keserdi. 
Fakat bu gün hepsi kontrol altına alınmıştır. 
Yalnız bendeniz teşkilâtta bir ahenksizlik görü
yorum. Meselâ bu gün Müdürü umumilik, vilâ
yetlerde orman müdürlükleri, tahdit komis
yonları, amenajman grupları, işletme idareleri 
ve koruma komutanlıkları vardır. Fakat emin 
olunuz ki bunların birbirlerile hiç bir müna
sebet ve ahenkli çalışmaları yoktur. Mülkiye 
idaresi, askerî idare gibi birbirlerini ayrı gör
mektedirler. Ben her iki idare ile de temasım 
neticesinde bu kanaatimi takviye edilmiş bul
dum. Arkadaşlar Cümhuryet idaresi Ziraat ve
kâletinin bütün teşkilâtına yedi milyon lira ve
rirken, bu iş için orman teşkilâtı altı milyona 
yakın bir para vermektedir. Bu o demektir ki, 
bu teşkilâtın ehemmiyeti Cumhuriyet idaresince 
kabul edilmiş ve lüzumlu tahsisat ta verilmiştir 
Şimdi ormanı imha değil, koruma üretme dava-
smdayız. Yalnız bu böyle olmamaktadır. 
Koruma işi, koruma teşkilâtı işleri yerinde 
gitmemektedir, ormanlar korunamamaktadır. 
Askerî koruma bence, ferdî bir teşkilât gibi 
serpiştirmek olduğu için, bir nefer, iki nefer 
bir dağı koruyamamaktadır. Buna imkân yok -
tur. Askerî kuvvet, birlikle, kumanda altında 
idare edilirse muvaffak olur. Bilmem, 100 bin 
hektarlık yeri 4 nefer idare edemez. Sonra bun
lar gezgin de değildir. Gezse bile muayyen sa
hada gezmek zaruretindedirler. Binaenaleyh, 
bir askere şurada yatacaksın, yanm saat bu ta
rafa, yarm saat şu tarafa git demekle, kilo
metrelerce ormanın korunmasını yapamıyacağı-
nı hepimiz bilmeliyiz. Daha garibini söyliyeyim: 
Bir bölük kumandanı 3 kazaya kumanda et
mektedir. Komutanları başında olmayan erle
rin kendi başlama karar verip icra edecek vazi
yette değildirler ve bunu beklemek te doğru de
ğildir, ben koruma ve işletme işleri üzerinde 
durularak bunların iyi ve faydalı bir yola ko
nulmasını istiyorum. 

Bir de arazi mülkiyeti vardır : Ormanlar 
Devlete intikal ettikten sonra, ona civar olan 
hususî ormanların da istimlâk hakkı Orman 
umum müdürlüğüne verildiğine göre bir çok 
arazinin Devlete geçmesi tabiî olmaktadır. Bu 
münasebetle arazi üzerinde ağaç olsun 
olmasn, arazi vergisine tabidir. Arazi 
vergisi ıdarei hususiyelere devredildi. Vi
lâyet hududu dahilinde, gerek şahıslara gerek 
Devlete intikal eden ormanlar ve diğer orman

lar için vergi tarhedilip edilmeyeceği Maliye ve
kâletinden sorulmuş, vilâyete gelen cevapta; 
mmtakaları dahilinde bulunan ormanların hep
sine arazi vergisi tarhetmeğe salahiyetli olduk
ları mütaleası bildirilmiş, bunun üzerine vergi 
tarhedilmiş, tahakkuk ettirilmiş, katiyet kes-
betmiştir ve nihayet Umum müdürlükten bu 
vergi talep edilmiştir. Alınan cevapta vergi için 
tahsisat olmadığından tehiri istenmiş, tehir edil
miştir, bir sene sonra tekrar istenmiş ise de mu
afiyeti hakkında bir kanun teklif edilecektir, 
bunun için vergi tarhetmeyiniz cevabı veril
miştir. Vergiden affı veya istisnaiyeti hakkın
da teklif yapacağız demek, kanun çıkacak de
mek değildir. Binaenaleyh, henüz mevcut olan 
bir kanuna göre tahakkuk etmiş olan verginin 
verilmesi lâzımdır. Orman kanununda bu ci
hetin nazarı dikkate alınmadığını tebarüz etti
rerek müsbet bir cevap istiyorum. 

Binaenaleyh bu işin de nazarı dikkate alın
ması lüzumuna kaniim. Çünkü kanunî mükte
sep bir vergidir, bir haktır. îdarei hususiye-
lerin malî durumlarının ne kadar müşkil bir 
vaziyette olduğunu, pek âlâ hepiniz biliyorsu
nuz. Bunlara kanun hak olarak verdiği ver
gileri vermemek doğru değildir, o da muallim
lerin müktesep haklarmı vermemek mecburiye
tinde kalmıştır. Vilâyet; muallimlere, baremin 
tatbiki dolayısile, 30 bin lira borçlu olduğun
dan bahsile mebuslarına mektup yazarak Mali
yenin kefaletile ve faizle para istemektedir. Bu 
vaziyette bir taraftan vilâyet borçlu, o bir ta
raftan da alacaklı bulunmaktadır. Orman umum 
müdürlüğü bütçesine baktım, vergi borcu diye 
bir şey yoktur. Vekil bey bunun hakkında acaba 
ne diyeceklerdir?. Onu öğrenmek istiyorum. 

REİS — İnhisarlar bütçesi hakkmda rey ver-
miyen var mı? Rey toplama muamelesi bitmiş
tir. 

BERÇ TÜRKER (Afyon karahisar) — Muh
terem arkadaşlar; benden evvel muhterem ar
kadaşlar bir takım tafsilâtta bulundular. Ben
deniz onlarm sözlerini teyiden söylemek isti
yorum ki, bu gün gördüğüm ve işittiğim şudur: 
Her hangi bir ormana giderseniz binlerce metre 
mikâp ağaç düşmüştür, çürüyüp gidiyor. Soru
yoruz, bu nedir diye. Diyorlar ki; nakliyat zor
dur, onun için nakledemiyoruz, kalıyor. Yine 
görülüyor M, bazan bu kaçakçılar tutuluyor, 
fakat yüzde doksanı, ağaçları alıp götürüyor
lar. Güzelim ormanlarımız heder olup gidiyor. 
Bunun çaresi korucuları artırmaktır. Bunlarm 
maaşları da o kadar yüksek bir şey değildir. 
Artırılsın da kaçakçılığın önüne geçilsin. Bazı 
orman sahipleri de kaçakçılarla bir oluyor, di
yorlar ki, siz bunu kesin, satm parasmı bana 
getirin. Tutulurlarsa cezayı veriyor. Fakat tu-
tulmıyorlar, çünkü korucu yoktur. Onun için 
bunun üzerinde muhterem vekilimizin nazarı 
dikkatini celbediyorum ve korucuları artırma* 
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larmı da rica ediyorum. 

Sonra bazan da ormanda yangınlar oluyor. 
Arkadaşlar, ormanlar memleketimizin en büyük 
servetlerinden birisidir. Bundan üç dört sene 
evvel ormanlarımız pek bakımsız bir vaziyette 
idi. Hükümet bir kanun getirdi, Heyeti Oeli-
leniz kanunu kabul buyurdular ve ormanlarımız 
da intizama girdi. Fakat mükemmeliyet yoktur. 
Yine ormanlarda ara sıra yangınlar oluyor. 

Bendenizin maruzatım bir tenkit değil, bir 
istirham ve bir temenniden ibarettir. Bunlara 
muhterem vekilin nazarı dikkatini celbederek 
sözlerime nihayet veriyorum. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Arkadaşım Emin Aslan orman mevzuuna te
mas ettiler. Gerek Devlet orman işletmelerinin 
faaliyeti üzerinde ve gerek orman ihtiyacını te
min hususunda mütalealar beyan ettiler. Bu
rada bulundukları temenni şudur; tahdit işleri 
ve amanajman işlerinin kanunun derpiş ettiği 
ve daha büyük hızla yürümesidir. 

Amenejman ve tahdit işleri son zamanlarda 
şayanı memnuniyet bir şekilde genişlemiştir. 
Şimdi amenejmanda altı grupta 28 mühendis ve 
şef çalışıyor. Bunlar şimdiye kadar eski ile be
raber 850 bin hektar yapmışlardır. Geçen sene 
yapılan 100 bin hektardır. Tahdit ve istimlâk 
meselesinde; şimdiye kadar 529 bin hektar yedi 
kazada yapılmış yalnız 1940 senesinde 13 komis
yon çalışarak 305 bin hektarm tahdidi yapıl
mıştır. Yalnız geçen sene yapılmış olan tahdit 
işi, evvelki senelere nazaran, çok daha yüksek
tir. Amenejman heyetlerinin de faaliyeti diğer 
senelere nazaran fazladır. Maamafih daha faz
la daha geniş bir surette faaliyet yapamamak-
lığımızm bir sebebi de mühim bir miktarda 
ormancı teknik arkadaşlarımızın askerde bu
lunmalarıdır. Dört yüzü mütecaviz teknik ele
manlar içinde askerde bulunanlar yarışma ya
kındır. Tahdit ve amenejman işlerinde çalışan 
bazı arkadaşlarımızı işletmeye almak mecburi
yeti karşısında kalıyoruz. Çünkü işletmeye çok 
ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. Gerek 
tahdit, gerek amenejman işini daha hızlandır
mak için bazı tedbirler almış bulunuyoruz. Ge
çenlerde tahdit işinde çalışan bütün arkadaşları 
topladım, tahdidi daha kolay ve süratle yapıl
ması imkânlarını aradım. Onlarm da iştirakile 
hazırlanmış olan bir talimatname zannediyo
rum ki buna bir hız verecektir. Amenejman 
gruplarını da topladım. Amenejman grupları
mız da mümkin olduğu kadar az zamanda or
manlarımızı bize bildirmeleri için daha basit bir 
usule gitmelerini söyledim. Çünkü Devlet or
manlarında işletme ilerledikçe hesabın o kadar 
dakik olması lâzım gelmez. Biraz daha hesabatı 
kolaylaştırmak ve sürati temin etmekle bunları 
yapmağa imkân hâsıl olacaktır. 

Kanunda tahdit işi 250 000 hektardan az ol

maz kay di vardı. Bundan evvelki senelerde 
bu tatbik edilememişti. Fakat bu günkü müş
kül anda dahi kanunun çizmiş olduğu haddin 
üstüne çıkmış bulunuyoruz, 305 000 hektar iş
lemekle. 

Arkadaşım teşcir meselesine temas ettiler. 
Bu, Orman kanununda mühim yer alan bir me
seledir. Teşcir işlerine Orman umum müdür
lüğü de fevkalâde ehemmiyet atfetmektedir. 
Şimdiye kadar yedi yerde fidanlık tesis edilmiş
tir. Bu yedi fidanlıkta 12 milyonu mütecaviz 
fidan yetiştiriyoruz. Bu sene ciheti askeriye ve 
sair yerlere verdiğimiz fidan yekûnu 1,5 milyona 
yakındır. Muhtelif yerlerde teşcir ettiğimiz sa
hada 4,5 milyon ağaç yetiştirdik. Antalya ve 
Tarsusta okaliptüs fidanlığı tesis ettik. Bu 
teşcir kıymetli neticeler vermiştir. Araziyi biz 
Hazineden aldığımız zaman tapusile vermişler 
ve sahipsiz demişlerdi. Biz oralarını imar ve 
teşcir edince bir çok yerlerden talepler ve tasar
ruf iddialarile karşılaştık. Bunu söylemekle 
oraya bu fidanlığın ve bu teşcirin bir hayat ta 
katmış olduğunu ve oradaki araziyi kıymetlen
dirmiş olduğunu tebarüz ettirmek isterim. Fi
danlıklar seneden seneye bir nisbeti hendesiye 
ile mütezayit bir surette neticelerini vermeğe 
başlayacaktır. Dahiliye vekâletile de beraber 
çalışarak bir talimatname yaptık. Bu talimatna
me bu teşcirin köylere kadar teşmiline matuftur. 
Öyle görüyorum ki halkta seneden seneye artan 
sevgi ve muhabbetle fidanlıkların bu faaliyeti 
birleşince bu teşcir sahasında feyizli neticeler 
alabileceğiz. 

Arkadaşım, orman koruma işlerine temas et
tiler ve buradaki teşriki mesaiyi ileriye sürdü
ler. Bunu diğer bir arkadaşım da sormuştu. Or
man koruma teşkilâtının, ormanlarda muhafaza 
evleri kurmak, orman idare teşkilâtile elbirliği 
ve iş birliği yapmak ve erlere kurslar açmak, 
erlerin intihabında itinalı olmak gibi hulâsa ede
bileceğim tedbirlerle faydası ve tesiri gitgide 
artmaktadır. Tabiî şu ormanda, bu ormanda 
veyahut şu sahada, bu sahada benim arzettiği-
min aksine misal olabilecek bazı sözler söylene
bilir. Benim maruzatım heyeti umumiyesi itiba-
riledir ki Lûtfi arkadaşıma cevap verirken bu 
mesele üzerine tekrar döneceğim ve mütemmim 
malûmat arzedeceğim. 

Seyhan mebusu arkadaşım bazı temenniler
de bulundular ve köylülere kereste vermekten 
bahsettiler. Orman umum müdürlüğü Orman 
kanununu tatbik ederken bilhassa şu noktaya 
çok dikkat etmektedir. O da maişetleri ormana 
münhasır olan halkın ihtiyaçlarını ilk safta ve 
ilk önde tutmak ve bunların maişetlerine medar 
olan işleri bulabilmektir. Onun için bu gibi 
yerlerde ormanın tahammülü nisbetinde kendile
rine kereste verilmektedir ve bu keresteyi işle
yip satabilirse ve o orman da müsait ise, taham
mülü kâfi ise, bu miktarda yine kendisine keres-
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te verilmektedir. Bazı yerlerde ormanın taham
mülü ve müsaadesi olmayınca, şüphe yok ki, 
kerestekeşe vereceğimiz miktarda tasarrufa ria
yet etmek ve itina göstermeye mecbur kalmak
tayız. Arkadaşımızın söyledikleri bir nokta 
çok mühimdir. Verilen kereste ve odun vaktü 
zamanile verilsin. Bu, bizim de üzerinde ehem
miyetle durduğumuz bir mevzudur. Kanun der 
ki, bütün köylüler muayyen zamanlarda müra
caat edecekler, taleplerde bulunacaklar. Geçen 
seneden itibaren köylü lehine olmak üzere bu 
kaydı dahi kaldırdık. Bir çok yerlerde köylü
nün müracaatını beklemiyoruz. Teşkil ettiğimiz 
heyetler vasıta^ile köyleri dolaşıyoruz, taleple
rini, ihtiyaçlarını mahallen tesbit ediyoruz. 
Hatta bazı yerlerde talep vaki olmamış olsa 
dahi o köyün ihtiyacını evvelki senelere nazaran 
tesbit ediyoruz, cetveller yapmağa gayret edi
yoruz. Tatbik etmekte olduğumuz bu usulden 
çok fayda gördük. Fakat iddia edemem ki her 
yerde her köyün ihtiyacına derhal yetiştik diye. 
Fakat diyebilirim ki; bu şikâyetlerin bir çoğu 
azalmıştır. Şurada, burada şikâyete tesadüf 
edecek olursak, Orman umum müdürlüğü ve 
Ziraat vekâleti bunun üzerinde ehemmiyetle 
durmaktadır. Bunun Orman kanununun yürü
mesi bakımından ve bir prensip davası bakı
mından ehemmiyetle üzerinde durulmaktadır. 

Pos ormanı için söylediler. Pos ormanında 
Devlet işletmesi kuruldu. Pak az, yani yakm 
bir zamanda oraya 30 bin lira kadar bir para 
sarfettik. Bir çok yerler, Devlet işletmesi bir 
ormana gidecek olursa orasını fennî bir şekil
de işlettiği için, yollarını yaptığı için, müna
kalâtı daha iyi temin ettiği için bu suretle mu
hite giren para miktarı, bizzat işlettikleri za
mandan daha fazla oluyor. Bir çok yerlerde 
köylüler bundan çok memnun olmuşlardır. 
Yalnız bu Pos ormanına yeni girdiğimiz için 
belki henüz geniş tesirini gösterecek bir vazi
yette değildir. 

Lûtfi arkadaşım orman hakkında iltifatlı 
sözler söylediler. Eski orman idaresi ile şimdi
ki orman idaresi arasında pek büyük fark var
dır, dediler. Kendileri, orman itibarile en zen
gin olan bir vilâyete mensup olduklarından, 
bu sözlerini çok memnuniyetle karşıladım. Yal
nız bazı noktalardan da bahsettiler ve bunu, 
teşkilâtlarda ahenksizliklere atfettiler. Mese
lâ bir işletme teşkilâtı, tahdit teşkilâtı, ama-
nejman teşkilâtı, koruma teşkilâtı ve bir de 
doğrudan doruya orman idaresi vardır. İşlet
me, tahdit, amanejman, teknik ve hukukî bir 
meseledir. Bu, doğrudan doğruya merkezden 
idare edilmektedir. Bu itibarla bulundukları 
vilâyetin belki ormanı idare bakımından o ka
dar görünmüyor, amma heyeti umumiyesi iti
barile Devlet işletmesi, amanejman işlerinde, 
tahdit işlerinde tamamile bir tesanüt vardır, 
bir ahenk vardır. Merkezdeki teşkilâtla idare 

edilmektedir. Bunun böyle olması icabedeı4. 
Koruma teşkilâtı ile idare âmirleri arasın

daki işaretlere hak veririm. Hakikaten bida
yette hemahenk bir surette yürümemiş olması
nın zararlarını gördük. Fakat idarî teşkilâtla 
bu koruma teşkilâtmm elele vermeğe başladık
larından sonra her iki idarenin faaliyeti de 
daha müsmir olmağa başladı. Bu itibarla za
man geçtikçe iki teşkilât arasındaki tesanüt 
daha ziyade genişleyecek ve bu suretle de kuv
veti artmış olacaktır. 

Orman koruma işlerinden bahsettiler. Berç 
Türker arkadaşımız da söyledi. Burada ka
çakçılıktan da bahsettiler. Muhafaza teşkilâtı 
hakikaten verimli olmağa başlamıştır. Bazı 
yerlerde kaçakçılık vardır, bunun tamamen 
kalktığını iddia edecek değilim. Fakat ehemmi
yetli bir miktarda azalmıştır. Bunun leh ve 
aleyhinde bir çok söz söylenebilir. Bu hususta 
ben bazı rakamlarla arzı malûmat edeceğim; 
1934 de 2,5 milyon kental odun verilirken 1939, 
1940 senelerinde verilen odun miktarı yirmi 
milyon kentale baliğ olmuştur. Üç milyon ver
diğimiz zamanda ihtiyaç daha azdı, şimdi da
ha fazladır meselesi mevzubahs değildir. Çün
kü odun ihtiyacının kok kömürünün taammü-
mü münasebetile daha fazla azalmış olduğu
na kaniim. Demek ki evvelce iki buçuk, üç mil
yon kental arasmda odun verirken hiç bir yer
de şikâyet yokken sonraları yirmi milyon ken
tale çıktığı halde bazı yerlerin odun alamadı
ğından dolayı şikâyetlerin biribirini takip et
mesi, dadı feryatların biricik sebebi vardır. O 
da kaçakçılığın önlenmiş olmasıdır. Hakikaten 
kaçakçılık büyük miktarda önlenmiştir. Bu 
vakaların azalmış olduğunu şayanı memnuni
yet bir surette görüyorum. 

Lûtfi arkadaşım, kâfi miktarda kumandan 
bulunamadığından bahsettiler. Eğer bu küçük 
zabitler, bilhassa aralarındaki irtibat meselesi, 
ki bunlara çok ehemmiyet veriyoruz, temin edi
lecek olursa, öyle zannediyorum ki bu, gitgide 
daha ziyade azalacak ve kalmıyacaktır. 

Arkadaşım bir vergi mevzuuna temas etti. 
Bu, menşei, tahakkuku itibarile ihtilaflı bir 
mevzudur. Bunu Başvekâlete ve Hükümete de 
arzettik. Bu mevzuu huzuru âlinize bir ka
nunla getireceğiz, bir kanunla halledilecektir. 
Bizden bu suretle istenmiş olan bir para 6 mil
yon lirayı mütecavizdir. Halbuki Orman umum 
müdürlüğü Maliye vekâletinden dahi her sene 
yardım gören bir idaredir, vergi evvelden alın
mıyordu, bu defa alınması caiz midir? Bu, ka
nunla halledilmesi lâzım gelen bir meseledir. 
Maruzatım bundan ibarettir. 

ABDÜLHAK FIRAT (Erzincan) — Bir sual 
sormak istiyorum. Şayanı şükran malûmat ver
diniz, tenevvür ettik. Teşekkür ederim. Şimdi 
izah buyurduğunuz gidiş ve verişle, tahdit ve 
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amenajman meseleleri vasati olarak kaç yılda 
çıkar? 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Bu tahdit meselesi daha ziyade hukukî bazı 
meselelere taallûk eder. Miktarlarını azamî su
rette arttırmak suretile bu işi 5 - 6 senede bitir
mek imkânı vardır. Çünkü Devlet işletmesine 
gidiyoruz. 

Devlet işletmesi bu gün 210 bin metre mi
kâp işliyebilmektedir. 700 - 800 bin metre mikâp 

işliyebildik mi o vakit memleketin ihtiyacına az 
çok cevap verebilecek bir mahiyet alacaktık. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Bendeniz 
de bir sual soracağım. Bütçenin tetkikinde gö
rüyoruz iki Orman idaresine senevi 1, 5 - 2 mil
yon lira kadar bir yardım yapılıyor. Acaba bu 
idare bu yardımdan kaç sene sonra müstağni 
kalabilecektir, ne tahmin buyuruyorlar? 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
Efendim, hatta belki bu bir iki sene içerisinde 
bizim fazlai varidatımız vardır diye gelebilecek
tik. Bu gün 700 - 800 bin lira kadar bir para var 
ki bunu işletme mevzuuna sarfedeceğiz, bazı or
manları işleteceğiz. Bunlar hakikaten faydalı 
olabilirler. Bunları işletemedik. Çünkü bunları 
işletmek için yol yapmak, ray tefriş etmek ve 
nakil vasıtalarını tezyit etmek icabedecektir. 

Onu şu suretle söyleyebilirim: Yetişen ve 
fazlalasan elemanlar ile beraber ahvali hazıra 
müsait olunca bu bir buçuk milyon liradan müs
tağni kalabiliriz. 

REİS — Başka mütalea var mı? Maddelere 
geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar ... Etmiyenler ... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Orman umum müdürlüğü 1941 malî yılı Bütçe 
kanunu 

MADDE 1 — Orman umum müdürlüğünün 
1941 malî yılı masrafları için ilişik (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (5 677 275) liralık 
tahsisat verilmiştir. 
F. Lira 

1 Maaş 1 650 120 
REİS — Kabul edilmiştir. 

2 Merkez ücretleri 22 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

3 Vilâyetler ücretleri ' 230 880 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 Muvakkat tazminat 36 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

5 Tekaüt, dul, yetim maaşları ve 
tahsisatları ' 60 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

6 1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 15 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

7 Kanunu mucibince askerlik dersi 
muallimlerine verilecek ücret 720 

F - Lira 
REİS — Kabul edilmiştir. 

8 Mefruşat ve demirbaş 7 790 
REİS — Kabul edilmiştir. 

9 Levazım 32 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

10 Mütenevvi masraflar 126 450 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

11 Nakil vasıtaları masrafları 5 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

12 Mahkeme harcı ve masrafları 70 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

13 Daimî memuriyet harcırahı 20 000 
REİS •— Kabul edilmiştir. 

14 Muvakkat memuriyet harcırahı 90 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

15 Müfettişler harcırahı 15 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

16 Muhabere ve mükâleme 53 450 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

17 Tedavi ve tazminat 5 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

18 Mektepler ve kurslar 98 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

19 Devlet işletmeleri için müteda-
vil sermaye 495 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

20 Tahdit ve sınırlama, amenajman, 
teşcir ve fidanlıklar, hastalıklar, 
haşereler ve yangınlarla müca
dele, istimlâk, fennî tecrübeler, 
orman evleri 400 000 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

21 Harita ve kadastro 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 

22 Ankara ve civarının teşciri ve 
Ankara fidanlığı 63 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

23 Telif at, neşriyat ve propaganda 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

24 Ecnebi memleketlerdeki kongre 
ve konferanslara iştirak edecek
lerin harcırah ve masrafları ve 
beynelmilel ormancılık merkezi 
aza iştirak hissesi 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

25 Arsa ve binaların mubayaa, is
timlâk, inşa ve tesisatı ile mev
cutlarının tamir ve tevsii ve in
şaat ile esaslı tamiratın kontrol 
memurları ücreti ve sair mas
raflar 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

26 Ecnebi mütehassıs ve tercü
manları 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

27 Staj ve ihtisas için yabancı 
memleketlere gönderilenlere yar
dım 2 000 
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REİS — Kabul edilmiştir. 
28 Reddiyat ' 25 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
29 Masarifi gayrimelhuza 1 

REİS - Kabul edilmiştir. 
30 Geçen yıl borçları 4 500 

REİS — Kabul edilmiştir. 
31 Eski yıllar borçları 13 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
32 Ziraat vekâletine merbut Or

man fakültesinden çıkacak or
man mühendislerine 1437 sayılı 
kanun mucibince verilecek avans 6 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

33 Hükmedilmiş borçlar 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

34 1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek itfa 
karşılığı 40 950 
REİS — Kabul edilmiştir. 

35 Maaş 687 086 
REİS — Kabul edilmiştir. 

36 Ücret ' 63 240 
REİS — Kabul edilmiştir. 

37 Muvakkat tazminat 8 556 
REİS — Kabul edilmiştir. 

38 Mefruşat ve demirbaş eşya 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

39 Mütenevvi masraflar ' 46 700 
REİS — Kabul edilmiştir. 

40 Harcırah ' 50 150 
REİS — Kabul edilmiştir. 

41 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me bedeli 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

42 Umumî masraflar 1 171 656 
REİS — Kabul edilmiştir. 

43 Muhtelif levazım 35 840 
REİS — Kabul edilmiştir. 

44 Nakil vasıtaları masrafları 1 100 
REİS — Kabul edilmiştir. 

45 İnşaat ve tamirat 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

46 Mahkeme masrafları 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

47 İstihbarat 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

48 Geçen yıl borçları 5 084 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

Lira 
Devlet ormanlarında mevcut mu
kaveleler ve yapılacak satışlar 2 629 302 
REİS — Kabul edilmiştir. ' 
Vakıf ve hususî ormanlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müteferrik hasılat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Orta mektebler hasılatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1939 senesi varidat fazlası 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Devlet işletmelerinden alınacak 
orman tarife bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

7 Umumî bütçeden yapılacak yar
dım 1 500 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İkinci maddeyi reye arzediyorum. Kabul bu

yuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

6 

106 000 

88 000 

3 000 

591 000 

760 000 

MADDE 2 — Orman umum müdürlüğünün 
1941 malî yılı varidatı ilişik (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (5 677 302) lira tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Orman umum müdürlüğünün 
varidatı ilişik (C) cetvelinde yazılı kanun mu
cibince tahsil olunur. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte kabul bu
yuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Masraf bütçesindeki fasılların 
kendi maddeleri arasında münakale yapmağa 
Ziraat vekili mezundur. 

REİS — Madeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Orman umum müdürlüğünün 
müteferrik müstahdemleri kadrosu ile nakil va
sıtaları ilişik (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Fasıl numaraları ile unvanları 
bağlı (E) işaretli cetvelde münderiç tertipler
den 3656 sayılı kanunun 9 ncu maddesi mucibin
ce idaresi zarurî görülen muvakkat mahiyette
ki hizmetler için aylık ücretli müstahdemler kul
lanılabilir. Bunların kadroları İcra Vekilleri 
Heyeti kararile tesbit ve müteakip yıl bütçesile 
birlikte Büyük Millet Meclisine tevdi olunur. 

Bu tertiplerden idare olunacak hizmetler 
kadrolarının bütçede mevcut diğer bir hizmetin 
ifasına müteallik kadrolara ilâve mahiyetinde 
bulunmaması şarttır. 

REİS — Maddeyi cetvelle reye arzediyo
rum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7 — 3818 sayılı Orman umum mü
dürlüğü teşkilât kanununa bağlı 1 numaralı cet
velde yazılı memuriyetlerden işbu kanuna mer
but (L) işaretli cetvelde derece, adet ve ma
aşları gösterilen memuriyetler 1941 malî yılı 
zarfında mevkuf tutulmuştur. 
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REİS — Maddeyi cetvelle reye arzediyo-

rum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8 — 1941 malî yılı içinde kapatıl
mak üzere 500 000 liraya kadar kısa vadeli 
avans ve hesabı cariler akit ve küşadına Ziraat 
vekili mezundur. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Orman kanununun istimlâke 
ait hükümlerinin temini ve Devlet orman işlet
mesinin faydalı görülecek yerlerde tesis ve tev
sii için 1942 malî yılı başından itibaren 5 malî 
yılı bütçelerine konacak tahsisattan ödenmek 
üzere 1 000 000 liraya kadar istikraz aktine ve
ya hesabı cari açtırmağa Ziraat vekili salahiyet
lidir. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — 1941 malî yılı içinde tasarruf 
edileceği tatbikat neticesinde anlaşılan masraf 
tertiplerinden İcra Vekilleri Heyeti kararile 
Devlet orman işletmes için mütedavil sermaye 
faslına münakale icrası caizdir. Kezalik 1940 
malî yılı sonunda tahakkuk edecek varidat faz
lasının îcra Vekilleri Heyeti kararile 19 ve 20 
nci fasıllara ilâvesi caizdir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — 1508 sayılı kanun mucibince 
amenajman ve teşcir işelrinde çalışacaklara ve
rilecek gündelik tazminat başmühendisler için 
(350), başmühendis muavinleri için (300) ve 
mühendisler için (250) kuruş olarak hesap olu
nur. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Merkez ve vilâyetler kadro
suna dahil olan memurlarla müstahdemlerin ken
di maaş ve unvanlarile idarenin merkez ve taşra 
teşkilâtının herhangi bir kısmında istihdamları 
halinde kendilerine harcırah veya vekâleten di
ğer bir işte istihdam edileceklere vekâlet maaşı 
verip vermemeğe tayinlerindeki usul ve salâhi
yetlere göre Ziraat vekili ve Orman umum mü
dürü salahiyetlidir. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Orman umum müdürlüğü or
ta ve mıntaka orman mekteplerine senevî 150 
şer lira ücretle leylî talebe alabilir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — 2518 numaralı kanun hüküm

leri mahfuz kalmak üzere 1937 - 1940 malî yıl
larına ait olan ve inşaat, imalât, icar ve her ne
vi mubayaata taallûk eden karşılıksız borçları 
umum müdürlük 1941 malî yılı bütçesi umumî 
tasarruflarından karşılık temini suretile umum 
müdürlük bütçesinde açılacak rakamsız bir fas
la tahsisat kaydedilerek ödemeğe Ziraat vekili 
salahiyetlidir. 

Bu madde mucibnce yapılacak tediyata ait 
ita emirleri evvel emirde Divanı muhasebatın 
vizesine tâbidir. Divanın vizesine iktiran et
medikçe bu evrakın muhteviyatı muhasipler ta
rafından tediye olunamaz. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Bu kanun 1 haziran 1941 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi Kabul buyuranlar... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

5 — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 1941 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/548) [1] 

REİS — Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü bütçesine geçiyoruz. Heyeti umumiyesi 
hakkında söz isteyen var mı? 

İZZET ARUKAN ( Eskişehir ) — Arkadaş
lar, Cumhuriyet idaremizde günden güne terak
ki ve inkişafa ve tekâmüle mazhar olan idareler
den biri de Posta ve telgraf idaresi olduğu ma
lûmdur. Bunun bütçesini tetkik ederken gördü
ğüm bazı noktaları arzetmek istiyorum. Malû
mu âliniz, Posta ve telgraf idaresi Hükümetin 
bir dairesi olmakla beraber, bunu bir müessese 
addetmek daha doğru olur. Bu bütçeyi tetkik 
ederken uzun üzadıya araştırdım. Tamamile iyi 
kavrıyamadım. Kavrıyamadığımm sebebi de mas
rafı 14.5 milyon lira, varidatı da yine öyle gös
terilmiş. Lâkin geçen senelerden müdevver mev
cudu 2 milyon 600 bin lira. Bu mevcut nedir? 
anlıyamadım. Bundan dolayı endişeye düştüm, 
söz istedim. 

Malûmu âliniz bu müesseselerin bütçeleri 
tanzim edilirken, müesseseler bütçesinde olduğu 
gibi, işletme masrafı ayrı, inşaat masrafı ayrı 
olarak tanzim edilirse daha muvafık olur. Yani 
bütçenin işletme masrafile inşaat masrafları 
birbirine karıştırılmamalıdır. Filvaki bazı mad
dede ayrılmıştır. Meselâ 20 nci madde ayrılmış
tır. Telefon şirketlerine verilecek paralar da 

[1] 187 sayılı basbayazı zaptın sonundadır. 
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ayrılmıştır. Lâkin masarifin heyeti umumiyesi 
ayrılmalıdır. Hat tesisatları da vardır. Onlar 
nereye geçiyor? Tabiî bu sermaye meselesidir. 
Bütçede işletmeye ayrılan tahsisatın ayrı gözük
mesi daha muvafık olur. Bunun gelecek sene 
için teminini bilhassa rica ederim. 

Eğer demin arzettiğim gibi tevazün, varidat 
bütçesindeki en son rakam olan 2 600 000 lira 
mevcudu ile ikmal edilecekse, işletme varidatı
nın masrafı kapatamıyacağı fikrini bendenize 
verdi. Böyle midir, değil midir bilmiyorum. 

Eğer bunu şimdiden düşünmezsek ve nazarı 
itibare almazsak gelecek sene daha mükül bir 
vaziyette kalırız. Onun için Bütçe encümeninin 
bendenizi tenvir etmesini rica ediyorum. 

Bütçenin teferruatına gelince; yalnız mühim 
olarak bir nokta nazarı dikkatimi celbetti. O 
da altıncı maddedir. Yeni bir hüküm gibi an
laşılıyor. «Kanunî tatil günlerinde aktif serviste 
çalıştırılacak, Posta, telgarf ve telefon memurla
rına umumî idare encümenince tesbit edilecek 
miktarca yevmiye veya ücret verilir» deniyor. 
Bu, zannederim ki, yeni bir hüküm vaziyetinde 
oluyor. Malûmu âliniz dir ki, müesseselerde 
iki türlü memur vardır. Birisi adi memur, biri 
de faal hizmet memuru, bunu Posta, telgraf ve 
telefon idaresi aktif servis kelimesile, Devlet 
demiryolları da faal hizmetler diye ifade ediyor 
ve kullanıyor, ikisi de aynı şeydir. Aynı ve
kâletin iki müessesesinde ayrı, ayrı kelimeler 
kullanılmasını doğru bulmuyorum, Gelecek 
sene, hangisi doğru ise onu yazsınlar. 

Gelelim, asıl mevzu olan bu maddenin tatil 
günlerinde, servis aktif memurlarına fazla yev
miye veya ücret veya, ne suretle olursa olsun, 
bir tazminat vermece böyle bir tazminat verme
ğe kiyam edersek diğer müesseselere de aynı su
retle tatbik etmek mecburiyeti hâsıl olur. Bu 
gün elimizde en büyük müessese olarak Devlet 
demiryolları vardır. Bunlarm memuru, posta 
memurlarından on misli fazladır, makinist de 
faal müstahdemindir. Bunlarm sekiz saat çalış
mağa mecbur olduğunu kabul edersek, halen 12, 
13, 14 saat çalışıyorlar ve bundan dolayı da bir 
şey vermiyoruz. Bu ahkâma göre onlara da ver
mek lâzım gelir. İstasyon memurları da servis 
aktifdir. Fakat maaştan başka birşey veril
mez. Lâkin bunlar servis aktif olup icabında 
24 saat iş başında bulunmak veya kontrol et
mek mecburiyetindedirler. Servis aktifle adî 
servis arasmda bir fark vardır. Aceba encü
men bu maddeyi kabul ederken bunu nazarı 
itibara almısmıdır? Onu rica edeceğim. 

Sonra bütçede mühendis mektebine, sanat 
mektebine talebeler için para konmuş. Bu mek
teplerin ikisi de Hükümetindir, umumî bütçe
den para alıyorlar. Aceba bir vatandaş oraya 
gidip okuduğu zaman para veriyormu ki, mües
seseler için yetiştirdiklerine para veriliyor? 

Hem umumî bütçeden bunlara tahsisat veriliyor, 
hem de müesseseler ianede bulunuyor. Bence 
bu doğru değildir. Bunları gelecek sene hiç 
olmazsa tevhit etmek daha doğrudur. Sonra 
Posta ve telgraf idaresi tabiî pek mühim vazife
ler deruhte etmiştir. Bulunduğumuz fevkalâde 
zamanlarda vazifesi daha ziyade kesbi ehemmi
yet etmiştir. Görüyorum ki, bütçeye (L) cet
veli konmuştur. Bu cetveldeki memurlar, eğer 
telgraf memuru gibi meslek memurları ise bu 
(L) cetvelini kaldırmalıyız. Fazla memura her 
vakit ihtiyaç olacaktır. Bunu encümenden rica 
edeceğim. 

BEİS — Açık reye arzedilen lâyihava rey 
vermiyen var mı?.. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ

la) — Efendim, bendeniz yalnız encümene taal
lûk eden suallere cevap vermekle iktifa edece
ğim. Arkadaşım; geçen seneden müdevver bü
yük bir kalemin varidatta yer aldığını ve bu 
sayede tevazünün temin edildiğini söyledi. Doğ
rudur. Posta idaresi, varidatında mühim bir 
noksanla karşılaştığını söylemiştir ki,hakikate 
uygundur. Bilirsiniz ki, tebligatı adliye posta 
idaresine tevdi edilmişti. 

Fakat orada bir hüküm ipka edilmiş: Müs
tacel olan işlerde mahkemeler bu tebligatı ken
di mübaşirleri vasıtasile yaptırabilirler. Bu 
hükümden bilistifade, daha ziyade para geti
rebilecek olan büyük şehirlerdeki tebligat ka
milen adliye mübaşirleri vasıtasile yaptırılmış 
ve Posta idaresi, kendi hesaplarına göre, 
1 800 000 lira kadar bir noksana maruz kal
mış. Binaenaleyh bu işin bir neticeye raptma 
teşebbüs edildiğine nazaran, bu para önümüz
deki senelerde kabili istihsal olacak, bütçede 
tevazün yine temin edilecektir. 

İkinci bir sebep de, ahvali hazıra dolayısi-
le bazı tesisat ve teçhizat masraflarına fazla 
ehemmiyet verildiğinden ileri gelmiştir. Bun
lar önümüzdeki sene tevzini kabil olan ve her 
vakit yapılmıyacak işlerdendir. 

Muhterem arkadaşımızın temas ettikleri ye
ni bir hükme gelince; bunun ebebi, bu arka
daşların ücretleri gayet az olmakla beraber 
bayram günleri bütün günlerini iş başmda ge
çirmek mecburiyetlerine karşı bir ikramiye 
vermek üzere vekâlet tarafından derpiş edi
len şeyin Bütçe encümeninde kabulünden iba
rettir. Bittabi bunda muhterem Heyet hâkim
dir. Kararını maddeler okunduğu vakit verir. 
Bazı mekteplerde okutulan memurlara gelin
ce : Bu maalesef her vekâlette, her müessese
de olan bir iştir. Bunların heyeti mecmuası 
düşünülerek buradan çıkanların mecburî hiz
metlerini ihtiyaçlara göre tesbit etmek yolu en 
doğru bir yoldur. Fakat her daire kendi ihti
yaçlarını temin etmek için lâzım olan eleman
ları bizzat okutmakta ve onlardan taahhütna-
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me alarak kendi işlerinde çalıştırmaktadır. 
Bunu diğer vekâletlerde görebiliriz. Meselâ ge
çen gün kabul buyurduğunuz Emniyet bütçe
sinde de vardır. Orada da 12 efendi Hukuka 
gönderiliyor. Bunu Hükümet göz önüne ala
rak, böyle her dairenin, her vekâletin ayrı 
ayrı memur yetiştirmesi külfetinden vareste 
kalması elbette şayanı tavsiyedir. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Bizimkisi 
bir temennidir. 

REİS — Başka mütalea yoktur. Maddele
re geçilmesini reye arzediyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1941 malî yılı Bütçe kanunu 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon umu
mî müdürlüğünün 1941 malî yılı masrafları için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
14 854 058 lira tahsisat verilmiştir. 

A - CETVELİ 
F. Lira 
1 Maaş 7 326 760 

REİS — Kabul edilmiştir. 
2 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 55 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

3 Merkez müstahdemleri ücreti 99 490 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 Vilâyetler müstahdemleri ücreti 999 680 
REİS — Kabul edilmiştir. 

5 Muvakkat tazminat 160 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

6 Merkez mefruşat ve demirbaşı 25 000 
REÎS — KabLJ edilmiştir. 

7 Merkez levazımı 21 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

8 Temsil tahsisatı ve resmi kuşat 
masrafları 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 

9 Merkez müteferrikası 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

10 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 88 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

11 Vilâyetler levazımı 170 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

12 Vilâyetler müteferrikası 80 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

13 Mütenevvi masraflar 764 601 
REİS — Kabul edilmiştir. 

14 Daimî memuriyet harcırahı 100 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

15 Muvakkat memuriyet harcırahı 120 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

16 Müfettişler harcırahı 75 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

17 Bütçe kanununun 6 nci madde-
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si mucibince verilecek ücret, yev
miye ve primler 190 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

18 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

19 Mukannen masraflar 310 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

20 Bilûmum bina, arsa istimlâk, in
şaat, tesisat ve tamirat bedelle-
rile kontrol memurları ücret ve 
sair masrafları 300 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

21 Posta masrafları 577 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

22 Posta pulu, kartları ve masraf
ları 150 001 
REİS — Kabul edilmiştir. 

23 Cevaplı kuponlar mukabilinde 
veya vusulü ihbarlı telgrafna-
meler için yapıştırılan veya bat
tala kalan pullar bedeli 1 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

24 Nakil vasıtaları masrafı 100 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

25 Telekomünikasyon masrafları 1 692 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

26 Telsiz telgraf servisi için muba
yaa olunacak makine, alât, ede
vat ve malzeme bedellerile te
sis, tamir işletme, nakliye ve sair 
masrafları, ilân ücretleri ve ame
le yevmiyeleri 150 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

27 Mühendis, makinist ve sair fen 
memurlarile mmtakaları hari
cinde çalıştırılacak hat bakıcı
larının muvakkat memuriyet 
harcırahları 35 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

28 P. T. T. fabrikası demirbaş eşya 
ve işletme masraflarile amele 
yevmiyeleri, ilân ücretleri ve fab
rikanın nakil ve tesis masrafı 100 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

29 Ecnebi mütehassıslar masraf
ları 10 000 
REİS —• Kabul edilmiştir. 

30 Kongre, konferans ve staj için 
ecnebi memleketlere gönderile
ceklerin harcırah ve sair masraf
ları 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

31 Talebe tahsisatı ' 45 001 
REİS — Kabul edilmiştir. 

32 Stajiyerler ücreti 80 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

33 Kurslar masrafı ' 51 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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34 Tedavi ve yol masrafı 16 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
35 Vazife esnasında kazaya uğra -

yanların tedavi ve yol masrafla
rı, ölen ve sakatlanan müstah
demler ile işçilerin kendilerine 
veya ailelerine verilecek tazmi
nat ve bunların cenaze, sıhhî mu
avenet, levazım, edviye ve nakli
ye masrafları 2 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

36 Pasif korunma masrafları 50 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

37 Mütekait, dul ve yetim maaş
ları 410 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

38 Hükmolunmuş borçlar 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

39 3530 sayılı Beden terbiyesi ka
nunu hükümlerine göre yapıla
cak masraf ve verilecek üc
retler 1 000 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Her vekâlete ait mülhak bütçelere, 3530 sayılı 
beden terbiyesi kanununa tevfikan bir tahsisat 
konuyor ve bunları, beden terbiyesi yapmak için 
sari'olunacak para diye gösteriyorlar. Sormak 
ve öğrenmek istediğim şudur : Bu para ile yap
tırılan beden terbiyesinde ne gibi bir noktai na
zar kabul ediliyor. 

Çünkü beden terbiyesi hakkında henüz for
müle edilmiş bir sistemimiz yoktur. Acaba bun
lar Beden terbiyesi direktörlüğünden bir ta
limat alıpta mı hareket ediyorlar, yoksa her 
kes bir yol tutturmuş öyle mi gidiyor? Bunu 
anlamak istiyorum. 

MÜNAKALÂT V. CEVDET KERİM ÎNCE-
DAYI (Sinop) — Beden terbiyesi kanunu mem
lekette resmî, hususî her müesseseye bir takım 
mükellefiyetler tahmil etmektedir. Bu kanuna 
göre bunun nizamnamesi Beden terbiyesi genel 
drektörlüğünce hazırlanmış ve her tarafa tebliğ 
edilmiş olacak ki, Vekâletime de tebligat yapıl
mış bulunmaktadır. Biẑ  ancak kanunun ihtiva 
ettiği bu esas içinde bu sene vekâleti terkip 
eden bütün müesseselerde esaslı bir teşkilâtla 
işe başlamağa karar vermiş bulunuyoruz. Bunun 
içindir ki, ilk olarak bu sene bu müesseselere 
biner lira para koyduk. Bunun teşkilâtını yap
mak ve faaliyete geçmek için elbette bu işin 
hakikaten yegâne mercii ve bir kanunla tavzif 
edilmiş olan Beden terbiyesi genel direktörlüğü 
olduğuna, bütün beden terbiyesi işleri orada 
toplanmış bulunduğuna ve mütehassıs bir müdü
riyeti umumiye olduğuna göre, onunla tatbikat 
işinde daima temas ederek, iş birliği yaparak 
bu işi Münakalât vekâletine bağlı müesseseler
de de kurup işletmeğe açacağız. Bu sene az pa
ra koyduğumuzun sebebi, ilk teşkil ve hazır-
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lık senesi olduğu içindir. İcabederse, inkişafına 
göre yüksek huzurunuza gelip başka para isteriz, 
tasarruf yaparak diğer yerlerden naklederiz. 
Bu suretle bu işi inkişaf ettirmek, ileri götür
mek istiyoruz. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Teşekkür ederim. 

REÎS — Başka mütalea yoktur, fasıl kabul 
edilmiştir, diğer fasıllara devam ediyoruz. 
F. Muhassasatm nevi Lira 

40 Geçen yıl borçları 16 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

41 Eski yıllar borçları 14 412 
REİS — Kabul edilmiştir. 

42 3054 numaralı kanun mucibince 
mülga İstanbul telefon şirketine 
verilecek taksit bedeli ' 250 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

43 3375 numaralı kanun mucibince 
mülga İzmir telefon şirketine ve
rilecek taksit bedeli' 60 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

44 1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek itfa 
karşılığı 145 613 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler lütfen işaret buyursun... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Posta, telgraf ve telefon umumî 
müdürlüğünün 1941 malî yılı masraflarına kar
şılık olan varidat bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 14 921 924 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

B - CETVELİ 
P. Varidatın nevi Lira 

1 Posta ve telekomünikasyon hası
latı 11 502 831 
REİS — Kabul edilmiştir. 

2 Resmî dairelerden maktuan alı
nacak posta ve telgraf ücretleri 661 553 
REİS — Kabul edilmiştir. 

3 Mütenevvi hasılat 67 540 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 Radiyo aidatı 90 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

5 Geçen senelerden müdevver mev
cudu 2 600 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

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

MADDE 3 — 2822 sayılı kanunun 28 nci 
maddesi mucibince her sene bütçesile maaş mik
tarları tesbit edilecek olan hat başbakıcı, baş-
müvezzi, hat bakıcı ve müvezzilerin adetlerile 
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maaş ve tahsisatları bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bunlardan Ankarada bulunanlara, maaşları 
barem derecelerinden birine tekabül edenler 
için 3656 sayılı kanunun 10 ncu maddesile ayni 
maaş derecesinde bulunanlara verilen miktar
larda ve etmeyenler için de ayda onar lira ol
mak üzere mezkûr madde hükümleri dairesin
de muvakkat tazminat verilir. 

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

MADDE 4 — 3819 sayılı kanuna bağlı kad
ro cetveli haricinde kalan müstahdemlerin adet 
ve ücretlerile nakil vasıtaları bağlı (D) işaretli 
cetvelde ve 2822 sayılı kanunun 27 nci maddesi 
mucibince 1941 yılı zarfında mevkuf tutulan 
memuriyetler de bağlı (L) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. Fasıl numaraları ile unvanları bağlı 
(E) işaretli cetvelde yazılı tertiplerden 3656 
sayılı kanunun 9 ncu maddesi mucibince ida
resi zarurî görülen muvakkat mahiyetteki hik
metler için aylık ücretli müstahdemler kullanı
labilir. Bunların kadroları ile 3656 sayılı kanu
nun 13 ncü maddesine tâbi ihtisas mevkileri İc
ra Vekilleri Heyeti kararı ile tesbit ve mütea
kip yıl bütçesi ile Büyük Millet Meclisine tevdi 
olunur. Bu tertipten idare olunacak hizmetler 
kadrolarının bütçede mevcut diğer bir hizmetin 
ifasına müteallik kadrolara ilâve mahiyetinde 
bulunmaması şarttır. 

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

MADDE 5 — Telgraf, telefon ve telsiz tel
graf tesis, inşa ve tamiratile malzeme ve posta 
pullarile nakil vasıtaları mubayaasına veya ar
sa istimlâk ve inşaatına sarfedilmek üzere üç 
buçuk milyon liraya kadar gelecek senelere ge
çici taahhüdat ve sarfiyat icrasına umumî mü
dürlük mezundur. 

1940 malî yılı hesabı katisine nazaran hâsıl 
olacak varidat fazlaları bu taahhütlere karşılık 
tutulmuştur. 

Bu suretle tahakkuk edecek varidat fazla
sı 1941 malî yılı varidat bütçesinde açılacak 
hususî fasla irat ve diğer taraftan masraf 
bütçesinde açılacak hususî fasla tahsisat kayit 
ve sarfolunur. 

Taahhütlerin bu suretle karşılanmayan kıs
mı için 1941 malî yılı masraf bütçesi tertip
lerinden tasarruf edilen miktarı da açılacak 
hususî fasla nakletmeş suretile taahhütlere 
karşılık tutmağa Münakalât vekili mezundur. 

1942 ve müteakip yıllara geçici olarak giri
şilecek taahhütler idarenin ayni yıllar bütçesi
ne konacak tahsisatla karşılanır. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . , Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 •— Hastalıklarına mebni kısa 

müddetle nöbet vazifelerine gelemiyen posta, tel
graf ve telefon memurlarının yerlerinde istih
dam olunacaklarla idarî lüzum ve zaruretlere 
binaen mesai saatleri haricinde çalıştırılacak 
memur, müvezzi ve sair müstahdemlere, gece 
nöbet vazifesile mükellef olmayıp ta saat 21 
den sonra posta müraselâtı alıp vermeğe mec
bur olanlara ve telgraf merkezlerinin kapalı bu
lunduğu saatlerde rasat telgrafı alıp yazmakla 
mükellef tutulan memurlara gece nöbet tut
makla mükellef olan telefon rnemuralrına, ka
nunî tatil günlerinde aktif serviste çalıştırılacak 
P. T. T. memurlarına umumî idare encümenince 
tesbit edilecek miktarda yevmiye veya ücret 
verilir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler., . Etmeyenler.. . Kabul edilmiştir, 

MADDE 7 ~~ Masraf bütçesinin 19 ncu fas
lının 3 ve 4 ncü ve 21 nci faslm 4 ncü madde-
lerile 32 ve 35 nci fasıllardan tediye olunacak 
mebaliğin nisbet ve miktarları Münakalât ve
kâletince tayin olunur. 

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

MADDE 8 — 3054 ve 3483 sayılı kanunla
rın 3 ve 4 ncü maddeleri hükümleri 1941 malî 
yılı için tatbik edilmez. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler.. . Etmeyenler.. . 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. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum : Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanuna bağlı (A) işaretli 
cetvelin 31 nci faslının 2 nci maddesine mevzu 
olup Hazineye tevdi edilecek olan (30 000) lira 
Nafia vekâleti 1941 yılı bütçesinin Yüksek mü
hendis mektebi kısmında Fafia vekâletince lü
zum gösterilecek tertiplere tahsisat olarak ilâve 
ve 1941 yılı hesabı umumisinde irae olunur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi re ve ar
zediyorum : Kabul edenler . . .Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanuna baplı ( 4 ) işaretli 
cetveün 31 nci faslmm 3 ncü maddecine me^zu 
olur) Hazineve tevdi edilecek olan (1^ 000} lira 
1941 malî yılı umumi bütceomm varidat kısmı
na irat ve diğer taraftan mezkur sene Maarif 
vekâleti bütçesinde açılacak ayrı bir tertibe tah
sisat kayit ve sarfolunur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reve ar
zediyorum: Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir, 
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MADDE 12 — Merkez ve vilâyet kadrosu

na dahil ve derecelen 9 dan aşağı olan memur 
ve müstahdemler kendi unvanlarile lüzum görü
lecek yerlerde umumî hükümlere göre yevmiyele
ri verilmek şartile istihdam olunabilir. Bu şekil
deki istihdam müddeti memurun bulunduğu ma
hal belediyesi hudutları haricinde üç ayı geçe
mez. 

BEİS — Mûtaloa var mı? Maddeyi reye ar-
sediyorum: Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum: Kabul edenler... etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 14 — İhtiyaç görülen posta, telgraf 
ve telefon merkezi erile servislerinde karşılığı 
maaş ve ücret tertipleri tasarrufatmdan tediye 
edilmek üsere Münakalât vekâletince tensip olu
nacak miktarda ücretli muvakkat memur, hat 
bakıcı ve müvezzi istihdam edilebilir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reye ar-
zedivorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 15 — Gecen yıl borçları tertibine 
mevzu tahsisat kifavet etmediği takdirde işbu 
borçlar taallûk ettikleri hizmetlere tekabül et
mek üzere cari yıl bütçesine mevzu tahsisattan 
mezkûr tertibe Münakalât vekâletinin muvafa-
katile naklen tesviye olunur. 

1928 - 1939 yıllarına ait olup da Muhasebei 
umumiye kanununun 93 ncü maddesi mucibince 
müruru zamana uğramayan ve karşılıkları taal
lûk ettiği seneler bütçesinde mevcut bulunan 
borçlar 1941 malî yılı bütçesinin masraf tertip
leri tasarrufatmdan borç tertiplerine Münakalât 
vekâletinin muvafakatile naklen tediye olunur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 16 — 2518 sayılı kanun hükümleri 
mahfuz olmak üzere 1936 - 1940 malî yıllarına 
ait olan ve inşaat, imalât, icar ve her nevi mü-
bayaata taallûk eden karşılıksız borçlar 1941 
malî yılı bütçesinin umumî tasarrufatmdan kar
şılık temini suretile Umumî müdürlük bütçe

sinde açılacak rakamsız bir fasla tahsisat kay
dederek ödemeğe Münakalât vekili salahiyetli
dir. 

Bu madde mucibince yapılacak tediyata ait 
ita emirleri evvel emirde Divanı muhasebatın 
vizesine tâbidir. Divanın vizesine iktiran etme
dikçe bu evrakm muhteviyatı muhasebeciler ta
rafından tediye olunmaz. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 17 — Hükmedilmiş borçlar tertibin-
deki tahsisat, hükmedilmiş borcun tediyesine 
kifayet etmediği takdirde üst tarafı münakalât 
vekâletinin muvafakatile 1941 malî yılı bütçesi
nin sonunda açılacak bir fasla tahsisat kayde
dilmek suretile ödenir. 

Bu suretle tahsisat kaydedilip ödenecek 
miktar hesabı katide ayrıca gösterilir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 18 — Bu kanun 1 haziran 1941 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Mali ve ve Münakalât vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini ikinci celsede 
reye arzedeceğim. 

Açık reylerin neticesini arzediyorum : 
Devlet havayolları umum müdürlüğü 1941 

malî yılı bütçe kanununa (301) zat, kabul etmek 
suretile. rey vermiştir. Muamele tamamdır. (Ka
nun (301) reyle kabul edilmiştir. 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlü
ğü 1941 malî yılı bütçe kanununa (309) zat, 
kabul etmek suretile, rey vermiştir. Muamele 
tamamdır. Kanun (309) reyle kabul edilmiştir. 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1941 malî yılı 
Bütçe kanununa (324) zat, kabul etmek sure
tile. rey vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun 
(324) reyle kabul edilmiştir. 

Orman umum müdürlüğü 1941 malî yılı büt
çe kanununa (317) zat, kabul etmek suretile 
rey vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun (317) 
reyle kabul edilmiştir. 

15 dakika teneffüs için celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 17,20 



ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati: 17, 43 

REÎS — Refet Canıtez 

KÂTİPLER : Vedit Uzgören (Kütahya), Necmeddin Sahir (Bingöl). 

REİS — Celse açılmıştır. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1941 malî yılı kanunu hakkında verilen reylerin 
neticesini arzediyorıım. Bu lâyihaya, lâyihayı 
kabul etmek suretile (309) zat rey vermiştir. 
Kanun (309) reyle kabul edilmiştir. 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (istan
bul) — Efendim, ruznamede Beden terbiyesi 
umum müdürlüğünün teşkilât kadrolarına mü
teallik kanun lâyihası vardır. Ayın 23 ünde tev
zi edilmiştir. Müsaade buyurursanız bunun ter-
cihan ve müstacelen müzakeresini teklif edi
yorum. (Muvafık sesleri). 

REÎS — Beden terbiyesi umum müdürlüğü 
Teşkilât kadrolarına dair olan kanunun terci-
han ve müstacelen müzakeresi Hükümet tara
fından teklif edilmektedir. Evvelâ tercihan mü
zakeresini reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Tercihan müzakeresi kabul edil
miştir. 

Müstacelen müzakeresini kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

6 — Beden terim/esi umum müdürlüğü Teş
kilât kadrolarına müteallik kanun lâyihası ve Ma
arif ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/259) 
f i l . 

REÎS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mı? 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Beden terbiyesi Teşkilât kanunu bizi yine sıkı 
zamanımızda buldu. Bütçe müzakereleri esna
sında bunun üzerinde uzun, uzun durmaca im
kân yoktur. Geçen sene de aynı direktörlüğe 
ait işler böyle sıkı zamana rast gelmiştir. Ev
velki sene de böyle olmuştur. Hattâ bu teşek
külü icabettiren kanun lâyihası da Meclisin dar 
zamanına rast gelmiştir. Ben bunu Beden terbi
yesinin taliine mi, taüsizliğine mi hamletmek lâ
zım olduğunda mütehayyir kalmıştım. Hemen 
ilâve edevim ki, bunda Beden terbiyesi genel 
direktörlüğünün sunu taksiri yoktur. Kanun 
18 ay evvel gelmiştir. Kanunun gelmesi daha 
zamana muhtaç idi. Evvelâ bu hükmün esbabı 
mucibesini arzedeceğim. Hüküm olarak derim 
ki, Beden terbiyesi Teşkilât kanunu noksandır. 
Hatalıdır, ümitlerimize ve gayelerimize aykı-

[1] 192 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

rıdır. Lâyihada ıslahata delâlet etmek üzere ne
ler bulunduğunu dikkatle aradım. İslâhat proje
si olarak, Genel direktörlük bir fen heyeti aç
mak istemiş. Mimarlardan mürekkep olan bu 
heyet sahalara bakacakmış. Fakat Bütçe encü
meni cereyan eden müzakereler sonunda bunu 
müstakil olarak muhafaza etmenin doğru ol
madığı neticesine varmış olmalı ki, takımile ta
lim, terbiye ve sahalar şubesine devretmiş. Ye
nilik olarak yine aradım. Genel direktörlük me
murlarının 73 i yani % 82 si mütehassıs sayıl
mış. Mütercimler, müfettişler, levazım muavin
leri, evrak memurları, sicil müdür muavinleri, 
hep mütehassıs. Yüksek Meclisin mütehassıs ke
limesi üzerinde ne kadar hassasiyetle durduğunu 
nazarı dikkate alan Bütçe encümeni, bu adedi 
17 ye, yani mevcut kadronun % 25 ine indir
miştir. Bütçe encümeni 4 ncü derecede federas
yonlarda 5 başkan, 5 başkan muavini, 2 mimar 
mütehassıstır. Mütehassısdır demiş, ayrıca bu 
mütehassıslar haricinde, ihtilas cetvelinde mü
tehassıs adile 5 sat vardır. Beden terbiyesinin 
bütçesi esnasında göreceğiz ki, kendi teşkilâtı 
haricinde mütehassıs bulmak ve fikirlerinden is
tifade etmeği teminen bu gibi kimseleri dahi is
tihdam cihetini düşünüyor. Böyle kendi teşki
lât kadrosunda maaş alan yerlerde mütehassıs 
olduğuna göre, acaba Genel direktörlük bu ka
dar mütehassısı nefsinde cemetmiş midir? Bence 
bu mütehassısların adedi aşarât hanesine dahi 
f * l rCfl TY13 7 

MA35HAR MÜFİT) KANSU (Çoruh) — Ha
şarat nedir, anhvam adını. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Devamla) — 
Aşarât, Yani onlar. Denecek ki, bunlar kadroda 
mevcuttur. Yavaş, yavaş ihtisas kazanacaklar
dır. Bu, bir kadrodur. Fakat meseleye aşağıda 
tekrar temas edeceğim. Burada kesiyorum. 

Genel direktörlük bizim üzerinde daima dur
duğumuz bir mevzu üzerine ehemmiyet vermiş
tir. Belki tenkitlerimizi nazarı dikkate almıştır. 
Evvelce bir doktoru olan sıhhiye şubesine 3 ta
ne doktor zammetmistir. Doktorların önünde 
bir yıldız var. Bu yıldızın neye delâlet ettiğini 
merak etmezden evvel orava üç tane doktorun 
konmasından dolayı fevkalâde memnun oldum. 
Bunun bir meslek egoizmi olarak arzetmiyorum. 
doğrudan doğruya orada Beden terbiyesi genel 
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direktörlüğünün dimağı fennisini teşkil edecek 
olan bir şubede üç kimsenin bulunması bizi se
vindirmiştir. Vaktile Sent Yuvanis bir yıldızın 
peşine dümüş, takip etmiş ve ta Uludağda şim
di Abtal Muradın bulunduğu yere kadar gitmiş 
ve mertebesine erişmiş. Ben de bunun gibi yıl
dızın peşine düşerek sayıfa sonuna kadar gede
lim. Orada gördüm ki, bu üç doktor muaye
ne merkezlerinde çalışacaklarmış, muayene me-
murlarıymış. 

Ben şimdiye kadar Beden terbiyesi genel di
rektörlüğünün mesaisi, vazifeleri hakkında yap
tığım tenkitlerde üç tane muayene doktoru nok
sandır, diye bir şey söylemedim. Ben orada, 
tıbbî fikriyatı idare edecek bir şube aradım. 
Memlekette muayyen prensipler üzerinde mu
ayene yapacak doktor pek çoktur. Nihayet si-
por noktai nazarından bir muayene yaptırmak 
lâzımgelirse onlara verilecek direktif, talimat 
dahilinde bu işi Hükümet doktorları da yapa
bilir, elinde vesait olduktan sonra. Muayene 
merkezleri hakkındaki mütaleamı bütçesi sıra
sında arzedeceğim. Şimdi şunu arzetmek isti
yorum. Lütfen dikkat buyurunuz. İlâve olu
nan üç doktora 120 lira ücret verilmiştir. Üni
versiteden çıkan her mezuna 35 lira maaşı aslî 
veya 120 lira ücret verilmiştir. Üniversiteden 
çıkanlara derhal 35 lira maaşı aslî veriyoruz. 
Bunun ücret olarak tutarı 120 liradır. Acaba 
genel direktörlük ne biçim doktor arıyor? Mek
tepten çıkar çıkmaz, stajını yapmamış doktor 
mu arıyor? Bunun yapacağı muayeneden ne 
faide görecektir. Ben bu nokta üzerindeki ge
nel direktörlüğün düşüncesini yersiz buluyo
rum. Bunun sırası geldiği zaman teşkilât kad
rosundan tayyini ve icap ederse merkez maaşat 
faslından tayyini teklif edeceğim. Arkadaşİar 
benim burada Sıhhiye şubesinden istediğim şey, 
demin de arzetmiştim, bu işin fikriyatını ida
re etmektir. Almanlar işe başlamazdan evvel, 
bizim eski Hamidiye Etfal hastanesi operatörü 
1918 de Almanyada kurduğu beden terbiye
si işleri için katı harekete geçmezden evvel, 
memlekette halkın ve gençliğin içtimaî ve sıhhî 
durumunu incelemek lüzumunu görmüş ve 30 
köyde bir milyon radyografiler elde etmiştir. 
Bu radyografileri elde edenler ayrı ayrı hekim
lerdi. Bunun maksadının, gayesinin ne oldu
ğunu bilmiyorlardı. Fakat şüphesiz vesikalar 
bu şubede toplanmışlardır ve kararını bu şu
bede vermişlerdir. Muayene hekimi istiyorum. 

Geçen sene memurların adedi, D cetveli ha
riç olmak üzere, 90 kişi imiş, bu sene 95 isten
miş (Hiç bir şey değil sesleri), encümen bunu 67 
yapmış ve Genel direktörlüğün bu teşkilât kad
rosunda benim gördüğüm en büyük noksan Be
den terbiyesi G. direktörlüğü kanunun emretmiş 
olduğu enstitünün teşekkül etmemesidir. Yeni 
bütçeden Genel direktörlüğün esbabı mucibesin-
de göreceksiniz ki enstitü, Genel direktörlüğün 

ilmî ve fennî esaslar dahilinde yürütecek. Aşa
ğı yukarı deniliyor ki, beden terbiyesi işlerini 
ıımî ve fennî esaslar dahilinde yürütmek için 
bu enstitünün teşekkülü lazımdır. O halde Be
den terbiyesi genel direktörlüğünün kendi kale-
mıle yazdığı mazbatada, kendi işlerinin ilmî 
ve fenni esaslar dairesinde yürümediğini yine 
kendilerinin söylemekte oldukları anlaşılıyor. 
Bu vaziyet karşısında enstitüye niçin yer veril
medi? Bu hususta maddesi geldiğinde uzun uza-
dıya konuşacağım, hatta okuyacağım. Fakat lâ-
yinada enstitüye yer bırakılmış olduğunu gör
mek isterdik. Diyeceksiniz ki, maaş verilmediği 
halde isimleri niçin burada zikredılim? Demin 
burada arzetmiştim, nasıl olursa olsun, nazarî 
olarak hiç olmazsa bunun tahsisatı manfuz kal
man sartııe prensip itıbarile teşkilât kadrosunda 
bu enstitüye niçin yer vverilmiş olmasın? ilim 
müessesesini haiz olmayan bu teşekkül, kendile
rinin de söylediği veçhile, ilmî ve fennî esaslar 
dahilinde yürümezse, hangi esaslar dahilinde yü
rür? Ampirizm olacaktır. Ben Genel direktör
lüğün bu vaziyet dahilinde yürümekten kurtul
masını çok isterim. Bence, bu lâyiha tamami-
le noksandır, hatalıdır, yanlıştır, işleri yanlış 
yola sevkediyor. İkmal etmek için, tahmin edi
yorum ki, Beden genel direktörlüğü bura
da kendisi de enstitü lüzumundan bahsetmiş
tir, gelecek sene tamamlıyacağız. 

Mütehassıs kelimeleri geçti. Fakat ne yazık 
ki 18 ay evvel Meclise gelen bu kanun lâyihası, 
hiç olmazsa alâkası itibarile, sıhhat işlerinin bu 
işte biraz da methaldar olması münasebetile, 
Sıhhat encümenine gelseydi orada konuşsaydık. 
Bu teşkilât kanunu bizi gayemize ulaştırmıyacak-
tır. Önümüzdeki seneler, önümüzdeki seneler 
diyorum, pek yakın zamanda tekrar ve daha 
mükemmel olarak getirilmesini isterim. 

REİS — Encümen bir şey söyliyecek mi? 
Başka söz isteyen yoktur. Maddelere geçil

mesini reyinize arzediyorum: Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Beden terbiyesi kanununa ek kanun 
MADDE 1 — Beden terbiyesi umum müdür

lüğünün merkez teşkilâtına ait maaşlı ve ücretli 
kadrosu ilişik (1) numaralı cetvelde ve bu kad
rodan ihtisas mevkii addedilenler (2) numaralı 
cetvelde gösterilmiştir. 3530 sayılı kanundaki 
daire, şube ve memuriyet unvanları (1) numa
ralı cetveldeki unvanlara göre değiştirilmiştir. 

Bu cetvelde gösterilen vazifelerdeki memur
lardan her hangi birinin, ifası Umum müdürlüğe 
ait bir iş için, almakta olduğu maaş veya ücret
le merkez veya taşrada istihdamına Umum mü
dürlük salahiyetlidir. 

BEİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 
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MADDE 2 — Beden terbiyesi umum müdür

lüğü bütçesindeki fasılların kendi maddeleri 
arasında, merkez istişare heyeti kararma müste
niden, Umum müdürün teklifi ile münakale yap
mağa Başvekil mezundur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler. . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Beden terbiyesi umum müdür
lüğünce tertip edilen memleket dahil ve hari
cindeki spor temasları dolayısile seyahat edecek 
sporcu ve idarecilerin bu seyahatlerine ait za
rurî masrafları İcra Vekilleri Heyetince tesbit 
edilecek esaslar dairesinde ödenir. 

BEİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler.. . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Beden terbiyesi umum müdür
lüğü muhasebe müdürü ve muavini Maliye ve
kâletince tayin olunur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanuna bağlı kadro cetve
linde gösterilen memurların vazife ve salâhiyet
leri bir nizamname ile tesbit olunur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 3530 sayılı ka
nunun 7 nci maddesi mucibince Başvekâlet ta
rafından adedi tesbit olunan federasyon heyet
lerine ait vazifeler beş sene müddetle fahrî ola
rak dahi görülebilir. Bu suretle tayin edilen
lere aslî memuriyet ve vazifeleri olsun olmasın 
zarurî masrafları karşılığı olmak üzere deruhde 
ettikleri bu vazifelerin (1) numaralı kadro cet
velindeki mümasilleri için kabul edilen ücretin 
üçte birini geçmemek üzere bütçeye konacak 
tahsisattan maktuan tazminat itasına Umum 
müdürlük salahiyetlidir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE En. NAMINA SIRRI DAY (Trab
zon) — Efendim, şimdiye kadar bu idarenin 
kadroları bütçeye bağlı idi. Şimdi bu kanuna 
bağlanmıştır. Fakat maaşlı memurları şimdi
den yani vaziyet itibarile bu ay başında işe baş
latmağa imkân kalmamıştır. Bu itibarla 1940 
daki ücretli kadrosunun haziranda dahi deva
mına mezuniyet ve yeni kanunun haziran sonun
da tatbikma cevaz veren muvakkat bir maddeyi 
ikinci muvakkat madde olarak encümen namına 
teklif ediyorum. Kabulünü rica ederim. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun bi

rinci maddesine bağlı kadrolar 30 haziran 1941 
tarihinden itibaren tatbik olunur. Haziran 1941 
zarfında 1940 yılı bütçe kanununa bağlı (C) 
cetvelindeki kadroların tatbikma devam edilir. 

REİS — Mütalea var mı?... 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler Kabul 

edilmiştir. 
MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icra-

ra İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 

edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi

yorum. Kabul ederler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 — Beden terbiyesi genel direktörlüğü 1911 
malı yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/540) [1] 

REİS — Beden terbiyesi genel direktörlüğü 
1941 bütçesine geçiyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? 

Evvelce açık reye arzedilen lâyiha için rey 
vermeyen var mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
ALİ RANA TARHAN (İstanbul) — Bu büt

çe münasebetile Beden terbiyesi kanununun tatbi
kma dair bazı noktaların tenvirini rica edece
ğim. 

1 - Beden terbiyesi kanununun 21 nci mad
desi memur ve işçi sayısı 500 ü geçen müesse
selere bazı vazifeler tahmil ediyor: Beden ter 
biyesi için tesisat yapmak ve bu müesseselerin 
müntesiplerine beden terbiyesi yaptırmak. Bu 
madde hükmü nerelerde ve ne suretle tatbik 
edilmiştir?. 

2 - Şimdiye kadar nerelerde, ne kadar beden 
terbiyesi mükellefi alınmıştır?. 

3 - Bu alman beden terbiyesi mükellefleri 
için nerelerde ne kadar gençlik kulübü veya 
gençlik grupu teşkil edilmiştir. 

4 - Beden terbiyesi mükelleflerinden ne ka
darı hangi spor kulüplerine dağıtılmıştır ve bu 
yüzden bu spor kulüplerine ne gibi külfetler 
tahmil edilmiştir. 

5 - İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilmiş 
olan sin haddine göre nerede ne kadar beden 
terbiyesi mükellefi tahmin ediliyor? Bunlar/n 
tamamen celbi ne kadar müddete mütevakkıf
tır? Bu hususta tesadüf edilen müşkilât varsa 
izalesi neye mütevakkıftır?. 

Bu noktaların tenvirini rica ediyorum. 

[1] — 201 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 

Beden terbiyesi genel direktörlüğünün A cet-
velile gösterdiği kadro ve masraf bütçesi geçen 
senekinden 11 100 lira eksik olarak gelmiştir. 
Fasıllarda noksan görülmekle beraber federas
yonların masrafı 165 000 liradan 368 165 lira
ya çıkmıştır. Bizim üzerinde ısrarla durduğu
muz muayene merkezlerinin tesisi maksadile 
60 000 lira ilâvesi suretile yeni bir masraf açıl
mıştır. Elde bulunan bütçe ve teferruatına ait 
rakamları hepimiz okuduğumuz için tekrara 
hacet yok. isterim ki Genel direktörlüğün bu 
sene istediği ve aldığı para hakikî ihtiyaçları 
karşılanan faaliyetin mukabili olsun. Ortaya 
böyle bir temenni atışımın sebebi geçen sene 
bütçesinden 200 000 lirasının yani % 26 sınm 
sarfedilmemiş olmasıdır. Biz bu nisbette bir 
tasarrufu hesapta yanlışlık diye kabul ederiz. 

Genel dikertörlüğün bu sene federasyonla
ra verdiği 203 000 lira fazla tahsisat ile neler 
yapılacağını düşünmüyorum. Şüphesiz eskiden 
yapılanları geniş bir ölçüde tekrar edecek. Ben 
yapılanları niçin beğenmediğimi çok defalar 
söyledim. Yaşadığımız çağda spor artık am
pirik ve tecrübe devresinden çıkılmış ve ilmî 
bir devre olduğu için bu yolda devam eden iş
leri beğenmediğimi tekrar ederim. 

izcilik ve jimnastik, atletizm, atıcılık ve 
avcılık, su sporları futbol, güreş ve boks, sipor-
tif oyunlar, bisiklet ve eskirim bahislerinde ça
lıştırılan gençler daha evvelden bazı esaslara 
göre hazırlanmalıdır. Genel direktörlük geçen 
sene Şark mmtakasında kayakçılığa ehemmi
yet vermiştir. Önümüzdeki sene buna daha faz
la yer verecektir. Fakat biz dağcılığın da yal
nız kayakçılıktan ibaret olmadığı ve kışa mah
sus olan bu nevi dağcılığın bir de yaza ait kı
sımları olduğunu hatırlatacağız. Dağda yapıla
cak ideal sporlar arasında yürümek, dağa tır
manmak başta gelir ve kayağa başlamazdan ev
vel ciğerlere hususî bir inkişaf hazırlığı temin 
etmek icabeder. Her 100 metre yükselişte elek-
trikiyet 100 volt miktarında çoğaldığından bu 
suretle dağ havasının hâsıl ettiği dağ tutma
sına karşı kayaktan evvel hazırlanmak icabeder. 
Bu arada Uludağdaki kayakçılığa ehemmiyet 
vermesini ve onu bulunduğu perişan halinden 
kurtararak kendi teşkilâtı arasına almağı da 
dileriz. 

3 - Spor muayene merkezi için ayrılan 60 000 
lira ile ancak bir merkez açmak kabildir. Ge
nel direktörlük fazla tahsisat bulamadı ise 
noksan 3 merkez yerine tam bir merkez açmak
la daha iyi hareket edebilir, mütaleasmdayım. 

Genel direktörlük işlerinin hakikî ve doğ
ru yolda yürüyebilmesi için kanunun emretti
ği enstitünün açılması şarttır. Enstitüyü aç
mak yalnız açmak değil, orasını ciddî bir mü
essese haline koymak ön plânda gelen ilk vazi
fedir. Bu açılmadıkça beden terbiyesi ve spor 

bahsinde yapılanların hepsi de hatalı, hatta za
rarlı olmakta devam edecektir. Nice gençler 
bilirim ki, spor uğrunda sakat kalmışlar, hat
ta ölmüşlerdir. Babalar bilirim ve bunlarm be
ni burada dahi tasdik edeceklerinden emin 
olarak diyebilirim ki oğullarının yolsuz spor 
yüzünden uğradıkları elim âkibetlerinden do
layı içleri sızlıyor. Beden terbiyesi bahsinde ça
lışma tarzınm kendisi de sakattır. Gençlerin 
bünyevî, sıhhî, içtimaî durumlarından hisse al
mamış, ampirik bir sistemdir. Doğruyu bulmak 
için bir ilim müessesesinin kurulması ihmal edi
lemez. 

Genel direktörlük bu noktada bizden ayrı 
düşünmüyor. Esbabı mucibe lâyihasında yazdı
ğı şu satırlarla bizi teyit ediyor, diyor ki : 
(Beden terbiyesi ve sporun, ilmî ve fennî esas
lara göre yürütülmesi için açılması mübrem olan 
enstitü...) Bu sözlerile Genel direktörlüğün ken
disi bizde bu işlerin ilmî ve fennî esaslara gö
re yürütülmediğini söylemiş olmuyor mu? Ha
kikati görmüş olması bizce memnuniyet verici
dir. O halde enstitü neden teşkil olunmuyor? 
Teşkilât kanununda olduğu gibi, bütçede da
hi buna niçin yer verilmemiş? Çünkü Genel di
rektörlük tetkikat yapmış, iki milyon liraya 
ihtiyaç gösteriyor. Bunu Bütçe encümeninde 
söylediği sözlerden öğrendik. Genel direktörlük 
bu kadar mühim parayı bulamadığı için yeni 
yapacağı tasarruflara ilâve etmek üzere geçen 
sene 200 000 lira tasarruf etmiş ve parayı ta
mamladıktan sonra işe girişmeği düşünüyor. 
Ankara Üniversitesinin senelerdenberi ancak bir 
kısmmm başarılabilmiş olmasını nazarı dikkat
lerine koyarız. O da bu tedrice riayet edebilirdi. 

Genel direktörlüğün ilmî ve fennî esaslara 
göre yürütülmediğini kendisi söylediği spor iş
lerinde federasyonlara zemmettiği paraları da 
israf etmiş oluyor. Bölge başkanı diye yüksek 
ücretlerle vilâyetlere gönderdiği kimseler, böy
le müesseselerden yetişmedikleri için onlara ve
rilen para da israftır. Enstitü işinde Bütçe encü
meninde şahidi olduğum bir müzakere esnasında 
düşünüşlerine ve sözlerine çok kıymet verdiğim 
kıymetli bir arkadaş - Anlaşılıyor ki, demişti, 
enstitü meselesi olgunlaşmış bir mesele değildir. 
Ne keşif, ne plân, ne örnek, ne program, ne de 
istişare ve karar ... hiç bir şey yapılmış değildir. 
Ne suretle hareket edileceğine dair tebellür et
miş formülleri yoktur. 

Ben bu mütaleaya hak veriyorum. Bu hu
susta tetkikat yapılmış olabilir, biz ondan işin 
çıkar yol üstünde bulunmasını istiyoruz, işin 
garip tarafı da var: Genel direktörlük geçen se
ne enstitü için tasarruf ettiği 200 bin lirayı da 
kaybetmiştir. Enstitü için icabeden parayı 
Devletin verebileceği mütaleasile önümüzdeki 
sene büyük teşkilât için muntazam üniforma 
yaptırmak zarurî görülmüş ve para biraz da 
bu yüzden kaybolmuştur. Bizde üniforma dü-
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sunulurken, spor bahsinde yeni bir mezhep icat 
etmiş olan Almanların (sporculardan .beklediği
miz çehre, hakikî sporla kuvvetlendirilmiş, sert, 
güneş ve rüzgârdan esmerleşmış hakiki atlet 
çehresidir) sözlerini ve hele gençlerden bahse
derken onlar için (çıplak vucutlarıle z^vk ve 
memnuniyetle çalışırlar) demelerini ibretle iz-
tırUyorum. Sporcunun en iyi üniforması ddz-
gün sert ve çıplak vücududur. Üniforma ancak 
çelimsizlikleri kapayabilir. 

Genel direktörlüğü bu sene T. B. M. Mecli
sinin huzuhuna 6 milyonluk bütçe ile çıkmağı 
düşünmüş. Elimizdeki bütçesi bunun onda biri 
civarındadır. 6 milyonluk bütçe, iki milyonluk 
enstitü ve geçen sene söylediğim halde tashih 
edilen 190 milyonluk saha masrafları, bu gün 
sarahat kazanmamış olan hareket hatları içinde 
hayal ve serap olmakta devam edecektir. 

Alman teşkilâtı daha ziyade parasız olarak 
yapılmıştır. Bununla beraber Genel direktör
lük programını tasrih eder ve gençliğin bulun
duğu dereceden bir kademe daha yükselmesi için 
bii fedakârlığın şart olduğunu ispat ederse on
dan para esirgenmez. Çünkü Meclis gençliği 
memleketin ümidi olarak tanır ve istikbali on
larda görür. Evvelâ program ve sonra talep 
lâzımdır. Programı da, talebi de mucip sebep-
luerila birlikte olarak bekliyoruz. Hemen söy-
liyelim ki, üniformasız sporcu olmaz değildir, 
sa ı a™ız spor yapılmaz değildir. Eğer sporumu
zun inkişafını yalnız sahaların modern olarak 
i amamı anmasında görüyorsak bu görüşü tashih 
etmeliyiz. Sahalar spora hizmet eder, amma, 
onlar biraz da gösteriş yerleridir. Bunun ucu
zu da olabilir. 

Arkadaşlar, sporu, insan kuvvetinin nâzımı 
ve artırıcısı, memleketin istikbali ve ahlâkın 
mektebi olarak tanıyorum. Halbuki bununla 
meşgul olan idaremiz ile Devlet müesseseleri, 
hattâ Maarif vekâleti arasında anlaşma yoktur; 
Maarif vekâleti mektepleri için lüzumlu olan 
beden terbiyesi muallimlerini, Gazi terbiye ens
titüsünde yetiştirmeğe uğraşıyor, yine veki
lin geçenlerde söylediğine göre (senelerce yedi
rilen, içirilen, tahsil ettirilen beden terbiyesi mu
allimleri 35 yaşına girdikleri vakit yorgun dü
şüyorlar. Hatta münhal muallimlikler iç'n mü
sabakalara girmek istemiyorlar). Üzerinde du
rulacak mesele. Biz Gazi terbiye enstitüsünün 
iyi bir müessese olduğunu kabul etmekle bera
ber bu husustaki kifayesi üzerinde durmıyaca-
ğız. Haber aldığımıza göre Beden terbiye ge
nel direktörlüğü Maarif vekâletine spor ve be
den terbiyesi muallimi yetiştirmek üzere Üni
versitede tertibat alması lüzumunu bildirmiştir. 
Eğer bu haber doğru ise genel direktörlüğün bu 
arzusuna imkân vermek lâzımdır. Beden terbi
yesi muallimi (spor ilmi) müesseselerinden ye
tişir. Almanlar bu unsurları iki yerden yetiş
tiriyorlar. Muallimler hattâ antrenörler ve ida

reciler ya Devlet spor akademisinden, ya
hut üniversiteden çıkıyor. Orada spor ih
tisası Devlet spor akademisinde yapılır, yine 
Alman üniversitelerinde spor için araştırma 
enstitüleri kurulmuştur ki, sporun fiziyolo-
jisi, ruhiyatı, seririyatı, teşkilâtı ve fikirleri 
oradan fışkırır. Oradan yetişenlerdir ki, mektep
ler dahi dahil olmak üzer bütün gençliğin bünye
ce ve ahlâkça genişlemesine ve yükselmesine ça
lışan unsurlar olurlar. 

Ben, geçenlerde muhterem mebus Gl. İzzet
tin Çalışların (Memlekette Beden terbiyesi genel 
direktörlüğü varsa da, pek tabiî olarak bu, mek
teplere nüfuz edemez) diye verdiği hükme iş
tirak edemem. Muhterem mebus her halde bu
nu teşkilâtın şimdiki durumunu düşünerek söy
lemiş olacaklardır. Halbuki gençliğin, şuurlu 
gençliğin toplandığı mektepler, üniversite dahi 
dahil olduğu halde, Beden terbiyesi genel direk
törlüğünün nüfuzu altında bulunmalıdır. Yal
nız Almanya değil, yeni bir kalkınma lüzumunu 
duyan her millet bunu böyle yapmağa çalışı
yor. Genel direktörlüğün bir vazifesi de, gençli
ği hazırlamak olduğuna göre, o, ordu üzerinde 
bile müessirdir. Memlekete böyle bir teşekküle 
vücut verdikten sonra, onun işini parçalamak 
yerine kuvvetlendirmek lâzımdır. Maarif vekâ
leti ile ve Sıhhye ve muaveneti içtimaiye vekâ
leti ile Beden terbiyesi genel direktörlüğü ara
sında sıkı ve samimî bir anlaşma teessüs ettiği 
anda, bu teşekkül kuvvetlenmeğe başlıyacaktır ; 
ve biz, Genel direktörlüğü bu münasebeti kuv
vetlendirmeğe, kendisini teçhiz etmeğe, beğen
mediğimizi şenel srelenberi söylediğimiz çalışma 
tarzına ilmin hakikatlerini sokmağa davet edi
yoruz. Genel direktörlük bu günkü vaziyetin
de eski başı bozuk teşkilâtının bir az intizama 
alınmış halinden başka bir mahiyet arzetmi-
yor. O, Dahiliye, Maliye, Sıhhiye, Maarif .. gibi 
Devletin bünyesinden ileri bir teşekkül olmağa, 
ayrı bir vekâlet haline gelmek için sporu ve be
den terbiyesini taazzuv ettirmeğe özsnmelidir. 

REİS — Doktor Bey, nizamnamenin bir 
maddesini hatırlatırım. Tahriri sözler 15 daki
kadan fazla olmaz, beş dakikanız kaldı. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Şifahen soyuyorum, arkadaşlar ben sözlerim 
daha muntazam olsun diye hazırlamıştım. Fa
kat hepsini şifahen de söyliyebilirim. 

Bir nokta üzerinde daha duracağım: Beden 
terbiyesi Genel direktörlüğü halka mükellefiyet 
tahmil eden nizamnamesile kadını, erkeği, ayni 
şekilde mecburiyetlere tâbi tutmaktadır. Bi
linmelidir ki, Türk erkeği asker, kadınları da 
asker anası olacaktır. Türk hayatı bunu icabet-
tiriyor. Kıymetli arkadaşım Feridun Fikrinin 
bütçenin bir faslı münasebetile bu bakımdan 
söylediği sözleri dikkate almak gerektir. Ge
nel direktörlükten buna dair olan nizamnameyi 
yeniden gözden geçirmesini istiyorum. 
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Şimdiye kadar Genel Direktörlüğün hakikat 

yolunda muvaffak olması için söyledim. He
men ilâve edeyim ki Beden Terbiyesi Genel Di
rektörlüğünün bu kürsüde benim ağzımdan 
alacağı hisse, yalnız tenkit değildir. Onun hiz
metlerini de söylemek insaflılık olur. Genel Di
rektörlüğün bu sene yaptığı en müsbet iş, pro
fesyonellik ile şiddetli bir mücadele olmuştu.'. 
Stadyom sahipleri ile spor yüzünden geçinen 
ve adına (organizatör) denilen kişilerin ellerin
de birer oyuncak ve kazanç vasıtası olan, ayni 

zamanda sahaların aktörü sıfatile kazanan spor
cuların, bir milletin bünyesinde açtıkları tahri
bata dair malûmat almak isteyenler, Vişi Hükü
meti tarafından neşredilen kitapları okuyabilir
ler ki, bunlardan birisi maksadı tahrif etmeyen 
tercüme hatalarını havi olarak Genel Direktör
lük tarafından tercüme ve neşredilmiştir. Ge
nel Direktörlük, profesyonelliğe karşı (Tür-
kiyede satılık adam yoktur) hükmünü ilân et
mekle ilk büyük hizmetini yapmıştır. Bu sahada 
takibata devam etmesini, ufak tefek tavizler kar
şılığında olsa da, amatörlüğün ruhuna ve esası
na aykırı olan yarı profesyonellerle dahi müca
dele etmesini isteriz. Sporu, spor diye kabul et-
miyen, vücudunun kabiliyetini açık veya kapalı, 
her ne pahasına olursa olsun satan, kiralayan 
kimselere asla müsamaha etmemesini ısrarla 
rica ederim. Ben, hâdisa.yı Genel Direktörlüğün 
ilk numarada kayıtlı muv affakiyeti olarak soy
luyu! um. Bu numaraların bir silsile teşkil et
mesi onun elindedir. 

Geçiyorum. Arkadaşlar, tabiata ve muasır 
sosyeteye karşı olmak üzere iki muhtelif cebhe 
karşısındayız. Bunları yenmek için beden terbi
yesinden ve spordan başka hiç bir şeyden imdat 
beklemiyoruz ve ben de bunun için Genel Di
rektörlüğe sit işlerde bilgime göre müda
halesiz kalamıyorum, istiyorum ki o, dos doğru 
bir yoldan yürüsün, sürçmesin Saltanattan ve 
nümayişten uzak, halkın sıhhî ve içtimaî yaşa
yışından, bünyesinin istidat ve kabiliyetinden 
ilham alarak, amprizme değil, müsbet ilme da
yanan bir programla yürüsün. Gençler, vü
cutlarını kuvvetlendirmek için spor yaparken, 
bunun fena akibetlerinden uzak kalsınlar. 
Ondan beklediğimiz gaye, halka hummalı 
bir çalışma ve hareket sevgisi ile birlikte fe
dakârlık zevkini de her şeyden üstün görme
sini öğretmektir. Halkımız çalışkandır, itaatli
dir, fedakârdır. Bu millî ve ırkî cevhehlerin, 
zamanın icabettirdiği tarzdan, daha dinamik, 
daha müteazzu, daha teşkilâtlı olması için, Ge
nel direktörlüğü, kararlarını ilme dayanarak 
vermiş, böyle hareket eder bir müessese olarak 
görmek istiyoruz. 

Şimdi radyo konferanslarına geçiyorum: 
Radyoda tuhaf şeyler konuşuluyor. Orada 

yalnız bizim, asırlardanberi Fellûce, Resmo de
diğimiz coğrafî isimlerin Falluja, Retimo şek

linde ifade olunduğunu değil, spor ve beden 
terbiyesi namına da fena konuşulduğunu duy
maktayız. Radyo nâkilinin önüne geçenler, ken
di kendilerine ve çenelerinin zevki için söylen
mediklerini bilmelidirler. Onlarm yalnız, henüz 
her sahada malûmatları tam olmadığı için, söy
lenenleri muhakeme edemiyen gençler değil, 
herkes ve bütün dünya dinliyor. Teessürle söy
lerim ki radyoda spora ait konferanslar müte
hassısların elinde değildir. Eskiden sporculu
ğu amprik bir tarzda ve görgülere dayanan ma
lûmat ile ukalâlıkla hareket ettiğinden dola
yı ittiham ederdik. Bu günkü radyo konferans
larında da buna misaller görmekteyiz. 

Bu senenin ilk ayında, biri tarafından verilen 
bir konferansı misal olarak zikredeceğim: Ha
len konferansı misal olarak zikredebilirim.: Ha 
tip orada cümlei asabiyeden, hem de teneffüs 
cihazlarından bahsetti. 70 kiloluk insanda 30 
kiloluk adale yığınından, ihtiyarların sertleş
miş olan bacak damarlarının elestikiyetini ye
niden kazanmak için yapacakları sporlardan, 
lüzumlu olmasa idi insanda 30 kilo adale bu
lunmayacağından ve adalelerin hareket zarure
tinden, işlemelerinden, 16 yaşındaki çocukla
rın ağır sporlara birdenbire girdikleri takdir
de nabızlarının iki yüze çıkacağından... bahset
ti; takdir olunur ki bunlar hekim sözü değil
dir. Hakikaten tıptan ve onun şubeleri olan 
teşrih, fizijoloji, patoloji ve ijiyenden bahse
den hatip sadece bir lise mezür : idi. Büyük 
davanm unsurlarını ölçemezdi. Uzviyete ait 
yaradılışlar, onu terkip eden unsurların büyük
lüğü nisbetinde artıyorsa 70 kiloluk insanda 
30 kilo adaleve ehemmiyet vermek doğrudur. 
O halde 70 kiloluk insanda 700 gram tutan di
mağın, hele cüssesi, bir zeytin hacminde, sikleti 
bir gram gelen tpofij guddesinin beden terbi
yesinde hiç bir yeri olmamak lâzım gelir. De-
rakî, böbrek üstü, nûhamî guddelerin yalnız 
adaleyi şişirmeyi akleden kimselere bir şey an-
latamıyacağı tabiidir. Çünkü bunlar cisim de
ğildir. Acaba bu zatlar yüz gram gelen dille-
rile ne kadar azametli ve büyük çamlar devir
diklerini ne zaman anlayacaklar? 

Beden terbiyesi genel direktörlüğünü, mem
lekette bu gibi işlerin başında görmek istiyo
ruz. Radyo gibi bir Devlet müessesesinin me
gafonu önünde, gençlere ve bütün dünyaya hi
tap etmek hakkı yalnız onundur. Orada be
den terbiyesi ve spor mevzuu üzerinde konuşa
cak olanlar, sözlerini Genel direktörlüğün süz
gecinden geçirmeğe mecburdurlar. Fakat Ge
nel direktörlük te bu muhtelif ihtisas sahibi 
hatiplerin bilgilerini ölçecek, eliyecek, icabın
da düzeltecek bilgilerle kendini teçhiz etmek 
şartile. 

Son ve ehemmiyetli bir bahse geçiyorum; 
Gençlik teşkilâtı: 

Beden terbiyesi genel direktörlüğü, beden 
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terbiyesi nizamnamesinin 9 ncu maddesi mu
cibince gençlerin kulüplere girmelerini, boş za
manlarında beden terbiyesine devam etmeleri
ni mecburî sayıyor. Yine Genel direktörlük 
12 yaşmdan itibaren ve 45 yaşına kadar her er
keği, 30 yaşma kadar her kadını ve kızı nazarî 
olarak beden terbiyesi mükellefiyetine tâbi tu
tuyor. Bütün bunlar, sporu güçlenme ve kal
kınma vasıtası sayan diğer memleketlere ben
zer. Rusya 14 yaşını tamamlamış olanları Osa-
viyokim denilen cemiyet vasıtasile askerliğe 
hazırlar. Almanya yine 14 yaşından itibaren 
gençleri teşkilâtlandırmıştır. Onları vatan ve 
milyiyet aşkı ile yakmak için hâkimiyete müs
tenit hürriyet yolunda meşhur filozofları Ni
cenin (aslan merhamet etmez) düsturuna te
baan ifratla cürete ve harp heyecanlarile yu-
ğumuna çalışıyor. Fakat bizdeki çalışma ile 
Alman çalışması arasmda ufak bir kıyas ya
parsak, bizim hızlanmamız lüzumu kendisini 
gösterir. Bizde, demin arzettiğim gibi, mü
kellefiyet kararnamesinin üçüncü maddesine 
göre (her mükellef haftanın yedi gününde en 
az dört saatlik beden terbiyesi faaliyeti yapar). 
Halbuki Almanlar mükellefler için kurdukları 
kamplarda gençleri öğleden evvel, bataklık 
kurutma, yol ve kanal açma, spor sahaları 
vücude getirme gibi memlekete faydalı beden 
hareketlerine, öğleden sonra da harp talimle
rine ve spora sevkederler. 

Rusya, gençlere nişancılık, tayyarecilik, bi
nicilik, denizcilik öğretiyor. Bizde bu gibi hiz
metlerin bir kısmı vardır amma onlar da ih
tiyaridir. Almanlar dahi, gençler araziden is
tifade, kroki tanzimi, her nevi suda yüzme, op
tik alâtm kullanışı gibi mecburiyetlerden baş
ka hücum kıtası adını verdiği teşekküllere sırt
larında 25 kiloluk yük olduğu halde günde 20 
kilometre yürüyüş yaptırıyorlar. Ben, beden 
terbiyesi bahsinde söz aldığım vakit, daima 
tekrar eder, dururum: Varsın Arsenal kalesine 
gol atacak bir futbol takımımız olmasın. Fa
kat karda, kışta, sırtında 20 kiloluk bir odun 
yükü olduğu halde, 20 kilometrelik bir yolu 
yürüyüp, avdetinde hastalanmayan yüz binler
ce gencimiz olmalıdır, derim. 

Genel direktörlük süslü sahalar arıyor, sa-
hasız spor olabileceğini tekrar nazarı dikkatle
rine koyarım. 

Milletimizde mevcut olan cevher o kadar 
büyük ve kıymetlidir ki, bilgili ve azimli teşki
lât, az zamanda halkımızı bulunduğu halden 
daha yükseklere çıkarabilir. Gençliğimizi dün
yamızın çarklarını çevirmeğe sevketmeliyiz. Zor
lu sporların ifratı Guril tipi yetiştirmek tehli
kesini haizdir. Fakat sağlam, dik ve sert vü
cutları güzel bulmalıyız. 

Öyle bir tip istiyoruz ki, bol ceketli, kısa 
pantalonlu, çukur göğüslü, ördek boyunlu, 
hasta bakışlı, hassasiyetten mahrum, kıskanç

lık bilmez, geniş mezhepli ve adma Bopstil de
nen asrın kelbi masunluğu onlara baksın da 
kendinden utansın. Bize öyle bir tip lâzımdır 
ki ince hislerinden fedakârlık etmeden ve bu 
hisleri nasırlaştırmadan dik ve vakur yaşasın. 
Türkün karakteri zaten budur. Naziktir, mer
hametlidir. Asaletin bütün varlığını ırkî ve irsi 
olarak haiz olan Türk cesurdur, mutidir. Ye
ter ki Genel direktörlük, onu sıhhî, içtimaî ve 
bünyevî varlığına göre bilgi ve ihtisas ile azim
li bir surette sevk ve idare etsin. Nefsine ina
nan, fedakâr, yiğit bir gençlik için evvelâ onu 
anlamağa çalışsın, anlasın ve ondan sonra 
(haydi!) desin. 

Evvelce bizim Hamidiye Etfal hastanemiz
de operatör olan Bîr, 1918 den sonra Alman-
yanm kalkınmasını sporda ve beden terbiye
sinde bularak, Almanyada faaliyete geçtiği va
kit yazdığı kitapta (spor, Almanların kurtul
ması için tek vasıtadır) cümlesini ehemmiyetle 
dercetti ve Alman sporuna program ve he
def verdi. Bu sefer Almanlar harbe girdikleri 
vakit yine Alman sporunun erkânından bulu
nan Dr. Blome şöyle haykırdı : Zafer bizimdir, 
çünkü sıhhatteyiz. 

Ben, Genel direktörlükte işte böyle mütehas
sıslar bulunmasını istiyorum. Türk yenilmez, 
âmenna, fakat ilâve edelim : Türk eğilmez ve 
bükülmez. (Bravo sesleri). 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Efendim, ben 
sanayi müesseselerinin, bilhassa iş adamlarmm 
buna mecburî tutulmaları hakkında maruzatta 
bulunacağım. 

Avrupada, dünyayı istismar ederek, rahat 
yaşamış insanlar, âtıl bedenle yaşamamak için 
bu işin esasını kurmuşlar. Biz de, gençlik bası 
boş kalmasın diye yapıya-uz. Ancak memleke
timizi, bu işe ilk başlayan dünya memleketleri
ne benzetemiyorum. Bir amele elinde kazma, kü
rek akşama kadar çalışıyor. İdmandan yorulu
yor. Ona, gel bir de top oyna denirse, bunun 
faydasını bir türlü kavrryamadmı. Bizim Eski-
şehirdeki Şimendifer fabrikasının gençleri Istan-
bula gelmişti, demir sporlular, merak ettim, bu 
çocuklar üç dört gün işinin başından ayrılır da, 
diğer spora kaydedilmeyenlerden geri kalmaz
ını diye, inkişafına engel olmaz mı diye. 

Bütün enerjilerini işine verdirip işi havai
yata dökmemek için işin inkişafında çalıştırı-
lırsa daha iyi olmaz mı? Müdürü ve işçiler ben
denizi iknaa çalıştılar, dediler ki; fabrikada 
iş çekiç ve saire ile olur, daima muayyen bir ha
reket yapılır. Halbuki sporda sağlı, sollu hare
ket etmek, hoplamak, zıplamak var. Vücudun 
işlemesi noksan kalan tarafını hareket ettirir 
dediler. Ben böyle görmüyorum. Bizde bütüıi 
enerjisi ile çalışıp işde inkişaf lâzımdır. Milleti
mizin her milletten fazla tahammülü bedeniyesi 
vardır. Çiftçidir, Avrupanm hiç bir yerine 
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benzemez, insan tahammülünün fevkinde me-
şakkata dayanır. Fakat ahlâk nolrtai nazarın
dan bu gençlerin bir yerde toplanılması bakı
mından doğrudur. Bizde bir yere müessese ku
rulunca, usuldür, gelen o müessesenin randıma
nına bakmaz, burada acaba top yeri var mı, spor 
sahası yapılmış mıdır, buna bakar. Bu işe çok 

heves ettiğimiz için olacak, önce bunlara bakarız. 
Giden arkadaşlarımız da bu işin randımanı na
sıldır, amele iyi yetişti mi ona baksm, sonra 
o bir tarafa gitsin. Kanaatimce bu müesseseler
de çalışanların kendi iş yorgunlukları yeter. 
Yapacağımız, onlara biraz hava aldırmak, te
neffüs ettirmek çarelerini aramak olsun. Amma 
spor yaptırıyorum diye Eskişehir demiryolu 
fabrikasında iş gören birisini Galatasarayda 
yetişen talebe ile dövüştürmek, buna aklım er
mez. Sen demir dövmeğe alışmışsın, bu gördü
ğün iş faydalıdır, demiri daha iyi döversen 
daha iyi olur, fakat dövüşmeğe de yer ayırmak
ta fayda yoktur, daha fazla yorar. Spor diye 
ameleyi ayrıca yormak kanaatimce çok fantazi-
dir. Gitsin, kittiri kittiri sahada dövüş yapsm.. 
Senin çekiç salladığın yerde randımanın nasıl
dır, onda bunu aramalı. Ben futbolculuğun da 
aleyhinde idim. Ver milletin eline bir kazma, 
ona ağaç diktir. Amma bazı hallerde genci bir 
klübe bağlamak, başıboş bırakmamak ta lâzım
dır. Biz her gencin eline kazma, kürek vere
miyoruz. inşaallah onlara da veririz. Bu mas
rafları bu sporcuların hasılatından karşılar, fi
lân yolu yaptırır, işte karşılığı da budur deriz. 
Böyle olursa matlup hâsıl olur. 

Şimdi benim merakıma giden bir nokta var
dır: Bir genç kaleci oluyor, topçu oluyor amma 
30 - 35 yaşma kadar çalışır, muvaffak olur. 
Ondan sonra ne olacaktır? Bu adam bundan 
sonra da iş görebilir mi? Yoksa tahdidi sinne 
mi tâbi olacaktır. Bunlar hakkında ne gibi mu
amele yapılacaktır? Bilhassa iş sahalarının bu 
çerçeveden ayrılmasını hassaten rica ediyorum. 

Dr. SAÎM ALÎ DİLEMRE (Rize) — Efen
dim, bu spor işi.. Dünyada bu kadar lâzım bir 
şey yoktur. İsterse yüz madde olsun sebebini 
sormaym. Herkes biliyor ya.. Kuvvetli bir in
san ne kadar kuvvetli olursa olsun onu idare 
etmek meselesidir. Zaif bir adam da forse olur 
da zaaftan düşer değil. Bu, hanı böyle neyse 
(Gülüşmeler) spor ne yar>ılacaksa,müsaade bu
yurun, cümlei asabiyeyi ölçecek, nizama ve ter
biyeye alıştırır (Çok güzel sesleri) bütün mese
le bu. Zaif olsun, müteverrim bile olsa, ne olur
sa olsun, aç olsun, tok olsun bir adam, yahut 
manda gibi kuvvetli olsun (Gülüşmeler) yapı
lan şey mekaniki cümleiasabiye, nevraks yok-
mu işte onu, cümlei asabiyeyi intizama sok
maktır. Terbiyeye alıştırmaktır. Kendi kendi
ne her türlü kabiliyetleri neşvünüma bulur. Ni
zama bağlar. 70 yaşındaki bir adam da bundan 

kurtulamaz. Biliyorsunuz. Asap ve ruh üzerin
de tesir eder ve onları idare eder. ondan do
layı kaç madde olursa olsun. (Alkışlar). 

HAMZA ERKAN (Afyon karahisar) — Ar
kadaşlar, eski bir sporcu arkadaşınız sıfatile 
spor hakkmda bir çok söyliyeceklerim vardı. 
Fakat Osman Şevki Uludağ arkadaşım hepsini 
söyledi. Bundan dolayı bendeniz çok kısa söy-
liyeceğim. Temas ettiğim, konuştuğum sporcu
ların şikâyetleri şunlardır. Spor işlerinde istik
rar yoktur, diyorlar. Verilen emirler biri bi
rini nakzediyor. Bu hal teşkilâtlarını ona göre 
uydurmak mecburiyetinde bulunan klüpleri şa
şırtıyor. Bu hakikat mıdır, değil midir? bu hu
susta Genel direktörün bizi tenvir etmesini rica 
ederim. 

Bir de bütçede bölgelere yani vilâyetlere yar
dım faslı tayyedilmiş. Bu hususta da lütfen bizi 
tenvir etsinler. 

BÜTÇE En. R. İSMET EKER (Çorum) — 
Efendim, Osman Şevki Bey arkadaşımız bana 
atfen bir kaç kelime söylediler. Bu cümleler 
encümende müzakere sırasmda söylenmiş bir 
ifadeden ibarettir. Manasmı başka türlü anla
mışlar. Bunun sebebi şudur: Bütçenin müzake
resi sırasında hususî mazbata murarriri Suad 
Hayri Bey arkadaşımız Beden terbiyesi bütçe
sini tetkik ederken, varidat bütçesinde 200 000 
liralık bir mevcudun bu sene yani 1941 senesi 
bütçesinde bir takım fasıllara tevzi edildiğini 
görmüş ve bu paranın kurulacak enstitü karşı
lığı olduğunu zannederek bu karşılığın bu su
retle bütçe fasıllarına tevzi edilip edilmemesi 
meselesinin encümende müzakere edilmesini tek
lif etmişti. Bu mevzu üzerinde cereyan eden 
müzakere neticesinde anlaşıldı ki bu para ge
çen sene bütçesinden tasarruf edilmiş, evvelki 
bütçesinden tasarruf edilen para gibi 1941 büt
çesinde varidat ka;/dedilerek 1941 bütçesi faa
liyetini temin ve tevlit edecek bazı fasıllara 
tevzi edilmiştir. Bu para enstitü karşılığı mı 
idi, değil mi idi bu mesele görüşüldü. Bittabi 
Beden terbiyesi kanununda bir Beden terbiyesi 
enstitüsünün kurulacağı ifade olunmuştu. Fakat 
bu enstitü Beden terbiyesi genel direktörlüğü 
kurulur kurulmaz, bunun da derhal her şeye 
tercihan tesis edileceği hakkında bir hüküm ve 
saire mevcut değildir. Biz bu mevzu üzerinde 
Müdürü umumiden izahat aldık. Bu maddedeki 
bu ifade ve hükmü okudular. Bunun üzerin
de ne ffibi bir teşebbüsatta bulunduklarını sor
duk. Bu enstitü çok mühim ve büyük bir mas
rafı ihtiva eden bir tesistir. Binaenaleyh bunun 
için evvelâ arsasını elde etmeğe çalıştık, onu 
intaç edemedik, arsayı temin edemeyince arsa 
üzerinde yapılması lâzım gelen keşif, plân ve 
enstitünün yetiştireceği mütehassıs ve muallim
ler hakkında Maarif vekâletile beraber program 
meselesi üzerinde durulduğu, bu program ve 
sairenin, bu teşebbüsün henüz iptidaî şekilde 
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bulunması dolayısile neticelenmediği söylendi. 

Hulâsa enstitü meselesi işi teşkilâta takad
düm eden bir tesis meselesi değildir. O teşkilâtı 
idare etmek için yetiştirilecek muallim ve mü
tehassıslara ait bir müessese olduğunu fakat 
onun karşılığının temin edilmek lâzım geldiği 
ve bunu temin etmek için de arsasının tedariki, 
Maarif vekâletinin bu husustaki fikri ve iştiraki 
ve saire gibi hazırlık muamelelerinin ikmali lâ
zım geldiğini ifade ettiler. Şu halde enstitüye 
karşılık diye zannedilen bu paranın enstitü
ye geçen sene bütçesinde ve kanununda tahsis 
edilmiş bir para olmadığı, geçen sene bütçele
rinden yapılan tasarrufat neticesinde gelecek 
sene bütçesi fasıllarına tevzii suretile beden ter
biyesi faaliyetlerini arttırmak maksadını istih
daf ettiği anlaşıldı. Bu müzakereyi şu suretle 
hulâsa edeyim: Bu paranın enstitüye tahsis 
edilmediği, binaenaleyh, enstitü hakkındaki te
şebbüsün olgun bir halde olmadığı ve Maarif 
vekâleti ile anlaşma yapmak, keşif, program 
yapmak gibi ve arsa tedarikinin imkânsızlığı 
dolayısile yapılamadığı anlaşıldı. Şu halde 
200 000 lirayi enstitü karşılığı diye tenkis mi 
etmeli, yoksa fasıllara tevzi ederek bu parayi 
tevzi mi etmeli? Reye koydum, bütçeye tevzii 
kararlaştırıldı. Arkadaşımın bana atfetmek is
tediği şeyin esası budur. Bu münasebetle geçen 
müzakere hulâsasını ifade etmiş oluvorum. 

BÜTÇE ENCÜMENİ NAMINA SU AD HAY
RI ÜRGÜBLÜ (Kayseri) — Efendim, ben bu 
bütçenin mazbata muharriri sıf atile arkadaşların 
tevakkuf ettikleri bazı noktalara cevap verece
ğim. 

Muhterem Ali Rana Tarhanm sordukları 
noktalar tamamen Umum müdürlüğü alâkadar 
eder. Binaenaleyh kendilerine lâzım gelen ceva
bı ve rakamları verirler. 

Osman Şevki Uludağ arkadaşım, bütçede sıh
hî teşkilâta kabul edilen 60 000 T'ra ve Ensti
tüye tahsisi lâzım gelen 200 bin lira ile federas
yonlara verilmesi lâzımgelen tahsisattaki ziya
deden bahsettiler. 

60 bin lira bütçede üç sıhhî merkezin ku
rulması için kaydedilmiş değildir. Beden ter
biyesi mükellefleri ve aynca sporcuların sıhhî 
vaziyetlerile alâkadar olmak için, sThhî mua
yene merkezleri tesis ve bunların idame mas
raflara karşılımı olarak kabul edilmiştir ve büt
çede bu sene 60 bin lira teklif edilmektedir. 
Beden terbiyesi umum müdürlüğü bu sıhhî mu
ayene merkezlerini ilk elde İstanbul, îzmir, An
kara, gibi, gerek beden terbiyesi, gerek spor fa
aliyeti kesif olan mmtakalarda, kurmağı derpiş 
etmektedir. Fakat bunların üçünde de derhal 
tesise girişmek kararını vermiş değildir. 60 bin 
lira, tahsisatla bu sene nerelerde ne kadar kura-
bilirlerse onları tahakkuk ettirmeğe çalışacak
tır. 

200 bin liranın Enstitüye tahsisi meselesin

de Encümende, muhterem reisimizin ifade etti
ği şekilde, uzun müzakere cereyan etmiş ve ni
hayet Umum müdürlüğün 1941 faaliyet yılında 
ta,hakkuk ettirmekle istişare heyetinin kararma 
istinaden muvazzaf olduğu spor faaliyetleri için 
istediği tahsisatın, bu paranın ilavesile, sarfı için 
Encümence karar verilmiştir. Bu Enstitünün 
2 buçuk milyon liraya kurulabileceği hakkında
ki Umum müdürlüğün etüdü mevzubahis oldu
ğu zaman, 200 bin lira ile bu zaman içinde baş
lanmasının doğru olmıyacağı kanaati Encümen
de hâsıl olmuştur. Bu Enstitüden beklenen va
zifeyi tahakkuk ettirmek için umum müdürlük 
tamamile âtıl kalmış da değildir. Bütçenin 9 
ncu faslında geçen sene mevzu olan 6 000 lira
nın bu sene 12 000 lira olarak teklif edildiğini 
görmektesiniz. Bu, Maarif vekâleti Gazi terbi
ye enstitüsü beden terbiyesi şubesinde okutu
lacak talebe masraflarıdır. Binaenaleyh, bu Ens
titü kuruluncaya kadar Beden terbiyesi umum 
müdürlüğü, Gazi terbiye enstitüsünün beden 
terbiyesi şubesinde geçen sene okuttuğu 10 ta
lebenin bu sene kamilen ikinci sınıfa muvaffa
kiyetle geçmesi üzerine, 1 nci sınıfa yeniden 
10 talebe kaydettirmiştir. Bu itibarla 20 ta
lebesi tahsildedir ve Enstitü kuruluncaya kadar 
da bu yolda talebe okutmağa devam edecektir. 
Binaenaleyh, plânlı bir mesaî takibi için lâzim 
gelen ilk adım da atılmış bulunmaktadır. 

Federasyonlara yapılan yardım hususunda 
Osman Şevki Uludağ arkadaşımız 368 163 lira
yı, bir ziyade olarak görmektedir. Geçen sene-
ki teklif, spor federasyonları umumî masrafları 
ve yardımlar, 165 000 lira olarak, 13 ncü faslın 
1 nci maddesinde bu yolda kabul buyurulmuş, 
yine 13 ncü faslın 3 ncü maddesinde, Bölgelere 
yardım olarak 337 150 lira bir tahsisat vardı ki 
bunun mecmuu 513 150 liraya yakın bir miktar 
ifade ediyordu. Halbuki bu seneki teklif 368 165 
lira olarak arzedilmektedir. Binaenaleyh geçen 
seneki teklife nazaran daha cüzi bir rakamla 
teklif yapılmaktadır. Bu konulan tahsisatla ya
pılacak faaliyete gelince; encümen gerek teşki
lât kanununda, gerekse Beden terbiyesi genel 
direktörlüğü bütçesinde uzun günler meşgul 
olmak fırsatını bulmuştur ve faaliyetlerini is
tişare heyetinin ve federasyonunun program
larına kadar nüfuz ettirmiştir. Mevzu tahsisat, 
hakikaten bu sene yapılması kararlaştırılan fa
aliyetin tahsisatıdır. Yalnız Encümenimiz, maz
batasında da arzettiği üzere, Umum müdürlük 
faaliyetlerinde plânlı ve bilgili bir mesai tan
zim edilerek tatbikat sahasma geçilmeden, geniş 
teşkilâtların kurulmamasırj, maaş ve ücret
lerde tezayüde gidilmemesini tavsiye etmiştir. 
Umum müdürlük te bu tavsiyeye göre sarfı 
mesai edeceğini encümende beyan etmiştir. 
Şu halde, eğer mevzu tahsisatla tahakkuk etti
rilmeyen faaliyetler olursa, bu tahsisat kısmen 

364 — 



î : 60 30-5-1941 C : 2 
tasarruf edilecektir. Yine bütçe bakımından, 
Hamza Osman arkadaşım, bütçeden bölgelere 
yardım faslının tayyedilmesi sebebini sordu
lar. Bu da taşra teşkilâtının bu sene kurulama
ması üzerine bu tahsisata lüzum kalmıyacağm-
dan dolayı tayyedilmiştir. Vilâyetler teşkilâtı 
kurulduğu zaman tabiî bir tahsisata ihtiyaç 
hâsıl olacaktır. Bu halde Umum müdürlük böl
gelerde, vilâyetlerde faaliyeti terketmiş değil
dir. Vilâyetlerde beden terbiyesi mükellefiyet
leri halen müstahdem olan 33 eğitmen 
marifetile, 33 vilâyette idare edilmektedir. 
Ayrıca yine bu sene teklif edilen 82 000 lira
lık tahsisat, kurs masrafı olarak yüksek Heye
tinize arzedilmiştir. Bu kurs da, Beden terbi
yesi eğitmeni yetiştirmek üzere Etimesğutta açı
lacak olan kurstur. İstişare heyetinin kararile 
Umum müdürlük, kursa 90 - 100 eğitmen aldığı 
takdirde, altı ay sonra mezun olacak bu. genç
ler muhtelif vilâyetlerde ve nüfusu 15 bini te
cavüz eden kazalarda faalyete sevkedilecektir. 
Bunların tahsisatı da 13 ncü fasılda mevcut 
olan 368 165 liradan tediye edilecektir. 

Osman Şevki arkadaşımızın, fedarasyon pa
ralarının israfı hususundaki beyanatı Encümen
de tetkik edilmemiş değildir. Encümen bütçe
nin büyük bir yekûnunu beleden spor federas
yonu masraflarında uzun boylu tavakkuf etmiş 
ve bunların müfredatını bu sene tetkike imkân 
bulmadığından gelecek sene bu sarfiyatın ayrı, 
ayrı maddelere ayrılmasını ve bütçesinin tetki-
kmda da Encümene arz edilmesini tavsiye et
miştir. Binaenaleyh, gelecek sene bu fasıl üze
rinde Encümen, Umum müdürlüğün hazırlaya
cağı kalem, kalem sarfiyata göre daha uzun 
kolay tetkikat yapmak fırsatını elde edecektir. 
Fakat bu sarfiyattan bir takım ufak tefek is
raf, israf kelimesi doğru olmayabilir, sarfedil-
mesi lâzım gelen tahsisatın ikinci derecede olan 
yerlere sarfedilmesi de olabilir. Fakat israf ma
hiyetinde bir sarfiyata Encümen muttali olma
mıştır. Gelecek sene federasyon masrafları u-
zun formülden çıkarılır ve kabili tefrik olanlar 
maddelere aynlırsa hem malî murakabe kolay 
ve emniyetli olur hem de bu hususta Yüksek He
yete daha esaslı malûmat vermek imkânı elde 
edilir. Maruzatım bundan ibarettir. 

Dr. ŞÜKRÜ EMED (Diyarbakır) — Efen
dim, burada beden terbiyesi ve spor yapanların 
spor kabiliyetlerinin muayenesi vardır. Bunun 
hakkında bir kaç söz söylemek istiyorum. Bura
da bu maddenin tatbikatından, yani kendisin
den beklenen neticeyi vereceğini zannetmiyorum. 
O maddede, spor yapanların spora kabiliyet 
muayeneleri için tam teşkilâtlı hastanelerde 
muayene edileceğinden bahsediliyor. Altında da, 
bu muayene için icabeden masrafın şu ve bu 
suretle verileceğini söylüyor. Bu masraf var 
amma personel yoktur. Bu muayeneyi hekim 
yapacaktır. Hastane kelimesi, isminden de an

laşılacağı üzere, orada yatan hastalara bakan bir 
müessesedir. Doktorların vazifesi de yatırdığı 
kimseleri tedavi edecek demektir. Fakat Cumhu
riyet idaresinin hastanelere göstermiş olduğu 
lütuf ve teşkilâtın büyümesi yüzünden rağbet 
o kadar artmıştır ki hastanelerdeki yatak adedi 
her gün artmakta ve buna mukabil intiyaca ka
tiyen cevap verememektedir. Yatak adedi >. 
olan hastane yatak adedini 2 0UU e çıkarmıştır, 
yine ihtiyaca kâfi yatak yoktur. Şu halde halk 
nastaneyi bir Darülaceze gibi değil, bir tedavi 
müessesesi gibi telâkki ediyor ve hastasını ora
ya getiriyor. Bittabi oradaki doktorlar ve has
ta bakıcılar da vazifelerini yapmak için kâfi de
recede yoruluyorlar. 

Hastanelerin bir ikinci vazifesi vardır, mü
racaat edenlere, yatırmaksızın, ayakta bakmak. 
Müsaadenizle bu ayakta bakılanları şöyle bir 
gözden geçirelim. Yani tedavi olmak isteyen her
kes hastaneye gelir ve bir ihtisas şubesinin 
doktoru huzurunda muayene olunur. Fakan on
dan başka talebeler, Polis mektebi, Siyasal bil
giler okulu, sonra Istanbuldaki hastanelere gi
den Yüksek mühendis, Muallim mektepleri, mec
cani liseler talebeleri, deniz nakil vasıtalarını 
idare eden kaptanların senelik mecburî muaye
neleri, memurların senelik izin alma, tekaütlük 
muayeneleri, adlî muayeneler, müddeiumumilik
lerin gönderdiği vakalar, nim resmî devairin 
müstahdemlerinin muayeneleri, nihayet bir de 
stajiyer talebenin öğretilmesi meselesi... 

Beyefendiler; öyle olur ki bazı gün 180 va-
kayi muayene mecburiyetinde kalınır. Tahmin 
buyurunuz, bir adama kaç dakika isabet eder. 
Çok zaman bir mütehassısın asistanı da yanın
da bulunmaz. Bunları alacak, deftere yaza
cak, isticvap edecek, elbiselerini çıkartacak, 
tartacak, uzun boylu muayene edecek, düşüne
cek, kararını verecek, raporlarını yazacak, son
ra heyet halinde toplanılacak, raporlar tekrar 
yazılacak. Bundan başka bir de hastanenin asıl 
hastaları, onların muayenesini yapacak, teda
visini yapacak, daktilo ile yazacak, yani mü
şahede yapacak. Şimdi bendenize öyle geliyor 
İri, esasen yüklü vazifeler üzerine bir de beden 
terbiyesi teşkilâtı gibi bir işi de hastane üzerine 
verecek olursak, zannediyorum ki hastaneler 
vazifelerini tam yapamıyacaklar, herkesi mem
nun edemiyeceklerdir. Ya yatırarak tedavi et
tiklerini memnun edemiyecekler, yahut kendi
lerine muayene için dairelerden gönderilen kim
selerin arzularını o kadar yerine getiremiyecek-
ler. Bu vaziyette ayakta müracaat edenler 2 ye 
ayrılıyor. Birisi hasta olarak, tedavi için gelen
ler, 2 ncisi dairelerin sağlam raporu almak üze
re gönderdiği kimseler. Esasen Sıhhiye vekâle
ti eskiden çok iyi düşünerek Istanbulda bu 
sağlam raporları için hususî bir komisyon yap
mış ve bunların orada muayenesi usulünü tesis 
etmişti. Hakikaten arzettiğim gibi, burada da 
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böyle bir teşkilât yapmak lâzımdır. Çünkü bun
lar yalnız bir mütehassısı işgal edecek değiller, 
dahiliye, hariciye, göz, kulak, cilt, asabiye, ront-
ken, alâmeratibihim hepsinden geçiyorlar ve çok 
zaman sarfını mucip oluyor. Binaenaleyh ben
deniz öyle zannediyorum ki bu işi başka türlü 
yapmak daha iyi olacaktır. Bunu Heyeti Âliye-
nize arzetmek istedim. 

REİS — Başkan mütalea var mı?... 
ADNAN MENDERES (Aydın) — Arkadaş

lar; Beden terbiyesi genel direktörlüğü bütçe
sinin bazı fasıl ve maddelerine konulan masraf
lar hakkında mütalea beyan edilirken, israf var
dır, israf yoktur gibi bazı tereddütlü sözler sar-
fedilmiş oldu. Beden terbiyesi kanunu muci
bince, Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 
bütçesi, ilk önce, bu kanunla teşkil edilmiş 
olan Yüksek istişare heyetince tanzim edilir. 
Yüksek istişare heyetinde bu senenin bütçesi 
tanzim edilirken orada bulunan arkadaşları
nız, israfın mevcut olup olmadığını, mahalline 
masruf olmıyan bir paranın bulunup bulunma
dığı hususunda dikkat ve itina ile durmuşlardır. 
Yalnız bütün buna sebep, bu 10 ncu faslın 
birinci maddesi diye buraya iki sayıfa tuta
cak kadar mütenevvi hizmetleri ihtiva eden -
belki yüz çeşit hizmeti sayan - 368 000 liraya 
baliğ olan masrafların bir madde içine konul
muş olmasıdır. Bu, bizim bütçe ananelerimize, 
bütçe mevzuatımıza uymadığı için, bu, millet 
parasının sarfmı berveçhi peşin tayin ve tah
sis edilmiş yerlere sarfedildiğini hakkile kont
rol etmek imkânmı vermediği için, bu tereddüt 
hakkile doğmaktadır. Filhakika Genel direktör
lük, iki senedir çalışmakta olduğu için, bu mas
rafları geçen sene ve evvelki sene dahi yapmış
tır. Binaenaleyh bunların tahmini yapılabilir, 
fasıl ve maddelere ve gruplara ayrılmak sureti-
le bütçeye konabilir ve üzerinde hasıl olan işti-
bahr bertaraf edebilirdi. Arkadaşların ifadatm-
dan anlaşıldığına göre gelecek sene için bu su
retle yapılarak her türlü iştibahm önüne geçil
miş olacaktır. 

Enstitü meselesine de temas etmek istiyo
rum. Maruzatım çok kısa olacaktır. Beden terbi
yesi genel direktörlüğü, enstitüsünün yapılma
sını istiyor. İstişare heyeti de genel direktörlü
ğün bu fikrine taraftardır. Hiç şüphe yok ki bu
nu bir an evvel vücuda getirmek, bu işin baş
lıca esaslarmdandır. Fakat bu sene derhal ya-
pılamıyacağmm tahakkuk etmesi karşısında 
geçen sene kabul ettiğimiz 500 küsur bin lira
lık tahsisatın bu sene Genel direktörlüğün 
vazifesini ifaya kâfi gelmiyeceği görülmesi üze
rine, bu 200 000 liranın Beden terbiyesi Genel 
direktörlüğü bütçesine, bu sene fazla olarak 
yapacağı masraflara karşı koymak zarureti hâ
sıl olmuştur. Arkadaşlar; eğer biz bunu, bu 
200 000 lirayı Beden terbiyesi genel direktörlü

ğü bütçesinin muhtelif fasıllarına tevzi etme
yecek olursak bu teşkilât felce uğramış olacak
tır. 

Çünkü yaptığımız teşkilât kanunu ile fazla 
masraflar, fazla demekten faydalı olmadığını 
kasdetmiyorum, Yeni masraflar karşısındayız. 
Hiç şüphe yok ki, bütçesi bu sene 700 bin liraya 
çıkarılan, bir milyona ve seneler sonra da bir 
kaç milyona çıkarılması icabedecek olan ve 
inkişaf halinde bulunan bir Devlet teşkilâtı 
karşısındayız. Genel direktörlük birde yüz ki
şilik bir kurs yapmak lüzumunu görmüş ve faa
liyete geçmiştir. Bu kursa yapılacak masraf
lar geçen sene bütçesinde yoktu. Bu kurstan 
çıkacaklara verilecek aylıklarda vardır, bütün 
bunlar bu seneki fazla masraflar olup bu 200 
bin liranın mutlaka bütçeye konmasını icabet-
tiren sebepler olarak mütalea edilmek lâzımdır. 
Enstitü de bu sene yapılamıyacağma göre, el
de mevcut bu paranın bu maksatlara sarfı doğ
ru görülmüştür. Yeni tahsisat istemektense, 
elde mevcut o iki yüz bin lirayı bu maksada tah
sis etmeği zarurî bulmak icabeder. Arkadaşlar, 
hakikaten Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 
çok ağır ve mühim bir vatan davasını başarmak 
vazifesi altında bulunduğunu kabul etmek ica
beder. Buna maddî ve manevî her türlü müza
heretinizi her zaman esirgememek çok lâzım
dır. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Maddele
re geçilmesini reyinize arzediyorum. (İzahat ve
rilsin sesleri). 

BEDEN TERBİYESİ GENEL DİREKTÖRÜ 
Gl. CEMİL TANER — Muhterem Rana Tarha
na, Beden terbiyesi kanunu ile şimdiye kadar 
yapılan işler ve kanunun tatbikinde karşılaşı
lan güçlükler hakkında bana söz söylemek fır
satını verdiğinden dolayı bilhassa arzı teşek
kür ederim. 

Maruzatımı başlıca iki kısma ayıracağım: 
1 — Kanunun tatbik şekli ve şimdiye kadar 

alman netice, 
2 — Kanunun tatbikinde karşılaşılan zorluk

lar ve bunu önlemek için düşünülen tedbirler. 
Kanunun tatbik şekli ve şimdiye kadar alı

nan neticeleri tebarüz ettirebilmek için kanu
nun Beden terbiyesi umum müdürlüğüne ver
diği vazifeyi gözden geçirmek faydalı olur. 

Kanunun birinci maddesinde Umum müdür
lüğe verdiği başlıca vazife (Oyun, jimnastik 
ve spor faaliyetlerini sevk ve idare etmek) dir. 
Kanunun 22 nci maddesi bu maddeyi şu suretle 
tasrih etmiştir : 

(Beden terbiyesi işleri kışlalarda Millî Mü
dafaa vekâleti, ceza evlerinde Adliye vekâleti, 
okullarda Maarif vekâleti ve Maarif vekâletine 
bağlı olmayan okul ve müesseselerde merbut 
oldukları vekâletler tarafından Beden terbiyesi 
umum müdürlüğünce verilecek direktif ve esas
lar dahilinde tanzim ve takip olunur. Bu mak-
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satla işbu ilgili vekâletlerde beden terbiyesi iş
leri ile meşgul olmak üzere birer beden terbi
yesi direktörlüğü kurulur). 

Bu maddeden sarahaten anlaşıldığı ve filen 
karşılaşıldığı veçhile Beden terbiyesi umum mü
dürlüğünün filen sevk ve idare edeceği faali
yet daha ziyade okumak imkânı bulunmayan 
ve vekâletlere bağlı okul ve müesseseler haricin
de kalmış olan ve maişetini temin etmek için 
daha küçük yaşında bir iş tutmak mecburiye
tinde kalmış olan vatandaş zümresidir. 

Vekâletlere bağlı okullar ve teşkilât ve mü
esseselerdeki gençlerin kendi teşkilâtı içinde 
kuracakları kulüpler ve kurumlar dahilinde fa
aliyete getirilmeleri ait oldukları vekâletlerin 
mesuliyetine tevdi edilmiş bulunmaktadır. 

Şimdiye kadar kurulan teşekküller : 
kanunun 13 ncü maddesi (Gençlere beden 

terbiyesi ve sporu bu kanun ile kurulacak ve 
bu kanun hükümlerine intibak ettirilecek olan 
kulüpler ve gruplar vasıtasile yaptırılır. Mek
tep ve kışla dışmda 50 daha çok beden terbi
yesi mükellefiyeti çağında yurddaş bulunan 
köy, kasaba, şehir ve münferit mahallerde ku
lüp, 50 den az yerlerde grup kurulur) demek
tedir. Buna göre mükellefiyet dahilindeki genç
lerimizi idhal edeceğimiz kulüplerin ya kanuna 
intikal etmesi veya kanun hükümleri dahilin
de yeniden kurulması lâzımdır. 

Biz kulüpleri yeniden kurmağa teşebbüs et
meden evvel evvelce Cemiyetler kanunu hüküm
leri dahilinde spor yapmak maksadile kurulmuş 
olan kulüp ve cemiyetlerin kanuna intibak eden
lerinden istifade etmek, bunlar kifayet etme
diği takdirde yeni kulüp kurmak yolunu tuttuk. 
Müseccel 195 kulüpten 193 tanesi intibakı ka
bul etti. Ve kanunun gösterdiği kadrodan faz
la kulüp bulunan mahallerde kanunun 13 ncü 
maddesine tevfikan ve nizamnamedeki esaslar 
dahilinde bir kısmını Vekiller Heyeti kararile 
birleştirmek, bazı mahallerde kendi arzularile 
birleştirmek ve bir kısmmı lâğvetmek bir kısmı
nı da yalnız basma içtimaî bir kulüp halinde 
bırakmak suretile kanunun tatbikini temin et
meğe çalışmaktayız. Birleşen kulüplerin hukukî 
vaziyetlerini hal için de Devlet şûrasından ka
rar istiyeceğiz. 

Mükellefiyet meselesi: 
Vekiller Heyeti kararma göre icabmda 12 : 

45 yaşlar arasındaki yurddaşlar beden terbiyesi 
mükellefiyetine tâbi olacaklardır. Fakat halen 
bunlardan yalnız 18 : 20 yaşlar yalnız bir kı
sım sahil ve hudut bölgelerinde 15 : 20 yaşlar 
arasındaki gençler mükellefiyetlerini ifaya ça
ğırılmışlardır. Bu yaşlar ayni zamanda icabın
da Millî mükellefiyet kanunu ile kendilerine 
vazife tevdi edilecek yaşlardır. 

Bu mükellefler mevcuduna göre vilâyetler-
ce kulüp ve gruplar kurulmuştur. Şimdiye ka
dar aldığımız kuvveye göre 483 Gençlik kulü

bü, 454 Köy gençlik grupu kurulmuş ve 88 bin 
153 gencimiz mahallindeki imkân dahilinde bu 
teşekküller içinde çalışmakta bulunmaktadır. 
Bu kulüp ve grupların idarecileri ve öğretici
leri hep mahallinde imkân dahilinde bulunabi
len fahrî zevattan ibarettir. Yalnız bütün vi
lâyet ve kazalarımızda 30 eğitmenimiz vardır. 
Bu mevcuttan başka bu kulüplerde 8 bin mü
kellefiyet yaşı haricinde faal ihtiyarî aza, 4 500 
kadar da gayri faal yardımcı aza bulunmakta
dır. 

Faaliyet bakımından vaziyet: 
Kanunun ne kadar isabetli ve faydalı bir 

kanun olduğunu tebarüz ettirilmek için kanu
nun neşrinden evvelki vaziyet ile kanunun neş
rinden sonraki vaziyeti iki cepheden mütalea 
etmek doğru olur: 

1 - Kemiyet bakımından, 
2 - Keyfiyet bakımından. 
Kemiyet bakımından: 
Kanun neşredildiği zaman amatör kulüp

lerde mukayyet olan faal sporcu adedi 6 bin 
idi. Bunların 3 bini talebe ve asker olduğu için 
kanun mucibince kulüplerle alâkaları kesilip 
faaliyet bakımından kendi vekâletlerinin emir
lerine bırakıldı. 

Geriye 3 bin kaldı ki bunun hemen yansı 
da bu günkü mükellefiyet yaşı dahilinde bulu
nuyordu. Halbuki bu gün mükellef olarak 88 
bin, mükellefiyet haricinde de ihtiyarî aza ola
rak sekiz bin gencimiz faaliyette bulunmakta
dır. Mükellefleri hesap etmesek bile ihtiyarî 
olarak sporda faaliyet gösterenlerin miktarında 
evvelkine nazaran beş mislinden fazla mükel
leflerle birlikte ise 25 mislinden fazla bir artış 
vardır. Mekteplerin ve vekâletlere bağlı mües
seselerin kendi işlerindeki faal sporcuların ade
di bu miktardan hariçtir. Muhtelif spor şube
lerindeki meselâ (Atletizm, güreş, kayak, su 
sporları) ndaki vaziyet te ayni şekilde artış ha
lindedir. 

Keyfiyet bakımından: 
Spor faaliyetini de iki cepheden mütalea 

etmek lâzımdır: 
1 - Mecburî hareket ve sporlar (beden terbi

yesi, atletizm, yüzücülük, yurt müdafaası spor
ları «yürüyüş, arazi bilgisi, atış gibi», müsait 
yerlerde kayakçılık, denizcilik) ki imkân ve 
vasıta bulunan yerlerde bunlarla meşgul olan 
mükellef azanın faaliyeti. 

2 - (Futbol, güreş, bisiklet, eskirim... gibi) 
hevesli ve kabiliyetlilerin meşgul olduğu ihtiya
rî sporlar. 

Kanunun neşrinden evvel herkes için mec
burî olarak iştigale sevkedilen bir spor mevcut 
değildi. Hatta bütün sporların alfabesi olan ba
sit beden hareketleri ile mukayeseyi ancak 
amatörlerin meşgul olduğu diğer spor nevileri 
üzerinde yapabiliriz. Muhtelif sporlardaki faa
liyet durmamış ve artmış ve teknik dereceler-
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de de bariz bir yükselme görülmüştür. Ecne
bi temasları ile alman neticeler üzerinde mu
kayese yapılırsa şimdiye kadar başlıca yaptı
ğımız güreş temaslarında ve Balkan oyunlafm-
daki atletizm temasrndaki aldığımız neticeler 
evvelki müsabakalara nazaran daha vüksektir. 

Hiç bir spor şubesinde keyfiyet düşüklüğü kay
dedilmemiştir. Gerçi spor faaliyetinin Devlet eli
ne geçmesile bazı şahıslar faaliyete düşkünlüğü 
ha,kkmda bazı sözler söylemişler ise de Devlet 
baskısından dolayı sıoor vası tas ı ve dediko
dusu ile hususî menfaatleri haleldar olan bazı 
sahıslarm bu sözleri hüsnü niyete magrim te
lâkki edilemez. Beynelmilel spor müsabakala
rına, temas etmişken bu hususta bir kaç söz 
söylemek isterim : 

Balkan müsabakasında 10 senedenberi ala
madığımız bir dereceyi almamız bize artık he
defimize yaklaşmakta olduğumuz hususunda 
ümide kaptırarak yanlış yola sapmanıza sebep 
olmamalıdır. Gerçi bu netice Başvekilimiz ta
rafından takdir buvurulduğu gibi atletlerimiz 
için sebatlı çalışmalarından dolayı takdire sa
yandır ve Türk gençliğindeki kabiliyet, yük
seklisini gösterir, Faka.t bir müsabakada ka
zanılmış olan bir derece yüksekliği umum mem
leket beden terbiyesi bakımından büyük bir 
krymet ifade etmez. 

Gerçi beynelmilel müsabakalarda yüksek de
receler almak memleket propagandası bakı
mından faydalı ola,bilir: Bu dereceleri elde et
mek kabiliyetliler içinden Devlet namına mu
ayyen kadrolu mütehassıs müsabıklar yetiştir
mek ile daima mümkündür. Fakat umumî snor 
bakımından mutlak müsbet bir faide vereceğine 
kani değilim. 

Sporu şimdiye kadar alışılmış olan beynelmi
lel. ölçülerle ölçmek bilhassa dünyanın bu gün
kü vaziyetine göre doğru değildir. Fransızlar 
bile son çıkardıkları eserlerinde şimdiye kadar 
sporda tutulan yolu tamamen yanlış olduğu ka
naatine varmışlar ve başıboş sporun gençliği fe
na yola sürüklediğine kani olmuşlardır. Fakat 
bir mağlûbiyetten sonra. 

Yüksek meclisiniz bu vaziyeti evvelden gör
müş ve Beden terbiyesi kanunu ile gençliğin 
amatörlük namı ile başıboş kalmış ve gittikçe 
şirazeden çıktığı görülmüş olan bu faaliyetine 
Devletçe vazıyed etmeği muvafık görmüştür. 
Esasen bu harpten sonra Beynelmilel spor vazi
yetinin ne sekil alacağı meçhuldür. Eski bey
nelmilel teşkilâta girmiş olan spor teşkilâtımı
zın bu günkü dünya vaziyetine gere bu teşkilât 
içinde bulunmakla da Devletçe ne gibi faideler 
elde edeceği ve dünya vaziyeti duruluncaya ka
dar yalnız kendi içimizde çalışmanın muvafık 
olup olmadığını tetkik etmekte belki faydalı 
olur. Bu düşünce iledir ki, istişare heyetimiz 
kendi muvafakati olmaksızın beynelmilel müsa
bakalara iştirak edilmemesini kararlaştırmıştır. 

Bundan başka beynelmilel derecelerde üs
tünlük temin etmek daha ziyade münevver spor 
zümresi tarafından temin edilebilir ki, bu züm
re de daha zivade diğer vekâletlerin idaresi 
altındaki teşkilâtta bulunmakta ve bu teşkilât 
içindeki unsurlardan her zaman istenildiği an
da, istenildiği gibi istifade de mümkün olama
maktadır. 

Spor faaliyetimiz : 
Bizim beden terbiyesi ve sporda esas faa

liyetimizin. asıl hedefi gözden kaçırarak yalnız 
basma küçük bir zümrenin müsabakalarda bey
nelmilel derecesini yükseltmece matuf mahdut 
hedefli bir çalışma değil, memleket gençliğinin 
büyük bir kısmını icabında yurt müdafaasına 
yaraya.cak surette sıhhatini ve kuvvetini artır
mak ve bu maksadı temin edecek surette teşki
lâtlandırmak yolunda olması lâzım geldiğine 
kaniim. Bu suretle çalışmak bir senede, beş se
nede bir şampiyonluk gibi sröze görünür şekil
de metre ve kronometre ile ifade edilebilecek 
surette bir netice vermez, bu faaliyet zümresini 

zamanla, ve kısmen manevî olarak göze görünme
den verir. 

Bir iki müşahede arzedeyim: 
1) Geçen son baharda teftiş için Edirneye 

gitmiştim. Gece saat 20 de ertesi sabah mükel
lefleri sahada teftiş edeceğimi söyledim. Ertesi 
sabah saat 9 da 800 mükellefin stadyomda bir 
alav halinde toplanıp teftişe hazır olduğunu 
«•ördüm. Edirnedeki askerî komutan bütün bir
liklerine kasaba ve kövlerdeki mükellef nene
leri çalıştırmak hususunda bütün vesaiti ile 
yardım etmeleri emrini vermiş olduğundan bu 
mükellefler haftada dört saat muntazaman bu 
birlikler vasıtasile çalıştırılmış ve bu srencler 
icabında yurt müdafaasına hazır olmak için na
zarî ve amelî lüzumlu bilgilerle teçhiz edilmiştir. 
Hatta Yüksek Reisicumhurumuz o mmtakayi 
sevahatlarmda bir kaç kövde bu faaliyeti müşa
hede buvurarak memnun olmuşlardır. 

2) Afvon. Mersin, Tarsus. Elâzığ merkezle
rinde ve kazalarında ve oralardaki fabrika ve 
müesseselerde valiler ve kavmakamlar tarafm-
da,n alman ivi tedbirlerle kulüp ve nnmlarm-
daki mükellef azanın muntazaman çalıştırıldık
larına ve ivice neticeler aldıklarına şahit oldum. 
Hatav mmtakasma sevahatlarmda Başvekilimiz 
de bizzat avni faaliyetin eserlerine şahit olduk
larını ifade buvurmuslardır. 

3 - îzmir senelik kulüplerini ve t)amuk ve 
vün mensucat fabrikaları nendik kulünleri mü
kelleflerini kı^la meydanında teftiş ettim. 2 500 
kişi kadar erkek ve kız gencin bir alav nibi 
muntazam ve teşkilâtlı bir halde bulunmaları 
nenelerim izin teşkilâtlı toplantılara istekle ve 
hevesle iştirak etmeleri ve ekserisinin hafta
da dört saatlik beden terbivesi çalışmalarına 
iştirak etmeleri Beden terbiyesi kanununun is
tihdaf ettiği gayenin yakm istikbalde temin 
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edileceği kanaatini vermişir. Her iki fabirka 
mükelleflerinin fabrika içindeki günlük be
den faaliyetini görmek imkânını da buldum. Bu 
fabrikalar her gün mükelleflerine saat 11.30 dan 
0.45 e kadar 4ö dakika birer beden terbiyesi 
mualliminin nezareti ve öğretmesi ile faydalı be
denî hareketler yapmaktadır. Her iki fabrika 
bedenî çalışmalar için ve spor hareketleri için 
açık saha ve pistin tanzimi ile ve kapalı jimnas-
tikhaneler vücude getirmekle meşguldürler. Bu 
fabrikaların muallimliğini yapan iki beden ter
biyesi mualliminin muvaffakiyetli çalışmalarını 
takdire şayan buldum. Her fabrika direktörleri 
kendi gençlik kulüplerinin idaresi için hevesli 
arkadaşları memur etmişler ve kanunun istediği 
faaliyetin azamî verimli olması için bütçelerine 
icabeden tahsisatı ayırmaktan geri durmamışlar
dır. 

Bu arada bilhassa şurasını ehemmiyetle kay
detmek isterim. Yün mensucat fabrikası müdürü 
olan ingilize her gün beden terbiyesi mesaisi 
için iş zamanından yarım saat ayırmakla ve 
ayrıca boş zamanlarda heveslilerin muhtelif 
spor faaliyetile meşgul olmaları yüzünden fabri
ka randımanından ne kaybettiğini sordum: 

Bu zat bana; fabrika randımanından değil 
eksilmek bilâkis arttığını ve kalite itibarile de 
daha düzgünleştiğini söyledi. Sebebini de şöyle 
izah etti. (İşçiler daima muayyen hareketleri 
yapmakla gittikçe dikkat hassaları azalmakta 
ve sinirlerin faaliyeti de buna tâbi olarak randı
mana makûsen tesir edecek vaziyet almaktadır. 
Beden hareketleri bu menfi vaziyeti bütün asap 
ve adele makanizmasmı fizyolojik hareketlerle 
müsbet tesirini göstermekte ve onu takiben ya
pılan ve asıl randımana makûs tesir yapan sa
atlerde yine müsbet şekilde tesir yapmakla ve 
dikkat hassasını yeniden arttırmakla gerek 
miktar ve gerek kalite bakımından faidebahş 
olmaktadır. Bunu bildiğim ve gördüğüm için
dir ki kanunun mecburen fabrikama tahmil et
tiği bu vazifeyi hüsnü telâkki etmekle bunu 
tanzime devam için elden gelen tedbirin alın
masında kusur etmediğini söylemektedir). Esa
sen kendisi de bir sportmen olan bu îngilizin 
hususî kazanç temin eden fabrikasında beden 
terbiyesi ve spor mesaisi hakkındaki sözleri di
ğer fabrikalarımızı idare edenler için de nazarı 
dikkate alınmağa değer. 

4) Geçen kış Erzurum, Kars, Sarıkamış, Si
vas, Kayseri mıntakalarında imkân dahilinde 
alabildiğimiz bazı tedbirler beş bin gencimize 
yeniden kayak hareketi öğretmeğe muvaffak 
olduk ve Millî Şefimiz seyahatlerinde bu faali
yete şahit olarak avdetlerinde memnuniyetlerini 
beyan buyurmuşlar ve yaurt müdafaası bakımın
dan mühim gördüğü faaliyete önümüzdeki sene 
içinde daha kesif olarak devam etmeği emir bu
yurmuşlardır. Bunlar birer müsabaka faaliyeti 
değil, müsabakalar gibi gazetelerde yer alma

yan, sadasız çalışmalardır. 
Ayrıca Umum müdürlük sağlık dairesi Sıh

hiye vekâletinin alâkadar şubesi ile birlikte be
den terbiyesi mükelleflerinin ve sporcularının 
mecburî muayenesi hakkında bir talimatname 
yapmışlardır. Ve bu talimatnameye göre 100 000 
muayene fişi bastırılarak vilâyetlere tevzi edil-
miştr. Hatta bu fişlerde bazı teknik noksanla
rın bulunduğu hakkında doktor Osman Şevki 
Uludağ Cumhuriyet gazetesinde seri halinde 
dört makale yazmış ve alâkadar doktor arka
daşlarımız doktor Osman Şevki Uludağ'ın bu 
irşadına memnun ve müteşekkir kalmışlardır. 

Esasen sporun sıhhî murakabe vazifesi Sıh
hiye vekâleti teşkilât kanunu mucibince Sıhhiye 
vekâletine verilmiş vazifelerdendir. Bizim mü
düriyetimiz de sıhhî işlerle meşgul olmak üzere 
tek bir doktor vardır. Bunun esas vazifesi de 
federasyonlara sıhhî müşavirlik etmek ve bil
hassa mükelleflerin ve sporcuların muayenesi 
hususunda mesul olan Sıhhiye vekâleti tedbir
lerinin tatbiki tanzim ve kolaylaştırmağı temin 
etmektir. 

Vilâyetler mükellefleri ve sporcuları mahallî 
hastahanelerden Hükümet doktorarından hatta 
bazı mahallerde serbest ve spor sever doktor
lardan istifade ederek sıhhî muayenelerini yap
tırmaktadır. Fakat bu muayeneler bir spor mu
ayene merkezinde hususî alât ve teçhizatla mü
tehassıs spor hekimleri tarafnıdan yapılması 
icabeden muayeneler gibi tam ve esaslı olamı-
yacağına şüphe yoktur. Bu sebepledir ki kad
romuza üç hekim, bütçemize de üç muayene mer
kezi için 20 şer bin liradan 60 bin lira tahsisat 
koyduk. Şimdilik en kesif çalışma yerleri olan 
Ankara numune hastahanesinde îstanbulda 
fakülte fizyoloji enstitüsünde îzmirde memleket 
hastahanesinde olmak üzere ve bu müesseselerde 
hekimleri ve tahsisatı yardım olarak vermek ve 
hastahanelerin malzemesinden sıhhî heyetinden 
istifade etmek suretile birer muayene merkezi 
faaliyete getirmeği düşünüyoruz. 

Sıhhiye vekâleti, Maarif vekâleti ve İzmir 
vilâyetile temas edeceğiz. Bu günün vaziyetine 
göre imkân bulursak yapacağız. Üçünde imkân 
bulamazsan imkân dahilinde bulunan bir yerde 
yapacağız. Ve esaslı spor muayenesinin ilk adı
mını atmış olacağız. 

Tesis vaziyeti: Malûmu âliniz, idarei husu
siye ve belediye bütçelerinin % 80 i kanunen te
sislere tahsis edilmiştir. Bunların da mahalle
rine sarf edilmek mecburiyeti vardır. Bu sebep
le bu tahsisatı bütün yurda şamil umumî bir 
program çerçevesi dahilinde sarfetmeğe imkân 
yoktur. Bazı memleketler lüzum görülen esaslı 
tesisleri bir taraftan başlıyarak muayyen za
manlarda başlayıp bitince diğerlerine geçmek 
suretile işi ilerletmek mümkün değildir. Bu 
günkü dünya durumuna göre esasen koordinas-
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yon karan mucibince yeniden inşaat yapmak 
mümkün olmadığından vilâyetler hususî muha
sebe ve belediyelerinde ceman iki milyon lira
ya yakın tesis tahsisatı birikmiştir. Fakat bu 
para tamamen nakden birikmiş değildir. Bir 
kısım nakit halinde bankalarda bir kısmı da 
idarei hususiye ve belediyelerin borçları halin
de hesabtadır. Nakit halinde bulunanlarla borç 
halinde olanları verdiğimiz talimata göre bir 
haziranda bize telgrafla bildirecekler ve mikta
rını anlıyacağız. Tesislerde prensibimiz asgarî 
masrafı göz önünde tutmak ve spora değil lükse 
cevap veren tesisata kıymet ve mevcudiyet ver
memeği hedef tutmaktadır. Keza bunları mah
dut bir kaç kulübe varidat membaı olarak mal et
mek değil Devlet malı olarak bütün gençliğin 
istifadesine arzetmektir. 

Bana soruyorlar: gençlik kulüplerimizin lo
kalleri nerede, cevap veriyorum. Gençlik kulüple
rimizin lokalleri halkevleri, gençlik gruplarımı
zın lokalleri de halk odalarıdır. Bana soruyorlar, 
kulüplerimizin tribünlü stadyomları nerede: ce
vap veriyorum; bizim stadyumlarımız açık ha
vada çayırlar, kırlar, dağlar, bayırlardır. 

Bu gün için bizim kulüplerimizin bazı spor 
kulüpleri gibi lokal namını verdikleri dayalı, 
döşeli, koltuklu, masalı, tavla, iskambil hatta 
kumar oynamağa müsait tertibatlı toplantı yer
leri yoktur. 

Gençlik kulüplerinin lokalleri büyük bir jim-
nastikhaneyi ve soyunma ve duş tertibatını ih
tiva eden beden terbiyesi salonları olacaktır. 
Ve bu tertip lokalin birincisine hudud boyunda 
Edirneden başladık. Ve yeni bitirdik. îlk mü
sait fırsatta bütün gençlik kulüplerimize bu lo
kalleri sırasile yaptıracağız. Ve bütün gençle
rimizin metodlu fizik çalışmalarını temin ede
ceğiz. 

Tesisleri yalnız seyirciler için ve bu seyirci
lerden para toplayarak varidat temin etmeğe 
bir vasıta olarak kullanmak için değil, evvelâ 
filen spor yapan yurddaşlarm hareket ihtiyaçla
rını karşılamak için düşünüyoruz. Pasif se
yircilerin ihtiyacını tesis sırasında aktif 
gençlerin ihtiyacı tamamlandıktan sonraya bı-
rakmışızdır. îstişare heyetimiz vilâyetlerin 
kendi bütçeleri imkânlarına göre tesis sıralarını 
gösterir talimatname yapmış ve göndermiştir. 

Halen nizamname mucibince yapılmış olan 
tesislerin işletilmesi ve muhafazası bölge başkanı 
olan valilerin mesuliyetine verilmiştir. 

ALÎ RANA TARHAN — (istanbul) — Bu 
izahatı bendeniz kâfi görüyorum efendim. Yo
rulmasınlar. Verdikleri izahata göre yeni mües
sese hakkmda ümit beslememiz lâzım geliyor. 
Büyük Millet Meclisinin buna her hususta mü-
zaharet edeceğine eminim. (Devam, devam ses
leri). 

BEDEN TERBİYESİ GENEL DİREKTÖRÜ 
Gl. CEMİL TANER (Devamla) — Kanunun I 

tatbikinde karşılaşılan zorluklar î 
Şimdi sualin ikinci kısmma geçiyorum : 
kanunun tatbikinde karşılaşılan zorluklar 

ve halledilmesi lâzım gelen meseleleri kısaca 
arzedeyim: 

Müeyyide meselesi: 
1 — Kanunun tatbik mesuliyeti üzerlerine 

verilmiş olan valiler mükelleflerin muntazam 
çalışmalarını ve çalıştırılmalarını temin için se
ri ve pratik kanunî müeyyideye ihtiyaç gös
termektedirler. Gerçi bazı vilâyetlerde Umumî 
ceza kanununun 526 ncı maddesini bazı yerlerde 
Vilâyet idarî kanununun 68 nci maddesini mü
eyyide olarak kullanmaktadırlar. Adliye ve 
Dahiliye vekâletlerile yaptığımız temaslarda Be
den terbiyesi kanununa hususî hükümler koy
mak lüzumu ihtiyacı hâsıl olmaktadır. Gerçi 
en iyi müeyyide mükellefleri hevesle ve istek
le çalıştırmaktır. Ve mükellefleri teşvik edici 
bazı tedbirler bulmaktır. Meslâ Denizli valisi 
mükelleflerin sinemalara nısıf ücretle girme
leri hususunda alâkadar müesseselerle mutabık 
kalmıştır. Bir taraftan mükellefleri vazifeye 
teşvik edici tedbirler araştırmakla beraber bir 
taraftan da Devlet emrini yapmayanları bu va
zifeyi süratle yaptıracak pratik bir müeyyide 
bulmak ve tatbik etmek zaruridir. 

Bazı yerlerde gençler çalışma hususunda he
vesli ve istekli oldukları halde yanlarında ça
lıştığı ustalar ve patronlar kazançları eksili-
yor düşüncesile çıraklarına izin vermemekte ve 
muayyen zamanlarda çalışmalarda bulunmaları
na mâni olmaktadır. Ve hattâ bu yüzden bazı
ları çıraklarına yol vermek istemektedir. Bu 
bakımdan bu müeyyidenin yalnız gençler için 
değil, yanlarında çalıştığı müessese sahipleri için 
de olması lâzımdır. 

2 — Çalışma zamanı sabit değil : 
Kanun gençlerin boş zamanlarında beden fa-

aliyetile meşgul olmalarını emrediyor. Eğer 
bu gençler kendi evlerinde veya kendi mahal
lelerinde kendi başlarına müstakilen meşgul ola
caklarsa mesele yok. Fakat bunlar bir teşkilâta 
tâbi olarak çalıştırılacaksa muayyen zamanlarda 
bir muallimin veya bir idarecinin emir ve neza
reti altında toplanıp çalışmaları lâzımdır. Her 
gencin boş zamanı işinin icabma göre muhtelif 
saatlere tesadüf eder. Sıhhî bakımdan gayri 
müsait olan bir zamanda beden terbiyesi ile uğ
raşmanın bir faidesi olamaz. Meselâ hemen 
yemekten sonra.. Bu sebeple mecburî beden ter
biyesini ve sporu kendilerinin boş olduğu za
manda değil belki sıhhî bakımdan en müsait sa
atlerde ve nazaret altmda yaptırmak ve bu sa
atlerde iş sahiplerinin mükellefleri ücretlerine 
dokunmaksızm mezun addetmeleri lâzımdır. 

3 — Kadro eksikliği : 
Vilâyetlerde teşkilâtın ve faaliyetin idaresin

den mesul olan valilerin ellerinde bu teşkilâtı 
ve faaliyeti idare edecek mesul kadro yoktur. 
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İBirkaç vilâyet müstesna olmak üzere valiler hat
ta muhasibine varıncaya kadar hep fahrî zevat
la işlerin yürütülmesine çalışmaktadırlar ki, bu 
da bir zaman ve dereceye kadar mümkün olur. 

Meselâ: Spor faaliyetinin asıl mekanizmasını 
idare eden vilâyetlerde ajanlıklardır. Muhtelif 
sporlarda ajanlık vazifelerini hariçte iş güç sa
hibi olan fahrî zevat munzam bir iş 
olarak yapmaktadırlar. Kazalarda ise bu 
faaliyeti idare için kanunda hiç bir ka-
yit yoktur. Vilâyetlerde her çeşit spor için her 
birisinde ehil olarak mahallinde tesadüfen bu
lunan ajan bulmak mümkün olmuyor. Keza vi-
lâyetlerce teşkil edilen kulüpler dahi fahrî ze
vatın idaresinde bulunuyor. Beden terbiyesi 
kanunile teşekkül edecek gençlik müesseseleri
mizin idaresini diğerlerinden farklı olarak fahrî 
kimselerle değil, mesul şahıslarla bir Devlet teş
kilâtı cüzü gibi idare etmek lâzım olduğu, hiç 
olmazsa her kulübe mesul bir müdür, bir muha
sip, bir muallimden mürekkep bir kadro vermek 
icabettiği dolaştığım bütün vilâyetlerde bir ka
naat tebarüz etmektedir. 

4 — Mektep ve muallim meselesi : 
Bu gün asgarî bir hadde tutmak istediğimiz 

mükellef miktarı 100 000 e yakm olduğuna göre 
100 kişi için bir muallim ve idareci düşünsek 1000 
muallime ihtiyacımız vardır. Halen 20 si askerde 
olmak üzere 50 eğitmenimiz vardır. Gerçi ka
nun 24 ncü maddesinde ihtiyacımız olan mu
allimleri yetiştirmek üzere bir enstitü kurmağı 
düşünmüş. Bu enstitüye ancak istikbalde mü
saade ettiği zaman faydalı olacaktır. Ensti
tü mevzubahs olmuşken şunu da arzedeyim ki 
enstitü için Genel direktörlük lâzım gelen te
şebbüsleri yapmıştır. 

Evvelâ yerinin intihabı için Ankara İmar 
müdürünün de dahil olduğu bir komisyon 
marifetile Ankara civarı dolaşılmış ve imar 
plânında eski tayyare meydanı olarak göste
rilen mahal enstitü için intihap edilmiştir. 

Keyfiyet Yüksek Başvekilimize de arzedil-
miş, dünyanın bu günkü durumu karşısında 
şimdilik enstitü inşasının tehir edilmesi muva
fık görülmüştür. Bu sebeple zamanı kaybetme
mek için dar bütçemizin müsaadesi nisbetinde 
kurslarla eğitmen yetiştirmeğe çalışmak is
tiyoruz. Bu kurslar her sene 6 : 9 ar ay de
vam edeceğine göre kurslar için açılmış hıfzıs-
sıhha mektebi gibi bizim de yüksek mütehas
sıs yetiştirecek enstitüden evvel küçük eğit
men ve idarecileri yetiştirecek bir mektebe ih
tiyacımız vardır. Bu mektep ileride açılacak 
enstitünün çekirdeği de olabilir. 

Gerçi Maarif vekâletine bağlı Gazi ensti
tüsünde bir beden terbiyesi şubesi vardır. Fa
kat bu müessese bizim için senede ancak 10 
talebe yetiştirebiliyor. Bir beden terbiyesi mek
tebi açılırsa veya Gazi enstitüsündeki beden 
terbiyesi şubesi bu enstitü ile irtibatını kesip 
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müşterek bir beden terbiyesi mektebi haîine 
getirilirse ve Yüksek Meclisinizin Maliye ve
kili yardım bütçesi bu mektebin tesisine ve 
teşkiline imkân bulursa büyük bir ihtiyaç kar
şılanmış olur. 

Köylere gelince: 
Şimdiki halde nizamnamemiz mucibince köy 

grupları mektep öğretmen ve eğitmenlerinin 
idaresi altmda bulunacaktır. Bu sebeple ha
len ikiden fazla muallimli mektep bulunan köy
lerde grup teşkilâtı yaptık. Pek çok köyleri
mizde grupları idare edecek kimse bulamıya-
cağımızdan dolayı yapamadık. Fakat köyler
de gençliğin idaresi hususunda Köy enstitüle
rinden yetişecek köy muallimlerinin enstitü
lerde bu maksatla da lâzım gelen bilgi ile teç
hiz edilmeleri esaslı bir tedbir olacağını ve bu
nun üzerinde Maarif vekâleti ile temas edil
mesini Reisicumhur Hazretleri şifahen emir 
buyurmuşlardır. Halen Köy enstitülerinde ye
tişecek öğretmenlerin ayni zamanda köy genç
lik beden idarecisi olacak şekilde de yetişmesi 
için enstitü programlarında ne gibi ilâveler 
yapmak icabedeceği hususunun teferruatını 
tesbit etmek üzere Maarif vekâleti Beden ter
biyesi müdürü ile bizden bir arkadaş müştere
ken tetkik etmek vazifesini almışlardır. Bu 
şekilde muallimler yetişip köylere gittikçe ted
ricî köy gençliğinin beden mesaisi üzerinde de 
zamanla ilerlemeler görüleceği muhakkaktır. 

5 — Umumî program yapmak zorluğu: 
Bu gün beden terbiyesi faaliyeti için Umum 

müdürlüğe Maliye vekâletince verilen yardım 
tahsisatından başka idarei hususiye ve beledi
yelerin vermeğe mecbur olduğu hisseler vardır. 
Bu hisseleri vilâyet ve belediyeler bütçelerine 
koydukları halde tamamen tesviye edememek
tedirler ve biz de alamıyoruz. Çünkü bunun 
için de kanunda bir müeyyideye ihtiyaç varmış. 

Bundan başka, kanun mucibince her vilâ
yetin ayırdığı para mahallinde sarfedilmek 
mecburiyeti olduğu için heyeti umumiyesi üze
rinden umumî bir program yapmağa imkân 
yoktur. Ancak mahallî programlar halinde pa
raların sarfı lâzımdır ve bunu da her vilâyetin 
istişare heyeti Umum müdürlükten verilen di
rektife göre kendi vilâyet programını yapmak
tadır. 

6 — % 80 ve % 20 nisbetsizliği: 
Vilâyetlerin ayırdığı paraların kanun muci

bince % 80 i tesisata, % 20 si idare, teşkilât, 
faaliyet ve malzeme masraflarına ayrılmıştır. 
Bu % 20 o kadar az kalıyor ki faaliyet göster
mek isteyen ve faaliyetle şahsen alâkadar olan 
valilerin bu para ile istenilen faaliyeti başar
malarına maddeten imkân bulunamıyor. Bir kı
sım vilâyetler de yukarıda arzettiğim ehil ele
man bulunmaması yüzünden % 20 den bazı 
sporlar için bütçelerine konmuş olan tahsisatı 
da sarfetmediklerine şahit oldum. Bir sene zar-
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fında sarfedilemiyen paralar ertesi sene büt
çesinin tesisat faslma ilâve etmek direktifi ve
rilmiştir. 

İşte bir çok vilâyetler bu % 80, % 20 
nisbetinin değiştirilmesini teklif etmektedirler. 

7 — Tesislerin kimin malı olacağı: 
Gerek Umum müdürlük bütçesinden ve ge

rek vilâyet, belediye bütçelerinden ayrılan 
hisselerle yapılan tesisatın kimin malı olaca
ğı hususunda ve bunların idame ve bakım mas
raflarını aleddevam her hangi makamın deruh
te edeceği hususunda da kanunda sarahat yok
tur. Bunların Hazine malı Umum müdürlük 
malı, idarei hususiye malı, belediye malı ol
ması hususunda muhtelif fikirler var. Bunun 
hakkında da bir karar verip kanuna koymak 
icabedecek. 

8 — Bölge bütçelerinin murakabesi: 
Bölge bütçelerinin Umum müdürlük taşra 

teşkilâtının bu günkü vaziyeti yüzünden mu-
rakabesiz kaldığı noktası tebarüz etmektedir. 
Bütçe encümeni mazbatasında da bu noktaya 
temas edilmiştir. Bütçe encümeni bu işin tet
kikini bir talî komisyona havale etmiş, bu hu
sus incelenmiş fakat bu gün için müsbet bir 
neticeye varılamıyarak Hükümetin bu işi tet
kik etmesi neticesine varılmıştır. 

Biz gerçi bölge hesap talimatnamesile bölge 
bütçelerinin vilâyet istişare heyetlerince mura^ 
kabe edilmesini ve hesabı katilerin merkeze 
gönderilmesini temin etmiş bulunuyoruz. Fakat 
buna kanunî bir şekil vermek ihtiyacı aşikâr
dır. 

Kanunun ikmali ihtiyacı: 
Beden terbiyesi kanununun tatbikatından 

beklenilen netice müsbet olmakla beraber henüz 
tam değildir. Henüz hiç bir memlekette mükel
lefiyet halinde olan misli olmayan ve bize mah
sus yepyeni olarak kurulan bu cihazın işler
ken gösterdiği bir takım müşküller oldu, alış
makta müşkülât çekildi. Bazı menfaat düşün-
cesile alışmak istemiyenler bulundu. Devlet teş
kilâtı lâzım olduğu kadar mücehhez olmadığı 
için bu teşkilât hukuk bakımından, hesap ba
kımından, icra bakımmdan, muhtelif safhalar 
ve şekiller gösterdi. Bu sebeple tecrübelerimize 
göre kanunu ikmal etmek ihtiyacını görmek
teyiz. 

Kanun yalnız bizim kanunumuz değildir, bu 
kanunla bizim karar vekâletler ve hatta halk 
odaları dolayısile parti de alâkadardır. Bu se
beple kanunda lüzum görülen tadilâtı ve ilâve
leri tesbit etmek için: 

1 - Parti müfettişlerinin mahallerindeki tet-
kikata istinaden mütalealarmı, 

2 - Valilerin mütalealarını, 
8 - Vekâletlerin mütalealarını, 

aldıktan sonra keyfiyeti evvelâ istişare hey
etinde mütalea etmeyi ve bunu müteakip Hü
kümete teklif yapmayı muvafık ve faydalı bul

maktayım. Bu tetkikat neticesinde belki de 
yüksek Meclisinizin gençlerimizin yurda faydalı 
kılınması ve tam bir teşkilâta bağlanması bakı
mından şimdikinden biraz daha fazla yardımla
rına ihtiyaç olacaktır. Son olmak üzere bir kaç 
söz daha ilâve etmeme müsaade buyurmanızı 
rica ederim: 

Devlet bakımından mütalea edilince beden 
terbiyesi ve spor yalnız gençlerin zevkini ve hoş
ça vakit geçirmelerini temin eden bir vasıta de
ğil belki: 

1 - Gencin sıhhatini temin eden muhtelif 
hastalıklardan uzuvlarının dahilî tağyiratmdan 
koruyan, ırkı sağlamlaştıran, neslin sıhhatli ve 
gürbüz olmasını temin eden bir hıfzıssıhha va
sıtası, 

2 - Vücudunda yurdu korumak için lüzumlu 
hareketleri yapmağa müsait kudreti ve kabiliye
ti ve çevikliği ve tahammülü verebilecek bir 
yurd müdafaası vasıtası. 

3 - Ruhunu insanlık vasıflarını, büyüğüne, 
arkadaşına bağlılık ve saygı vasıflarını arttıra
cak bir moral terbiye vasıtası, 

4 - İnkilâpçı ve ulusal amaçlara göre lâzım 
olan karakteri ve cevvaliyeti ve rejim için feda
kârlık ruhunu verecek bir inkilâpçı ve mefkû
reci terbiyesi vasıtası olarak telâkki edilmek lâ
zımdır, 

Bu bakımdan birinci şikka göre Sıhhiye ve
kâletinin bütün teşkilâtı ile elinden gelen bütün 
yardımı yapması, 

İkinci şikka göre Millî müdafaa vekâletinin 
bütün teşkilâtı ile elinden gelen yardımı yap
ması, 

Üçüncü şikka göre Maarif vekâletinin bütün 
teşkilâtile elinden gelen yardımı yapması, 

Dördüncü şikka göre halk partisinin bütün 
teşkilâtı ile elinden gelen yardımı yapması ve 
memleketin gençleri ve istikbal ümitleri üzerin
de Devletin bütün teşkilâtının müştereken va
zife alması lâzımdır. 

Henüz mükelleflerin, kulüplerin ve bölgele
rin alışamadığı bir devirdeyiz. Sıkıntısı ve şi
kâyet vardır ve olacaktır. Fakat azamî dikkat 
ve bütün gayretimizi sarfederek bu devreyi ge
çireceğimize kaniim. Gayemiz gençliğin fizik 
bakımından yetiştirilmesinde şu veya bu türlü 
kaprislerin değil ilmin ve fennin hâkimiyetini 
temin etmektir. Bunu temin için karşılaşacağı
mız her türlü engellere mukavemet edeceğiz. 

Son: 
Maruzatım bundan ibarettir Gençlerimi

zin vücut bakımından yükselmesini ve memle
kette disiplinli bir gençlik kütlesi meydana 
getirilmesini istihdaf eden Beden terbiyesi ka
nununu yaratmak gibi çok faydalı bir eser 
meydana getiren Yüksek Meclisinizin gayeyi te
min hususundaki ihtiyaçlarımızı karşılamak hu
susunda manevî ve zamanı gelince de maddî 
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müzaheretini esirgemeyeceğine gerek Maarif 
encümeninde, gerek Bütçe encümeninde hâsıl 
ettiğim intiba üzerine kuvvetle kani olmakta
yım. 

ALİ RANA TARHAN (İstanbul) — Bu 
bütçe münasebetile kürsüden söylenen bazı söz
lerden, sporcuların rencide olması ihtimali var
dır. Oyun yerinde görünen bir genç yalnız 
onu yaparmış da işine bakmazmış gibi. Bizim 
bildiğimiz hakikî sporcular, vazifelerine bağ
lı, çalışkan insanlardır. (Alkışlar). 

Dr.'OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Sual soracağım. (Kâfi, kâfi sesleri). Suale mü
saade etmiyecek misiniz? (Kâfi, kâfi sesleri). O 
halde bu da kâfi. 

REİS — Maddelere geçilmesini reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Beden terbiyesi umum müdürlüğü 1941 malî 

yılı Bütçe kanunu 
MADDE 1 — Beden terbiyesi umum müdür

lüğünün 1941 malî yılı sarfiyatı için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (765 501) 
lira tahsisat verilmiştir. 

p. 
1 Maaş 

REİS — 
2 Ücret 

REİS — 

A - CETVELİ 
Lira 
64 560 

Kabul edilmiştir. 
98 400 

• Bu fasla ait bir takrir var. 
Yüksek Reisliğe 

İkinci fasılda üç doktora verilecek ücretler 
de dahildir. Merkezde bu gibi muayene dok
torlarına ihtiyaç olmadığından tahsisatları olan 
4 260 liranın bu fasıldan tayyini teklif ederim. 

Konya 
Dr. Osman Şevki Uludağ 

(Ret, ret sesleri). 
BÜTÇE En. NAMINA SUAD HAYRİ ÜR-

GÜBLÜ (Kayseri) — Efendim, bütçede, sıhhî 
muayene merkezleri için 60 bin lira tahsisat tek
lif edilmektedir. Bu tahsisat kabul edildiği 
takdirde bu doktorların buralarda da istihdam 
edilmesine zaruret olacaktır. Bu itibarla encü
men bu doktor kadrosunun kabulüne taraftar 
olmuştur. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Reis Bey; rica ederim, encümen istediği vakit 
söz söylüyor. Vakit geçtiği için arkadaşlar be
nim de söylememe müsaade etmiyorlar. Müna
sip görürseniz ya talik edelim, yahut da müda
faa edeyim. 

REİS — Takriri tekrar okutuyorum: 
(Konya mebusu Dr. Osman Şevki Uludağın 

takriri tekrar okundu). 
REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar... 

Almıyanlar... Takrir nazarı dikkate alınmamış

tır. 
O halde faslı aynen reyinize arzediyorum. 

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

F. Lira 
3 Muvakkat tazminat 15 840 

REİS — Kabul edilmiştir. 
4 3335 sayılı kanun mucibince 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

5 Harcırahlar 11 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

6 İdare masrafları 22 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 

7 Kitap, mecmua, gazete mubayaa, 
abone, neşir, tercüme bedelleri ve 
propaganda masrafları 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

8 Tesisat ve tamirat 66 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

9 Öğretmen ve eğitmen yetiştirme 
masrafları 94 001 
REİS — Kabul edilmiştir. 

10 Spor federasyonları umumî mas
rafları 371 165 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Bir takririm daha var efendim. 

REİS — Kabul edilmiştir. 
Yüksek Reisliğe 

Federasyonların çalışmaları sıhhî, içtimaî 
ve bünyevî bakımlardan tetkika müstenit olmı-
yan yolda bulunduğu için fazla çalışma tarzla
rında da fark olmıyacaktır. Bu sebepten yapı
lan zammın tayyını ve geçen seneki tahsisat 
olan 165 000 liranın kabulünü teklif ederim. 

Konya 
Dr. O. Ş. Uludağ 

BÜTÇE En. Na. SUAT HAYRİ ÜRGÜBLÜ 
(Kayseri) — Umumî mütalea dermeyan edilir
ken cevabını arzetmiştim. 

REİS — Takriri nazarı dikkate alanlar... Al
mayanlar... Nazarı dikkate almmadı. 

Fasıl aynen kabul edilmiştir. 
F. Lira 
11 Geçen yıl borçlan 500 

REİS — Kabul edilmiştir. 
12 Eski yıllar borçları 700 

REİS — Kabul edilmiştir. 
13 1515 numaralı kanunun 8 nci 

maddesi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek itfa 
karşılığı 35 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Beden terbiyesi umum müdür
lüğünün 1941 malî yılı masraflarına karşılık 
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olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (775 700) lira tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 
F. Lira 
1 Umumî bütçeden yardım 572 400 

REİS — Kabul edilmiştir. 
2 Faiz 1 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Müsabakalar hasılatı 1 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
4 Müteferrik hasılat 600 

REİS — Kabul edilmiştir. 
5 Spor malzemesi şilt, madalya, ku

pa satış bedeli 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

6 Geçen seneden müdevver nakit 
mevcudu 200 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Beden terbiyesi umum müdür
lüğünün 3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine 
dahil müteferrik müstahdemlerile mezkûr ka
nunun mevzuu haricinde kalan memurları ve na
kil vasıtaları bu kanuna bağlı D işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

Fasıl numaralarile unvanları bağlı (E) işa
retli cetvelde yazılı tertiplerden idaresi zarurî 
görülen muvakkat mahiyetteki hizmetler için 
aylık ücretli müstahdemler kullanılabilir. Bun
ların kadroları İcra Vekilleri Heyeti kararile 
tesbit ve müteakip yıl bütçesile Büyük Millet 
Meclisine tevdi olunur. 

Bu tertiplerden idare olunacak hizmetler 
kodrolarınm bütçede mevcut bir hizmetin ifa
sına müteallik kadrolara ilâve mahiyetinde bu
lunmaları şarttır. 

REİS — Mütalea var mı? Kabul buyuran
lar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — 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. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Gazi terbiye enstitüsü Beden 
terbiyesi şubesinde okutturulacak talebenin ade-
dile beheri için ibate, iaşe, ilbas ve tahsil bedeli 
olarak verilecek senelik ücret miktarı Maarif 
vekâletile müştereken tesbit edilerek Maarif ve
kâleti hesabına Maliyeye tediye edilir. Bu su
retle yatırılan para bir taraftan varidat bütçe
sine irat ve diğer taraftan 1941 malî yılı Maa
rif vekâleti bütçesinde bu enstitü için mevcut 
bulunan tertiplere ilâve olunur. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Beden terbiyesi ve spor ya
panların spor kabiliyet muayeneleri için tam 
teşkilâtlı hastanelerde açılacak olan spor mu
ayene merkezlerinin tesis ve idamesine muktazi 
para, hastanelerin hesap ve bütçe itibarile bağ
lı bulunduğu vekâlet veya daire hesabına yatı
rılır. Bu suretle yatırılan para bir taraftan va
ridat bütçesine irat ve diğer taraftan sarfını 
teminen masraf bütçesinin alâkalı tertiplerine 
tahsisat olarak ilâve olunur. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Umum müdürlük bütçesinin 
(Spor federasyonları umumî masrafları ve yar
dımlar) faslına mevzu tahsisattan mubayaa edi
len spor malzemesinden beden terbiyesi bölge-
lerile eşhasa maliyet bedeli mukabili yapılacak 
satışlarla müsabakalardan temin olunabilecek 
hasılat bir taraftan varidat bütçesindeki hususî 
fasıllarına irat kaydedilmekle beraber diğer ta
raftan da senesi içinde ayni maksatlara sarfını 
teminen masraf bütçesindeki alâkalı tertiplere 
tahsisat olarak ilâve edilir. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun 1 haziran 1941 tari
hinden muteberdir. 

REİS —• Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Başvekil ve Maliye vekili memurdur. 

REİS — Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

8 —• Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüyü 1911 malî yılı Bütçe kamunu 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/541) \1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı? Maddelere geçilmesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler.. . Etmeyenler.. . Ka
bul edilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğü 1941 malî yılı Bütçe kanunu 
MADDE 1 — Devlet demiryolları ve limanla

rı işletme umum müdürlüğünün 1941 malî yılı 
masrafları için bağlı (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (52 124 000) lira tahsisat veril
miştir. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Efendim, ben
deniz bir şeye nazarı dikkati alilerini celbedece-
ğim. Burada bu münasebetle Vekil Beyden bir 

[1] 199 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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söz alırsak büyük bir iş yapmış oluruz. 

Pancar yüklenen istasyonlarda halk, 350 -
400 bin çiftçi gelip günlerce, beş altı gün bekli
yor. Bendeniz bunu tetkik ettim. Münakalât 
vekili biraz himmet ederse - kendilerinden ha
fif de söz almış bulunuyorum - bu çiftçinin gün
leri heba olmaz. 400 000 kişinin onar gün boş 
kaldığını hesap edersek bunun Önünü almak 
suretile 4 milyon insana iş günü bağışlamış ola
cağız. Bu da tam manasile ekin ekme ve tarla
sını hazırlama, gübre çekme mevsimine geliyor. 
Bu yüzden çiftçi, tarlasını hazırlamaktan kalı
yor. Geliyor, vagon bulamıyor. Haftalarca ora
da kalıyor. İstasyonda nöbet bekliyor. Bir az 
masraf yapılıp da burada bir rampa yapılırsa 
çok kolaylık olacaktır. Yapılacak rampa biraz 
da yüksekçe olursa doğrudan doğruya vagona, 
ağzı açılınca dökülür. Bu suretle çok mühim bir 
zaman da tasarruf edilmiş olur. Bu belki Zi
raat vekâletini, belki de Münakalât vekâletini 
alâkadar eder. Fakat Münakalât vekâleti de 
fazla istihsalden fazla sevkiyat yapacağı için 
bilmiyorum bu işe bu sene ne kadar himmet 
edebilir. Zaten kendileri de bu işe taraftan oldu
ğunu söylediler. Yalnız bir kere de bu kürsü
den vait ederlerse halkı çok sevindirmiş olacak
lardır. Yani pancar ekiminde halkı büyük bir 
müşkülâttan kurtarmış olacaklardır. Çünkü 
vogon bulunmuyor, haftalarca bekleniyor. Yani 
böyle bir rampa yapılırsa bu halkı büyük bir 
sıkıntıdan kurtarmış oluruz. Gerek inşaatından 
ve gerek işletmesinden hepimizin mucibi ifti
harı olan demiryollarımızm idaresinden, memle
ketin büyük çiftçi kısmı namına rica ediyorum. 
İdare bunu yapmakla büyük bir çiftçi kütlesi
nin duasını kazanmış olacaktır. 

MÜNAKALÂT VEKİLİ CEVDET KERİM 
İNCEBÂYİ (Sinob) — Demiryollarında; mem
leketin muhtelif yerlerindeki istihsal maddele
rine göre, istasyonlarımıza halkın mallarını ko
layca getirip, trenlere koyması ve naklinin te
mini için yapılacak tesisat programını tamamen 
ikmal etmiş bulunmaktayız. Bunu, hububat ve 
sair bir çok mal noktasından nazarı itibare al
dık. Bu sene daha geniş mikyasta, istasyonlar
da, bu noktadan tevsi ve ıslaha geçtik. Bu ara
da -pancar arabalarının, istasyonlara gelip, va
gonlara kolayca boşaltılabilmesi için rampaların 
tadiline başlanacaktır. Ümit ederim ki bunların 
mühim bir kısmı pancar mahsulünün idrakin
den evvel ikmal edilecektir. 

Bir de pancar silolarına ait bir noktaya 
işaret buyurdular*... 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Silo değil, 
rampa. Bu rampa yüksek yapılır, gelen araba 
kantardan geçer, orada boşaltırsa köylünün 
isi kolaylaşır. 

MÜNAKALÂT V. CEVDET KERİM İNCE-
DAYI (Sinop) — Onu yapacağız. Ben anladım 
ki bir de arabacı gelip arabasını döksün, bırak-

Lira 
12 638 200 

271 200 

119 600 

sın gitsin. 
EMİN SAZAK (Eskişehir) — Tartılsın, ara

bacının işi kolaylaşsın. 
MÜNAKALÂT V. CEVDET KERİM İNCE-

DAYI (Sinob) — Onun için muhafaza yerleri 
lâzımdır. Onu da İktisat vekâleti ile görüşürüz. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — İktisat 'vekâ
letine giderse ahirete gider. (Gülüşmeler) Siz 
söz verin. 

MÜNAKALÂT V. CEVDET KERİM İNCE-
DAYI (Sinob) — Ben söz veriyorum. Rampa 
işi halledilecektir. Köylü kolayca ve çabuk 
malını getirip tartacak ve vagonlara dökecek
tir. 

REİS — Başka mütalea yoktur, fasıllara ge
çiyoruz. 
P. 

1 Ücret ve yevmiyeler 
REİS — Kabul edilmiştir. 

2 Harcırah 
REİS — Kabul edilmiştir. 

3 Ecnebi mütehassıslarla stajiyer 
memur ve müstahdemlerin ve 
talebenin masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 Talî ücretler ' 1 492 700 
REİS — Kabul edilmiştir. 

5 Memur ve müstahdemlere ve ai
lelerine yardım 1 672 400 
REİS — Kabul edilmiştir. 

6 Tahmil ve tahliye ücret ve mas
rafları 654 400 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İşletme müstehlek malzemesi ve 
masrafları 9 510 300 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Bakım ve tecdit masrafları 13 763 300 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi demiryolu tesisatının is
timali ve üçüncü şahısların hiz
metleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Her nevi vergiler, maddî mü 
kellefiyetler ve zarar ziyan taz
minatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müteferrik masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mubayaa olunan hat ve liman
ların senelik faiz ve itfa karşı
lıkları ve sair masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Demirbaş tezyidi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İnşaat ve tesisat masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3247 ve 3319 sayılı kanunlar mu
cibince mubayaa edilecek mu
harrik ve müteharrik edevat be-

8 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

65 000 

133 500 

263 000 

4 499 921 

697 200 

810 000 
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F. Lira 

deli ile gümrük resmi ve sair 
masrafları 2 689 000 
RElS — Kabul edilmiştir. 

16 3980 numaralı kanun mucibince 
mubayaa edilecek muharrik ve 
müteharrik edevat bedeli ile 
gümrük resmi ve sair masrafları 2 000 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

17 Ankara Gar büfe ve gazinosu için 
mütedavil sermaye 20 000 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Bu müte
davil sermayeden maksat nedir? İzah buyurur
lar mı? Çünkü tezyidi sermayeye gidiyor. 

MÜNAKALÂT V. CEVDET KERİM İNCE-
DAYI (Sinob) — Bu, istasyon gazinosuna ait 
bir hesaptır. Geçen seneki bütçelerde de Yük
sek Heyetinizce malûmdur, bu gazino idare ta
rafından işletilirdi. Fakat bir çok müşkilâtı ol
duğu için idare işletmeyi bu yolda yapmaktan 
vaz geçmiş ve işletilmesini Yataklı vagon şir
ketine tevdi etmiştir. Ancak ekseri yerde bu 
gibi müesseseler tamamen kâr getiren yerler de
ğildir. Bilhassa Ankarada... Bunun demirbaşı 
havagazı, elektrik, su vesaire gibi şeyleri kısmen 
İdare tarafından deruhte edilmiştir. İşletilmesi 
Yataklı vagon şirketine verilmiştir. Bu gibi da
imî ve devamlı masrafına karşılık olmak üzere 
bu para bu hizmet için buraya tahsis edilmiştir. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Efendim, 
bu 20 bin liranm gar büfesinin tazminatı oldu 
ğunu işitmiştim. Yalnız maksadım, bu paranm 
yer almamasını ve diğer işletme masarifinin içine 
girmesi lüzumunu tebarüz ettirmektir. Çünkü 
üçüncü kısım, doğrudan doğruya tezyidi serma
yedir. Tezyidi sermaye içine gar büfesinin kay
bettiği paranm tazmini giremez. Bunun gelecek 
sene tashihini rica ederim. 

BÜTÇE En. REİSİ İSMET EKER (Çorum) 
— Gelecek sene belki hiç konmayacaktır. 

İZZET ARUKAN (Devamla) — Prensip iti-
barile, tezyidi sermaye üzerinde son derece has
sasiyetle durmamız lâzımdır. Çünkü Devlet de
miryolları Teşkilât kanununda gayet sarih su
rette ifade edilmiştir ki; fazlai varidat doğrudan 
doğruya itfa ve tezyidi sermayeye ayrılacak
tır. Buna itina edilmemiştir. Halbuki, Devlet de
miryolları Teşkilât kanununda tezyidi sermaye 
itfadan sonra, mütebaki kalacak paranın yeni 
inşaatlara sarfedileceği yazılıdır. Kanunun 57 
nci maddesi bu şekildedir. Bu paralar aşağı 
yukarı 10 milyon liradır. Bunu öteye beriye tev-
Eİ etmek suretile, demiryolları inşaatımız teah-
hür etmektedir. Maksadım budur. 20 bin lira
nm kiymeti yoktur. Yalnız tezyidi sermaye 
bütçesinde hassas olmamız icabeder. Bunu te
barüz ettirmek için söz aldım. 

MÜNAKALÂT V. CEVDET KERİM İNCE-
DAYI (Sinob) — Arkadaşlar, müsaade ederse

niz kiymetli arkadaşım İzzet Arukanm verdiği 
vesileden istifade ederek, bütçenin umumî hat
ları ve Demiryolu işletmesinde takip ettiğimiz 
ana fikirler etrafında maruzatta bulunayım: 

Müzakereye arzettiğimiz bütçenin yekûnu 
52 milyon liradır. Bütçenin muhtelif hizmet ve 
fasıllarına ve maddelerine dağılmış olan, tecdit, 
tamir ve tevsi işlerine hasredilen parayı topla
dığımız zaman, 22 000 000 na yakm bir yekûn 
tutar. Ayrıca yine bütçede göreceğiz ki, bu 
bütçenin 10 000 000 liralık bir de fevkalâde tah
sisatı var ki bu da münhasıran Devlet demir
yollarının tecdit, takviye ve ıslahına müteallik 
hizmetlere aittir. Şu suretle normal bütçenin 
nısfı, doğrudan doğruya, şebekenin ıslah, tak
viye ve tecdidinedir, fevkalâde de hemen tama
men burayadır. Kalan nısfm sarfiyatına gelin
ce; bu, kısmen malzeme ve sair idare ve işletme 
masraflarıdır. Demiryollarının bir kısmı, şir
ketlerden alman hatlardan ibarettir. Şirket 
hatları, doğrudan doğruya istismarcı bir zih
niyetle kullanıldığı için, hakikaten esaslı bir 
surette tamir ve tecdide muhtaçtır. Bunları, 
her sıkı vaziyete rağmen, fevkalâde ehemmiyet 
atfedip, süratle ıslah etmediğimiz zaman, bir 
gün demiryolları, beklediğimiz ve her gün te
rakkiye doğru giden halinden geriye dönmüş 
ve iyi hizmetten mahrum kalmış olur. Yeni ya
pılan hatlar ise, İnşaat dairesinden bir çok nok-
sanile işletmeye teslim edilmektedir. Bunların 
da süratle ve iyi bir şekilde ikmali lâzımdır. 
Demek oluyor ki, Devlet demiryollarının bir 
kısmı, Cumhuriyet idaresinin ve Türk mille
tinin büyük bir azim ve iradesile, süratle ya
pılıp, bazı noksanı tamamlanamadan işletmeye 
devredilmiş hatlardır. Bir kısmı da, istismarcı 
zihniyetle idare edilen şirketlerden devredilen 
hatlardır. Binaenaleyh Demiryolları idareniz 
ve Münakalât vekâletiniz bunu son derece ve 
fevkalâde mühim olarak nazarı dikkatte tut
makta ve mümkün olan tasarrufla azamî para
sını bu maksada hasr ve tahsis etmiş bulun
maktadır. Bu prensipten hiç bir zaman ayrıl-
mıyacağız ve bütün dikkatimizi buraya hasre
deceğiz. Çünkü rötarsız gitmek, tehlikesiz git
mek, azamî kabiliyet almak, hulâsa demiryo
lunun hepimizin gönlünde mevcut olan güzel 
yerini, daha ileriye götürmek, arkadaşımızın 
işaret buyurduğu gibi, ancak bu noktaya ehem
miyet vermekle kabildir. Buna ehemmiyet ve
riyoruz. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Teşekkür 
ederim. 

MÜNAKALÂT V. CEVDET KERÎM İNCE-
DAYI (Devamla) — 20 000 lira meselesine ge
lince; bir takım muhasebe kayıtlarından ha
riç kalarak kârmı ve ziyanını kolayca orada 
tebarüz ettirmek için açılan bir hesaptır. Bü
yük şehirlerde olduğu gibi, Ankara gibi Türki-
ye Cumhuriyetinin merkezi olan bir yerde da-
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hi istasyonda bulunan bir gazinoyu devam et
tirmek için tasvibinize arzetmiş bulunuyoruz. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Benim mak
sadım, reddetmek değil, yani üçüncü kısımda 
tezyidi sermayeye konmasın da, bu para doğ
rudan doğruya işletme sermayesine girsin, mak
sadım budur. Gelecek sene bu, yerine geçsin. 

REİS — Müzakereye mevzu olan bu 17 nci 
faslı reye arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
18 Trabzon - İran otobüs ve kamyon 

işletmesi masrafları 301 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

19 Ilıca - Palamutluk hattının muha
faza ücreti ve sair masrafları 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

20 1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi 
mucibince Cumhuriyet Merkez 
bankasına verilecek itfa karşılığı 516 079 
REİS — Kabul edilmiştir. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Bir tabloda 
bir şey var. Memurin listesinde «diplomalı mü-
rendis» denmiş kanunen bunlara «yüksek mü
hendis» demek lâzım, gelecek sene bunu da dü
zeltsinler. 

MÜNAKALÂT VEKİLİ CEVDET KERİM 
İNCEDAYI (Sinob) — Şimdiden tashih ederiz. 

REİS — Birinci maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler. . . Etmeyenler. . , Kabul edilmiştir. 

Beden terbiyesi umum müdürlüğü bütçesine 
ait kanun için rey vermiyen var mı? Rey top
lama muamelesi bitmiştir. 

MADDE 2 — Umum müdürlüğün 1941 ma
lî yılı masraflarına karşılık olan varidat bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(52 124 0Ö0) lira tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 
Lira 

50 370 000 1 Demiryolları işletme hasılatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

2 Liman ve iskeleler hasılatı 800 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

3 Sıhhiye tevkifatı ' 380 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 Mütenevvi hasılat ' 544 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

5 Trabzon - İran otobüs ve kamyon 
işletmesi hasılatı 30 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

ikinci maddeyi reyinize arzediyorum: Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Umum müdürlüğün 1941 malî 
yılı daimî memur ve müstahdemleri ile nakil va
sıtaları kadroları bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Umum müdürlük tarafından 

işletilmekte olan Demiryolları ile diğer motorlu 
vasıtaların, liman, iskele ve maden ocaklarının 
bütün varidat ve hasılatı bunlara mahsus kanun 
ve nizamnameler dairesinde tahsi lolunur. 

Erzurum - Sarıkamış ve şuabatı demiryol
ları için 1929 bütçesine bağlı (C) işaretli tarife 
ahkâmı 1941 malî yılında da tatbik olunur. Bu 
tarifede tadilât icrasına Müanakalât vekili salâ-
hiyettardır. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir.. 

MADDE 5 — (550 000) lirası umumî idare 
binası inşaatının ikmali ile teçhizat ve demir
başlarının mubayaasına, (3 000 000) lirası hat
tın tahkim, takviye ve tevsii ile muhtelif yerler
deki (100) kilometrelik hattın ve makasların 
tecdidine, (3 515 000) lirası muhtelif tamamla
yıcı tesisat ve inşaata, (1 435 000) lirası atelye-
ler ve depolar için tezgâh, takım, kuvvei muhar
rike ve teçhizata, (1 500 000) lirası muharrik 
ve müteharrik edevatın tecdidi ile kara ve de
niz nakil vasıtaları ve bunlara ait malzeme mu
bayaasına ait olmak üzere (10 000 000) liraya 
kadar gelecek senelere geçici taahhüt ve sarfi
yat icrasına umum müdürlük mezundur. 

1940 malî yılı nihayetine kadar hâsıl olan 
varidat fazlalarından henüz tahsisat kaydedil
meyen miktarlarla 1941 malî yılı masraf bütçesi 
tasarrufatı ve muhtemel varidat fazlası mezkûr 
taahhütlere karşılık tutulmuştur. 

Bu karşılıklardan, 1940 malî yılı nihayetine 
kadar olan varidat fazlası 1941 malî yılı varidat 
bütçesinde açılacak hususî fasla irat kaydedil
mek ve masraf bütçesi tasarrufatı da taallûk et
tiği tertiplerden tenzil edilmek suretile muka
billeri yukarıda yazılı hizmetlerin her biri için 
masraf bütçesinde açılacak hususî fasıllara tah
sisat kayit ve sarfolunur. 

Taahhütlerin bu suretle karşılanmayan kıs
mı idarenin müteakip yıllar bütçesine konacak 
tahsisat ile karşılanır. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — 1941 malî yılı naktî muamelâ
tının tedviri ve (1 000 000) liraya kadar kö
mür, (1 500 000) liraya kadar malzeme stoku 
yapmak için Umum müdürlük (3 000 000) lira
ya kadar kısa vadeli istikrazlar aktine ve ban
kalar nezdinde hesabı cari açtırmağa ve Mali
ye vekili bu istikraza kefalet etmeğe mezundur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Devlet demiryolları şebekesi 
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üzerinde 1941 malî yılı zarfında ücretsiz veya 
tenzilâtlı ücretle seyahat etmek salâhiyetini ha
iz olanlar bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Devlet demiryolları ve limanları umumî ida
resinin teşkilât ve vezaifine dair 1042 sayılı ka
nunun eşhas nakliyatına ait 24, 28 ve 34 ncü 
maddelerinin hükümlerile mezkûr kanunu mu-
addil 1483 sayılı kanunun 8 nci maddesinin 2 
nci fıkrası hükmü 1941 malî yılında tatbik edil
mez. 

1042 sayılı kanunun 25 nci maddesini mu-
addil 3282 sayılı kanun ile Posta kanununun 53 
ncü madedsini muaddil 3108 sayılı kanun hük
mü ve 21 haziran 1930 tarih ve 9623 sayılı İcra 
Vekilleri Heyeti kararnamesinin 1 nci Umumî 
müfettişe ait hükmü hariç olmak üzere diğer 
hükümleri bakidir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Aşağıdaki fıkralarda yazılı 
masraflardan her biri için konulan tahsisat kâ
fi gelmediği takdirde ilâveten sarfına lüzum 
görülecek miktarı tediyeye Umum müdürlük 
mezundur. Husule gelecek tahsisat farkları he-
hesabı katide ayrıca gösterilir. 

A) Tahmil ve tahliye ücretleri, 
B) Mahkeme harçları, 
C) Semplon ekspresi açığından Türkiye his

sesi, 
D) Eeddiyat ve bilet satışı aidatı, 
E) İrat getiren emlâk resim ve vergileri. 
BEİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 

arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — 1932 malî yılı sonuna kadar 
sarfolunup ta mahsubu yapılmamış bulunan me-
baliğin mahsubu, eski seneler bütçelerinde kul
lanılmayan tahsisatı karşılık tutularak 1941 
malî yılı bütçesinde açılacak ayrı bir fasla mas
raf kaydı suretile icra olunur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanuna bağlı «A» işaretli 
cetvelin 3 ncü faslının 3 ncü maddesine mevzu 
(25 000) lira Nafia vekâleti 1941 malî yılı büt
çesinin Yüksek mühendis mektebi ile teknik 
okulu kısımlarında Nafia vekâletince lüzum gös
terilecek tertiplere tahsisat olarak ilâve olunur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzedivorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanuna bağlı «A» işaretli 
cetvelin 3 ncü faslının 4 ncü maddesine mevzu 
(10 000) lira Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti 1941 malî yılı bütçesinin leylî tıp talebe 

yurdu tertibine tahsisat olarak ilâve olunur. 
REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 

arzediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12 — 1932 - 1940 malî yılları bütçe 
kanunlarının hükümleri 1941 malî yılı zarfında 
dahi devam edecek maddeleri bağlı «H» işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13 — Bu kanun 1 haziran 1941 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler.,. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 14 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum : 

9 —• Derlet denizyolları umum müdürlümü 
1941 mail yd.ı Jlülcc kanunu lâyihası ve Ilülçe 
encümeni mazhalası (l/Ü-ll) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında muta-
lea var mı? 

ZİYA KARAMURSAL (İstanbul) — İstan
bul Boğaziçi halkının, bahusus Üsküdarlıların 
bir derdi vardır. Bu da Şirketi Hayriye vapur 
ücretlerinin fazlalığından ve nisbetsizliğinden 
tevellüt eder. Şimdiye kadar baş vurmadığımız 
yer kalmadı. Fakat teessürle arzederim ki fay
da da hâsıl olmadı. Şimdi huzurunuza arzedi-
len Bütçe kanun lâyihasının müzakeresi rnii-
nasebetilc Bütçe encümeninin bu mesele üze
rinde tevakkuf etmiş vs muhterem Vekilin de 
ümitbahş beyanatta bulunmuş olduğunu haber 
aldım. Binaenaleyh gerek muhterem encümene, 
gerek Vekil arkadaşıma teşekkür ederim. Ar
kadaşlar, Üsküdar mütevazi bir muhittir. Se
kenesinin mühim kısmını da mütevazi vatan
daşlar teşkil eder. Şirketi Hayriye, Köprüden 
Üsküdara kadar ikinci mevki için 12 kuruş 
aldığı halde, Bebek için bunun yarısını alıyor. 
(Doğru sesleri). Vakıa Bebağe tramvay oldu
ğu için bunu bir rekabet icabı olarak telâkki 
ederiz, fakat Bebek için aldığı mutedil ücre
tin kâr azlığını Üsküdarlıların sırtından te
min etmek doğru mudur9 Arkadaşlar, emin 
olunuz, bu nisbetsizlik yüzünden Üsküdar ve 
havalisinde oları sayfiye yerlerine rağbet azal
mıştır. Bir kısım evler bombo^mr. Her yerde 
müsakkafat ve arazi kıymetleri çoğaldığı halde 

[1] 20<> saydı basmayt':- saplın sonundeu'ır, 
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oralarda azalmıştır. Gerçi vaziyet dolayısile kö
mür pahalılanmış, amele ücreti çoğalmış ve 
Şirket az kâr ediyormuş. Arkadaşlar, bu va
ziyetten müteessir olmayan hangi fert ve han
gi müessese vardır? Binaenaleyh Şirketin bu
na karşı fedakârlık göstermesi lâzım gelir. Bo
ğaziçi halkının gidip gelmesi hususunda göster
diği suhulet dolayısile müessislerini burada 
hürmetle yadetmeği doğru bulduğum Şirketin, 
şimdiye kadar ettiği kârlarla sermayesini, fa
izlerini ve hatta demirbaş bedelini fazlasile çı
karmış olduğunu söylüyorlar. Şu halde bütün 
teşkilât kendisine bedavaya kalmıştır. Bina
enaleyh yolcularının kendisinden beklediği fe
dakârlığı ifa etmekte Şirket ısrar edecek olur
sa, Hükümetin bu meseleyi ele alarak bu bilet 
ücretlerini mutedil bir hadde indirilmesini ve 
halkın bu haklı şikâyetlerinin esasından berta
raf edilmesini muhterem Vekilin lütuf ve him
metlerinden ümitle ve sabırsızlıkla beklerim. 

MÜNAKALÂT V. CEVDET KERİM İNCE-
DAYI (Sinop) — Hakikaten ifade etmek lâzım
dır ki Şirketi Hayriye Üsküdar halkına bu bi
let tarifesi meselesinde eziyet yapmaktadır. Bo
ğaza işleyen bilhassa B,umeli sahili tarafına iş
leyen hatta, otobüs ve saire gibi rekabet vası
taları olduğu için, tetkikatımızdan anlıyoruz 
ki, tarifeler azamî derecede indirilmiştir. Fa
kat bundan mütevellit olan kaybını Üsküdar bi
let fiatlarma yüklemiştir. Epey zamandanberi 
bununla meşgul olunmuştur. Fakat Şirket bin-
bir hesap ve müşkülât çıkararak bunu daima 
temin ettiremiyecek engellerle ortaya çıkmış
tır. Bendenize, bu vazifeyi aldığım zaman, 
muhtelif müracaatlar oldu. Mebus arkadaşların 
da talepleri vardı. Bunun üzerine meşgul ol
dum. Tarife dolayısile ve hesaplarını tetkik 
yolundan müessir olmağa çalıştık. Çünkü Köp
rü - Kadıköy - Haydarpaşa arasında ayni mesa
feden daha biraz uzun bir seferi de Denizyolla
rı idaresi yapmaktadır. Denizyolları bu işlet
meden bu 3701dan kâr etmektedir. Bundan baş
ka Denizyollarının bu seferi daha zordur. Akın
tılar burada bilhassa şiddetli olduğu için gemi 
yıpranması ve saire gibi vaziyetler vardır. Bina
enaleyh kendilerinin her cihetten haksız oldu
ğunu isbat ettik. Liman mıntaka reisliğine emir 
verdik. Zannediyorum ki bir kaç gün içinde 
Üsküdar - Köprü, Üsküdar - Beşiktaş biletleri 
Köprü - Haydarpaşa bileti miktarına inmiş ola
caktır. Bilâhare daha ziyade indirerek hakika
ten Üsküdarlıların hakkını temine çalışacağız. 

ZİYA KARAMURSAL (İstanbul) — Bende
nizin istirhamım, hiç olmazsa Bebek hattında 
alınan hadde kadar indirilsin. Mesafe daha kı
sadır. 

MÜNAKALÂT VEKİLİ CEVDET KERİM 
İNCEDAYI (Devamla) — Bu işin selâmeti, 
bunları Devlet denizyollarında toplamaktır, 
(Bravo sesleri, alkışlar;. Devlet idaresine bağla

maktır. Inşaallah bunu temin eder, bir gün 
huzurunuzda Şirketi Hayriyenin devrolunduğu-
nu tebşir etmek fırsatını bulurum. (İnşaallah, 
bekleriz sesleri). 

REİS — Başka söz isteyen var mı? Maddele
re geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul bu
yuranlar ... Etmeyenler ... Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir. 

Devlet denizyolları işletme umum müdürlü
ğünün 1941 malî yılı bütçe kanunu 

MADDE 1 — Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğünün 1941 malî yılı masrafla
rı için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 8 705 978 lira tahsisat verilmiştir. 

A - CETVELİ 
F. Lira 

2 646 000 1 Ücret ve yevmiyeler 
REİS — Kabul edilmiştir. 

2 Harcırah ' 13 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

3 Ecnebi memleketlere gönderile
cek memur ve talebelerin ücret 
ve harcırah ve masrafları 129 700 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 İçtimaî yardımlar, tahsisat, taz
minatlar 230 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

5 Mütenevvi masraflar 97 561 
REİS — Kabul edilmiştir. 

6 Daimî masraflar 153 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

7 İşletme masrafları 4 835 516 
REİS — Kabul edilmiştir. 

8 Tecdit sermayesi ve dahilî sigor
ta karşılığı 25 001 
REİS — Kabul edilmiştir. 

9 Cumhuriyet Merkez bankası his
sesi 81 300 
REİS — Kabul edilmiştir. 

10 Devlet Reisine ait deniz vasıta
larının bilûmum ücret ve işletme 
masrafları 494 400 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul bu
yuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğünün 1941 malî yılı masrafla
rına karşılık varidatı bağlı (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 8 707 400 lira tahmin edil
miştir. 

B - CETVELİ 
F. Lira 
1 İşletme hasılatı 7 305 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
2 Talî işletmeler hasılatı 845 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
3 Müteferrik hasılat ' 63 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
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P. Lira 

4 Devlet Reisine ait deniz vası
taları için umumî muvazeneden 
yardım 494 400 
RElS — Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğünün 1941 malî yılma mahsus 
daimî memur ve müstahdemlerile müteferrik 
müstahdemleri kadroları, bu idareye ait teşki
lât hakkındaki lâyihanm kanuniyet kesbetme-
sine kadar Münakalât vekâletince yapılır. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğünün 1941 malî yılı nakil vası
taları kadrosu bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet demiryolları bütçesi için rey vermi-
yen var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

MADDE 5 — Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğünün iştigal mevzuuna dahil 
işlerden, tarifelere, usul ve teamüllere müsteni
den almmakta olan resim ve ücretlerin 1941 
yılında da cibayetine mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Naktî muamelâtın tedviri, kö
mür ve sair malzeme stoku yapmak için Mü
nakalât vekâleti bir milyon liraya kadar kısa 
vadeli istikrazlar akdine ve bankalar nezdinde 
hesabı cariler açtırmağa ve Maliye vekili de 
bu istikraz ve hesabı carilere kefalet etmeğe 
mezundur. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Her nevi vasıtalar mubayaası, 
fevkalâde yedek malzeme iddiharı ve sermaye 
tezyidi mahiyetinde diğer tesisat, teçhizat, ıs
lahat ve inşaat masraflarına karşılık olmak ve 
senesi bütçesinin taallûk eylediği fasıl ve mad
delerine irat ve masraf kaydedilmek üzere Mü
nakalât vekâletinin tasvibi ve Maliye vekâleti
nin kefaletile bir buçuk milyon liraya kadar 
bono ihracma Umum müdürlük mezundur. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Aşağıda yazılı fıkralarda gös
terilen hizmetlerden her biri için senesi büt
çesine konulan tahsisat kâfi gelmediği takdirde 
ilâveten sarfına lüzum gösterilecek miktarı 
tediyeye Umum müdürlük mezundur. 

Bu suretle husule gelecek tahsisat farkı, he

sabı katide ayrıca gösterilir. 
A - Mahkeme harçları, 
B - İrat getiren emlâk vergi, resim ve mu-

kataaları, 
C - Reddiyat, 
REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 9 — Devlet denizyolları işletme u-

mum müdürlüğüne ait vasıtalarda meccanen 
veya tenzilâtlı ücretle seyahat edecekler, teş
kilât kanunile tayin edilinceye kadar Münakalât 
vekâletince tasdik edilecek esaslar dairesinde 
tesbit edilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Devlet denizyolları ve liman
ları işletme umum müdürlüklerinin teşkilât ve 
vazifelerine dair olan (3633) numaralı kanunun 
4 ncü maddesinin ihrakiye, kömür tahmil ve 
tahliyesile su verme inhisar hükümleri 1941 ma
lî yılı içinde Denizyolları umum müdürlüğü va
sıtaları ihtiyacı için tatbik olunmaz. Bu hizmet
ler kendi vasrtalarile yapılır. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Yeni hatlar ve iskeleler ve 
acentalıklar açılması, sefer ve gemi adedinin 
artması, iş ve sipariş hacimlerinin genişlemesi, 
malzeme fiatlerinin yükselmesi gibi iktisadî ve 
ticarî sebepler dolayısile normal vaziyetlere göre 
tahmin edilen bütçedeki işletme ve personel 
tahsisatı kâfi gelmediği ve derhal munzam tah
sisat istihsaline de imkân bulunmadığı takdirde 
işletme faaliyetine halel gelmemesi için varidat 
fazlasından karşılanmak ve ilk içtimada Büyük 
Millet Meclisinin tasdikma arzedilmek şartile 
İcra Vekilleri Heyetinin tasvibile masraf büt
çesinin 1 nci ve 7 nci fasıllarına tahsisat ilâvesi 
caizdir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğü, malzeme, nakil vasrtalarile 
bunlara ait makine, alât ve edevat mubayaası 
hususları için senesi bütçesindeki tahsisatın nıs
fını geçmemek şartile ve Münakalât vekâleti
nin iznile ati senelere sari mukaveleler aktine 
mezundur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğü, Münakalât vekâletinin iznile 
ve üç seneyi geçmemek üzere gelecek yıllara 
geçici icar ve isticar mukaveleleri akdedebilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 14 — Muayyen tarifeli vesait ile 

seyahat eden yolculardan almacak nakliyat res
mi hakkındaki 472 numaralı kanuna müzey-
yel 2030 numaralı kanunun 1 nci ve biletler üze
rinden nakten istifa olunan damga resminin 
malsandıklarma teslimi hakkındaki 3478 numa
ralı kanunun 12 nci maddelerile tayin edilen 
45 er günlük müddetler Devlet denizyolları iş
letme umum müdürlüğü için 75 er güne iblâğ 
edilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Bu kanun 1 haziran 1941 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

BEİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

10 — Devlet limanları işletme umum müdür
lüğü 1941 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası (1/544) [1] 

REÎS — Devlet limanları umum müdürlüğü 
bütçesine başlıyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var 
mı?. 

BÜTÇE En. Rs. İSMET EKER (Çorum) — 
Ruznamede olmayan lâyihaları müzakere edi
yoruz. Yani evvelce ruznameye alınarak terci-
han müzakeresi teklifi vaki oldu mu?. 

Ruznameye alınarak tercihan müzakere edil
mesi teklifinin yapılmasını rica ediyorum. 

REÎS — Bütçelerin bugün bitirilmesi dün
den tensip edilmişti. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 
Devlet limanları işletme umum müdürlüğünün 

1941 malî yılı Bütçe kanunu 
MADDE 1 — Devlet limanları işletme umum 

müdürlüğünün 1941 malî yılı masrafları için 
ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği veçhile 
(4 217 000) lira tahsisat verilmiştir. 

A - CETVELİ 
F. Lira 
1 Ücret ve yevmiyeler 1 729 972 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
2 Ecnebi mütehassıs ücret ve mas

rafları 6 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

[1] 2(9,2 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

3 Harcırahlar 23 000 
REÎS —- Kabul edilmiştir. 

4 Tekaüt, dul ve yetim maaşlarile 
memur ve müstahdemler ikrami
ye, tazminat tedavi ve yardım 
masrafları 109 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

5 îdare masrafları 94 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

6 İşletme ve atelye ücret ve mas
rafları 1 606 750 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

7 Muhtelif masraflar 100 573 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

8 Hazineye ödenecek borçlar 505 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

9 Tecdit sermayesi 1 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

10 1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankası hissesi 41 704 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr umum müdürlüğün 
1941 yılı varidatı bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği veçhile (4 217 000) lira olarak tah
min olunmuştur. 

B - CETVELİ 
F. Lira 
1 Ticarî eşya tahmil, tahliye 

ve aktarma hasılatı 1 744 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

2 Kömür tahmil, tahliye ve aktar
ma hasılatı 350 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

3 Rıhtım resmi hasılatı 550 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

4 Antrepo, ardiye, hammaliye, pa
lamar, yolcu salonları hammaliye 
vesair hasılatı 700 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

5 Su hasılatı 100 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

6 Fenerler hasılatı 350 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

7 Tahlisiye hasılatı 100 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

8 İskeleler hasılatı 170 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

9 Tuz tahmil, tahliye ve nakil ha
sılatı 65 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

10 Müteferrik hasılat ve icarlar 88 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3 — Devlet limanları işletme umum 

müdürlüğünün 1941 malî yılına mahsus daimî 
memur ve müstahdemlerile müteferrik müstah
demleri kadroları bu idareye ait teşkilât hak
kındaki lâyihanın kanuniyet kesbetmesine kadar 
Münakalât vekâletince yapılır. Bunların ücret
leri birinci faslın birinci ve ikinci maddelerin
den tesviye edilir. 

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

MADDE 4 — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğünün 1941 malî yılı hizmete mahsus 
nakil vasıtaları kadrosu bağlı (D) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

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

MADDE 5 — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğünün Teşkilât kanunu mucibince ifa-
sile mükellef bulunduğu hizmetler için mevcut 
tarife, usul ve teamüllere müsteniden cibayet 
edilmekte olan varidatın ayni esaslar dairesinde 
tahsiline devam olunur. 

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

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

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

kataaları, 
C) Geçen sene ve eski seneler borçları ve 

reddiyat, 
D) İskeleler aidatı. 
E) Mütekait, dul ve yetim maaşları. 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 7 — Devlet limanları işletme umum 

müdürlüğü muhtelif işletme malzemesinden 
(300 000) liralık stok yapmağa mezundur. Mev
cut nakti işbu stokun teminine kâfi gelmediği 
takdirde iddihar edilecek malzere bedelini kar
şılamak ye Denizbanktan müdevver borçların 
Ödemesinde istimal edilmek üzere Münakalât ve
kâletinin tasvibile (500 000) liraya kadar kısa 
vadeli istikrazlar aktine ve bankalar nezdinde 
cari hesaplar açtırmağa ve Maliye vekili bu 
istikraza kafelete mezundur. 

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

MADDE 8 — İşletme ve atelye masraf ve üc
retlerini ihtiva eden 6 ncı fasıldaki ihtiyaçları 
karşılamak üzere bir taraftan senesi bütçesine 
varidat ve diğer taraftan 6 ncı fasla tahsisat 
kaydedilmek üzere Münakalât vekâletinin tas

vibi ve Maliye vekâletinin kefaletile bir mil
yon liraya kadar bono ihracına Umum müdür
lük mezundur. 

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

MADDE 9 —- 1 kânunusani 1935 tarihinden 
evvel işe alınmış bulunan ve halen vücudun
dan istifade edilemiyeceği sıhhî muayene .ne
ticesinde anlaşılan kara, deniz ve atelye işçilerile 
vesait mürettebatının tasfiyelerinde hizmeti on 
seneye kadar olanlara 120 ve on seneden fazla 
olanlara 150 lira hesabile bir defaya mahsus ve
rilecek tazminat olarak (8 000) liraya kadar 
sarfiyat icrasına Umum müdürlük mezundur. 

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

MADDE 10 — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğü malzeme nakiL tahmil ve tahliye va-
sıtalarile bunlara ait makine, alât ve edovat mu
bayaası ve inşaat ve tamirat için senorr. bütçe
sindeki tahsisatın nısfını geçmemek şartile ve 
Münakalât vekâletinin izrile ati şenelme sari 
mukaveleler aktine mezundur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorr.ra. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğü Münakalât vekâletinin iznile ve üç 
yılı geçmemek üzere gelecek yıllara geçici icar 
ve isticar mukaveleleri aktedebilir. 

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

MADDE 12 — Bu kanun 1 haziran 1941 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 13 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti uraumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. 

Açık reye iştirak etmiyen zevat var mı? Rey 
toplama muamelesi bitmiştir. 

11 — Sıtma mücadelesi kanununa göre tahsil 
edilen mehaliğin tahsisat kaydının tasdiki hak
kında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası (1/612) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? Maddelere geçilmesini reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 
Sıtma mücadelesi kanununa göre tahsil edilen 

mebaliğin tahsisat kaydına dair kanun 
MADDE 1 — 13 mayıs 1926 tarih ve 839 sa
fi] 203 sayılı basmayanı zaptın sonundadır. 
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yılı kanuna göre tahsil edilen 1684 lira 72 kuru
şun 17 - V - 1928 tarih ve 1271 sayılı kanunun 
birinci maddesi mucibince Sıhhat ve ve içtin ıaî 
muavenet vekâleti 1940 malî yılı bütçesinin 
528 nci faslının 4 ncü maddesine munzam tahsi
sat olarak ilâvesi tasvip olunmuştur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Kar 
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

12 — Millî Müdafaa vekâleti 1941 malî yılı 
"bütçesine 83 000 000 lira fevkalâde tahsisat veril
mesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/639) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lea var mı?. Maddelere geçilmesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 
Millî Müdafaa vekâleti 1941 malî yılı bütçesine 
83 000 000 lira fevkalâde tahsisat verilmesi hak

kında kanun 
MADDE 1 — 1941 malî yılı Millî Müdafaa 

vekâleti kara kısmı bütçesinde (muhtelif müda
faa hizmetleri) unvanile açılacak hususî bir 
fasla, hizmetlere tevzii ve maddelere tefriki İcra 
Vekilleri Heveti kararile vapılmak üzere, 
83 000 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. 

REİS — Mütalea var mı?. Maddeyi reyinize 
arzedivorum. Kabul edenler ... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Karşılıklı fevkalâde memba-
lardan temin edilmek suretile muhtelif kanun
larla ve bu kanun mucibince verilmiş olan tah
sisattan seneleri içinde sarf olunmavan miktar
lar ayni hizmetlerin ifasma tahsis edilmek 
üzere müteakip seneler bütçelerine devren va
ridat ve tahsisat kaydolunur. 

REİS — Mütalea var mı?. Maddevi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Birinci ve ikinci maddeler mev-
[1] 197 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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zuuna dahil tahsisat tertipleri arasında İcra Ve
killeri Heyeti kararile münakale yapılabilir. 

REİS — Mütalea var mı?. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum : 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 
bütçe kanununa rey vermiyen var mı? Rey top
lama muamelesi bitmiştir. 

Sıtma mücadelesi kanununa göre tahsil edi
len mebaliğe ait kanuna rey vermiyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Millî müdafaa vekâleti 1940 malî yılı bütçe
sine 83 milyon lira fevkalâde athsisat verilmesi 
hakkındaki kanuna rey vermiyen var mı? Rey 
toplama muamelesi bitmiştir. 

Beden terbiyesi genel direktörlüğü 1941 malî 
yılı bütçe kanununa (321) zat rey vermiştir. 
Nisap vardır. Kanun (321) reyle kabul edilmiş
tir. 

Devlet demiryolları ve limanları işletme u-
mum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçe kanunu 
için (318) zat rey vermiştir. Muamele tamam-
dır.Kanun (318) reyle kabul edilmiştir. 

Devlet denizyolları işletme umum müdürlü
ğü 1941 malî yılı bütçe kanununa kabul etmek 
suretile (302) zat rey vermiştir. Nisap tamam
dır. Kanun (302) reyle kabul edilmiştir. 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 
1941 malî yılı bütçe kanununa (329) zat rey 
vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun (329) rey
le kabul edilmiştir. 

Sıtma mücadelesi kanununa göre tahsil edi
len mebaliğin tahsisat kaydine dair olan ka
nun için, lâyihayi kabul etmek suretile (292) 
zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanun bu miktar 
reyle kabul edilmiştir. 

Millî müdafaa vekâleti 1941 malî yılı büt
çesine 83 milyon lira fevkalâde tahsisat veril
mesine dair olan kanun için, lâyihayi kabul et
mek suretile (298) zat rey vermiştir. Binaena
leyh kanun bu miktar reyle kabul edilmiştir. 

Bütçe müzakeresi bitmiştir, vakit de gecik
miştir. Onun için pazartesi günü saat 15 de top

lanılmak üzere celseyi kapatıyorum. 
Kapanma saati : 20, 50 
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Devlet havayolaln umum müdürlüğü 1941 malî yıh bütçe kanununa verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmi|tir ) 
Aza adedi 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler : 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

: 429 
301 
301 

0 
0 

126 
2 

[Kabul edenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağr% 
Halid Bayrak 

Amasya 
Egad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topeoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Hilmi Şeremetli 

ismail Hakkı Uzunçarsılı 
Memed Emir 

Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr Muhlis Sun er 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 

Ziya Gevher Etili 
Çankırı 

Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

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

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

Diyarbakır 
Dr. 1. Tali Öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
#eki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soy demir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

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

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
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Âbdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Tecirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü Özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 

Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarlıan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ügel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Mustafa Bengisu 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi îlker 
Rahmi Köken 
Şehime Yuuus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad Özoğuz 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 

t : 60 S0-5-
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

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

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

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

Malatya 
Dr Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 

1941 C : â 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. Izzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmara! 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

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

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmeıı 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 

Salâhattin Cani 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird i 

Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. A. öztekin ErdemgU 
ismail Memed Uğur 

Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat f enel 

Urfa 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
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îlefet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
ibrahim Arvas 

Afyon Karahisar 
İzzet Akosman 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
ihsan Tav 

Ankara 
Aka Gündüz 
Falih Bıfkı Atay 
Fevzi Daldal 
ismet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözeııer 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Muzaffer Akpmar 

Bitlis 
Süreyya Örgeevren 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 

1 : 60 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 

30-5-1941 Ö : â 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 

[Beye iştirak etmeyenler] 
İzmir Denizli 

Fahri Akçakoca Akça 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
lstamat Özdamar 
Yusuf Ziya Özer 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Gl. İhsan Sökmen (M.) 
ismail Sabuncu 
Talât Onay 

Hatay 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 

İstanbul 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral H. Ş. Ere! 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Etem İzzet Benice 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 

Kırklareli 
Şevket Ödül 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 
Kemalettin Olpak (M.) 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Nasuhi Baydar 

ibrahim Etem Bozkurl 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Sinasi Devrin 

Vasıf Çmay (M.) 
Manisa 

Refik İnce (M.) 
Maraş 

Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferit Talay 
(M.) 
Hazım Tcpeyran 
Nainı E rem (M.) 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 

Rize 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Meliha Ulaş (M.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
(V.) 

Sivas 
Hikmet Işık 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Fayık Öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 
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Trabzon 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 

Tunceli 
Haydar Eüştü öktem 

t : 6Û 
Sami Erkman 

S0-5-İ941 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan (M.) 
Razi Soyer 

0 : ! 
Van 

Hakkı Ungan 
Yozgad 

Celâl Arat 
Ziya Arkant 

Zonguldak 

Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kııyucak 
Yusuf Ziya özençi 

Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçe kanununa verilen reylerin 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esat Sümer 
Rasih Kaplan 

neticesi 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

[Kabul edenler] 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

429 
309 
309 

0 
0 

118 
2 

Türkân ö r s 
Aydın 

Adnan Menderes 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu 

Nuri Göktepe 
Balıkesir 

Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Said Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 

Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 

M. Abdülhalik Renda 
Çoruh 

Ali Rıza E rem 
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 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. I. Tali öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
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Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

ElĞ*ığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhaıı 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat Özdamar 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

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

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Tecirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 

t : 60 30-5 
Emin Inankur 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü Özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 

Ahmed Hamdi Denizmen 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe Öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Mustafa Bengisu 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

1941 Cî : â 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

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

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türei 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gültekin 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

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

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 

Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yafir Özey 

Maraş 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Hüsnü Kitabcı 
Or. GL Izzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abra vay a Marmaralı 
F'aik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
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Tevfik Tarman 
Siird 

Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
İsmail Memed Uğur 

î : 60 30-5 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım. Poroy 
Resai Erişken 

1941 O : 2 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

TJrfa 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ül gen 

Şeref Uluğ 
Van 

İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

İzzet Akosman 
Amasya, 

İsmail Hakkı Mumcu 
(M.) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
Fevzi Daldal 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş (V.) 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Fej^zi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Muzaffer Akpmar 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 

Denizli 
Fahri Akçakoca Akça 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 

Edime 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Dr. Ahmed FikriTuzer 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
İzzet Arukan 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 

Dr. Abdurrahman Melek 
Giresun 

Dr. H. Vasıf Somyürek 
Gl. İhsan Sökmen 
(M.) 

İsmail Sabuncu 
Talât Onay 

Hatay 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 

Dr. Tuğamiral H. Ş. Erel 
(M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bay ar 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Etem İzzet Benice 

Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kırklareli 
Şevket Ödül 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 
Kemalettin Olpak 
(M.) 
Or. Gl. Ali Said Ak-
baytuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin R. Gürpınar 
( M . / 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
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Nasuhi Baydar 
Vasıf Çınay (M.) 

Manisa 
Refik ince (M.) 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
(M.) 

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

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 

Rize 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Meliha Ulaş (M.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
(V.) 

Sivas 
Hikmet Işık 
Remzi Çiner 

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

Trabzon 
Hasan Saka 

Mitat Aydın 
Tunceli 

Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan (M.) 
Razi Soyer 

Van 
Hakkı Ungan 

Yozgad 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucak 
Yusuf Ziya özençi 
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Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
ilanıza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönene, 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
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Belkis Baykan 
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[Kabul edenler] 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözencr 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 

tsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik T "emelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
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Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfıd Kaıısu 

Çorum 
Dr. Mustafa Caııtekin 
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 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. 1. Tali öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmcd Aykaç 

î : 60 30-5 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepo 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih İlter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
GL Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahnıan Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

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

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

îçel 
Ahmed Ovacık 

1941 C : 2 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü Özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 

Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe Öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem izzet Benice 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıkh 
Ömer Küntay 

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

Kayseri 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Suat Hayri Ürgüblü 
Kırklareli 

Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

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

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gültekin 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

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

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel ' 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 

— 391 



Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ergin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl, Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Perid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Halid Mengi 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Ham di Şarlan 
Haindi Yalman 

î : 60 30-5 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Puad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Kuşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
îb rahim Mete 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekel ioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Riza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik Özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Orueoğlu 

1941 C : 2 
Sivas 

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

Tekirdağ 
Cemil Uy badın 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Uke 
Hasip Ahmed Ay t una 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Salise Abanozoğlu 
Raif Karadeniz 

Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Milat Yenel 

Vrfa 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Uazim Atıf Kuyucak 
ibrahim E tem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Ağrı 

Dr. Hüsamettin Kural 
Amasya 

ismail Hakkı Mumcu 
(M.) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz Ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 

Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Fahrettin Tirıtoğlu 
Hayrettin Karan 
Muzaffer Akpmar 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 

Çankırı 
Avni Doğan 

Hüseyin Cahid Yalçın 
Edirne 

Osman Şahiııbaş 
Elâzığ 

Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya Özer 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Gl. ihsan Sökmen (M.) 

İçel 
Ferit Celâl güven 
Gl. Cemal Mersinli 

İstanbul 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Plalil Menteşe 
Hasan Ali Yücel (V.) 
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Memed Aldemir 
(M.) 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Şerafettin Karacan 
Zihui Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak (M.) 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 

Ragıb Akça 
Konya 

Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 

Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
GL Osman Koptagel 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çmay (M.) 

Manisa 
Refik İnce (M.) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem (M.) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
İsmail Çamaş 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Meliha Ulaş (M.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 

Sinob 
Cemal Alis 

Cemil Atay 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

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

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan (M.) 

Van 
Hakkı Ungan 

Yozgad 
Ziya Arkant 

» © - « 

Orman umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçe kanununa verilen reylerin neticesi 
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Kabul edenler : 317 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 
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Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Bere, Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 

Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
îhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 

Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

[Kabul edenler] 
Antalya 

Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân ö rs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
İsmail Hakkı Uzunçarşıh 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
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Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Said Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

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

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekeioğlu 
Şakir Baran 
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Denizli 

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

Diyarbakır 
Dr. I. Tali Öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştd Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Ga»ianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
ismail Sabuncu 
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Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

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

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü Özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad Özoğuz 
Etem izzet Benice 

Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıkh 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kal aç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşeıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denkcr 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

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

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmer 
Ali P ^ a Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Galip Gültekin 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sil ay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlıı 

394 



Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullalı Barkan 
Mahmud Nedim Zabeı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak ( î . Â.) 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
(M.) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
îsmet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
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Muğla 

Hüsnü Kitabeı 
Or. Gl. izzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgö?-
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Neemi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 

[Reye iştirak 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
Muzaffer Akpmar 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

1941 G : 2 
ibrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa tşcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Gl. A. öztekin Erdem-

ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

etmeyenler] 
Bursa 

Muhittin Baha Pars 
Çankırı 

Avni Doğan 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 

Çorum 
ismet Eker 

Denizli 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 

Sıtkı Atanç 
Trabzon 

Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Urfa 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz, 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 

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

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
izzet Arukan 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
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Giresun 

Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
Gri. ihsan Sökmen 
(M.) 
Talât Onay 

Gümüşane 
Şevket Erdoğan 

içel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Gl. Kâzım Karabekir 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Ali Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memet Aldemir (M.) 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 

Rauf Orbay 
Kayseri 

Faik Baysal 
Kırklareli 

işevket ödül 
Kocaeli 

Kemalettin Olpak 
(M.) 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Mustafa Bacak 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Vasıf Çmay (M.) 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (î. A.) 
Refik İnce (M.) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Hasan Menemencioğlu 
(V.) 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Hazim Tepeyran 
Naim Eren (M.) 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
(V.) 
Meliha Ulaş 

(M.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 

Siird 
Ali Rıza Esen 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
(V.) 
Yusuf Kemal Tengirsenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

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

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz (V.) 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan (M) 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Ziya Arkant 



t : 60 3Ö-5-İ9İİ Ö : fc 
>sta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçe kanununa verilen reylerin 

neticesidir 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Ilamza Erkan 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Halid Bayrak 
îhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demire! 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 309 

Kabul edenler : 309 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 118 
Münhaller : 2 

[Kabul edenler] 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ulgen 
Emin Yerlikaya 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 
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Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

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

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

Diyarbakır 
Dr. I. Tali öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıraıı 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

37 — 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç, 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

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

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 



îîasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
îzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

İçel 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 

Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem izzet Benice 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 

Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

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

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galib Gültekin 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
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M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Osman Taner 

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

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit . 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. Izzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

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

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Tevfik T arman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki B ekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil A tay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu ? 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
ismail Memet Uğur 
Mergube Gürloyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
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âırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Vrfa 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul Ahmed Sungur 

i : 60 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 

30-5-İ941 ö : 2 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled îzbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 

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

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
(M.) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Belkis Baykan 
Falih Rıf ki Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topeoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 
Rahmi Selçuk 

Bitlis 
Süreyya Örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çankırı 
Avni Doğan 

[Beye iştirak 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Denizli 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Ankan (V.) 

Erzurum 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Yusuf Ziya Özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen (M.) 

tçel 
Ahmed Ovacık 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Dr. R. Saydam 
(Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 

etmeyenler] 
Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 

Memed Aldemir 
(M.) 

Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus 

Kars 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Sadettin Serim 
(M.) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket Ödül 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak (M.) 
Or. Gl. AH Said Ak-
baytuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Mustafa Bacak 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Gl. Osman Koptagel 
Nasuhi Baydar 

Vasıf Çmay 
(M.) 

Manisa 
Hüsnü Yaman 
Refik ince (M.) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem (M.) 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 

Rize 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Meliha Ulaş 
(M.) 

Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Şemsa Işcen 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
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Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 

İ : ÛĞ 30-8-194İ Ö : 2 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 

Van 
Hakkı tlngan 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 

Yozgaâ 
Ziya, Arkant 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kuyucak 

Beden terbiyesi genel direktörlüğü 1941 malî yıl ı bütçe kanununa verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi 429 
Reye iştirak edenler : 321 

Kabul edenler : 321 
Reddedenler • 0 
Müstenkifler :: 0 

Reye iştirak etmeyenler : 106 
Münhaller : 2 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Ur. Hüsamettin Kurpl 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 

[Kabul 
Numaıı Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Türkân Örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr, Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 

İsmail Hakkı Uzunçarsılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya Örgeevren 

Bolu 
Celâl Said Siren 

edenler] 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman KÖstekçioğlu 
Şakir Baran 

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

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
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Dr. t. Tali ön gören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
tzzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali AğaKay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
îsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 

î : 60 30-5 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
îzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdulgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memet Tecirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin înankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Atıf Bayındır 
Dr. R. Saydam 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Nazmi îlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem izzet Benice 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 

1941 C : 2 
Ömer Küntay 

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

Kayseri 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
tzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

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

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
tzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 

Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Di. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. Izzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 

Dr. Abravaya Marmaralı 
Halid Mengi 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Bize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
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Amiral Fahri Engin 
Naşid Fırat 

Samsun 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Riza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
(M.) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
(V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topçoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Muzaffer Akpmar 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Emin Yerlikaya 

î : 60 30-5 
Sinob 

Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 

[Reye iştirak 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çankırı 
Avni Doğan 

Hüseyin Cahid Yalçın 
Edirne 

Osman Şahinbaş 
Elâzığ 

Fuad Ağralı 
(V.) 

Sabit Sağıroğlu 
Erzincan 

Saffet Arıkan (V.) 
Erzurum 

Salim Altuğ 
Giresun 

Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
(M.) 

Hatay 
Hamdi Selçuk 

îçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Tuğamiral Hakkı 

1941 C : 2 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Urfa 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 

etmeyenler] 
Şinasi Erel (M.) 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşt 
Hasan Âli Yücel 
(V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir (M.) 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Sadettin Serim 
(M.) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı tçöz 

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

Kocaeli 
Kemalettin Olpak (M.) 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V). 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çmay 
(M.) 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Refik ince 
(M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Muhittin Birgen 
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Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhço'ğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 
Naim E rem 
(M.) 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 

î : 60 30-5 
Dr. Vehbi Demir 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan-

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
(V.) 
Meliha Ulaş (M.) 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 

1941 C : 2 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Fayık Öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 

Mitat Aydın 
Tunceli 

Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
(M.) 

Van 
Hakkı Ungan 

Yozgad 
Veled îzbudak 
(M.) 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kuyucak 

»>-©-«;< 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umam müdürlüğü 1941 malî yılı bütçe kanununa 
verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kura] 
Halit Bayrak 
ihsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

429 
318 
318 

0 
0 

109 
2 

[Kabul 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 

edenler] 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 

ismail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
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Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Qanıtez 

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

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
M. Abdülhalk Renda 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müf:d Kansu 

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

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Falın Akçokoea Akça 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. t. Tali öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 

î : 60 30-5 
Fuat Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Mehmet Ali Ağa-
kay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

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

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memet Teeirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 

-1941 C : 2 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü Özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Mustafa Bengisu 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Ş ehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem izzet Benice 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
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Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

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

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

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

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
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Faik İturdoğlu 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar Özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgl. îzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Niğde 
Cavid Oral 

Dr. Abravaya Marmaralı 
Halid Mengi 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
(M.) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
îsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Agâh »Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu 
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Ordu 

Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarean 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
ibrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işeen 
T'evfik T arman 

Siird 
Ali Riza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Muzaffer Akpmar 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çankırı 
Avni Doğan 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çorum 
ismet Eker 

Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağrah (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V. ) 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
(M.) 

Raif Karadenk 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Ref et Ülgen 
Şeref Uluğ 

Yan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 

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

Hatay 
Hamdi Selçuk 

îçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ali Rana Tarhan 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Gl. Ref et Bele 
ibrahim Alâettin Gövşa 
Sadettin Uraz . -
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Memed Aldemir (M.) 

Sınob 
Cemal Aliş 

[Beye iştirak etmeyenler] 
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Reşad* Mimaroğlu 

K&rs 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çorak 
Eauf Orbay 

Kayseri 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak 
(M.) 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen 
(V.) 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çmay (M.) 

Manisa 
Hüsnü Yaman 
Refik İnce (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 

Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem (M.) 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 
İsmail Çamaş 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Meliha Ulaş (M.) 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
(V.) 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 

JJrfa 
Gl. Ahmed Yazgan (M.) 
Hüseyin Sami 

Van 
Hakkı Ungan 

Yozgad 
Veled Izbudak (M.) 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kuyueak 

»m<t 

Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçe kanununa verilen reylerin 
neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
îzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

: 429 
302 
302 

0 
0 

125 
2 

[Kabul edenler] 
Ağrı 

Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref D emirel 

Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esat Sümer 
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Türkân örs 
Aydın 

Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 

ismail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Said Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ulgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Euhi Yeşilyurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 
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Çankırı 

Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Uantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

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

Diyarbakır 
Dr. I. Tali Öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed FikriTuzer 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
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izzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianieb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

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

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

îçel 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

îsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 

Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
GL Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 

Ziya Karamursal 
İzmir 

Benal Anman 
Dr. Mustafa Bengisu 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

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

Konya 
/.hmed Hamdi Dikmen 
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Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâznn Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaş'ar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. Izzeddin Çalışlaı 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Halid Mengi 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Seimen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki B ekmen 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 

Nâzım. Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

ürfa 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
İbrahim E tem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Haydar Çerçel 
Ağrı 

ihsan Tav 
Ankara 

Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 

Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 

Muzaffer Akpmar 
Rahmi Selçuk 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çankırı 
Avni Doğan 
Hüseyin Cahid Yalçın 

M. Abdülhalik Renda 
(Reis) 

Çoruh 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Nuri Kayaalp 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
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Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Salim Altuğ 

Gazianteb 
Dr. Abdurrahman Melek 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
Gl. îhsan Sökmen 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ali Eana Tarhan 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 

Dr. Tuğamiral H. Ş. Ere] 
(M.) 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Hasan Ali Yücel (V.) 
Memed Aid emir (M.) 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Etem îzzet Benice 
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Hüsnü Yaman 
Refik înce (M.) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Sadettin Serim 
(M.) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak 
(M.) 
Or. Gl. Ali Said Ak-
baytuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 

Mustafa Ulusan 
Kütahya 

Besim Atalay 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çmay (M.) 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
(t A.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
(M.) 

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

Ordu 
Ahmed îhsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
Hüseyin Ekşi 
îsmail Çamaş 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Meliha Ulaş (M.) 

Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Salâhattin Çam 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirsenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan (M.) 
Hüseyin Sami 

Van 
Hakkı Ungan 

Yozgad 
Veled îzbudak (M.) 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kuyucak 
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Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçe kanununa verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

429 
329 
329 

0 
0 

: 98 
: 2 

[Kabul edenler] 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Yalıya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr Muhlis Sun er 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya Örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Refet Camtez 
Çanakkale 

Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
M. Abdülhalik Rcnda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Mazhar Mü İli d Kansu 

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

Benizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Nccib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. t. Tali Öngören 
Dr. Şükrü Emed 

Gl. Kiazım Sevüktekin 
Edirne 

Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
iskender Artun 
Saffet Arıkan 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soy dem ir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
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Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

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

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

îçel 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 

Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 

Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime YULUS 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad Özoğuz 
Etem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abiain Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Rauf Orbay 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
ö n e r Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suad Hayri Urgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

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

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 

Galib Gültekin 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
JVjuhlis Erkmen 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alp aya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. Izzeddin Çalışlar 

Sadullah Güney 
Muş 

Şükrü Ataman 
Niğde 

Cavid O rai 
Dr. Abravaya Marmarab 
Halid Mengi 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

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

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cevdet Kerim Inccdayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 
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Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 

Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 

İ : 60 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Alrnıed Barutçu 
Hamdi Ülkümen 

Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Tunceli 
Mitat /enel 
Sami Erkmarı 

30-5-1941 C : 2 
Ur [a 

Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ulgen 
Şeref Uluğ 

Van 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 

Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Amasya 

ismail Hakkı Mumcu 
(M.) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
ismet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan 
Muzaffer Akpmar 
Rahmi Selçuk 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Atıf Tüzün 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 

Zeki Mesud Alsan 
Edirne 

Osman Şahinbaş 
Elâzığ 

Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Gazianteb 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen (M.) 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Atıf Bayındır 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral H. Ş. Ere] 
(M.) 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uras 

İzmir 
Halil Menteşe 

Kars 
Şe raf et tin Karacan 

Zilini Orhon 
Kastamonu 

Hilmi Çorak 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 

Kayseri 
Nazmi Toker 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak (M.) 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 

Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Vasıf Çınay (M.) 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
( t Â.) 
Hüsnü Yaman 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Rasim Ferit Talay 
(M.) 
Faik Soylu 
Naim Erem (M.) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
İsmail Çamaş 

Samsun 
Meliha Ulaş (M.) 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Salâhattin Çam 

Siird 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Yusuf Kemal Tengirsonk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyath 
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Tokad 

Sıtkı Atanç 
Trabzon 

Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 

Mitat Aydın 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

C : 2 
Vrfa 

Gl. Ahmed Yazgan (M.) 

Van 
Hakkı Ungan 

Yozgad 
Veled îzbudak (*j\[) 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
İbrahim Etem Bozkurl, 

Sıtma mücadelesi kanununa göre tahsil edilen mebaliğin tahsisat kaydına dair olan kanuna 
verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
ilanıza Erkan 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankam 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Fevzi Daldal 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 

Aza adedi : 42Q 
Reye iştirak edenler : 292 

Kabul edenler : 2Q2 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 135 
Münhaller : 2 

[Kabul 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân ö rs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
tsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 

edenler] 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 

Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
M. Abdiilhalik Renda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfıd Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

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

Diyarbakır 
Dr. İ. Tali Öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Al tay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

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

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berkcr 
Emin İnankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü Özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 

Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli Ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Mustafa Bengisu 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Muharrem Celâl Bayar 

Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Burhan ettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dibi an 
İbrahim Süreyya Y^ğil: 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konun 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Tfiıel 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
İzzet Erdal 
Kâzını Gürel 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Yed it Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 

M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib Öker 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar Özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Al paya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgl. İzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Halid Mengi 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Kem alettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Müııif Yegena 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
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Sinan Tekelioğlu 
Şemsa tşcen 
Tevfik T arman 

Siird 
Ali Riza Esen 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 

î : 60 20-5-1941 0 : 2 
Trabzon 

Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

ürfa 
Kâzım Nami Duru 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Şeref Uluğ 

Van 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkuıt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Ağrı 

Halid Bayrak 
(I. A.) 
İhsan Tav 

Ankara 
Aka Gündüz 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayf ar Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tirıtoğlu 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Muzaffer Akpınar 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çankırı 
Avni Doğan 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çorum 
İsmail Kemal Alpsar 
Nuri Kayaalp 

Denizli 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltep-
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Aziz Samih llter 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Dr. Abdurrahman Melek 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Sora yürek 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen (M.) 

Oümüşane 
Durak Sakarya 

İçel 
Ferit Celâl güven 

İstanbul 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Hasan İ l i Yücel (V.) 
Memed Aldemir 
(M.) 

Reşad Mimaroğlu 
Kars 

Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Sadettin Serim 
(MJ 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak (M.) 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 

Ragıb Akça 
Konya 

Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Gl. Osman Koptagel 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çmay (M.) 
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Manisa 

Dr. Saim Uzel (î . 1.) 
Hüsnü Yaman 
Refik înee (M.) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Muhittin Birgcn 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 

Niğde 
Cavid Oral 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Bere, Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyraıı 
Naim Erem (M.) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Meliha Ulaş (M.) 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
bamar Arıkoğlu 

[Kabul 
Ağrı 

Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
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Gl. Naci Eldeniz 
Salâhattin Çam 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim tneedayı 
(V.) 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

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

Tokad 
Muammer Develi 

t^-* 

edenler] 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldaİ 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan (M.) 
Refet Ülgen 
Hüseyin Sami 

Van 
Hakkı Ungan 

Yozgad 
Sırrı Içöz 
Veled tzbudak 
(M.) 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kuyucak 

Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân Örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Naraıi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Millî müdafaa vekâleti 1941 malî yılı bütçesine 83 000 000 lira fevkalâde tahsisat verilmesi hak
kındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanon kabul edilmiştir) 
Aza adedi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

429 
398 
298 

0 
0 

129 
2 
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Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambal 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Burta 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahrama» 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin G üvendire» 
Fazlı Güleç 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayat 
Ref et Canıtez 

ÇanakkaU 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Gültekin 
Rusuhi Bulayırh 
Ziya Gevher Etili 

Çankirt 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
M. Abdülhalik Banda 

I : 60 30-5 
Çoruh 

Ali Rıxa Erem 
Atım U» 
Atıf Tüzün 
Maıh»r Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Münir Çağıl 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Deni§U 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. 1. Tali öngören 
V>T. ̂ ttkrtl Emed 
Zeki Mesud Alsan 

Edim* 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâ&tğ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 

Er§incan 
Abdülhak Fırat 
İskender Artun 
Saffet Arıkan 
Salih Başotaç 

Er »urum 
Aziı Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
fstamat özdamar 
Osman Işın 

1941 C : 2 
Yusuf Ziya özer 

Oazianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

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

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgnni Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memet Tecirli 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin lnankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kami Akyüz 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suad Hayri Urgüblü 

Kırklareli 
Gl. Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
İzzet Özkan 

Memed Seyfeli 
Kocaeli 

Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Hıza Türel 
Fuad Gökbudak 
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Galip Gtiltekin 
îzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayar 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Ağrt 
İhsan Tav 

Ankara 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
îsmet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
(V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Müıtir Soykam 
Tayfuf gökmen 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi DüzgÖren 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Or. Gl. Izzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 

Dr. Abravaya Marmaralı 
Halid Mengi 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

Riae 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Muzaffer Akpınar 
Osman Niyazi Burcu 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
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Seyhan 

Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürieyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Bursa 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 

Çankırı 
Avni Doğan 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
ismet Eker 
Nuri Kayaalp 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevuktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 

Sıtkı Atanç 
Trabzon 

Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Sırrı Day 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Şeref Uluğ 

Van 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı IçÖz 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkuıt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Aziz Samih Ilter 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
izzet Arukan 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 

[Reye iştirak etmeyenler] 
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Dr. Abdurrahman Melek 
Memed Şahin 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
GL ihsan Sökmen (M.) 

İçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ali Kana Tarhan 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Memed Aldemir (M.) 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ömer Taşçı oğlu 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Um ay 
Şevket Ödül 

Kocaeli 
Kemalettin Ol pak (M.) 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konva 
Ali Muzaffor Göker 
i)r. Osman Şevki Uludağ 
Gl. Ali Fuad Cebcsoy 
(V.) 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.)' 
Muhlis Erkmen 
(V.) 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çınay (M.) 

yi fan isa 
Dr. Saim Uzel (î. Â.) 
Hüsnü Yaman 
Refik İnce (M.) 

M araş 
Hasan Resid Tankut 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 

Muhittin Birgen 
Muğla 

Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakla Kılıçoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 
Naim E rem (M.) 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
İsmail Çamaş 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Meliha Ulaş (M.) 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Salâhattin Çam 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik Özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
(V.) 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Llikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Fayık Öztrak 
(vö 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlt 

Trabzon 
Halil Nihad Boztcpe 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktern 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
(M.) 
Hüseyin Sami 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 

Yozgad 
Veled Izbudak (M.) 
Ziya Arkan t 

Zonguldak 
Hazini Atıf Kuvucak 
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HUDUT VE SAHİLLER SIHHAT 
U. M. BÜTÇESİ 



Hudut ve sahiller sıhhat urnum müdürlüğü 1941 malî yılı 
hüLçz kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası (1/545) 

T. C. 
Jkışof/.ıilcl; 28-11-1941 

Kararlar ,vYulürlıiğü 
Sayı : G/7'7-i 

B ü y ü k Millet Mecl :si Yüksek Reisliğine 

Sera Vekilleri i kye imeo 28 - İ İ -11 )41 tar ihinde Yüksek Meclise arzı karar laşt ı r ı lan H u d u t ve 
sahiller silikat umum müdür lüğü 11)41 malî yıiı iîiitçe kanunu lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
sunulmuştur . 

Başvekil 
Dr. H. Saydam 

H u d u t ve sahiller sıhhat. umum müdüf lü tünün 11)41 malî yılı masraf ve var idat bütçelerine 
ait esbabı mueibe lâyihası 

Masraf bütçesi : 

(Fasıl. : 1 - Maaşatj 
1 •— H u d u t ve sahiller sLİıhat umum müdür lü sünün merkez ve mülhakat teşkilâtı (3820) sayılı 

kanunla kabul edilen kadro ile çalışmakta oklusundan memurlar maaşatrım ait (146 148) l ira 
maaş ve (2 000) lira açık maaşı Lahsisatı 11)4.1 malî yılı için de aynen teklil' edilmiştir. 

(IVÎISJI : 2 - Ücretler) 
2 - - Hu fashü birinci maddesini teşkil ede;ı ücretli ımmurlara ait (1) 840) lira ile 3 ncii mad

desindeki (14 000) iira."uııı kifayeti anlaşıldığından a.yneıi I ek lif (MIİI m iştir. 
.') — M ü t e f e r r i k müslahdemlere ait ikinci maddeye ; umum müdür lük merkezinde (35) lira üc

retli bir telefoncu muavini, (35) lira. ücretli bi r kalori Terci muavini ve (35) lira üeretli bir balı-
çıvarı yamağının ilâvesine zaruret hâsıl olmuş ve ^'eçen seneki tahsisata ( l 2(10) lira ilâve edilmiş ise 
de ('50) lira ücrclü i-.kıyi.on makinisti ve (35) lira ücreili tayi'asnıa. ait bir senelik tahsisat mikta
rı olan (1 020) lira çıkarılmak suretile bu madde (240) l ira fazlasilc (88 1)80) l ira olarak teklif 
edilmiştir. 

(Fasıl : 3, 4, 5, !), 10, İ l , İ2, 13, 11), 20) 
•I- --- Yukarıda, i'asıl numaralar ı gösterilen masraflara, ait lalısİsatrn 11)41 yılında da kifayeti 

anlaşıldığından aynen teklif edilmiştir. 

!!>i£vr fasıl ve maddelerden yapılan tasarrufa!) 
;"i - • ! i ,asi| /{} dcmirbaşian (1 000) lira, 7/1 tenvir ve teshinden (1 000), fasıl / 8 müteferrika-

daıı (2 0 0 0 / fasıl ,'!7 MONJM. ve telgraf üerotiudeu (450), M / o den (550), 15/1 tamirden 
(2 000), 15/2 küçük tamirden (500), 15/4 den (1 000), 15/5 den (2 000) lira, 15/8 den 
(i 000), Ki / l den (2 000), l G / 2 d e n (2 000), 10/3 den (5 000) lira, 17 nei reddiyat faslm-
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dan (700) ve 21 nci fashndan (171) lira tenzil et inek suret ile bu fasıllara ait tahsisat 1941 mali 
yılı için ceman (22 371) lira tasarrufla teklif edilmiştir. 

(Fasıl : 22 - 1939 senesi borcu) 
6 — 1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi mucibince Cumhuriyet Merkez bankasına itfa karşılığı 

olmak üzere her sene masraf bütçesi yekûnunun yüzde biri nisbetindc konulan tahsisat, senesi 
içinde mezkûr bankaca vaki olan talep üzerine tediye edilmekte iken 1939 malî yılı bütçesinin 
21 nci faslına mevzu olan (4 840) lira, senesi içinde talep edilmemesi yüzünden tediye edileme
miş ve bu hesaba ait bankaca yapılan kontrol neticesinde tahsil edilemeyen meblâğı mczburıın te
diyesi istenilmiş olduğundan bu borcun temini tediyesi için yeniden açılan 22 nci 1939 borcu faslı
na (4 840) lira konulmuştur. 

7 — 1940 malî yılı masraf bütçesi esbabı nmcibesinin 5 nci fıkrasında zuhur edecek inşaat, 
istimlâk, tesisat masraflarının tamir maddesine mevzu tahsisatla temini düşünülmüş ve bu suret
le (inşaat, tesisat, istimlâk ve tamirat) olarak madde tadil edilmiş ise de masraf bütçesinin 15 nci 
muhtelif masraflar faslının 1 nci maddesi yalnız tamir olarak çıkmıştır. 1941 senesinde sahil 
sıhhiye merkezleri için ya bir bina mubayaa veya yeniden bir bina inşa edileceğinden 1941 senesi 
için 15 nci faslın 1 nci maddesi bu zarurete binaen inşaat, tesisat, istimlâk ve tamirat olarak tadil 
edilmiştir. 

(Fasıl : Adi varidat) 
1 — Gerek Boğazlardan transit olarak geçen ve gerekse sularımızda ticarete girişmek üzere 

gelen gemilerin harp vaziyeti dolayısile seferlerinin azalması yüzünden 1940 malî yılı ilk altı ay
lık gelir istatistikine göre tonilâto resmi olarak (122 215) lira bir varidat temin edilmiştir. Bu 
miktar; 1940 malî senesi varidat bütçesinin birinci faslın birinci maddesine konulan muhammen va
ridatın altı aylık miktarı olan (159 000) liradan (30 785) lira noksandır. 

Altı ay zarfında elde edilen gelirin malî sene sonuna kadar aynen tahsil edildiği kabul edi
lirse mecmuu (244 430) liraya baliğ olacağı anlaşılmış ve bu miktar esas ittihaz edilerek 1941 
malî senesi için de ayni miktar tahsilat yapılabileceği tahmin edilerek (73 570) lira noksanile bi
rinci faslın birinci tonilâto rüsumu maddesi (244 430) lira tahmin edilmiştir. 

Varidat bütçesinin en büyük gelir maddesini teşkil eden tonilâto rüsumunda görülen bu te
nakus; bir misal ile izah edilirse : 1938 malî yılı altı aylık tonilâto rüsumu tahsilatı (244 933) 
lira olduğu halde, harbin ikinci senesi olan 1940 yılının altı aylığı da (122 215) lira olup ara
daki noksanlık (122 718) liradır ki, yukarıda gösterilen esbaba binaen Boğazlardan transit geçen 
veya sularımızda ticarete girişen vapur adetlerinin azaldığı bu suretle de tahakkuk etmiştir. 

2 — Bu faslın ikinci maddesini teşkil eden mücellet patente hasılatının 1941 malî yılı için
de de aynen tahsil edileceği anlaşıldığından (5 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

(Fasıl : 2 - Fevkalâde varidat) 
3 — Bu faslın birinci ve ikinci maddesini teşkil eden nakdî ceza hasılatının ve bulaşık rüsu

munun malî yılı içinde de aynen tahsil edileceği anlaşıldığından geçen seneki miktar aynen ko
nulmuştur. 

4 — Taşra teşkilâtının topladığı varidatın azalması yüzünden açtırılan hesabı carilerde ihti
yaçtan fazla para bulunmadığından yalnız umum müdürlük merkezindeki banka hesabı carisinde 
bulunacak paradan (1 000) lira kadar bir temettü elde edilebileceği anlaşılmış olduğundan ikinci 
faslın üçüncü tevdiat faizleri maddesi 1940 senesine nazaran (2 500) lira noksanilc 1941 senesi 
için (1 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

5 — Bu faslın 4 ncü maddesini teşkil eden satılacak emval bedeli hasılatının geçen sene tah
min edilen (500) lira ve beşinci hasılatı muhtelife maddesine ait hasılatın da (500) lira noksanile 
(2 500) lira konulmuştur. 
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(Fasıl. : '> - Maliyeden yardım) 

(i — 1940 mali yılı masraf bütçesi hazırlanırken 1989 sonesi bütçesine nazaran muhtelif ıııad-
dolorden (18 791) lira tenzil edilmiş ve ihtiyat parası olarak banka hesabr carisinde bulunan 
(210 000) liradan (.141 000) lirası varidat bütçesine konulmak sıırolilo hor iki bütçe mutevaziıı 
bir surette takdim kılınmış ise do bu bütçenin cereyan ettiği altı aylrk müddet, içinde elde edi
len varidata- ait çıkardan istatistiğe »-öre (Mili) 000) liralık muhammen varidata karşı sene sonu
na kadar (70 f)70) lira. noksanile (262 480) lira varidat elde edileceği talimin edilmiş ve .1041 se
nesi varidat bütçesi de bu esasa ı>'öro hazırlanmıştır . 

Şu kadar ki : 1941 masraf bütçesi hazırlanırken 1940 bütçesine nazaran (22 1571) lira azamî 
bir tasarruf yapılmasına rağmen (401 994) liraya baliğ olan bu bütçenin karşılığı olarak hazır
lanan ve yukarıda borlal'sil arzolnnan 1911 var idat bütçesi yekûnu ancak (262 480) liraya baliğ 
olmuştur ki varidat bütçesinin masraf bütçesine nazaran tevazününü temin etmek üzere var idat 
bütçesinde Maliyeden yardrııı namile yeniden açılan 4 ncü fasla (200 000) lira koymak mecburi
yeti hâsıl olmuştur. 

Bu izahata, «»-Öre : 1989 senesi bütçesine nazaran 19-10 malî yılı masraf bütçesinden (İS 79!) 
lira ve 1941 toküf bütçesinden do (22 871) lira ki ceman (M 162) lira bir tasarruf yapılması
na ve 1941 malî yılı içinde ihtiyat parasından elde bir para bulunmayacağı anlaşılmasına bina
en bu zaruretten dolayı Maliyeden yardım talebinde bulunulmuştur . 

Şubat 1941 tar ihinde banka hesabr carisinin bakiyesi (180 000) liradır. B u n u n (00 000) lira
sı Bütçe kanununun f> nci maddesinin verdiği salâhiyete binaen hudutlarda zuhur edecek sari ve 
istila? hastalıklara karşı ittihazı icap eden ledabir karşılığı olarak ayrılmış ve ^eri kalan (70 000) 
liranın (50 000) lirası sene nihayetine kadar varidat, açığı karşılığı olup masraf bütçesinden ya-
pdnıasr icap eden tediyeler karşılığı olmasına ve mütebaki (20 000) lirası da 1941 malî yılı için
de muhammen varidattan bir' kısmının tahsil edilememesi ?_»• i I > I bâdisata karşılık tu tu lmuştur . 

(Bütçe kanununa bir madde ilâvesi hakkındaki esbabı mucibe) 
1912 senesi beynelmilel sıhhî mukavelenamenin 16 ncı maddesine tevfikan nakil vasıtalarında 

yapılacak dezonfeksiyon, haşarat ve fare itlafı ameliyesi masraf bedelinin bu masrafı yapan Hü
kümet taraf ından alınacağı yazılı ise de tahsilat hakkında bir salâhiyet olmadığından 4841 sene
sinden itibaren hor sene çıkan Bütçe kanununun bir maddesilo bu masrafın (t^emi sahiplerinden) 
tahsili, hakkında mezuniyet alınmak suretile muamele yapılmakta iken 1940 senesi bütçesinin es
nayı' müzakeresinde movzubahs mukavelenamenin ayni maddesindeki İıüknıü ihtiva eden ve (8.r>42) 
numaral ı kanunla 28 teşrinisani 1988 tar ihinde meriyet mevkiine gireri 1926 senesi beynelnıilol 
sıhhiye mukavelenamesinin 18 nci maddesi salâhiyet inin; varidatın tahsilata salâhiyet veren vo 
her seneki Bütoe kanununun bir maddesilo bütçeye eklenen ((•) cetveline ithali tokarrür etmiş ve 
mezkûr cetvele konulmuş ise de mevzubahs mukavelenamenin 18 nci maddesinde tahsilatın kim
den yapılacağına dair bir salahiyet olmadığından bu hususta yapılacak tahsilata esas olmak üzere 
1989 malî sene sonuna, kadar çıkarılan Bütçe kauunlar i le verilen salâhiyetin tekrar konulmasına 
zaruret hâsıl olduğundan buna binaen Bütçe kanununda yeni bir madde açılmıştır. 

( S. Say;.-.! : 17u ) 
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Bütçe encümeni Yüksek Reisliğine 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletine bağlı ve mülhak bütçeli Hudut ve sahiller sıhhat umum. 
müdürlüğünün 1941 malî yılma ait masraf ve varidat bütçeleri tetkik edildi. 

Bu idare; emrazı sariye ve istilâiyeye karşı tahaffuz ve vikaye maksadilo bizde ilk kurulan ve 
muhtelif devirler geçiren tarihî bir müessesemiz olduğuna kısaca temas etmeyi faydalı buldum. 

7 cemaziyelâlıir 1247 tarihli takvimi vakayide, bizde bu tarihten daha evvel de usulü tahaffuz mev
cut olduğu ve ehemmiyet verildiği sarahaten görüfmektedir. 1236 tarihinde Hindistanda çıkan ve 
İran tarikile memleketimize de sirayet eden koleraya karşı esbabı tahaffuz olmak üzere karantina 
usulü kabul olunmuş ve müteakip senelerde zuhur eden veba (Taun) hastalığında da bu usul tatbik 
edilmiş ve ilk tahaffuz talimatnameleri tanzim olunarak Takvimi vakayide neşrolunmuştur. 

25 safer 1254 tarihinde, Meclisi tahaffuzu ûlâ ve Meclisi tahaffuzu sairi, namlarile İstanbulda 
iki meclis tesis edilmiş ve bunların aldığı kararlar ve yaptığı nizam ve talimatnameler ahkâmı millî 
ve ecnebi bilcümle sefaine aynen tatbik olunması ve ecnebi sefainden de sıhhî rüsum alınması hu
susunda mutabakat hâsıl olmuş ve Osmanlı Hükümetinin muvafakati üzerine Meclisi tahaffuz mü
zakerelerine ecenbi Devlet sefaretlerinin birer delegesinin iştirak ettirilmesi takarrür etmiş ve 10 şu

bat 1840 tarihinde yani tam bir asır evvel ilk içtimai yapan (Meclisi kebiri umuru sıhhiye) ismi al
tında ecnebilerden müteşekkil bir heyet bu suretle meydana gelmiştir. 

Harbi umumide kapitülâsyonlar ilga edildikten bir müddet sonra bu idarede ortadan kalkmış ise 
de mütarekeyi müteakip müttefik orduları İslanbula girince yine eski hal avdet etmiştir. 

İstiklâl mücadelesini müteakip sıhhati umum i yenin vikaye vazifesini de Lozan muahedesi ile 
eline almağa muvaffak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Beynelmilel sıhhiye idaresini de su
reti kafiyede ilga ederek evvelâ (İstanbul limanı ve Boğazlar umuru sıhhiye müdüriyeti) bilâhare 
(Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü) unvanını verdiği bu hususî teşekküle gerek limanla
rımızda zuhur eden istilâî hastalıklarla mücadeleyi ve gerek bu hastalıkların ecnebi diyarlarından 
anavatana intikal ve sirayetini menedeeek tedabibiriu ittihazı vazifelerini tevdi etmiştir. 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün teşekkülü ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâle
tine nıerbııtiyeti ve vazifelerinin neden ibaret olduğu 1930 senesinde mevkii meriyete konulan 
umumî hıfzıssıbha kanunile ve sahillerde ifa edeceği sıhhî hizmetler karşılığı gemilerden tahsil 
edeceği rüsumu sıhhiye miktarı da 21 nisan 1340 tarihli ve (500) numaralı rüsumu sıhhiye kanu
nile taayyün ettiği gibi bu idarenin müstakil ve mülhak bir bütçe ile idare edileceği ve varida
tını münhasıran sıhhî umura hasredeceği de Lozan ahidnamesine zeyil olarak murahhaslarımız 
tarafından konferansa tevdi edilen bir mektup vasıtasile Hükümetimizce taahhüt edilmiş bulun
maktadır. 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü mevcut kanunlara dayanarak Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâletinin beynelmilel kabul edilmiş ve Hükümetimizin de iştirak etmiş olduğu sıh
hî mukavelelere müstenit vermiş olduğu emir ve direktifler dairesinde vazife görmekte bulun
muştur. 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün başlıca vazifed beynelmilel ticaret yolları ve 
vasıtalarile intikal eden salgın hastalıkları Türkiyeye sokmamak ve sokulmak fırsatını bulan va-
kayii de olduğu yerde tevkif etmekten ibaret o'up bu vazifeyi sahil sıhhiye merkez ve idareleri 
namı verilen ve başlıca limanlarrınız da vazife gören sıhhî teşekküller ve gemilerle yolcularına 
karşı tatbiki icap eden sıhhî ve tahaffuza tedbirleri yapan ve tahaffuzhane tesmiye olunan sıhhî 
müesseseler ve taharri yat ve takibatı kolaylaştıran bakteriyoloji lfıboratuvar ve müesseselerde pek 
müessir bir surette ifa etmiş ve etmekte bulunmuştur. 

Bu vezaifin pek müessir bir surette ifa edildiğinin en bariz ve katı ispatı da harbi umumi 

( S. Sayısı : 170 ) 
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esnasında ve mütarekeyi müteakip ana vatanda ve bir çok limanlarımızda icrayı savlet edip 
Türk Cumhuriyeti zamanında ve hatta bir kaç seneler Sıhhat vekâletini işgal etmiş olan kolera, 
veba gibi sari hastalıkların bu gün tamamiie ününe geçilmiş ve on senedenberi memleketimizde bu 
hastalıkların nam ve nişanı kalmamış olmasıdır. 

Umum müdürlük bu vazifeyi yapmakla beraber diğer taraftan beynelmilel idare zamanında 
konulmuş olan karantina usullerini tedricen hafifleterek gemilerin ve bilhassa yolcu gemilerinin 
seyri seferini azamî surette teshil etmek gayesini istihdaf eden bir takım kolaylıklarda ihdas (itmiş 
tir, Evvelce bütün limanlarda tekrar edilmekte olan sıhhî istintak ve pratika almak usulü evvelâ 
umumî hıfzıssıhha kanunu ile Marmara havzasındaki limanlardan kaldırılmış bilâhare Türkiye sa
hillerindeki bütün limanlara teşmil edilmek suretilo tedricen kaldırılarak gemilerin limanlara muva
salatları akabinde hemen kara ile ihtilât etmelerine ve vakit kaybetmemelerine imkân bırakılmıştır. 
Elyovm büyük Meclise takdim edilmiş olan ve hıfzıssıhha kanununun Hudııd ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğü vezaifine ait bulunan kısmının tadilâtı da, tatbik edildiği zaman sahili eri mizdek i 
sıhhî muameleler daha ziyade basitleşmiş olacaktır. Rüsumu sıhhiyeden elde edilen gelirlerle hudut ve 
sahiller Sıhhat umum müdürlüğüne ait teşkilât idare edildiği gibi artan paralarla da Hükümet mer
kezi olan Ankarada sıhhî müesseseler kurulmu.-; ve limanlarımızda birçok binalar yapılmış ve bun
lara ait müfredat aşağıda gösterilmiştir. 

Tara K. 

722 497 
820 445 
129 528 
825 993 

89 
65 
01 
94 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

768 474 27 Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü binası nam il e inşa olunan ve Sıhhat 
vekâletine tahsis olunan bina ve müştemilâtı için sarfolunan. 

272 129 95 Merkez Hıfzıssıhha müessesesi kimyalıane binası. 
» mektebi binası. 
» serum şubesi binası . 
» fennî ahırlar binası. 
» ikametgâh, binası. 

1 780 053 30 Ankara Numune hastanesi binası. 
893 189 00 1926 senesinden 1985 senesine 1 adar Haydarpaşa ve İzmir emrazı sariye ve istilâi-

ye hastanelerinin masrafları. 
.1 643 645 51 1928 senesinden 1938 senesine k;. dar Ankara Merkez Hıfzıssıhha müessesesinin mas

rafları. 

7 399 911 78 Yekûn 

I/akk-ı intifa,* I'mum müdürlüğe. ait olmak üzere Iht.'inei Maliye namına- tapuya ra.p-
I edilmek snreiilr yapti-rd.an- binalar 

Lira K. 

30 000 İstanbul limanı sahil sıhhiye merkezi binası 
10 000 (lalata sahil sıhhiye emrkezi binası 
10 000 Hüyükdere sahil sıhhiye merkezi binası 
30 000 Kavak tahaffuzhanesi binaları 
30 000 Tuzla 

300 Salacak 
5 200 [fopa 
8 000 'i rabzoıı 
2 000 Samsun 
2 000 Sinob 
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15 000 
12 000 
1 000 
1 000 
3 000 
5 200 

25 000 
500 

1 000 
2 000 
1 000 

15 000 
8 000 

30 000 
3 000 
2 000 
2 000 
2 000 
2 000 
2 000 

Zonguldak 
Ereğli 
İzmit 
Tekirdağ 
Bandırma 
Gelibolu 
Çanakkale 

» kömür deposu 
Enez 
Edremit 
Ayvalık 
İzmir 

» bakteriyoloji müessesesi 
Urla tahaffuzhanesi 
Kuşadası 
Çeşme 
Güllük 
Bodrum 
Fethiye 
Antalya 

7 655 111 73 Umumî yekûn 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü yalnız sahillerde değil ayni zamanda lüzum görüldükçe 
hudutlarda da sari hastalıkların memlekete girmemesini temine çalışmakta ve yüksek Encümenin be-
yeııeceği bir şekilde ve tcvazula bu idareye verilmiş bulunan vazifeleri yapmağa uğraşmakta olduğu
nu müşahede eylediğimi de burada saygı ile arzı fırsat bildim. 

.1 - Masraf cetveli 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 3941 masraf bütçesi geçen seneye nazaran 
17 291 lira noksanile tanzim olunmuş ve 461 994 liradan ibaret olarak takdim kılınmıştır. 

F. M. Lira 

1 1 146 148 Memurlar maaşı: 
Birinci faslın birinci maddesine konulan bu tahsisat geçen senenin aynidir. 
Filî kadroya nazaran tam ve mutabıktır. 3820 sayılı kanunla kabul buyıı-
rulan teşkilât kadrosunun bir senelik tahsisat karşılığıdır. 

2 2 000 Açık maaş: 
Bu maddeye konulan tahsisat ta geçen senenin aynidir. Kadrosile açıkta 
kalan üç memurdan ikisi tayin kılınmış, birisi de maaşına göre yer buluna
mamıştır. Bu tahsisattan vekâlet emri maaşı da verilmektedir. 

2 1 9 840 Ücretler: 
Memurlar ücretidir. Konulan bu tahsisat 3820 sayılı kanunun kadrosuna gö
re tam ve mutabıktır. 

2 88 980 Müteferrik müstahdemler ücretidir: 
Bu ücret geçen seneye nazaran 240 lira fazladır. Bu 240 lira fazlalık, 50 
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lira ücret l i bir- k ı lay ton makin isli ile 35 lira ücretli bir tayfanın lâğvile bir 
senelik tu tar ı olan 1 020 ]i raya mukabil 85 lira, ücretli bir telefoncu mua
vini ve o5 lira ücret l i kaloriferci muavini ve 85 Jira ücretl i bir bahçıvan 
yaıuağırun kadroya ilâvesıle bir .senelik lııtarr olan 1 2(İ0 lira farkuıdan 
ibaret t i r . Unıuııı müdür lük için bu üç ilâveye .lüzum bu lunduğu ve lâğve
dilen iki kadrodan hizmet müteessir olmayacağı ifade edilmiştir. 

000 Muvakka t müstahdemler için. konulan bu tahsisat peçeli senenin aynidir . I'ıı, 
I Jütçe k a n u n u n d a 5 nci maddede yazılı işlerin lüzumunda görülmesi içindir. 

112 Muvakkat tazminat : 
Geçen senenin aynıdır . JMenıur adedine j_>;öre tanı ve mutabıktır . 

000 Mütekaidin, eytam ve eramil : 
Bu fazla mevzu tahsisattan 22 kişi tekaüt maaşı almakta olup senelik tu ta r ı 
5 255 lira 20 kuruş tur . (Jç kişiye 2 14-1 lira tutar ında ikramiye verilmiştir. 
Geçen sene bu fasla konulan 12 000 liranın 7 M!)!) lira 20 kuruşu sarfedilmiş 
ve 4 600 l ira 80 kuruş bakiye kalmıştır. 

000 Gece pirat ikası : 
Geçen sene konulan tahsisatın aynıdır . Piratika işlerile meşgul olanlara, i c ra 
Vekilleri Heyeti karari le verilmekte olan gece mesaisi mukabili bir ücret t i r . 
152 memura senede H5 802 lira verilmiştir. 

000 Demirbaş : 
Geçen seneye nazaran 100 lira tenzil edilmiştir. 

000 Tenvir ve tesirin : 
Geçen seneye nazaran 1.0 00 lira, noksandır. 

000 Matbu evrak : 
Geçen senenin aynıdır . 

500 Kırtasiye; : 
Geçen senenin aynıdır . 

000 Müteferrika : 
Geçen seneye nazaran 2 000 lira noksandır. 

000 Daimî memuriyet harc ı rahı : 
Geçen senenin aynıdır . 

000 Muvakkat memuriyet harcırahı : 
Geçen senenin aynıdır . 

— Resmî telefon masraf ı : 
400 Tesis masrafı : 

Geçen senenin aynıdır . 
000 Mükâleme ücreti : 

Geçen senemin aynıdır . 
050 Posta ve telgraf ücreti : 

Geçen seneye nazaran. 450 lira, noksandır. 
000 3835 sayılı kanuna göre yapılacak tedavi, yol ve saire masraflar ı : 

Geçen senenin aynıdır . 
— Mütenevvi masraflar : 

000 İcar bedeli : 
Geçen senenin aynıdır . 

300 Masarifi mahkeme : 
Geçen senenin aynıdır . 

( S. Sayısı : İTO ) 
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8 000 Melbusat 
Geçen senenin aynidir. 

500 Kitap ve fennî risaleler mu bayaası ve neşriyat masrafı: 
Geçen senenin aynidir. 

4 150 Bütün eşyanın nakliye ve ambalaj masraflarile posta ve banka nakli nükut 
masarifi : 
Geçen seneden 550 lira noksandır. 

1 500 Sigorta bedeli : 
Geçen senenin aynidir. 
Muhtelif masraflar: 

19 000 Tamirat, tesisat, istimlâk ve inşaat : 
Bu maddeye mevzu tahsisat geçen seneye nazaran 3 000 lira noksandır. Esa
sen 1940 malî yılı içinde bu maddeden 4 000 lira tenzil edilmek suretile mü
nakale de yapılmıştır. 
iskenderun sahil sıhhiye merkez binası satın alınmak üzere konulmuştur. 

2 000 Küçük tamir masrafları : 
Geçen seneye nazaran 500 lira noksandır. 

4 000 Tebahhur alât ve vasıtaları tamir ve işletme masrafı : 
Geçen seneye nazaran 1 000 lira noksandır. 

8 000 Tebahhur istihmam m e vat ve levazımı : 
Geçen seneye nazaran 2 000 lira noksandır. 

500 Tıbbî ecza ve sahili sıhhiye lâboratuvarları masrafı : 
Geçen senenin aynidir. 

100 Fakir yolcuların iaşe, tedfin ve tekfin masrafı : 
Geçen senenin aynidir. 

5 000 Bulaşık masrafı : 
Geçen senenin aynidir. 

5 000 İstanbul, ve izmir liman ve şehir bakteriyoloji müesseseleri masrafı : 
Geçen seneye nazaran 555 lira noksandır. 
Nakil vasıtaları masrafı : 

8 000 Mubayaa : 
Geçen seneye nazaran 2 000 lira noksandır. 

15 000 Tamir : 
Geçen seneye nazaran 2 000 lira noksandır. 

15 000 işletme : 
Geçen seneye nazaran 5 000 lira noksandır. 

4 000 Kira ile tutulacak vesaiti nakliye karşılığı : 
Geçen senenin aynidir. 

1 000 Reddiyat : 
Geçen seneye nazaran 700 lira noksandır. 

1 000 Geçen sene düyunu : 
Bu fasla 1940 malî yılında 4 000 lira münakale suretile zam yapılmış 
ve geçen senenin ayni olmak üzere teklif edilmiştir. 

4 840 1939 senesi borcu: 
1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi mucibince Cumhuriyet Merkez bankası
nın itfa karşılığı olmak üzere her sene masraf bütçesi yekûnunun % 1 i 
nisbetinde konulması icap ettiği cihetle Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün 1939 senesi bütçesine konulan bu miktar tahsisat bankaca ta-
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lep edilmemiş olduğundan bankaya tediye edilmemiş ve yapılan kontrol 
mucibince talep edilmekte bulunmuş olduğundan dolayı yeniden tahsisat ko
nulmuştur. 

21 3 000 Pasif korunma masrafı: 
Geçen senenin aynidir. 

22 3 500 Binaların vergileri ve mütenevvi masrafları: 
Geçen senenin aynidir. 

23 4 574 1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi mucibince Cumhuriyet Merkez banka
sının itfa karşılığı olmak üzere konulmuştur ki geçen seneye nazaran 171 li
ra noksandır. 

Hulâsa : Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1941 malî yılı bütçesi 461 994 lira 
olup 1940 bütçesine nazaran 17 291 lira noksanile tanzim ve takdim kılınmıştır. 

B - Varidat cetveli 

Lozan muahedesile son şekli almış bulunan Karantina yani Hudut ve sahiller sıhhat umum mü
dürlüğüne mevdu vezaif bir asırdan ziyade Türkiyede tarihî olan koruyucu sıhhî bir hizmettir. Vari
datı ; 500 numaralı rüsumu sıhhiye kanunu ile 2864 ve 3058 sayılı kanunlara müstenittir. 

F . M. Lira 

244 430 Adi varidat tonilâto rüsumu 
Gerek boğazlardan transit olarak geçen ve gerekse sularımızda ticarete girişmek 
üzere gelen gemilerin harp sebebile 1940 bütçesinin ilk altı aylık varidatı imi* 
hammen varidattan 36 785 lira noksan tahakkuk etmiş ve sene sonuna kadar bu 
miktarın 73 570 lira noksan olacağı hesaplanmıştır. Bu rüsumdan, 9 aylık mu
hammen tahsilatın 238 500 lira olması lâzım gelirken 58 185 lira noksanile bu 
tahsilat 180 315 lira olduğu tetkik edilmiştir. 

5 000 Mücellit patente 
1940 malî yılının 9 aylık muhammen varidatı olan 3 749 lira, 28 lira fazla 3 749 
lira olarak tahsil edilmiş olduğundan 1941 malî yılı içinde bu madde tahmin 
edilerek konulan muhammen tahsisatın tahsil olunabileceği anlaşılmış ve geçen 
senekinin ayni olarak teklif edilmiştir. 
Fevkalâde varidat 

1 000 Cezai naktî hasılatı 
9 aylık muhammen varidatı 385 lira fazlasile 1 115 lira olarak tahsil edilmiş 
bulunan geçen senenin ayni olmak üzere teklif olunmuştur. 

8 000 Bulaşık hasılatı 
1940 bütçesinin 9 aylık muhammen varidatının 1 014 lira fazlasile 7 008 lira 
tahsil edilmiş bulunduğundan geçen seneki varidatın ayni teklif edilmiştir. 

1 000 Tevdiat faizleri 
Taşra teşkilâtının topladığı varidatın azalması yüzünden açtırılan hesabı cari
lerde ihtiyaçtan fazla para bulunmadığından yalnız Umum müdürlük merkezin
deki banka hesabı carisinde bulunacak paradan 1 000 liraya kadar bir temettü 
elde edileceği anlaşılmış olduğundan ve 1940 malî yıdınm 9 aylık muhammen 
varidat tahsilatı 1 399 lira noksan olarak tahsil edilmiş bulunduğundan bu 
madde geçen sene varidatına nazaran 2 500 lira noksanile teklif olunmuştur. 

500 Satılacak emval bedeli: f e 

Geçen sene varidatının ayni olmak üzere teklif edilmiştir. 
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nazaran muhtelif 
olarak banka he-
varidat bütçesine 

2 500 Hasılatı muhtelife: 
1940 senesinin 9 aylık muhammen varidat tahsilatı 380 lira noksanile tahsil 
edilmiş bulunduğundan dolayı 1941 senesi için de 500 lira noksan olarak 
teklif edilmiştir. 
Geçen seneler bütçelerinden mütevellit varidat karşılığı: 
1940 masraf bütçesi hazırlanırken 1939 senesi bütçesine 
maddelerden 18 791 lira tenzil olunmuş ve ihtiyat parası 
sabi carisinde mevcut olan 210 000 liradan 141 000 lira 
konularak masraf ve varidat bütçeleri tevzin olunmuş ise de bu 1940 büt
çesinin altı aylık müddet içinde elde edilen varidat 339 000 lira muham
men varidata karşı sene sonuna kadar 76 570 lira noksanile 262 430 lira 
varidat elde edileceği tahmin edilmiş ve 1941 senesi varidat bütçesinin 
262 430 liradan ibaret olması lâzımgelmiş ve masraf bütçesi de azamî tasar
ruf yapılmasına rağmen 461 994 liraya baliğ olduğundan tevazün temin et
mek için. 

200 000 Lira Maliyeden yardım konulmak suretile Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğü varidat bütçesi yekûnlanmıştır. 

G - Bütçe kanun lâyihası 

1941 bütçe kanun lâyihası usul ve teamüle muvafık hazırlanmış olduğundan masarif ve va
ridat bütçelerile Bütçe kanununun kabul buyurulması arzolunur. 

Raportör 
Bolu mebusu 

Dr. Zihni Ülgen 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 91 

Esas No. 1/545 
Yüksek Reisliğe 

30 - IV - 1941 

Başvekâletin 28 - II - 1941 tarih ve 6/774 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan Hu
dut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1941 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası encümenimize 
havale edilmiş olmakla Hudut ve sahiller sıh
hat umum müdürlüğü ve Maliye vekâleti na
mına Bütçe müdürü hazır oldukları halde tet
kik ve müzakere olundu: 

Masraf bütçesi: 
Umum müdürlüğün 1941 malî yılı masraf 

bütçesi geçen yıla nazaran 17 291 lira noksa
nile 461 994 lira olarak teklif edilmiştir. 

Bu noksanın, muhtelif masraf tertiplerinde 

icrası mümkün görülen tasarruflardan ileri 
geldiği ve bu tenakusun hizmetleri müteessir 
etmiyeeeği alman izahlardan anlaşılmıştır. 

Fasılların tetkikinde yalnız ikinci faslın 
ikinci (müteferrik müstahdemler) maddesine 
240 lira ilâve edildiği, bunun da istihdamlarına 
zaruret görülen otuz beşer lira ücretli bir tele
foncu muavini, bir kaloriferci muavini ve bir 
de bahçıvan yamağının yıllık ücretlerinin tu
t a n olan 1260 lira ile D cetvelinden çıkarılan 
50 lira ücretli bir Klayton makinisti ile 35 lira 
ücretli bir tayfanın istihkaklarını teşkil eden 
1020 lira arasındaki farktan ileri geldiği anla-
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silmiştir. 
Beynelmilel teşekküllere iştirak hissesi ile 

kongre ve konferanslara gideceklerin harcırah 
ve sair masraflarının yine ikinci faslın üçüncü 
muvakkat müstahdemler maddesine mevzu tah
sisattan tesviye edildiği anlaşlmış ve halbuki 
ücret tertibinden her hangi bir masrafın tesvi
yesi mevzuata uygun bulunmamış olduğundan 
maddeden bu masrafa tekabül eden 7 510 lira
lık tahsisat çıkarılarak yeni açılan bir fasla ko
nulmuştur. 

Cetvelin diğer fasıllarile teklif edilen tahsi
satlar muvafık görülerek aynen kabul edilmiş
tir. 

Varidat bütçesi : 
idarenin en büyük membaı tonilâto rüsumu 

olup harp dolayısile boğazlardan geçen veya t ;-
caret için limanlarımıza gelen gemilerin azal
ması tabiati ile bu gelir üzerinde çok müessir 
olmuştur. 

Bu membadan 1938 malî yılından altı ayda 
elde edilen 244 933 liraya mukabil 1940 yılının 
ilk altı ayında ancak 122 215 lira tahsil edile
bilmiştir ki tenezzül hemen nısıf derecededir. 
içinde bulunduğumuz 1940 muhammenatma na
zaran altı aylık varidat noksanı 36 735 lira bu
lunmaktadır. 

Müzakere sırasında verilen malûmata naza
ran dokuz aylık tahsilat miktarı 181 267 liraya 
baliğ olduğuna göre üç ayda daha 60 420 liranın 
elde edileceği ve bu suretle 1'940 varidatının 
240 bin lirayı bir miktar geçeceği kabul edile
bilir. 

Bu itibarla 1941 senesi için birinci faslın bi
rinci maddesine konan 244 430 lira Encümeni-
mizce de muvafık görülmüştür. 

idarenin eski yıllarda elde ettiği varidat faz
laları lüzumu halinde yine idarenin ihtiyaçlarına 
sarf edilmek üzere hususî bir hesapta ihtiyat ola

rak bulundurulmaktadır. 1939 ve 1940 yılları 
bütçe açıkları bu paradan kapatılmış olduğun
dan bu paranın halen ihtiyat parası 130 000 liraya 
tenezzül etmiş bulunmaktadır. Bu sebeple ikin
ci faslın tevdiat faizleri maddesinde 2,500 lira
lık bir tenakuz husule gelmiştir. 

Bu paranın bu seneki açığı kapamağa kifa-
yetsizliğile beraber salgın hastalıklar zuhuru 
takdirinde ise idarece alınacak fevkalâde ted
birlerin istilzam edeceği maşrapan karşılamak 
Üzere yine ihtiyatta tutulması zarurî bulundu-

( S . Say 

ğundan masraf ve varidat bütçeleri arasında 
tevazün husulünü teminen bu yıl Hazineden 
200 000 lira bir yardım yapılması mecburiyeti 
hâsıl olmuştur. 

Arzedilen bu sebeplere binaen varidat büt
çesi de teklif veçhile 462 430 lira olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütçe lâyihasına gelince: 
Lâyihanın 1, 2, 3 ve 4 ncü maddeleri aynen 

kabul edilmiştir. 
Beşinci madde muvakkat müstahdemler hak

kında olup yapılan müzakere neticesinde mu
vakkat müstahdemlerin ne suretle istihdam 
edilecekleri 3656 sayılı Devlet memurları aylık
larının tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 
dokuzuncu maddesile hal ve tesbit edilmiş ve 
bunların E cetvelinde gösterilecek tertiplerden 
Bütçe kanunlarına konan hükümlere tevfikan 
Vekiller heyeti kararile alınacak kadrolarla te
mini icap etiğinden bunun haricinde bir kad
royu istihdaf eden ve kontrola tâbi bulunma
yan bir muvakkat müstahdem kadrosuna Bütçe 
kanunlarile cevaz verilmesi Teadül kanununun 
ruhuna uygun görülmiyerek bu madde lâyihadan 
çıkarılmış ve bunun yerine 3656 sayılı kanunun 
sarahatine dayanan bir hüküm beşinci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Lâyihanın diğer maddeleri aynen kabul edil
miş olup yukarıdaki izahlara göre yeniden tan
zim edilen lâyiha ve cetveller Umumî Heyetin 
tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nulmuştur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
/ . Eker T. Coşkan II. Kitapçı 

Kâtip 
istanbul 

F. öymen 
Bursa 

F. Güleç 
Elâzığ 

M. F. Altay 
İsparta 

R. Ünlü 
Kırklareli 

B. Denker 
Mardin 

R. Erten 
Trabzon 

Sırrı Bay 

Bolu 
C. S. Siren 
Bursa 

Dr. S. Konuk 
Giresun 
M. Akkaya 
Kayseri 

F. Baysal 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Muş 

Ş. Ataman 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Diyarbakır 
R. Bekit 

İsparta 
K. Turan 
Kayseri 

S. H. Ürgüblü 
Malatya 
M. öker 

Ordu 
II. Yalman 
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Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1941 malî yılı Bütçe kaîiun lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Hudut ve Sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün 1941 malî yılı masrafları için 
ilişik - A - işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(461 994) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr umum müdürlüğün 
1941 malî yılı masraflarına karşılık olmak 
üzere - B - işaretü cetvelde yazılı olduğu üze
re (462 430) liralık varidat tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — İlişik - C - işaretli cetvelde 
müstenidatı gösterilen varidatın 1941 yılmda 
da tahsiline devam olunur. 

MADDE 4 — Nakil vasıtalarında yapılacak 
dezenfeksiyon, haşerat ve fare itlafı ameliyesinin 
icap ettirdiği masraflar bilhesap kaç kuruşa ba
liğ olursa 1926 senesi beynelmilel sıhhiye muka
velenamesinin 18 nci maddesine tevfikan nakil 
vasıtaları sahip veya mümessillerinden istifa 
olunur. 

MADDE 5 — Fevkalâde sıhhî hizmetler 
icabatından olarak kadro haricinde muvakka
ten istihdamına lüzum görülecek ve Sıhhat ve 
içtimaî muavenet Vekâleti tarafından tayin 
edilecek olan memurların ücretlerile beynelmi
lel sıhhî cemiyet ve kongrelere iştirak masraf
ları ve bu cemiyetlere, kongrelere gönderilecek
lerin yol masrafları ve yevmiyeleri masraf büt
çesinin 2 nci ücretler faslmm 3 ncü maddesin
den tesviye olunur. 

MADDE 6 — Hudut ve sahillerde zuhur ede
cek hastalık salgınları fevkalâde tahaffuz ted
birleri ittihazını istilzam edecek mahiyet arzetti-
ği takdirde her nevi masraf lan ödemek üzere 
bütçede bir faslı mahsus açılarak Umum mü-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRÎSI 

MADDE 1 — Hudut ve sahiller Sıhhat umum 
müdürlüğünün 1941 malî yılı masrafları için ili
şik «A» işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(461 754) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen. 

MADDE 3 — Aynen. 

MADDE 4 — Aynen. 

MADDE 5 — Umum müdürlüğün Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine da
hil müteferrik müstahdemleri ile mezkûr kanu
nun mevzuu haricinde kalan memurları ve 
nakil vasıtaları bağlı (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Fasıl numarası ile unvanı bağlı (E) işaretli 
cetvelde yazılı tertipten idaresi zarurî görü
len muvakkat mahiyetteki hizmetler için aylık 
ücretli müstahdemler kullanılabilir. Bun
ların kadroları ile 3656 sayılı kanunun 
13 ncü maddesi hükümlerine tâbi ihtisas 
mevkileri icra Vekilleri Heyeti kararile tesbit 
ve müteakip yıl bütçesi ile Büyük Millet Mecli
sine tevdi olunur. 

Bu tertiplerden idare olunacak hizmetler 
kadrolarının bütçede mevcut diğer bir hizmetin 
ifasına müteallik kadrolara ilâve mahiyetinde 

bulunmaması şarttır. 

MADDE 6 — Aynen. 
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dürİüğün ihtiyat parasından (50 000) liraya ka
dar tahsisat kaydile sarfiyat icrasma ve bu ha
lin icabatmdan olarak muvakkaten istihdam 
edilecek memur ve müstahdem ücretleri için büt
çenin 2 nci faslının 3 ncü muvakkat müstah
demler maddesine mevzu tahsisatın kifayetsizliği 
halinde de keza ihtiyat parasından bu mad
deye (10 000) liraya kadar tahsisat ilâ vesile sar
fına Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili mezun
dur. 

MADDE 7 — Masraf bütçesindeki fasılların 
maddeleri arasında münakale yapmağa Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekili mezundur. 

MADDE 8 — Kabotaj hakkını haiz - 50 safi 
tonilâtoya kadar - 50 dahil - olan yelkenli ve 
motorlu gemiler için 500 sayılı Rüsumu sıhhiye 
kanununun 4 ncü maddesile verilen mücellet pa-
tenteler yirmi sefere mahsus olmak üzere verilir. 
Bu gemilerden kanunun 1 nci maddesinde gös
terilen tonilâto rüsumu almmaz. 

MADDE 9 — Hudut ve Sahiller sıhhat u-
mum müdürlüğünün nakil vasıtaları kadroları 
ve bunların mürettebatile ücretli müteferrik 
müstahdemleri kadrosu ilişik - D - cetvelinde 
gösterilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanun 1 haziran 1941 
rihinden muteberdir. 

ta-

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Sıhhat ve içtimaî muavenet vekili memur
dur. 

28 - I I - 1941 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayılc öztralc 

Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 

Ad. V. 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

a. t. v. 
R. Kar ademiz 

Tİ. V. 

M. M. V. 
8. Arıkan 

Ma. V. 

lk. V. 
II. Çakır 

Zv. V. 
Muhlis Eritmen 

C. K. Incedayı M. Ökmen 

MADDE 7 — Aynen. 

MADDE 8 — Aynen. 

MADDE 9 — Aynen. 

MADDE 10 — Aynen. 
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F. M. 

1 
1 
2 

2 
1 
2 
3 

— 15 — 
A - CETVELİ 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Muhassasatın nev'i Lira 

Maaşat 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

146 148 
2 000 

148 148 

9 840 
88 740 
14 000 

112 580 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edile» 
Lira Lira 

146 148 
2 000 

148 148 

9 840 
88 980 
14 000 

112 820 

146 148 
2 000 

148 148 

9 840 
88 980 
6 259 

105 079 

3 Muvakkat tazminat 
4 Mütekaidin, eytam ve eramil 

maaşı 
5 Gece pratikası ücreti 
6 Demirbaş 
7 Levazım 

1 Tenvir ve teshin 
2 Matbu evrak 
3 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

8 Müteferrika 
9 Daimî memuriyet harcırahı 

10 Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

11 Milletlerarası kongre ve teşek
küllere iştirak masrafları 

1 Milletlerarası teşekküllere işti
rak hissesi 

2 Milletlerarası kongre ve konfe
ranslara gideceklerin yol ve sa
ire masrafları 

5 112 

12 000 
16 000 
8 000 

12 000 
4 000 
2 500 

5 112 

12 000 
16 000 
7 000 

11 000 
4 000 
2 500 

18 500 17 500 

12 000 
4 000 

3 000 

0 

10 000 
4 000 

3 000 

0 

5 112 

12 000 
16 000 
7 000 

11 000 
4 000 
2 500 

17 500 

10 000 
4 000 

3 000 

7 500 

0 0 

Fasıl yekûnu 0 0 7 501 
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F. 

12 

M. Muhassasatm nev'i 

Resmî telefon masrafı 
1 Tesis masrafı 
2 Mükâleme ücreti 

Fasıl yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

400 
2 000 

2 400 

1941 malî 
Hükümetçe 

'•glep edilen 
Lira 

400 
2 000 

2 400 

yılı için 
Encümence 

kabul edile ı» 
Lira 

400 
2 000 

2 400 

13 Posta ve telgraf ücreti 

14 3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

15 Mütenevvi masraflar 
1 îcar bedeli 
2 Masarifi muhakeme 
3 Melbusat 
4 Kitap ve fennî risaleler muba

yaası ve neşriyat masrafı 
5 Bütün eşyanın nakliye ve am

balaj masrafları ile posta ve 

16 

1 500 

1 000 

1 050 

1 000 

500 500 

1 050 

1 000 

4 000 
300 

8 000 

4 000 
300 

8 000 

4 000 
300 

8 000 

500 

6 

1 

2 
3 

4 

5 

6 

7 
8 

banka nakli nükut masrafı 
Sigorta bedeli 

Fasıl yekûnu 

Muhtelif masraflar 
Tamirat, tesisat, istimlâk ve 
inşaat 
Küçük tamir masrafları 
Tephir alât ve vasıtaları tamir 
ve işletme masrafı 
Tephir, istihmam mevat ve le
vazımı 
Tıbbî ecza ve sahil sıhhiye lâ-
boraturları masrafı 
Fakir yolcuların iaşe, tedfin 
ve tekfin masrafı 
Bulaşık masrafları 
İstanbul ve îzmir liman ve şe
hir bakteriyoloji müesseseleri 
masrafı 

4 700 
1 500 

19 000 

22 000 
2 500 

5 000 

10 000 

500 

100 
5 000 

6 000 

4 150 
1 500 

18 450 

19 000 
2 000 

4 000 

8 000 

500 

100 
5 000 

5 000 

4 150 
1 500 

18 450 

19 000 
2 000 

4 000 

8 000 

500 

100 
5 000 

5 000 

Fasıl yekûnu 51 100 43 600 43 600 
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p. 

17 

18 
19 
20 
21 
22 

M. 

1 
2 
3 
4 

Muhassasatın nev'i 

Nakil vasıtaları masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
İşletme 
Kira ile tutulacak vesaiti nak
liye karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Reddiyat 
G-eçen sene düyunu 
1939 yılı borcu 
Pasif korunma masrafı 
Binaların vergileri ve müte
nevvi masrafları 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

10 000 
17 000 
20 000 

4 000 

51 000 

1 700 
1 000 

0 
3 000 

3 500 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

8 000 
15 000 
15 000 

4 000 

42 000 

1 000 

•ı ooo 
4 840 
3 000 

3 500 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

8 000 
15 000 
15 000 

4 000 

42 000 

1 000 
1 000 
4 840 
3 000 

3 500 
23 1715 sayılı kanunun 8 nci mad 

desi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek it
fa karşılığı 

UMUMÎ YEKÛN 

4 745 

479 285 

4 574 

461 994 

4 574 

461 754 
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F. 1. 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 

' ! : ' 

Varidatın nev'i 

Adi varidat 
Tonilâto rüsumu 
Mücellet patenta 

Fasıl 

Fevkalâde varidat 
Nakdî ceza hasılatı 
Bulaşık rüsumu 
Tevdiat faizleri 
Satılacak emval bedeli 
Hasılatı muhtelife 

B 
— 18 — 

- CETVELİ 

yekûnu 

1940 
Malî yılı 

muhammenat 
Lira 

318 000 
5 000 

323 000 

1 000 
8 000 
3 500 

500 
3 000 

1941 malî 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

244 430 
5 000 

249 430 

1 000 
8 000 
1 000 

500 
2 500 

yılı için 
Encümence 

tahmin edilen 
Lira 

244 430 
5 000 

249 430 

1 000 
8 000 
1 000 

500 
2 500 

Fasıl yekûnu 

0 G-eçen seneler bütçelerinden 
mütevellit varidat karşılığı 

3 Maliyeden yardım 

UMUMÎ YEKÛN 

16 000 

141 000 
0 

13 000 

0 
200 000 

13 000 

0 
200 000 

480 000 462 430 462 430 

C - CETVELİ 

Tekâlif ve rüsumun müstenit 
olduğu kanunların 

Sayı Tarihi 

500 21/nisan/1340 
2864 13/kânunuevvel/1935 

3058 31/temmuz/1936 

HULÂSA 

Rüsumu sıhhiye kanunu 
Turist gemilerinden alman resimlerden bazılarının affine ve bazıla
rının indirilmesine dair kanun. 
Rüsumu sıhhiye hakkındaki 500 sayılı kanuna ek kanun. 
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Memuriyetin nevi 
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D - CETVELİ 

Adet Ücret 

Umum müdürlük 

Daire müdürü 1 
Müvezzi 1 
Odacı 8 
Makinist muavini - Tenekeci 1 
Marangoz ve boyacı 1 
Bahçivan 1 
Telefoncu muavini 1 
Kaloriferci » 1 
Bahçivan yamağı 1 

istanbul L. S. 8. Merkezi 

Etüv makinisti ve elektrikçi 1 
» » » » 1 

Ateşçi 2 
Odacı 5 
Gece bekçisi 1 
Hastabakıcı 1 
Tahaffuzhane amelesi 4 

İstanbul limanı ve şehir hakterioloji 
müessesesi 

125 
50 
30 
60 
90 
65 
35 
35 
35 

Kapıcı ve hademe 

İzmir limanı ve şehir hakterioloji 
müessesesi 

90 
75 
40 
30 
35 
35 
35 

35 

Memuriyetin nevi Adet Ücret 

Kapıcı ve hademe 30 

Urla tahaffuzhanesi 

Etüv makinisti ve elektrikçi 
Ateşçi 
Tahaffuzhane amelesi 
Nakliye otomobil şoförü 

Müteferrik 

Başmuhafız 
Muhafız 
Transit muhafızı 
Silifke S. S. daimî amelesi 
Anamur » » 
Enez » » 
iskenderun S. S. emrinde Tephir
hane makinisti 

12 
38 
15 
1 
1 
1 

Nakil vasıtaları mürettebatı 

Birinci kaptan 
Kaptan 
Makinist 
Ateşçi 
Yağdancı 
Tayfa 
Motor şoförü 
Dümenci 
Sandalcı 

1 
1 
3 
1 

90 
40 
35 
60 

40 
35 
35 
15 
15 
20 

50 

1 
4 
5 
8 
1 
15 
8 
12 
12 

100 
90 
70 
40 
40 
35 
70 
40 
35 
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Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü kadrosunda mevcut motorlu ve motorsuz n 

yi 

*3 

I - 1 

-o 
o 

o 

'r-t 

m 

1 2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
9 .' 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Senedi 
bahrî No. 

5536 
3592 
108 
206 
11 
9 

1695 
4714 

10 
206 

1037 
19 

3926 
406 

63 
407 

3925 
243 
243 

65 
54 

244 
577 
680 
154 

1337 

505 

Nevi 

istimbot 
» 
» 

Motörbot 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sandal 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Takma motorlu 
sandal 

Markası 

Kampuvant 
» 

Jost yerli 
Motori marino 
Cieniffer 
Dock 
Mazot M. K. yerli 
Kelvin 
Dizel 
Fir banks dizel 
Kelvin 
Moti marini Milano 
Kelvin 

Lockvvood 

Motor No. 

90 

12514 

18 

806661 
5705 

226 V 
179874 

20340 

Tahsis edildiği 

Çanakkale S 
» 

Büyükdere 
İstanbul 

» 
» 
» 
» 

Çanakkale 
İzmir 
Mersin 
Ereğli 
Zonguldak 
İstanbul 

» 
» 
» 
» 

Çanakkale 
Zonguldak 
Mersin 

» 
Trabzon 
Ereğli 

» 
İzmir 
Antalya 
Fethiye 
Sinop 

S. M 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

hizmetin nevi 

Deniz servisind 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Urla tahaffuzhanesi » 

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



o 
câ 

Sı
r 

31 
32 
33 
34 

35 
36 
37 
38 

39 

Senedi 
bahrî No. 

506 

Plâka No. 

1 

Nevi 

Sandal 
Yük arabası 

» 
Yük arabası hay
vanı 

» » 
Hayvan 

» 
Vidanj makinesi 

Kamyonet otomo- Fort 

Markası Motor No. Tahsis edildiği hizmetin nevi 

» » » » 
İstanbul (Kavak tahaffuzhanesin
de) 

» » » 
Umum müdürlük M. Tathir işle
rinde 
Urla tahaffuzhanesinde hasta na-

5265335 kil hizmetinde 

1 — 1940 senesi nakil vasıtaları kadrosuna dahil 225 lira kıymetinde ve 1922 senesinde mub 
basının kabili tamir bir halde olmadığından 1940 senesi zarfında satıldığı için 1941 kadrosunda 

2 — 1940 senesi nakil vasıtaları kadrosuna dahil ve Trabzon sahil sıhhiye merkezi emrinde 
tindeki motörbot görülen lüzum üzerine İstanbul limanı Sahil sıhhiye merkezi kadrosuna nakl 

E -CETVELÎ 

F. M. 

2 3 Muvakkat müstahdemler 

>^e« 
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POSTA, TELGRAF ve TELEFON 
U. M. BÜTÇESİ 





Posta, Telgraf ve Telefon Umumî müdürlüğü 1941 malî yılı 
bütçe kanunu lâyihaeı ve Bütçe encümeni mazbatası(l/548) 

T. C. 
Başvekâlet 28-11-1941 

harar Da. Müdürlüğü 
Sayı : 6/767 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

lev'd Vekilleri Heyetince 28-11-1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Posta ve Tel-
garf umum müdürlüğünün 1941 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Masraf mucip sebepleri 

Fasl : 1 - Madde : 1 
Maaş 

3656 sayılı kanun ilk mektep mezunlarına onar lira maaş verilebileceğini âmir bulunmasına, 
müvezzi ve bakıcılıklara tayin edilmekte olanların da ilk mektep mezunları arasından seçileceğine 
ve müvezzi, bakıcılık hizmetinin ağırlığına binaen müvezzi ve bakıcıların da on liralık dereceden 
başlattı rılması muvafık görülmüş ve bu maksatla 1940 malî yılındaki 1200 adet 9 liralık kadronun 
daha yüksek derecelere taksim edilmek suretile tay edilmesinden fark olarak 103 800 lira ilâve edil
miştir. 

Bundan başka (1) numaralı cetvelinde mevkuf bazı memuriyetlerin istimaline zaruret 
hâsıl olmasından bunlar mezkûr cetvelden çıkarılmış ve mukabilinde diğer bazı kadrolar ithal edil
miştir. 

Bu suretle hasıl olan 7 G00 lira fark da bu tertibe ilâve olunmuştur. 

Fasıl : 1 - Madde : 2 
Açık maaşı 

Geçen seneden 2 000 lira noksanile 3 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 2 
Tekaüt ikramiyesi 

Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl : 3 - Madde : 1 
Merkez daimî memurları ücreti 

3656 sayılı kanun hükmüne tabi bulunan ücretli memurların kadroları karşılığıdır. 

Fasıl : 3 - Madde : 2 
Merkez müteferrik müstahdemleri ücreti 

Geçen seneki tahsilat 61 320 liradır. Bu arada hâsıl olan 21 960 lira fark idare hizmetlerinin 
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genişlemiş olması dolayısile hesap işleri müdürlüğü için bir daktilografla hukuk müşavirliği için bir 
daktilograf evrak ve istatistik müdürlüğü için bir evrak müvezzi, levazım müdürlüğü için fab
rikaya mahsus olmak üzere bir fabrika usta basısı, 1 fabrika daktilografı ve depolar için 5 daktilog
raf ve bunlardan başka bir anbalâjcı, 1 dikici, 2 kaloriferci ve meremetci, 1 başodacı, 2 odacı, 8 
gece bekçisi, 6 hamal, 2 kapıcı ile 150 lira ücretli resmî daireler tahsildarı ücretinin 100 liraya ten
zil edilerek buna mukabil 50 liralık bir evrak tasnifcisinin ilâve edilmesinden mütevellit bulun
maktadır. 

Fasıl : 3 - Madde : 3 
Merkez muvakkat müstahdemleri ücreti 

Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl : 4 - Madde : 1 
Vilâyet daimî memurları ücreti 

3656 sayılı kanun hükmüne tâbi bulunan ücretli memurların kadroları karşılığıdır. 

Fasıl : 4 - Madde : 2 
Vilâyetler müteferrik müstahdemleri ücreti 

Geçen sene için vaz edilen tahsisat 741 630 liradır. Bu sene ise 862 980 lira konmuştur. Aradaki 
121 350 liralık fark, idare hizmetlerinin genişlemesi dolayısile telgraf merkezlerine tevzi edilmek 
üzere Telgraf işleri reisliği için 10 daktilograf. Levazım müdürlüğü için bir idare memuru, 17 ka
loriferci ve meremetci, 5 beş odacı, 176 odacı, 3 kapıcı bir kutu tamircisi ile posta işleri reisliği 
için bir gemici, bir silici, 84 hamal ve İzmir telefon için iki hat bakıcı, bir makinist, bir akkü me
murluğu İstanbul P. T. T. Müdürlüğü ile İzmir ve İstanbul Telefon müdürlüklerinde bazı ücret
lere cüzi miktarda zam yapılmasından ve buna mukabil 14 kaloriferci kadrosu ile 170 liralık bir 
telefoncu baş operatrisi kadrosunun santral baş makinisti namile 135 liraya tenzil edilmesinden 
tevellüt etmiş olup bu meyanda bazı memuriyet unvanları değiştirilmiş ve vilâyetler kısmından 
150 liralık bir baş makinist İstanbul telefon kısmına nakil olunmuştur. 

Fasıl : 4 - Madde : 3 
Vilâyetler muvakkat müstahdemler ücreti 

Geçen seneye nazaran 1500 lira noksanile teklif edilmiştir. 

Fasıl : 5 
Muvakkat tazminat 

3656 sayılı kanun mucibince Ankarada bulunan memurlara verilmesi icap eden mesken bedeli 
karşılığı olup geçen seneye nazaran 40 000 lira noksanile 160 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 6 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 

1940 malî yıhndakinin aynidir. 

Fasıl : 7 - Madde : 1 
Merkez tenvir ve teshini 

Gecen seneden 4000 lira noksanile 0000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 7 - Madde : 2 
Merkez kırtasiyesi 

1940 malî yılındnkiniıı aynidir. 

Fasıl : 8 

Fasıl : 8 
Temsil tahsisatı ve resmi kuşat masrafları 

1940 malî yılmdakinin aynidir, 
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Fasıl : 9 

Merkez müteferrikası 
1940 malî yılmdakinin aynidir. 

Fasıl : 10 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

Eşya Hatlarındaki teroffü dolayısile geçen seneye nazaran 11 800 lira fazlasile 100 000 lira tek
lif edilmiştir. 

Fasıl : 11 - Madde : 1 
Vilâyetler tenvir ve teshini 

1940 malî yılmdakinin aynidir. 

Fasıl : 11 - Madde : 2 
Vilâyetler kırtasiyesi 

Kâğıt fiatlarınm yükselmiş olması dolayısile geçen seneye nazaran 4 000 lira fazlasile 50 000 lira 
teklif olunmuştur. 

Fasıl : 12 
Vilâyetler müteferrikası 

Ankara, İstanbul ve îzmir telefonları da dahil olmak üzere P. T. T. Merkezlerinin adedi yedi 
yüz yirmi bire baliğ olduğundan bu merkezlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere 1941 malî yılı için 
geçen seneye nazaran 46 400 lira fazlasile 100 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 13 - Madde : 1 
îcar bedeli 

P. T. T. Merkezi ittihaz olunan 718 binadan üç yüz kadarı icarlıdır. 1940 bütçesile alman 120 850 
lira tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiş ve 30 000 lira münakale yapılmıştır. 

Yeniden açılması melhuz olan merkezler de nazarı itibara alınarak 1941 malî yılı için 39 150 lira 
fazlasile 160 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 13 - Madde : 2 
Mahkeme masrafları 

1941 malî yılı için 5 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 13 - Madde : 3 
Defatir ve matbu evrak 

1940 malî yılmdakinin aynidir. 

Fasıl : 13 - Madde : 4 
Matbaa ve hesap makineleri mubayaa, tesis, işletme ve idare masraflarile memur ve müs

tahdemin ücret ve yevmiyeleri 
1940 malî yılının aynidir. 

Fasıl : 13 - Madde : 5 
P . T. T. Mecmuası ve masrafları 

1940 malî yılmdakinin aynidir. 

Fasıl : 13 - Madde : 6 
Melbusat 

Kumaş ve malzeme fiatlarmdaki artış dolayısile 1941 malî yılı için geçen seneye nazaran 47 900 
lira fazlasile 200 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 13 - Madde : 7 
Banka ile olan nakdî muamelelerin faiz, komüsyon ve sair masrafları 

1941 malî yılı için 12 860 lira noksanile 5 000 lira teklif edilmiştir. 
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Fasıl : 13 - Madde : 8 

Sigorta 
1940 malî yılının aynidir. 

Fasıl : 13 - Madde : 9 
Süvari müvezzilerine verilecek hayvan yem bedeli 

Adlî tebligat dolayısile istihdam edilen süvari mü velilerinin hayvan yem. bedeli olup 1940 malî 
yılmdakinin aynidir. # 

Fasıl •: 14 
Daimî menıı riyet harcırahı 

1940 malî yılmdakinin aynidir. 

Fasıl : 15 
Muvakkat memuriyet harcırahı 

1940 malî yılmdakinin aynidiv. 

Fasıl : 16 
Müfettişler harcırahı 

Geçen seneye nazaran 15000 lira noksanıle 75 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 17 
Bütçe kanununun 6 ncı maddesi mucibince verilecek ücret ve yevmiyeler. 

Her gün en az sekiz saat çalışan telgraf muhabere memurları pazar ve diğer tatil günleri de va
zife görmekte olduklarından bunların hafta ve bayram tatilleri yoktur. Bütün Devlet memurla-
rile diğer müessesat memur ve müstahdemlerinin istifade ettikleri haftalık ve dinî, millî tatil gün
lerinde bu zümre mahrum bulunmaktadır. 

Devamlı vazife gören bu memurlara hafta ve bayram tatillerindeki mesaileri için hiç olmazsa 
bir buçuk iki lira arasında yevmiye verilmesi nisfet ve madelet icabı görülerek bu tertipteki 
tahsisat geçen seneye nazaran 110 000 lira fa^lasile 190 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 18 
Ücretli muhabere ve nıükâleme masrafı 

1940 yılı için 1000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 19 - Madde : 1 
Mahkeme harçları 

1941 yılı için 2750 lira noksanile 5000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 19 - Madde : 2 
Pul aidatı beyiyesi 

1940 yılı için alınan 20 000 lira tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiş, Muhasebei umumiye kanunu
nun 48 nci maddesine tevfikan 3500 liranın ilâveten sarfına mecburiyet hâsıl olmuştur. 

Bu husus nazarı itibara alınarak 1941 malî yılı için 25 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl: 19 - Madde: 3 
Tahsildarlar aidatı 

1940 malî yılmdakinin aynıdır. 

Fasıl: 19 - Madde: 4 
Umumî telefon merkezleri aidatı 

1940 malî yılmdakinin aynıdır. 
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Fasıl: 19 - Madde: 5 

Reddiyat 
Geçen seneye nazaran 700 lira noksanile 4 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl: 19 - Madde: 6 
Sai ücreti 

Geçen seneye nazaran 1 500 lira noksanile 2 500 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl; 19 -Madde : 7 
Bina, arsa, tanzifat ve tenvirat vergileri 

Geçen seneye nazaran 1 000 lira noksanile 500 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl: 19 - Madde; 8 
Ecnebi P. T. T. idare ve konpanyalarile vuku bulan bilûmum münasebetlerden mütevellit eski 
ve yeni sene borçlarile Bern bürosuna ve beynelmilel birlik ve komitelere verilecek senelik 

iştirak hisseleri ve bunlardan celbedilecek risale, mecmua ve matbua bedelleri 
1940 yılı bütçesile alman 200 000 lira tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden 1941 yılı için 50 000 

lira fazlasile 250 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl: 20 
Bilûmum bina, arsa, istimlâk, inşaat ve tesisat ve tamirat bedellerile kontrol memurları ücret 

ve sair masrafları 
İdarenin merkez ve taşra teşkilâtının işgali altında 700 küsur bina mevcut olup bunun 300 ka

darının Hazine mali binalar teşkil etmektedir. 
İdare malı binaların tamir ve ıslahiie önümüzdeki senede inşaatı ikmal edilecek olan umumî mü

dürlük binasının bakiye bedeline ait olmak üzere 1941 malî yılı için 50 000 lira fazlasile 300 000 lira 
teklif edilmiştir. 

Fasıl : 21 - Madde : 1 
Nakliyat 

önümüzdeki senede posta seferlerinin tezyidi ve yeniden merkez ihdas olunması gibi hususlar na
zarı itibara alınarak 1941 yılı için 410 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 21 - Madde - 2 
Bendiye 

Ambalaj kâğıdı, sicim, kurşun, etiket ,kapsul ve mühür mumu fiatlarmdaki tereffü dolayısile 
1941 malî yılı için 20 000 lira fazlasile 75 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 21 - Madde : 3 
Hurç, çanta ve çuval mubayaa bedellerile tamir masrafları 

1940 malî yılmdakinin aynidir. 

Fasıl : 21 - Madde : 4 
Seyyar primleri 

1940 malî yılmdakinin aynidir. 

Fasıl : 21 - Madde : 5 
Havale teahhütlü ve kıymetli mektup ve paket tazminatı 

1941 malî yılı için 5000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 21 - Madde : 6 
Seyyar hamal primleri 

Posta seyyar memurlarının istasyonlarda - Posta çantalarını vagonlardan alıp verirken bizzat bu
lunan meşgul olmalarının vazifelerini ifada müşkülât ve tcahlmrlara sebep olduğu nazarı dikkate alı
narak her seyyar memurun yanma bir hamal verilmesi zarurî görülmüş ve bunun için (D) cetve-
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linde kâfi miktar hamal kadrosu ilâve edildiğinden bunlara da scyriscfer esnasında verilmesi lâzım 
gelen prime karşılık olmak üzere 12 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl: 22 - Madde: 1 
Avrupada bastırılacak pul ve yaptırılacak kalıplar için gönderilecek memurların harcırah ve 

masrafları 
1940 malî yılındakinin aynıdır. 

Fasıl: 23 
Cevaplı kuponlar mukabilinde veya vusulü ihbarlı telgrafınım el er için yapıştırılan veya battala 

kalan pullar bedeli 
1940 malî yılındakinin aynıdır. 

Fasıl: 24 - Madde: 1 
Mubayaa 

1940 malî yılmdakine nazaran 135 000 lira noksan ile 15 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl: 24 - Madde: 2 
Tamir ve yedek malzeme 

1940 malî yılındakinin aynıdır. 

Fasıl: 24 - Madde: 3 
İşletme, hayvan yem bedelleri ve sair masrafları 

Mevcut olanlarla yeniden alınacak nakil vasıtalarının işletmesi için geçen seneye nazaran 10 000 
lira fazlasile 50 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl: 25 - Madde: 1 
Telgraf ve telefon tesisat, inşaat ve tamiratında çalıştırılacak amele yevmiyesi 

1940 malî yılındakinin aynıdır. 

Fasıl: 25 - Madde: 2 
Telgraf ve telefon tesisat, inşaat ve tamiratı ve her nevi makine, alât, edevat ve malzeme be-

dellerile nakliye ve sair masrafları 
Geçen seneye nazaran 242 000 lira noksanile 1 322 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 25 — Madde : 3 
Telgraf ve telefon işletme masrafı 

Malzeme fiatlerindeki tereffü dolayısile 1941 malî yılı için 50 000 lira fazlasile 250 000 lira 
teklif edilmiştir. 

Fasıl : 26 
Telsiz telgraf servisi için mubayaa olunacak makine, alât, edevat ve malzeme bedellerile ilân ücret

leri tesis, tamir, işletme, nakliye ve sair masraflarili amele yevmiyeleri 
1940 malî yılma nazaran 30 000 lira noksanile 150 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 27 
Mühendis, makinist ve sair fen memurlarile mmtakaları haricinde çalıştırılacak hat bakıcılarının 

muvakkat memuriyet harcırahları 
1941 malî yılı için 15 000 lira noksanile 35 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 28 
P. T. T. Fabrikası demirbaş eşya ve işletme masraflarile amele yevmiyeleri, ilân ücreti ve fabrika

nın nakil ve tesis masrafı 
P. T. T. Fabrikası için bütçenin 28 nci faslının 1 ve 2 nci maddelerine konulmuş olan tahsisat 

tevhit edilerek fabrikanın geriye nakil ve tesis masraflarile eşya ve malzeme fiatlerindeki tereffüler 
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nazarı itibare alınarak 1941 malî yılı ihtiyacı geçen seneye nazaran 43 000 lira fazlasile 100 000 lira 
teklif edilmiştir. » 

Fasıl : 29 
Ecnebi mütehassıslar masrafı 

1941 malî yılı için 15 000 lira tesbit ve teklif olunmuştur. ""' ^ 

Fasıl :30 
Kongre, konferans ve staj için ecnebi memleketlere gönderileceklerin harcırah ve sair masrafları 

Geçen seneye nazaran 6 000 lira noksanile 10 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 31 - Madde : 1 
Telgraf, telefon ve telsiz mühendisi yetiştirilmek üzere ecnebi memleketlere gönderilecek talebeler 

masrafı 
1941 malî yılı için bir lira teklif olunmuştur. 

Fasü..: 31 - Madde : 2 
Yüksek Mühendis mektebinde okutturulacak talebe masrafı 

Mühendis mektebindeki talebe adedinin arttırılması lüzumlu görülerek bir sene için 72 ye çı
karılan talebenin tahsil masrafını karşılamak üzere geçen sene bütçesine nazaran 14 700 lira fazla
sile 30 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 31 - Madde : 3 
Makinist yetiştirilmek üzere sanat mekteplerinde okutturulacak talebe masrafı 

P. T. T. Servisinin teknik elemanlarla takviyesi icap ettiğinden makinist yetiştirilmek üzere 
teknik sanat mekteplerinde okutturulacak talebeler için yeniden açılan bu fasla 1941 malî yılı için 
15 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 32 
Stajyer ücretleri 

Muhabere memuru yetiştirilmek üzere P. T. T. Servislerinde çalıştırılmakta olan stajyerler ade
dinin tezyidi icap ettiğinden 1941 malî yılı için geçen seneye nazaran 40 000 lira fazlasile 80 000 
lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 33 - Madde : 1 
Kurs muallim ücreti 

Mevcut memurların malûmatını tevsi için geçen sene tesis edilmiş olan kurslarda ancak yedi 
aylık bir tedrisat devresi takip edilebilmiş ve geçirilen bir senelik tecrübe neticesinde ders saat
lerinin arttırılması. Lüzum hâsıl olduğundan bunlarda istihdam edilecek muallimlerin ücretleri 
karşılığı olmak üzere geçen seneye nazaran 4000 lira fazlasile 10 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 33 - Madde : 2 
Kurs masrafları 

Kurs idare masrafları da dahil olmak üzere 1941 malî yılı ihtiyacı için 41 800 lira tesbit ve tek
lif olunmuştur. 

Fasıl . 34 - Madde : 1 
3335 sayılı kanun mucibince verilecek tedavi, yol ve sair masrafları 

Geçen seneye nazaran 3000 lira noksanile 15 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 34 -Madde : 2 
Telgraf ve telefon fabrikasile telsiz istasyonları ve servis salonları için alınacak edviye bedeli 
1940 malî yılmdakinin aynidir. 
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' ' " ' "~ ~ Fasıl : 35 

Vazife esnasında kazaya uğrayanların tedavi ve yol masrafları, ölen ve sakatlanan müstah
demler ile işçilerin kendilerine veya ailelerine verilecek tazminat ve bunların cenaze, sıhhî 

muavenet, levazım, edviye ve nakliye masrafları 
1941 malî yılı için 2 500 lira tesbit ve teklif olunmuştur. 

Fasıl : 36 
Pasif korunma masrafları 

Pasif korunma masrafları karşılığı olmak üzere 1941 malî yılı için 50 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 37 
Mütekait, dul ve yetim maaşjarı 

Mevcut mütekait dul ve yetimlerle önümüzdeki senede tekaüdü icra edileceklere veya ölenle
rin ailelerile yetimlerine tahsis olunacak maaşlar karşılığı olmak üzere 1941 malî yılı için 50 000 
lira fazlasile 410 000 lira teklif olunmuştur. 

v Fasü : 38 
Hükmo/unmuş borçlar 

1941 malî yılı için 1000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 39 
3530 sayılı beden terbiyesi kanunu hükümlerine göre yapılacak masraf ve ücretler 

Beden terbiyesi kanununa göre yapılacak masraflar karşılığı olmak üzere yeniden açılan bu 
fasla 1941 malî yılı için 1000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 40 
Geçen yıl borçları 

1940 malî yılında tahakkuk edecek borçlar karşılığı olmak üzere 16 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl: 41 - Madde: 1 
1939 yılı borçları karşılığı 

Tahakkuk etmiş ve edecek borçlar karşılığıdır. 

Fasıl: 41 - Madde: 2 
1938 yılı borçları karşılığı 

Tahakkuk etmiş ve edecek borçlar karşılığıdır. 

Fasıl: 41 - Madde: 3 
1937 yılı borçlar karşılığıdır. 

Tahakkuk etmiş ve edecek borçlar karşılığıdır. 

Fasıl: 41 - Madde: 4 
1936 yılı borçlar karşılığı 

Tahakkuk etmiş ve edecek borçlar karşılığıdır. 

Fasıl : 42 
3054 numaralı kanun mucibince mülga İstanbul telefon şirketine verilecek taksit bedeli kar

şılığıdır. 

Fasıl : 43 
3375 numaralı kanun mucibince mülga İzmir telefon şirketine verilecek taksit bedeli karşılı

ğıdır. 

Fasıl : 44 
1715 numaralı kanunun 8 nci maddesi mucibince Cumhuriyet Merkez bankasına verilecek itfa 

karşılığıdır. 
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Varidat mucip sebepleri 

Birinci fasıl 
Posta ve telekomünikasyon hasılatı 

Fasıl : 1 
Posta varidatı 

1940 malî yılındaki muhammenata nazaran 1 869 932 lira noksanile 4380 068 lira olarak tah
min edilmiştir. 

Bu miktarın 880 068 lirası 2721 sayılı kanun hükmüne tevfikan maktuiyet esasını kabul etme
yen muvazene! umumiyeye dahil bazı dairelerin tahakkuk eden posta ücretleridir. 

Görülen noksanlık ise adlî tebligat işlerinin idaremize devri esnasında müteşekkil komisyona, 
salahiyetli adlî mercilerden verilen ihsaî malûmatta şehir dahili tebligata ait olarak gösterilen mik
tarın ancak % 10 nisbetiııde tahakkuk etmiş ve bu yüzden posta varidatının takriben iki milyon 
lira gibi bir noksanlık arzetmesinden, ileri gelmekte olup idarenin normal posta varidatı ahvali 
haziranın dünya iktisadiyatında bıraktığı mühim tesire rağmen nisbî bir inkişaf arzetmektedir. 

İkinci madde 
Telgraf varidatı 

1940 malî yılının ilk altı ayı zarfındaki tahsilat 1 270 986 liradan ibaret olup sene sonuna kadar 
bu membadan 2 500 000 lira kadar bir varidat elde edileceği tahmin olunmaktadır. Bu miktar 
2722 sayılı kanun hükümlerine tevfikan mak'tniyet esasını kabul etmeyen umumî bütçeye dahil 
bazı devairin telgraf ücretleri olarak tahakkuk eden 742 763 lira ilâve edilmiş ve bu suretle 1941 
malî yılı telgraf varidatı muhammenatı 3 242 763 liraya baliğ olmuştur. 

Üçüncü madde 
Telefon varidatı 

1940 malî yılının ilk altı aylık tahsilat 1 238 187 lira olup muhammenata nazaran 75 687 lira 
bir fazlalık müşahede edilmektedir. 

Bu fazlalığın, sene sonuna kadar artması memul bulunduğundan 1941 varidatı 2 580 000 lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

Dördüncü madde 
Telsiz telgraf 

1940 malî yılının ilk altı ayı zarfındaki tahsilat 711 981 lira olup muhammenata nazaran 
236 981 lira fazlalık vardır. 

Varidat tahsilatında müşahede edilen fazlalık dolayısile 1941 malî yılı telsiz varidatının 
1 300 000 liraya baliğ olacağı tahmin olunmuştur. 

Fassıl : 2 
Resmî dairelerden maktuan alınacak posta ve telgraf ücretleri 

Birinci madde 
Umumî bütçeye dahil daireler 

Umumî bütçeye dahil dairelerin, 2721 ve 2722 sayılı kanunlar mucibince maktuiyet esasını 
kabul edenlere ait olmak üzere 1941 malî yılı posta ve telgraf ücretleri 533 197 liradan ibaret bu
lunmuştur. 

İkinci madde 
Mülhak bütçeli daireler 

Mülhak bütçeli dairelerin 1941 malî yılı posta ve telgraf ücretleri, tutulan istatistiklere göre 
128 356 liradan ibaret bulunmuştur. 
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Fasıl : 3 

Mütenevvi hasılat 
Geçen seneye nazaran 1218 lira fazlasile 67 540 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 4 
Radyo aidatı 

1940 yılının altıncı ayı zarfında radyo ücretlerinden vaki olan tahsilat 706 950 liradır. 
Bu miktarın, sene sonuna kadar biraz daha artacağı derpiş edilerek vaki olacak tahsilattan 

3837 numaralı kanunun muvakkat 2 nci maddesi mucibince alınması icap eden % 10 aidat T941 
yılı için 90 000 lira olarak tahmin olunmuştur. 

Fasıl : 5 
Geçen senelerden müdevver nakit mevcuda 

1939 yılı sonundaki nakit mevcudu 4 961 895 lira olup bunun 2 071 197 lirası 1940 yılı zar
fında Bütçe varidatına inkilâp ettirilmiş ve bakiyesi de 3875 numaralı kanunun beşinci maddesile 
verilen salâhiyete istinaden yapılacak taahhütlere karşılık tutulmak üzere açılan faslı mahsusa tah
sisat olarak kaydedilmiştir. 

Faslı mahsusa konulmuş olan tahsisattan şimdiye kadar 133 bin küsur lira kadarı tediye saf
hasına intikal ettirilmiştir. 

Kalan tahsisatın mühim bir miktarı taahhüde bağlanmış ve bu miktar 1941 yılı bütçesinde 
alâkalı tertiplere tahsisat olarak ilâve edilmiş olduğundan idareye ait mevcuttan 1940 senesinde 
sarfı mümkün görülmeyen kısmından 2 600 000 lirası varidat bütçesinde açılan bu tertibe ko
nulmuştur. 

Posta, telgraf ve telemon umumî müdürlüğünün 1941 malî yılı Bütçe kanunu esbabı mucibesi 
P. T. T. umumî müdürlüğünün 1941 malî yılı bütçesi mütevazin olarak hazırlanmış ve Yüksek 

Meclisin tetkik ve tasdikma arzolunmuştur. 
Bu sene için teklif edilen varidat masraf bütçeleri geçen seneye nazaran 310 952 lira bir fazlalık 

arzetmektedir. 
Masraf kısmındaki fazlalık, şu sebeplerden ileri gelmektedir. 
1940 malî yılı Bütçe kanununa bağlı (C) cetvelinde müvezzi ve hat bakıcılardan 1200 nün 

maaşı idarenin malî vaziyeti sebebile 9 lira olarak tesbit edilmiştir. 
Bu vazifelere ilk mektep mezunları arasından imtihanla tayinler yapılmakta ve 3656 sayılı ba

rem kanununun 3 ncü maddesinin A fıkrasına göre bu derece tahsili olanlar için maaş başlangıcı 10 
lira olarak kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bu memurların gördükleri işlerin ağırlığı ve tayinlerinde aranılan şartlar nazarı itibare alına
rak Barem kanunu ile emsali derecede tahsili olanlara veirlmiş olan haklardan mahrumiyetlerinin 
idamesi madelete uygun görülmemiş ve bu sene bütçesine konulan tahsisat bunlara.ait maaşların 
10 liraya çıkarılmasından ve diğer müvezzi kadrolarının da ihtiyaçla mütenasip bir şekilde tadil ve 
tebdil olunmasmdandır. 

Bundan başka ücretli müstahdem kadrolarında yapılan değişiklik ve ilâvelerle (L) cetveline da
hil memuriyetlerden bir kısmının filî kadroya alınması ve diğer bazı masraf tertiplerine yapılan zam
lar da bu yükselişin âmilleri arasında bulunmuştur. 

Bütçe kanununun 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16, 17 ve 18 nci maddeleri geçen senekinin ayni bı
rakılmış 6, 11 ve 12 nci maddeleri de tadil edilmiştir. 
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Rapor 

Tetkiki uhdeme tevdi buyurulmuş olan Posta, telgraf ve telefon idaresinin 1941 malî yılı mas
raf ve varidat bütçelerinde elde ettiğim neticeleri encümenimizin yüce huzurlarına arzediyorum: 

a-Masraf bütçesi : 

1 — I nci faslın I nci maddesindeki maaş, tahsisatında 111 300 liralık bir zam görülmektedir. 
Bu zammın 75 800 lirası (O) cetvelinde bulunan müvezzilerin maaş derecelerinin yükseltilmesinden 
,2 800 lirası 9 lira maaşlı ilk mektep mezunu 1 200 müvezziin maaşlarının 3656 numaralı kanun hü
kümlerine göre 10 liraya iblağından; 7 500 lirası (L) cedvelinde yapılan değişiklikten ve 20 000 li-
lirasıda geçen sene münakale suretile tenzil edilen bu paranın bu sene tahsisatına tekrar ilâvesinden 
mütevellittir. 

Bunlardan 9 lira maaşlı ilk mektep mezunu 1 200 müvezziin maaşlarının 10 liraya çıkarılarak 
hasıl olan 28 000 liralık farkın kabulü, kanun hükmüne göre zarurî ise de derece yükseltmelerin
den mütevellit 75 800 liranın bu sene tasarrufu muvafık olacağını encümenimizin yüksek takdirle
rine bırakırım. 

L cedvelindeki değişiklik tahsisata ilâveyi tazammın etmeyecek bir şekilde tespit edilmiş ve bu 
fasıldaki tahsisatın filî kadroya muvafık olarak konulduğu görülmüştür. Kadrodaki münhaller her 
ay açılıp kapatılan memurluklardan ibaret olup idarenin vaziyetine nazaran tasarruf yapılması 
imkânı yoktur. 

2 nci maddedeki açık maaşı bu sene 2 000 lira noksan teklif edilmektedir. 
2 — 3 ncü faslın ikinci maddesindeki müteferrik müstahdemler adet Ve ücretlerinin tezyidi ile 

maddede 21 960 liralık bir zam yapılarak tahsisat yekûnu 83 280 liraya iblağ edilmiş ise de fabri
ka kadrosuna ilâve olunan birer usta başı ve modelci ile bu sene zarfmda bitirilecek umumî mü
dürlük binasının iki kalorifercisi tahsisatı tutarı olan 5 520 liranın ilâvesile iktifa edilmiş; adet ve 
ücretlere yapılan zamaimden mütevellit 16 000 liranın tasarrufu düşünülmüştür. 

4 — 4 ncü faslın ikinci maddesine 121 410 lira ilâvesile 862 980 lira konulmuştur. 
5 — 5 nci muvakkat tazminat faslında 40 000 liralık bir tasarruf yapılmıştır. 
6 — 6 nci fasıldaki merkez mefruşat ve demirbaşına ait tahsisattan 15 000 lirası yapılmakta olan 

merkez binasının tefrişine sarfedildiği ve mütebaki para ile de havale kontrolünün makineleştiril-
mesi için makine ve diğer mefruşat ihtiyaçlarınınkapatılaeağı ifade edilmiştir. 

7 — 7 nci faslın merkez tenvir ve teshin maddesinden geçen sene 4 000 liralık bir münakale ya
pılmış ve bu sene maddeye 4 000 lira noksan konulmuştur. 

8 — 9 ncu merkez müteferrikası faslına geçen sene 1 000 liralık munzam tahsisat almdığı için 
bu sene tahsisatı arttırılmamış ise de bu fasıldan ödenen ilân ücretleri masrafları ait oldukları fasıl ve 
maddelere nakledilmiştir. 

9 — Vilâyetler mefruşat ve demirbaşına ait 10 ncu fasla 11 800 liralık bir ilâve mevcut ise de 
bu ilâvenin tasarrufu mümkün görülmüştür. 

10 — 11 nci faslın kırtasiye maddesindeki zam kâğıt ve karton fiatlarındaki yükselme karşılığı
dır. 

11 — Vilâyetler müteferrikasına ait 12 nci fasla 47 000 liralık bir zam teklif edilmekte ise de 
(25) liraya kadar olan tamirlerin bu fasıldan tediyesi için bütçe formülündeki değişiklik muvafık 
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görülmüg ve fasıl yekûnu 80 000 lira olarak tespit edilmiştir. 

12 — 13 ncü faslın birinci maddesindeki icar bedeli için 160 000 lira istenilmektedir. Geçen sene 
bu maddeye 30 000 lira munzam tahsisat alınmıştır. İçinde bulunduğumuz vaziyete göre bazı yerlerde 
şubeler açılması zarureti de kabul edildiği takdirde teklif edilen mikdarm kabulü icap eder. 

2 nci madde (2 750) lira noksandır: 
5 nci maddedeki tahsisata müsteniden neşredilmekte olan P.T.T. mecmuası ve neşir masraf

ları tetkik edilerek (1 500) liralık bir tasarruf temini imkân dahilinde bulunmuştur. 
6 nci maddedeki melbusat tahsisatına Hatların yükselmesi ve kirli yerlerde çalışan memurla

ra birer iş gömleği verilmesi ve servis salonlarına karyola ve yatak çarşafı gibi zarurî levazım 
satın alınacağı maksadile 48 000 lira zam yapılmış ve tahsisat yekûnu (200 000) e iblağ edilmiştir. 

Yedinci maddede 12 860 liralık bir tasarruf vardır. 
13 — 16 nci fasıldaki müfettişler harcırahında bazı müfettişlerin silâh altına alınması sebebile 

(15 000) lira kadar bir tasaruf elde edilmiştir. 
14 — Her gün sekiz saatten fazla çalışan P.T.T. idaresinin aktif servisindeki memurların kanunî 

tatil saatlerinde vazife gören müstahdemlerine emekleri mukabili bir mikdar ücret vermek mak
sadile bütçe kanunu lâyihasında tadil yapılmakta ve bu ücretleri karşılamak üzere 17 nci fasla 
110 000 liralık bir tahsisat ilâvesi teklif edilerek 80 000 liralık fasıl yekûnunun 190 000 liraya ib
lağı istenilmektedir. Geçen sene bu fasıldan 2 400 liralık bir münakale yapılmıştır. 

İçinde bulunduğumuz vaziyet ve P.T.T. gelirleri bakımından bu mühim zammın gelecek sene
lere tehiri icap etmekte ise de vekâlet, bu ücretlerin verilmesini madelet esaslarına uygun bul
maktadır. 

Encümenimizin yüksek takdirine arzediyorum. 
15 — 18 nci fasıl 1 000, 19 ncu faslın birinci maddesi 2750; 5 nci maddesi 700; 6 nci maddesi 

1 500 ve 7 nci maddesi 1 000 lira noksan olarak teklif edilmektedir. 
Pul beyiye şubelerinin arttırılmasından dolayı 2 nci maddedeki 20 000 liralık tahsisata 5 000 li

ra eklenmiş; madde yekûnu (25 000) e çıkarılmıştır. 8 nci maddedeki tahsisata da 50 000 lira ilâve 
edilmektedir. Fazla teklifin sebebi P.T.T. idaresindeki inkişaf neticesi beynelmilel müesseselerle 
temasın artmasından ve alelıtlak deniz kablolarının tamirini temin için, formülde yapılan deği
şikliklerden ibarettir. 

16 — Geçen sene 250 000 lira tahsisat verilmiş olan inşaata ait 20 nci fasıl bu sene bütçesi ile 
300 000 liraya çıkarılmıştır. 

Bu tahsisattan 200 000 lirası Ankaradaki merkez binasının 10 000 lirası Gölcükdeki binanın bi
tirilmesine 22 000 lirası Beyoğlu P.T.T. binasının tamirine ve 68 000 lirası Mersin Kayseri, Zongul-
dak,Kozlu ve İzmitteki telefon binalarının 1941 de ödenecek inşaat bedelleri taksitlerine ve 250 
kadar binanın zarurî tamirlerine karşılık tutulmaktadır. Bu binaların yapılıp bitirilmesi için Koor
dinasyon heyetinden karar alındığı ifade edilmiştir. 

21 nci faslın birinci maddesindeki 380 000 liralık tahsisata bu sene zarfında 35 000 lira münaka
le suretile zammedilmiş olduğundan 1941 malî senesi için bu madde 410 000 lira olarak teklif olun
maktadır. 

2 nci maddedeki bendiye tahsisatına da malzeme fiatlarmdaki yükselme sebebile 20 000 lira 
ilâve edimiş madde yekûnu 75 000 liraya baliğ olmuştur. 

4 ncü maddeden geçen sene münakale suretile tenzil edilen 5 000 lira bu seneki tertipten düşü
rülerek maddeye 35 000 liralık tahsisat konulmuştur. 

5 nci madde de 5 000 liralık bir tasaruf vardır. Seyyar memurlara tefrik için (D) cetveline ilâ
ve olunan 84 hammala seyahatleri zamanındaki masraflarını karşılamak üzere prim verilmesi dü
şünülerek 21 nci fasla 6 nci madde eklenmiş ve 12 000 liralık bir tahsisat konulmuştur. 

18 — 22 nci faslın birinci maddesindeki posta pulu ve kart tabiyesi tahsisatı bu sene 50 000 
lira noksanı ile 150 000 lira olarak teklif olunmaktadır. 

19 — 24 ncü faslın birinci maddesindeki nakil vasıtaları mubayaası tahsisatı 1940 bütçesinde 
150 000 liraya baliğ olduğu halde vaziyeti hazıra sebebile istenilen mubayaalar yapılamamış ve 
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bu maddeden 100 788 lira münakale suretile tenzil edilmiş olduğu için maddeye 15 000 lira konul
muştur. istenilen bu para ile mubayaası mümkün olduğu takdirde. 

2 servis otomobili) 
3 Kamyonet ) 
8 Motosiklet ) 

445 Bisiklet ) alınması düşünülmektedir. 
Bu faslın 3 ncü maddesindeki 40 000 liralık işletme tahsisatı da 10 000 lira fazlasile (50 000) e 

çıkarılmıştır. Geçen sene bu maddeye 10 000 lira munzam tahsisat verilmişti. 
. 20 — 25 nci faslın 2 nci maddesine mevzu 1 564 000 liraya müsteniden 1 366 913 liralık taah
hüde girilmiş ve 38 000 lira da münakale suretile tenzil edilmiş olduğundan bu sene alınacak malzeme 
için 242 000 lira noksanı ile 1 322 000 lira istenilmiştir. 

3 ncü maddeye de 50 000 lira zam yapılmış ve tahsisat yekûnu 250 000 liraya baliğ olmuştur. 
Gecen sene bu maddeden 32 000 lira münakale suretile tenzil edilmiş ise de bu sene 11 vilâyette 
yeniden santral kurulacağı için zam yapılması zarureti hasıl olmuştur. 

21 — 26 nci fasılda 30 000 lira bir tasarruf vardır. Geçen sene bu fasıldan 30 000 liralık bi** 
münakale yapılmış ve fasıl yekûnu buna göre (15 000) e indirilmiştir. 

22 — 27 nci fasıldaki ücretli memurların muvakkat memuriyet harcırahları tahsisatı 15 000 
lira noksanı ile 35 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

23 — 28 nci fasıldaki maddeler kaldırılmış ve 100 000 lira tahsisat konulmuş ise de bu fasıl 
tekrar maddelere ayrılmış; 1 ve 2 nci maddelerdeki tahsisat aynen kabul edilmiş ve yeniden açı
lan 3 ncü maddeye mevzu 50 000 liralık tahsisat i ] e Istanbuldaki P. T. T. fabrikasının nakli ve 
tesisi masrafı karşılanmıştır. Buna göre fasıl yekûnuna 43 000 lira eklenmiştir. 

24 — Hala ecnebi mütehassıs olarak 250 lira ücretli bir Macar vardır. Ayrıca celbi düşünülen 
diğer bir mütehassıs için de 6 000 liralık ücret k a r ş û ^ konulduğu takdirde 29 ncu fasla mevzu 
15 000 liralık tahsisatın (10 000) e indirilmesi mümkün olur. 

25 — 30 ncu faslın geçen sene bütçesinde olduğu gibi tekrar iki maddeye ayrılması ve staj için 
ecnebi memleketlere memur izamı imkânı yok ise imkân husulünde Macaristana memur göndermek 
maksadile idareyi tahsisatsız bırakmamak için ikinci maddeye 5 000 lira konulması ve mütebaki 
(5 000) liranın tasarrufu kolay olur mütaleasmdayrm. 

26 — Ecnebi memleketlere talebe gönderilemediğinden 31 nci faslın 1 nci maddesindeki 20 000 
lira kaldırılmış; buna mukabil mühendis mektebindeki talebe adedi arttırılarak ikinci maddeye 
14 700 lira fazlasile 30 000 liralık tahsisat konulmuştur. 

Makinist ve çırak yetiştirilmek maksadile teknik sanat okullarında okutturulacak talebe için 
bu fasılda veni açılan 3 ncü maddeve 15 000 lira vazolunmuştur. 

27 — Staiiverler istihdamında fazla favda elde edildiği cihetle adetleri 160 dan (300) e çıkarıl
mış ve 32 nci fasıldaki 40 000 liralık tahsisat da (80 000) liraya iblağ edilmiştir. 

28 — 33 neüfasılda 32 000 liralık bir tasarruf vardır. Birinci maddedeki muallimler ücre
tine adetlerinin arttırılmasından dolayı 4 000 lira zam varsa da kurs masraflarından 36 000 lira 
tenkis edilmekte ve kurs idare masrafları da bu paradan ödenmek maksadı güdülmektedir. Formülde 
buna göre değişiklik yanılmıştır. 

29 — 34 ncü fasılda 3 000 lira ve 35 nci fasılda (2 500) liralık bir tasaruf vardır. 
30 — Bu sene yeniden açılan 36 nci fasla pasif korunma için 50 000 liralık tahsisat konulmuş

tur. 
31 — Tekaüt, dul ve yetim maaşlarına ait 37nci fasıldaki tahsisatın geçen sene kifayetsizliği 

anlaşılmış ve 50 000 liralık bir zam yabılmıştır. Bu sebeple faslın yekûnu bu sene 410 000 liraya 
çıkarılmıştır. 

32 — Yeniden açılan 39 ncu fasla beden terbiyesi masrafları için 1 000 lira konulmuştur. 
Bütçe kanunu lâvihasınm 6 nci maddesinde bahis mevzuu olan resmî tatil günlerinde çalıştırı

lacaklara verilmek üzere 17 nci fasla ilâve edilen ve kabulü tarafımdan Yüksek encümenimizin 
takdirine arzolunan 110 000 lira hariç tutulduğu halde muhtelif fasıl ve maddelerdeki tetkiklere 
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nazaran idare hizmetlerinin ifasına ve işlerinin inkişafına mâni olmamak şartile, içinde bulunduğu 
muz vaziyetin malî ve iktisadî müşkülleri daima göz önünde tutularak masraf bütçesinden (180 000) 
lira kadar bir tasaruf temini mümkündür. 

Sebeplerini yukarıdaki fasıl ve maddelerde arzettiğim bu tetkiklerimi encümenimizin tasvip na
zarına arzediyorum. 

Raportör 
Malatya Mebusu 

M. Öker 

B - Varidat bütçesi : 

1940 malî senesi için P. T. T. idaresinin 14 610 1)72 lira lalı m in edilen varidatı 1941 malî senesi 
için 14 921 921 lira olarak tahakkuk ettirilmiştir. 

Bu varidatı teşkil eden kalemlerin 1940 ve 1941 deki vaziyetleri aşağıda gösterilmiştir. 
1940 . 1941 

1 — Posta 
2 — Telgraf 
3 — Telefon 
4 — Telsiz 
a) 
5 — Umumî bütçeye dahil dairelerden 
b) Mülhak bütçeli dairelerden 
6 — Mütenevvi hasılatı 
7 —• Radyo hasılatı 
8 — Geçen seneden müdevver nakit mevcudu 
Bu rakmalardan posta hasılatında görülen 1 869 932 lira noksanlığın sebepleri Hükümetin es

babı mucibe mazbatasında izah edilmektedir. 
Diğer kalemlerden 1941 senesi için telgraf varidatından 662 263, telefonda 255 000, telsizde 

350 000, radyoda da 20 000 lira tahmin fazlalığı vardır. 
Bu rakamların gerek üç senelik vasatileri ve gerek 1940 senesi içindeki 9 aylık hasılatı göz önün

de tutulacak olursa fevkalâde bir vaziyet hadis olmadığı halde 1941 senesi için takdir edilen varida
tın elde edilebileceği kuvvetle ümit edilebilir. 

M. Öker 

6 250 000 
2 580 000 
2 320 000 
950 000 

178 535 
119 500 
66 325 
70 000 

2 071 197 

4 380 068 
3 242 763 
2 580 000 
1 300 000 

533 197 
128 356 
67 540 
90 000 

2 600 000 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 104 
Esas No. 1/548 

24 - V - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 28-11-1941 tarih ve 6/767 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan Posta 
Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü 1941 ma
lî yılı bütçe kanunu lâyihası encümenimize ha
vale Duyurulmakla Münakalât vekili Cevdet Ke
rim încedayı ve Posta ,Telgraf ve Telefon Umum 
Müdürü ve Maliye Vekâleti namına Bütçe Mü
dürü hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu: 

Masraf bütçesi : 
Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü

nün 1941 malî yılı masraf bütçesi bu yıl 14 921 
924 lira olarak teklif edilmiş olup geçen yıla nis-
betle 310 952 lira bir fazlalığı ihtiva etmektedir. 
Bu fazlalığın sebepleri Hususî Mazbata Muhar
ririn raporunda tafsilen izah edilmiştir. 

Ancak encümenimiz bu yekûndan 66 800 li
ralık bir tasarrufun mümkün bulunduğuna dair 
Raportörün noktai nazarına iştirak etmiş ve 
muhtelif tertiplerden bu tenzilâtı icra ve masraf 
bütçesini 14 855 124 lira olarak kabul eylemiş
tir 

Varidat bütçesi : 
İdarenin 1941 malî yılı varidatı da geçen 

yıla nazaran 31.1 952 lira fazlasile 14 921 924 
lira olarak tahmin edilmiş bulunmaktadır. 

Bu yıl varidatın en mühim kalemini teşkil 
eden Posta muhammenatında geçen yıla naza
ran 1 869 932 lira bir noksanlık arzetmekte-
dir. Bunun başlıca sebebi gecen yıl bu İdareye 
tevdî edilmiş bulunan adlî tebligat işlerinden rt-
îmılan varidatın temin edilmemiş olması gösteril
mektedir. Adlî tebligatın postaya devri hak
kındaki kanun hükümlerine <röre mahkemele
rin lüzumlu görec'O'i bazı tebligatı mübaşirler 
vasıtasile de yaptırabiliri esi esası kabul edilmiş bu
lunduğundan bu hüküm sebebile bilhassa bü
yük şehirlerimizdeki asıl varidat membaım teş
kil edecek olan şehir dahili tebligat işlerinin pos
taya intikal etmediği ve ancak masrafı müstel-
zim bulunan şehir harici köy ve kasabalara va-
pflacak tebligatın posta vasıtasile icra edildiği 
verilen izahlardan anlaşılmış ve bu sebeple pos

ta varidatı bu yıl yukarıda arzedilen noksan
lıkla teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Buna mukabil telgraf varidatında bir inki
şaf kaydedilmiş ve bu varidat 662 763 lira bir 
fazlalıkla tahmin edilmiştir. 

İdare, tahminlerini yaparken 1940 yılının al
tı aylık tahsilâtına ikinci altı ay için geçen se
neler vasatilerin ve inkişaf seyirlerine nazaran 
tahmin edilen miktarın ilâvesile bu yekûna var
mış bulunmaktadır. 

Lâyihanmn encümenimizde müzakeresi sı
rasında 1940 yılının dokuz aylık tahsilatı el
de edilmiş bulunduğundan yapılan hesaba göre: 

Dokuz aylık 
hasılat 

Postadan 
Telgraftan 

3 401 000 
2 590 000 

5 991 000 lira tutmaktadır. 
Bu miktara maktuiyete bağlanmayan muh

telif dairelerin muhaberat tahakkukatı olan 
1 830 100 lira ilâve edilirse 7 821 100 liraya ba
liğ olduğu görülür. O erci maktuiyet esasına 
gitmemiş bulunan dairelerin bütçelerine Posta, 
Telgraf ücreti olarak konan tahsisat mecmuu yu
karda arzedilen tahakkukat mikdarınm dunun
da ve bilhassa bu noksanlık Millî Müdafaa büt
çesinde 300 bin lira gibi bir rakamla ifade edil
mekte ise de tahakkuk edecek alacakların Vekâ
let ve dairelerden velev teehhürle olsun tah
sili daima mümkün olması itibarile tahakkuka
tı dahili hesap ederek bu iki kalem varidat için 
yapılan tahminin muvafık olduğu anlaşılmıştır. 

Devairin Posta, telgraf ücretlerinin Posta ve 
Telgraf kanunları esasları dairesinde tesbiti 
ve maktuiyet esasına raptı menfaatleri icabatm-
dan olduğu gibi Posta, Telgraf ve Telefon ida
resinin de varidatmın müstakar bir hale gelme
sini temin edecek bir esas bulunması itibarile 
bu hükmün tamamii tatbikinin Hükümetçe na
zarı itibare alınmasını encümenimiz temenniye 
şayan görmüştür, 
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Telefon varidatında »•örülen tezayüt şehir

ler arası telefon tesisatının gittikçe mütekâmil 
bir seyr takip etmesinden ve bu sebeple muha
berat ın tezayüdünden ve telsiz muhaberatı da 
ahvali hazıra sebehile ar tmış bulunmasından 
ileri gelmiş ve bu halin önümüzdeki sene de ay
nen devamını kabul etmemek için bir sebep bu
lunmadığından 1940 varidatına göre konan ra
kam kabul edilmiştir. 

Maktuiyet esasına bağlanmış olan resmî da
irelere ait Posta, Telgraf muhaberct ı varidatı 
da is tat is t iklere müstenit ve İm dairelerin bütçe
lerine mevzu tahsisata tekabül etmektedir. 

"Radyo idaresi her ne kadar Matbuat Umum 
Müdür lüğüne bağlanmış ise de Radyo kanunu 
mucibince radyoların tescil, takip ve varidatı
nın tahsili vazifesi Posta, Telgraf ve Telefon i-
daresine mevdu bu lunduğundan bu hizmete mu
kabil radyo var ida t ın ın yüzde onu bu idare va
r idat ı meyanmda gözükmektedir. Geçen yıla. 
nazaran 20 000 lira bîr fazlalrk arzetmekte olan 
bu var idat memleketteki radyo abonelerinin ar-
tışile mütenasip olduğundan aynen kabul edil
miş ve diğer kalenderdeki muhammenat da ge
cen yıllara nazaran tahakkuk etmiş miktar lara 
^öve tespit edildiği anlaşıldığından var ida t büt
çesi 14 021 924 l ira olarak aynen kabul edilmiş
t ir . 

Bütçe Kanunu Lâyihası : 
Birinci madde (A) cetvelinin encümence ka

bul edilen veknnuna Q:ÖVQ düzeltilmiş, iki ve ü-

çüııcü maddeler aynen, dördüncü madde küçük 
bir tashih yapılmak suretile, 5-15 nci maddeler 

aynen, Ki ncı madde Muvazenei Umumiye kanıı-
nunt ında kabul edilen esasa göre tadilen, 17 nci 
ve müteakip maddeler aynen kabul edilmişlerdir. 

Yukarıda arzedilen değişiklikleri ihtiva et
mek üzere kabul edilen Kanun Lâyihası Uuıu-

,mî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek İle-
i si i ğe su nul m ustur . 

Reis Reis V. M. M 
0 orıı ı rı Kastan ı o n 11 Mı ı ğl a 
1. Eker T. Coşkan 11. Kilabm 
Kâtib 

İstanbul Bolu Bursa 
F. öyınen (!. Sait Siren Fazlı Güleç 

Bursa, Elâzığ Giresun 
N. Ayaş M. F. Altay M. Ahîeaya 

Gümüşane İspar ta İ spar ta 
D. Sakarya Kemal Turan M, Karaağaç 

î spa r t a Kayseri Kayseri 
R. Ünlü S, 11. Ürgüblü F. Baysal 

Kırklareli Konya Kü tahya 
Ti. Denker R. Türel A. Tiridoğlu 
Malatya Maraş Mardin 
M. fiher M. Bozdoğan R. Erten 

Muş Ordu Samsun 
S. Ataman II. Yalman M. Ali Yörük er 

Seyhan Sivas Trabzon 
S. Çam, Remzî Çiner Sim T>ay 

Tunceli Yozgad 
M. Yenel S. Tçaz 
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Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün 1941 malî yılı Bütçe kanunu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ ı T5ÜTCK ENOÜMKNİXfN DEĞİŞTİRÎŞİ 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon umu
mî müdürlüğünün 1941 malî yılı masrafları için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
14 921 924 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Posta, telgraf ve telefon umu
mî müdürlüğünün 1941 malî yılı masraflarına 
karşılık olan varidat bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 14 921 924 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3 — 2822 sayılı kanunun 28 nci 
maddesi mucibince her sene bütçesile maaş mik
tarları tesbit edilecek olan hat başbakıcı, baş-
müvezzi, hat bakıcı ve müvezzilerin adetlerile 
maaş ve tahsisatları bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bunlardan Ankarada bulunanlara, maaşları 
barem derecelerinden birine tekabül edenler 
için 3656 sayılı kanunun 10 ncu maddesile ayni 
maaş derecesinde bulunanlara verilen miktar
larda ve etmeyenler için de ayda onar lira ol
mak üzere mezkûr madde hükümleri dairesin
de muvakkat tazminat verilir. 

MADDE 4 — 3819 sayılı kanuna bağlı kad
ro cetveli haricinde kalan müstahdemlerin adet 
ve ücretlerile nakil vasıtaları bağlı (D) işaretli 
cetvelde ve mezkûr kanunun 27 nci maddesi 
mucibince 1941 yılı zarfında mevkuf tutulan 
memuriyetler de bağlı (L) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 5 — Telgraf, telefon ve telsiz tel
graf tesis, inşa ve tamiratile malzeme ve posta 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon umu
mî müdürlüğünün 1941 malî yılı masrafları için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
14 854 058 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Posta, telgraf ve telefon umumî 
müdürlüğünün 1941 malî yılı masraflarına kar
şılık olan varidat bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 14 921 924 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — 3819 sayılı kanuna bağlı kad
ro cetveli haricinde kalan müstahdemlerin adet 
ve ücretlerile nakil vasıtaları bağlı (D) işaretli 
cetvelde ve 2822 sayılı kanunun 27 nci maddesi 
mucibince 1941 yılı zarfında mevkuf tutulan 
memuriyetler de bağlı (L) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. Fasıl numaralı ile unvanları bağlı 
(E) işaretli cetvelde yazılı tertiplerden 3656 
sayılı kanunun 9 ncu maddesi mucibince ida
resi zarurî görülen muvakkat mahiyetteki hiz
metler için aylık ücretli müstahdem
ler kullanılabilir. Bunların kadroları ile 
3656 sayılı kanunun 13 ncü maddesine 
tâbi ihtisas mevkileri İcra Vekilleri Heyeti 
kararı ile tesbit ve müteakip yıl bütçesi 
ile Büyük Millet Meclisine tevdi olunur. Bu 
tertipten idare olunacak hizmetler kadrolarının 
bütçede mevcut diğer bir hizmetin ifasına mü
teallik kadrolara ilâve mahiyetinde bulunmama
sı şarttır. 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 
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pullarile nakil vasıtaları mubayaasına veya ar
sa istimlâk ve inşaatına sarfedilmek üzere üç 
buçuk milyon liraya kadar gelecek senelere ge
çici taahhüdat ve sarfiyat icrasına umumî mü
dürlük mezundur. 

1940 malî yılı hesabı katisine nazaran hâsıl 
olacak varidat fazlaları bu taahhütlere karşılık 
tutulmuştur. 

Bu suretle tahakkuk edecek varidat fazla
sı 1941 malî yılı varidat bütçesinde açılacak 
hususî fasla irat ve diğer taraftan masraf 
bütçesinde açılacak hususî fasla tahsisat kayit 
ve sarfolunur. 

Taahhütlerin bu suretle karşılanmayan kıs
mı için 1941 malî yılı masraf bütçesi tertip
lerinden tasarruf edilen miktarı da açılacak 
hususî fasla nakletmek suretile taahhütlere 
karşılık tutmağa Münakalât vekili mezundur. 

1942 ve müteakip yıllara geçici olarak giri
şilecek taahhütler idarenin ayni yıllar bütçesi
ne konacak tahsisatla karşılanır. 

MADDE 6 — Hastalıklarına mebni kısa müd
detle nöbet vazifelerine gelemiyen posta, tel
graf ve telefon memurlarının yerlerinde istih
dam olunacaklarla idarî lüzum ve zaruretlere 
binaen mesaî saatleri haricinde çalıştırılacak 
memur, müvezzi ve sair müstahdemlere, gece 
nöbet vazifesile mükellef olmayıp ta saat 21 
den sonra posta müraselâtı alıp vermeğe mec
bur olanlara ve telgraf merkezlerinin kapalı bu
lunduğu saatlerde rasat telgrafı alıp yazmakla 
mükellef tutulan memurlara gece nöbet tut
makla mükellef olan telefon memurlarına, ka
nunî tatil günlerinde aktif serviste çalıştırılacak 
P. T. T. memurlarına umumî idare encümenince 
tesbit edilecek miktarda yevmiye veya ücret 
verilir. 

MADDE 7 — Masraf bütçesinin 19 ncu fas
lının 3 ve 4 ncü ve 21 nci faslın 4 ncü madde-
lerile 32 ve 35 nci fasıllardan tediye olunacak 
mebaliğin nisbet ve miktarları Münakalât ve
kâletince tayin olunur. 

MADDE 8 — 3054 ve 3488 sayılı kanunla
rın 3 ve 4 ncü maddeleri hükümleri 1941 malî 
yılı için tatbik edilmez. 

MADDE 9 — Havale muamelâtının tedviri 
için Millî bankalarda (500 000) liraya kadar kı-

( S. Say 

MADDE G — Aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Aynen kabul edilmiştir. 
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sâ vadeli kredi ve borçlu hesabı cari açtırmağa 
P. T. T. umumi müdürlüğü mezundur. 

MADDE 10 — Bu kanuna bağlı (A) işaretli 
cetvelin 31 nci faslının 2 nci maddesine mevzu 
olup Hazineye tevdi edilecek olan (30 000) lira 
Nafia vekâleti 1941 yılı bütçesinin Yüksek mü
hendis mektebi kısmında Nafia vekâletince lü
zum gösterilecek tertiplere tahsisat olarak ilâve 
ve 1941 yılı hesabı umumisinde irae olunur. 

MADDE 11 — Bu kanuna bağlı (A) işaretli 
cetvelin 31 nci faslının 3 ncü maddesine mevzu 
olup Hlazineye tevdi edilecek olan (15 000) lira 
1941 malî yılı umumî bütçesinin varidat kısmı
na irat ve diğer taraftan mezkûr sene Maarif ve
kâleti bütçesinde açılacak ayrı bir tertibe tahsi
sat kayit ve sarfolunur. 

MADDE 12 — Merkez ve vilâyet kadrosu
na dahil ve dereceleri 9 dan aşağı olan memur ve 
müstahdemler kendi unvanlarile lüzum görüle
cek yerlerde umumî hükümlere göre yevmiyeleri 
verilmek şartile istihdam olunabilir. Bu şekildeki 
istihdam müddeti memurun bulunduğu mahal 
belediyesi hudutları haricinde üç ayı geçemez. 

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

MADDE 14 — İhtiyaç görülen posta, telgraf 
ve telefon merkezlerile servislerinde karşılığı 
maaş ve ücret tertipleri tasarrufatından tediye 
edilmek üzere Münakalât vekâletince tensip olu
nacak miktarda ücretli muvakkat memur, hat 
bakıcı ve müvezzi istihdam edilebilir. 

MADDE 15 — 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 Münakalât vekâletinin muvafa-
katile naklen tesviye olunur. 

1928 - 1939 yıllarına ait olup da Muhasebe! 
umumiye kanununun 93 ncü maddesi mucibince 
müruru zamana uğramayan ve karşılıkları taal
lûk ettiği seneler bütçesinde mevcut bulunan 
borçlar 1941 malî yılı bütçesinin masraf tertip-

MADDE 10 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Aynen kabul edilmiştir. 
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leri tasarrutatmdan borç tertiplerine Münakalât 
vekâletinin muvafakatile naklen tediye olunur. 

MADDE 16 — 2518 sayılı kanun hükümleri 
mahfuz olmak üzere 1928 - 1940 malî yıllarına 
ait karşılıksız borçlar 1941 malî yılı bütçesinin 
umumî tasarrufatmdan karşılık temini suretiie 
Umumî müdürlük bütçesinde açılacak rakamssız 
bir fasıl tahsisat kaydederek ödemeğe Münaka
lât vekili salahiyetlidir. 

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

MADDE 17 — Hükmedilmiş borçlar tertibin-
deki tahsisat, hükmedilmiş borcun tediyesine 
kifayet etmediği takdirde üst tarafı Münakalât 
vekâletinin muvafakatile 1941 malî yılı bütçesi
nin sonunda açılacak bir fasla tahsisat kayde
dilmek suretiie ödenir, 

Bu suretle tahsisat keydedilip ödenecek mik
tar hesabı katide ayrıca gösterilir. 

MADDE 18 — Bu kanun 1 haziran 1941 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 19 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
Dr. B. Saydam H 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. î . M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
(J. K. Incedayı 

Ad. V. 
Menemencioğlu 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. t V. 
K. Karadeniz 
Ti. V. 

M. ökmen 

M. M. V. 
S. Arıkan 

Ma. V. 

Ik. V. 
/ / . Çakır 

Zr. V. 
M. Erkmcn 

MADDE 16 — 2518 sayılı kanun hükümleri 
mahfuz olmak üzere 1936 - 1940 malî yıllarına 
ait olan ve inşaat, imalât, icar ve her nevi mü-
bayaata teallûk öden karşılıksız borçlar 1941 
malî yılı bütçesinin umumî tasarrufatmdan kar
şılık temini suretiie Umumî müdürlük bütçe
sinde açılacak rakamsız bir fasla tahsisat kay
dederek ödemeğe Münakalât vekili salahiyetli
dir. 

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

MADDE 17 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Aynen kabul edilmiştir. 

(S . Sayısı : İSİ) 



— 23 — 

F. M. Muhassasatın nev'i 

A -

v'i 

CETVELİ 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul ediler» 
Lira 

Birinci kısım 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş 
1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

7 219 960 
5 000 

7 224 960 

7 331 260 
3 000 

7 334 260 

7 323 760 
3 000 

7 326 760 

1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
Merkez müstahdemleri ücreti 

55 000 55 000 55 000 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemi er 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müstahdemler ücreti 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

32 460 
61 320 

150 

93 930 

136 200 
741 630 

2 000 

879 830 

200 000 

8 453 720 

32 460 
83 280 

150 

115 890 

136 200 
862 980 

500 

999 680 

160 000 

8 664 830 

32 460 
66 880 

150 

99 490 

136 200 
862 980 

500 

999 680 

160 000 

8 640 930 

İkinci bap - Müteferrik 
masrafla i' 

6 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
7 Merkez levazımı 

1 Tenvir ve teshin 

25 000 

10 000 

25 000 

6 000 

25 000 

6 000 

( S. Sayısı : 187 ) 



24 — 
1941 malî yılı için 

Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

M- M u h a S S a S a t m n e v ' İ Lira Lira Lira 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 
Lira 

15 000 2 Kırtasiye 15 000 15 000 15 000 

Fasıl yekûnu 25 000 21 000 21 000 

8 Temsil tahsisatı ve resmi kuşat 
masrafları 800 800 800 

9 Merkez müteferrikası 4 000 4 000 4 000 
["Muakkip ile evrak müvezzilerinin şe
hir dahilindeki yol masrafları hu ter
t ipten verilir.] 

10 Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 88 200 100 000 88 200 
| Terazi, kasa, saat dahil. | 

11 Vilâyetler levazımı 
1 Tenvir ve teshin 
2 Kır tasiye 

20 000 
46 000 

66 000 

53 600 

120 000 
50 000 

170 000 

100 000 

120 000 
50 000 

170 000 

80 000 

120 850 
7 750 

200 000 
160 000 
5 000 

200 000 
160 000 
5 000 

200 000 

Fasıl yekûnu 166 000 

12 Vilâyetler müteferrikası 
|2f) liraya kadar olan küçük tamirler 
ile muakkip ve evrak müvezzilerinin 
şehir dahilindeki yol masrafları İm 
tert ipten verilir.] 

13 Mütenevvi masraflar 
1 İcar bedeli 
2 Mahkeme masraf lar ı 
?> Def'atir ve matbu evrak 
4 Matbaa ve hesap makineleri 

mubayaa, tesis, işletme ve ida
re masraflar i le memur ve müs
tahdemin ücret ve yevmiyeleri 1 1 1 

5 I \ T. T. Mecmuası masrafı 7 500 7 500 (i 000 
| Tahrir , tereüme, ter t ip , tab, neşir 
ve ilân ücretlerile her nevi masraf
ları.] 

6 M el bu saf 152 100 200 000 200 000 
| Mııvezzilerle bakıcılara, odacı, bek
çi, hamal, şoför ve diğer müstahdem
lere verilecek elbise, kasket, ayakkabı 
veya çizme, palto veya pelerin ile sı-
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F. M. Muhassasatın nev'i 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

nıflarma göre Posta seyyar nakliye 
ambar memurları için elbise, kasket, 
pelerin veya muşamba, kaptan ve 
makinistlere elbise, kasket ve muşam
ba, gemici ve kayıkçılara elbise, kas
ket, ayakkabı veya çizme, balıkçı mu
şambası ve tahsildarlara yalnız mu
şamba, makinistlere pil, akkü veya 
dosya mcmıırlarile atelye müstah
demlerine diktirilecek iş gömleği be
delleri, servis ihtiyacı için alınacak 
karyola, yatak, battaniye ve mütefer-
ri levazımat ile her nevi masrafları 
ve ilân ücretleri.] 
Banka ile olan naktî muamele
lerin faiz, komisyon Âe sair 

14 

15 

16 
17 

18 

19 

8 
9 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

masrafları 
Sigorta 
Süvari müvezzilerine maktu-
an verilecek hayvan yem bedeli 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 

Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
Bütçe kanununun 6 ncı mad
desi mucibince verilecek ücret, 
yevmiye ve primler 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me masrafı 
Mukannen masraflar 
Mahkeme harçları 
Pul aidatı beyiyesi 
Tahsildarlar aidatı 
Umumî telefon merkezleri ai
datı 
Reddiyat 
Sai ücreti 

17 860 
8 600 

180 000 

693 861 

100 000 

120 000 
90 000 

80 000 

2 000 

7 750 
20 000 

7 000 

16 000 
4 700 
4 000 

5 000 
8 600 

180 000 

766 101 

100 000 

120 000 
75 000 

190 000 

1 000 

5 000 
25 000 

7 000 

16 000 
4 000 
2 500 

5 000 
8 600 

180 000 

764 601 

100 000 

120 000 
75 000 

190 000 

1 000 

5 000 
25 000 

7 000 

16 000 
4 000 
2 500 
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Muhassasatm nev'i 

Bina, arazi, tanzifat ve tenvi
rat vergileri 
Ecnebi P . T. T. İdare ve kum
panyalar ile vukubulan bilû
mum münasebetlerden müte
vellit veya anlaşmalara müste
nit eski ve yeni sene borçlarile 
Bern bürosuna ve beynelmi
lel birlik ve komitelere verile
cek senelik iştirak hisseleri ve 
buralardan celbedilecek risale, 
mecmua ve matbua bedelleri 
[Telgraf ve telefon kuranportör te
sisatı masraflarile deniz kablolarının 
tecdit ve ıslâhı için Ecnebi idare 
ve kumpanyalarına verilecek masraf
lar bu tertibe dahildir.] 

1940 
Malî yık 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

1 500 

200 000 

500 

250 000 

500 

250 000 

Fasıl yekûnu 260 950 310 000 310 000 

Bilûmum bina, arsa istimlâk, 
inşaat, tesisat ve tamirat be-
dellerile kontrol memurları üc
ret ve sair masrafları 
[Tapu ve harç masraflarile keşif için 
mahalline gönderilecek mühendis ve 
sair memurların muvakkat memuri
yet harcirahlarile ilân ücretleri bu 
tertibe dahildir.] 

250 000 300 000 300 000 

îkinci bap yekûmı 1 960 211 2 282 901 2 249 601 

Üçüncü bap 
Posta masrafları 
Nakliyat 
[Yataklı vagonlarla yapılacak nak
liyat ücreti ile ecnebi vapur kumpan
yalarına verilecek posta nakliye üc
retleri bu tertibe dahildir.] 
Bendiye 
Hurç, çanta ve çuval mubaya
ası bedelile tamir masrafları 
Seyyar primleri 

380 000 

55 000 
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410 000 

75 000 

410 000 

75 000 

35 000 
40 000 

35 000 
40 000 

35 000 
40 000 



F . M. Muhassasatm nev'i 

5 Havale, taalılıütlii veya kıy
metli mektup ve paket tazmi
natı 

6 Seyyar hamal primleri 

Fasıl yekûnu 

22 Posta pulu, kartları ve mas
rafları 

1 Posta pulu, kartlar, albümler, 
teşhir tabloları ve otomotik ta
rih damgaları, müsabaka, mal
zeme, tab, gümrük ve nakliye 
masraflarile ilân ücretleri ve 
Bern bürosundan celbedilecek 
kupon ve pullar bedeli 

2 Avrupada bastırılacak pul ve, 
yaptırılacak kalıplar için gön
derilecek memurların harcırah 
ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

10 000 
0 

520 000 

200 000 

200 001 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

5 000 
12 000 

577 000 

150 000 

150 001 

5 000 
12 000 

577 000 

150 000 

150 001 

23 Cevaplı kuponlar mukabilinde 
veya vusulü ihbarlı telgrafna-
meler için yapıştırılan veya 
battala kalan pullar bedeli 

24 Nakil vasıtaları masrafı 
1 Mubayaa 

[İlân ücretleri bu tertibe dahildir.J 
2 Tamir ve yedek malzeme 

[İlân ücretleri bu tertibe dahildir.] 
3 İşletme, hayvan- yem bedelleri 

ve sair masrafları 
[Vesait işe kâfi gelmediği takdirde 
hariçten tutulacak vesaiti nakliyenin 
kira bedelleri]e belediyeye ait vergi 
ve resimler ve ilân ücretleri bu ter
tipten verilir.] 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bap yekûnu 

1 200 

150 000 

35 000 

40 000 

1 200 

15 000 

35 000 

50 000 

1 200 

15 000 

35 000 

50 000 

225 000 100 000 100 000 

946 201 828 201 828 201 
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*\ M. Muhassasatm nev'i 

1940 1941 malî yılı içift 
Malî yılı Hükümetçe Encümencv 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

Dördüncü bap - Telekomüni
kasyon hizmetleri masarifi 

25 Telekomünikasyon masrafları 
1 Telgraf ve telefon tesisat, in

şaat ve tamiratında çalıştırıla
cak amele yevmiyesi 120 000 120 000 

2 Telgraf ve telefon tesisat, in
şaat ve tamiratı ve her nevi 
makine, alât, edevat ve malze
me bedellerile nakliye ve sair 
masrafları 1 504 000 1 322 000 
[Telefon kabineleri, muhabere salon
larına ait yazı makineleri ve tesisat 
masaları, pil etajerleri ve mümasili 
tesisat, levazım ve eşya bedelleri, ilân 
ücretleri, hatların tesis ve ıslâhı es
nasında bozulan kaldırımların tamir 
masrafları bu tertibe dahildir.] 

3 Telgraf ve telefon isletme mas
rafları ' 200 000 250 000 
[İlân ücretlerile band bedelleri da
hildir.] 

120 000 

1 322 000 

250 000 

Fasıl yekûnu 1 844 000 1 692 000 1 692 000 

26 Telsiz telgraf servisi için mu
bayaa olunacak makine, alât, 
edevat ve malzeme bedellerile 
tesis, tamir, işletme, nakliye 
ve sair masrafları, ilân ücret
leri ve amele yevmiyeleri 

27 Mühendis, makinist ve sair fen 
memurlarile mmtakaları hari
cinde çalıştırılacak hat bakıcı
larının muvakkat memuriyet 
harcırahları 
[Telefon ekcilerile motörlerin zaru
rî masraf ve yevmiyeleri bu tertibe 
dahildir. 1 

180 000 150 000 150 000 

50 000 35 000 35 000 

( S. Sayısı : 187 ) 



— » — 

F. M. Muhassasatm nev'i 

28 P. T. T. Fabrikası demirbaş 
eşya ve işletme masraflarile 
amele yevmiyeleri, ilân ücret
leri ve fabrikanın nakil ve te
sis masrafı 

Dördüncü bap yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

57 000 100 000 100 000 

2 171 000 1 977 000 1 977 000 

Beşinci bap - Muvakkat 
masraflar 

29 Ecnebi mütehassıslar masraf
ları 

30 Kongre, konferans ve staj için 
ecnebi memleketlere gönderi
leceklerin harcırah ve sair mas
rafları 

31 Talebe tahsisatı 
1 Telgraf, telefon ve telsiz mü

hendisi yetiştirilmek üzere ec
nebi memleketlere gönderilecek 
talebeler masrafı 

2 Yüksek mühendis mektebinde 
okutturulacak talebe masrafı 

3 Makinist ve çırak yetiştiril
mek üzere teknik sanat veya 
çırak mekteplerinde okutturu
lacak talebe masrafı 

30 000 

16 000 

0 

15 000 

10 000 

15 000 

10 000 

5 000 

20 000 

15 300 

1 

30 000 

1 

30 000 

15 000 

32 
33 

1 
0 
2 

Fasıl 

Staj iyerler ücreti 
Kurslar masrafı 
Muallimler ücreti 
îdare masrafı 
Kurslar masrafı 
[Kursun bulunduğu şehir 

yekûnu 

dışından 
celbedilecek memurların azimet ve 
avdet harcırahlarile kursta bulunduk
ları müddetçe kendilerine 150 kuruşu 
geçmemek üzere maktuan verilecek 

35 300 

40 000 

6 000 
4 000 

77 800 

45 001 

80 000 

10 000 
0 

41 800 

45 001 

80 000 

10 000 
0 

41 800 

( S. Sayısı : 187 ) 



3U 

F. M. Muhassasatm nev'i 

yevmiye ve kursa ait idare işlerinde 
istihdam edileceklerin ücretleri ve 
kurs için alınacak kitap ve diğer ted
ris levazımı, kitap bastırma ücreti ve 
kurs idare masrafları.! 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Fasıl yekûnu 

Beşinci bap yekûnu 

87 800 

209 100 

51 800 

101 801 

51 800 

191 801 

Altıncı bap - Müşterek 
masraflar 

34 Tedavi ve yol masrafı 
1 3335 sayılı kanun mucibince 

verilecek tedavi, yol ve saire 
masrafları 18 000 15 000 15 000 

2 Telgraf ve telefon fabrikasile 
telsiz istasyonları ve servis sa
lonları için alınacak edviye be
deli J ı ooo ı ooo ı ooo 

Fasıl yekûnu 19 000 16 000 16 000 

35 Vazife esnasında kazaya uğ
rayanların tedavi ve yol mas
rafları, ölen ve sakatlanan müs
tahdemler ile işçilerin kendi
lerine veya ailelerine verilecek 
tazminat ve bunların cenaze, 
sıhhî muavenet, levazım, edvi
ye ve nakliye masrafları 

36 Pasif korunma masrafları 
37 Mütekait, dul ve yetim maaş

ları 
38 Hükmolunmuş borçlar 
39 3530 sayılı Beden terbiyesi ka

nunu hükümlerine göre yapıla
cak masraf ve verilecek üc
retler 0 1 000 1 000 

40 Geçen yıl borçları 0 16 000 16 000 

5 000 
0 

360 000 
2 000 

2 500 
50 000 

410 000 
1 000 

2 500 
50 000 

410 000 
1 000 
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M. Muhassasatm nev'i 

Eski yıllar borçları 
1 1939 yılı borçları karşılığı 
2 1938 » » >> 
3 1937 » » » * 
4 1936 » » » 
0 1935 » » » 

Fasıl yekûnu 

3054 numaralı kanun mucibin
ce mülga İstanbul telefon şir
ketine verilecek taksit bedeli 
3375 numaralı kanun mucibin
ce mülga İzmir telefon şirke
tine verilecek taksit bedeli 
1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuri
yet Merkez bankasına verile
cek itfa karşılığı 

Altıncı bap yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

16 000 9 000 9 000 
10 000 4 000 4 000 
4 000 1 000 1 000 
1 000 412 412 
500 0 0 

31 500 14 412 14 412 

250 000 250 000 250 000 

60 000 60 000 60 000 

143 240 146 279 145 613 

870 740 967 191 966 525 

14 610 972 14 921 924 14 854 058 
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B - CETVELİ 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümene* 

muhammenat tahmin edilen tahmin edilen 
F. M. V a r i d a t ı n nev'İ Lira Lira Lira 

Birinci kısım - Posta, telıjraf 
ve telefon 

Posta ve telekomünikasyon ha
sılatı 

1 Posta 0 250 000 1 380 068 4 380 068 
2 Telgraf 2 580 000 3 242 763 3 242 763 
3 Telefon 2 325 000 2 580 000 2 580 000 
4 Telsiz 950 000 I 300 000 1 300 000 

Fasıl yekûnu 12 105 000 11 502 831 11 502 831 

Resmî dairelerden maktuan 
alınacak posta ve telgraf üc
retleri 

1 ünmınî bütçeye dalıil daireler
den 

da relerden 

Fasıl yekûnu 

t 

178 953 
119 500 

298 453 

66 322 
70 000 

533 197 
128 35(5 
661 553 

67 540 
90 000 

533 197 
128 356 
661 553 

67 540 
90 000 

3 Mütenevvi hasılat 
4 Radiyo aidatı 
5 G-ecen senelerden müdevver 

mevcudu 2 071 197 2 600 000 2 600 000 

UMUMÎ YEKÛN 14 610 972 14 921 924 14 921 924 
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D - CETVELİ 
Memuriyetin nevi 

Merkez 

Fabrika ustabaşısı 
Ustabaşı 

Fabrika modelcisi 
Resmî daireler tahsildarı 
Evrak tasnifcisi 
Evrak muakkibi 
Daktilograf 

Elektrikçi 
Marangoz 
Ambalâjcı 

> 
Dikici 

» 
Evrak müvezzii 
Kaloriferci ve merenıetçi 

» » 
Baş odacı 
Odacı 

Gece bekçisi 

Kapı bekçisi 
Kapıcı 
Hamal 

Vilâyetler 

Makinist (Kuranportör) 
Başmakinist 
Makinist 

Aded 

2 
1 
1 
ı ı 
1 
2 
5 
5 

11 
8 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 

30 
8 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
6 
3 
2 

115 

2 
1 

42 
11 
6 
4 
6 

Ücret 

200 
130 
100 
125 
100 

50 
60 
75 
70 
60 
50 
90 
75 
60 
50 
50 
40 
50 
75 
60 
45 
35 
30 
25 
70 
40 
35 
30 
60 
30 
35 
30 
25 

250 
150 
80 
75 
65 
60 
55 

Memuriyetin n< 

Fennî tesisatçı 
Fiş memuru 
Muakkip 

idare memuru 
Baş telefoncu 
Telefoncu 

» 

Elektrikçi 
Montör 

» 
» 

Daktilograf 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Şoför makinist 
Posta nakliyecisi şoför 

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

Baş şoför 
Şoför 

» 
» 
» 
» 

» 
» 

Makine ustabaşısı 
Motorcu 

» 
Makinist 

» 
Gemici 
Gemi mürettebatı 
Silici 
Ustabaşı 

Aded 

10 
1 
1 
1 
1 
2 

13 
14 
4 
3 
5 
5 
2 
4 
6 
5 
1 

17 
4 

20 
1 
2 
1 
4 
5 
2 
3 
1 
1 
4 
1 

13 
1 
1 

10 
1 
1 
1 
4 
2 
4 
6 
2 
4 
1 

Ücret 

100 
100 
120 
75 

125 
80 
60 
50 
40 
80 
70 
60 
50 
70 
60 
50 
45 
40 
35 
30 

120 
100 
90 
85 
75 
70 
65 
60 

100 
75 
70 
65 
60 
45 
40 
35 

200 
100 
90 
90 
80 
50 
45 
40 
90 
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Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Ustabaşı 
Usta 
Marangoz 
Kutu tamircisi 
Ambalaj ei 
Evrak muvezzii 

» » 
Kaloriferci ve meremetçi 

Kaloriferci ve meremetçi 
Garaj bekçisi 
Telefon hat bakıcısı 

» » 
Telefon tamircisi 

» » 
Amele 
Bahçivan 
Gece bekçisi 

Başodacı 

Odacı 

Hamalbaşı 
Hamal 

Kapıcı 

Telsiz istasyonları 

Ustabaşı 
» 

Başmakinist 
» 

Makinist 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
5 
10 
o O 
14 
5 
7 
10 
51 
1 
4 
2 
3 
1 
5 
25 
100 
100 
100 
100 
2 
16 
30 
123 
39 
34 
14 
4 

80 
55 
40 
40 
60 
60 
55 
75 
60 
50 
30 
50 
40 
75 
60 
30 
60 
35 
20 
25 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
30 

1087 

1 
1 
3 
4 
1 
2 

10 

Memuriyetin nevi 

165 
125 
150 
125 
115 
110 
100 
90 

Makinist 
» 

Daktilograf 
Anten bakıcısı 
Yağcı 
Bahçivan 
Gece bekçisi 
Odacı 

Aded 

10 
1 
2 
6 
2 
3 
4 
10 
2 

Ücrel 

80 
75 
85 
50 
45 
45 
40 
35 
30 

70 

Taşra vıulıasebecilikleri 

Muakkip 
» 

Daktilograf 
» 
» 
» 
» 

Ambalajcı 

İstanbul telefonu 

Fiş Başmemuru 
Santral Başmak i nişti 

» » 
» » 
» » 

İdare memuru 
Ambar memuru 

» » 
» » 

Telefoncu 
» 

Fennî tesisatçı 

1 
1 
1 
1 
1 
5 
10 
1 
2 

60 
50 
70 
60 
40 
35 
30 
50 
40 

23 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
9 
94 
4 
1 
1 
3 
3 
1 
2 

170 
160 
150 
140 
135 
120 
125 
100 
80 
90 
80 
65 
60 
120 
110 
90 
80 
75 
70 
55 
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Memuriyetin nevi 

Fennî tesisatçı 

Başmakinist 
Makinist 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Baş montör 
Montör 

Muakkip 
» 

Tahsildar 

Aded 

1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
7 

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

Ücret 

50 
40 
35 

140 
100 
90 
80 
75 
65 
60 
50 
45 
40 
35 
90 
65 
60 
50 
45 
40 
35 

200 
60 
S5 

Memuriyetin nevi 

Tahsildar 
» 

Daktilograf 

Santral verifikatörü 

» » Muavini 
Hat verifikatörü 

» » 
Elektrikçi 
Şoför 

» 
Ambar hademesi 

» » 
Hademe 

Odacı 

Aded 

1 
7 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
9 
2 

Ücret 

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

237 

Kapıcı 

0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 

Hatbakıcı 

0 
0 
0 
0 
3 
1 
o o 

10 
18 
8 

10 
0 
0 

işçi 

0 
0 
0 
0 
1 
1 
2 
9 
7 

16 
12 
1 
6 

Kaloriferci 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

Bekçi 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
2 
3 
2 
0 
0 
0 

Usta 

1 
1 
1 
5 
2 
4 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 

Ekçi 

0 
0 
2 
3 
0 
2 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 

Adet 

1 
1 
3 
8 
6 
9 
9 

25 
29 
27 
22 

1 
6 

Ücret 
Lira 

100 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 

147 
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Memuriyetin nevi 

Ambar memuru 
Tahsildar 

» 
Telefoncu 

» 

Makinist 
» 

/smır telefonu 

Aded 

1 
1 
1 
4 
3 
9 
1 
1 

— a 
Ücret 

120 
75 
60 
60 
50 
40 

140 
120 

ö — 
Memu 

Makinist 
» 
» 
» 
» 

Akkü memuru 
Daktilograf 
Şoför 

Aded 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

Ücret 

100 
80 
75 
60 
50 
60 
50 

100 

30 

Ücret 
Bakıcı 

0 
2 
0 
1 
1 
2 
0 
0 

Montör 

0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 

Ekçi 

1 
0 
1 
1 
0 
2 
1 
0 

tşçi 

0 
0 
0 
0 
0 
2 
4 
0 

Gece bekçisi 

0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 

Odacı 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 

Adet 

1 
2 
1 
3 
2 
7 
5 
3 

Lira 

100 
85 
75 
70 
60 
50 
50 
35 

24 
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•73 
No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

P. T. T. Umumî müdürlüğünün 1941 malî yılı nakil vasıtaları kadrosu 

1 888 Küçük otobüs 

1 193 » » 

1 192 » » 

1 345 

1 343 

1 342 

1 201 

1 195 

Ford 

Buik 

Şevrole 

Ford 

1 168 

2 196/yok 

1 339 

f351 
3 -{352 

[353 
4 346,347 

348,349 

» » Buik 

Otobüs Ford 

Servis oto. B. B. » 
» Fiat 

» Ford 

» Fiat 

Ford 

1861227033 

1865566101 

13456078 

54532 

54457871 

5474300 

43261877 

18/45464 

21754 
67698 
70361 

105135 

f76505 
-{77472 
[78374 

f200424 
-{200282 
j200577 
[200570 

Mühendislerin Ankara - Gölbaşı telsizi 
mürsile istasyonlarına gidip gelmeleri için 
Memur ve makinistlerin Ankara - Göl 
telsizi ile mürsile istasyonlarına gidip gel 
leri için 
Ankara telefonu arıza ve keşif memurlar 
nakli için 
Mühendislerin istanbul - Yeşilköy ve Os 
niye telsizlerine gidip gelmeleri için 
Memur ve makinistlerin İstanbul - Osman 
telsizlerine gidip gelmeleri için 
Memur ve makinistlerin istanbul - Yeşil 
telsizine gidip gelmeleri için 
istanbul telefonu arıza memurlarının n 
için 
Ankara posta müvezzilerinin tevziat mınta 
sma nakli için 
Ankara şehir dahilî postalarının nakli için 
Ankara şehir dahilî postalarının nakli 
posta kutularının boşaltılması için (Beheri 
istanbul hal ve Unkapanı postalarının g 
de altı defa nakli için 

istanbul - Galata, Beyoğlu telgraf nakli 
için (Beheri) 

Tophane - Beşiktaş, Ortaköy, Arnavutk 
Bebek postalarının günde altı defa nakl 
(Beheri) 



<T3 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

No. 

333 
334 

f335 
<|336 
[337 
340 

332 

198 

197 

199 

121 
194 

350 

344 

341 

331 

338 

203 

202 

Nevi 

Servis oto B. B. 

» » 

Kamyon 

» 

Kamyonet 

•» 

» 

» 
» 

» 

» 

» 

s> 

» 

» 

» 

Markası 

Fiat 

» 

Şevrole 

Ford 

Ford 

» 

» 

» 
» 

Şevrole 

Ford 

» 

» 

» 

» 

Moris 

Motor No. 

\ 56996 
{ 58766 
[241678 
-{243441 
[240817 
435028 

16384 

Yok 

18/249336 

18/49457 

189556 
18/33425 

104774 

5242479 

5149817 

17380 

835501 

838101 

21834 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

İstanbul ve Beyoğlu cihetleri kutularının b 
şaltılması için (Beheri) 
Haydarpaşa, Selimiye, Çamlıca, Üsküda 
Kadıköy, Kızıltoprak postalarının naklin 
(Beheri) 
Sirkeciye giden postalarla paket postane 
ve rıhtım arası nakliyatı için 
Sirkeciye giden postalarla paket postane 
ve rıhtım arası nakliyatı için 
Ankara merkezile istasyon arası posta nak 
yatı için 
Ankara merkezile istasyon arası posta na 
liyatı için 
Büyük Millet Meclisi, Yenişehir, Bakanlı 
lar, Çankaya, Cebeci postalarının nakli 
Ankara telefon tamiratı islerinde 
Büyük Millet Meclisi, Yenişehir, Bakanlı 
lar, Çankaya, Cebeci postalarının nakli için 
İstanbul, Galata, Beyoğlu, Pangaltı pos 
nakliyatı için 
Bayazıt, Aksaray, Topkapı, Fatih, Edirn 
kapı posta nakliyatı için 
Edirnekapı postalarının günde altı defa na 
için 
Edirnekapı postalarının günde altı defa na 
için 
Edirnekapı postalarının günde altı defa na 
için 
istanbul telefonu tamirat ve tesisatı m 
zemesi nakli için 
İstanbul telefonu tamirat ve tesisatı m 
zemesi nakli için 



A
de

 

1 

3 

8 

375 
2 

4 

5 
1 
2 

2 
3 

No. 

716 

f713 
-{714 
[715 

Nevi 

» 

Motosiklet 

Bisiklet 
Kayık 

Deniz motörü 

Posta vagonu 
Merkep 
Motorlu araba 

Markası 

Şevrole 

» 

Servis otomobili B.B Fiat 
Kamyonet Şevrole 

Motor No. 

3988754 

(1553 - 032 
-{1553-042 
[1553 - 075 

8 
445 

Motosiklet 
Bisiklet 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

îzmir telefonu tamirat ve tesisatı ma 
nakli için 

îzmir merkezi ile Basmane, Alsancak p 
rının nakli için (Beheri) 

(Posta, telgraf tevziatı için) 
5 Ankara, 2 îzmir, 1 Trabzonda 
Posta telgraf tevziatı için 
Postaların vapurdan alınıp verilme 
(îzmirdedir.) 
İstanbul - Haydarpaşa ve limandaki 
para posta nakli için 
Haydarpaşa - Ankara posta nakliyatı 
Osmanive telsizi iein 
Ankara - Haydarpaşa istasyonlarında 
alıp vermek için 
1941 yılı için mubayaa edilecektir. 
(Posta tevziatı için 1941 yılında m 
edilecektir.) 
1941 yılı için mubayaa edilecektir. 
1941 yılı için mubayaa edilecektir. 
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C - CETVELİ 

Memuriyetin nevi Adet Maaş Baliği 

Başmüvezzi ve hat baş bakıcı 
» » » 
» » » 

Müvezzi ve hat bakıcı 
» » 

187 
400 
900 
1500 
1600 

25 
20 
15 
12 
10 

75 
60 
50 
45 
40 

4587 

E - CETVELİ 

Kadroları masraf tertibinden yapılacak hizmetlerin fasıl ve madde masrafları. 

F. M. 

3 3 Muvakkat müstahdemler 
4 3 » » 

20 Bilûmum bina arsa istimlâk, inşaat, tesisat vre tamirat bedellerde kontrol memurlar 
ücret ve sair masrafları. 

33 1 Muallimler ücreti 
2 Kurslar masrafı 

D. Memuriyetin nevi 

13 Memur 

13 Memur 

Posta işleri reisliği 

Telgraf işleri reisliği 

Telefon işleri reisliği 
13 Memur 

9 Şube müdür muavini 
10 Sef 

Muamelât müdürlüğü 

L - CETVELİ 

Adet Maaş 

3 20 

4 20 

4 20 
1 40 
1 35 

13 Memur 

D. Memuriyetin nevi Adet Maaş 

L ev azim müdürlüğü 
13 Memur 1 20 

Vilâyetler 
7 Mühendis veya fen müfettişi 1 6ü 
9 » » » » 3 40 

10 » » » » muavini 5 35 
9 Murakip 2 40 

Taşra muhasebecilikleri 
8 Muhasebeci 2 50 
9 » 4 40 

10 » 6 35 
1 20 11 » 2 30 

( S. Sayı;: : J87 ) 



S. Sayısı: 188 

1941 
•• v ORMAN UMUM MUDURLUGU 

BÜTÇESİ 





Orman umum müdürlüğü 1941 mali yılı bütçe kanunu 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/547) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 28 - II - 1941 
Sayı : 6/766 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

îcra Vekilleri Heyetince 28 - II - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Orman umum 
müdürlüğünün 1941 malî yılı bütçe kanunu lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

1940 yılı bütçe tatbikatında azamî tasarruf prensiplerine riayet edilmiş ve ifa edilen hizmet
lerin mühim kısımları aşağıda mahiyeti itibarile izah olunmuştur. 

1 — Amenajman işleri - bu sene zarfında 23 mühendis mevcutlu (i - amenejman grupu Devlet 
işletmesine açılmış olan Çoruh, Sebenaband - Kerem ali, Yalakkuz ve Garbikaradere ormanlarının 
amenajesine devam edilmiştir. Bu yıl içinde1 amenaje edilen saha 92 000 ve şimdiye kadar amenaje 
edilen saha ise 950 000 hektardır. 

Yine bu sene zarfında Vilâyetler bölge şefliklerince kasaba ve köylü ihtiyaçlarını karşılamak için 
190 873 hektar vüsatinde olmak üzere 931 ormanaait keşif evrakı tanzim olunmuştur. 

2 — Devlet orman işletmeleri - 1939 yılı zarfında mevcut olan 7 Devlet orman işletme revirine 
ilâveten 1940 yılı içinde Giresun, Adana, Bolu, Devrek, Sinop, Karasu, Koyulhisar ve merkezi An-
kara'da olmak üzere daha 8 işletme açılmış ve böylece işletmelerin revir adedi 15 e iblâğ edilmiştir. 

Bundan başka revirler «ibi müstakillen işletme tatbik eden 14 adet münferit bölge yeniden işlet
meye açılmıştır. 

İşletme revirleri ile münferit bölgelerin istihsal y ekimleri 210 288 metre küptür. Bu miktardan 
1 150, 154 lira kıymetinde 48 882 metre küp felâketzedelere tevzi edilmek üzere Kızılaya 260 489 lira 
kıymetinde 34 900 metre küp Zonguldak kömür havzasının ihtiyacı için maden direği Limitet şir
ketine verilmiş ve mütebakisi de vekâletler ihtiyaçlarile piyasa ihtiyacına tahsis edilmiştir. 

Bu miktardan Dursunbey/fabrikasmca 141 903 lira kıymetinde 5360 metre küp mamul kereste 
olarak imal edilmiş ve bu miktarın mühim bir kısmı Kızılaya tahsis edilmiş ve bakiyesi, de vekâlet 
ile piyasa ihtiyacına arzedilmiştir. 

Ayrıca bu işletmeler kendi faaliyet sahaları dahilinde ve civarında bulunan^ köylülerin zatî ve pa
zar ihtiyaçlarım karşılamak üzere 811 916 kental odun istihsal etmişlerdir. 

3 — Tahdit sınırlama istimlâk ve harita işleri: 
Orman kanunu Devlet ormanlarının ve bu ormanların içinde ve bitişiğinde bulunan her nevi 

arazinin sınırlanmasını âmir bulunmaktadır. Devlet ve ferde ait hakların/tezahür etmesine ve tes-
bitine yarayacak olan tahdit işleri yine Orman kanunu tarifatı dairesinde teşekkül eden komisyon
lar tarafından yapılmaktadır. En kısa bir (müddet zarfında sona erdirilmesi bakımından faideli olan 
bu işe 3204 sayılı Orman umum müdürlüğü teşkilât kanununun eylül 1937 tarihinden ^itibaren tat
bik edilmesi hasebile ancak 1937 senesi son baharında ve tecrübe mahiyetinde başlanabilmistir. Bu 
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fcuretîe ve iki komisyonla başlanan orman (tahdit ameliyesine 1938 senesinde (6) 1939, İ940 senele
rinde (13) komisyonla devam olunmuş, vaziyeti hazıra dolayısile teknik elemanların mühim bit* 
kısmı yatanı vazifelerine çağırılmış olmaları hasebile komisyonlar adedinin arttırılmasına imkân 
görülememiş ve maruz kadro ile tahdide devam olunmuştur. 

Dar bûy kadro ile çalışılmasına rağmen kısa bir müddet zarfında yine oldukça eyi neticeler 
alınmış ve ilerisi için de ümit bahş bir vaziyete girileceği muhakkak bulunmuştur. Şöyle k i : 

Şimdiye kadar 10954 kilometre tulünde hudut tahdidi yapılmış ve Orman kanununun 9 ncu 
maddesinin tarif atı dairesinde yontma taş, hendek, ve kuru duvar gibi sabit işaretlerle sınırlanma 
işi bitirilmiştir. 

Tahdit işlerine Ankara, İstanbul; Eskişehir, Balıkesir, İzmir, Muğla, Antalya ve Kırklareli gibi 
tasarruf münazaaları mevcut ve biran evvel hal ve tesviyesi matlup olan^ vilâyetlerden ve bu vilâ
yetlerin bu mevzularda ön safta gelen kazalarından başlamak suretile yukarıda arzedilen maddî 
neticeler daha fazla kıymetlendirilmiştir. 

Btı vilâyetlerde hali hazırda ,7 kazanın tahdit işleri tamamen intaç olunmuş ve 11 kazanın da 
tahdit işleri 1941 yaz çalışma devresi zarfında bitirilecek bir dereceye varmıştır. 

Kanunî bir hükümle takip ve ifası teyit edilmiş bulunan tahdit işlerine önümüzdeki sene zar
fında devam edilmesi tahtı vücupta, ise de yukarıda maruz vaziyetler dolayısile komisyon adetleri
nin arttırılması şimdilik imkânsız bulunduğundan muktazi tahsisat da geçen seneye kıyas suretile 
faslı mahsusuna konulmuş j ve ayni ölçü elemanlar ile tahdit işlerine devam olunması mukarrer 
bulunmuştur. 

istimlâk işlerinde: İstimlâk için verilen kanunî müddetin inkızasmdan dolayı bu müddetin uza
tılması için Büyük Millet Meclisine sevkedilen kanun lâyihasının iktisabı kanuniyet eylemesine in
tizar en şimdilik muamelâtı evveliyenin ihzar ve tekemmülüne çalışılmaktadır. 

Harita işleri: Vaziyeti hazıra dolayısile âlet ve edevat getirilemediğinden bizzarur tehir olun
muştur. < 

4 — Teşcir ve fidanlıklar: 3116 sayılı Orman kanununun meriyete girmesi]e Umum müdürlüğe 
tahmil edilen ağaçlandırma vazifeleri büyüktür. Ormanların hududunu genişletmek, ,boş yerleri 
tekrar ağaçlandırmak, ormansız olan ve bir orman teşkil etmek isteyen köylüye fidan vermek mak-
sadile orman fidanlıklarının tesisi gibi büyük vazifeler vardır. Mmtaka fidanlıklarının kurulması 
1938 de başlamış elyevm plânda altı ağaçlandırma mıntakasına ayrılan Anadolunun bu mıntaka ih
tiyaçlarını karşılayacak kabiliyette olan 8 fidanlık tesisi ikmal edilmiştir. Bunlar da Ankara, İz
mir, Eskişehir, îçel, Çankırı, Antalya Elâzığ ve Sivas vilâyetlerindedir. Mezkûr fidanlıklarda ilk 
zamanlardan beri ilerideki ihtiyaçlarımıza kifayet edecek zeriyat yapılmış olup bu gün yetişen fide
lerin repikaj bakımları büyük bir el emeği ve masrafa muhtaçtır. 

Diğer taraftan yurdun ağaçsız yerlerinde yapılan ağaçlandırma ve cenup havalisinde vücude ge
tirilen okaliptüs ormanları gün geçtikçe hudutları büyümekte ve o nisbette bakım ve masrafa lüzum 
göstermektedir. 

Teşcir ve fidanlık işlerinin esaslı bir programla tatbikma devam edilmekte ve müteakip seneler
de daha müsbet neticeler alınacağına şüphe edilmemektedir. 
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16 - V - 1941 

Rapor 

Orman umum müdürlüğü İ941 malî yılı bütçesinin tetkiki neticesini aşağıda arzederiın. 
1 — Maaş ve ücret için konulan tahsisat filîkadro cetvellerindeki miktara uygundur. 
2 — (L) cetvelinde yalnız bir mühendis kadroya alınmıştır. (D) cetvelinde yeniden bir vazife 

ihdas edilmemiştir. Muvakkat müstahdemler kadrosunda da fazlalık yoktur. 
3 — Müdüriyeti umumiyenin 1940 bütçesi yekûnu ile 1941 bütçesi arasında 632 985 lira fazla

lık vardır. Bu artışın sebeplerini ve yapılan münakaleyi fasıl ve maddesinde arzedeceğim. 
4 — Birinci maaş faslında 1940 bütçesindeki maaşat 1 425 450 lira iken 1941 bütçesinde 219 670 

lira fazlasile 1 645 120 lira konmuştur ki bu fazlalık 1941 bütçesinin tasdikini müteakip kabul 
edilen 3 818 sayılı teşkilât kanun icabı olarak 182 170 lira ücretten maaşa nakil eihetile de 37 500 
lira ki ceman 219 670 lira fazla tahsisatı ieab ettirmiştir. Geçen yıl bu fasla Maliye vekâletinden 
177 600 liralık ilâvei tahsisat verilmiştir. 

5 — İkinci faslın birinci ve ikinci maddesindeki ücretli memur ve müteferrik müstahdemler tah
sisatı geçen yıl bütçesinde olduğu gibi ihtiyacı karşılamaktadır. 

6 — Üçüncü faslın ücretli memurlar maddesindeki 37 500 lira noksanlık ücretten maaşa nak
ledilmekten ileri gelmiştir. 2 rıci maddedeki müteferrik müstahdemlerdeki 1 000 lira noksan tasarruf 
ve intibaktan hâsıl olmuştur. 

7 — Beşinci fasılda dul ve yetim maaşatına geçen yıl 2 000 liralık münakale yapılmıştır. 1941 
yılı ihtiyacı için de 2 000 lira fazlasile 6 000 lira konulmuştur. 

8 — 9 ncu levazım faslı geçen yıla nazaran tenvir ve teshin maddesine 2 580 lira kırtasiye 
maddesine de 2 000 lira fazla tahsisat konulmuştur. Bu fazlalık ahvali hazıra dolayısiledir. 

9 — Onuncu mütenevvi masraflar faslı: bu faslın ikinci maddesi olan icar bedeli geçen yıla na
zaran 6 110 lira noksandır. Bu da taşra teşkilatının bir kısmında Maliye vekâletine ait Hükümet 
konaklarına icar verilemiyeceğindendir. 3 ncü madde defatir ve evrakı matbuaya geçen seneye nazaran 
9370 fazlasile 25 000 lira tahsisat konulmuştur. Bu fazlanın üç senede bir tecdidi iktiza eden mu
hasebe defatirinin bu yıl tecdit ve teşkilât kanunile ihdas edilmiş olan Hukuk müşavirliği için 
iktiza eden defatirin temin edileceğinden ileri gelmekte olduğu anlaşılmıştır. 

Dördüncü maddedeki 750 lira fazla ise, merkez odacılarına bu sene kaput verilmesi mülâha
zasına binaendir. 

10 — 12 nci faslın mahkeme harç ve masrafları maddesine geçen sene 5 500 lira münakale 
yapılmıştır. Bu sene de fasıl yekûnu geçen seneye nazaran dört bin lira fazlasile 70 000 lira 
konulmuştur. 

11 — On üçüncü fasla geçen yıl dört bin lira münakale yapılmıştır. 21 nci harita ve kadastro 
faslındaki 50 000 lira sarfedilmemiş bu fasıldan münakale yapılmıştır. Faslın muhafazası için 10 
lira konulmuştur. 

12 — Müdüriyeti umumiyenin nakil vasıtaları cetvelinde bir değişiklik yoktur. Devlet orman 
işletmesinin inkişafı, işletmenin zarurî icabatmdan 1941 yılında mubayaasına lüzum görülen mo
torlu ve diğer nakil vasıtalarının cetveli de takdim edilmiştir. Ehemmiyeti ve işin icabı bakı
mından mubayaanın lüzumuna kani oldum, takdir Yüksek encümenindir. 

13 — İkinci kısım koruma teşkilâtı fasıl ve maddelerinde yarım milyon lira fazlalık ıı ev-
cuttur. Bu fazlalık kadroya «100» on başı ilâve dolayısile maaşat, erlerin tayın ve ilbas ve hayvan 
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yeni bedelinden ileri gelmekte olduğu gibi evvelce erlere mezuniyet verilerek iaşeden tasarruf 
edildiği lıalde, mezuniyetin kaldırılması iaşe maddesinde fazla tahsisata sebebiyet vermesinden ve 
farkı Hattan ileri gelmiştir. 

1-1 •--- Koruma teşkilâtının 88 nci masarif atı umumiye faslı pek şümullü ve muhtelif şart mad
delerini ihtiva etmesi bütçe formüllerine uygun olmaması, mülâhazasile ve geçen yıl bütçesinin 
tetkikinde Encümeni âlinin izhar buyurduğu temayüllerde mühim olarak vekâlet makamı müdü
riyeti umumiye ve Koruma komutanlığı muvafakatile bu fasıl, 8 fasıl ve muhtelif maddelere tefrik 
edilmiştir. 

Bu tertip rapora rap ten takdim kılınarak tasvibe arzedilmiştir. 
Mühim gördüğüm hususatı yukarıda arzettim. Diğer fasıl ve maddelere müteallik ııoktai na

zarlara şifahen arzı cevap edeceğim. 
.15 — Müdiriyeti um ilmiyenin esbabı mucibesinde de izah edildiği gibi memleket ormanları

nın tanzim ve idaresinde şayanı şükran bir inkişaf başlamıştır. Sınırlama ve tahdit ve amenaj-
man işlerinde geçen yıllara nazaran tekâmül bariz bir şekilde görülmektedir. 

Harita işlerindeki tevakkuf ise buna mevzu, tahsisatın sarf edilememesinden anlaşıldığı veçhile 
vaziyeti hazımdan tevellüt etmektedir. 

Teşeir işlerindeki hazırlık şayanı memnuniyettir. Teşcir ameliyesi yalnız Ankara vilâyetine inhisar 
etmekte ve vilâyetlerde ise ferdî teşebbüslere münhasır kalmaktadır. 

Orman kanununun maddei mahsusası mucibince her belediye ve köy sınırları dahilindi? as
garî beş hektarlık orman ihdası hususundaki emre henüz hiç. bir tarafta teşebbüse geçilmemiştir. 
Dahiliye vekâleti ile müşterek yapılacak nizamname veyahut talimatname ikmal edilmemiştir. 

Bu teşcir işi bilhasa Orta anadolu köyleri için çok mühim olduğundan kanunun bu emrinin 
yerine getirilmesi hususunda Ziraat ve Dahiliye vekâletlerinin icabına tevessül edilmesinin mem
leket menafime çok uygun olacağı kanaatindeyim. 

16 — Orman koruma teşkilâtlımı vaziyetimde şayanı teşekkür bulmaktayım. Valnız bu teşekkü
lün müdüriyeti umumiyeniıı mütehassıs ve elemanlarile tevhidi mesai ve müşterek bir anlaşma 
ile beraber yürümesi ve bir birini tamamlaması' şarttır ve ayın zamanda bu korumaya ayrılan 
erlerin sureti mahsusada tefrik edilmesi ayrıcada Müdüriyeti umumiye tarafından ufak ve kısa 
kurslara tabi tutulması bu sınıfın kalitesinin yükseltilmesi bakımından faydalı olacağı kanaatinde
yim. Çünkü koruma yalnız beklemek mahiyetinde kalmaktadır. Bu hizmeti ifa edenlerin yalnız 
bekleme vazifesinde olmayıp bazı fennî mevzularlada ilgilenmesi zarurî olduğu kanaatindeyim. 

Koruma teşkilâtı İnden orduya bağlıdır.Ziraal vekâleti emrinde çalışmaktadır. Belki bu bir zaru
rettir. İleride ise Ziraat vekâletine bağlı olarak ve kalitesinin yükseltilmesi şartile çalıştırılması 
memleket ormanlarının muhafaza, idare ve tevsi bakımından faydalı olduğunu nokta i nazar ola
rak arzederim. 

Raportör 
Yozgad mebusu 

A, Sungur 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 107 
Esas No. 1/547 

27 -Y-1941 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 28 - I I -1941 tarih ve 6/766 sayılı 
tezkeresile Yüksek Meclise sunulan Orman umum 
müdürlüğü 1941 malî yılı Bütçe kanunu lâyiha
sı encümenimize havale buyurulmakla Ziraat 
vekili Muhlis Erkmen ve Orman umum müdürü 
ile Maliye vekâleti namına Bütçe müdürü hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere olundu: 

Masraf bütçesi: 
Umum müdürlüğün masraf bütçesi 1940 malî 

yılma nisbetle 632 990 lira bir fazlalık arzetinek
tedir. Bu fazlalığın ve fasıllara tevziatın sebep
leri raporda tafsilen izah edilmiş olup encüme-
nimizce de fasıllar üzerinde yapılan tetkikat ne
ticesinde teklif aynen kabul edilmiştir. 

Ancak orman koruma teşkilâtına ait ikinci 
kısmın masarifatı umumiyesi evvelki senelerde 
bir kalem halinde bütçeye vazedilmekte idi. Bu 
teşkilâtın yeni olması itibarile ihtiyaçlarının ta
yininde bir isabetsizlik yapılmaması ve bu se

beple işlerinin teehhura uğramaması için evvelki se
neler kabul edilmiş olan bu tahsisatın bir kaç 
senelik tecrübenin neticesine göre ihtiyaçlara 
tetabuk etmek üzere muhtelif fasıllara taksimi 
bu sene kabil görülmüş ve bütçenin ikinci kısmı 
bu esasa göre yeniden tanzim edilmiştir. 

Varidat bütçesine gelince: 
Umum müdürlüğün varidat bütçesi geçen malî 

yıla nazaran 632 984 lira fazlasile 5 677 302 lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

Tezayüdün en mühimmi Hazine yardımında 
gözükmekte olup bu miktar 500 000 liradır. Bu
na sebep olarak ta koruma teşkilâtının takviyesi 
gösterilmektedir. 

Devlet işletmelerinden alnacak orman tarife 
bedeli hasılatında da 150 000 liralık bir fazla
lık mevcuttur. 1940 malî yılı hasilâtma nisbetle 
teklif edilen bu rakam Devlet işletmelerindeki 

inkişafı göstermesi itibarile kayda şayandır. 
Devlet ormanlarında mevcut mukaveleler ve 

yapılacak satışlara ait hasılatta da bir miktar ra-
tış kaydedilmiş olup bu da hesaba müstenit bu-
lunmaktadr. Diğer kalemler 1940 seyrine na
zaran vazedilmiş bulunduğu anlaşıldığından va
ridat bütçesi de teklif veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Bütçe lâyihası : 
Lâyihanın 1 - 5 nci maddeleri aynen, altıncı 

madde Muvazeuei umumiye kanununda kabul 
edilen esasa göre tadil en. 7 - 13 neti maddeler 
aynen, 14 ncü madde keza Muvazenei umumiye 
kanunundaki müşabih maddeye uygun bîr su
rette tadil edilerek. 15 ve 16 nci maddeler aynen 
kabul edilmişlerdir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzece 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. Bu M. M. 
Çorum Kastamonu Yozgad 

î. Eker- T. Coşkan A. Sungur 
"Kâtip 

îstanbul Bolu Bolu 
F. Öymen d. S. Siren T)r. Z. Ül-fjen 

Bursa Bursa Elâzığ 
F. Gitteç N. Ayaş M. F. Altay 
Giresun tsparta İsparta 

M. Akkaya M. Karaağaç K. Turan 
Bursa İsparta Kayseri 

Dr. S. Konuk E. Ünlü S. Serim 
Kayseri Kırklareli Muş 

S. H. Ürgühlü B. Denker Ş. Ataman 
Ordu Samsun Seyhan 

H. Yalman M. A. Törüker S. Çam 
Sivas Tunceli Yozgad 

R. Ciner M. Yenel S. îçöz 
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Orman umum müdürlüğü 1941 malî yılı Bütçe kanunu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Orman umum müdürlüğünün 
1941 malî yılı masrafları için ilişik (A) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere (5 677 302) lira
lık tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Orman umum müdürlüğünün 
1941 malî yılı varidatı ilişik (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (5 677 302) lira tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Orman umum müdürlüğünün 
varidatı ilişik (C) cetvelinde yazılı kanun mu
cibince tahsil olunur. 

MADDE 4 — Masraf bütçesindeki fasılla
rın kendi maddeleri arasında münakale yapma
ğa Ziraat vekili mezundur. 

MADDE 5 — Orman umum müdürlüğünün 
müteferrik müstahdemleri kadrosu ile nakil va
sıtaları ilişik (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 6 — Fasıl numaraları ile unvanları 
bağlı (E) işaretli cetvelde münderiç masraf ter
tiplerinden idaresi zarurî görülen muvakkat 
hizmetler için şehrî ücretli veya yevmiyeli müs
tahdemler kullanılabilir. Bunların kadroları 
İcra Vekilleri heyeti kararile tatbik ve mütea
kip yıl bütçesile birlikte Büyük Millet Meclisi
ne takdim olunur. Yevmiye alan amele bu hü
kümden müstesnadır. 

MADDE 7 — 3813 sayılı orman umum mü
dürlüğü teşkilât kanununa bağlı 1 numaralı cet
velde yazılı memuriyetlerden işbu kanuna mer
but (L) işaretli cetvelde derece, adet ve ma
aşları gösterilen memuriyetler 1941 malî yılı 
zarfında mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 8 — 1941 malî yılı, içinde kapatıl
mak üzere 500 000 liraya kadar kısa vadeli 
avans ve hesabı cariler akit ve küşaduıa Ziraat 
vekili mezundur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN ÜEĞIŞTÎRÎŞİ 

MADDE 1 — Orman umum müdürlüğünün 
1941 malî yılı masrafları için ilişik (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (5 677 275) liralık 
tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Fasıl numaraları ile unvanları 
bağlı (E) işaretli cetvelde münderiç tertipler
den 3656 sayılı kanunun 9 ncu maddesi mucibin
ce idaresi zarurî görülen muvakkat mahiyetteki 
hizmetler için aylık ücretli müstahdemler kul
lanılabilir. Bunların kadroları icra Vekilleri 
Heyeti kararile tesbit ve müteakip yıl bütçesile 
birlikte Büyük Millet Meclisine tevdi olunur, 

Bu tertiplerden idare olunacak hizmetler 
kadrolarının bütçede mevcut diğer bir hizmetin 
ifasına müteallik kadrolara ilâve mahiyetinde 
bulunmaması şarttır. 

MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 9 — Orman kanununun istimlâke 
ait hükümlerinin temini ve Devlet orman işlet
mesinin faydalı görülecek yerlerde tesis ve tev
sii için 1042 malî yılı başından itibaren 5 malî 
yılı bütçelerine konacak tahsisattan ödenmek 
üzere 1 000 000 liraya kadar istikraz aküne ve
ya hesabı cari açtırmağa Ziraat vekili salahiyet
lidir. 

MADDE 10 — 1941 malî yılı içinde tasarruf 
edileceği tatbikat neticesinde anlaşılan masraf 
tertiplerinden icra Vekilleri Heyeti kararile 
Devlet orman işletmesi için mütsdavil sermaye 
faslına münakale icrası caizdir. Kezalik 1940 
malî yılı sonunda tahakkuk edecek varidat faz
lasının İcra Vekilleri Heyeti kararile 19 ve 20 
nci fasıllara ilâvesi caizdir. 

MADDE 11 — 1508 sayılı kanun mucibince 
amenajman ve teşcir işlerinde çalışacaklara veri
lecek tazminat yevmiyeleri başmühendisler için 
(350) Bş. mühendis muavinleri için (300) ve mü
hendisler için (250) kuruş olarak hesap olunur. 

MADDE 12 — Merkez ve vilâyetler kadro
suna dahil olan memurlarla müstahdemlerin ken
di maaş ve unvanlarile idarenin Merkez ve taşra 
teşkilâtının her hangi bir kısmında istihdamları 
halinde kendilerine harcırah veya vekâleten di
ğer bir işte istihdam edileceklere vekâlet maaşı 
verip vermemeğe tayinlerindeki usul ve salâhi
yetlere göre Ziraat vekili ve Orman umum mü
dürü salahiyetlidir. 

MADDE 13 — Orman umum müdürlüğü or
ta ve mmtaka orman mekteplerine senevi 150 
şer lira ücretle leylî talebe alabilir. 

MADDE 14 — 2518 sayılı kanun hükümleri 
mahfuz kalmak üzere 1937 - 1940 malî yılları
na ait karşılıksız borçlan 1941 malî yılı bütçesi 
umumî tasarruflarından karşılık temini sureti-
le açılacak rakamsız bir fasla tahsisat kaydedi
lerek ödemeğe Ziraat vekili salâhiyettardır. Bu 
madde mucibince yapılacak tediyata ait ita emir
leri evvel emirde Divanı muhasebatın vizesine 
tâbidir. Divanın vizesine iktiran etmedikçe bu 
evrakın muhteviyatı muhasipler tarafından te
diye olunamaz. 

( S. Sa; 

9 — 
MADDE 9 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Aynen kabu ledilmiştir. 

MADDE 11 — 1508 sayılı kanun mucibince 
amenajman ve teşcir işlerinde çalışacaklara ve
rilecek gündelik tazminat başmühendisler için 
(350), başmüheidis muavinleri için (300) ve 
mühendisler için (250^ kuruş olarak hesap olu
nur. 

MADDE 12 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — 2518 numaralı kanun hüküm
leri mahfuz kalmak üzere 1936 - 1940 malî yıl
larına ait olan ve inşaat, imalât, icar ve her ne
vi mubayaata taallûk eden karşılıksız borçları 
umum müdürlük 1941 malî yılı bütçesi umumî 
tasarruflarından karşılık temini suretile umum 
müdürlük bütçesinde açılacak rakamsız bir fas
la tahsisat kaydedilerek ödemeğe Ziraat vekili 
salahiyetlidir. 

Bu madde mucibince yapılacak tediyata ait 
ita emirleri evvel emirde Divanı muhasebatın 
vizesine tâbidir. Divanın vizesine iktiran et-

•ısı : 188 ) 
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MADDE 15 — Bu kanun 1 haziran 1941 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 16 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
Br. B. Saydam 

Da. V. 
Fayık öztralc 

Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Br. II. Alataş 

Mü. V. 
C. K. încedayı 

Ad. V. 

ITn. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A.F. Cebesoy 

0. î. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 

M. M. V. 
S. Ankan 

Ma. V. 

Ik. V. 
II. Çakır 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

medikçe bu evrakın muhteviyatı muhasipler ta
rafından tediye olunamaz. 

MADDE 15 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Aynen kabul edilmiştir. 

( 8. Sayısı : 188 ) 



— 11 — 

F. M. 

A -

Muhassasatm nev'i 

Birinci kısım* 

CETVELÎ 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

1 

2 

3 

4 
5 

1 
2 

1 
2 

1 
2 

Maaş 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 

Fasıl yekûnu 

Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 
Tekaüt, dul, yetim maaşları ve 
tahsisatları 

1 425 450 
5 000 

1 430 450 

2 640 
19 860 

22 500 

250 920 
42 480 

293 400 

36 500 

40 000 

1 645 120 
5 000 

1 650 120 

2 640 
19 860 

22 500 

189 600 
41 280 

230 880 

36 500 

60 000 

1 645 120 
5 000 

1 650 120 

2 640 
19 860 

22 500 

189 600 
41 280 

230 880 

36 500 

60 000 
6 1683 numaralı kanunun 58 nci 

maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 

7 2233 numaralı kanun mucibin
ce askerlik dersi muallimlerine 
verilecek ücret 

5 000 

720 

15 000 

720 

15 000 

720 

Birinci bap yekûnu 1 828 570 2 015 720 2 015 720 

îkinci bap - Masraf 

Mefruşat ve demirbaş 7 790 7 790 7 790 
( S. Sayısı : 188 ) 
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F. 

9 

10 

11 

12 

M. 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

0 
1 
2 
3 

1 
2 

Muhassasatm nev'i 

Levazım 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Mütenevvi masraflar 
Müteferrika 
İcar bedeli 
Defatir ve evrakı matbua 
Melbusat 
Banka ile yapılacak para nakil 
masrafı 
Banka veznedarlık ücreti 
Pasif korunma masrafı 

Fasıl yekûnu 

Nakil vasıtaları masrafları 
Mubayaa 
İşletme 
Tamir 
Hayvan yem bedelleri ve sair 
bütün masrafları 

Fasıl yekûnu 

Mahkeme harç ve masrafları 
Mahkeme masrafı 
Mahkeme harcı 

Fasıl yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1.7 420 
10 000 

27 420 

9 950 
70 110 
15 630 

750 

7 000 
8 000 

0 

117 740 

6 000 
3 000 

500 

2 500 

12 000 

60 000 
0 

60 000 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

20 000 
12 000 

32 000 

9 950 
70 000 
25 000 

1 500 

7 000 
8 000 
5 000 

128 450 

0 
2 500 

500 

2 000 

5 000 

45 000 
25 000 

70 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

20 000 
12 000 

32 000 

9 950 
70 000 
25 000 

1 500 

7 000 
8 000 
5 000 

126 450 

0 
2 500 

500 

2 000 

5 000 

45 000 
25 000 

70 000 

13 Daimî memuriyet harcırahı 20 000 20 000 20 000 
14 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 
15 Müfettişler harcırahı 

( S. Sayısı : 188 ) 
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1940 1941 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F. M. M u h a s s a s a t m nev'İ Lira Lira Lira 

18 

17 Tedavi ve tazminat 
1 3335 sayılı kanun mucibince 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

2 Amelenin tedavi, ilâç ve yol 
masrafları ile bunlara verile
cek tazminat 

Fasıl yekûnu 

îkinci bap yekûnu 

Üçüncü bap 

16 Muhabere ve mükâleme 
1 Resmî telefon tesis ve mükâle

me masrafı ^ 3 000 3 000 3 000 
2 Ücretli muhabere ve mükâle

me bedeli 300 150 150 
3 Posta ve telgraf ücreti 53 626 50 300 50 300 

Fasıl yekûnu 56 926 53 450 53 450 

5 000 

500 

5 500 

412 076 

5 000 

500 

5 500 

425 190 

5 000 

500 

5 500 

425 190 

1 

2 
3 

Mektepler ve kurslar 
Mmtaka ve orta orman mek-
tebleri 
Kurslar 
Kamp masrafları 

Fasıl yekûnu 

90 000 
1 000 
3 000 

94 000 

90 000 
1 000 
5 000 

96 000 

90 000 
1 000 
5 000 

96 000 

19 Devlet işletmeleri için müteda-
vil sermaye 495 000 495 000 495 000 

20 Tahdit ve sınırlama, amenaj-
man, teşcir ve fidanlıklar, has
talıklar, haşereler ve yangın
larla mücadele, istimlâk, fennî 
tecrübeler, orman evleri [1] 

21 Harita ve kadastro [1] 
22 Ankara ve civarının teşciri ve 

Ankara fidanlığı 65 500 63 500 63 500 

394 197 
50 000 

400 000 
10 

400 000 
1 

( S. Sayısı : 188 ) 
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1940 1941 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul cdilcu 

F. M. MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

23 Telif at, neşriyat ve propaganda 3 000 3 000 3 000 
[İktisadî ve meslekî mecmualar, ki
taplar, haritalar telif ve tercüme üc
retlerde, tabı, neşir ücret, bedel ve 
masrafları, illim ve filim makineleri 
mubayaa, ihzar ve kira bedelleri, is
tihbarat ve propaganda masraflarr ve 
bu maksatlara müteferri yardımlar. | 

24 Ecnebi memleketlerdeki kong
re ve konferanslara iştirak ede
ceklerin harcırah ve masrafları 
ve beynelmilel ormancılık mer
kezi aza iştirak hissesi 1 000 1 000 1 000 

Üçüncü bap yckfımı 1 100 097 1 058 510 1 058 501 

Dördüncü bap - Müteferrik 
masraflar 

25 Arsa ve binaların mubayaa, ia 
timlâk, inşa ve tesisatı ile mev
cutlarının tamir ve tevsii ve 
inşaat ile esaslı tamiratın kon
trol memurları ücreti ve sair 
masraflar 10 1 000 1 000 

26 Ecnebi mütehassıs ve tercü
manları 5 000 10 1 
[Azimet ve avdet yol paralarile mu
kavele ile kabul edilecek masraflar 
buradan verilir.] 

27 Staj ve ihtisas için yabancı 
memleketlere gönderilenlere 
yardım 

28 Eeddiyat 
29 Masarifi gayrimelhuza 
30 Geçen yıl borçları 

30 000 
22 000 

10 
0 

2 000 
25 000 

10 
4 500 

2 000 
25 000 

1 
4 500 

( 3. Sayısı : 188 ) 
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F. 

31 

M. 

1 
2 
3 

Muhassasatm nev'i 

Eski yıllar borçları 
1939 yılı borçları karşılığı 
1938 » » » 
1937 » » » 

Fasıl yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

5 000 
5 000 
8 000 

18 000 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

4 000 
4 000 
5 000 

13 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

4 000 
4 000 
5 000 

13 000 

32 Ziraat vekâletine merbut Or
man fakültesinden çıkacak or
man mühendislerine 1437 sayı
lı kanun mucibince verilecek 
avans 

33 Hükmedilmiş borçlar 
34 1715 numaralı kanunun 8 nci 

maddesi mucibince Cumhuri
yet Merkez bankasına verile
cek itfa karşılığı 

Dördüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

4 500 
0 

6 000 
2 000 

6 000 
2 000 

40 043 

119 563 
= = = = = 

3 460 906 

40 950 

94 470 
: • 

3 593 890 

40 950 

94 452 
= = = = = 

3 593 863 

İkinci kısım - Orman koruma 
teşkilâtı 

35 
36 

37 
0 

38 

1 
2 

Maaş 
Ücret 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 
Masarifatı umumiye 
Mefruşat ve demirbaş eşya 

617 000 

52 500 
9 060 

61 560 

9 449 
8 896 000 

687 086 

54 180 
9 060 

63 240 

8 556 
1 314 446 

687 086 

54 180 
9 060 

63 240 

8 556 
0 

1 000 

( S. Sayısı : 188 ) 
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F. M. Mulıassasatm nev'i 

39 Mütenevvi masraflar 
1 Kırtasiye 
2 Defatir ve matbu evrak 
3 Müteferrika 
4 İcar bedeli 

Fasıl yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

5 
7 
8 
2ö 

000 
200 
000 
500 

46 700 

40 Harcırah 
1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 
3 Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

41 Resmî telefon tesis ve mükâle-
me bedeli 

42 Umumî masraflar 
1 Tayiııat ve tayin bedeli 

[Talimgahların iaşe ve sabun masraf
lar ile eratın tayın bedelleri, fırın
larda müsdahdem işçi yevmiyeleri 
ve buralarda kullanılan alat; edevat 
ve levazım bedelleri, fırın kiraları, er
zak ambarı, tamir ve kira masrafları, 
zahire öğütme masrafları, mevaddı ia
şe temizleme ve havalandırma ve bun
lara ait malzeme mubayaa masrafları, 
levazım ayniyatının muayene ve tahlil 
masrafları ile levazım muayene ko
misyonlarının ve kimyahanelerin alât, 
edevat ve ecza mubayaa ve tamir vt 
muhafaza masrafları, mevaddı iaşe 
muhafaza masrafları, mutfak ve ye
mek takımları kalaylama masrafları, 
erzak ve sabun nakil masrafları, mut
fak dolapları mubayaası.] 

2 Yem 
[Hayvan besleme masrafları, arpa 
ve yulaf kırma, ezme, temizleme mas-
raflarile bunlara ait makina ve mal
zeme mubayaa ve tamir masrafları 
,ycm nakil masrafları.] 

( S. Sayısı : 188 ) 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

3 Mahrukat, tenvir ve teshin 
masrafları 
[Askerî binaların tenvir ve teshin; 
soba ve teferruatının mubayaa, ta
mir ve vaz'iye masrafları, 1000 lira
ya kadar fırın, mutfak, çamaşırhane 
,bulaşıkhane, hamam ve ocak tamir 
masrafları, 500 liraya kadar elekti-
rik tesis ve tamir masrafları, ampul, 
lüks vesair lamba ve teferruatının mu
bayaa ve tamir masrafları, fırınlarda 
ekmek pişirme ve mahrukat masraf
ları, soba, kömür, gaz ve odun nakil 
masrafları.] 

4 Melbusat 
[Eratın ve odacıların bilumum gi-
yeceklerile bunların imalinde kul
lanılacak malzeme bedelleri, imal, 
tamir ve ambalaj masrafları ve bu 
hizmetlerin ifasında kullanılacak iş
çilerin ücretleri ve dikiş makinaları.] 

5 Teçhizat 
[Peksimet torbası, arka çantası, ki
lim, kar gözlüğü, gemici feneri, pa
laska takımı, matra, tüfek kayışı, ya
tak takımları ve karyola, boru, fifre 
ve trampet, yangın söndürme malze-
mesi,mutfak ve sofra takımları, ye
mek ve su kapları, hamam takımları, 
her nevi çadır, levazım,kiler ve am
barlarında kullanılan tartı ve ölçme 
aletleri mubayaa ve tamiri ve bu 
maddedeki malzemenin ambalaj mas-
raflarile işbu levazımı askeriye fas
lına ait anbarlarm inşa ve tamir 
masrafları.] 

6 Muytabiye 
[Yem torbası, yular başlığı ve sapı, 
kaşağı, gebre, fırça, kolan, sünger, 
paybent, köstek, nal, mıh, tavla ha
latı, belleme, çul, nalbant takımı ve 
heybesi, seyyar yalaklar, mekkâri 
tevhit ve yük semerleri ve urganları 

( S . Sayısı : 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

42 300 

297 111 

59 570 

3 290 



— 18 — 
1940 1941 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe * Encümence 
tahsisatı vılep edilen kabul edilen 

MllhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

mubayaasile bunların imal, tamir ve 
ambalaj masrafları.] 

Nakliyat 40 259 
[Bilcümle esliha, mühimmat, eşya ve 
malzeme nakliyatı ile bunların tah
mil ve tahliye masrafları, erat ve 
hayvanların her nevi vesaitle nakil 
masrafları, tedavi, muayene ve teb-
dilhava için tabi]) ve sıhhî heyetlerce 
her hangi bir yere gönderilmesine 
sıhhî lüzum görülen subay ve aske
rî memurlar ile gedikli erbaşlar ve 
erlere verilecek yol masrafları, yürü
yüş halindeki birliklerin subay, as
kerî memur ve erlerin yatacakları 
yerlerin konak masrafları ve bunla
rın hayvanlarının ahır masrafları, 
takım komutanlarının, hayvanla çık
tıkları gezilerde hayvanların han üc
retleri, askerî mahkemelere celp ve 
sevkolunaeaklarla askerî mahkemeler
ce verilecek ceza hükümlerinin ifazı 
için bir mahalle gönderilecek erat ile 
bunların muhafızlarının yol masraf
ları. 1 

Fasıl yekûnu 1 171 656 

Muhtelif levazım 
Levazım ve teçhizatı harbiye 
ve fenniye 6 250 
[Demirbaş ve miatlı talim ve terbiye 
malzemesi mubayaa masrafları ve giz
leme malzemesi mubayaası.] 
Levazımı sıhhiye 28 250 
[Ecza ve nıalzemei sıhhiye mubayaa
sı masrafları ve tedavi ücretleri.] 
Levazımı baytariye 1 340 
[Bilûmum ecza ve nıalzemei baytari
ye mubayaası.] 

Fasıl yekûnu 35 849 

( S. Sayısı : 1S8 ) 
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1940 1941 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edile? 

F. M. MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

44 Nakil vasıtaları masrafları 1 100 
[Tamir ve tamire ait yedek malzeme 
mubayaasile işletme masrafları.] 

45 inşaat ve tamirat 4 000 
[Hali inşadaki posta barakalarının 
inşalarının ikmali ve tamir masraf
ları.] 

46 Mahkeme masrafları 2 000 
[Orman koruma suçlarından dolayı 
maznun, şahit, ehlivukuf olarak sivil 
mahkemelere celbolunan Orman ko
ruma genel komutanlık mensuplarına 
verilecek zarurî yol masrafları.] 

47 İstihbarat 
48 Geçen yıl borçları 

UMUMÎ YEKÛN 

1 583 412 

5 044 318 

2 083 412 

5 677 302 

5 000 
5 084 

2 083 412 

5 677 275 

[1] Orman imar ve işletmesi işlerinde kullanılacak memur ve müstahdemlerin ücret ve harcırah
ları ve muvakkaten dışarıdan memur edilenlerin harcırahları ve amele yevmiyeleri, katiyat, nakli
yat ve tathirat ve toplama ve işletme masrafları ve bu işler için alât, edevat ve boya mubayaasile 
mücadele, amenajman ve teşcir, fidanlıklar masrafları, tahdit ve sınırlama, telefon makinesi ve 
malzemesi ve bu işler için yapılacak ev, kulübe, ahır ve adi yol ve köprü ve tesisat ve tamirat mas
rafları, silâh ve cephane mubayaası, ilâç bedeli ve doktor ve veteriner vizite ücretleri, orman ve 
arazi mubayaa ve istimlâk ve tazminat bedelleri, vergi, resim, pul ve sair tekâlif ile ilân ve tebli
gat ücretleri. 

( S. Sayısı : 188 ) 
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B CETVELİ 

F. M. Varidatın nev'i 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 

muhammenat tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira Lira 

Devlet ormanlarında mevcut 
mukaveleler ve yapılacak sa
tışlar 
Vakıf ve hususî ormanlar 
Müteferrik hasılat 
Orta mektepler hasılatı 
1939 senesi varidat fazlası 
Devlet işletmelerinden alına
cak orman tarife bedeli 
Umumî bütçeden yapılacak 
yardım 

2 568 318 
106 000 
50 000 
4 000 

906 000 

410 000 

1 000 000 

2 629 302 
106 000 
88 000 
3 000 

591 000 

760 000 

1 500 000 

2 629 302 
106 000 
88 000 
3 000 

591 000 

760 000 

1 500 000 

UMUMÎ YEKÛN 5 044 318 5 677 302 5 677 302 

( S. Sayısı : 188 ) 



— 21 — 
C - CETVELİ 

Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın 
mûstenidatı 

Nevi 

Kanun 

Tarihi 

8/2/1937 
13/6/1938 

Numarası 

3116 
3444 

Hulasa 

Orman kanunu 
Orman kanununa ek 

Memuriyetin nevi 

D - CETVELİ 

Aded Ücret Memuriyetin nevi Adet Ücret 

Merkez müteferrik müstahdemleri 

Daktilo 5 
> 4 
» 2 

Motosiklet şoförü 1 
Muakkip 1 
Başodacı 1 
Kaloriferci 1 
Odacı 5 

* 5 
» 7 

Mmtaka ve orman mektepleri 

Askerlik dersi muallimi (10 aylık) 2 
Şoför 2 
Aşçı 2 
Bahçivan 2 
Gece bekçisi 2 

80 
75 
70 
60 
60 
60 
50 
40 
35 
30 

36 
50 
50 
50 
40 

Vilâyetler 

Hademe 
» 

» 

Daktilo 
Odacı 

» 

İkinci kısım 
Orman koruma Genel komutanlığı 

Daktilo 
> 

Motosiklet gofûrû 
Odacı 
Hamal 
Aşçı 

Mektepler leylî talebeleri 
350 orta ve mmtaka orman mektepleri 

2 
6 

10 
6 
6 

3 
58 
10 

tanlığı 
4 
1 
1 
1 
4 
1 

40 
35 
30 
25 
20 

70 
30 
25 

90 
70 
70 
45 
40 
50 
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Nakil vasıtaları 

< 

1 

1 
1 

No. 

68 

12 
102 

Nevi 

Motosiklet 

Kamyonet 
Motosiklet 

Maı 

Zündap 

Ford 
Triyıımf 

kası Plâka No. 

166868 

18/4396794 
81725 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

T 

1 
7 

2 
3 

Çift atlı araba 
Tek » » 
Binek ve sürüm 
hayvanı 
Çift atlı araba 
Binek ve sürüm 
hayvanı 

Divanı muhasebat ve diğer Devlet d 
müesseselere evrak naklinde kullanılm 
Eskişehir fidanlık işlerinde 
Orman koruma genel komutanlık 
metlerinde 
Orman U. müdürlüğünün işe yaramaz m 
leti yerine mubayaa [1] 

Orman koruma genel komutanlık işe yara 
motosiklet yerine [1] 

Fidanlık ve tescir islerinde kullanılmakt 

» » 
mubayaa edilece 

» 

[İJ Derdesti mubayaadır. 



Devlet orman işletmesi revirlerinde mevcut motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

125 

22 

17 

102 
10 

No. 

31 

32 
33 
34 
3 
4 
5 
6 
7 

Nevi 

Kamyonet 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Binek ve sürüm 
hayvanı 
Payton ve çift 
araba 
Manda ve öküz 
bası 
Manda 
öküz 

atlı 

ara-

Markası 

Fargo 

Fargo 
» 
» 

Opelblitz 
» 
» 
» 
» 

Fargo 

Plâka No. 

28 T 13527 

98 T 13527 
98 T 12787 
98 T 12790 
39 Brl0557 
39 Br l l l 93 
39 Brl0482 
39 Brll078 
39 Br l l l lG 
98 T 12792 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Karabük işletmesi tomruk nakliyatında ku 
nılmak üzere 

» 
» 
» 

l ıırsunbey 
» 
» 
» 
» 

Eskişehir 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
s> 
» 
» 
» 

işletmelerin binek ve sürüm 
nılmak üzere 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

işlerinde ku 

İşletmelerin bilûmum nakliyat işlerinde ku 
nılmek üzere 

» » » 
İşletmenin nakliyat ve sürüm 
inak üzere 

» •» » 

» 
işlerinde kulan 

» 



24 
Devlet orman işletmesi için 1941 yılında mubayaa 
edilecek ve tomruk nakliyatında kullanılacak mo

torsuz nakil vasıtaları 
Araba 

Revirin ismi At, ester ve at, öküz ve 

Devlet orman işletmesi için 1941 yılında muba
yaa edilecek motorlu nakil vasıtaları 

Karabük 
Dursunbey 
İstanbul 
Eskişehir 
Artvin 
Düzce 
Daday 
Giresun 
Adana 
Bolu 
Devrek 
Sinop 
Karasu 
Koyulhisar 
Ankara merkez 

cer 

12 
o 
O 

') 
5 
2 

10 
3 
4 
4 
9 
6 
4 
4 
1 

13 

82 

manda manda 

20 15 
21 
7 

13 
G 

26 
8 
6 
3 

17 
10 
18 
6 
6 

33 

200 

25 
7 
7 
6 

34 
7 
4 

— 
20 
7 

34 
— 

1 

27 

200 

öküz 

12 
27 

8 
10 

8 
16 
8 
4 

— 
8 
8 
S 
8 
6 

30 

170 

Bulunduğu 

Karabük 
Dursunbey 
İstanbul 
Eskişehir 
Artvin 
Düzce 
Daday 
Giresun 
Adana 
Bolu 
Devrek 
Sinob 
Karasu 
Koyulhisar 

yer 

Ankara merkez 

Adedi 

10 
10 

1 
1 
1 

10 
0 
0 
0 
8 
1 
0 
0 
0 
0 

42 

Kullanılacağı yer 

Tomruk 
» 
» 
» 
> 
;• 

> 
> 

nakliyatında 
» 
» 
» 
> 
> 

» 
» 

E - CETVELİ 
12 Mahkeme harç. ve masrafları 
20 Tahdit ve sınırlama anıenajman; teşclr ve fidanlıklar, hastalıklar haşereler ve yangınlarla 

mücadele, istimlak, fennî tecrübeler, orman evleri. 
21 Harita ve kadastro 
22 Ankara ve civarının teşciri ve Ankara fidanlığı. 
25 Arsa ve binaların mubayaa, istimlâk, inşa ve tesisatı ile mevcutlarının tamir ve tevsii ve 

inşaat ile esaslı tamiratın kontrol memurları ücreti ve sair masrafları. 
26 Ecnebi mütehassıs ve tercümanları. 

D. 
Merkez 

Memuriyetin nevi 

L- CETVELİ 
D. 

Adet Ücret 

6 Şube müdürü 
9 Şube müdür muavini 

Vilâyetler teşkilâtı 
4 Birinci sınıf orman baş mü

hendisi 
6 Üçüncü sınıf orman baş mü

hendisi 
7 Birinci sınıf orman baş mü

hendis muavini 

11 

7 

7ü 
40 

90 

70 

60 

Memuriyetin nevi Adet Ücret 

6 Birinci sınıf kıdemli orman 
mühendis muavini 

7 İkinci sınıf kıdemli orman 
mühendis muavini 

8 Üçüncü sınıf kıdemli orman 
mühendis muavini 

9 Birinci sınıf orman mühen
dis muavini 

10 İkinci sınıf orman mühen
dis muavini 

13 Kondoktor 
>-€KtS. i •-<«•• 

70 

60 

50 

40 

35 
20 
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S. Sayısı: 189 

1941 

İNHİSARLAR U. M. BÜTÇESİ 





İnhsarİar Umum Müdürlüğü 1941 malî yılı bütçe kanun lâyi
hası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/546) 

T. C. 
Başvekâlet 28-11-1941 

Kararlar Dairesi 
Sayı: 6/772 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İcra Vekilleri Heyetince 28-11-1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan İnhisarlar 
umum müdürlüğü 1941 malî yılı Bütee kanunu lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

F. M. 

Masraf bütçesi mucip sebepleri 

Ücretler : 
Memur ve müstahdemler ücreti : 
Bu maddeye ilişik (C) cetvelindeki kadroya göre geçen yıl tahsisatından (47 280) lira 
fazlasile (3 665 280) lira konmuştur. Bu fazlalık, ücretleri M. sermayeden verilmek 
suretile satış teşkilâtında kullanılmakta olan memurların, kadroya ithali hususunda B. M. 
M. Divanı muhasebat encümenince ihzar buyurulan temenni üzerine gerek bu memurla
rın; gerek yeni inşa edilen barut depolarına tayini lâzimgelen ve görülen lüzum üzerine 
bazı depolarda adetleri arttırılan bekçilerin bu sene kadrosuna ilâve edilen ücretleri kar
şılığıdır. 
Muvakkat tazminat : 
İdarenin Ankarada bulunan memurlarile muvakkaten Ankarada üç günden fazla kala 
cak memurların 3656 sayılı kanun hükümleri dairesinde mesken zammı olarak verilmesi 
gereken muvakkat tazminat bedellerile Ankaraya nakilleri kararlaştırılmış olan idarei 
merkeziye memurlarının muvakkat tazminat bedellerini karşılayabilmek üzere bu mad
deye geçen yıl tahsisatından (46 536) lira fazlasile (112 536) lira konulmuştur. 
Merkez ve taşra masrafları : 
İdarehane ve satış depoları kirası : 
Fabrika, imalâthane, ve Y. tütün depolarile tuzlalardan gayri idare teşkilâtının merkez 
ve taşrada işgale mecbur olduğu idarehane binalarile satış depoları ve muamelât am
barlarının kiralarını karşılayan bu tertibe geçen yıl tahsisatının ayni olarak (190 000) 
lira konmuştur. 
Mahkeme masrafları : 
İdarenin leh ve aleyhine açılan davalardan dolayı mahkeme ve icra harçlarile bu uğur
da ihtiyar olunan sair masraflar ve inhisar altında bulunan oyun kâğıdı, kibrit, çakmak 
ve çakmak taşı kaçakçılığından mütevellit suçlara ait davaların mahkeme ve sair masraf-
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larile daimî avukatı olmayan yerlerde verilen avukat ücretini ve davaları idare lehine intaç 
edenlere 2159 sayılı kanunun 8 nei maddesi gereğince tediye edilecek ücretlerle yıl içinde 
dava ve icar işleri çoğalan yerlerde işlerin arkası alınıncaya kadar muvakkaten istihdamı
na zaruret hâsıl olan memurlaar verilen ücretleri karşılayan bu maddeye evvelki seneler 
sarfiyatı gÖzöünnde tutulmak suretile geçen yıl tahsisatının ayni olarak (60 000) lira 
konmuştur. 

3 Para gönderme masrafı : 
Ziraat bankası vasıtasile veya posta havalesi olarak gönderilen paralar için verilecek üc
retlerle posta merkezi bulunmayan yerlerde posta merkezine kadar para şevki için ihtiyar 
olunan masrafları karşılığı olan bu tertibe geçen yıl tahsisatının ayni olarak (90 000) li
ra konulmuştur. 

4 İdare masrafı : 
Ajhvali hazıra dolayısile levazım ve eşya bedellerinde husule gelen fiat farklarile beraber 
2721, 2722 sayılı kanunların hükümleri dairesinde Posta, telgraf idaresine verilmekte olan 
resmî posta ve telgraf müraselât ücretlerinde geçen seneye nazaran husule gelen 10 650 
lira fazlalığı karşılayabilmek üzere bu tertibe geçen yıl tahsisatından (15 000)) lira faz-
lasile (330 000) lira teklif olunmuştur. 

maktadır: 
Bu tahsisat aşağıdaki masrafları karşılaiket ve ambalâjlarile matbu evrak hazırlayan 
1 — Kırtasiye bedelleri ve mamul ât et 
idare matbaasının umumî masrafları, 
2 — Teshin, elektrik, su masrafları, 
o — Şenlik masrafları, 
4 — Nakil masrafları, r, 
5 — Reklâm nevinden olmayan ilânla2722 S. kanunların hükümleri dairesinde resini 
6 — Muhabere ve mükâleme (2721, telgraf idaresine verilmekte olan meblâğ dahildir.) 
posta ve telgraf irsalâtı için posta ve tercüme ve etütlerle mubayaası idarece faideli 
7 — Hariçte yapılması zarurî bulunanğu gibi ücret ve bedelleri, 
görülen eserlerin geçen senelerde oldumuru, tahsildar gibi müstahdemlerle şehir \c ka-
8 -— Bazı odacı; bekçi, şoför, sevk nubarut depo memurlarımı verilmesi zarurî olan el-
sabalardan uzak mesafelerde bu'unan eek eşya bedelleri, 
bise, fotin, kaput, muşamba gibi giyeumumî temizlik masrafları ve kira ile işgal olu-
9 — İdarenin bulunduğu binalarda asansörcü, gardropçu gibi han müstahdemlerine 
nan han ve sair yerlerdeki odacıbaşı, leri haricindeki hizmetlerine binaen yapılacak 
geçen senelerde olduğu gibi mesai saat 
cüzi yardımlar. münasebetile veya mubayaa için gelen müfehas^ 
10 — İdareyi alâkadar eden kougrelcrumî müdürlükçe ihtiyar olunacak masraflar, 
sis ve tüccarların ağırlanması için Umde çalışan beynelmilel müessese, ofis ve kongrelere 
11 — İdarenin iştigal mevzuu dahilin 
iştirak için sarfı iktiza eden mebaliğ, bulunmayan sair masraflar, 
12 — Bütçenin tertiplerinde mukabili 

5 Kaza sigortası: nin kazaya karşı yapılan sigortaları için konulan 
Barut depo memur ve müstahdemi eri olarak (1 000) lira teklif olunmuştur. 
bu tertibe geçen yıl tahsisatının ayni 

fi Kurs masrafı: ak gayesile ihdas edilen ve 8 senedenberi muvaf-
Memurlarm meslekî bilgilerini arttırmn senelerde olduğu gibi idarî muamelât hakkında 
fakiyetli neticeler veren kursların geçerese yaptıran, müdür ve diğer öğretmenlt-rin 
tatbikat gösteren ve bu hususta mümaolan ücretlerile idare masraflarını ve kursa cel-
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Umum müdürlükçe telisi]) edilmekte ve ikamet masraflarım karşılayan bu lerlibe geçen 
bedileıı memurların gidip gelme yol lira konmuştur. 
yıl tahsisaının ayni olarak (30 000) 
Daimî memuriyetler hareirahı; demlerden idarî ve sıhhî sebeplerden dolayı bir 
Birinci fasla dahil memur ve müstahidareye yeniden alınacak ve sıhhî ve idarî sebep-
yerden diğer bir yere nakledilenlerle tulacak veya tekaüt edileceklere kanun ve karar-
lerle çıkarılacak, sin tahdidine tâbi tuşılayan bu fasla »'ecen yıl tahsisatının ayni olarak 
namesine göre verilen harcirahlan kar 
(80 000) lira konulmuştur. 

Muvakkat memuriyet hareirahı: 
1 nci fasla dahil memur ve müstahdemlerden idarî ihtiyaçlara binaen bir yerden diğer 
bir yere muvakkaten gönderilecek olanlarla hastalrk ve mezuniyet gibi hallerde işlerin 
sekteye uğramaması için hasta veya mezun bulunan memur ve müstahdemine vekâlet 
etmek üzere diğer bir mahalden gönderilecek vekillere ve yabancı memleketlere tetkik 
için gidecek müdür ve memurlara kanun ve kararnamesine uygun olarak verilecek harcırah
ları karşılayan bu fasla geçen yıl tahsisatının ayni olarak (30 000) lira konulmuştur. 
Müfettişler harcırahı 
idare müfettişlerine kanun ve kararnamesine uygun olarak verilen harcırahları karşıla
yan bu fasla geçen yıl tahsisatının ayni olarak (50 000) lira konulmuştur. 

Tecrübe, ıslah ve mücadele masrafları: 
Fennî ekim, dikim, tecrübe masrafları: 
Tütün enstitüsü ile buna mülhak kimya hane ve sair teşkilâtın ve muhtelif yerlerdeki tec
rübe istasyonlarının umum masrafiarile kalbur makineleri ve tütüncülere verilen camekân 
bedellerini, tütün haritaları masraflarını, fen memur ve müstahdemlerinin harcırahlarını 
ve numune bağlarının bütün masraflarını ihtiva eden bu tertibe enstitü ile tecrübe istas
yonlarında yapılmakta olan ıslahat masrafları da göz önünde bulundurularak geçen yıl tah
sisatından (5 000) lira noksanile (55 000) lira teklif kılınmıştır. 
Hastalıklarla uğraşma masrafı: 
Bu tahsisat tütün hastalıklarına karşı yapılan uğraşma işlerini karşılamaktadır. 
Ziraat vekâleti tarafından hesabımıza .yapılan mücadele masrafiarile tütüncülük bölge
lerinde açılan mücadele numune fideliklerinin icap ettirdiği masraflar da göz önünde tutu
larak bu tertibe geçen yıl tahsisatının ayni olmak üzere (15 000) lira konmuştur. 

Kaçağı kovalama ve tütün ekimi masrafları: 
Ekim ve yazma masrafı: 
3437 sayılı kanunun tatbiki için konulan bu tahsisat tütün tahmin ve tahrir islerile uğraşan 
heyetlerin yol ve günlük masraflarını ve bunlarla beraber gönderilen idare memurlarının 
yol masraflarım, kanun hilafı ekilenlerin sökülmesi, memnu mezruatm yok edilmesi için 
yapılacak masraflarla ekim ve yazma işlerine ait sair masrafları karşılamaktdır. 
3437 syılı kanunun tatbikinden mütevellit olarak tütün ekicilerine verilecek mükâfat ve 
imal tiplerinin tetkik ve tecrübeleri için ihtiyar olunacak masarif de göz önünde tutularak bu 
tertibe geçen yıl tahsisatından (18 000) lira noksanile (112 000) lira konması kâfi görül
müştür. 
Emaret ambarları masarifi-
Bu maddeye konulan tahsisat zürra tütünlerinin konması için tutulan ambarların kirala
rını ve bu tütünlerin iyi bir şekilde muhafazası için kullanılan amele ve aktarmacılarla 
gerek ambarlama ve gerek fermantasyon zamanşnda fazla olarak muvakkaten kullanılması 
lâzım olan amele, kantrcı, istifçi ve bekçi gibi müstahdemlerin gündeliklerini karşılamakta-
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dıı*. Satılmayan tütünler için verilecek ambar kiralarile ıııulu»l'<ıza ve bakım masrafları ve 
bazı mm takalarda ahvali hazıra do 1 ay isi 1 e yeniden kira ile tutulmasına zaruret hâsıl olan 
ambarlar için verilecek icar bedelleri de nazarı dikkate alınmak suretile bu tertibe geçen 
yıl tahsisatından (10 00ü) lira fazlasıle (110 000) teklif olunmuştur. 

3 Muhafaza ve tahsil memur!arile kaçak maddeler masrafı : 
Bu tahsisat muhafaza memurlarile muhafaza ve tahsil memurlarının kaçak takibatı dola-
yısile yapmağa mecbur oldukları masrafları ve buhususta kullanım ası zarurî görülen na
kil vasıtaları mubayaa bedellerini,bu memurların mesailerinin kontrolü ve kaçak vaziyeti
nin tetkiki için ihtiyar olunacak masrafları ve kaçak eşyanın saklanması, nakli veya yok 
edilmesile bazı mevkilerde ve başlıca tuzlalar civarında yılın muayyen mevsimlerinde is
tihdamına lüzum görülen kolcuların ücretlerini ve inhisar altında bulunan oyun kâğıdı, 
kibrit, çakmak ve çakmak taşı kaçakçılığından dolayı idarenin ihtiyar ettiği takibat mas
raflarını karşılamakta olup yıl içindeki sarfiyat göz önünde tutulmak suretile geçen yıl 
tahsisatının aynı olarak (160 000) lira konulmuştur. 

4 Kaçakla uğraşma masrafı • 
Bu maddeye konulan tahsisat kaçakla gizli olarak yapılan uğraşma işleri için ihtiyar 
olunan masraflara aittir. Kaçakçılığın azalması için alınacak tedbirler gizli haberci teşki
lâtının vücud ve inkişafına bağlı bulunduğundan bunu temin ve idame edebilmek üzere 
yapılacak masrafları karşılamak için içinde bulunduğumuz yıl sarfiyatı nazarı dikkate 
alınmak suretile geçen sene tahsisatının aynı olarak (10 000) lira teklif olunmuştur. 

8 1918 sayılı kanun ile ekleri hükümlerine göre verilecek ihbariye ve ikramiyelerle kaçak ta
kibatında ölen veya sakatlananlara verilecek tazminat : 
Bu tahsisat 1918 sayılı kanun ile ekleri hükümlerine göre müstahiki erine verilecek peşin 
ikramiyelerle kaçak takibatında ölen veya sakat!ananlara verilen tazminatları karşılamakta 
olup yıl içindeki sarfiyat nazarı dikkate alınmak suretile geçen yıl tahsisatından (7 000) 
lira noksanile (10 000) lira konmuştur. 

9 Sabit kiymetler masrafı : 
1 Yapı işleri ve tamirleri : 

Sıhhî ve idarî ihtiyaçlara uygun olarak 1940 yılında yaptırılması lüzumlu görülen idare
hane binalarının inşa masrafları]e idarehane fabrika, imlâhane ve imalâthane;, depo ve 
tuzlalarda yapılacak inşaat ve tamirat masraflarını ve idare mühendislerinin ve fen me
murlarının filen inşaata nezaret ve murakabe etmek üzere bir mahalden diğer bir ma
halle izamlarında tahakkuk edecek yol masraflarının ve tuzlaların çerçevelenil gösterir 
yapılacak haritalar için 1941 yılında sarfı lâzımgelen miktarları karşılayabilmek üzere bu 
tertibe geqen yıl tahsisatından (43 000) lira noksanile (400 000) lira teklif olunmuştur. 

2 Makineler ve teferruatı : 
Şarap fabrikalarile yeniden açılacak imalâthanelere lâzım olan makine ve aksamına, tütün 
ve müskirat fabrikalarile tuzlalarda yeniden vücude getirilecek tesisattan başka sözü geçen 
fabrika ve tuzlalar için daimî surette alınması, yenilenmesi mutat olan makineler ve tefer
ruatını karşılayan bu tertibe Paşabahçe müskirat ve İstanbul bira fabrikalarile İzmir ve 
sair mahallerde açılacak imlâhaneler için 1941 yılında alınmasına lüzum görülen makine
ler bedeli de göz önünde bulundurulmak suretile geçen yıl tahsisatından (10 000) lira faz-
lasile (60 000) lira teklif olunmuştur. 

3 İdarehane demirbaş ve mefruşatı : 
Fabrika ve imalâthanelerle tütün deposu ve tuzlalardan gayri idarehane vesatış depoların

da kullanılmak üzere satın alınacak demirbaş eşya ve mefruşatı, yangın söndürme tertibatı, 
•artı ve ölçü aletleri bedellerini karşılayan bu tertip için yeni inşa olunacak idarehane 
İtinaları mefruşatının temini de nazarı dikkate alınmak suretile geçen yıl tahsisat mm 
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ayni olarak (80 000) lira teklif olunmuştur. 
Nakil vasıtaları masrafları : 

1 Mubayaa : 
Nakil vasıtalarının mubayaa bedellerini karşılayan bu tertibe 1941 yılında alınmasına 
ihtiyaç görülen nakil vasıtaları bedelle1'! göz önünde tutulmak üzere geçen yıl tahsisa
tından (106 052) lira noksanile (83 500) lira konulması kâfi görülmüştür. 

2 Tamir : 
Nakil vasıtalarının tamir masraflarını karşılayan bu tertibe ahvali hazıra dolayısile 
malzeme bedellerindeki fiat farkları da göz Önünde tutulmak suretile geçen yıl tahsi
satından (9 952) lira fazlasile (20 000) lira teklif olunmuştur. 
Depo ve imalâthaneler, fabrikalar, tuzlalar ücret ve masrafları : 

1 Y. tütün depo ve imalâthane, evlerde tütün ve müskirat fabrikaları ve tuzlalar memur 
ve müstahdemleri ücreti : 
İlişik (C) cetvelindeki kadronun tütün ve müskirat fabrika, atelye ve imalâthaneleri]e 
yaprak tütün işleme ve bakım evleri ve tuzlalar kısmında görülen daimî ve muvakkat 
memur ve müstahdemlerin ücretleri ile bu kısımlardaki münhallere hariç ve dahilden 
tayin edilecek vekillerin ücretlerini karşılayan bu maddeye istihsalin artması dola-
yısile tuzlalarda ve yeni kurulan çocuk yuvalarile revirlerde fazla istihdamına zaruret. 
hasıl olan memur ve müstahdemlerin ücretleri göz önünde tutulmak suretile geçen yıl 
tahsisatından (8 940) lira fazlasile (1 267 900) lira konulmuştur. 

2 Yaprak tütün depo ve imalâthane!erile fabrikalar kirası: 
Bu maddeye mevzu tahsisat kira ile tuulan fabrika, atelye ve yaprak tütün depo ve 
imalâthanelerde müskirat imalâthaneleri için verilen kiralara ait bulunmaktadır. 
Satışların seneden seneye artması dolayısile ona göre fazlalaşmakta bulunan tütün isto-
kumuzun muhafazası için tutulması zarurî bulunan depolara mevaddı iptidaiye am
barları ve rakı imalâthaneleri için verilmesi gereken kiralar da göz önünde tutulmak 
suretile bu tertibe geçen yıl tahsisatından (10 000) lira fazlasile (85 000) lira teklif 
olunmuştur. 

3 Fabrika, atelye, imalâthane, bakım ve işleme evlerile tuzlalarda çalışan müstahdeta ve 
işçilere ve çocuk yuvalarına yardım : 
Bu tahsisat fabrika, imalâthane ve yaprak tütün bakım ve işleme evlerile tuzlalarda ça
lışan müstahdem ve işçilere cihaz, doğum, işten çıkarılmak, hastalık, kaza, ölüm vesaire gibi 
hallerde talimatnamesi hükümleri dairesinde yapılan her nevi yardım ve muavenetlerle 
çocuk yuvalarının her çeşit masraflarına ait bulunmaktadır. 
iş kanununda bahsolunan talimatnamenin meriyete konması ve bu tertipde tuzla müstah
dem ve işçilerine de ayni muavenetlerin yapılması nazarı dikkate alınarak geçen yıl tah
sisatının ayni olarak (50 000) lira konmuştur. 
Ecnebi mütehassıslar ücret ve harcırahları : 
İdaremizin muhtelif kısımlarında bilgi ve hizmetlerinden istifade edilmek için eelbedilen 
ecnebi mütehassısların mukavelelerine göre ücret, daimî ve muvakkat memuriyet harcırah
larını karşılamakta olan bu fasla geçen yıl tahsisatından (5 000) lira noksanile (40 000) 
lira konması kâfi görülmüştür. 
Muhtelif masraflar: 

1 Şarapçılara verilecek prim: 
Bu tahsisat yerli şarapların ecnebi memleketlere ihracında sahiplerini teşvik etmek için şa
rap izalmamesi hükümleri dairesinde verilen primleri ihtiva etmektedir. 
Hususî âmiller elinde ahvali hazıra dolayısile henüz ihracına imkân bulunamamış bir mil
yon üç yüz bin litre kadar şarap bulunduğu ve vaziyetin her hangi bir suretle inkişafı ha-
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ünde alâkadarların prim taleplerini karşılayabilmek üzere bu maddeye geçen yıl tahsisatı 
nm ayni olarak (20 000) lira konulmuştur. 

2 Hayır evlerine yardım: 
Menafii umumiyeye hadim cemiyetlerle benzeri yardım teşekküllerine ve Türk gençliğinin 
inkişafına çalışan spor kulüplerine malî müesseseler ve bankalarda yapıldığı gibi doğrudan 
doğruya veya tertip edilen müsamereleıv ait bilet alınması suretüe yardımda bulunulmasını 
temin eden ve 1931 senesindenberi ayni şekilde kullanılan bu tertibe gecen seneki kadar 
tahsisat konmuştur. T 

3 Sergilere iştirak ve propaganda masrafı: 
Bu tahsisat dahil ve hariçte açılan sergilere iştirak etmek dolayısile memleket mamulâtınıu 
propagandasını yapmak üzere bütçeye konulmaktadır. 1941 malî yılı için bu tertibe gecen 
yıllar sarfiyatı da, nazarı dikkate alınarak geçen yıl tahsisatının (15 000) lira noksan il e 
(80 000) lira konması kâfi görülmüştür. 

4 Ecnebi memleketlere staj veya tahsil için gönderileceklerin tahsisat ve harcırahları: 
Yabancı memleketlere staj veya tahsil için gönderilecek memurların tahsisat ve harcırah
larına ait olan bu tertibe ^eeen sene tahsisatından (10 000) lira noksanile (10 000) lira 
tahsisat konulmuştur. 
Memurlar ikramiyesi: 
Muntazam ve maksada uygun çahşmalarile temayüz eden ve işlerinde muvaffak olan me
murların taltif ve teşvik için ihdas edilmiş olan bu fasla 1941 yılı için de geceli yıl tahsisa
tının ayni olarak (50 000) lira konulmuştur. 
Tekaüt sandığına iştirak: 
Bu tertibe 2921 sayılı İnhisarlar tekaüt sandığı kanunu ile kadroya dahil daimî memur ve 
müstahdemlerden kesilen % 5 lerin baliği kadar bütçeye konulması icap eden tahsisatı 
ihtiva etmektedir. 
1940 yılı sarfiyatı nazarı dikkate alınarak bu fasla (215 000) liranın konması kâfi görül
müştür. 
T?eddiyaf: 
Gecen yıl tahsisatının aynıdır. 
Geçen yıl borçları 
Bu fasla yıl içindeki sarfiyat göz (»nünd*1 bulundurulmak suretile geçen yıl tahsisatının 
aynî olarak (60 000) lira konmuştur. 

Eski yıllar borçları : 
1 1936 - 1939 yılları borçları : 

Adı geçen yıllar zarfında tahakkuk edip her hangi bir sebeple ödenmemiş idare borçları
na a il olan bu maddeye geçen yıl tahsisatından (5 000) lira noksanile (15 000) lira kon
muştur. 

2 1935 ve daha evvelki yıllara ait ve müruru zamanı kesilmiş borçlar : 
1925 - 1934 yılları zarfında muvakkat sarfiyat ve müraselât hesaplarından sarfedildiği 
halde her hangi bîr sebeple mahsubu yapılmamış olan paralarla müruru zamana uğrama
mış düyunun evrakı sarfiye re müsbiteleriııe müsteniden tesviye ve mahsupları yapılabil
mek üzere 1940 yılı bütçesine (20 000) lira tahsisat konulmuş İdi. Fakat eski senelere ait 
olan bu sarfiyat ve düyunun evrakı sa rfiyelerinin temin ve tedarikindeki güçlükler hase-
bile 1940 senesinde bu tahsisatın tamamen sarfına imkân bulunamadığından bunların tas
fiye ve mahsuplarına devam edilebilmek ve rnuhasebei umumiye kanunu mucibince mü
rura zamanı katetmîş bulunan 1935 yılı borçlarile 2159 sayılı kanunun 7 nci maddesi hü
kümleri dairesinde tuz memurla rina verilecek bir defalık tazminatlar da nazarı dikkate 
alınmak suretile bu maddeye geçen yıl tahsisatından (10 000) lira noksanile (10 000) lira 
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olarak teklif olunmuştur. 
19 Mukannen aidat : 

Kaçakçılık suçlarından dolayı hükmolunan para cezaları tahsilatından bu paraları tahsil 
eden idare, muhafaza ve tahsil memurlarına verilecek % 5 aidatı karşılayan bu tertibe 
geçen yıl tahsisatının ayni olarak (5 000) lira tahsisat konulmuştur. 

20 Hükmolunan borçlar : 
îdare aleyhine mahkemelerce hükmedilip başka fasıllarda karşılığı bulunmayan borçları 
ödemeğe mahsus olan bu fasla senesi içinde tediye edilecek paralar göz önünde bulundu
rularak geçen yıl tahsisatından (5 000) lira noksanile (15 000) lira konulmuştur. 

21 3530 sayılı beden terbiyesi kanunu hükümlerine göre yapılacak masraflar : 
3530 sayılı beden terbiyesi kanununun hükümlerine göre yapılacak tesisat ve sair mas
raflarla bilûmum tutulacak uzman ve beden terbiyesi öğretmeni veya antrenörü ücretle
rini karşılayan bu tertibe 1941 yılında yapılması mukarrer masraflar nazarı dikkate alı
narak geçen yıl tahsisatından (5 000) lira fazlasile (15 000) lira teklif olunmuştur. 

22 Müskirat ve şarap fabrikaları inşa ve tesis masrafları : 
Müskirat fabrikalarında yapılması zarurî bulunan inşa ve tesisat masraflarını karşılayan 
bu tertibe 1941 yılında yapılacak inşaat ve tesisat işleri göz önünde tutularak geçen yıl 
tahsisatından (200 000) lira noksanile (160 000) lira konması kâfi görülmüştür. 

23 îdarei merkeziyenin Ankaraya nakli dolyaısile ihtiyar olunacak nakil masraflarile memu
rin harcırahları : 
îdarei merkeziyenin Ankaraya nakli dolayısile layısile ödenmesi zarurî bulunan memurin 
harcırahlarile idarenin nakil ve diğer müteferrik bilûmum idare masraflarını karşılamak 
üzere açılan bu fasıl ile (120 000) lira tahsisat teklif olunmaktadır. 

24 1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi mucibince Cumhuriyet merkez bankasına verilecek it
fa karşılığı : 
1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi mucibince merkez bankasına verilecek itfa karşılığı 
olarak masraf bütçesi yekûnu olan (7 083 716) liranın % 1 i nisbetinde bütçeye (79 837) 
lira tahsisat konulmuştur. 

Varidat bütçesi 

Mucip sebepler 

İnhisarlar umum müdürlüğünün 1941 yılı bütçesinin varidat kısmı 1940 senesine nazaran 
(9 478 140) lira fazlasile (66 711 900) lira olarak tahmin edilmiştir. 

Bu tahmin, içinde bulunduğumuz yılın 8 aylık satışları ve bu satışların takip ettiği seyrin geçen 
yıla nazaran gösterdiği artış nisbetlerile hali hazır vaziyet dolayısile maliyet ve masraflarda mevcut 
ve muhtemel tezayütler gözönünde bulundurulmak suretile tesbit edilmiştir. 

8 aylık satışlarımız gecen senenin 8 aylık satışlarına nazaran aşağıdaki durumu göstermektedir. 

1 9 3 9 1 9 4 0 

Tütün 
Müskirat 
Tuz 
Barut 

Kilo 

9 613 777 

123 962 855 

Lira 

31 974 547 
9 076 772 
4 187 533 
1 249 642 

Kilo 

9 672 411 

141 552 000 

Lira 

32 630 416 
10 041 654 
4 833 010 
1 351 294 
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Tütün satışları 

1939 senesi 8 aylık tütün satışları (9 613 777) kilo olduğu halde 1940 8 aylık satışları (58 634) 
kilo fazlasile (9 672 411) kiloyu bulmuştur. 

Satışlarda 1939 vaziyetine göre kiloda % 0.61 nisbetinde bir fazlalık tevlit eden bu miktar 8 aylık 
satış kârında (119 823) lira bir tezayüt husule getirilmiştir. 

Müskirat satışları 
1939 senesi 8 aylık satışları (9 076 772) lira olduğu halde 1940 8 aylık satışları (10 041 654) 

lirayı bulmuştur. 
1939 yılı 8 aylık satışlarına nazaran biranın litresinde % 28, 35 ve diğer müskiratın satış hasi-

lâtmda % 3, 21 nisbetinde bir artış gösteren 1940 8 aylık satışları, satış kârında (417 356) lira bir 
fazlalık arzetmektedir. 

Tuz satışları 
1939 senesi 8 aylık tuz satışları (123 963) ton olduğu halde 1940 yılı 8 aylık satışları (141 552) 

tonu bulmuştur. 
Satışlarında 1939 vaziyetine göre kiloda % 14, 19 nisbetinde bir fazlalık ve 8 aylık satış kârında 

(479 218) liralık bir tezayüt husule getirilmiştir. 

Barut satışları 
1939 senesi 8 aylık barut satışları (1 249 642) lira olduğu halde 1940 8 aylık satışları (101 652) 

lira fazlasile (1 351 294) lirayı bulmuştur. 
Satışlarda 1939 vaziyetine nazaran % 8, 13 nisbetinde bir fazlalık husule getiren bu miktar satış 

kârından (199 467) lira bir fazlalık husule getirilmiştir. 
Yukarıda zikri geçen satış kârlarmdaki fazlalıklar, 1940 yılı maliyet ve masraflarının gecen yıl 

maliyet ve masraflarına göre hesap edilmek suretile tesbit edilmiştir. 
Ancak; hali hazır vaziyet dolayısile, 1940 yılında geçen seneye nazaran müskirata ait iptidai mad

delerin mubayaa bedellerinde % 20 den % 60 a kadar ve tütüne ait levazım bedellerinden sigara 
kâğıtlarında 2 - 3 misli, karton fiatlarmda % 15 ve fabrikalar işletmesinde sarf edilen kömür bedelle
rinde de % 10 kadar tahakkuk ve tesbit edilen fiat tereffülerinin yukarıda arzedilen satış kârı fazla
lıklarına müessir olacağı şüphesizdir. 

Bunun için 1941 yılı varidat tahminleri, yukarıda da arzedildiği veçhile satışların takip ettiği 
seyirle maliyet ve masraflarda mevcut ve muhtemel tezayütler gözönünde bulundurmak suretile tes
bit edilmiş bulunmaktadır. 

SATIŞLARIN TAHLÎLÎ 
Tütün: 

Satış 14 540 000 X 335 48 709 000 
Maliyet, bey, nakliye 16 032 000 32 677 000 

Haricî satış ve muhtelif gelir 

Müskirat;: 
Satış 
Maliyet, beyiye, nakliye 

Haricî satış ve muhtelif gelir 

Tuz: 
Satış 
Maliyet, beyiye, nakliye 

15 261 000 
6 804 000 

5 000 

8 457 000 

32 682 000 

6 536 000 
1 278 000 

3 000 

5 158 000 

8 460 000 
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Haricî satış ve muhtelif gelir 

Barut: 
Satış 
Maliyet, beyiye, nakliye 
Muhtelif gelir 

Amortisman 

Maliyete giren bütçe masrafları 

Müdafaa vergisi 
Bütçe varidatı, muhtelif gelir 

10 000 

Bütçe masrafları 
Hususî idare hissesi ve tayyare resmi (müs
kirat satış kârından % 13,5) Hazine hissesi 
(Müd. V. dahil) 

5 168 00Ö 

2 000 000 
1 441 000 

-

559 000 
5 000 

18 500 000 
615 000 

8 063 553 

1 142 100 

564 000 

46 874 000 
680 000 

46 194 000 
1 402 900 

47 596 900 

19 115 000 

66 711 900 

9 205 653 

57 506 247 

Bütçe kanunu lâyihası mucip sebepleri 
Madde 1 — 1941 yılı masraf bütçesile teklif olunan (8 063 553) lira tahsisatın mucip sebepleri 

ekli (1) sayılı lâyihada fasıl ve madde itibarile anlatılmıştır. 
Madde 2 — 1941 yılı için tahmin olunan (66 711 900) lira gelirden ötürü izahat ilişik (2) sayılı 

lâyihada gösterilmiş, idarenin gelir ve masrafları hakkında ayrıca izahat verilmiştir. 
Madde 4, 5 — 1940 yılı bütçesinde yazılı olup hükümlerinin 1941 yılında da tatbiki gereken adı 

geçen maddeler ona göre yazılmıştır. 
Madde 6 — 1940 yılı bütçesinde düyun hakkındaki hükümler 1941 yılında da tatbiki gereken 

yıllara ait hükümleri ihtiva etmek suretile yazılmıştır. 
Madde 7, 8 — 1940 yılı bütçesinde yazılı olup hükümlerinin 1941 yılında da tatbiki gereken adı 

geçen maddeler ona göre yazılmıştır. 
Madde 9 — 1940 yılı bütçesinde yazılı olup hükümlerinin 1941 yılnda da tatbikini temin için tek

lif edilmiş olan bu tahsisat: 
a) Geçen senelerde olduğu gibi gerek sene içinde de ve gerek hükmü gelecek senelere sirayet ede

cek mukavelelerle yapılacak inşaat ve tesisat ile mubayaa olunacak levazım ve arsalar için bütçenin 
umumî tasarruflarından kifayeti nisbetinde mahsup edilmek üzere bu sene zarfında yapılacak tediye 
miktarlarını, 

b) inşaata ait proje plânların tanzimi ve inşaatın murakabesi için muvakkaten istihdamlarına 
lüzum hâsıl olacak Türk ve ecnebi mühendis, mimarların ücret, yol ve ecnebilerin ikamet masraf
larını, 

c) îdare mühendislerinin ve fen memurlarının filen inşaata nezaret ve murakabe etmek üzere bir 
mahalden diğer bir mahalle izamlarında tahakkuk edecek yol masraflarını karşılamağa mahsustur. 

Madde 10 — Müskirat ve şarap fabrikaları inşa ve tesis masrafları namile bütçeye konulan tah
sisattan işin icaplarına göre 1492 malî yılma geçici taahhüdata girişilmek mecburiyeti göz önünde 
tutularak adı geçen madde ona göre yazılmıştır. 
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Madde İİ — İ934 - 1939 yılları zarfında tahakkuk edip de tahsisatının kifayetsizliği yüzünden 

bütçeden tesviye veya mahsup edilmemiş olan daimî memuriyet harcırahları ve tahsilatı yapılmış olup 
ashabına tevzii lâzim gelen kaçak ihbariye ve ikrami yerele ait para cezaları borçları ile yine bu yıllara 
ait karşılıksız olarak tahakkuk edecek sair borçları evrakı tahakkukiyelerine müsteniden 1941 yılında 
da usulü dairesinde tesviye ve mahsuplarını temi nen bu madde yazılmıştır. 

Madde 12 — 1940 yılı bütçesinde yazılı olup hükümlerinin 1941 yılında da tatbiki gereken adı 
geçen madde ona göre yazılmıştır. 
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Rapor 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1941 senesi varidat ve masarif bütçe lâyihaları tarafımızdan 
tetkik edildi: 

I — Varidat bütçesi: 

Varidat tedariki gibi malî gayeyi istihdaf eden mevcut inhisarların Hazineye temin ettiği gelir 
miktarı her sene inkişaf göstermekte ve hesap devreleri nihayetinde talıakkuk eden varidat ile 
bütçe kanunlarında tahmin olunan varidat yekûnları arasında her zaman bir kaç milyon liralık bir 
fazla elde edilmektedir. 

Bu vaziyet umumiyet itibarile halkın iştira kabiliyetinin artışına ve hayat istandardının yük
selişine delâlet etmekle beraber varidattaki fazlalığın menba ve sebepleri tahlil edilirken geçen sene
lerde müdafaa vergilerine vukubulan zamların satışların tezayüt nispetlerini husule getirdikler 
tesirleride mütelaa etmek yerinde olur. Bu suretle 1941 senesi için inhisarlar mamûlatma ilâ
vesi derpiş edilen yeni zamların derecei isabetini ve bunların varidat üzerinde yapacağı muhtemel 
tesiratı tayin imkânlarıda elde edilmiş olur. 194-0 senesi zarfında inhisarların, ahval icabı olarak, 
bilhassa sigara kâğıda ve diğer levazım tedariki hususunda maruz kaldığı müşkilâta rağmen ma-
mulâtmı gerek zarf ve gerek mazruf itibarile halkın itiyadı dairesinde imal etmiş olması ve satış
larında daimî bir inkişaf göstermesi mucibi memnuniyettir. 

Varidat tahminleri hakkındaki mütelaalarımız; tütün, müskirat, tuz, barut ve diğer muhtelif va
ridata ait olmak üzere sırasile aşağıda arzedilmiştir: 

a-Tütün: 
Mamul tütün satışları her sene; muntazaman artmıştır. 1936 senesinde (12 242 000) kilo olan 

satışlar 1940 da (14 500 000) kiloya baliğ olmuştur. Ancak tütün satışlarında müşahade edilen 
artış nispeti müdafaa vergisine vukubulan zamların tesiri altında tedricen 938 den itibaren %ü,4, 
de 1939 da %5,6 ya ve 1940 senesinde de %2,G ya düşmüştür. 

Gerçi 1941 bütçe lâyihası yeni müdafa zamlarmdan sonra gelecek sene satışlarında bir artış der
piş etmemekte ve bu sene satışının gelecek sene de aynen tahakkuk edeceği esasına istinat etmektedir. 
Ancak yeni vergilerin satışa olacak menfi tesirleri ihtiyat payı olan %2,6 yi tecavüz ettiği takdirde 
varidattan tahmin edilen meblağın elde edilememesi varit olabilir. 

Bundan başka yeni vergi lâyihasında derpiş edildiği veçhile asker sigarasından paket başına sa
tış fiatından bir kuruş ile müdafaa vergisi olan bir kuruşun indirilmesi de varidtta mühim bir tena
kus husule getirebilir. 

Paketi üç kuruş olacak olan asker sigarası karşısında en ucuz inhisar sigarası olan köylü ka
lın yedi buçuk kuruştur. Arada dört buçuk kuruşluk azim bir fark vardır ki kiloda 250 kuruş e-
der. Halen satışı 350 000 kilo olan asker sigarasının istihlâk mikdarı, askeri tedabirin devam 
ve tezayüdü nispetinde artacağına göre varidat tenakusu da o nispette çoğalacaktır. Buna bir de ka
çağa gidecek kısmın menfi tesirleri ilâve edilirse asker sigarasına mevzu tenzilin inhisarlar vari
datında husule getireceği zararlar tezahür eder. 

b-Müskirat: 
Müskirat satışları 1939 senesi satışlarına naza-ran bu sene %6,7 nispetinde bir tezayüt göster

mektedir. Bu artışın bira ve şarap gibi bilhassa zayıf alkollü içkilerde vaki olması ve yüksek al
kolü içkilerin hacim itibarile yurdda tezayüt göstermemesi hassatan mucibi memnuniyettir. 

Filhakika 1939 senesine nazaran inhisar şarap satışı yüzde yüz fazlasile iki milyon litreyi te
cavüz ettiği gibi 1940 senesi bira istihlâki de bir misline yakın fazlasile 8 milyon litreye baliğ ol
muştur. 
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(xerçi inhisarlar rakı satışında geçen seneye nazaran fazlalık meşhut ise de bu,umumî rakı is

tihlâkinin fazlalaşmasından değil belki eskiden hususî rakı âmilleri mamulâtı satışının yerine inhisar
lar mamulâtmın kaim olmasından ileri gelmektedir. Bu nokta bilhassa yüksek alkollü içkileri istih
daf eden yeni vergilere rağmen müskirat satışlarında beklenen varidatın elde edileceği ümidini tak
viye eder. 

c-Tuz : 
1935 senesine kadar satış miktarı senevi 125 milyon kiloya baliğ olan tuzun 935 fiatı (6) ku

ruştan (3) kuruşa tenzil edilmiştir. Tutarı üç buçuk milyon lira gibi Hükümet için azîm bir va
ridat fedakârlığını müstelzim olan bu tedbirlerin o tarihte ittihazını mucip olan sebep ve amiller bu 
günde aynen mevcut olmasına binaen zammı teklif edilen iki kuruşa mukabil bir kuruş müdafaa 
vergisi ilâvesile iktifa edilmiş olması pek yerinde bir karar olmuştur. 

d-Barut ve diğer muhtelif varidata müteallikrakkamlar 1940 senesi tahakkuklarının aynı ol
mak itibarile şayanı kabul görülmüştür. 

2 — Masraf bütçesi : 
İnhisarlar umum müdürlüğü masraf bütçesi bazı fasıllara zam ve bazılarından tenzil suretile 

geçen yıl bütçesine nazaran 269 412 liralık noksanile 8 063 553 lira olarak teklif edilmiştir. 
Bütçenin birinci «ücretler» faslında görülen 93 816 lira fazlalıktan 47 280 lirasının, ücretleri 

mütedavil sermayeden verilmek suretile satış teşkilâtında kullanılmakta olan memurların kad
roya ithali hususunda Yüksek Meclis Divanı Muhasebat Encümenince izhar buyurulan temenni ü-
zerine gerek bu memurların gerek yeni inşa edilen barut depolarına tayini lâzım gelen ve görülen 
ihtiyaç üzerine adetlerinin arttırılmasına zaruret hâsıl olan bekçilerin 1941 kadrosuna ilâve edil
mesinden ileri geldiği, 

Mütebaki 46 536 lirasının da, Ankaraya nakli derpiş edilmekte olan Umum müdürlük teşkilâtı 
memurlarının 1940 yılında altı aylık hesabile teklif edilen muvakkat tazminat karşılığının yeni yıl 
bütçesinde senelik olarak nazara alınmış olmasından tevellüt ettiği, 

I I nci «Depo ve imalâthanelerle fabrika ve tuzlalar ücret ve masrafarı» faslına yapılan ]8 940 
lira zamdan 8 940 lirasının, istihsalin artması dolayısile tuzlalarda ve yeni kurulan çocuk yu-
valarile revirlerde yeniden istihdamına zaruret hasıl olan memur ve müstahdemlerin ücretleri 
karşılığı olduğu, 

Mütebaki 10 000 lirasının da, satışların seneden seneye artması dolayısile fazlalaşmakta olan tü
tün stoklarının muhafazası için yeniden tutulmasına zaruret hâsıl olan depo kiraları karşılığı 
olup bunun için 1940 bütçesinde de münakale suretile «yaprak tütün depo ve imalâthaneleri fabri
kalar kirası »tertibine bu miktar zam yapılmış olduğu anlaşılmış olmakla bu tekliflerin aynen ka
bulü muvafık olacağı, 

Diğer tertiplere yapılan bazı zamların hizmetlerin ihtiyaçlarına uygun görüldüğü, 
9 ncu.«sabit kıymetler masrafı» faslının ikici «makinalar ve teferruatı» tertibine zam edilmiş o-

lan 10 000 liranın tenziline, geçen seneye nazaran 10 000 lira noksanile 10 000 lira olarak teklif e-
dilen «yabancı memleketlere staj veya tahsil için gönderileceklerin tahsisat ve harcırahları» nı 
karşılayan 13 ncü faslın 4 ncü maddesinde vaziyeti hazıra dolayısile 1 liraya tenzili muvafık olaca
ğı mütelaa kılınmakta olduğu, 

Bundan maada, Yüksek Encümenin direktifleri dahilinde 1940 yılı bütçesinde yapılan müna
kalelerin de nazarı itibara alınması suretile masraf tekliflerinde ona göre tadilât yapılması uygun 
görülmüş olmakla, bu tadilâttan son masraf bütçesi yekûnunun geçen yıla nazaran 306 781 lira 
noksanile 8 026 184 lira olarak kabulü, 

Yüksek tasviplerine arzolunur. 
17 - V -1941 

Raportör Raportör 
Elazığ Tunceli 

Fethi Altay Mit at Yenel 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 109 
Esas No. 1/546 

28-V-1941 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 28 - II -1941 tarih ve 6/772 sa
yılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan İnhisarlar 
umum müdürlüğü 1941 malî yılı Bütçe kanunu lâ
yihası encümenimize havale buyurulmakla Güm
rük ve inhisarlar vekili Raif Karadeniz ve İnhi
sarlar umum müdürü ve Maliye vekâleti namına 
Bütçe müdürü hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere olundu: 

Masraf bütçesi: 
Varidat ve masraf kalemlerinin tezayüt ve te

nakus sebepleri raporda izah edilmiştir. Encü
mende yapılan müzakereler neticesinde bu tetkik
ler esas tutularak ve bazı masraf kalemleri üze
rinde geçen senenin münakale hareketleri de na
zarı itibare alınarak, birer miktar zam ve tenzil 
yapılmak suretile masraf bütçesi 8 026 184 lira 
olarak kabul ve 1 nei fasıl ile 11 nci fasıl, yo
kuna tesir etmemek üzere ahiren Meclisçe kabul 
edilen Teşkilât kanununa uygun olarak tadil edil
miştir. 

Varidat bütçesi: 
Her yıl bir artış göstermekte olan İnhisarlar va

ridatı 1940 yılında da fazlasile tahakkuk etmiş ve 
bu suretle 1941 yılı varidatı geçen yıla nazaran 
8 078 140 lira fazla olarak tahmin edilmiştir. 

Sekiz aylık satışlara göre tahmin edilmiş bu
lunan bu rakamların lâyihanın encümenimizde 
müzakeresi sırasında elde edilen on bir aylık satış 
kârlarına göre de hesabında tahakkuk edeceği an
laşılmıştır. 

1940 yılının on bir aylık satış kârı aşağıdaki 
tabloyu arzetmektedir: 

Tütün 
Müskirat 
Tuz 
Barut 

30 321 735 
8 088 272 
4 766 064 
546 394 

43 722 465 
Geçen senenin son bir aylığı bu yılın aylık 

tezayüt nisb etleri de göz önünde bulundurul

mak suretile hesap edilerek yukarıdaki on bir 
aylık satış kârlarına ilâve edilirse: 

Tütün 3 120 950 
Müskirat 908 449 
Tuz 531 482 
Barut 64 869 

On bir aylık satış kârı 
Bir ayl'k » » 

Amortisman tenzil edilince 

Lira elde edilir. 

4 625 750 
43 722 465 
4 625 7H0 

47 868 215 
680 000 

47 868 215 

Bu rakama, maliyete giren ve bütfe m as raf
ları meyanmda bulunan 1 459 480 liranın da 
ilâvesi icap edip bu suretle 49 327 695 lira el
de edilmiş olur. Gerçi bu yıl da geçen yıl ol
duğu gibi muhtelif vergi matrahlarına yapılan 
fevkalâde zamlar meyanmda inhisar maddeleri 
bulunmakta ise de bu zamların satıhlarda vaki 
tezayüt üzerinde bir menfi tesir yapması ihti
mali ve bilhassa asker sigaralarında yapılan 

mühim tenzilâtın varidata yapacağı akis ve sigara 
kâğıdı ile diğer mevaddı iptidaiye fiatlerinin 
artması sebebile masrafın yükseleceği göz önün
de bulundurularak satış kârları bu yıl 47 596 900 
lira olarak daha ihtiyatlı bir surette tahmin 
edilmiş bulunmaktadır. 

satışları aşağı-
mühim bir ar-

Filvaki inhisarlar mamulâtı 
da arzedildiği veçhile her yıl 
tış kaydetmektedir : 

1936 2 578 891 
1937 3 115 217 
1938 2 172 672 
1939 4 000 000 

(on bir aylık) 1940 3 800 000 

Bu tezayüt seyrine göre 1941 yılı varidatının 
bir miktar daha yükselmesi beklenebilirse de yu-
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karıda arzedilen sebepler ve raporda izah edilen 
hususlara nazaran yapılan tahminin yerinde ol
duğu kanaati hâsıl olmuştur. 

Hükümet teklifinde (18 500 000) lira olarak 
tahmin edilen tütün, müskirat ve tuz müdafaa 
vergisi hasilâtı, fevkalâde vergi zamları kanu
nunda tuza ilâvesi teklif edilen iki kuruş müda
faa vergisinin Eueümeııimizcc bire indirilmesi 
ve bunun başka membalardan karşılanması se-
bebile umumî bütçe varidatı meyanma bu üç 
kalemden alınacak müdafaa vergisi hasılatının 
1 400 000 lira noksanile 17 100 000 lira olarak 
konulmasından dolayı burada da ayni miktarda 
tenzile tâbi tutulmuştur. Varidatın diğer ka
lemlerinde birer miktar tezayüt varsa da bunlar 
izahı icap ettirecek mahiyette olmayıp 1940 malî 
yılı tahsilâtına nazaran tahmin edildiğinden 
Fitıcümenimizce muvafık görülmüş ve varidat 
bütçesi 65 8.11 900 lira olarak kabul edilmiştir. 

Tiıı rakamdan masraf bütçesi yekûnu çıkmca: 

Varidat yekûnu 65 811 900 
Masraf » 8 026 184 

Lira ve bundan 57 285 716 
Müskirat satış kârının 
% 18,5 hususî idare ve 
tayyare resmi hissesi 

çılanca 1 142 100 
v 

lira kalmakta ve bunda da 56 143 616 
müdafaa vergisi çıkmak 

suretile 17 100 000 

. 39 043 616 lira 
olarak 

inhisarlar safî hasilâtı elde edilmiş ve umumî 
bütçeye varidat meyanma 39 000 000 lira olarak 
konulmuş bulunmaktadır. 

Gerek raportörlerin tetkikinden ve gerek veki
lin beyanlarından anlaşıldığına göre raki gibi 
ağır alkollü içkiler istihlâkinin tevakkufta ve bu
na mukabil bira ve şarap gibi alkolü az olanların 
istihlâkinin mühim miktarlarda seneden seneye 
artmakta olduğu ve bunun sebeplerinin başlıcası-
nı birinin aleyhine ve diğerinin lehine olarak 
Hükümetçe alman ve Yüksek Meclisçe tasvip edi-

( S. Say] 

len malî tedbirlerin teşkil ettiği anlaşılmakla En
cümenimiz bu tevakkuf ve tezayüdü memleketin 
umumî sıhhati namma şükranı mucip olarak te
lâkki etmiştir. 

Bütçe lâyihasına gelince : 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri A ve B 
cetvellerinin yekûnlarına göre, üçüncü madde 
umumî muvazene kanununda kabul edilen esasa 
uygun olarak yeniden tanzim suretile, 4 - 10 ncu 
maddeler aynen, on birinci madde yine muvaze-
nei umumiye kanununda tesbit edilen esasa göre 
yeniden yazılmak suretile kabul edilmiştir. 

Lâyihanın on ikinci maddesi ahiren kabul 
edilen teşkilât kanunile halledilmiş bulunduğun
dan tayyedilmiştir. 

inhisarların fabrika, atelye, imalâthane ve 
sair iş yerlerinde çalışan işçilerin çocuklarına 
bütçede kabul edilen içtimaî muavenet tertibin
den mühim yardımlar yapıldığı ve bunların iş sa
atlerinde gıda ve istirahatleri temin edildiği hal
de yevmiyelerinin az olması yüzünden bizzat iş
çilerin sıhhatlerine itina etmedikleri ve günü 
kuru ekmek yiyerek geçirdikleri ve mümkünse 
bunlara gündüzleri bir kap sıcak yemek tevzii 
suretile muavenette bulunulması ve alacakları bu 
gida sayesinde randımanlarının artması tabiî 
olduğundan yapılacak bu masraftan idarenin 
belki gece mesaisini azaltmak suretile bir istifa
desi dahi olacağı ve bunun bütçeye 
konacak bir madde ile mütedavil sermayeden 
ödenecek bir para ile temini kabil olduğu bazı 
aza tarafından encümene izah ve teklif edilmiş
tir. Yapılan müzakere neticesinde; bu tekli
fin mütedavil sermaye hakkındaki kanunu alâ

kadar ettiği ve orada bir tadil yapılmasile ka
bili hal olduğu neticesine varılmış ise de tekli
fin ilk tecrübenin yapılmasına matuf bulundu
ğu ve alınacak neticeye göre gelecek yıl ya bu 
maddenin tayyı veya mezkûr kanunda bir tadile 
dahi gidilebileceği ve işin muvakkat mahiyette 
bulunması düşünülerek bütçe lâyihasına bunu 
temin edecek bir maddenin ilâvesi encümen i m iz
ce kabul edilmiş ve bu maksatla 12 nci madde 
yeniden lâyihaya konulmuştur. 

13 ve 14 ncü maddeler aynen kabul edilmiş 
ve bu değişiklikleri ihtiva etmek üzere yeniden 
tanzim edilen kanun lâyihası Umumî Heyetin 
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tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nulmuştur. 

Reis Reis Y. Bu M. M. 
Çorum Kastamonu Tunceli 

1. Eker T. Coşkan M. Yenel 
Kâtip 

İstanbul Ağrı Bolu 
F. öymen İhsan Tav C. S. Siren 

Bolu Bursa Elâzığ 
Dr. Z. Ülgen F. Güleç F. Altay 

Giresun 
M. Akkaya 

Kayseri 
8. Serim 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Sivas 
Remzi Çiner 

İsparta 
Kemal Turan 

Kırklareli 
B. Denker 

Ordu 
H. Yalman 

Trabzon 
Sırrı Bay 

İsparta 
R. Ünlü 

Konya 
A. R. Türel 

Seyhan 
8. Çam 

Yozgad 
A. Sungur 
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İnhisarlar umum müüdrlüğü 1941 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — İnhisarlar idaresinin 1941 malî 
yılı masrafları için ilişik (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (8 063 553) lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2 — İnhisarlar idaresinin 1941 malî 
yılı varidatı ilişik (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere, (66 711 900) lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3 — İnhisarlar idaresinin 1941 malî 
yılı memur ve müstahdemlerile nakil vasıtaları 
kadrosu ilişik (O) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

MADDE 4 — İmalâtı arttırmak ve satış teş
kilâtını genişletmek için ayrıca kullanılması lü
zumlu görülecek memur ve müstahdemlerin üc
retleri bütçenin ücret fasıllarındaki tasarru-
fattan verilir. 

MADDE 5 — İnhisar altında bulunan oyun 
kâğıdı, kibrit, çakmak ve çakmak taşı kaçak
çılığından dolayı 1918 sayılı kanun ile ekleri hü
kümlerine göre verilecek ikramiyelerle kaçak 
takibinde ölen veya sakatlananlara verilecek 
tazminat ve bu suçlara ait davaların muhakeme 
ve sair masrafları ve İnhisar memurları tara
fından yakalanan kaçak gümrük eşyasının nakil 
masrafları bütçenin tealluk ettiği fasıllardan 
verilir. 

MADDE 6 — Geçen yıl borçları tertibine 
konan tahsisat kifayet etmediği takdirde işbu 
borçlar tealluk ettikleri hizmetlere tekabül et
mek üzere carî yıl bütçesine mevzu tahsisattan 
Gümrük ve İnhisarlar vekâletinin muvafakatile 
mezkûr tertibe naklen tesviye olunur. 

1936 -1939 yılları borçlan tertibindeki tah
sisat kâfi gelmediği takdirde bu paralar 1941 
yılı bütçesinin masraf kısmındaki tasarrufattan 
Gümrük ve İnhisarlar vekâletinin muvaffakatile 
mezkûr tertibe naklen tesviye olunur. 

MADDE 7 — (Sergilere iştirak ve propo-
ganda masrafı) namile bütçeye konulan tahsi
satın sarfı suretile ve evrakı müsbitesinin hazır
lanması mütedavil sermaye masrafları hakkın
daki usullere tabidir. 

(S . Sa: 

malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRlŞl 

MADDE 1 — İnhisarlar idaresinin 1941 malî 
yılı masrafları için (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (8 026 184) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — İnhisarlar idaresinin 1941 malî 
yılı varidatı ilişik (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (65 311 900) lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3 — İnhisarlar idaresinin 3656 sa
yılı kanunun 19 ncu maddesine dahil müteferrik 
müstahdemlerile mezkûr kanunun mevzuu hari
cinde kalan memurları ve nakil vasıtaları kad
roları bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 8 — Kaçakçılık suçlarından dolayı 
mahkemelerce ve 3437 sayılı Tütün ve tütün in
hisarı kanununun tarihi meriyetinden evvel he
yetlerce hükmolunan para cezaları tahsilatından 
bu paraları tahsil eden idare muhafaza ve tahsil 
memurlarına bütçenin mukannen aidat faslın
dan % 5 aidat verilir. 

MADDE 9 — İnhisarlar idaresinin 1940 büt
çe kanununun 9 ncu maddesile mütedavil ser
mayeden sarfına mezuniyet verilen (950 000) 
liradan kullanılmayan ve kullanılıp da büt
çe tasarruflarile kapatılan kısımların fabri
ka, tuzla ve imalâthanelerde yapılacak inşa
at ve tesisat ile fennî şerait ve tesisatı 
havi her nevi yaprak tütün ve barut ve 
patlayıcı maddeler depoları alım ve inşası 
için 1941 yılında sarfına Gümrük ve İnhisarlar 
vekâleti mezundur. Bu suretle sarfolunacak pa
ralar her yıl sonunda bütçenin umumî tasarruf
larından kifayeti nisbetinde mahsup olunur. 

MADDE 10 — Karşılığı 1942 malî yılı inhi
sarlar bütçesine konulacak tahsisattan temin 
olunmak üzere müskirat ve şarap fabrikaları 
inşa ve tesis masrafları için, 1941 malî yılı büt
çesine mevzu tahsisat miktarını geçmemek üzere 
1942 yılma geçici taahhüde girişmeğe Gümrük 
ve inhisarlar vekili mezundur. 

MADDE 11 — 2518 sayılı kanun hükümleri 
mahfuz kalmak üzere 1939 malî yılı ve daha ev
velki yıllara ait karşılıksız kalan borçları, 1941 
malî yılı bütçesindeki tasarruflardan temin edil
mek üzere, bu sene bütçesinden açılacak ra-
kamsız bir fasla tahsisat kaydederek ödemeğe 
Gümrük ve inhisarlar vekili mezundur. Bu mad
de mucibince yapılacak tediyata ait ita emirleri 
evvel emirde Divanı muhasebatın vizesine ta
bidir. 

Divanın vizesine iktiran etmedikçe bu evra
kın muhteviyatı muhasipler tarafından tediye 
olunamaz. 

MADDE 12 — 14 ncü fasla konulmuş olan 
ikramiye, emsallerine göre fevkalâde mesaileri 
görülenlere Gümrük ve inhisarlar vekâletinin 
tesbit edeceği esaslar dairesinde inhisarlar 
umum müdürlüğünce tevzi olunur. 

( S. Sayı;;: 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — 2518 numaralı kannu hükümleri 
mahfuz kalmak üzere 1936 - 1940 malî yıllarına 
ait olan ve inşaat, imalât, icar ve her nevi mu-
bayaata taallûk eden krşılıksız borçları umum 
müdürlük 1941 malî yılı bütçesi umumî tasar
ruflarından karşılık temini suretile o daire büt
çesinde açılacak rakamsız bir fasla tahsisat kay
dedilerek ödemeğe gümrük ve inhisarlar vekili 
salahiyetlidir. 

Bu madde mucibince yapılacak tediyata ait 
ita emirleri evvel emirde Divanı muhasebatın 
vizesine tâbidir. Divanın vizesine iktiran etme
dikçe bu evrakın muhteviyatı muhasipler tara

fından tediye olunamaz. 

: 189) 



MADDE 13 — Bu kanun 1 haziran 1941 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 14 — Bu kanun hükmünü icraya 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. B. Saydam S. Ankan 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu 

Mf. V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. î. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
C. K. Incedayı M. ökmen 

MADDE 12 — inhisarlar umum müdürlüğü
nün fabrika, tuzla, işleme yerleri gibi iş yerle
rinde toplu olarak çalıştırdığı işçilere masarifi 
mütedavil sermayeden ödenmek üzere çalıştık
ları günlerde ve günde bir defa yamek verilebi
lir. 

MADDE 13 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 189 ) 



F. M. 

0 
0 

0 

1 
1 
2 
3 
4 

5 

~aı — 

A - CETVELİ 

Muhassasatın nev'i 

Ücretler 
Memur ve müstahdemler üc
reti 
Muvakkat tazminat 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar 
Açık tahsisatı 
Muvakkat tazminat 
Hastaların tedavi, yol ve sair 
masrafları 
Müteferrik müstahdem 

Fasıl yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

3 618 000 
6Q 000 

3 684 000 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

3 665 280 
112 536 

3 777 816 

0 
0 
0 

0 
0 

0 

yıh için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

0 
0 

0 

3 004 800 
8 000 

85 476 

10 000 
612 960 

3 721 236 

2 

3 
4 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

Merkez ve taşra masrafları 
idarehane ve satış depoları ki
rası 
Mahkeme masrafları 
Para gönderme masrafları 
îdare masrafı 
Kaza sigortası 
Kurs masrafı 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

190 000 
60 000 
90 000 

315 000 
1 000 

30 000 

686 000 

80 000 

30 000 

190 000 
60 000 
90 000 

330 000 
1 000 

30 000 

701 000 

80 000 

30 000 

190 000 
56 000 
97 000 

330 000 
1 000 

20 000 

694 000 

80 000 

40 000 
[Tetkik için yabancı memleketlere 
gönderilecek mamurların harcırahla
rı da bu fasıldan verilir.] 

5 Müfettişler harcırahı 
6 Tecrübe, ıslah ve mücadele 

masrafı 
1 Fennî ekim, dikim, tecrübe 

masrafları 
2 Hastalıklarla uğraşma masrafı 

50 000 

60 000 
15 000 

50 000 

55 000 
15 000 

50 000 

55 000 
15 000 

Fasıl yekûnu 75 000 70 000 70 000 

( S. Sayısı : 189 ) 
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F. M. 

7 

1 
2 
3 

4 

Muhassasatın nev'i 

Kaçağı kovalama ve tütün eki
mi masrafları 
Ekim ve yazma masrafı 
Emanet ambarları 
Muhafaza ve muhafaza tahsil 
memurlarile kaçak maddeler' 
masrafı 
Kaçakla uğraşma masrafı 

Fasıl yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

130 000 
100 000 

160 000 
10 000 

400 000 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

112 000 
110 000 

160 000 
10 000 

392 000 

yılı ıçîn 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

112 000 
110 000 

160 000 
10 000 

392 000 

10 

1918 sayılı kanun ile ekleri hü
kümlerine göre verilecek ihba
riye ve ikramiyelerle kaçak ta
kibatında ölen veya sakatla
nanlara verilecek tazminat 17 000 10 000 

Depo ve imalâthaneler, fabri
kalar, tuzlalar ücret ve mas
rafları 

0 Yaprak tütün depo ve iınalât-
hanelerile tütün ve müskirat 
fabrikaları ve tuzlalar memur 
ve müstahdemleri ücreti 

0 Yaprak tütün depo ve imalât
hanelerde fabrikalar kirası 

0 Fabrika, atölye, imalâthane ve 
bakını, işletme evleri ile tuzla
larda çalışan müstahdem ve iş-

1 258 960 1 267 900 

75 000 85 000 

10 000 

1 
2 
3 

1 
2 

Sabit kıymetler masrafı 
Yapı işleri ve tamirleri 
Makineler ve teferruatı 
İdarehane demirbaş ve mefru
şatı 

Fasıl yekûnu 

Nakil vasıtaları masrafları 
Mubayaa 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

443 000 
50 000 

80 000 

573 000 

189 952 
10 048 

200 000 

400 000 
60 000 

80 000 

540 000 

83 500 
20 000 

103 500 

400 000 
50 000 

80 000 

530 000 

83 500 
20 000 

103 500 

( S. Sayısı : 189 ) 
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1940 1941 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F. M. MuhaSSasatm îiev'İ Lira Lira Lira 

11 

çilere ve çocuk yuvalarına yar
dım 50 000 50 000 0 

Fasıl yekûnu 1 383 960 1 402 900 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

7 

Tütün ve müskirat fabrika, 
atelye, imalâthane, tuzla ve 
yaprak tütün bakım ve işleme 
evleri ücret ve masrafları 
Memurlar 
Acık tahsisatı 
Muvakkat tazminat 
Hastaların tedavi, yol ve sair 
masrafları 
Müteferrik müstahdem 
işçilere ve çocuk yuvalarına 
yardım 
Kiralar 

Fasıl yekûnu 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 

1 255 320 
2 100 
3 000 

4 000 
60 060 

50 000 
85 000 

1 459 480 

12 Ecnebi mütehassıslar ücret ve 
harcırahları 45 000 40 000 40 000 

13 Muhtelif masraflar 
1 Şarapçılara verilecek prim 
2 Hayır müesseselerine yardım 
3 Sergilere iştirak ve propagan

da masrafları 95 000 80 000 70 000 
4 Yabancı memleketlere staj ve-

va tahsil için gönderileceklerin 
tahsisat ve harcırahı 20 000 10 000 1 

20 000 
1 500 

20 000 
1 500 

20 000 
1 500 

Fasıl yekûnu 136 500 111 500 91 501 

14 Memurlar ikramiyesi 50 000 50 000 50 000 
15 Tekaüt sandığına iştirak 215 000 215 000 215 000 

[Kanunu mahsusuna tevfikan istimal 
edilecektir.] 

16 Reddiyat 10 000 10 000 10 000 
17 Geçen yıl borçları 60 000 60 000 50 000 
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M. Muhassasatm nev'i 

18 Eski yıllar borçları 
1 1936 - 1939 yılları borçları 
2 1935 ve daha evvelki yıllara 

ait ve müruru zamanı kesilmiş 
borçlar 

Fasıl yekûnu 

19 Mukannen aidat 
20 Hükmolunmuş borçlar 
21 3530 sayılı beden terbiyesi ka

nunu hükümlerine göre yapı
lacak masraflar 

22 Müskirat ve şarap fabrikaları 
inşa ve tesis masrafları 

23 İdarei merkeziyenin Ankaraya 
nakli dolayısile ihtiyar oluna
cak nakil masraflarile memu
rin harcırahları 

24 1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuri
yet Merkez bankasına verile
cek itfa karşılığı 

UMUMÎ YEKÛN 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

20 000 15 000 15 000 

20 000 10 000 10 000 

40 000 25 000 25 000 

5 000 5 000 5 000 
20 000 15 000 15 000 

10 000 15 000 15 000 

360 000 160 000 160 000 

120 000 120 000 120 000 

82 505 79 837 79 467 

8 332 965 8 063 553 8 026 184 
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— 25 — 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

B 

Varidatın nev'i 

Satış kârları 
Muhtelif rüsum 
Para cezaları 
Muhtelif hasılat 
İstirdat 
Tütün ve müskirat 
vergisi 

UMUMÎ 

CETVELİ 

müdafaa 

YEKÛN 

1940 
Malî yılı 

muhammenat 
Lira 

47 133 760 
350 000 
70 000 

120 000 
60 000 

9 500 000 

57 233 760 

1941 malî 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

47 596 900 
400 000 
55 000 

120 000 
40 000 

18 500 000 

66 711 900 

yılı için 
Encümence 

tahmin edilen 
Lira 

47 596 900 
400 000 
55 000 

120 000 
40 000 

17 100 000 

65 311 900 
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D - CETVELİ 

Meni uri} 

Daktilo 
Telefoncu 
Elektrikçi 
Şoför 
Daktilo 

» 
Telefoncu 
Daktilo 

» 
Postacı 
Odacı 
Daktilo 
Odacı 
Gece bekçisi 
Odacı 
Postacı 
Odacı 

etin nevi 

MERKEZ 

Adet 

1 
2 
1 
1 
8 
1 
1 

15 
13 
4 
5 
7 

14 
4 

33 
1 

30 

Ücret 

90 
80 
80 
80 
80 
75 
70 
70 
60 
60 
60 
50 
50 
50 
40 
40 
30 

Memuriyetin nevi 

141 

Tütün ve müskirat fabrika, atölye, imlâhane, 
tuzla ve yaprak tütün bakım ve işletme evleri 

Depo memuru 
Sevk memuru 

» » 
Kâtip 

» 
Mürebbiye 
Hemşire 
Hademe 
Pansumancı 
Kapıcı 

» 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
5 
10 

120 
100 
85 
75 
60 
50 
40 
30 
30 
60 
50 

Bekçi 
Tuzla kantarcısı 
Kapıcı 
Tuzla kantarcısı 
Bekçi 
Kapıcı 
Bekçi 

Adet 

10 
1 
1 

36 
20 

9 
9 

Ücret 

50 
45 
45 
40 
40 
40 
30 

113 

MÜLHAKAT 

Bira tevzi memuru 
» » » 

Bira tevzi ve depo memuru 
» » » kâtip 

Bira tevzi memuru 
Daktilo 
Kaloriferci 
Daktilo 

» 
Kantar kâtibi 
Daktilo 
Barut deposu bekçisi 
Muhafaza tahsil 

» » 
Barut bekçisi 
Kantarcı 
Bekçi 
Odacı 
Bekçi 
Kantarcı 
Odacı 

memuru 
» 

3 
3 

13 
14 
2 
2 
1 
3 

10 
11 
7 

24 
52 

400 
20 

8 
23 

148 
180 
26 

433 

100 
85 
75 
60 
50 
80 
75 
70 
60 
50 
50 
45 
45 
40 
40 
40 
35 
30 
25 
25 
20 

1383 
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1941 nakil vasıtaları kadrosu 

-g No. 
<? Y. E. Nevi Markası 

Hizmet otobüsleri 

1 250 300 Küçük otobüsü [*] Linkolen 1939 
1 251 301 » » [*] Buik 1936 

1 53 53 Otobüs 

Kamyon ve kamyonetler 
1 252 182 Kamyon 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

253 213 
254 214 
259 220 
260 221 
261 222 
262 223 
265 226 
275 377 
276 378 
277 379 
278 380 
279 381 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Şevrole 1939 

Motör No. 

479631 
1289261 

838673 

838710 

Ford 1936 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1932 
1932 
1936 
1937 
1937 
1937 
1938 
1940 
1940 
1940 
1940 
1940 

2171093 

5149832 
149824 

2171146 
2171090 
3407856 
3699720 
4468630 

5558952/BB.18 
5558953/BB.18 
5558960/BB.18 
5558968/BB.18 
5571878/BB.18 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

istanbul : Umum müdürlüğün deva 
metlerinin ve kendine bağlı mües 
münasebet ve irtibatının başarılması 
mezkûr müesseselerin devamlı kontro 
tişinde kullanılır. 
Çam altı : izmir arasında ve tuzlaya 
olan mevaddm mubayaasında ve s 
rinde ve amele naklinde posta işlerin 
nılır. 
Yavşan : Tuzla - Konya arasında ve 
olan mevaddm mubayaası ve sair 
amele naklinde, posta işlerinde kullan 

istanbul : idareye ait bilûmum mamu 
rimamul mevaddm ve diğer malzeme 
linde kullanılır. 
istanbul 

[*] Elde mevcut iki otomobil kanunun muvakkat maddesinin B. fıkrası mucibince yenilenmeleri lâzım 
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t5 No. 
•< Y. E. Nevi 

1 1590 
10 107 

171 
160 

Bisiklet 
> 

— — » 
— • — • » 

Deniz vasıtaları 
1 Motorlu arap mav

nası 

9 
10 
12 
11 

1 204 

1 206 
1 — 

B. Motorlu prompetli 
armalı mavna 

Motorlu armalı 
çektirme 
Motöriü mumhane 
sandalı 
Motorlu çektirme 
Motorlu armalı çek
tirme 

» » 

» » ' 
Motorlu su dubası 
Sandal bir çifte 

» iki » 

Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

N. S. U. 

Grant ekspres 

Nauman 

Klimaks 

Doyç 
Skandiya 

Vidop 
Klimaks 

Skandiya 
Doyç 

> 
Skandiya 

1233856 Adana (fab.) : Evrak ve posta işlerin 
1324379 
1335243 
335230 
286991 

Mersin : 
İskenderun 
Tokat : 
Kaldırım : 

» 
Samsun : 
Adana : 

3993-60-375 İstanbul : İdareye ait bilûmum mamu 
rimamul mevaddın ve diğer malzeme 
kullanılır. 

15269 y> » > » 
B.282 » > » T> 

2879 

220115 
599514 

15264 
220690 
220424 

» 
» 

» 
» 
» 

İstanbul : Su naklinde 
İstanbul : Nakliyatın kontrolunda v 
hizmetlerinde 
istanbul : Cibali fabrikası hizmeti 
İstanbul : Paşabahçe fabrikası hizm 



< 

4 

3 

1 

No. 
Y. E. Nevi 

— Motor 
Bira vagonları 
— Tank vagonu 

•» > 

Markası 

Dekovil, vagonet ve hatları 
13 — Vagonet (Maa hat 

ve teferruat) 
15 — » 

12 
3 
7 

2 
2 
2 

10 
2 
2 

301 
8 

— 
26 

5 
100 
80 

35 
3 

— 
— 

» 
» 
> 

» 
» 
s> 
T» 

» 
» 
» 
» 

> 

» 
» 
» 
» 
» 

Hat ve teferruatı 
Ya 
ve 

Platpromlu 

gonet (maa hat 
teferuat) 

» 
» 
» 

arabalar 
Platpromlu 

» 

» 
» 
» 

araba 

Linke - Hoffman 

Motor No. 

600001,2,3 

600004 

BVG7 
BVG7 
Krupp 
Krupp 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Ankara (Bira) : Ankara - îstanbu 
bira naklinde 

» » » » 

Samsun (Pabr) : Fabrika işlerinde 

» » » » 
» » » » 

Paşa bahçe : Fabrika işlerinde 
Karaağaç : Depo hizmetinde 

Maltepe : Depo hizmetinde 
Barut deposu 
Hacıbektaş : Tuzla hizmetinde 

» » » 
» » » 

Tepesidelik : » » 
Kağızman » » 
Kulp : » T> 
Yavşan ; » » 

» > » 
» > » 

Kaldırımı : Tuzla işlerinde 

Keçeç : 
Çamaltı : 

Paşabahçe : Fabrika işlerinde 
Kağızman : Tuzla » 



No. 
Y. E. Nevi 

Piatpromlu araba 
Lokomotifler 

Lokomotif 

» 

» 
» 
» 
» 

Derezinler 
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> 
» 
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galthal 1935 
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» 
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» 
» 
» 

(Atı ile) 
Tek atlı 

» 
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Tek atlı 

Motor No. 

12901 

6009 
829-830 
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12902 

162266 
161861 
161859 

— 

Kulp : 

Yavşan : 

» 
» 
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» 
» 
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Çamaltı 

» 

» 
» 
» 
» 

Tahsis edilen işin mahiyeti 
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» 
» 

: » 
» 
» 

» 
: » 

» 

» 
» 
» 
» 

işlerinde 

> 

» 
» 
y» 

» 
» 

» 
» 
» 

» D. Umumiyeden M 
» » 
» * 
» 

Ankara bira fabrikası : Fabrika işlerinde 
» 

Çankırı 
Bingöl 

Kağızman 
Kömür : 

» 
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» 
» 

Maltepe enstitüsü 
» » 
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» » > 
Tuzla işlerinde 

» » 
» » 
» » 
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» > 

Tuzla islerinde 
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3 3 » 

» 
> 
> 

1 1 Binek arabası 

Atlar 
Araba atı 

2> 

» 
» 
s> 
•» 

Merkepler 
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» 
Î> 

» 

Markası 

Tek atlı 

» 
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Brik 
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.-I."I'l_ll':â( 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Çamaltı tuzlası : Tuzla işlerinde 
» » » » 
» » 2> » 

Ankara bira fabrikası : Fabrika işlerinde 
İstanbul bira fabrikası : Fabrika işlerinde 
Çamaltı fabrikası Tuzla işlerinde D. Um 
den Müd. 

Ankara bira fabrikası : Fabrika işlerinde 
Keçeç tuzlası : Tuzla işlerinde 
Çamaltı » » > 
Kömür : » » 
İstanbul bira fabrikası : Fabrika işlerinde 
Ankara bira fabrikası : Fabrika işlerinde 

Fadlum tuzlası : Tuzla işlerinde 
Hamo : •» > > 
Bingöl : » » 
Cedit : •» » 
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Devlet Havayolları Umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçe 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/543) 

T. C. 
Başvekâlet 28-11-1941 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
6/768 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

icra Vekilleri Heyetince 28-11-1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Devlet Ha
vayolları umum müdürlüğünün 1941 malî yılı bütçe kanunu lâyihası es'babı mucibesile birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Devlet havayolları umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçesi mucip sebepler lâyihası 
Bütçe teklifi hakkında umumî izahat: 
Asrımızın en ince ve mütekâmil harp ve nakil vasıtası olan tayyarelerin terakkıyatmdan ve işlet

me işlerinde gösterilen muvaffakiyetler milletlerin medeniyet ve kudret seviyelerinin ölçüsü sayıla
cak derecede ehemmiyetlidir. Bütün muasır Avrupa milletlerile omuz omuza yürümek zaruret ve mec
buriyetinde bulunan aziz Türk milleti için modern bir hava münakalesini en mükemmel emniyet icap
ları içinde (işletmek en kısa zamanda tahakkuk ettirilmesi matlup işlerin başında gelmektedir. 

Sivil havayolları idaresinin Devlet teşkilâtı arasında yer alması ve bu idarenin bütün teknik 
şartlar ve emniyet icapları içerisinde çalışması vebüyük şehirlerimiz arasında en modern muvasala 
vazifesini bir an evvel ifaya başlaması ve beynelmilel hatlarla kendi vasıtalarile irtibat tesis etmesi 
imkânının en kısa bir zamanda tahakkuk ettirilmesi yüce şeflerimizin en büyük arzularından biri 
olduğu arzdan müstağnidir. 

Hava yollarımızın iç şehirlerimiz ve dış hava istasyonlarile bir an evvel devamlı irtibat tesis 
edecek hale getirilmesi ve havacılığın inkaşafı üzerine pek çok dikkat ve ihtimamızı celbedecek baş
lıca mevzulardan biri olması Cumhuriyet Hükümetlerince daima göz önünde bulundurulmakta 
ve yüce Millet Meclisince bu hususta deriğ buyurıümayan maddî ve manevî müzaherete istinaden az 
zaman zarfında matlup gayeye ulaşılacağı ümidini vermektedir. 

Geçen seneler bütçeleri münasebetile de mükerreren arz ve izah olunduğu üzere bir işletme hat
tının seyrüsefere açılabilmesi için: 

O hattın güzergâhı boyunca esas meydanlarla emniyet meydanlarının intihap ve ıslahı, telsiz istas
yonları ve gonyometrelerin tesisi esas meydanlarda istasyon, hangar, tamirhane atölye, depo, pist, 
drenaj, gece işleri için tenvirat ve sair tesisatın inşa ve ikmali lâzım gelmekte ve bütün bu işler 
çok esaslı tetkiklere ve uzun çalışmalara ihtiyaç göstermekle beraber külliyetli masarif ihtiyarına da 
yol açmaktadır. Bu hususta büyüklerimizden alınanilham ve verilen direktiflerle evvelce tanzim edilen 
program mucibince: 

A - Ankara - İstanbul hattına ilâveten Ankara - Adana, Ankara - izmir, istanbul - izmir hatları
nın seyrüsefere açılması için iktiza eden tedbir idarece ittihaz edilmiş ve geçen sene içerisinde bu 
hatlarda muntazam bir sefer yapılmıştır. 1 nisan 1941 tarihinden itibaren bu hatların geçen sene 
olduğu gibi muntazam işletilmesi mukarrer bulunmuştur. Yukarıda arzedilen programdan ilk senele-
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re ait olan kısmı bu suretle tahakkuk ettirilmiş bulunmakta ve müteakip seneler zarfında açılması 
mutasavver yeni hatlar için icap eden işlerin yapılmasına idarece sarfı gayret edilmektedir. 

B - 1940 malî yılı zarfında açılması evvelce tasavvur edilen Ankara - Elâzığ hattının mezkûr 
sene içerisinde Ankara - Afyon hattının da .1941 malî yılı zarfında açılabilmelermi temin maksa-
dile inşa ve tesisleri uzun zamana mütevakkıf bulunan işlerin ihzaratı yapılmış inşa mevsiminin 
hululünde derhal faaliyete geçirilmesi için iktiza eden hazırlıklar ikmal edilmekte buunmuş-
tur. Ahiren idareye teşrif buyuran Millî Şef Reisicumhur İsmet İnönünün yüksek emir ve işaretle-
rilc mevzubahs programın daha geniş bir mikyas üzerinde hazırlanması ve bu işin temini için yeni
den beş senelik bir program tanzimi zarurî görülmüş ve bu hususta idarece iktiza eden mesaiye 
başlanmıştır. 

Telâkki edilen bu yüksek direktife göre ilk hamlede ve beş sene içerisinde başarılması ve 
memleket dahilindeki şehirlerimiz arasında hava münakalâtının temini için: 

a - Ankara, istanbul, Adana, İzmir, Elâzığ, Erzincan, Van, Samsun, Erzurum, Sivas, Af-
yonkarahisar, Balıkesir, Konyada on üç meydan ile bu meydanlara müteferri diğer esaslı işlerin 
yapılması, 

b - Mezkûr meydanlarda sabit ve seyyar telsiz cihazları tesisi, 
e - Yine bu meydanlarda hangar, atölye, tamirhane, depo, benzin tankı ve sair tesisatın yap

tırılması 
d - Bu hatlar üzerinde muntazam münakalâtmyapılabiimesinin temini için tayyara ve yedek 

malzemenin mübayaasıdır. 
Bahsedilen maksadın temini için 1940 malî yılında başlamak ve 1944 malî yılında iktiza eden 

işler ikmal edilmek üzere benzin, yağ ve sair istihlâk maddeleri hariç olmak üzere tayyare, yedek 
malzeme, motor ve sair teçhizat için 2 631 000 sabit tesisat, teçhizat, telsiz tesisatı, seyyar ve sabit 
yedek edevat için 9 975 000 ve sınai sabit tesisat teçhizat ve yedekleri için 100 000 ki ceman 
.12 706 000 lira sarfına zaruret ve mecburiyet vardır. Yukarıda bahsedilen hesaplar bütçe 
vaziyetlerimiz nazarı dikkate alınarak ve her ihtimal göz önünde tutularak azamî tasarruf kai
desine riayet edilmek suretile yapılan esaslı etütler ve ince tetkikler neticesinde elde edilmiştir. 
Hali hazırda Avrupada cereyan etmekte bulunan harp yapılan bu tetkikata müsteniden rakamlar 
üzerinde belki de ehemmiyetli tesirler icra edecektir. Bütün bu fevkalâde işlerin başarüabü-
mesi için iktiza eden tahsisat ayrıca talep edilecek ve bu tahsisatla arzedilen işlerin intaç ve ikma
line sarfı mesai olunacaktır, içerisinde bulunduğumuz malî yıl bütçesile idare ihtiyacı olan 
tahsisat istenmiş ise de bütçe zarureti dolayısile Hazinece ancak 400 000 liralık bir muavenet ya
pılması ve bu sene içerisinde intacı iktiza eden bir takım işlerin geri kalmasını intaç etmekle be
raber evvelki senelerden devredilen paralarla evvelce ihalesi yapılan İstanbul ve Ankara meydan
ları pistlerinin ikmaline çalışılmış ve Adana, Elâzığ pistleri de müteahhitlerine ihale olunmuştur. 
Bu pistlerden istanbul, Ankara tamemen ikmal edilmiş, Adana ve Elâzığ pistlerinin de bu malî 
yıl sonuna kadar ikmali derdest bulunmuştur. Teklif ettiğimiz 1941 malî yılı bütçesi hakkında 
müfredat itibarile verilecek izahat sırasile aşağıda arzedilmiştir: 

(Bütçe kanunu lâyihasının birinci maddesi) 
Devlet havayolları umum müdürlüğünün 1941 malî yılındaki masraflarının (500 000) lira ol

duğunu göstermektedir. Bu paranın fasıllara tevzii sureti ve fasılların müfredatı aşağıda arz ve 
izah olunmuştur: 

Fasıl 1 — 57 960 liradır. 
idarenin 3822 sayılı Teşkilât kanununa bağlı cetvelde yazılı memurların maaşları olup geçen 

sene bütçesinde yazılı miktarın aynidir. 
Fasıl 2 — 34 322 liradır. 
Madde 1 — (20 000) liradır. 
Teşkilât kanunu ile Havayolları idaresi memurlarının tekaütlükleri 1683 sayılı kanuna göre 

yapılacaktır. Yine mezkûr kanun mucibince kaza neticesi olarak pilot, makinist ve telsizcilere 
5 000 lira naktî tazminat verilmesi lâzımgelmektedir. Bu tahsisat bahsedilen masarif ile açığa 
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çıkarılan ve vekâlet emrine alınanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere konulan asgari bir miktar
dır ve gecen senenin aynidir. 

Madde 2 — (13 322) liradır. 
3424 sayılı Teşkilât kanunile ücretli memurlar için Devlet demiryolları Tekaüt sandığı hak

kındaki kanunların tatbik edilmesi ve bu maksatla ücretli memurların % 5,5 nisbetinde sandığa 
bir yardım yapılması esas kabul edilmiş olduğundan Devlet demiryolları Tekaüt sandığına bilhe-
sap verilmesi lâzımgeleıı mebaliğdeıı ibarettir. O ecen sene bütçesinin aynidir. 

Madde 3 — (1 000) liradır. 
İdare memurları hakkında Devlet memurları hakkındaki hükümler tatbik edileceğine ve Dev

let memurlarının da hastalıkları halinde tedavi ve yol masraflarının Devletçe yapılması Memu
rin kanunu hükümlerinden bulunduğuna göre bütçemizde bu maksadı temin için bir tertip açıl
ması ve kâfi miktarda tahsisat bulundurulması lüzumlu görülmüştür. Ancak idare memurlarının 
mühim bir kısmını ücretli memurlar teşkil etmekte ve hastalık ve ölüm halinde bahsedilen müs
tahdemlere idarece yardım yapılması idarenin hususî vaziyetine nazaran zarurî bulunduğundan 
geçen sene bu suretle yapılan teklif yüce Kamutayca tasvip olunğundan geçen sene konulan tah
sisatın ayni teklif olunmuştur. 

Fasıl : 3 — (14 148) liradır. 
Ankaradaki memur ve müstahdemlere (3 G56) sayılı kanun mucibince itası lâzımgelen mesken 

tazminatı karşılığı olup bilhesap konulmuştur. Gecen sene bütçesinin aynidir. 
Fasıl : 4 - (242 220) liradır. 
Bütçe kanun lâyihasının 3 ncü maddesine bağlı (D) işaretli cetvelde yazılı müteferrik müstah

demlerle teşkilât kanunumuza bağlanan daimî müstahdemlere ait bir senelik ücret tutarıdır. 
Geçen sene bütçesinin aynidir. 

Fasıl : 5 — (5 000) liradır. 
1941 malî yılı içerisinde işletilecek mevcut hava hatlarmıızdan maada programa göre yeniden 

tesisi mutasavver muhtelif ana meydanlarla yardımcı meydanlarının muamelelerini ikmal ve 
intaç, hatların genişlemesi tlolayısile artacak servis teftişleri, Millî Müdafaa vekâletinden mezun 
bırakılmak suretile muvakkaten idare emrine verilecek pilotların zat ve aile harcırahlarını karşı
lamak üzere ve asgarî bir hesaba göre konulmuştur. Geçen sene bütçesinin aynidir. 

Fasıl : 6 — (5 000) liradır. 
Memleketimizde yetişmiş işletici personel miktarı azdır. Bu azlık doğrudan doğruya işletmeye 

müessir olduğundan idaremiz tarafından personellere gerek ecnebi memleketlerde ve gerek hava okul-
larile diğer tayyare fabrikalarında tedrisat, tatbikat, kurs ve staj gösterilmesi maksadile ve geçen se
neden 5 000 lira noksanile (5 000) lira olarak konulmuştur. 

Fasıl : 7 — (19 000) liradır. 
Madde : 1 — (1) liradır. 
İdareye ait bina ve tahsisatın ve nakil vasıtalarının kazaya ve yangına karşı bilhassa tayyareleri

mizin uçarken kazaya karşı sigorta edilmeleri çok lüzumlu ise de karşılık temin edilemediğin
den bu tertibe kâfi tahsisat konulamamış ve geçen senede olduğu gibi ancak fasıl kapatılmamak üze
re (1) lira konulmuştur. 

Madde : 2 — (15 000) liradır. 
Tayyarelerle vazife uçuşu yapan pilot, pilot muavini, telsizci ve makinistler katettikleri mesafeye 

göre beher kilometre için pilotlara 1,75 kuruş, diğerlerine 1 rer kuruş hesabile verilecek para karşılı
ğıdır. Evvelki seneler bütçelerinde bu hususta uzun uzadıya rakamlarla izahat verilmiş olduğundan 
tekrarına lüzum görülmemiş ve bu sene de geçen sene bütçesinde olduğu gibi bu tertibe (15 000) li 
ra konulmuştur. 

Madde 3 — (4 000) liradır. 
Bu tahsisat bir sene zarfında tayyereyi sevk ve idare etmiş pilotlara, pilot muavinlerine ve tayya

rede uçucu olarak vazife ifa etmiş makinist ve telsizcilere katettikleri kilometre ve aylık ücretleri göz 
önüne alınarak dağıtılmak üzere beynelmilel bütün hava hatlarında olduğu gibi hem hizmetlerini tak-
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dır ve hem ele yeni senelerdeki mesailerini teşvik etmek üzere konulmuştur. 
Bundan başka hariçten tedarik edilmeyip Millî müdafaa vekâletinden mezun bıraklımak suretıle 

ikmal zaruretinde bulunan pilot ihtiyacını temin ötmek üzere muvakkaten alınacak uçucu persone
linden bu ikramiyeden istifadeleri derpiş edilmiş ve bu sebeple bu maddeye geçen sene olduğu gibi 
(4 000) lira tahsisat konulmuştur. 

Fasıl 8 — ((38 000) liradır. 
Nakil vasıtalarının benzin ve yağ bedelini karşılayacak olan bu tahsisat mevcut dört hatta munta

zam seferler yapıldığı takdirde kâfi gelmemekle beraber geçen sene bütçesine nazaran 30 000 lira ka
dar bir fazlalık arzetmektedir. Filhakika Hazinece geçen seneye nazaran bu sene 25 000 lira fazla 
yardım yapılmış ve 5 000 lira da başka bir tertibe noksan tahsisat konulmuş olduğundan yekûnu bu 
tertibe ilâve edilmek suretile seferlerin mümkün olduğu kadar idame imkânı düşünülmüştür. 

Fasıl 9 — (26 000) liradır. 
Bu fasıl müfredatı için her sene tekrar edilen izahatın yeniden tekrarına lüzum görülmemiştir. 

geçen sene bütçesine konulan tahsisatın aynıdır. 
Fasıl 10 — (20 000) liradır. 
Tesisata ve nakil vasıtalarile malzemenin mubayaasına ait bulunan bu tertip yüz binlerce hatta 

milyonlarca liraya ihtiyaç göstermektedir. Halbuki geçen sene olduğu gibi bu sene de yine bütçe zaru-
retile bu fasla ancak 20 000 lira gibi gayt cüzî bir tahsisat konulmuştur. Ancak bütçe lâyihasının 3 
ncü maddesinde mevcut hükme tevfikan bono hasılatı olarak elde edilecek (500 000) lira bir taraftan 
varidat bütçesine irat diğer taraftan bu fasla tahsisat kaydedilerek plâna tevfikan lüzumlu işler yapı
lacaktır. 

Fasü 11 — (649) liradır. 
İdarenin eski seneler borçları ve bilhassa, 1940 senesinden tahakkuk edecek borcu için takribi ola

rak konulmuştur. Geçen seneden azdır. 
Fasıl 12 — (700) liradır. 
Cumhuriyet Merkez bankası kanununun 8 nci maddesi mucibince bütçelere konulması zarurî 

olan tahsisattır. 
Fasıl 13 - (7 000) liradır. 
Yolcu tarifemize göre gidip gelme bileti alanlardan hava muhalefeti doJayısile avdetleri temin 

edilemiyenleriıı gelme bilet bedelleri iade edileceğinden bu cihetin temini ve kezalik biletlerimizin 
nakliyat aceııtalarına sattırılması dolayısile % 5 den fazla olmamak üzere verilecek komisyonu 
karşılamak, bilet tabettirmek ve beynelmilel yapılmakta olan propaganda ve reklâm işlerini ba
şarmak ve nihayet bazı arızalar dolayısile gideceği mahalle götürülemeyip başka yerlerde mec
burî iniş dolayısile kalacak yolcuların Devlet Demiryollarile, Denizyolları idarelerile yapılan an
laşmaya göre gidecekleri mahalle kadar kara ve deniz nakil vasıtalarile sevkedilebilmeleritıi te
min maksadiie konulan tahsisattan ibarettir. Bu fasla gecen sene olduğu gibi (7 000) lira konul
muştur. Bu para ile? ayni zamanda şehirden uzak mesafelerde bulunan meydanlarımıza memurlarımızın 
götürülüp getirilmesi de temin edilecektir. Gerçi şimdiye kadar bu nakliyat idare otobüslerde yaptırılmış 
ise de yeni otobüs alınamaması ve mevcutlara yedek malzeme bulunamaması ve benzin istihlâkin
den tasarruf yapmak müJâlıazasile icabı hale göre tren vesair umumî vesaitten istifade edilmesi 
d üşünül m ektedir. 

(Bütçe kanunu lâyihasının ikinci maddeleri) 

İdarenin 1941 malî yılında tahsil edeceği varidat muhammenatım göstermektedir. Varidatın 
müfredatı bu maddeye bağlı (B) cetvelinde gösterildiği üzere (500 000) liradır. Bu malî yıl içeri
sinde Yeşilköy, Ankara, İzmir ve Adana meydanlarımızda ve uçuş mevsimlerinde devam eden pist 
inşaatı dolayısile muntazam seyrisefer yapılamamış olduğundan idarece elde edilecek hasılat için 
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bir evvelki sene varidatı nazarı itibare alınmak suretile varidat muhammenatı yapılmıştır. 

1939 malî yılı bütçesinin uçuş devresi zarfındaki hesabın neticesinde: 
- Lira K. 

İstanbul Yeşilköy istasyonundan 22 646 52 lira 
Ankara » 14 840 88 » 
İzmir » 8 668 52 » 
Adana » 5 252 86 » ki ceman 

51 406 78 lira işletme 
hasılatından ve 18 "44,61 lira müteferrik hasılattan temin edilmiştir. Bu günkü ahval ve şerait na
zarı itibare alındığı takdirde idarece elde edilmesi mümkün varidat muhammenatı ancak 70 000 li
radan ibarettir. İdarenin işletmeden lâyikile randıman alabilmesi için her şeyden evvel hatlar üze
rindeki meydanlarda asrî icaplara uygun şekilde tesisatın ikmal etmesi ve bu emniyet tedbirlerile 
ve nakil vasıtalarile mücehhez olduktan sonra faaliyeti işletme üzerinde temerküz ettirmesi icap 
etmektedir. , -

(Bütçe kanunu lâyihasının üçüncü maddesi) 
Devlet Havayolları umum müdürlüğü teşkilâtına ait 3822 sayılı kanunun 2 nci maddesinde mev-

zubahs müstahdemlerle idareye ait vesaiti nakliye kadrosunu muhtevi (D) cetvelinin bütçe lâyiha
sına ekli olduğunu göstermekte olup bu cetvel 3656 sayılı kanunun 19 ncu ve 9 neu maddeleri hü
kümlerine göre tanzim olunmuştur. Geçen sene kodrosunun aynidir. 

(Bütçe kanunu lâyihasının dördüncü maddesi) 
Devlet Havayolları umum müdürlüğünün yolcu, eşya, meydan, hangar tarifelerile P. T. T. idaresi-

le müştereken tesbit edeceği posta tarifelerinin Münakalât vekâletince tasdik olunduktan sonra me* 
riyet mevkiine gireceği mezkûr umum müdürlüğün teşkilâtına ait 3424 sayılı kanunun 10 ncu mad
desindeki sarahat cümlesinden ise de varidat kanunlarının tetkiki için her sene bütçe kanunile me
zuniyet verilmesi bütçenin umumî kaidelerinden olması hasebile lâyihanın 5 nci maddesi mevcut 
kanun ve tarifelerin tatbiki için mezuniyet vermektedir. 

(Bütçe kanunu lâyihasının 5 nci maddesi) 
Daha evvelki malî seneler zarfında kabul buyurulup bütçemize vazedilen tahsisat mezkûr seneler 

içerisinde yanılması kararlaştırılan fakat yapılanı ıvan veya bşlanıpta henüz ikmal edilemeyen tesi
satın karşılığı olduğuna göre bu paralardan sarf e dilmeyen kısmının bir taraftan 1941 malî yılı büt
çesinde açılacak hususî bir fasla varidat, diğer taraftan masraf bütçesinin ait olduğu madelerine 
tahsisat kaydi suretile hem tesisata ait işlerin başarılması hom de noksan kalmış olan işlerin ikmal edil
mesi noktasından çok lüzumlu ve faideli olduğu m alûmdur. Esasen bu hüküm buna tekaddüm eden 
eski seneler bütçe kanunlarında da mevcut olduğundan henüz yeni olan ve tedricen inkişafı zarurî 
bulunan idarenin bu malî yıl bütçesinde de böyle bir hüküm ipkasına katî mecburiyet vardır. 

Bundan başka idarenin mubavaatının hemen kâffesi ecnebi memleketlerden yapılmakta ve çok mü
him olan inşa ve tesis islerinin de bîr malî yıl içerisinde intacına imkân görülememektedir. Bu vazi
yet ve zaruret karsısında her sene sari taahhüt salâhiyeti alınması için yüce Meclise hususî kanun 
teklifleri yapmak lüzumu hâsıl olmaktadır. Şimdiye kadar deriğ edilmeyen bu kıymetli müzaheretin 
hali hazır vaziyet de nazarı itibare alınarak bu sene için de aynen muhafazası zaruridir. 

(Bütçe kanunu lâyihasının altıncı maddesi) 
Süratle yürütülmesi icap eden işlerin müstaeelen intacı bakımından gecen senelerde de kabul edilen 

maddeler arasındaki münakale mezuniyetinin aynen devamı lüzumlu görülmüştür. 

(Bütçe kanunu lâyihasının yedinci maddesi) 
Bu hüküm evvelki seneler bütçelerinde de aynen mevcuttur. Bu maddeye müsteniden alınan pilot 
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ve makinist namzetleri hava okullarına, tayyare fabrikalarına gönderilecek ve bu suretle idarenin 
en mühim ihtiyaçlarından birisi olan pilot ve makinist yetiştirilmesine çalışılacaktır. 

(Bütçe kanunu lâyihasının sekizinci maddesi) 
Halen mevcut ve yeniden açılacak hatlarda istihdamı zarurî pilot ve makinist ihtiyacını karşılaya

cak memleket dahilinde yetişmiş ve sivil teşekküllerde mevcut müstahdem bulunmamakta ve pek za
rurî ahval karşısında her memlekette olduğu gibi ordu kadrolarında mevcut mütehassıs elemanlardan 
istifade çareleri aranılmaktadır. İstisnaî olan bu vaziyet mevcut mevzuatımızla gabili telif olmadı
ğından bütçe kanununa geçen sene de olduğu gibi bu şekilde hususî bir hüküm ilâvesile bu ihtiyacın 
karşılanması zaruretinde kalınmıştır. 

(Bütçe kanunu lâyihasının diğer maddeleri) 
Bu maddeler bütçenin meriyetile tatbik ve icrasını göstermektedir. 
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Devlet havayolları umum müdürlüğünün 1941 senesi varidat ve masraf bütçeleri tetkik edildi: 
Umum müdürlüğün 1941 malî yılı için varidat muhammenatı (500 000) liradır. 1940 senesinde 

hareket olmadığı için istasyonlar bilet hasılatı tahmin edilen miktarı bulmamıştır. Fakat bu sene için 
konulan tahminî tahsisat 1939 senesi varidatına göre konulmuştur. 1940 senesinde müteferrik ha
sılatı (70 000) lira olduğu halde 1941 senesi muhar menatı ihtiyaten (50 000) lira konulmuştur. 

Masraf bütçesindeki tahsisat geçen seneye nisbeile yirmi beş bin lira fazladır. Bu fazla miktar Hazi
ne yardımının fazlalığından ileri gelmektedir. 

1 — Maaş ve ücret tertiplerine konulan ta h,1- sat filî kadro cetveli erindeki miktarlara tamamile 
mutabık ve geçen sene tahsisatının aynıdır. Bu kadrolardan idarece 1940 senesinde münhal tutulmuş 
olan ve katî bir lüzum ve zaruret olmadıkça 1941 senesinde de münhal tutulacağı beyan olunan
lar ilişik listede gösterilmiştir. 

2 — Geçen sene bütçesinde olduğu gibi bu sene bütçesinin 8 nci maddesile de yekûnu 20 yi tecavüz 
etmemek şartile (50) lira aylık ücretli memur namzetlerinin istihdamı için Umum müdürlüğe salâ
hiyet verilmekte ve halen bu salâhiyete istinaden 16 memur istihdam edilmektedir. 

idare bütçesinin 10 ncu tesisat faslının 3 ncü inşaat tertibine konan tahsisat geçen sene tahsisa
tının aynıdır ve idare ihtiyaçlarının meyanmda hiç mesabesindedir. Esasen hava meydanları tesis ve 
inşaatının müdafaa ve askerî bakımından lüzumlu olup Koordinasyon heyeti kararının şümulü da
hilindeki inşaattan madut olmadığı görülmüştür. 

4 — Ayni faslın birinci maddesindeki tahsisat da gayet cüzî olup geçen sene tahsisatının aynıdır. 
Bu tahsisat mevcut tayyarelerin yedek malzemelerini karşılamaya kâfi gelmemekte olduğu gibi esasen 
tayyare mubayaası alelade nakil vasıtaları mubayaası mahiyetinde olmayıp bilâkis bu idare faali
yetinin ve işletme vasıtalarının esasını teşkil etmektedir. Onuncu tahsisat faslı idarenin faaliyet 
merkezi ve esasını teşkil ettiğinden bu fasılda tahsisat bulunmaması idarenin bir malî yıl zarfında 
gayri faal bir halde kalmasını intaç edeceğinden karşılık teminile bu fasla işletme ve müdafaa ba
kımından lüzumlu görülecek miktarda tahsisat konulması behemehal lâzim ve zaruridir. 

5 — Sekizinci benzin ve yağ mubayaası tertibi geçen seneye nazaran otuz bin lira kadar bir faz
lalık göstermekte ise de esasen 1940 bütçesinin bu tertibine; karşılığı temin edilememesinden dolayı 
pek cüzi bir tahsisat konularak kısmen 1939 stokundan ve kısmen de seferlerin tatil edilmesinden is
tifade edilmiştir. Bu sene geçen seneye nazaran Hazinece (25 000) lira fazla muavenet yapılmak
ta ve bu fazla miktar yabancı memleketler harcırahından yapılan tasarrufla birlikte idarece ben
zin tertibine ilâve edilmiş bulunmaktadır. Bununla beraber bu tertibe konulmuş olan tahsisat işlet
menin ihtiyacına tekabül etmeyecek mikardadır. 

6 — İdarenin teshin ihtiyacı diğer kırtasiye, matbu evrak, muhabere masrafı ve saire ile bir
likte bu tertipte gösterilmiş ve birinden temin edilen tasarrufla diğerinin noksanı ikmal edilmek su-
retile idare edilegelmekte bulunmuş olduğu görülmüştür. Bu tertibe konulan tahsisat geçen sene 
tahsisatının aynidir. 

7 — îdare bütçesine icar bedeli olarak geçen sene olduğu gibi (500) lira konulmuştur, işbu 
tahsisat ihtiyaca göre merkezde veya taşrada istimal olunacaktır. 

8 — Kırtasiye ihtiyacı teshin ve sair ihtiyaçlarla birlikte tesbit edilmiş ve bu tertibe ihtiyaç
lar için konulan tahsisat geçen sene tahsisatının ayni miktarda bulunmuştur. Bu günkü vaziyette 
mart gayesinde idarenin kırtasiye, matbu evrak, reklâm, tenvir, teshin, telsiz ve atölyelerin elek
trik sarfiyatı ve sair masraflarını gösteren 9 ncu faslın birinci maddesinde mevcut (15 000) liar tah
sisattan (5 200) liranın başka tertiplere münakale yapıldığı ve mütebaki (9 800) lira tahsisata mu-
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kabil (5 971) lira miktarında taahhüde girişilerek halen (3 828) lira tahsisat bakiyesi görülmüş

tür. 
Bu vaziyetten çıkan netice şudur ki, îdare kırtasiye tasarrufuna azamî riayet ederek temin etti

ği tahsisat bakiyesini diğer mübrem ve mühim ihtiyaçlara karşılık ittihaz etmiş bulunmakta ve halen 
serbest kalan tahsisat bakiyesi malî sene sonuna kadar ancak ihtiyaca tekabül etmektedir. Şu ha
le göre bu tertipten (5 000) lira kadar bir tasarruf mümkün görülmektedir. 

9 — Mefruşat ve demirbaş ihtiyacı için geçen sene olduğu gibi bu sene de (1 000) lira tahsisat 
konulmuştur. îdare ihtiyaçlarına göre bu tahsisatın cüzi ve en asgarî olduğu görülmüştür. 

10 — Daimî ve muvakkat memuriyet harcırahı tertibine geçen sene olduğu gibi bu sene de 
(5 000) lira konulmuştur. 1940 mart gayesine kadar idarenin bu tertipten yaptığı sarfiyat mik
tarı (1 007) liraya baliğ olup halen 993 lira bakiye kalinistir. 1940 malî yılma ait nisan ve mayıs 
ayları içinde bu tahsisattan bir miktar daha istimal edileceğine göre bu tertipten ciddî bir tasar
ruf temini mümkün görülememiştir. 

11 — Yabancı memleketler harcırahı ile memleket dahil ve haricinde tedrisat, tatbikat ve staj 
masrafları adı ile geçen sene bütçesine mevzu (10 000) liralık tahsisata mukabil bu sene (5 000) 
lira olarak bütçeye konulmuş ve tasarruf edilen (5 000) lira benzin ve yağ tertibine ilâve edil
miştir. 

12 — 4 ncü madde münasebetile arz ve izah olunduğu üzere idarenin mubayaa ve tesisatına 
ait tertibe karşılık bulunamamasmdan dolayı çok cüzi ve hatta hiç, mesabesinde tahsisat konulmuş 
olduğundan bu tertiplerden tasarruf şöyle dr.rsun idarenin faaliyetini ve işletmesini temin ınak-
sadile bu tertiplere ihtiyaca kâfi miktarda tahsisat ilâvesi icap etmektedir. 

13 — Tekaüt, açık maaşı, ikramiye ve tazminat namile idare bütçesinde geçen sene olduğu gibi 
bu sene de (20 000) liralık bir tahsisat mevcuttur. Ancak idarece henüz yalnız bir zata her ay 
cüzi miktarda tekaüt maaşı tediye edilmektedir. Bu para daha ziyade bir kaza neticesinde 3424 
sayılı kanun mucibince tayyare mürettebatına verilecek (5 000) liralık tazminatı karşılamak dü-
şüncesile konulmuştur. Bu tertipteki tahsisatın sarfı aksi bir tesadüfe bağlı olduğundan kaza vu
kuunda icap eden tahsisat, kanunu mahsusla temin edilmek ciheti tercih edildiği ve karşılığı Ha
zinece temin olunduğu takdirde bu tertipten (19 500) liranın tasarrufile daha mübrem ihtiyaçlara 
tahsisi mümkün görülmüştür. 

Raportör Raportör 
Kütahya mebusu İsparta mebusu 

A. Tiridoğlu R. Ünlü 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 106 
Esas No. 1/543 

27 - V - 194i 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 28 - II - 1941 tarih ve 6/768 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan Dev
let Havayolları umum müdürlüğü 1941 malî yılı 
bütçe kanunu lâyihası Encümenimize havale 
Duyurulmakla Münakalât vekili Cevdet Kerim 
încedayı ve Devlet Havayolları umum müdürü 
ile Maliye vekâleti namına Bütçe müdürü hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere olundu : 

Masraf bütçesi: 

Umum müdürlük masraf bütçesi 1941 malî 
yılı için geçen seneye nazaran 25 000 lira faz-
lasile 500 000 lira olarak tesbit edilmiş bulun
maktadır. Bu fazlalık da Hazineden yapılan 
yardımın bir mikdar arttırılmış olmasından 
ileri gelmektedir. Fasıllar üzerindeki tevzii hu
susî mazbata muharrirlerinin raporunda izah 
edilmiştir. 

Alman izahlara nazaran fevkalâde vaziyet 
icabı olarak 1940 yılı, hava seferleri itibarile 
hemen gayri faal geçmiş olup buna mukabil 
uçuşların emniyetle yapılabilmesi için ön pi-
landa gelen meydanların ve diğer tesisatın ih
zarına ve hava işlerinin hususiyetine göre muktazi 
elemanların yetiştirilmesine sarfı mesai edildiği 
mahaza bu aydan bilitibar kısmen başlamış 
olan seferlerin önümüzdeki aylarda memleketi
mizin diğer taraflarına dahi teşmiline çalışıl
dığından 1941 yılının daha hareketli geçmesi 
memul bulunduğu anlaşılmış ve bunun üzerine 
masraf bütçesi Encümenimizce aynen kabul 
edilmiştir. 

Varidat bütçesi : 

Umum müdürlük varidatı dahi bu yıl Ha
zineden yapılan 430 000 lira yardım ile 500 000 
lira olarak tahmin edilmiş bulunmaktadır. 

Mühim bir kısmını Hazine yardımı teşkil eden 
varidat bütçesi de teklif veçhile aynen kabul 
edilmiştir. Gerçi işletme hasılatının geçen sene el
de edilemediği anlaşılmış ise de bu senenin daha 
faal geçeceği hakkında Umum müdür tara
fından verilen izahata istinaden mühim bir ye
kûn tutmayan bu varidat kalemleri de kabul edil
miştir. 

Bütçe lâyihası: 
1 — 4 ncü maddeler aynen kabul edilmiş, be

şinci madde 1940 malî yılında verilen 30 000 li
ralık bir munzam tahsisatın bütçelerine intika
lini temin için bir fıkra ilâvesile ve 6 - 10 ncu 
maddeler aynen kabul edilmişlerdir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Eeisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

1. Eker T. Coşkan H. Kitabcı 
Kâtip 

istanbul Bolu Bursa 
F. Öymen C. S. Siren Dr. Sadi Konuk 

Bursa Bursa Diyarbakır 
Fazlı Güleç N. Ayaş R. Bekit 

Elâzığ Giresun İsparta 
F. Altay M. Akkaya K. Turan 
İsparta Kayseri Kayseri 
R. Ünlü F. Baysal S. Serim 
Kayseri Kırklareli Kütahya 

S. Hayrı Ürgüblü B. Denker A. Tiridoğlu 
Malatya Mardin Muş 
M. öker R. Erten Ş. Ataman 
Samsun Seyhan Trabzon 

M. A. Törüker S. Çam Sırrı Bay 
Yozgad Yozgad 

A. Sungur Sırrı Içöe 
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Devlet havayolları umum müdürlüğü 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Devlet havayolları umum mü
dürlüğü 1941 malî yılı masrafları için bağlı (Â) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (500 000) lira 
tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — İdarenin 1941 malî yılı mas
raflarına karşılık olan varidat bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (500 000) lira tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3 — İdarenin 1941 malî yılı müte
ferrik müstahdemler kadrosu ile nakil vasıtaları 
kadrosu bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

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

MADDE 5 — İdarenin 1940 malî yılı varidat 
hasılatı ve Hazinede mevcut alacaklarile mezkûr 
yıl bütçesinden sarfedilen mebaliğ arasında hâ
sıl olacak fark tayyare ve telsiz mubayaatma ve 
istimlâk bedellerüe bina ve hangar inşaatına 
tahsis olunmuştur. 

Bu suretle tahassül edecek tahsisattan karşı
lığı mevkuf tutulmak üzere gelecek senelere ge
çici taahhüdat ve sarfiyat icrasına Münakalât 
vekili mezundur. Bu tahsisat 1941 malî yılı ve 
müteakip seneler varidat bütçesinde açılacak hu
susî bir fasla muhammenat ve masraf bütçesinin 
bu işlere ait tertiplerine tahsisat kaydolunur. 

MADDE 6 — Masraf bütçesindeki fasılların 
kendi maddeleri arasında münakale yapmağa 
Münakalât vekili mezundur. 

MADDE 7 —- 1941 masraf bütçesinin 1 ilâ 
9 ncu fasıllarından hâsıl olacak tasarruflardan 
mahkeme masraflarının tediyesine ve aylıkları 
50 liradan fazla olmamak ve aylık istihkakları 
yekûnu 1 000 lirayı geçmemek üzere lüzumu 
kadar memur namzedi ve şakirt ve muayyen iş
ler için maktu bir ücret mukabilinde avukat 
istihdamına Umum müdür mezundur. 

MADDE 8 —• İdarenin pilot, makinist ihtiya
cı noksanları lüzumu halinde C -iıelkurmay baş-

( S. Say: 

1.941 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
BÜTÇE E NO (") M ENİ N İ N DEĞ 1ŞTİ Rİ^İ İ 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 İdarenin 1940 malî yılı varidat 
"e tahsilatı ve Hazinede mevcut alacaklarile 
mezkûr yıl bütçesinden sarfedilen mebaîiğ ara
sında hasıl olacak fark ve 3988 sayılı kanunla 
Umumî muvazeneden yardım olarak ilâveten 
verilmesi kabul edilen 90 000 lira tayyare ve 
telsiz mubayaatma ve istimlâk bedeilerile bina 
ve hangar inşan tına tahsis olunmuştur. 

Bu suretle tahassül edecek tahsisattan karşı
lığı mevkuf tutulmak üzere gelecek senelere ge
çici taahhüdat ve sarfiyat icrasına Münakalât 
vekili mezundur. Bu tahsisat 1941 malî yılı ve 
müteakip seneler varidat bütçesinde açılacak hu
susî bîr fasla muhammenat ve masraf bütçesinin 
bu işlere ait tertiplerine tahsisat kaydolunur. 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiştir. 
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kanlığının muvafakati üzerine Millî Müdafaa 
vekâletince temin olunur. Bu suretle muvak
katen havayolları idaresinde çalıştırılacakların 
maaş ve uçuş zamları Millî Müdafaa bütçesin
den ve tahakkuk edecek harcırah, kilometre 
uçuş paraları ile ikramiyeleri Hava yolları büt
çesinden tediye olunur. 

MADDE 9 — Bu kanun 1 haziran 1941 ta
rihinden mbuteberdir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

28 - II -1941 
Bş. V. 

Dr. R. Saydam 
Da. V. 

Fayık Öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
G. K. Incedayt 

Ad. V. 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. î . V. 
B. Karadeniz 

Ti. V. 
M. ökmen 

M. M. V. 
S. Arıkan 

Ma. V. 

Ik. V. 
II. Çakır 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

MADDE 9 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Aynen kabul edilmiştir 
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A - CETVELİ 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F. M. MuhaSSasatm nev ' İ Lira Lira Lira 

4 

1 Memurlar maaşı 57 960 57 960 57 960 
2 Tekaüt maaşlarile tazminat ve 

tedavi masrafları 
1 Tekaüt ve açık maaşı, ikrami

ye ve tazminat 
2 Devlet demiryolları Tekaüt 

sandığına iştirak hissesi 
3 3335 sayılı kanun mucibince 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 1 000 1 000 1 000 

20 000 

13 322 

20 000 

13 322 

20 000 

13 322 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 
Müstahdemler ücreti 
Muvakkat ve daimî memuriyet 
harcırahı 

34 322 

14 148 
242 220 

5 000 

34 322 

14 148 
242 220 

5 000 

34 322 

14 148 
242 220 

5 000 
Yabancı memleketler harcırahı 
ile memleket dahil ve haricin
de tedrisat, tatbikat ve staj 
masrafları 10 000 5 000 5 000 
ikramiye, sigorta ve uçuş para
ları 
Hava ve yer nakil vasıtalarile 
tesisatın sigortaları 1 1 1 
Kilometre uçuş parası 15 000 15 000 15 000 
[Tayyarelerle vazife, tecrübe ve ta
lim uçuşu yapan muvakkat ve daimî 
pilotlara katettikleri kilometre başına 
1,75 kuruş, mühendis, pilot muavin-
lerile telsizci ve makinistlere 1 rer 
kuruş verilir.] 
Uçucu eşhasa aylık veya sene
lik verilecek ikramiye 4 000 4 000 4 000 

Fasıl yekûnu 19 001 19 001 19 001 

8 Nakil vasıtalarının benzin, yağ 
ve sair masraflarile nakliye 
için verilecek ücret ve kiralar 
ve sair masraflar 37 563 68 000 68 000 

( S. Sayısı : 191) 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

îdare masrafları 
1 Kırtasiye, matbu evrak, rek

lâm, tenvir, teshin, muhabere 
telsiz ve atelyelerin elektrik 
sarfiyatı ve sair masraflar 15 000 15 000 15 000 

2 Müteferrika 4 000 4 000 4 000 
3 Mefruşat ve demirbaş 1 000 1 000 1 000 
4 Melbusat 1 500 1 500 1 500 
5 îear bedeli 500 500 500 
6 Sıhhî malzeme alât ve edevatı 1 000 1 000 1 000 
7 Hava tehlikesine karşı korun

ma masrafı 3 000 3 000 3 000 

Fasıl yekûnu 26 000 26 000 26 000 

10 Tesisat masrafları 
1 Hava ve yer nakil vasıtalarile 

sıhhiye ve yangın söndürme 
vasıtaları ve bunlara muktazi 
motor ve malzemenin ve atel-
ye malzemesinin mubayaa ve 
tamirleri ' 10 000 10 000 10 000 

2 Telsiz ve gonyometre cihazla
rı mubayaa ve tesisi ile yedek 
malzeme ve edevatı, telsiz bi
naları inşası ve telefon tesisatı 5 000 5 000 5 000 

3 İstasyon binaları, atelyc, han
gar inşa ve tamirlerile mey
danların istimlâk ve sair mas
rafları 5 000 5 000 5 000 

Fasıl yekûnu 20 000 20 000 20 000 

11 Geçen ve eski yıllar borçları 1 086 649 649 
12 1715 numaralı kanunun 8 nci 

maddesi mucibince Cumhuri
yet Merkez bankasına verile
cek itfa karşılığı 700 700 700 

13 Reddiyat, bilet tabı masrafı ve 
satış komisyonu, reklâm, pro
paganda, memur ve yolcuların 
nakli ve sair masrafİar 7 000 7 000 7 000 

UMUMÎ YEKÛN 475 000 500 000 500 000 
( S. Sayısı : 191) 
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B - CETVELİ 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 

mulıamınenat tahmin edilen tahmin edilen 
F, M. V a r i d a t ı n nev'İ Lira Lira Lira 

İşletme hasılatı 
1 Ankara istasyonu bilet hası

latı 22 000 22 000 22 000 
2 İstanbul istasyonu bilet hası

latı 21 000 21 000 21 000 
3 izmir istasyonu bilet hasılatı 10 000 10 000 10 000 
4 Adana istasyonu bilet hasılatı 8 000 8 000 8 000 
5 Elâzığ ve sair meydanlar bilet 

hasılatı 4 000 4 000 4 000 

Pasıl yekûnu 65 000 65 000 65 000 

2 Müteferrik hasılat 5 000 5 000 5 000 
3 Hazineden yardım 405 000 430 000 430 000 

UMUMÎ YEKÛN 475 000 500 000 500 000 

( S. Sayısı : 191) 



— 17 — 
D - CETVELİ 

Ücret 
Memuriyetin nevi Adet Lira 

Üçüncü sınıf makinist 
Kaynakçı 
Borda aletcisi 
Marangoz 
Elektrikçi 
Terzi saraç 
Şoför 

» 
Atelye işçisi 
Kaloriferci 
Odacı 
Bekçi 
Daimî amele 

3 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
6 

20 
1 

İ2 
14 
L0 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
80 
70 
40 
60 
30 
30 
25 

(S. Sayısı : İ9İ ) 

Memuriyetin nevi 

Birinci sınıf pilot 
ikinci » » 
Üçüncü » » 

Dördüncü » » 
Pilot muavini 
Telsiz baş makinisti 
Telsiz istasyon başmemuru 
Telsiz istasyon memuru 
Uçucu telsizci 
Başmakinist 
istasyon makinist şefi 
Birinci sınıf makinist 
ikinci » » 

Adet 

3 
6 
7 
6 
3 
1 
4 

11 
7 
3 
5 

11 
3 

Ücret 
Lira 

300 
275 
250 
200 
125 
175 
150 
125 
125 
250 
175 
150 
125 



Nakil vasıtaları kadrosu 

No. Nevi Markası 

3 Tayyare 
4 » 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

196 Otobüs 
151 » 
744 » 
150 » 
149 » 
15 » 

Dragon rapit 

86B Ekspres 

Dragon May 
Tiğermot 

Şevrole 

Opel 
» 

Fort 

Motor No. 

Mütehavvil 

237724 
1131500 
1087760 
13808 
2285 

18931005 

148 Küçük otobüs 

Sıhhiye otomobili 
Yangın otobüsü 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Posta ve yolcu nakli için 
> » » 
» » » 

Talim için 
Posta ve yolcu nakli için (Yeni alınacak) 
Yolcu ve personel nakli için 

» » » (Yeni 
Yolcu ve personel nakli için (3827 sayılı 
nunun muvakkat maddesinin B fıkrası m 
bince bu hizmet otomobili küçük otobüs 
line ifrağ edilinceye kadar idare elinde 
lunan Kraysler markalı 104 plâka ve 29 
motor numaralı 14 - 5 - 1938 tarihinde 3 
liraya mubayaa edilen 5 sene miadlı otomobi 
kullanılmasına devam olunacaktır. 
Hasta ve yaralı nakli için (Yeni alınacak) 
Kaza ve itfa işlerinde kullanılmak için (Y 
alınacak) 



No. Nevi Markası 

Silindir traktör Enternasyonel 

1 
1 
1 
2 

1 
2 

410 
424 
152 

Motosiklet 
» 

Kamyon 
Kamyonet 

Motorbot 
Sandal 

Harley Davitson 
» 

Opel 
Panel 

Pikoti 

> 

î 

Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

1/14 3199 Tayyare çekmek ve meydan ıslahında koll 
nılmak üzere (Teferrüatile birlikte) 

Tayyare çekmek ve meydan ıslahında kul
lanmak için (Yeni alınacak) 

4188 Posta ve acele işlerde (Sepetli) 
5471 > > » 
9604 Nakliye işlerinde 

Müstacel insan ve eşya nakli için (Yen 
alınacak) 

Fiat 15 Deniz işlerinde (Aero ekspresten müdevver) 
Deniz işlerinde (Aero ekspresten müdevver 

t>m<i 





S. Sayısı: 192 
Beden terbiyesi umum müdürlüğü teşkilât kadrolarına 
müteallik kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/259) 

T. C. 
Başvekâlet 1 - XI - 1939 

Kararlar dairesi mudilrlüğil 
Sayı : (i/5737 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet memurlar ı aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun muvakkat 12 
nci maddesine tevfikan hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 31 - X - 1939 tar ihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaşt ı r ı lan Beden terbiyesi «-enel d i rektör lüğünün teşkilât ve kadrolar ına müteallik ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur . 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar d&iresi mil dil rlüğ il 19 - IV - 19 il 
Say i : 6/1607 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1 - I! - 1939 tar ih ve 6/5737 sayılı tezkere ile takdim edilmiş olan Beden Terbiyesi Genel 
Di rek tö r lüğü teşkilât k a n u n u lâyihasına bağlı teşkilât kadrosuna bazı ilâveler yapılmasına dair 
olan Beden Terbiyesi Genel Di rek tör lüğünün 12 - II - 1941 ta r ih ve 1221 sayılı tezkeresile Maliye 
vekill iğinin bu hususa müteal l ik 16 - IV - 19-11 ta r ih ve 13192/687/1910 sayılı mütaleanamesi suret
leri ilişik olarak sunulmuştur . 

Halen Bütçe encümeninde bu lunduğu anlaşı lan mezkûr Umum müdür lük teşkilât kadrosuna 
eklenmesine müsaade buyurulmasını rica ederim 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

29 haziran 1938 tar ihinde kabul buyuruları ve 16 temmuz 1938 tar ihinde neşredilen 3530 numa
ralı Beden terbiyesi kanunu ile Devlet hizmetleri arasına »iren Beden terbiyesi «'enel direktörlüğü 
vezait'i için Beden terbiyesi kanununun esbabı mucibe lâyihasında da zikredildiği veçhile bir teşkilât 
kadrosu tanzim edilmemiş ve kati şekli bilâhare tesbit ve teklif edilmek üzere 1938 malî senesi büt
çe ve kadrosunun verilecek tahsisata göre tasdiki kanunun muvakkat birinci maddesile îc ra Vekille
ri Heyetine bırakılmıştı. 1939 kadrosu da mezkûr seneye ait olan bütçeye rap ten tesbit ve tasdik 
edilmişti. Bilâhare meriyete konulan 3656 numaral ı Devlet memurlar ı aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan kanunun muvakkat 12 nci maddesi mucibince mülhak bütçeli idarelerin birer teşkilât 
kadrosu tanzimi iktiza ett iğinden ilişik kanun lâyihasile merbuta t ı buna binaen ihzar ve takdim 
kılınmıştır. 

Lâyihanın üçüncü maddesile tesbit edilen münakale keyfiyeti mülhak bütçe ile idare edilen di-



ğer teşekküllerin bu hususa müteallik hükümleri emsal ittihaz edilerek kaleme alınmıştır. 
Teşkilâtın spor faaliyetlerine teallûk eden kısmı daha ziyade amatörlüğe istinat ettiği için heves

li bazı ihtisas erbabından istifade maksadile lâyihanın 4 neü maddesi tesbit edilmiş, ancak bunla
rın zarurî masraflarınr karşılamak üzere kendilerine bir miktar tazminat verilmesi esası maddeye 
konulmuştur. 

Lâyihanın 5 ne i maddesindeki hüküm,Genel direktörlüğün iştigal mevzuuna dahil hususatuı en li
yakatli ellere tevdii bakımından zarurî görülerek tesbit edilmiştir. 

Lâyihanın 6 neı maddesinde yazılı bulunan hüküm,' aşağıdaki esbaba binaen konulmuştur. 
Sporcularla idarecilere Harcırah kanunu hükükümleri dahilinde verilen yevmiyenin bu kabîl ida

reci ve sporcuların zarurî masraflarını dahi korüyamamakda bulunması hasebile millî forma altında 
yurdumuzu hakkile temsil edebilecek kabiliyeti haiz bulunanları gerek haricî temaslara ve gerek
se 'sporun inkişafına hizmet eden memleket dahil ve haricindeki spor karekt eri erine iştirak ettirmek 
mümkün olamamaktadır. Binaenaleyh bu hükümle, azamî miktara çıkmamak ve bu kabîl idareci ve 
sporcuların asgarî ihtiyaçlarını temin edebilmek kayıt ve şartile, (İcnel direktörlüğün bunlar için 
takdir edeceği yevmiyelerin kendilerine verilmesi istihdaf edilmiştir. 

.Lâyihanın 7 nci maddesinde yazılı bulunan hükümler, Beden terbiyesi genel direktörlüğü teş
kilâtında çalışmakda bulunan ve çalışacak olan memurların kanunî haklarını temin maksadile konul
muştur. 

Maliye vekilliği Bütçe ve Malî Kontrol Umum müdürlüğü Ş. 2 ifadeli 13192/687/1910 sayılı ve 
16 - IV - 1941 tarihli tezkere sureti 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

Kararlar dairesi müdürlüğü sözile gelen 1 7 - 1 1 - 1941 tarihli ve 6/544 sayılı yazıları karşı
lığıdır : 

Beden Terbiyesi (îenel Direktörlüğünün 12 - II - 1941 tarih ve 211/1221 sayılı tezkeresi ve mer
butu cetvel örnekleri tetkik edildi. 

Beden Terbiyesi (îenel Di rektörlüğünce beden terbiyesi işlerinin arzu edildiği veçhile yürütül
mesi için taşrada teşkilât yapılması iktiza ettiği ileri sürülerek Bütçe encümeninde tetkik edil
mekte olan beden terbiyesi genel direktörlüğü teşkilât kanunu projesine evvelce tahsisat azlığı 
«lolayısile ilâve edilmemiş olan taşra teşkilât kadrosunun eklenmesi istenmektedir. 

Taşra teşkilât kadrosunun istilzam ettireceği senelik maaş tutarı 33240 lirası direktörlerin 
127 620 lirası da eğitmenlerin olmak üzere cuman 160 860 liradır. 

Beden Terbiyesi (îenel Direktörlüğünün yüksek makamlarına takdim kılınan tezkeresi suretinde 
eğitmenlere 6 aylık kurstan sonra maaş verilmeğe başlanacağı nazara alınarak bunların mu-
lıassasatmın 0 aylık, yani 46350 lira olarak 1941 yılı bütçesine vazedilmesine karar verildiği ve 
esasen taşra kadrosunun istilzam ettirdiği masrafın vekâletimiz bütçesine mevzu yardım tahsisa
tından temin olunarak ayrıca para talebinde bulunulınıyacağı kaydedilmektedir. Vekâletimiz 
bütçesine Beden Terbiyesi (îenel Direktörlüğü için mevzu yardım tahsisatının 1941 malî yılında ol
duğu gibi müteakip yıllarda da bu teşkilât dolayısile tezyidi talebinde bulunulmak şartile mezkûr 
Umum müdürlüğün Bütçe encümeninde bulunan Teşkilât kanunu projesine taşra teşkilâtına ait 
kadronun eklenmesinde vekâletmıce bir m alı//ur görülmediğini arzederinı. 

Maliye vekili N. 
Cemal Yeşil 

( S. Sayısı : 192 ) 



Beden terbiyesi genel direktörlüğü teşkilât ve tesisat dairesi ifadeli 211/1221 sayılı ve 
12 - II -1941 tarihli tezkere suretidir 

Başvekâlet Yüksek Katına 

5 -X-1939 tarihli ve 3741 sayılı yazıya ektir: 
1 — Yukarıda tarih ve numarası kayitli yazıya bağlı olarak Yüksek makamlarına sunulmuş \ • 

halen Büyük Millet Meclisi Bütçe encümeninde tetkik sırasında bulunmuş olan Genel direktörlü
ğümüze ait Teşkilât kanununa evvelce vazı derpiş olunmuş iken verilmekte olan tahsisatın kifayei 
etmemesi hasebile kadroya ilâve edilmemiş bulunan taşra (vilâyetler) teşkilâtı yokluğu yüzün
den vilâyetlerde beden terbiyesi işlerinin gereği veçhile yürütülemediği anlaşılmaktadır. 

2 — Beden terbiyesi kanununun 8 ve 9 nen maddeleri hükümleri dairesinde ifayı vazife et
mekte bulunan merkez istişare heyetinin ikinci kânun 1941 ayı- zarfındaki toplantıları esnasında: 

a) Vilâyetler Beden terbiyesi direktörlüklerinin Genel direktörlüğümüze verilegelmekte olan 
tahsisatla karşılanabilecek miktarda ve peyderpey teşkili hususuna; 

b) Memlekette beden terbiyesi mükellefiyetinin lüzumu veçhile tatbik edilebilmesi işinin kâfi 
miktarda öğreticiler yetiştirilmesi ve bunların biran evvel temini keyfiyetile pek sıkı alâkası olması 
hasebile bu ihtiyacın 1941 malî yılı içinde açılacak kurstan vilâyet merkezlcrile kazalar için, şim
dilik, 113 eğitmenin yetiştirilmesine ve bunlarla birlikte halen vilâyetlerde mevcut eğitmenlerin 
Genel direktörlük kadrosuna alınmasına; ancak yeni yetişecek 113 eğitmenin altı aylık kurstan son 
ra tahsisat almıya hak kazanacakları göz önünde tutularak bunlara ait tahsisatın altı aylık olmak 
üzere 1941 bütçesine vazına karar verilmiştir. 

3 — Bu itibarla ekli olarak sunulan ve mukabili olan tahsisatı Maliye vekâletinden yapılmak
ta olan yardımın içinden temin edilmiş bulunan ve bu sebeple ayrıca para talebini istilzam et
meyen ekli taşra teşkilâtı kadrosunun halen Büyük Millet Meclisinde bulunan Genel direktörlük 
teşkilât kadrosuna eklenmesi hususuna müteallik muamelenin ifasına emir ve müsaadei Devletle
rini derin saygılarımla arzederim. 

Beden terbiyesi genel direktörü 
Cemil Taner 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 30 - V - 1940 
Esna No. : 1/259 
Karar No. : 11 

Yül<sek Reisliğe 

3530 numaralı Beden terbiyesi kanununa ek 
olarak Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne; dair 3656 numaralı kanunun muvak
kat 12 nci maddesi hükmüne göre hazırlanmış 
olan Beden terbiyesi genel direktörlüğünün teş
kilât kadrolarına müteallik kanun lâyihası Baş
vekâletin 1 teşrinisani 1939 tarihli ve 6/5737 
numaralı tezkeresile Yüksek Meclise takdim edil
miş ve Encümenimize havale buyurulmuş olmak
la Beden terbiyesi genel direktörü Gl. Cemil Ta-
nerin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Beden terbiyesi genel direktörlüğünün mer

kez teşkilâtına dair olan bu ek kanun lâyihası 
vesilesile Encümenimiz 1938 temmuzunda neşro
lunan 3530 numaralı Beden terbiyesi kanunu
nun hükümlerini dahi tetkik etmeği ve orada sa
yılan vazifelerin ifası imkânları üzerinde dur
mağı bir vazife addetmiştir. 

Beden terbiyesi kanunu, yurtdaşların uzvî ve 
ahlâkî kabiliyetçe inkişaf ve tekemmülünü hedef 
tutarak bütün memleket gençliğini bedenî faali
yet mükellefiyeti altında bulunduran umumî ve 
şamil hükümleri ihtiva etmektedir. Kanunda ta-
dad edilen bu vazifelerin ifa edilebilmesi ilk 
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• önce ensti tüler ve kurslar açılarak muhtelif seviye
de Beden terbiyesi mütehassıslarının ve mual
limlerinin yetişi irilmesine, vilâyetlerde bu işkri 
idare edebilecek unsurların hazırlanmasına ve 
taşra teşkilâtının yapılmasına ve daha sonra Be
den terbiyesi müesseselerinin ve sahalarımı) mey
dana ge\irilmesine, icab eden eimnastik ve spor 
levazımının teminine bağlı ve netice itibarile 
i>< niş miktarda tahsisata muhtaçtır . 

Yapılması icap eden vazifelerin ehemmiyet 
ve vüsati karşısında (Jenel direktörlüğün elin
deki imkânlar ve vasıtalar inayet mahdut oldu
ğu cihetle Beden terbiyesi kanununun neşrin
den ve (Jenel direktörlüğün teessüsünden beri el
de edilen semerenin çok mahdut olması encüme-
nimizce tabiî «örülmüş ve (Jenel direktörden alı
nan etraflı izahlar da encümenin hu kanaatini 
kuvvetlendirmişti! ' . Zaten Beden terbiyesi ka
nunun 26 ncı maddesinde (bu kanunun latbik 
şekilleri bir nizamname ile tesbit olunur) denil
mekte ve hazırlanan nizamname Şûrayi devlet
ten ancak İH nisan 1040 da çıkmış bulıınmakta-
dır. Bundan dolayı kanunun nizamnaınesile 
birlikte tatbikatrna ancak bu sene haşlanabilece
ği anlaşılmaktadır . 

Yapılan tetkikler neticesinde encümenimizin 
vardığı kanaate yöre eğer Beden lerbiyesi ka
nununun istilzam ettiği vilâyetler teşkilâtının 
tedricen yapılmasına, mükellefiyete tâbi tutu
lacak gençleri idare edecek mütehassıs ve mual
limlerin hazırlanmasına, kurulması düşünülen 
Beden terbiyesi enst i tüsünün meydana gelmesi
ne, eimnastik ve spor müessese ve sahalarile le
vazımının tedarikine senelere taksim edilmiş bir 
program dairesinde1 imkân verilmezse1 bu «ün 
müzakere mevzuu bulunan ek kanun ile kadro
su tekar rür edecek olan merkez teşkilâtının fa
aliyetleri ve faydası «'ayet mahdut kalacak ve 
netice itibarile Beden terbiyesi kanununun ııeş-
rindeki maksat kaybedilmiş olacaktır. Halbuki 
memlekette mevcut spor hareketlerde kulüpler 
teşkilâtının tanı bir inzibat altına alınması, 

beden terbiyesile sporun hakiki ve ilmî bir şe
kilde teessüs etmesi ve Türk seneliğinin ıızvî ve 
ahlâkî kabiliyet bakımlarından inkişaf ve te
kemmül eylemesi için bu kanun son derecede 
faydalı ve lâzım hükümleri ihtiva etmekledir. 

Maarif encümeni bu vesile ile teşkilâtın fay
dalı ve semereli olabilmesi ve beden terbiyesi 
mükellefiyetinin »ittikçe «enişliyecek bir prog
ram altında tat bikrim başlanabilmesi için elzem 
olan yardımın ifasına imkân aranması ve veril 
mesi hususundaki temennilerini ehemmiyetle 
kaydetmeği bir vazife telâkki etmiştir. 

Tasvibe arzolunan ek kanunun birinci mad
desin in ihtiva ettiği merkez teşkilâtı, Beden 
terbiyesi kanununun tatbik edilebilmesi için za-

! rıırî görülerek aynen kabul edilmiştir. 

İdare ve muameleye teallûk eden öteki mad
deler de tasvip edilmiş ancak yedinci madde
nin tekaütlüğe ait olan ikinci fıkrası birinci 
fıkrada mevcut olan hükmün izahından ibaret 
«örülerek çıkarılmıştır. Ayni maddenin üçüncü 

i fıkrası da Devlet memurlarına ait umumî lıü-
kümlerin muktazasını ifade etmekle olduğu -ci
hetle lüzumsuz görülerek tayycdilmiştir. Lâyi
hada sekizinci madde olarak teklif edilen ((Je
nel direktörlük hesap işleri dairesi başkanile 
başkan muavininin Maliye1 vekâletince tayin olu
nacağı) hakkındaki hüküm ana kanunun altın
cı maddcsile tearuz ettiği cihetle bu madde da-

ı lıi çıkarılmıştır. 
! 

Kamın lâyihası arzedilen tadillerle ve ittifak
la kabul edilerek havalesi mucibince Bütçe en
cümenim1 tevdi buyurulmak üzere Yüksek Re
isliğe takdim olundu. 
Maarif Un. lî.s. M. M. Kâtip 

Manisa İstanbul İzmir 
/>. N. Fj<l<)ücr LA. (lörsn Ş. Yunus 

| Ankara Antalya Hakkâri 
| 11. Ihn/hnı T. Örs î. (i. Aykurd 

I İstanbul Tokad ITrl'a 
! Kâini Aln/'ûr: II. Aı/huıu h'tfcl ("'h/m 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 99 
Esas No. 1/259 

21 - V - 191! 

Yüksek Reisliğe 

3530 sayılı beden terbiyesi kanununa bu ida
renin teşkilât kadroları hakkındaki hükümleri 
ihtiva etmek üzere hazırlanıp Başvekâletin 1 
ikinci teşrin 1989 tarihli ve 6/5737 numaralı 
tezkeresile Yüksek Meclise takdim kılman lâyi
ha, Maarif! encümenince yapılan tadilât ve bu 
haptaki mazbatasile birlikte Encümenimize 
havale buyurulmakla Encümence müzakere ve 
tetkik edildi: 

Lâyiha, 8G5G sayılı Teadül kanununun hü
kümlerine göre esasen teşkilât kanunlarına bağ
lanması icap eden ve şimdiye kadar Beden Ter
biyesi Umum müdürlüğü bütçelerinde yer al
makta bulunan kadrolara taallûk etmek itiba-
"rile muvafık görülmüş ve bunun yine teşkilâta 
taallûk eden ahkâmı da ihtiva eden 1)530 sayılı 
Beden terbiyesi kanununa ek kanun halinde ted
vini uygun görülmüştür. 

Maddelere gelince : Encümenimiz birinci 
maddeye esasen lüzum görmemiş ve kadrolara 
taallûk eden ikinci maddeyi kadrolarda 8530 
sayılı kanunla tesbit edilen memuriyet unvanla
rında mümasili kadrolardaki unvanlarla bir 
ahenk tesisi maksadile yapılan tadilâtı da derpiş 
etmek suretile yeniden hazırlamış ve kadrolar
da (L) cetveli ihdasından içtinabı ve iııdelieap 
ihdas edilecek memuriyetleri ek bir kanunla 
derpiş etmeyi daha uygun gördüğünden baliği 
geçen sene bütçesindeki maaş ve ücret faslın-
daki miktarı geçmemesine itina edilmek sure
tile kadrolar ihtiyaca daha uygun bir şekle kon
muş ve bu sebeple bu kadro yeniden yapılmıştır. 
Bu kadrolara göre maaş ve ücret tertibinden 
14 7G0 liraya yakın bir tasarruf da temin edil
miştir. 

Uçüxncü madde, ikinci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

Dördüncü madde üzerinde hayli durulmuş ve 
kadroda beş federasyon teşkilâtına dair başkan, 
muavin, mütehassıs ve sekreter derpiş edilmesi
ne mukabil Başvekâletçe bu günkü ihtiyaca gö
re on federasyon teşkili tensip edilmiş ve kad

roda yer alan federasyonlar için dahi halen 
matlûp vasıfları haiz zevatı bulmakta müşkü
lât çekildiği ve bu işlerin vekâleten idaresi de 
müşkül olacağı nazarı itibare alınarak bu mad
denin teklif edildiği ve şimdiye kadar fahriyen 
vazife görenlere hiç bir suretle para verilememe
si yüzünden müşkül vaziyetler karşısında ka
lındığı verilen izahattan anlaşılmış ve aslolan 
hu kadroların haddi lâyikma iblâğı ve federas
yonlarda istihdam edileceklerin daimî olarak 
bu işlere hasrünefs edecek zevat olması lâzım 
geleceği bedihi ise de bunun için halen muvak
kat bir tedbir alınması zarureti de mevcut ol
duğu anlaşıldığından beş sene için federasyon
larda Idzum ve zarurete göre fahriyen mütehas
sıs bazı zevata vazife verilmesi ve bunlara tayin 
edilecek ııisbet dahilinde tazminat tediyesi yo
luna gidilmesi esası kabul edilmiş ve bu maksat
la birinci muvakkat madde tedvin edilmiştir. 

Lâyihanın beşinci maddesi esasen ihtiyaç ve 
icaba göre Hükümetçe kabilihal olmak itibarile 
1 âyihadan kaldırılmıştır. 

Alımcı maddede Beden terbiyesi umum mü
dürlüğüne ait salâhiyetin İcra Vekilleri Heye
tine verilmesi daha uygun görülerek bu şekilde 
tadil edilmek suretile üçüncü madde olarak ye
niden yazılmıştır. 

Yedinci madde, esasen başka bir kanunla 
umumî olarak halledilmiş olan bir mevzua tc-
allûk etmesi itibarile kaldırılmıştır. 

Sekizinci madde, memuriyet unvanlarının 
değiştirilmesi suretile dördüncü madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Küçümenimizin beşinci maddesi, vazifelerin 
nizamname ile tayinini derpiş eden bir hüküm 
tesisi maksadile yeniden teklif edilmiştir. 

Memurların bir kısmının ücreti maaşa çev
rilmiş olmak ve şimdiye kadar bütçe kanunları
na merbut teşkilât kadroları bu kanuna alınmış 
bulunmak sebebile kanunun kadrolara ait hük-
'münün 31 mayıs 1041 den iptidar etmesi ve bu 
surelle 1041 bütçesi için avrıca muvakkat kad-
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rolar derpiş edilmemesi lüzumlu görülerek İm 
maksatla ikinci muvakkat madde tanzim edil
miştir. 

Bu kanunun tatbiki sırasında 3530 sayılı ka
nunun 19 ncu maddesinin (B) fıkrası mucibin
ce hususî idarelerden ve (O) fıkrası mucibince 
belediyelerden tefrik edilecek me bal iğin nizam
name hükmüne göre her bölge için yapılan hu
susî bütçelerle idare edilmekte olduğu anlaşıl
mış ve bu bütçelerin murakabesi de tamamen 
Umum müdürlüğe bırakılmıştır. 

Beden terbiyesi umum müdürlüğünün bu 
mevzua temas eden menabi ve masraflarının bir 
yerden ve bir elden idaresi ve yukarıda arze-
dilen paraların Beden terbiyesi umum müdür
lüğü bütçesinde yer alması veyahut bu parala
rın umum müdürlüğün taşra teşkilâtı olmayan 
yerlerde vilâyet idarei lıususiyeleri bütçesinde 
bırakılması mevzuu üzerinde bir çok müzakere
ler cereyan etmiş ve bu günkü vaziyetin mah
zurlu olduğu kanaatine varılmışsa da çok esaslı 
olan ve muhtelif Hükümet şubelerini de alâka
dar (;den İm mevzuun ıslahı tedbirlerinin tedvi
ni encümenimizden ziyade Hükümetçe yapılacak 
tetkikat neticesinde bir hal şekline bağlanması 
ve beden terbiyesi teşkilâtının gerek Devlet ve 
gerek yukarıda arzedilen membalardan elde edi

lecek paralara göre umumî bünyemize ve işin 
teknik icaplarına uygun bir hale getirilmesi 
esasen zarurî olduğundan esas teşekkülün tekâ
mülüne ait tedbirlerin ve bu meyanda vilâyet 
ve belediyelerdim ayrılacak paraların sureti ida
resinin en kısa bir zamanda Hükümetçe tetkik 
ve yeni bir lâyiha ile Meclise teklif edilmesi 
encümenimizce temenniye şayan görülmüştür. 

Lâyihanın 1941 bütçesile olan alâkası nazarı 
itibare alınarak müstaceliyetle müzakeresi te
mennisi] c Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis 
Çorum 

/. Eker 
Kâtip 

istanbul 
F. Oy men 

Bursa 
Fazlı Güleç 

Elâzığ 
M. F. Alt ay 

Kayseri 
F. Baysal 
Kırklareli 
B. Denk er 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Bolu 
V. Said Siren 

Bursa 
N. Ayaş 
Giresun 

M. Akkaya 
Kayseri 
S. Serim 

Muş 
S. Ataman 

Bu M. M. 
Trabzon 

Sırrı J)ay 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

Diyarbakı r 
Rüştü Bekit 

îsparta 
R. Ünlü 
Kayseri 

S. H. Ürgüblü 
Samsun 

N. A. Yörük er 
Muğla Yozgad 

H. Kitabcı Sırrı t çöz 
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HÜKÜM UT İN TEKLİFİ 

,ı5o() sayılı Beden terbiyesi kanununa ek 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3530 sayılı Beden terbiyesi ka
nununa aşağıdaki maddeler eklenmiştir. 

MADDE 2 — Beden terbiyesi genel direktör
lüğünün merkez teşkilâtına ait maaşlı ve üc
retli kadrosu ilişik (1) numaralı cetvelde ve 
bu kadrodan ihtisas mevkii addedilenler ilişik 
(2) numaralı cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvellere dahil vazifelerdeki memurlar
dan her hangi birinin, ifası Genel direktörlüğe 
ait bir iş için almakta olduğu maaş veya ücretile, 
merkez veya taşrada istihdamına Genel direk
tör salahiyetlidir. 

MADDE 3 — Beden terbiyesi genel direk
törlüğü bütçesindeki fasılların kendi maddeleri 
arasında merkez istişare heyeti kararma müs
teniden Genel direktörlüğün teklifi ile münaka
le yapmağa Başvekil mezundur. 

MADDE 4 — Beden terbiyesi genel direk 
torluğunun Fderasyonlar heyetleri kadrosuna 
dahil hizmetlerin fahriyen ifa ettirilmesi de ca
izdir. Ancak fahri olarak çalışanlara, ifa ettik
leri hizmete ait kadro maaş veya ücretinin üçde 
birini geçmemek üzere, Genel direktörlükçe ta
yin olunacak miktarda kadro maaş veya ücreti
nin teallûk ettiği tertipten zarurî masraf muka
bili tazminat verilir, 

MADDE 5 — Beden terbiyesi genel direk
törlüğünün öğretmen ve sair mütehassıs ihtiyacı 
temin edilinceye kadar Genel direktörlüğün 
bu husustaki ihtiyacı Millî müdafaa, Maarif, 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletlerile diğer 
vekâletler kadrolarından kendi vekâletlerile ir
tibatları baki kalmak üzere verilecek eşhas va-

MAAItİK ÜNCÜM UN İNİN DtifîİŞTİIİİŞİ 

,V.-7,W sayılı liedeıı terbiyesi kanununa ek kanını 
lâyihası 

HADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen ka-

MADDE 4 
bul edilmiştir. 

— Hükümetin teklifi aynen ka 

MADDE 5 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen ka-

( S. Sayısı : 192 ) 



— 9 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRİŞt 

3530 sayılı Beden terbiyesi kanununa ek kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Beden terbiyesi Umum müdür
lüğünün merkez teşkilâtına ait maaşlı ve ücretli 
kadrosu ilişik (1) numaralı cetvelde ve bu kad
rodan ihtisas mevkii addedilenler (2) numaralı 
cetvelde gösterilmiştir. 3530 sayılı kanundaki 
daire, şube ve memuriyet unvanları (1) numa
ralı cetveldeki unvanlara göre değiştirilmiştir: 

Bu cetvelde gösterilen vazifelerdeM memur
lardan her hangi birinin ifası Umum müdürlüğe 
ait bir iş için almakta olduğu maaşa veya ücre-
tile merkez veya taşrada istihdamına Umum mü
dürlük salahiyetlidir. 

MADDE 2 — Beden terbiyesi Umum müdür
lüğü bütçesindeki fasılların kendi maddeleri 
arasmda merkez istişare heyeti kararına müste
niden Umum müdürün teklifi ile münakale yap
mağa Başvekil mezundur. 

MADDE 3 — Beden terbiyesi Umum mü
dürlüğünce tertip edilen memleket dahil ve ha
ricindeki spor temasları dolayısile seyahat ede
cek sporcu ve idarecilerin bu seyahatlerine ait 
zarurî masrafları İcra Vekilleri Heyetince tesbit 
edilecek esaslar dairesinde ödenir. 

MADDE 4 — Beden terbiyesi Umum müdür
lüğü muhasebe müdürü ve muavini Maliye ve
kâletince tayin olunur. 

MADDE 5 — Bu kanuna bağlı kadro cetve
linde gösterilen memurların vazife ve salâhiyet
leri bir nizamname ile tesbit olunur. 
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sıtasile temin edilir. Bu takdirde bu gibi zeva
tın kendi vekaletlerindeki müktesep rütbe ve 
derecelerine muhassas maaş veya ücretlerile mu
vakkat tazminatları Beden terbiyesi genel di
rektörlüğü bütçesinin taallûk ettiği tertiplerin
den ödenir. 

MADDE 6 — Beden terbiyesi genel direktör-
lüğünce tertip edilen memleket dahil ve haricin
deki spor temasları dolayısile seyahat edecek 
sporcu ve idarecilerin bu seyahatlerine ait za
rurî masrafları genel direktörlükçe tesbit edile
cek esaslar dairesinde ödenir. 

MADDE 7 — Beden terbiyesi genel direk
törlüğü memurları Devlet memurlarının tâbi ol
dukları hükümlere tabidirler. Bunların tekaüt
lükleri 1683 sayılı kanuna göre yapılır. Devlet 
daireleri ile Beden terbiyesi genel direktörlü
ğü teşkilâtından yekdiğerine geçmiş veya ge
çecek olan memurların hizmet müddetleri teka
ütlük için meşrut olan kanunî müddetin hesa
bında mütekabilen sayılır. 

MADDE 8 — Beden terbiyesi genel direk
törlüğü hesap işleri dairesi başkanile başkan 
muavini Maliye vekâletince tayin olunur. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanuna bağlı 
(1) numaraıl cetveldeki memuriyetlerden 1940 
malî yılı zarfında mevkuf tutulacaklar (3) nu
maralı cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun 28 mayıs 1940 tari
hinden muteberdir. 

Mf. E. 

MADDE 6 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7 — Beden terbiyesi genel direk
törlüğü memurları Devlet memurlarının tâbi ol
dukları hükümlere tabidirler. 

MUVAKKAT MADDE 1 
lifi aynen kabul edilmiştir. 

Hükümetin tek-

MADDE 8 — Bu kanun 28 mayıs 1940 tari
hinden muteberdir. 
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MUVAKKAT MADDE 1 — 3530 sayılı ka
nunun 7 nci maddesi mucibince Başvekâlet ta
rafından adedi tesbit olunan federasyon heyet
lerine ait vazifeler beş sene müddetle fahrî ola
rak dahi sürülebilir. Bu suretle tayin edilen
lere aslî memuriyet ve vazifeleri olsun olmasm 
zarurî masrafları karşılığı olmak üzere deruhde 
ettikleri bu vazifelerin (1) numaralı kadro cet
velindeki mümasilleri için kabul edilen ücretin 
üçte birini geçmemek üzere bütçeye konacak 
tahsisattan maktuan tazminat itasma Umum 
müdürlük salahiyetlidir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun bi
rinci maddesine bağlı kadroların tatbikma 31 
mayıs 1941 tarihinden itibaren başlanır. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 
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MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya. icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. R. Saydam Fethi Okyar S. Arıkan 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Feyık öztrak 8. Saraçoğlu F. Ağralı 

Mİ V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Gebesoy H. Çakır 

S. t M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş B. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya N. Topçoğlu 

ıif. k 
MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

D. Memuriyetin nevi 

Hükümetin teklifine bağlı 

[1] NUMARALI CETVEL 

Adet Maaş Ücret 

2 
3 
4 
9 

5 
6 
7 
8 

- — _ 

5 
6 
6 
7 
8 
8 

12 

Genel direktör 
» sekreter 
» » muavini 

Genel direktörlük kalem memuru 

Federasyonlar heyetleri 

Başkan, başkan muavini, mütehassıs, sek
reter 

. • 

Teftiş dairesi 

Başkan 
Müfettiş (hukukçu) 
Müfettiş 

» 
» 
» (Ayni zamanda takip memuru, 

avukat) 
Kâtip 

1 
1 
1 
1 

9 
9 
9 
9 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

125 
100 

90 
40 

70 

50 

80 

70 
60 
50 

25 

260 

170 

210 

140 
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D. Memuriyetin nevi Adet Maaş Ücret 

Hesap dairesi 

5 Başkan 1 80 
7 » muavini 1 60 
8 Şef 1 40 
9 Memur ve mutemet 1 35 

11 Mümeyyiz 1 30 

Sağlık dairesi 

5 Başkan 1 80 
9 Doktor [*] 3 120 

Teşkilât, talim ve terbiye, saha ve tesisler dairesi 

4 Başkan 1 300 
7 Teşkilât, talim ve terbiye ve bütçe şubesi 

müdürü 1 60 
8 Teşkilât, talim ve terbiye ve bütçe şubesi 

müdür muavini 2 50 
10 Malzeme kısım mümeyyizi 1 35 
11 Mümeyyiz 2 30 

Fen heyeti 

4 Mimar 1 300 
6 » 1 210 
7 » muavini (Mühendis, topograf olabilir) 1 170 
8 Fen memuru, ressam 2 140 

11 Dosya memuru 1 30 

Neşriyat ve propaganda şubesi 

6 Müdür 1 70 
8 Neşriyat muavini 1 140 
9 İstatistik şefi 1 40 

10 Dosya mümeyyizi 1 35 
11 Mümeyyiz 1 30 

7 Mütercim 1 170 
8 » 2 140 

Muhaberat, muamelât, zat işleri, levazım ve arşiv şubesi 

6 Müdür 1 70 
8 Zat işleri muavini 1 50 

8 Levazım muavini 1 50 
9 Muamelât şefi 1 40 
9 Levazım ve ayniyat şefi 1 40 

11 Muamelât memuru 1 30 

[*] İcabında spor muayene merkezlerine memur edilirler. 
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13 
14 
12 
13 
12 

— 15 — 
Memuriyetin nevi 

Evrak memuru 
» » 

Arşiv memuru 
» » 

Tetkik ve tahakkuk memuru 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 

Maaş 

20 
15 
25 
20 
25 

Ücret 

Sicil ve lisans şubesi 

7 Müdür 
8 Muavin 1 140 

10 Sicil mümeyyizi 
10 Lisans mümeyyizi 
12 Sicil ve lisans memuru 

Müze ve kütüphane şubesi 

7 Müdür 
12 Memur 

Hükümetin teklifine bağlı 

[2] NUMARALI CETVEL 

İhtisas mevkileri 

2 Genel sekreter 
4 » » muavini 

Federasyonlar heyetleri 

Başkan, başkan muavini, mütehassıs 
sekreter 

Sağlık dairesi 

5 Başkan 
9 Doktor 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

35 
35 
25 

60 
25 

1 
1 

9 
9 

9 
9 

1 
3 

100 
90 

70 

50 

80 

260 

170 

120 

Teşkilât, talim ve terbiye ve saha ve tesisler dairesi 

4 Başkan 1 300 
7 Teşkilât, talim ve terbiye, ve bütçe şubesi müdürü 1 60 
4 Mimar 1 300 
6 > 1 210 
7 Mimar muavini (Mühendis, topoğraf olabilir) 1 170 
8 Fen memuru, ressam 2 140 
4 Genel sekreter muavini 1 90 
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D. Memuriyetin nevi Adet Maaş Ücret 

5 
6 
7 
8 

6 
7 
8 

Federasyonlar heyetleri 

Başkan, başkan muavini, mütehassıs 
Sekreter 

Teftiş dairesi 
Müfettiş 

» 
» 

4 
4 
4 
4 

1 
1 
1 

70 

50 

70 
60 
50 

260 

170 

8 » (Ayni zamanda takip memuru, avukat 1 

Teşkilât, talim ve terbiye ve saha ve tesisler dairesi 

8 Müdür muavini 1 50 

Neşriyat ve propaganda şubesi 

9 İstatistik şefi 
8 Mütercim 

40 

Muhaberat, muamelât, zat işleri, levazım ve arşiv şubesi 

8 Levazım muavini 
14 Evrak memuru 
12 Tetkik ve tahakkuk memuru 

1 
1 
1 

50 
15 
25 

140 

140 

Sicil ve lisans şubesi 

8 Sicil ve lisans müdür muavini 140 

D. 

Hükümetin teklifine bağlı 

TAŞRA TEŞKİLÂTI 

Memuriyetin nevi 

5 
6 
7 
8 
9 

Beden terbiyesi direktörü 
» 
» 
» 
» 

» » 
» » 
» » 
» » 

10 Eğitmen 
11 » 
12 » (Kânunuevvel 1941 den muteberdir. Tahsi-
13 » satı ona göre hesaplanmıştır.) 

Adet 

3 
2 
3 
5 
3 

24 
6 

63 
50 

Maaş 
lira 

80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
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1). 
— 11 

Memuriyetin nevi Adet Maaş Ücret 

Bütçe encümeninin değiştirişine bağlı 

[1] NUMARALI CETVEL 

2 
3 
9 

5 
6 
7 
8 

5 
6 

12 

5 
7 
9 

10 
11 

6 
9 

Umum müdür 
» » muavini 
» müdürlük kalem şefi 

Başkan 
» muavini 

Mütehassıs 
Sekreter 

Başmüfettiş 
Müfettiş 
Kâtip 

Federasyon heyetleri 

Teftiş heyeti 

Muhasebe müdürlüğü 

Muhasebe müdürü 
» müdür muavini 

Şef 
Birinci sınıf mümeyyiz (mutmetlik de yapar) 
Mümeyyiz 

Doktor 
» 

Sağlık dairesi 

1 
1 
1 

5 
5 
5 
5 

1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
3 

125 
90 
40 

80 
60 
25 

80 
60 
40 
35 
30 

260 
210 
170 
140 

210 
120 

Talim ve terbiye ve tesisler dairesi 

5 Başkan 
7 Şube müdürü 
8 » » muavini 

10 Malzeme kısmı mümeyyizi 
11 Mümeyyiz 
11 Dosya memuru 
4 Mimar 
6 » 
7 » muavini (Mühendis, topograf olabilir) 
8 Fen memuru (ressam) 

Neşriyat ve propaganda şubesi 
6 Müdür 
8 » muavini 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 

80 
60 
50 
35 
30 
30 

70 
50 

300 
210 
170 
140 
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D. 

10 
11 

7 
8 

12 

- İ S -
Memuriyetin nevi 

Mümeyyiz 
» 

Mütercim 
» 

Müze ve kütüphane memuru 

Adet 

1 
1 
1 
1 
1 

Maaş 

35 
30 

25 

Ücret 

170 
140 

Muamelât, zat işleri, levazım ve arşiv şubesi 

6 Müdür 
8 Zat işleri müdür muavini 
9 Muamelât şefi 
9 Levazım ve ayniyat şefi 

11 Muamelât memuru 
13 Evrak memuru 
12 Arşiv memuru 
13 » » 

Sicil ve lisans şubesi 

7 Müdür 
10 Sicil mümeyyizi 
10 Lisans mümeyyizi 
12 Memur 

[2] NUMARALI CETVEL 

Federasyonlar heyetleri 
5 Başkan 
6 » muavini 
7 Mütehassıs 

Talim ve terbiye ve tesisler dairesi 

4 Mimar 
6 » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

70 
50 
40 
40 
30 
20 
25 
20 

60 
35 
35 
25 

5 
5 
5 

1 
1 

260 
210 
170 

300 
210 
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S.Sayısı: |97 
Milli müdafaa vekâleti 1941 mal yılı bütçesine 83000 000 
lira fevkalâde tahsisat verilmesi hakkında kanun lâyihası 

ve Bütçe encümeni mazbatası (1/639) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 22 - V - 1941 
Sayı : 6/2114 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1941 malî yılı Millî Müdafaa vekâleti bütçesine 83 000 000 lira fevkalâde tahsisat verilmesi 
hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 20 - V - 1941 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Mucip sebepler lâyihası 

1941 malî yılı bütçesile Millî Müdafaa ihtiyaçlarına tahsis olunan 78 000 000 liraya ilâveten, 
hali hazır vaziyet icabı olarak muhtelif mü lai'aa hizmetlerine daha 83 000 000 liranın tahsisiue 
lüzum görülmüş olduğundan karşılığı fevkalâde membalardan elde edilecek varidat ile temin edil
mek üzere bu miktar tahsisat istihsali ve gerek bu kanun ile gerek şimdiye kadar karşılıkları 
fevkalâde membalardan temin edilmek suretile 3037, 3061, 3194, 3420, 3628, 3802, 3849, 3905, 
3967, 3985 sayılı kanunlar ve 4027 sayılı kanunun ikinci maddesi ile verilmiş olan tahsisatın sarf 
olunmayan kısımlarının ertesi senelere devrini temin maksadile ilişik kanun lâyihası tanzim kı
lınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 26 - V - 1941 
Mazbata No. 105 
Esas No. 1/639 

Yüksek Reisliğine 

1941 malî yılı Millî Müdafaa vekâleti bütçe
sine 83 000 000 lira fevkalâde tahsisat verilmesi 
hakkında Maliye vekilliğince hazırlanıp Başvekâ
letin 22 - V - 1941 tarih ve 6/2114 sayılı tezkere-
sile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası En
cümenimize havale buyurulmakla tetkik ve müza
kere olundu : 

Millî müdafaanın ahvali hazıra dolayısile 1941 
malî yılı içinde adi bütçe fevkinde istilzam ede
ceği fevkalâde ihtiyaçları için geçen sene olduğu 
gibi fevkalâde tahsisat verilmesi zarurî 
görülerek fevkalâde membalardan hâsıl 

- olacak varidattan 83 000 000 liranın Millî 
Müdafaa hizmetlerine tahsis edilmesini ve 



— 2 — 
ayni mahiyette muhtelif kanunlarla verilen tah
sisattan seneleri içinde sarfedilmeyen bakiyelerin 
yine Millî Müdafaa hizmetlerine sarfedilmek üze
re devren varidat kaydine mezuniyet verilmesini 
mutazammm olan kanun lâyihası Eneümenimizce 
aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Eeisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 
/ . Eker 
Kâtip 

İstanbul 
F. öymen 

R. V. 
Kastamonu 
T. Çoşkan 

Ağrı 
/ . Tav 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabcı 

Bolu 
C. S. Siren 

Bolu Bursa Bursa 
Dr. Zihni Üîgen Dr. Sadi Konuk Fazlı Güleç 

Bursa 
N. Ayaş 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
R. Ünlü 

Kırklareli 
B. Denker 

Mardin 
R. Erten 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Gümüşane 
Durak Sakarya 

Kayseri 
S. Serim 

Kütahya 
A. Tirit oğlu 

Elâziğ 
F. Altay 

İsparta 
Kemal Turan 

Kayseri 
S. H Ürgublü 

Malatya 
M. Öker 

Trabzon 
Sim Day 

Ordu 
H. Yalman 

Yozgad 
S. Içoz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1941 malî yılı Millî Müdafaa vekâleti bütçesine 
83 000 000 lira fevkalâde tahsisat verilmesi hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1941 malî yılı Millî Müdafaa 
vekâleti kara kısmı bütçesinde (muhtelif müda
faa hizmetleri) unvanile açılacak hususî bir 
fasla, hizmetlere tevzii ve maddelere tefriki İcra 
Vekilleri Heyeti kararile yapılmak üzere, 
83 000 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. 

MADDE 2 — Karşılıkları fevkalâde rnem-
balardan temin edilmek suretile muhtelif ka
nunlarla ve bu kanun mucibince verilmiş olan 
tahsisattan seneleri içinde sarf olunmayan mik
tarlar ayni hizmetlerin ifasına tahsis edilmek 
üzere müteakip seneler bütçelerine devren va
ridat ve tahsisat kaydolunur. 

MADDE 3 — Birinci ve ikinci maddeler mev
zuuna dahil tahsisat tertipleri arasmda icra Ve

killeri Heyeti kararile münakale yapılabilir. 
MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini ic 

raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam il. Menemencioğla S. Arıkan 
Da. V. 

Fayik öztrak 
Mİ. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. 11. Alataş 

Mü. V. 
C. K. încedayı 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 

G. i. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M. ökmen 

Ma. V. 
F. Ağ ralı 

lk. V. 
H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

>>»<< 
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S. Sayısı: 199 

1941 

DEVLET DEMİRYOLLARI VE 
LİMANLARI U. M. BÜTÇESİ 





Devlet demiryolları ve limanları Umum müdürlüğü I94İ malî 
yılı bütçe kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası ( 1/541) 

T, C. 
Başvekâlet 28-11-1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/771 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

îcra Vekilleri Heyetince 28 - I I - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Devlet 
Demiryolları ve limanları Umum müdürlüğünün 1941 malî yılı bütçe kanunu lâyihası esbabı mucibe-
sile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Umumî mütalea 

Hükümetin disiplinli ve nizamlı bir plânla takip etmekte olduğu iktisadî kalkınma siyasetinin fe
yizli bir neticesi olarak memleketin ziraî, ticarî ve iktisadî hayatında başgösteren büyük inkişaf de-
miryol şebekesile yapılan nakliyattan da tesirden hali kalmamış ve nitekim trafik memnuniyet vere
cek bir tarzda seneden seneye artmakta bulunmuştur. 

Bu bapta bir fikir verebilmek için ihsaî malûmata müsteniden işletme neticelerine göre 1934 - 1935 
senelerindenberi trafikte vaki artma nisbetlerinin aşağıya derci faideli görülmüştür. 

Sene 

34/35 
35/36 
36/37 
38/39 
38/39 
39/40 

Tiren 
kilometre 

8 091 880 
10 186 031 
12 409 024 
14 656 624 
16 204 451 
18 567 185 

Fark 

— 
2 095 151 
2 222 993 
2 247 600 
1 547 826 
2 352 734 

Artış 
nisbeti 

% 25,9 
% 21,8 
% 18,1 
% 10,6 
% 14,5 

Geçen yıl bütçesi teklif edilirken 1940 malî yılı içinde normal olarak 18,5 milyon tren kilomet
resi yapılacağı tahmin edilerek bütçe bu esasa göre tanzim edilmişti. Halbuki senenin altıncı ayın
da 11 milyona yakın tren kilometresi elde edilmiş olmasına nazaran yıl sonunda tren kilometresi
nin 23,5 milyona baliğ olacağına muhakkak nazarile bakılmaktadır. Gerçi bu inkişafa, kısmen bir 
taraftan alınmış olan askerî tedbirler ve diğer taraftan siyasî vaziyetin zarurî bir neticesi olarak 
Deniz nakliyatının karaya intikali gibi sebepler de müessir olmuş ise de gerek bu sebep ve şart
ların halen devam etmekte olması ve gerek 1940 malî yılı sonunda elde edilecek tren kilometresi 
miktarı ve sair muhtemel inkişaflar göz önüne alınarak 1941 malî yılında 25 milyon tren kilo
metresi yapılacağı tahmin edilmiş ve bu esas dahilinde hazırlanan mütevazin 1941 malî yılı bütçe 
kanunu projesi takdim kılınmıştır. 

Lâyihaya göre 1941 malî yüı masraf ve varidatı (50 912 000) lira olarak tesbit ve tahmin edil-



iniş olup geçen yıl bütçesiüe nazaran (9 592 000) lira bir fazlalık arzetim ektedir. 
Bu fazlalığın sebepleri projenin masraf ve varidat kısımları için ayrı ayrı hazırlanmış olan mu 

cip sebeplerde tafsilen arz ve izah edilmiş olduğundan burada tekrarlardan içtinap mak*adile 
bütçenin tahlili ve artış umumî sebeplerinin iraesile iktifa edilmiştir. 

Bütçe masraflarının tahlili : 
(A) Cetveli projesinin tetkikinden de anlaşılacağı üzere Devlet demiryolları idaresinin masraf

ları dört kısma ayrılmıştır. 

Birinci kısım : 
Hakikî işletme masrafını teşkil etmekte olup birinci bapta şahsî masraflar ve 11 nci bapta ele

meği ve malzeme masraflarını irae eden gayri şahsî masraflardan terekküp eder ki yekûnu 
(39 380 600) liradan ibarettir. 

İkinci kısım : 
Satın alman hat ve limanların senelik faiz ve itfa karşılıkları vesair masrafları olup (4 499 421) 

lira tutmaktadır. 

Üçüncü kısım : 
Yeni sınaî tesisat ve inşaat ile diğer servet tezayütleri karşılığı (6 216 200) lirayı bulmaktadır. 

Dördüncü kısım : 
Trabzon - İran otobüs ve kamyon işletmesi masrafları (301 200) liraya baliğ olmaktadır. 
Bu kısımlardan başka Ilıca - Palamutluk hattının muhafazası maksadile ayrıca tahsisat talep 

edilmiş olduğu gibi kanunu mahsusla Cumhuriyet Merkez bankasına her sene ödenen umumî tah
sisat yekûnunun % 1 i nisbetindeki itfa karşılığı masraf bütçemize hususî bir külfet tahmil eyle
miş bulunmaktadır ki bu da (514 079) lira gibi bir miktar tutmaktadır. 

Masraftaki tezayüdün umumî sebepleri .-
1941 malî yılında yukarıda arzedilen sebepler dolayısile geçen yıla nisbetle 6,5 milyon fazlasile 

(25) milyon tren kilometresi yapılacağı tahmin edilmiş olup bu keyfiyet, işletme varidatını 
arttırırken tabiatile işletme faaliyet ve masraflarının da mütenasiben çoğalmasına sebep olmakta 
ve ayni zamanda şebekenin yıldan yıla uzaması ve iş hacminin artışı da bu masraflara ayrıca müessir 
bulunmaktadır. 

Bu tesir bilhassa personel adedine, katar tahrik masraflarından kömür, yağ ve sair müstehlek mad
delere, muharrik ve müteharrik edevatla yol ve diğer sabit tesisatın bakımlarına müteallik masraflar da 
hissedilmektedir. Hususile vuku bulan sel ve tuğyanhâdiseleri şebeke üzerinde mühim takviye ve tahkim 
işlerinde ve binnetice yol bakım masraflarını ayrıca arttırmış bulunmaktadır. 

Önümüzdeki malî yıl içinde Cizre hattında Bismilden itibaren 110 kilometrelik bir kısmın işletme
ye açılacağından bu suretle işleteceğimiz hatların tulü 7051 kilometreye baliğ olacaktır. 

Gerek şebekenin tülü ve gerekse iş hacmi artanbu müessesenin mevcut memur ve müstahdem kad-
rosile matlup intizam çerçevesi içinde işletme işlerinin tedvirindeki güçlük ve bilhassa geceli ve gün
düzlü çalışmaları sebebile istirahat etmeğe imkân bulamayan ve bu yüzden ahvali sıhhiyeleri bile 
muhtel olan faal memur ve müstahdemlerin takviyesi zarureti karşısında kadroda bazı ilâveler yapılmış
tır. Bu suretle işçi ve amele gibi müstahdemler hariç olmak üzere daimî ve müseccel personelin adedi 
geçen seneye nazaran (1527) fazlasile (13821) e baliğ olmaktadır, iş hacminin <% 35,1 nisbetinde art
masına mukabil personel adedindeki artış % 12,41 nisbetinde bulunmakta ve bu da bu günkü işletme 
şartları ve iş tezayüdü bakımından asgarî bir haddi teşkil etmektedir. Beynelmilel demiıyollar ittiha
dının en son neşrettiği 1938 istatistik bülteninden alınmış olan malûmat bu bapta bir fikir verebilmek 
üzere aynen aşağıya dercedilmiştir: 
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İşletilen beher 
Peronel tren Km. başına 1.000 tren Kın. 100.00ü dingil 
mevcudu düşen basma düşen Km. başına düşen 

Türkiye (teklif 
Türkiye (1939-
ticelerine göre) 
Almanya 
Bulagristan 
Fransa (Millî 
italya 
Romanya 
Yunanistan 
Yugoslavya , 
Çekoslovakya 
Macaristan 

olunan bütçeye göre 
1940 ilk altı aylık ne-

şirket) 

24 546 

21 064 
846 559 
17 517 

518 441 
137 703 

84 666 
6 418 

80 806 
156 007 
57 891 

3,48 

3,04 
11,91 
5,23 

11,09 
7,86 
5,40 
4,02 , 
7,22 * 

11,37 
5,82 

0,98. 

1,01 
0,76 
1,28 
1,07 
0,69 
0,84 
1,06 
1,19 
1,18 
1,02 

2,40 

2,46 
1,95 
4,23 

— 
2,21 
2,42 
3,28 
3,00 
3,61 
3,44 

Buna nazaran kilometre başına en az personel istihdam eden Devlet demiryollarımız olduğu teza
hür eder. 

Bu mukayese trafik kesafetine de teşmil edildiği takdirde personel miktarı mukayese edilen 
demiryol idareleri arasında Devlet demiryollarının 4 ncü derecede az personel istihdam ettiği an
laşılmaktadır. Bu keyfiyetin de idare için memnu niyetbahş bir neticede olduğu kanaatine varıl
maktadır. 

Personel masrafının umumî masrafa nisbeti : 

Türkiye (1941 
Yunanistan 
Bulgaristan 
Yugoslavya 
Romanya 
Macaristan 
Almanya 
Fransa 
italya 

İstan ve Romanyadan sonra 

- 1942 bütçe teklifine göre) 

personel 

% 

48,88 
62,2 
33,0 
57,3 
47,0 
65,3 
64,9 
58,3 
50,7 

masraf!armdaki en az nisbet Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet demiryolları idaresine düşmektedir. 

Bütçe kanunu projesinin 5 nei maddesi : 

Kanun projesinin 5 nci maddesile; 
a) Umumî idare binası inşaatının ikmal ile teçhizat ve demirbaşlarının mubayaası, 
b) Hattının tahkim, takviye ve tevsii ile muhtelif yerlerdeki (100) kilometrelik hattın ve ma

kasların tecdidi, 
c) Muhtelif tamamlayıcı tesisat ve inşaat, 
d) Yıpranma ve tabiî ömürlerinin ikmali neticesinde makine ve vagon parkımızdan noksan] a-

şan muharrik ve müteharrik edevatın tecdidi ile kara ve deniz nakil vasıtaları ve bunlara ait mal
zeme mubayaası; 

e) Atelyeler ve depolar için tezgâh, takım, kuvvei muharrike ve teçhizatı, 
Gibi kısmen sermaye ve serveti yükseltici ve kısmen de şebekenin ve tesisatın normalin fev

kinde tecdit, tahkim ve takviye işlerine sarfedilmek üzere (10) milyon liraya kadar tealıhütlere 
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girişmek ve sarfiyat yapmak salâhiyeti istenmiştir. 
Bu miktar geçen sene bütçe kanununun 5 nci maddesiie mezuniyet verilen (8) milyon lirayı 

görülen lüzum ve zaruretler ilcasile 2 milyon lira tecavüz etmekte olup geçen yıl bütçolerile 
kabul edilmiş olan esaslara tevfikan karşılanmış bulunmaktadır. 

Bu esaslara göre mezkûr teahhütlerin karşılığı şu üç unsurdan terekküp etmektedir: 
A) Geçen yıllarda tahsisat kaydedilmeyen varidat fazlaları; 
B) Bütçenin muhtelif fasıl ve maddelerinde vukubulan tasarruflar; 
C) 1941 malî yılı muhtemel varidat fazlası. 
1939 malî yılı sonuna kadar tahsisat kaydedilmeyen varidat fazlalarının yekûnu 4,5 milyon 

lirayı bulmakta olup esasen 10 milyon liralık teahhüdün (789 000) lirası geçen yıla ait teahhüt ba
kiyesini teşkil etmekte ve (9 211 000) lirası da yeni işlere ait bulunmaktadır. 

Girişilecek bu yeni teahhütler bedelinin senesi içinde tamamen sarfı mümkün olamıyacağı gibi 
gerek bütçenin muhtelif fasıl ve maddelerinde vukubulacak tasarruflarla muhtemel varidat fazlası 
ve gerek sahih miktarının henüz tesbiti mümkün olmayan 1940 hesap senesinin tahsisat kaydedil
meyen varidat fazlalarile salifülarz 10 milyon liralık teahhütler tamamen karşılanmış bulunmakta 
ve 1941 malî yılma en az 5,5 milyon liralık banka ve vezne mevcudu ile girileceği ümit edilmek
tedir. 

Bütçe masraf kısmı esbabı mucibesi 
Kısım : 1 

Fasıl : 1 - Madde : 1 
Daimî memur ve müstahdemler 

Bu madde tahsisatı bağlı (C) işaretli cetvelde (masraf tertibi hariç) memuriyet unvanlarile derece 
ve adetleri tesbit edilmiş olan daimî memur ve müstahdemlerle bunların kadro karşılıklarında ça
lıştırılacak olanlara 2847, 3173 ve 3656 sayılı kanun hükümlerine göre verilecek ücretlerin karşılı
ğıdır. 

Bu madde tahsisatında geçen seneye nazaran görülecek fazlalık atideki sebeplerden ileri gelmek
tedir. 

1 — Kadro ilâvelerinden 1 230 060 
2 — Kanunen itası zarurî kademe zamlarmdan 120 000 
3 — Geçen sene bütçesinde 6 ve 9 aylık olarak konulan kadroların bir seneye 

iblâğından doğan fark 60 593 
4 — Terfilerin zarurî görülen bir kısım mem urların ücret hakları 12 744 
5 — Masraf tertibinden yapılan münakale karşılığı 4 488 

1 427 885 
Adet itibarile kadroya yapılan zam miktarı (1527) kişiden ibaret olup bunun (242) si merkez da

ireleri ve işletme merkez teşkilâtının (136) sı yol, (395) şi cer (754) ü hareket gibi faal servislerin 
kadrolarına yapılan ilâvelerin yekûnunu teşkil etmektedir. 

Neticede bu madde tahsisatı geçen sene tahsisatından (1 427 885) lira fazlasile arz ve teklif 
olunmuştur. 

Fasıl : 1 - Madde : 2 
Ankara mesken tazminatı 

Bu madde ile istenilen tahsisat Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 
3656 sayılı kanunun 26 ncı maddesine istinaden ve 2847 ve 3173 sayılı kanun hükümleri daire
sinde halen tatbik edilmekte olan esaslara göre 1941 malî yılı içinde verilecek olan mesken tazmi
natı karşılığıdır. 

Geçen seneye nazaran görülen (36 804) lira fazlalık birinci maddedeki sebeplerden ileri gel
mektedir. 
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' Fasıl: 1 - Madde : 3 

Muvakkat memur ve müstahdemler 
Trafiğin kesafet peyda ettiği muayyen mevsimlerde işletme faaliyetinin artması üzerine ihtiyaçla

rın normal kadro ile temini mümkün olamadığından cer ve hareket gibi faal servislerimizle umumî ida
re emrinde çalıştırılmak üzere hizmete alman muvakkat memur ve müstahdemlerin ücretleri bu mad
de tahsisatından ödenmektedir. 

Geçen seneye nazaran görülen (1525) lira fazla tahsisat önümüzdeki yılın muayyen aylarında arta
cak nakliyatın temini için teklif olunmuştur. 

Fasıl:2 - Madde: I 
Daimî memuriyet harcırahı 

Yeniden idare hizmetine alman, bulunduğu yerden başka bir yere nakledilen, tekaüt olan, kadro 
harici bırakılan veyahut sıhhî veya idarî sebeplerle hizmetine nihayet verilen memur ve müstahdem
lere hususî nizamnamesi mucibince verilecek harcırahlar bu maddeye mevzu tahsisattan verilmektedir. 
Geçen sene verilen tahsisatın kifayetsizliğine binaen bu sene (1 100) lira fazlasile teklif olunmuştur. 

Fasıl: 2 - Madde: 2 
Muvakkat memuriyyet harcırahı 

Mezun ve hasta bulunanlara vekâlet etmek veya normal haddi aşan işletme işlerinin intacı için 
muvakkaten naklolunan memur ve müstahdemlere verilecek harcırah tahsisatı bu maddeye mevzu 
bulunmaktadır. 

Günden güne artan işletme faaliyeti bu kabîl nakilleri çoğaltacağından tahsisatın geçen seneye na
zaran (10 757) lira fazlasile teklifine lüzum hâsıl olmuştur. 

Fasıl: 2 - Madde: 3 
Devir ve teftiş harcırahı 

Trafiğin genişlemesine mukabil işletme hizmetlerinin de murakabe bakımından ehemmiyet kesbet-
mekte olmasına binaen murakabe unsurlarının fazlalaştırılması ve bunların personel ve işleri daha 
yakından takip ve murakabe edebilmeleri için yapacakları devir ve teftiş harcırahlarını karşılayan bu 
madde için geçen sene bütçesinde kabul edilen miktardan (20 105) lira fazla tahsisat istenmektedir. 

Fasıl : 3 - Madde : 1 
Ecnebi memleketlere gönderilecek talebe ile memur ve müstahdemlerin ücret, masraf ve 

harcı rahları 
Ecnebi memleketlerde demiryolculuğunun muhtelif branşlarında tahsilde bulunan 43 talebenin 

1941 yılında da tahsile devam edeceği göz önünde tutul arak talebelerin bir senelik tahsisatı ile okul 
harcı ve muhtemel sıhhî masraflar ve beş talebenin dönüş harcırahı karşılığı olarak teklif edilen işbu 
tahsisat geçen sene bütçesine nazaran dun bir miktarda olduğundan bu maddede bir tasarruf temin 
edilmiş bulunmaktadır. 

Fasıl : 3 -Madde : 2 
Ecnebi mütehassısların ücret ve masrafları 

1941 malî yılı zarfında idare hizmetinde çalışacak ecnebi mütehassısların ücret ve masrafları
na karşılık olmak üzere bu madde tahsisatı geçen seneye nazaran (18 360) lira noksanile teklif 
olunmuştur. 

Fasıl : 3 - Madde : 3 
Yüksek mühendis mektebi ile Teknik okuldaki idare talebesinin masrafları 

Yüksek mühendis ve Teknik okullarından yetişen talebeler ancak Nafia ihtiyacını karşılamakta 
ve bunlar arasında idaremiz için eleman tefrik edilememekte olduğundan aynî şartlar dahilinde ida
re için talebe yetiştirmek maksadile bu madde tahsisatı teklif olunmuştur. 

Geçen sene tahsisatına nazaran görülecek (5 000) lira fazlalık kısmen talebelerin yaz tatilindeki 
masraflarını ve kısmen iaşe maddelerinin fiatlarm daki tereffüü karşılamak üzere istenmiştir, 
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Fasıl : 3 - Madde : 4 

tdare hesabına Üniversite tıp fakültesinde okutturulacak talebelerin masrafları 
îdaremiz sıhhiye teşkilâtında vazifedar olan etıbbanın durumları hariç müessesatta bulunan etib-

baya nazaran daha aktif ve daha yorucu bir vaziyette bulunmakta olduğu varestei arzı izahtır. Bu 
cihetle idarede tavzif edilmek üzere tabip tedarikinde çok müşkül şaftlarla karşılaşılmakla ve 
muhtaç olduğumuz genç ve iyi yetişmiş elamanlar elde edilmesi imkânsız bir hal almakta ve bu 
sebepten de münhal âtımıza ve işin icap ettirdiği mahallere tabip tayini mümkün olamamaktadır. 

Diğer taraftan Üniversite tıp fakültesinde yetişen talebeler ancak memleketin ihtiyaçlarını 
karşılayacak dereeei kifayede bulunduğundan yeni yetişen genç doktorlarımızdan da idaremiz için 
bir istifade ciheti de kabil olamamaktadır. 

Bu sebeple sıhhî servisimizin teşkilâtına göre idarece tayin edilecek mahallerde tavzif edilmek 
üzere genç ve iyi yetiştirilecek (itibbanm temini gaye sile Üniversite tıp fakültesinde idaremiz nam ve 
hesabına, Devlet nam ve hesabına okuyan talebelerin tâbi bulunduğu eşkâl ve kuyudata müşabih 
teahhütler ve şartlar altında (20) adet kadar tabip yetiştirilerek istifade edilmesi derpiş edilmiş 
ve bu maksatla 3 ncü faslın 4 ncü maddesile bu talebenin tedris ve ibate, iaşe ve ilbas vesair 
masrafları temin edilmek üzere (10 000) liralık bir tahsisat arz ve teklif olunmuştur. 

Fasıl : 4 - Madde : 1 
Memur ve müstahdemine verilecek ikramiye 

Memur ve müstahdemlerden fevkalâde yararlıkları görülenlere verilmek üzere geçer, sene 
bütçe kanunu ile variliniş olan tahsisat aynen teklif olunmuştur. 

Fasıl : 4 Madde : 2 
Kömür tasarruf ikramiyesi 

Bu maddeden yapılan sarfiyat 1940 malî yılı bütçe kanunu ile alınan tahsisatın tezyidini icap 
ettirecek miktarda olmadığından geçen seueki tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

Fasıl : 4 - M a d d e : 3 
2847 sayılı kanunun 9 ncu maddesi mucibince verilecek tazminatlar 

Harcirah, tazminat ve tahsisatlar nizamnamesinin 6 ncı faslına göre lokomotif ve ray otobüs
leri makinisti eril e, katarları filen terkip, sevk ve idare eden personele verilecek kilometre, ameli
yat trenleri, yatak, rampa, bekleme ve manevra tazminatı bu madde tahsisatından verilmekte ve 
bunun en mühim kısmını kilometre ve manevra tazminatları teşkil etmektedir. 

Bu tazminatla.r esas itibarile katedilecek kilometreye göre hesap ve tahakkuk ettirileceğinden 
istenilen tahsisatın, yapılacak tren ve lokomotif kilometresi üzerinden tesbiti icap etmektedir. Bıı 
itibarla 1940 malî yılı tahsisatı (18 500 000) tren, (7 400 000) lokomotif olmak üzere ceman 
(25 900 000) kilometre yapılacağına nazaran tahsisat istenmişti. 

Umumî mütalearnızda arzedildiği veçhile 1941 malî yılı zarfında (25 000 000) tren, (10 500 000) 
lokomotif olmak üzere ceman (35 500 000) lokomotif kilometre yapılacağı tahmin edilmektedir. 
Geçen sene Bütçe kanunu ile alınan tahsisat kifayet etmediğinden (150 000) lira munzam tahsi
sat alınmıştı. Buna nazaran önümüzdeki yıl katar teşkil, sevk ve idaresine müteallik hizmetler dt 
artacağından geçen sene tahsisatından (273 450) lira fazlasile (1 081 900) lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 4 - Madde : 4 
2847 sayılı kanunun 9 ncu maddesi mucibince verilecek tahsisat ve talî ücretler 

Bu madde İle istenilen tahsisat 2847 sayılı kanunun 9 ncu maddesine istinaden tanzim ve neş
rolunan harcırah, tazminat ve tahsisatlar hakkındaki nizamname hükümlerine göre verilmekte olan 
gişe, fena hava, temsil, su tahsisatlarını muhtevi bulunmaktadır. 

Kadronun tezyidi yeni istasyonların ve yolcu muamelâtı artan istasyonlarda yeni gişelerin 
açılması gibi sebepler dolayısile 1941 malî yılı zarfında, bu maddeden yapılacak sarfiyat artaca
ğından tahsisat geçen seneninkinden (90 690) lira fazlasile (345 800) lira olarak istenmiştir, 
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Fasıl : 5 - Madde : 1 

Memur ve müstahdemlerin elbise bedellerine % 50 yardım 
Elbise talimatnamesi mucibince resmî elbise giymeğe mecbur bulunan memur ve müstahdemle

rin elbise paralarına idarece yapılmakta olan % 50 nisbetindeki yardım bu maddeye konulan tah
sisat ile yapılmaktadır. Geçen sene Bütçe kanunu ile verilen tahsisat kâfî gelmediğinden (60 000) 
lira munzam tahsisat alınmasına zaruret hâsıl olmuş ve bu sene kadroya zarurî olarak yapılan ilâ
velerin en çoğunu resmî elbise giymeğe mecbur olan personel teşkil eylemekte olmasından ve ayrı
ca da kumaş fiatlarının yükselmesi üzerine verilecek farkı fiattan dolayı geçen seneye nazaran 
(100 000) lira fazlasile (220 000) lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Fasıl : 5 - Madde : 2 
Tekaüt, dul ve yetim maaşları 

Bu madde tahsisatının 1940 malî yılında kabul olunan miktarın kifayetsizliğine binaen (200) 
lira arttırılmasına lüzum hâsıl olmTıştur. 

Fasıl : 5 - Madde : 3 
2454 sayılı kanun mucibince verilecek tekaüt aidatı ile maluliyet karşılığı 

İdaremizin 2454 sayılı tekaüt sandığı kanunu nun 5 ve 6 ncı maddeleri mucibince daimî ve müsec-
cel memur ve müstahdemlerden kesilen % 5 aidatın muadili ile ;% 1/2 maluliyet karşılığı olarak san
dığa ödenmesi icap eden para bu maddeye tahsisat olarak mevzudur. 

Geçen sene bütçe kanunu ile alman tahsisatın kifayetsizliği dolayısile (60 000) lira munzam tah
sisat alınmıştı. 

Bu yıl iş hacminin tevessüü sebebile 1941 senesi için kadroya ilâve edilen ve bu sene içinde 
terfii mümkün görülen veya tescil edilecek olan memur ve müstahdeminden kesilecek aidat kar
şılığı olarak sandığa ödenecek para miktarı tabiî olarak tezayüt etmiş ve tahsisat da geçen seneye 
nazaran (180 000) lira fazlasile (900 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 5 - Madde : 4 
îdare hizmetinden çıkarılanlara ve kazaya uğrayanlara veya ailelerine nizamname muci

bince verilen tazminat 
idare hizmetinden çıkarılan veya kazaya uğrayan memur ve müstahdemlere, harcırah ,tazminat 

ve tahsisatlar hakkındaki nizamnamenin 7 nci faslındaki hükümler dairesinde verilecek olan tazmi
natlar bu maddeye konulan tahsisattan verilmekte, olup geçen seneki tahsisatı aynen teklif olunmuş
tur. 
maddeye konulan tahsisattan verilmekte olup geçen seneki tahsisat aynen teklif olunmuştur. 

Fasıl : 5 - Madde : 5 
Eskişehir sanat okulu masraflarına yardım 

idaremizin muhtaç olduğu işleri yetiştirmek gayeşile Eskişehirde ilk zamanlar pansiyon şeklinde 
açılmış olan ve bu gün hususî bir de bina inşası suretile demiryollarına daha verimli ve faideli bir mü
essese halinde getirilmiş olan sanat çırak okulunun talebeleri önümüzdeki yıl (400) e çıkarılacaktır. 
Bu suretle gerek Sivasta yeniden vücude getirilmiş olan cer atelyesi ve gerekse peyderpey tesisatı 
tevsi ve asrileştirilmekte olan diğer atelyelerimize mümkün olan süratle sanatkâr yetiştirilmiş ola
caktır. 

Bu okulun gerek talebe adedinin arttırılması ve gerekse dünya ahvalinin memleketimiz iktisadî ha
yatı üzerinde yaptığı tesirlerin neticesi olarak iaşe maddeleri ile giyim eşyası ve diğer levazım fiat
larının tedricî bir surette yükselmesi sebebile önümüzdeki yıl içinde her türlü masrafları tabiî ola
rak arttıracağından geçen seneye nazaran (105 500) lira fazlasile (180 500) lira olarak hesap ve 
teklif edilmiştir 

Diğer taraftan talimatnamesi mucibince talebelerden tahsil edilecek pansiyon ücreti ayrı bir mad
de halinde bütçe varidat kısmına dahil olup bu miktarda (50 000) lirayı bulmaktadır. 
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Şu halde idarenin yapacağı masraf bu müesseseye bir yardım veya iştirak hissesi mahiyetini haizi 

bulunmaktadır. 

Fasıl : 5 Madde : 6 
Mektep bulunmayan yerlerdeki memur ve müstahdem çocuklarının tahsil masraflarına 

yardım 
Mektep bulunmayan yerlerdeki memur ve müstahdemlerin çocuklarını okutmak ve bu suretle iç

timaî heyetimizin irfan sahasındaki terakki ve tekâmülüne mümkün olduğu kadar yardımda bulu
nabilmek, ayni zamanda mutlak mahrumiyet içinde pek cüzî bir ücretle mamure olmayan ara istas
yonlarında feragatle çalışan demiryolcularını manevî rabıta ile müesseseye bağlamak maksadile Es-
kişehirde ve Konyada tesis edilmiş olan talebe pan siyonularmda 200 talebe iaşe ibate ve tedris olun
maktadır. 

Teklif olunan (58 900) lira tahsisat bu kadroya göre hesap edilmiş ve fakat eşya ve yiyecek mad-
delerile diğer malzeme fiatlarmda görülen tedricî yükselme göz önüne alınarak geçen sene tahsisatın
dan (5 576) lira arttırılmıştır. 

Pansiyonların idare ve işletme esaslarına müteallik talimatname mucibince talebe velilerinden tah
sil olunan pansiyon ücretleri varidat bütçesinde takriben (2 000) lira olarak 4 ncü fasılda ayrıca 
gösterilmiştir. 

Fasıl: 5 - Madde: 7 
ilâçlar, sıhhî imdat kutuları masrafları, memur ve müstahdemlerle ailelerine sıhhî muavenet, ce

naze ve sıhhî levazım ve nakliye ve sıhhî tedabir masrafları 
idaremiz memur ve müstahdemlerile ailelerinin sıhhî bakımı için yapılan, sanatoryom, mütehassıs 

muayene ve tedavisi, laboratuar tahlilleri, hastaneler, eczaneler, sıhhî nakliye, sıhhî tedbirler masraf-
larile mualecat bedeli ve imdat kutuları için sarf edilecek paraların karşılığı işbu maddeye konulan 
tahsisat dahilindedir. 

Geçen sene bütçesine nazaran görülen (25 000) lira fazlalık umumî kadroya yapılan ilâveler netice
sinde yardım mikyasının genişlemiş olmasından mütevellit bulunmaktadır. 

Fasıl: 5 - madde: 8 
Demiryolları spor teşekküllerine yardım 

Memleket sporunun inkişafına kendi personeli ve vasıtalarilc yardım etmek Devlet demiryolları 
idaresinin içtimaî bir vazifesi olmakla beraber 3530 sayılı Beden terbiyesi kanununun 21 nci maddesi
nin sarih hükümlerile tahmil edilmiş olan bir mükellefiyettir. 

Kanunun tayin ve tasrih eylediği hususatın ifası için umumî kadroya antrenör ve eğitmenler ilâve 
edilmiş olup bu madde ile istenilen tahsisat muhtelifisletmelerdeki demirspor teşekküllerine yardım için 
vukuu zarurî masraflara karşılıktır. 

Fasıl : 6 
Tahmil ve tahliye 

İstasyon ve limanlarda ticarî eşyanın tahmil ve tahliyesi için istihdam edilen ve kadroya dahil bu
lunmayan muvakkat hamalların ücretlerile bu ameliyelerin ihale suretile yaptırıldığı ahvalde müteah
hitlere tediye olunacak paralar bu fasıl tahsisatından temin olunmakta ve buna mukabil müşteriler
den tahsil olunan liman ve rıhtım ve hammaliye ücretleri bütçemizin varidat kısmında yer almak
tadır. 

iş hacmi ve nakliyat kesafeti ile mütenasiben artan tahmil ve tahliye masrafları da geçen sene sar
fiyatına nazaran mühim miktarda artacağından önümüzdeki yıl içinde bu hizmetin ifası için 
(304 400) lira fazlasile (654 400) lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Fasıl : 7 - Madde : 1 
Matbu evrak, kırtasiye ve mecmua bedeli ile d em i ry ollar dergisine yardım 

Ahvali hazıra dolayısile ciddî tasarruf temini için teşkilâtımız dahilinde kırtasiye ve matbu 
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evrak istihlâkinin azaltılmasına gayret edilmesine ve bu hususta gereken tedbirler alınmakta ise 
de hattın uzaması ve yeni istasyonların açılması, trafik ve umumî hasılatın artması bu maddeler 
sarfiyatını da tedricen arttırmıştır. 

İdarenin bu nevi ihtiyaçları ile demirbaş, mahiyetinde olmayan hizmet talimatnamelerinin tabı 
ve teclit masraflarını abone olduğu gazete ve mecmuaların bedellerini, demiryollar dergisinin muh
temel açığını ve tekaüt sandığının ayni levazım ihtiyacını karşılamakta olan bu madde tahsisatı 
geçen senekinden (70 000) lira fazlasile teklif edilmiş olup bu fazlalık yeni teşekküller sarfiyatı 
ile fiat tereffüleri karşılığı olarak yapılan zamanlardan tevellüt etmiş bulunmaktadır. 

Fasıl : 7 - Madde : 2 
Binaların, muharrik ve müteharrik edevatın tenvir, teshin, mahrukat, yağ ve sair müstehlek 

mevad masrafları 
1940 malî yılı bütçesinin ihzarında (18 500 000) tren kilometre tahmini esas ittihaz edilmek su-

retile bu maddeye yalnız kömür sarfiyatı karşılığı olarak (4 677 000) lira ve diğer nevi masraflar 
için de (1 522 097) lira olmak üzere (6 199 097) lira tahsisat kabul buyurulmuştu. 

Senenin ilk altı ayında işletme faaliyetinin arttığı görülmüş ve mütemadiyen artan trafiğin 
bu seyrine göre tren kilometresinin tahminin fevkinde olarak (23 500 000) ni bulacağı ve buna 
nazaran kömür için alınmış olan tahsisatın kifayet etmiyeceği anlaşılmış olduğundan 10 - 1 - 1941 
tarih ve 3979 sayılı kanunla (1 020 000) lira munzam tahsisat alınmıştı. 

Bu yakında Almanyadan getirilmiş ve yine Almanya ve İngiltereden getirtilecek olan lokomotif 
ve vagonlarla nakliyatın daha ziyade artacağı göz önüne alınırsa şimdiden artmış olan tren kilo
metresinin 1941 yılında (25 000 000) nu bulacağı kuvvetle ümit edilmektedir. 

Bu sebeple yalnız cer hizmeti için kömür sarfiyatı beher tren kilometreye (24) kilo hesabile 
(600 000) tona baliğ olacaktır. Tren kilometresindeki bu tezayüt, cer hizmetlerile alâkalı bulunan 
bilcümle müstehlek malzeme miktarının da fazlalaşmasını intaç edecektir. 

Kömür ve malzeme fiatlarmda tenezzül memul olmayıp bilâkis mütemadiyen tereffü etmekte olma
sına binaen cer faaliyetinin normal şartlar dahilinde devam edebilmesi için muktazi malzemenin fahiş 
f iatlarla da tedarikine mecburiyet hâsıl olacağından 1941 yılı için bu maddeye istenilen tahsisat geçen 
seneye nazaran (1 686 203) lira fazlasile (7 885 300) lira olarak teklif olunmuştur. 

Bunun (6 437 500) lirasını sırf kömür bedeli teşkil etmektedir. 
Tek hatlı olan şebekemizin nakil kabiliyetini muhafaza edebilmek için nakliyat arttıkça bu hamuleyi 

mahdut katar adedile taşımak mecburiyetinde kaldığımızdan bir taraftan son mubayaatta hattımızm 
üzerinde seyir edebilecek en ağır tipte makineler tedarik etmek, diğer taraftan hattın bir çok yerle
rinde ranfor makineleri ve kurs katarları ihdas etmek suretile az katar kilometresile çok şarj çekilme
ğe çalışılmaktadır. Bu sebeple geçen senelere nazaran gittikçe daha fazla ağırlaşan bu katarların tren 
kilometreye isabet eden kömür sarfiyatı da artmakta olduğundan gelecek sene bütçesi için beher 
tren kilometreye kömür sarfiyatı 24 kilo olarak kabul edilmiştir. 

îyi cins kömürlerden tasarruf etmek gayesile fazla miktarda linyit kömürünü ihrak etmek mec
buriyeti, ağır katarların fazla manevrası sık mmtakalarda telâkiler dolayısile marşandizlerin uzun 
tevakkufları gibi kömür sarfiyatını tezyit eden âmillere rağmen beher ton kilometreye isabet eden 
kömür sarfiyatı böyle mühim bir tezayüt göstermemektedir. 

1935 - 1939 yıllarına kadar yapılan sarfiyat (64,40 63,70 65,50 62,80 65,70) iken 1940 senesinin ilk 
5 aylık istatistik vasatisi (64,18) dir. 

Halen Ereğli kömürüne karıştırılmakta olan (60 000) ton linyit ve çeltek kömürlerinin (40 000) 
ton Ereğli kömürüne muadil bulunduğundan bu miktar (600 000) tondan tenzil edilerek mütebaki 
(560 000) ton Ereğli kömürünün tonu (11) liradan (560 000 X 11 = 6 160 000) lira tutmakta ve buna 
çeltek kömürünün tonu (3) lira ve linyit kömürünün beher tonu da (6,25) liradan tutarı (277 500) 
lira ilâve edilirse kömür bedeli olarak yukarıda yazılı para miktarı bulunur. 

( S. Sayısı : 199 ) 



— 12 — 
Bu madde için istenilen tahsisattan mütebaki kısmı : 
Beyanı : 
Alimantasyon masraflar; 240 000 lira 
Beher tonu 170 liradan 1500 ton rezidü yağı 255 000 » 

ı» » 34 » 400 » Sürşo » 14 000 » 
» » 35 » 250 » üstüpü 8 750 » 

Depolarda kullanılan gazyağı, fayraplık odun ve sair mevaddı müstehlike 209 850 » 
Elemeği 204 900 » 
Hattın bakım ve tecdidinde çalışan postaların 204 350 » 
İstasyon ve ambarların 222 710 » 
Kısım tababet ve eczanelerinin 26 800 » 
Haydarpaşa liman ve rıhtımının elektrik, su, kömür ve saire masraflarına karşılık 37 900 » 
Merkez daireleri ile isletme müdürlükleri merkez teşkilâtının 23 540 ;» 

Müstehlek malzeme ihtiyaçlarına karşılık teşkil etmektedir. 1 447 800 » 

Fasıl : 7 - Madde : 3 
Holerit makinalarmm icar bedeli ve sair masrafları 

Holerit makinalarmm senelik icarı ile şerit kart masrafları ve bu işlerde kullanılacak müstahde
min ücretleri karşılığı olarak (95 000) lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 8 Madde : 1 
Demirbaş eşyanın bakım ve tecdidi 

Bir çok istasyonlarda depo ve atelyelerde senelerdenberi yıpranmış demirbaş eşyadan daha 
uzun müddet istifade olunabilmesi için bunların tamirlerine katî ihtiyaç ve zaruret görülmüş bu
lunmaktadır. 

Bu servetin iyi halde bulundurulması için yapılması icap eden normal bakım ve tecditlerde mi
adını doldurmuş olan eşyanın yeniden tedarikindeki müşkülât nazarı dikkate alınarak bunların 
tamirleri ile kabili istifade bir hale getirilmesi masraflarının geçen seneye nazaran daha fazla 

olacağı ve malzeme fiatlarında müşahede olunan gayri tabiî tereffülerin de bu masrafı bir az daha 
arttıracağı göz önünde tutularak tahsisat geçen seneye nazaran (29 967) lira fazlasile teklif olun
muştur. 

Fasıl : 8 - Madde : 2 
Üst yapının bakım ve tecdidi 

Umumî tabirle üst yapı ifade olunan hat, baLast ile ray, travers ve küçük yol malzemesi ve 
makasların ve yolun bakım ve tecdidine müteallik malzeme ve elemeği masraflarını karşıLayan 
tahsisat bu madde ile istenmektedir. Üst yapının bakrm ve tecdidi için 1940 bütçesi ile alınan 
(4 122 465) lira tahsisat, nakliyattaki fevkalâde artışın hat ve diğer tesisat üzerindeki tesirleri 
icabı olarak üst yapının bakım ve tecdidi masrafı da artmış olduğundan 3979 sayılı kaaunla 
(525 000) lira munzam tahsisat alınmasına mecburiyet hasıl olmuştur. 

1941 senesi için bu maddeye istenilen tahsisat geçen seneye nazaran (589 235) lira fazlalık ar-
zetmektedir. Bunun (114 385) lirası ihtiyaç nisbetinde tezyit olunan yol çavuş, çavuş muavini 
ve bekçi ücretleri, (157 610) lirası keza adetleri arttırılacak olan yol ameleleri ücreti ve (24 840) 
lirası şark mmtakalarında yeniden yapılacak kar siperleri masrafı (580 000) lirası sel tahribatı 
dolayısile yapılacak en mübrem tamirat ve tahkimat karşılığı olup bunların yekûnu olan (876 835) 
liradan inşaata verilecek normal bakım masrafının azlığına binaen geçen sene tahsisatından ten
kis olunan (287 600) lirası indirildikten sonra kalan miktar tahsisat fazlasına tekabül etmektedir. 

Bu madde tahsisatının tezyidine müessir olan muhtelif sebepler vardır. 
a) Bakımı işletmeye devredilecek kısımların yol masrafları ile heyelanlı ve taş döşemeğe mü

sait mmtakalar çavuş ve bekçi adetlerinin arttırılmasını ve ahvali hazıra dolayısile daha yük-
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sek ücretle amele tedarik olunması mecburiyeti, 

b) Son zamanlarda vukua gelen kar fırtınaları dolayısile bir çok mıntakalarda yeniden kar si
perleri vücude getirilmesine kati lüzum ve zaruretin mevcudiyeti, 

c) Son senelerde şebekemizde vukua gelen büyük sel hâdiseleri dolayısile bir çok yerler tahribe 
maruz kalmış ve bu hususta alman muvakkat tedbirlerle seyri seferin emniyeti temin edilmekte 
bulunmuş ise de tahribat mıntakalarının esaslı surette tahkim ve takviyeye muhtaç bulunması ve 
bunun için yapılacak tahkimat ve tadilât ile bilhassa hatların terfii ameliyelerinin önümüzdeki 
yıl içinde yapılmasına lüzumu kati görülmesi dolayısile tahsisat asgarî halde (4 711 700) lira ola
rak istenmiştir. 

Fasıl: 8 Madde: 3 
Diğer tesisatın bakım ve tecdidi (Elektrikli ve elektriksiz işaretler masrafları, liman, rıhtım ve 

bilûmum deniz vasıtaları, silolar masrafları dahil) 
Bu madde tahsisatı mevcut sınaî ".tesisatın işletme umuruna faideli ve kıymetlerinin idame ve hüs

nü halde bulundurulması maksadile yapılması zarurî bulunan mütemadi bakım ve tecdit masrafları
nın karşılığıdır. 

Vaziyeti hazıra dolayısile tesisatın bakım işlerile sıkı bir surette alâkalı bulunan yol atelyesi teş
kilâtının on. mmtakaya ayrılarak tevsii zaruretilebu atelye personelinin tevsiat nisbetinde arttırılmış 
olması, bakımı işletmeye yeni devredilen Erzurum - Erzincan kısmının yeni elemanlarla takviyesi, 
köprüler, geçitler, vagon kantarları, döner köprüler ve teferruatı gibi sabit tesisatın esaslı revizyon 

ve tamiri işlerinin tesbit olunan program dahilinde (1941 - 1942) senesi zarfında intacı hususunun 
elzem bulunması, tren adedinin çoğalması dolayısile ehemmiyet kesbeden bazı istasyonların da em
niyet tesisatı ile teçhizi icap etmekte olması, 1940 Bütçe kanunu ile alman tahsisattan (339 224) lira 
fazla tahsisat teklifini zarurî kılmıştır. 

Filhakika geçen sene verilen tahsisatın kifayetsizliğine binaen (1 769 000) lira munzam tahsisat 
alınarak (3 046 476) liraya tezyit edilmişti. 

Bununla bu sene hattın ihtiyaçlarından mühim bir kısmı temin edilmiş olacağından esas itibarile 
bu sene için teklif olunan tahsisat (1 430 476) lira noksan bulunmaktadır. 

Fasıl: 8 - Madde : 4 
Muharrik ve müteharrik edevatm bakım ve tecdidi 

Bu sene Sivas cer atelyesi tam randımanla çalışır bir hale gelmiş olduğundan bütün atelyelerde 
fazla mesai ve çift ekip usulü tatbik edilmek suretile aşağıda yazılı lokomotif ve vagonlar süratle ta
mir ve tecdit edileceklerdir: Adet Lira Lira 

Lokomotifin büyük tamiri 
Lokomotifin orta tamiri 
Yolcu ve servis vagonu tamiri 
Yüksek vogon tamiri 
Motorlu vagonların tamiri 
Mudanya - Bursa hattı lokomotif ve vagonların tamiri 
Atelye ve depolarda makinalarm cari tamiratı 
Atelye ve depolarda yolcu vagonlarının cari tamiratı 
Atelye ve dapolarda yük vagonlarının cari tamiratı 
Depoların değiştirdikleri demirbaşları, makina ve vagon tathi-

rinde çalıştırdıkları amele, lâvajcı, ücretleri ve malzeme, hiç bir si
parişe girmeyen masraflar, su tasfiye tesisatı tamiri masrafları 
karşılığı olarak 592 5 (2 

Haydarpaşa, Sirkeci, İzmir, Ankara elektrik santrallarınm işçi 
ücreti ve malzeme masrafı 298 396 

400 X 
200 X 
800 X 
5000 X 

7500 = 
3500 = 
650 = 
160 = 

3 000 000 
700 000 
520 000 
800 000 
20 000 
20 000 
940 886 
204 862 
163 984 
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lira tutan edevat tamir masrafları ile malzeme fi atlarında peyderpey artan bir yükselişten müte
vellit fiat farklarına karşılık olmak üzere geçen sene tahsisatından (1 200 050) lira fazlasiie arz 
ve teklif olunmuştur. 

Fasıl : 8 - Madde : 5 
Fidanlık üeret ve masrafları 

Şebekenin büyümesi fidanlık adetlerinin artması ve fidanlık hizmetlerinin ^ün geçtikçe vüsat 
peyda etmesi dolayısile kadrosuna yapılan asgarî ilâveler bakını masrafının (5 671) lira kadar 
artmasını mucip olmuş ve bu madde tahsisatı 1.941 malî yılı için (94 700) lira olarak teklif olun
muştur. 

Fasıl : 9 - Madde : 1 
Transit vagonların edevat tatili ücreti 

Siyasî ahvalin tesirde intizamını kaybetmiş olan deniz nakliyatı demiryollarına intikal eyle
miş olduğundan Iraktan yapılmağa başlanılan nakliyat neticesinde Halep demiryollarından transit 
suretile geçen vagonların Şomaj ücreti oarak bu maddeden ayda vasatî (4500) lira sarf edilmek
tedir. 

Geçen sene alınan (20 000) lira tahsisat bu sarfiyatı karşılayamayacağından münakale zaru
reti hasıl olmaktadır. 

Bu itibarla önümüzdeki yıl için ayda vasati (4 000) küsur lira hesabile (50 000) lira tahsisat 
verilmesini teklif ediyoruz. 

Fasıl : 9 - Madde : 2 
Semplon ekspresi açığından Türkiye hissesi 

Semplon ekspresinin Yataklı vagonlar kumpanyası ile Franko - El enik Demiryolları şirketine ga
ranti edilen muhtemel açıklarından ve keza trafik mümessil idaresi olan Fransız Demiryolları millî 
şirketinin temsil masraflarından Türkiye Devlet demiryollarına isabet eden hisse bu maddeye mev
zu tahsisatla karşılanmaktadır. İdaremize isabet edecek hisseyi katij^etle tesbit imkânszılığma bina
en geçen sene olduğu gibi bu madde için mütehavvil olarak (1 000) lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Fasıl : 9 - Madde : 3 
Mücavir demiryollarına verilen Rödövanslar 

Sovyet, Cenup ve Franko - Elenik demiryolları idareleri ile idaremiz arasındaki komşuluk mü-
nasebatını tanzim eden mukavelelerin hükümlerine göre tediyesi lâzım gelen rödövanslar bu maddeye 
tahsisat olarak vaz ve teklif olunmuştur. 

Fasıl : 9 - Madde : 4 
ı Demiryolları ittihatları ve takas büroları idare ve temsil masrafları 

Beynelmilel demiryolu münakalâtını tanzim eden ve bu münasebatın tevlit ettiği alacak ve borç
ları tasfiye eden demiryolu idareleri ile Takas bürolarına iştirakimiz dolayısile beynelmilel kabul 
ve riayet olunan Anlaşma esasları dahilinde tahakkuk eden borçlarımız bu madde tahsisatından 
tediye olunmaktadır. 1940 bütçe kanunu ile verilmiş olan (6 000) lira aynen teklif olundu. 

Fasıl : 10 - Madde : 1 
î rat getiren emlâk resim ve vergileri 

Bazı işletme mmtakalarında irat getiren mebaninin çoğalması dolayısile idaremiz emlâk vergi ve 
resimlerini karşılayan bu madde tahsisatının geçen seneye nazaran (3 300) lira tezyidi zarurî bu
lunmuş ve (10 300) lira olarak teklif olunmuştur. 

Fasıl : 10 - Madde : 2 
Kaza ve ticarî eşya haşarat ve zayiat tazminatı 

Nakliyatın artması, kaza, hasar ve ziyan ihtimalleri çoğalmakla beraber şimdiye kadar yapılan 
sarfiyatın ve tahsisatı dahilinde kaldığı görülmekte ve bu hal işletme umurunun her gün biraz 
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daha intizam peyda ettiğine delâlet etmekte olduğundan geçen sene tahsisatı aynen teklif olundu. 

Fasıl : 10 - Madde : 3 
Eski seneler borçları 

1941 malî yılı zarfında tediye edilmesi icap eden eski sene borçlarının daha az olduğu anla
şılmış olduğundan geçen sene verilen tahsisattan (2 380) liranın tenkisi mümkün olmuştur. 

Fasıl : 10 - Madde : 4 
Reddiyat ve bilet satışı aidatı 

Yolcu nakliyatını tezyit maksadile muhtelif seyahat büro ve acentaları vasıtasile sattırdığımız 
biletlerin bedeli üzerinden mukaveleleri mucibince tediye edilmesi icap eden komisyonlar, geniş öl
çüde nakliyat yapanlara tenzilâtlı tarifelerin vazettiği esaslar dairesinde verilecek primler, dışarı
ya çıkarılacak zahirelerden alınacak silo ücretlerinden yapılacak % 50 iadeler, Teşviki sanayi kanu
nundan istifade eden müesseseler hesabına yapılacak nakliyattan iade edilecek nakil ücretlerinin 
muayyen % deleri ve tarifelerin yanlış tatbikmdan mütevellit reddiyat işbu maddeye mevzu tah
sisattan ödenmektedir. Dünya siyasî vaziyetinin geçirmekte olduğu buhran neticesi beynelmilel 
nakliyattaki ahenk ve intizam bozulmuş olduğundan bu hal mecburî olarak seyahatten vaz geçen 
yolcuların adedini arttırmış ve binnetice bilet bedeline ait reddiyat ta çoğalmıştır. 

Bu ve buna müşabih hâdiselerin tevlit etmekte olduğu sarfiyat göz önünde tutularak bu madde 
tahsisatı (50 000) lira tezyit edilmiştir. Nakliyat miktarlarının evvelden tahmini mümkün buluna
mamış olduğundan geçen senelerde olduğu gibi bu madde mütehavvil mahiyetini muhafaza etmesi 
keyfiyetinin kabul buyurulması arz ve teklif edilmektedir. 

Fasıl : 11 - Madde : 1 
Posta, telgraf ve telefon ücretleri 

Muamelâtın umumî inkişafı, çalışma tarzında aranılan unsurlardan süratin teminini istilzam 
etmekte ve bu maksatla seri muhabere ve mükâleme vasıtalarından azamî derecede istifade edil
mekte olduğundan bu madde sarfiyatı artmıştır. Bu itibarla geçen sene tahsisatından (8 000) lira 
fazla teklif olunmuştur. 

Fasıl : 11 - Madde : 2 
îlân ücretleri 

Artırma, eksiltme ve ihale kanunu hükümleri dairesinde yapılacak mubayaata ait ilân 
ücretleri taallûk ettikleri masraf tertiplerinden ödenmekte olduğundan 1940 tahsisatının tez
yidine lüzum kalmamış ve (16 000) lira aynen teklif olunmuştur. 

Fasıl : 11 - Madde : 3 
Mahkeme masrafları, serbest avukat ücretleri 

1940 bütçe kanunu ile verilen (25 000) lira tahsisat aynen ipka edilmiştir. 

Fasıl : 11 - Madde : 4 
Faiz ,aciyo ve akçe farkları 

Beynelmilel nakliyattan mütevellit borçların tesviyesi için icap eden serbest döviz pirimlerinin 
defaten istihsali mümkün olmadığından ödenmesi zarurî bulunan faiz ve sair banka aciyosu karşı
lığı olan bu maddeye mevzu tahsisat geçen sene bütçesile alman miktarın ayni teklif olunmuştur. 

Fasıl : 11 - Madde : 5 
Sigorta ücret ve sermayesi 

Sigorta edilecek kıymetlerin fazlalaşmasına binaen geçen sene tahsisatının (10 000) lira tezyidi
ne katî lüzum hâsıl olmuştur. 

Fasıl : 11 -Madde : 6 
Temsil masrafları 

idarenin hariçteki temsili için yapılan sarfiyata geçen sene bütçe kanunu ile alman tahsisat ki-
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fayet etmediğinden (500) lira münakale icrasına mecburiyet hâsıl olmuştur. 

Bu itibarla 1941 yılı için bu madde tahsisatı (1 500) liraya tezyit edilmek suretile teklif olun
muştur. 

Fasıl: 11 - Madde: 7 
Beynelmilel demiryolu teşekkül ve kongrelerine iştirak masrafı 

1940 malî yılı içinde beynelmilel kongrelere idaremiz namına iştirak edecek memurlara verilmek 
üzere bu madde tahsisatı geçen senenin ayni olarak istenmiştir. 

Fasıl: 11 - Madde: 8 
Zehirli gazlerden korunma tertibatı masrafı 

Zehirli gazlerden korunma masrafları için geçen senelerde olduğu gibi (20 000) lira teklif edil
miştir. 

Fasıl: 11 - Madde: 9 
Mebani icarı 

Görülecek lüzum üzerine idarece kiralanacak mebaninin kira karşılığı olarak geçen sene tahsisa
tından (3 000) lira fazlasile (8 000) lira teklif edilmiştir. 

Fasıl: 11 - Madde: 10 
Müteferrik masraflar 

(Misafir kabul masrafları dahil) 
işletme faaliyetinin personele tahmil eylediği dinamik hareket ve hizmetlerin tam vaktinde ifa

sını temin gayesile yatakhaneler levazımı arttırılmışolduğundan bunun tevlit edeceği müteferrik mas
raflarla malzeme fiatlarmdaki tereffü göz önüne alınarak gerek bu ve gerekse izmir fuarına iştirak, 
millî bayramlarda yapılan tertibat ve saire gibi müteferrik mahiyeti haiz bilcümle masraflara kar
şılık olmak üzere geçen sene tahsisatından (6 015) lira fazlasile (44 000) lira teklif olunmuştur. 

Fasıl: 11 - Madde: 11 

Gayri melhuz masraflar 
Mahiyet ve miktarlarının önceden tayinine imkân bulunamayan ve fakat sene içinde tahassülü 

mümkün bulunan masraflarla Umumî muhasebe kanununun 59 ncu maddesinin 2 nci fıkrası mucibin
ce mahkeme ilâmma müstenit düyun, tertibinde tahsisatı bulunmadığı ve münakale icrası da kabil 
olmadığı ahvalde bu maddeden ödenmek üzere geçen seneki tahsisat aynen istenmiştir. 

Fasıl : 12 
Mubayaa olunan hat ve limanların senelik faiz ve itfa karşılıkları ve sair masrafları 

Türk lirası 

Anadolu - Haydarpaşa, Mersin - Tarsus - Adana Şark 
demiryolu şirketleri F . S. 11 059 008,40 = 3 283 143 

I. K. T. F . F. 12 765 000 = 375 662 
Aydın L. S. 146 440 X 524 = 767 345 
Emarjman masrafları: 
Anadolu - Mersin - Tarsus - Adana, Haydarpaşa liman, 

rıhtım 
Aydın 
Sark 

10 000 
5 000 
2 850 

17 850 

4 444 000 

Bu yıl ödenecek mubayaa taksitlerile sair masrafları yukarıda gösterilmiş olup işbu muhtelif 
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7 390 
17 500 

90 000 
25 615 
146 358 

174 000 
105 000 
131 337 

ecnebi paralarının vasatı kurlar üzerinden türk lirası tutarına emarjman masraflarile taksitlerin 
tediye tarihlerindeki kurlar üzerinden zuhuru muhtemel farkları karşılamak üzere kâfi miktar 
meblâğ ilâvesile geçen sene tahsisatından (28 631) lira fazlasile arz ve teklif olunmuştur. 

Fasıl : 13 
Demirbaş tezyidi 

İdarenin sermaye ve servetleri arasında mühim bir kıymet teşkil eden demirbaş eşya her sene 
bütçesile peyderpey tedarik ve kıymetlere ilâve edilmektedir. 

İşletme işlerinin daha müsait şartlarla tedviri için azamî derecede iktisadî hareket prensibine 
riayet etmek suretile muhtaç olduğu eşya ve tesisat için yapılan masraflarla millî servet artmak
tadır. 

önümüzdeki yıl içinde Cizre hattında açılacak 7 istasyon demirbaşı 
Haydarpaşa - Ankara arasında tesisi mukarrer 3 teleemprimör 
Mevcut vagon muşambalarının bu günkü ihtiyacı karşılayacak miktarda olmadığın

dan daha 300 muşambanın mubayaası 
İnşaattan yeni alınan hatlarda yapılan yol teşkilâtına lüzumlu demirbaşlar 
Depo ve atelyelerin muhtaç olduğu eşyalardan en mübrem ve zarurî olanları 
Ankara hastanesinin geçen sene ikmal olunamayan eşyadan bir kısmı ile sıhhat teş

kilâtımıza muktazi diğer eşya 
İdaremiz matbaası için lüzumlu olan matbaa makineleri 
Merkez dairelerile işletme merkez teşkilâtının muhtaç olduğu demirbaş eşya karşılığı 

697 200 
Lira bu fasıl için tahsisat olarak talep ve teklif olunmuştur. 

Fasıl : 14 - Madde : 1 
Muhtelif inşaat ve tesisat 

İşletme bakımından ehemmiyeti haiz, inşa ve tesisi zarurî bulunan amele barakaları, ufak is
tasyon binaları, kısım ve şube şefi lojman ve yazıhaneleri, şube atelye ve ambarlan, hareket, cer 
personel, yatakhane ve lojmanları, ambarlar, hangarlar gibi binalarla bazı tünellerin yeniden tem
didi, raydan kar tünelleri inşası ve muhtelif tahkimat işlerinin yapılması ve muhtelif beden ter
biye tesisatı ve diğer yeni tesisat ilâvesi suretile yeniden vücude getirilecek sabit tesisat serveti
nin karşılığı olarak bu madde ile (760 000) lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 14 - Madde : 2 
Fidanlıklarda yapılacak inşaat ve tesisat 

Hat boyunu ağaçlandırma siyaseti bakımından idaremizde hususî bir ehemmiyet atfolunan fi
danlıkların gün geçtikçe ve hat uzadıkça yeni şubeleri tesis edilerek tevsi edilmekte olduğundan 
bu teşkilâtın inşaat ve tesisat ihtiyaçları da o nis bette artmaktadır. 

Fidanlıkların fazlalaşan hizmetlerinin görülebilmesi için yapılması zarurî olan tesisat ve ser
ler inşası masrafı karşılığı hususî fasılda ayrı bir maddede gösterilerek münhasıran bu işlere sar
fını temin maksadile bu maddenin bütçeye ilâvesi lüzumlu görülmüş ve (50 000) lira tahsisat tek
lif olunmuştur. 

Fasıl : 15 
3247 ve 3319 sayılı kanunlar mucibince mubayaa edilecek muharrik ve müteharrik edevat be

deli ile gümrük resmi ve sair masrafları 
Son Alman ticaret anlaşması mucibince 1941 senesi zarfında idaremize teslimi mukarrer bulu

nan makine, vagon ve motorlu trenlerin bedelleri ile gümrük resmi ve sair masrafları karşılığı ola
rak (2 689 000) lira teklif olunmuştur. 
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Fasıl : 16 

3980 sayılı kanun mucibince mubayaa olunacak muharrik ve müteharrik edevat 
Fransızlar hesabına imâl edilip de 398Q sayılı kanun mucibince idaremizce mubayaası kabul ve 

tasvip olunan (22) lokomotif ile (650) yük vagonunun bu sene içinde ödenecek olan % 40 bedeli 
ile gümrük ve sair resimlere karşılık olarak bu fasla (2 000 000) lira tahsisat vazı arz ve teklif 
olunmuştur. 

Fasıl : 17 
Ankara gar, büfe ve gazinosu için mütedavil sermaye 

Bütün diğer şehirlerimize nazaran mümtaz ve modern mevkii haiz bulunan Hükümet merkezi
ne lâyık ve bilhassa yabancılar için cazip bir şekilde işletilmesine devam olunan Ankara gazinosu
nun intizam, temizlik ve mükemmeliyetinin muhafaza ve idamesi maksadile geçen sene olduğu 
gibi 1941 malî senesi için de (20 000) liralık mütedavil bir sermaye ilâveten tahsisi arz ve teklif 
olunur. 

Fasıl : 18 
Trabzon - Iran otobüs ve kamyon işletmesi masrafları 

Trabzon - î ran otobüs ve kamyon işletmesi masraflarmma karşılık olan bu faslın 1 nci maddesi 
ücret ve yevmiyeler, 2 nci maddesi de sair masraflara ait bulunmaktadır. 

işletmenin 1940 yılı birinci yarısındaki faaliyet neticelerine göre geçen sene bütçe kanunu ile 
verilen tahsisttan 1 nci madde (1 963) lira, 2 nci madde de (17 147) lira noksanile (301 200) li
ra teklif olunmuştur. 

Fasıl : 19 
Ilıca - Palamutluk hattının muhafaza ücreti ve sair masrafları 

imtiyaz sahibi olan şirket tarafından işletilmeyerek terkedilen Ilıca - Palamutluk hattının mu
hafaza ve nezareti idaremize tevdi edilmiş olduğundan burada yapılan muhafaza teşkilât masrafı 
karşılığı olarak hususî fasılda (10 000) lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Fasıl : 20 
1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi mucibince Cumhuriyet Merkez bankasına verilecek itfa kar

şılığı olan (504 079) lira masraf fasılları umumî yekûnunun % 1 i olarak hesap ve tesbit olun
muştur. 

1941 malî senesi varidat bütçesi esbabı mucibe lâyihası 

1941 malî senesinde Devlet demiryolları şebekesinin vasati işletme uzunluğu 7051 kilometreyi 
bulmuş olacaktır. 

Şebekenin umum gelirini, beher kilometreye isabet eden miktar üzerinden mütalea ettiğimiz 
takdirde son beş senenin kilometrik varidatının aşağıdaki seyri takip ettiği görülür: 

ometreye isabet 
eden hasilât 

Lira 

4171 
4966 
5036 
5304 
6059 

--•S 

Senesi 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

Hattın vasatî 
uzunluğu 

Kilometre 

5582 
6081 
6558 
6714 
6864 

Bu rakamların tetkik ve mütaleasından anlaşılacağı üzere beher kilometreye isabet eden varidat 
miktarı artmakta devam etmektedir. 
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Bu neticeler yolcu ve eşya tarifelerinin yeni ihtiyaçlar karş:smda tadil ve ücretçe tenzil edile

bilmesine ve bu suretle yurdumuzun ticarî, ziraî, sınaî bünyesini kuvvetlendirmek için Devletin 
almakta olduğu isabetli tedbirlerle demiryollarının çok yakından alâkadar olmasına imkân ver
mektedir. 

Tarifeler 
1940 takvim yılında tarifelerde teşmil, ihdas, tadil ve lâğv suretile aşağıdaki değişiklikler ya

pılmıştır: 
Yolcu tarifelerinde : 
1 — Bu sene zarfında Diyarbakır - Cizre hattının işletmeye açılan 48 kilometrelik Diyar

bakır - Bismil kısmına şebeke tatbik edilmekte olan bütün tarifeler meyanında yolcu tarifeleri 
de teşmil edilmiştir. 

2 — Şebekenin muhtelif istikametlerde hali inşada bulunan hatlarının ikmal edilerek birbirile 
iltisak peyda etmesi ve şirketlerden satın alman hatlarla yeni ve doğru münasebetlerin doğması, 
ve muhtelif esaslar üzerinden tenzilâtlı olduğu için tatbikatta mukayese edilenlerinde müşkilât görül
mesi sebeplerile yolcu tarifelerinin yeniden tertibine lüzum hâsıl olmuştur. 

Bu münasebetle : bütün şebekeye şamil olmak üzere 2 500 kilometreye kadar mütezayit tenzilâtlı 
bir yolcu tarifesi ihdas edilmiştir. 

Bu tarifenin gidiş ücretleri ilk mesafede f/o 40 olmak üzere 2500 kilometrede % 64,80 nisbetinde 
ve gidiş, dönüş ücretleri de ilk mesafede % 40 olmak ve 150 nci kilometrede % 50 den başlamak 
üzere 2500 kilometrede % 73,3 nisbetinde umumî tarifeden tenzilidir. 

Beynelmilel yolcu münakalât şartlarına uymak üzere bu tarife ile çocuk yaş hadleri, ücretten mu
af olmak için 3 den 4 e ve yarım ücret almak için 7 den 10 a çıkarılmıştır. 

Gidiş dönüş ücretlerinden % 10 tenzilât yapılmak suretile grup yolcuları. 
İki kişisinden gidiş, dönüş ücretlerinin tamamı ve diğerlerinden gidiş dönüş ücretlerinin yarısı 

alınmak suretile yapılacak tenzilâtla 3 - 8 kişilik aile grupları. 
Gidiş, dönüş ve grup ücretlerinin yarısı üzerinden ücret tediye etmek şartile mektep talebeleri. 
30 kiloya kadar bagaj eşyası meyanında kendilerine ait musikî alât ve edevatı ve tiyatro dekorla

rını nakletmek teshilâtı ile tiyatro ve musikî sanatkârları. 
Bu tarifenin şümulü dahilinde alınmıştır. Ve bu münasebetlere ait tarifeler lağvedilmiştir» 
Bu tarife ile, Haydarpaşa - Sivas Eskişehir - Ytnice, Kütahya - Balıkesir - Bogazköprü - Ulu

kışla mıntakalarında gidiş yolcularına tarifenin gidiş ücretlerinin tenzilâtlı nisbetinde tenzilât ya-
pılmışır. Evvelce bu mmtakalarda gidiş yolcuları ancak 600 kilometreden fazla mesafe katettiği tak* 
dirde bir miktar tenzilât görmeke idi. 

3 — Halk ticaret biletleri : 
ihdas edildiği tarihtekine nisbetle şebeke çok büyümüş ve yeni münasebetlerle daha fazla seya

hat imkânları hâsıl olmuş bulunmasından bu biletlerin ücretlerinde tadilât yapılmış ve tatbikatta 
görülen müşkülâtı izale için de meccani numunelik eşya ve bagaj nakliyatı bagaj eşyası meyanında 
olmak üzere 80 kilodan 30 kiloya indirilmiştir. Bu tadilâttan bilet ücretlerine yapılan zammın 
nisbeti mevkii itibarile: 

I de I I de I I I de 
% % |% 

On beş günlüklerde 8 14 10 
Bir aylıklarda 3 9 8 
îki aylıklarda 9 11 11 

dır. 

Halk ticaret biletleri: 
A) îzmir fuarına gidecek alelıtlak yolculara on beş günlük biletler, ecnebi memleket yolcularına 

münhasır olmak üzere bir aylık biletlere % 50. 
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B) Gaztecilere iki aylık biletler !% 60. 
C) Mayıs başından 1 nci teşrin sonuna kadar muallim ve profesörlere iki aylık biletler % 30, 

tenzilâtla satılmaktadır. 
4 — Amele tarifesi: 
Umumî tarife üzerinden % 70 tenzilâtlı olmak üzere yeniden tertip edilmiştir. Bu tenzilât evvel

ce tenzilâtlı uzun mesafe tarifesi üzerinden yapılmakta idi. Bu münasebetle 600 kilometreden fazla 
mesafelerde ücretler % 15 den % 53 nisbetine kadar artmıştır. Maamafih uzak mesafelerde amele seya
hati nadir olduğundan bu zammın gelir üzerinde tesiri varit, değildir. 

5 — Mmtaka tarifeleri: 
izmir - Denizli, Sirkeci - Kırklareli - Edirne, Samsun - Sivas, Mersin - Mamure - iskenderun 

mmtakalarmda tatbik edilen tarifelerde de mahallî hususiyetler ve umuma mahsus şebeke tarifesindeki 
esaslar nazara alınarak tadilât yapılmıştır. 

Halen Mersin - Mamure - iskenderun mmtaka tarifesi hariç olmak üzere diğer mmtaka tarifeleri, 
şebekeye mahsus tenzilli tarife ile ihtiyaç temin edilebileceğine binaen lağvedilmiştir. 

6 — Hususî yolcu tarifeleri: 
Dönüş seyahatlerini demiryolları ile yapacak gidiş, dönüş biletini hâmil tayyare yolcuları için 

Havayolları idaresinden alınacak ücretlere dair bir tarife ihdas edilmiştir. Alınacak ücretler, gidiş, 
dönüş tayyare ücretlerinin yarısından fazla olmamak şartile demiryol gidiş, dönüş ücretinin yarısı-
dir. Tenzilât nisbeti ayni mesafenin gidiş ve gidiş, dönüş tenzilât nisbetleri arasındaki fark derecesindedir 

Ecnebi memleket ordularına mensup subaylara umumî tarifede 2/3 nisbetinde tenzilât yapılmak 
için bir tarife ihdas edilmiştir. 

Bu tarife halen Romanya, ingiliz ve Fransız sı baylarına tatbik edilmektedir. 
Eşya tarifelerinde: 
1 — Odun, çıra ve çiralı odun tarifesi: 
Mevcut odun tarifesi, çıra ve çıralı odun dahiithal edilmek suretile tadil edilmiştir. Bu suretle 

(Çıraya ve çıralı oduna) bu tarifenin ilk mesafelerde % 39,4 ve 1500 kilometrede % 64,04 nisbetinde 
olan tenzilât verilmiştir. 

2 — Sarnıçlı vagonlar: 
Sahiplerine ait sarnıçlı vagonlarla maiyet nakliyatında alınacak ücretlere ve tatbik şartlarına ait 

olan tarife, ücrete esas tutulacak vagon tonajının, her tonajdaki vagonlara tatbik edilebilmek üzere 
yeniden tesbiti içn tadil edilmiştir. Bu tadilât esas itibarile ücret tadilâtını mutazammm değildir. 

3 — Fındık tarifesi: 
Kabuklu ve kabuksuz fındık nakliyatı için yeni bir tarife ihdas edilmiştir. Yapılan tenzilâtın nisbe 

ti % 38.9 dur. 
4 — Havaleli eşya tarifesi: j * » ~ '<• 
Bu tarifenin, birinci kısmı, tütün, tömbeki, sigara, pamuk, kıl, tüylü deri ve post ve çöğen. 
ikinci kısım yün, yapağı, tiftik. 

maddelerine aittir. 
Tarifenin tenzilâtı, sigara vagon tonajının yarısı üzerinden ücret alınması şartmdadır. Ayrıca da 

birinci kısmı ilk mesafede sıfırdan başlamak üzere 1000 nci kilometrede % 29,52 ve ikinci kısmı ilk 
mesafe % 50 16,66 dan başlamak üzere 1000 nci kil ometrede % 29,52 ye baliğ olan nisbetlerde tenzil-
lidir. 

5 — Hasis maddeler tarifesi: 
Mensucat fabrikalarında döküntü halinde çıkan (iplik, kıtık ve sair mensucat kırpıntıları ile kıtık 

halindeki pamuk kırpıntıları) bu tarifenin birinci kısmına ithal edilmiştir. Bu suretle bu maddelere: 
ilk mesafede % 50, 47 den başlamak üzere 1000 nci kilometrede % 71, 61 nisbetine baliğ olan 

tenzilât yapılmıştır. 
6 — Karabük demir ve çelik fabrikaları nakliyatına mahsus tarife: 
Zonguldak Çatalağzı ve Filyos istasyonlarından Karabükte demir ve çelik fabrikalarına nak

ledilecek (Her nevi demir cevher) lerinin nakil ücretleri ton ve kilometre başına 1 kuruşa indi-
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rilmiştir. Tenzilât iıisbeti umumî tarifeden % 75, 30 dur. 

7 — Demiryol muharrik ve müteharrik edevattarifesi: 
Hatlarımızm Suriyeden başka Irak demiryolları ile de iltisak peyda etmesi ve aynı zamanda İranda 

inşa edilmekte olan demiryollarına ait muharrik ve müteharrik edevatın Basraya kadar karadan ve hat
larımız üzerinden nakline imkân hâsıl olması çok eski tarihli olan bu tarifenin tatbik sahasını ge
nişletmiştir. Yeni münasebetlere uygun olmak üzere, soğuk lokomotif ücretlerinden % 35, 18, sıcak 
lokomotif, vinçli vagon ve kar küreme makinesi ücretlerinden % 16, 68 ve yolcu, yük ve sarnıçlı 
vagonlar ve lokomotif tenderleri ücretlerinden de % 22, 68 tenzil edilmiştir. 

8 — - İdareye ait rezervarlarda muhafaza edilecek mayiattan alınacak muhafaza ücretleri hak
kında yeni bir tarife ihdas edilmiştir. Yapılantenzilât umumî tarifenin ardiye ücretlerine nis-
betle % 96, 66 ya yakındır. 

1941 senesi geliri 
Aşağıdaki kısımlarda gösterildiği veçhile mukayese ve tahmin edilmiştir 

Devlet demiryollarının 1935 senesinden itibaren varidat mikdarlarmı gösterir (1) no. lı tab
lo merbuttur. 

Liman ve iskeleler hariç olmak üzere 938 devresinin ilk altı ayında (19 466 241) ve ikinci 
altı aylığında da (16 147 219) lira olmak üzere umumî yekûn (35 613 460) liraya baliğ olmuştur. 

Kilometre başına düşen gelir (5 304) liradır. 
1939 senesinin ilk altı ayında (21 035 906), ikinci altı ayında (20 553 439) lira olmak üzere 

umumî yekûn (41 589 345) liraya baliğ olmuştur. 
Kilometre başına düşen gelir (6 059) liradır. 
1940 senesine gelince: İlk altı ayında (27 942 606) lira hasılat elde edilmiştir. 
İkinci altı ayda da geçen sene ile bu senenin ilk altı ayları arasındaki tezayüt nisbeti nazarı 

dikkate alınarak (25 747 780) lira ki cem'an (53 690 386) lira varidat temin edilmesi memul
dur. 

Bu takdirde vasatî kilometre hasılatı (7 732) liradır. Üç senenin vasatisi de (6 365) liradır. 
Memleketin umumî inkişafında şükranla kaydedilen büyük terakkiler demiryollarımızda dahi 

ehemmiyetli neticeler vermekte ve bilhassa Karabük demir ve çelik fabrikasına ait iptidaî ve ma
mul malzeme nakliyatının gün geçtikçe artması ve hattın Brzuruma ulaşması ve siyasî hadisat 
dolayısile Basra yolunun gün geçtikçe inkişafı 1941 senesi varidatının dahi 1940 varidatı dere
cesine varacağı ve belki de bu mikdarı geçeceği kanaatini tevlit etmiştir. 

1940 senesine ait tahminî varidattan tahminen (4 532 386) lirası son hadisat dolayısile yapılan 
toplu askerî nakliyata ait olması itibarile normal bir nakliyat telâkki edilemiyeceğinden 1941 
senesi varidatında bu rakamlar nazarı dikkate alınmamıştır. 

Bu suretle 1940 senesinin normal varidatı olan (49 158 000). 1941 senesi için tahminî varidat 
kabul edilmiştir. 

Bu yekûna liman ve iskeleler geliri olan (800 000 )lira ilâve edilerek Devlet demiryolla
rının 1941 senesi işletme varidatı 1940 senesinin munzam tahsisatı nazarı dikkate alınmadan esas 
varidat bütçesine nazaran (9 418 000) lira fazlasile (49 958 000) lira tespit edilmiştir. 

İran transit yolu için de 1940 senesi için tahmin edilen (30 000) lira varidat aynen tespit edil
miştir. 

Son beş sene zarfında beher tren kilometreye isabet eden varidat limanlar ,iskeleler, Trabzon-1-
ran transit yolu varidatı hariç olmak üzere : 

Sene 
1934 2,65 
1935 2,16 
1936 2,48 
1937 2,42 
1938 2,37 
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olduğuna göre vasatî tren kilometre hasılatı 2,41 dir 

Umumî tarifeye nazaran 2/3 tenzilâtla yapılan askerî nakliyat ile teşviki sanayi kanununa tev
fikan tenzilâta tabi tutulan nakliyat ve Karabük fabrikasına ait cevher nakliyatında yapılan aza
mî tenzilât beher tren kilometresine isabet eden varidatın 1936 senesinden itibaren tenakusuna 
âmil olmaktadır. 

1941 senesi umum şebekede 25 milyon tren kilometresi yapılacağı tahmin ve masraf bütçesi de 
bu esasa istinaden tanzim edilmiştir. 

Yolcu : 
Memleketteki umumî inkişaf ve bilhassa halkın ödeme kabiliyeti nazarı dikkate alınarak ih

das edilmiş olan yolcu tarifelerimiz mühim neticeler vermiş ve yolcu varidatımızda eski seneler
deki seyirlerine nazaran mühim tezayütler kaydedilmiştir. 

1939 senesinin ilk altı ayı zarfında umumî yolcu varidatı (6 693 831) lira olduğu halde 1940 
senesinin (askerî nakliyat hariç) yolcu varidatı (550 212) fazlasile (7 244 043) liraya baliğ ol
muştur. 

(1 000 000) lirayı bulan askerî nakliyat bu yekûna dahil edildiği takdirde varidat yekûnu 
(8 244 043) lirayı bulmaktadır. 

İkinci altı aynıda da bu tezayüt nazarı itibara alınarak 1940 senesinin yolcu varidatının 
(14 000 000) liraya baliğ olacağı tahmin edilerek 1941 senesi yolcu hasılatı, 1940 senesinin 
hakikî hasılatına mutabık olmak üzere geçen senenin muhammen bütçesine nazaran 2,5 milyon 
fazlasile (14 000 000) tespit edilmiştir. 
Yolcu ağırlığı : 
Yolcu ağırlığı varidatı yolcu nakliyatına nazaran tezayüt ve tenakus etmekte olduğundan 
1940 senesi yolcu nakliyatındaki inkişaflar yolcu ağırlığı varidatında da tesirini göstermiş ve ilk 
altı aylık varidat 1939 senesinin ilk altı ayına nazaran (69 839) lira fazlasile (245 088) lirayı 
bulmuştur. 

Bu tezayüde nazaran ikinci altı aylık varidatın da (219 000) lirayı bulacağı tahmin edilmek
tedir. Bu suretle 1941 senesi yolcu ağırlığı varidatı 1940 senesinin muhammen varidatına naza
ran (150 000) lira fazlasile (450 000) lira tespit edilmiştir. 
Mesajeri : 

1940 senesi ilk altı aylık hasılatı geçen senenin ilk altı aylık hasılatına nazaran (30 815) lira 
fazlasile (251 599)) lirayı bulmuştur. 

Bu inkişaf ikinci altı aylık varidatın da da nazarı dikkate alınarak umumî varidatın 
(500 000) lirayı bulacağı tahmin edilmektedir. 1941 senesi muhammen varidatı 1940 senesi mu
hammen varidatına nazaran (50 000)lira fazlasile (500 000) lira olarak tespit edilmiştir. 
Seyriseri : 

1940 senesi ilk altı aylık varidatı 1939 senesinin ilk altı aylık varidatına nazaran (282 524) li
ra fazlasile (1 470 174) liradır. Bu tezayüt ikinci altı aylıkda da nazarı dikkate alınarak 1940 
senesi varidatının (2 500 000) liraya baliğ olacağı tahmin edilmektedir. Bilhassa Erzurum hattı
nın açılması ve Halayın ana vatana ilhakı dolayısile sebze ve meyva nakliyatı gün geçtikçe art
makta olduğundan 1941 senesinde de bu varidatın elde edileceği muhakkak görülmektedir. 

1941 senesi hasılatı geçen senenin muhammen varidatına nazaran (500 000) lira fazlasile 
(2 500 000) lira tespit edilmiştir. 

Seyrihafif : 
Bu kısma ait münakalât, demiryolları münakalâtının en mühimmi ve memleketin iktisadî hare

ketlerinin en büyük tezahürüdür. 
Memleketin her tarafından şükranla kaydedilmekte olan umumî inkişaf ve fabrikalarımızın ve bil

hassa Karabük demir ve çelik fabrikasının iptidaî ve mamul malzemesi nakliyatının gün geçtikçe 
artması ve son senelerde işletmeye açılmış olan hatlarda nakliyat hacminin çoğalması bu kısma 
ait varidatın bu sene de ayni senelere nisbeten daha fazlalaşmasına pek büyük âmil olmuştur. 
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1940 senesinin altı aylık varidatı 1939 senesinin altı aylık varidatına nazaran (5 085 913) lira 

fazlasile (17 456 177) liraya baliğ olmuştur. 
Memleketteki umumî hareketlerin ayni şekilde devamı dolayısile ;% 40 ı bulan bu tezayüdün 

1940 senesi ikinci altı aymdada tahakkuk etmesi mümkün görülmektedir. Bu mülâhaza ile 1940 
senesi ikinci altı aylık varidatının 1939 senesi ikinci altı aylık varidatının 1939 senesi ikinci altı aylık 
varidatına nazaran (3 492 138) lira fazlasile (16 400 000) lirayı ve bu suretle umumî yekûnun 
(34 000 000) u bulacağı tahmin edilmektedir. 

Bu rakamlarda toplu bir halde yapılan askerî nakliyat da dahildir. Normal telâkki edilmeyen 
bu nakliyattan mütevellit tahminî (2 800 000) liralık varidat umumî varidattan tenzil edilerek 1941 

senesi için (31 178 000) lira muhammen varidat tesbit edilmiştir. 
Bu miktar geçen senenin muhammen varidatına nazaran (5 988 000) lira fazladır. 
1941 senesinde bu varidatın tamamile temin edileceği muhakkak görülmektedir. 

Muhtelif : 
Tahmil, tahliye, vezin ve saire gibi işletmeden mütehassıl perakende varidatı teşkil eden bu kıs

ma ait varidat 1940 senesinin ilk altı ayında 285 525, ikinci altı aylığında da 250 000 lira varidat 
temin edileceği tahmin edilmektedir. Bu suretle 1941 senesi varidatı geçen senenin muhammen va
ridatına nazaran 130 000 lira fazlasile 530 000 lira tesbit edilmiştir. 

Haydarpaşa limanı: 
1940 senesi ilk altı aylık varidatı (585 160) liradır. Müteakip altı aylık varidat da (600 000) 

lira tahmin edilmektedir. Bu varidatın mühim bir yekûnu askerî nakliyattan ileri gelmesi dolayı
sile 1941 senesi için 1940 senesine nazaran (130 000) lira fazlasile (650 000) lira olarak tesbit edil
miştir. 

Derince limanı: 
1940 senesi birinci altı aylık varidatı (33 514) liradır. Geçen senenin varidatına nazaran tena

kus (4 913) liradır. 
1939 senesine kadar bu liman vasıtasile ithal edilen bir kısım kömür nakliyatının doğrudan 

doğruya Zonguldak hattının açılması dolayısile bu batta intikal etmesi ve yine bu liman vasıta
sile ihraç edilen mühim miktardaki krom nakliyatının kısmen tenakus ve kısmen de başka liman 
ve iskelelere intikal etmesi varidatın tenakusuna âmil olmuştur. Bu sebeple varidat geçen seneye 
nisbetle (10 000) lira noksanile (70 000) lira tesbit edilmiştir. 

İskeleler: 
Son siyasî hâdisat dolayısile deniz nakliyatının azalması varidatın tenakusuna sebep olmuştur. 
îzmit, Sapanca, Mersin, Filyos, îzmir iskelelerimizin 1940 senesi ilk altı aylık varidatı 

(39 026) liradır. îkinci altı aylık varidatın da bu miktara baliğ olacağı tahmin edilmektedir. 
1941 senesi varidatı geçen senenin muhammen varidatına nazaran (20 000) lira noksanile 

(80 000) lira olarak tesbit edilmiştir. 

Sıhhiye tevkif at ı : 
Devlet demiryolları daimî ve muvakkat memur ve müstahdemlerinin aylık istihkakları üzerin

den % 2 nisbetinde ve (2) lirayı tecavüz etmemek üzere yapılmakta olan sıhhiye tevkif atını ihti
va eden bu fasılda görünen (60 000) lira fazlalık masraf kısmı esbabı mucibesinde bertafsil arz 
ve izah edildiği veçhile 1941 malî yılı kadrolarına yapılan ilâvelerden ve 2847 numaralı Barem 
kanunu mucibince verilecek kademe zamları neticesinde miktarları artacak istihkaklardan tahsil 
edilecek % 2 lerden mütevellit bulunmaktadır. 

Mütenevvi hasılat: 
1940 malî yılında alınan neticelere göre 1941 malî yılında bu fasıldaki mütenevvi membalar-

dan elde edilecek varidatta Eskişehir Sanat okulunun cari sene içinde faaliyete geçmesi neticesin
de çıraklardan alınacak pansiyon ücretlerinde (10 000) lira bir fazlalık ve yapılan hesabata gö-

( S. Sayısı : 199 ) 



— 24 — 
re idare mebanisinden alınacak kira ücretlerinde (20 000) lira ve 1940 malî yılı varidatı göz 
önünde bulundurulacak olursa bankalardan tahsil edilecek faiz ve akçe farklarından (62 000) lira 
ve müteferrik hasılatta da (22 000) lira ve ceman (114 000) liralık bir fazlalık tahmin edilmiş 
ve bu maddeler bu fazlalığı ihtiva etmek üzere tertip edilmiştir. 

Trabzon - îran transit yolu: 
1940 senesi ilk altı aylık varidatı (41 000) liradır. Kış mevsimi dolayısile ikinci altı aylık 

varidatın (15 000) lirayı bulacağı tahmin edilmektedir. İlk altı ayda nakliyat hattın iltisakı do
layısile eşhas ve emtia nakliyatının demiryolu ile yapılması üzerine diğer senelere nazaran nor
mal bir nakliyat telâkki edilemediğinden varidatta bir inkişaf kaydedilememiş ve bu sebeple 1941 
senesi için de 1940 senesi varidatı olan (30 000) lira tahmin edilmiştir. 

( No. 1 ) 

Beş senelik işletme gelirinin ilk ve son altı aylık devrelerini gösterir cetveldir. 

î lk altı aylık Son altı aylık Yekûn 

Yolcu 
Bagaj 
Mesaj eri 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Muhtelif 
Haydarpaşa limanı 
Derince limanı 
İskeleler 

Yekûn 

Yolcu 
Bagaj 
Mesaj eri 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Muhtelif 
Haydarpaşa limanı 
Derince limanı 
iskeleler 

Yekûn 15 434 131 14 401 086 29 835 217 

1937 
Yolcu 5 493 419 4 286 147 9 779 566 
Bagaj 131 724 115 191 246 915 
Mesajeri 304 559 197 507 502 066 
Seyriseri 838 662 562 574 1 401 236 
Seyrihafif 11 214 872 9 196 501 20 411 373 
Muhtelif 522 651 388 488 911 139 
Haydarpaşa limanı 394 593 397 024 791 617 

)35 
3 529 693 

85 704 
224 616 
480 681 

7 025 119 
302 324 
238 746 
110 479 

— 

11 997 362 

)36 
4 191 740 

97 585 
304 868 
708 265 

9 258 285 
445 726 
334 875 
92 787 
— 

3 

5 

9 

3 

8 

042 019 
76 602 
214 606 
400 040 
264 998 
310 445 
236 698 
71 205 
— 

616 613 

918 251 
86 491 
304 237 
515 320 
662 918 
490 100 
346 304 
77 465 
• — 

6 571 712 
162 306 
439 222 
880 721 

12 290 117 
612 769 
475 444 
181 684 
— 

21 613 975 

8 109 991 
184 076 
609 105 

1 223 585 
17 921 203 

935 826 
681 179 
170 252 
— 

( S. Sayısı : 199 ) 



Derince limanı 
İskeleler 

Yekûn 

Yolcu 
Bagaj 
Mesaj eri 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Muhtelif 
Haydarpaşa limanı 
Derince limanı 
iskeleler 

Yekûn 

Yolcu 
Bagaj 
Mesaj eri 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Muhtelif 
Haydarpaşa limanı 
Derince limanı 
iskeleler 

Yekûn 

Yolcu 
Bagaj 
Mesaj eri 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Muhtelif 
Haydarpaşa limanı 
Derince limanı 
iskeleler» 

Yekûn 

— 25 
ilk altı aylık 

1938 

1939 

1940 

123 390 
38 G63 

19 0G2 533 

6 088 172 
1G2 810 
253 060 
991 477 

11 620 685 
350 037 
378 581 
51 261 
58 329 

19 954 412 

6 693 831 
175 249 
220 784 

1 187 650 
12 370 264 

388 128 
393 253 
38 427 
42 771 

21 510 357 

Takribi ilk 
" altı aylık 

8 244 043 
245 088 
251 599 

1 470 174 
17 456 177 

285 525 
585 160 
33 514 
39 026 

28 610 306 

Son altı aylık 

51 832 
44 192 

15 239 456 

5 041 912 
129 691 
225 532 
528 198 

9 908 845 
313 041 
318 385 
32 387 
47 548 

16 545 539 

6 183 390 
154 261 
209 397 
766 628 

12 901 685 
338 078 
512 393 
50 551 
41 694 

21 158 077 

Yekûn 

175 222 
82 855 

34 301 989 

11 130 084 
292 501 
478 592 

1 519 675 
21 529 530 

663 078 
696 966 
83 648 
105 877 

36 499 951 

12 877 221 
329 510 
430 181 

1 954 278 
25 271 949 

726 206 
905 646 
88 978 
84 465 

42 668 434 

. ....,, .. 

ı 
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Banliyölerde : 
Seneler 
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(. No* 2 ) 

Ana hat banliyölerdeki beş senelik yolcu adet ve geliri 

Yolcu adedi 

3935 
1936 
3937 
1938 
1939 

Ana hatta : 
Seneler 

6 304 764 
8 016 928 
32 688 105 
14 037 541 
10 113 777 

Yolcu adedi 

Yolcu hasılatı 

371 634 
485 779 
726 062 
797 173 
537 750 

Yolcu kilometresi 

571 326 420 
728 805 844 
868 869 582 

1 036 179 009 
1 242 040 050 

Yolcu hasılatı 

5 771 721 
7 598 939 
9 021 374 

10 296 289 
11 966 031 

" 1935 5 239 478 
3936 6 643 140 
1937 8 029 138 
1938 9 316 133 
1939 10 587 880 

Nokt i 
1 — Avrupa hattı dahildir. 
2 — Erzurum hattı hariçtir. 
3 r— İp39 senesinin mayıs ayı hesabatı henüz ikmal edilmediğinden takribi olarak gösterilmiştir. 

( No. 3 ) 

Devlet demiryolları seyriseri ve seyrihafifle taşman eşyanın ton, ton kilometre ve hasılatını 
gösterir cetveldir 

Ton Ton kilometre Hasılat 

Not : 

1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

2 095 866 
2 790 435 
3 140 177 
3 547 217 
4 376 321 

538 045 374 
821 604 918 
956 127 034 

1 092 727 116 
1 293 305 804 

13 093 499 
18 994 290 
21 552 432 
22 891 888 
26 853 628 

1 - Bagaj ve mesajeri ton, ton kilometre ve hasılatı bu rakamlara dahil değildir. 
2 - Avrupa hattı dahil olduğu halde satın alman şirket hatlarının evvelki senelere ait ton, ton 

kilometre ve hasılatı bu cetveldeki rakamlara dahildir. 
3 - Askerî nakliyat yukarıki rakamlara dahildir. 
4 - idarî nakliyat tonajı bu rakamlara dahil değildir. 
5 - Erzurum hattı hariçtir. 
6 - 1939 senesinin mayıs ayı hesabatı henüz ikmâl edilmediğinden takribi olarak gösterilmiştir. 
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Kanun projesi esbabı titucibesi 

Madde :1 
Bu madde Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî müdürlüğünün 1941 mali yılı zar

fında ifa edeceği hizmetler; için verilecek tahsisat yekûnunu, tayin ve : tespit; etmektedirP İfa edilecek 
hizmetlerin nevi ve mahiyetlerile her birinin icap ettirdiği masraflar «A» işaretli eedvelin fa-
sıl ve maddelerinin her birinde gösterilmiş bulunmaktadır. 

1940 malî senesine nazaran hasıl olan fazlalıklar her madde için tespit edilen mufassal bir esba
bı mucibe ile arz ve izah edilmektedir. 

Madde : 2 
İkinci madde 1941 malî yılı masraflarına karşılık olan varidat muhammenatmı göstermektedir. 

Yaridafc membalârı ve her membadan eldd edileceği tahmin edilen mikdarlar kanun projesine ilişik 
«B» işaretli cedvelde fasıl ve madde itibarile ifade edilmiş olup mevcut ve cari tarifelerle vari
datın seyirleri ve muhammen atın istinat ettiği esaslar ve gelir fazlalığının cihetleri ayrı bir" es
babı mueibede irae edilmiştir. 

Madde :3 
Devlet demiryolları ve limanlan Uumî idaresinin teşkilât ve vezaifine dair olan. 10*42 sayılı-ka

nunu muaddil 1483 no. lı kanunun 6 nci maddesinde (Umumî îdare teşkilâtı her sene ihtiyaca ıgöre 
bütçelere raptolunacak kadrolarla tespit olunur.) denilmekte olduğundan müfredat kadrolarını 
gösterir «C»işaretli cedveller tanzim ve bütçeye raptedilmiştir. 

«C» işaretli cetvellerin nihayetindeki fıkralarla Umumî müdürlüğe verilen selâhiyetler me-
yanmda, tahsisatı 7 nci faslın 3 ncü maddesine vazolunan (Holerit makinesinin istimali için lazım 
olan steno ve mekanograflarm istihdamına, 3656 no. lı kanuna müsteniden salâhiyet;-alınma
sına lüzum görülmüş ve bu maksadı teminen masraf tertibine dahil memur ve müstahdemler arası
na, steno ve mekanograflarm istihdamı hususları ilâve edilmiştir. 

3 ncü fıkrada, ecnebi demiryolları ile irtibatı temin eden istasyonlarda müstahdem bulunan is
tasyon şeflerine müteferrika tertibinden verilecek tahsisatın, yine istasyon şeflerini de cami ol
mak üzere bu istasyonlarda ayni şerait altında çalışan diğer cer ve hareket servisleri memur ve müs
tahdemlerine de teşmili zarurî görülmüş bu (istasyon şefleri) kelimeleri (cer ve hareket me
mur ve müstahdemleri) şeklinde tadil edilmiştir. 

Hastanelerde tedavi altında bulunan hastaları bir taraftan kendi ihtisasarı dahilinde tedavi eden 
ve diğer taraftan hastanelerin idarî umurunu tedvir eden baş hekimlere deruhte etmiş oldukları bu 
ilâvei vazifeden dolayı müteferrika tertibinden ücretlerine ilâveten bir mikdar tahsisat verilmesi deri-
piş edilmiş olduğundan bunu teminen 4 ncü f ikra ile de Umum müdürlüğe salâhiyet istenilmektedir. 

Ankarada hali inşada bulunan hastanenin her türlü faaliyetini temin etin ek üzere tertibatı 
mahsusayı haiz bir sıhhiye kamyonetinin tedarikine ve Ankarada bulunan merkez sıhhiye teşki
lâtında istimal edilmek, memur ve müstahdemlerden ve aileleri efradından hasta olanlarm muayene 
ve tedavilerini temin etmek ve bu maksadı teminen doktorları getirip götürmek üzere; küçüfe bir 
sıhhiye otobüsüne k a f i ihtivaç hasıl olduğundan nakil vasıtaları kadrosuna bir ^ m y o n e t ihvjbİF 
sıhhiye'otobüsü ilâve edilmiştir. , , . - fS.' - -î«v.;r£-->v 

Bu servis, esasen şimdiye kadar müteahhitlerine mukavelenamelerle ifa: Mtirijanejete; içli 
Madde : 4 "-:••- > ' - - • • ^ u - '.•.-,\•••-ı-r-

.Umum Müdürlüğün varidat ve hasılatının sureti tahsil ve crbayetimotânzim jed«nrfeükfimteill 
ErzurumpSarıkamış ve şuabatr demiryolları esas tarifesinin 1941 maHfyıli'*zâaf£foda"^'âHttatbikp;©d4* 
lebilmesini teminen madde teklif edilmiştir. v , , n , rv^^ı r^> 

Madde : 5 
Kanun projesinin 5 nci maddesi umum müdürlüğe 10 000 000 liraya kadar gelecek senelere 

gerçicrtaahütlere girişmek ve sarfiyat icra etmek mezuniyerihi ^emmV^ihatüftıir.' ' i f ed^nm'n lemin-
de de sarahatle zikredildiği veçhile bu mikdaıro (550 0>0©y-fe^ 
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mî idare binası inşaatının ikmâli ile teçhizat ve demirbaşlarının mubayaasına, (3 000 000) lirası 
şebekenin muhtelif yerlerinin tahkim,takviye ve tevsii ile (100) kilometrelik bir kısım hattın ve ma
kasların tecdidine, (3 515 000) lirası hükümetin programı veçhiie muhtelif tamamlayıcı tesisat 
ve inşaata, (1 435 000) lirası atelyeler ve depolar için tezgâh, takım, kuvvei muharrike ve teçhiza
ta, (1 500 000) lirası muharrik ve müteharrik edevatın tecdidi ile kara, deniz nakil vasıtaları ve bun
lara ait malzemenin mubayaasına ait bulunmaktadır. 

Hatların muhtelif aksamında icap eden yerlerin tahkim, takviye ve tevsiine (100) kilometrelik 
bir kısım hattın ve muhtelif yerlerdeki makasların tecdidine ve her gün daha fazla hissedilen ih
tiyaçlara cevap vermek üzere muhtelif tamamlayıcı tesisat ve inşaata zaruret hasıl olduğu gibi 
ahvali hazıra doayısile bir taraftan deniz nakliyatının karaya intikali ve diğer taraftan alınan 
askerî tedbirlerle artan münakalât neticesinde durmadan devamlı bir surette faaliyette bulunan 
muharrik ve müteharrik edevatımızın tamiratını süratle icra etmek ve bu bakımdan atelye ve de
polarımızın randımanını arttırmak için tezgâh,takım mubayaasına ve bunların istimalinde en bü
yük âmil olan kuvvei muharrike tesiastma ve modern teçhizata kat'i lüzum olacaktır. 

Muharrik ve müteharrik edevat ile "her nevi kara ve deniz vasıtalarına ait malzemeye karşı bu
lunan şiddetli ihtiyaç varestei arz ve izahtır. Bu cihet göz önünde bulundurularak muharrik ve 
müteharrik edevatın kara ve deniz nakil vasıtaları ve bunlara ait malzemenin temini cihetlerine gi
dilmiştir. Maddei kanuniye tensip ve tasvip buyurulduğu ve malzeme de temin edildiği takdirde 
1941 malî yılı zarfında Sivas Cer atelyesinde 200 kapalı vagon inşa edilecektir. 

Teahhüdat ve sarfiyatın karşılıkları, 1940 malî senesinin tahsisat kaydedilmeyen varidat fazla-
larile 1940 malî yılı muhtemel varidat fazlalarından, ücret ve masraf tertiplerinden yapılacak 
tasarrufattan temin edilmekte (yekûnu 10 Ö00 000) liradan ibaret bulunan bu hizmetlerin 
mühim bir kısmı 1940 malî yılı bütçe kanunu ile verilen salâhiyete müsteniden) girişilen teahhüt-
lerin 1941 malî yılma devreden bakiyeleri ile kısmen yeni ihtiyaçlardan müteşekkil bulunmak
tadır. 

1940 malî yılı zarfında elde edilmesi çok kuvvetle tahmin edilen (23,5) milyon tren kilomet
resi nazarı dikkatte bulundurulacak olursa 1941 malî yılında (25) milyon tren kilometresinden 
fazla bir trafik ve binnetice bu nisbette varidat fazlası temin edilmesi ve bazı ücret ve masraf ter
tiplerinde de tasarruflar yapılabilmesi mümkün görülmekte ve bu sebeple girişilecek teahhütler 
(10 000 000) lira olarak arz ve teklif kılınmaktadır. 

Madde : 6 
1940 malî yılında kömür havzasından tam randıman alınmadığından geçen sene bu madde ile 

kömür stoklan yapmak üzere verilen mezuniyet tam bir surette yerine getirilemediğinden ihti
yacı temin etmek ve aynı zamanda malzeme stoku yapmak ve kısmen de muamelâtı naktiyeyi 
tedvir etmek maksadile madde aynen tekrar edilmiştir. 

Madde : 7 
Devlet demirvolları üzerinde meccani veya tenzilâtlı ücretle kimlerin seyahat ve ne gibi eş

yanın nakil edilebileceklerini göstermekte olan «D» cetveli tanzim edilerek kanun projesine rap
tedilmiş ve bu cetvel hükümlerinin 1941 malî yılı zarfında da tatbiki teklif edilmiştir. 

Cetvelin tenzilâtlı ücretle seyahat kısmında senede iki defa olmak üzere tenzilâtlı ücretle 
seyahat etmek hakkmı haiz olanlar meyanında 1939 malî yılı bütçesinde mevcut bulunan 1 nci 
fıkra geçen sene cetvelden çıkarılmıştı. Bu fıkranın geçen sene bütçesine konulmaması bu haktan 
istifade etmekte olanların bir çok seyahat ihtiyaçlarını temin edememiş olduğundan bu fıkra
nın tekrar «D» cetveline ilâvesine zaruret görülmüştür. 

Madde: 8 
Mahiyetleri itibarile mikdarlannı sureti katiye de tesbıt etmeye imkân bulunmayan masraf

lar ,geçen senelerde olduğu gibi mütehavvil olarak aynen teklif edilmiştir. 
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Madde :9 

Yülyüs Berger ve Nohap şirketlerile aktedilmiş olan mukavelâttan mütevellit hesaplar ve 
ilişikler ahiren neticelenmiş olduğundan hesabatımızda mukayyet bulunan bu şirketlere ait 
mebaliğin 1941 malî yılında da tasfiyesine devam edilmek üzere madde projede ipka edilmiştir. 

Madde : 10 
Yüksek Mühendis mektebi ile teknik okulda bulunan idare talebesinin masrafları için «a» cet

velinin 3 ncü faslınm 3 ncü maddesile bu sene (25 000) lira teklif edilmiştir. 
Bu iki mektebin de Nafıa vekâletine bağlı bulunması, mezkûr (25 000) liranın Nafıa vekâ

letinin 1941 malî yılı bütçesinin bu mektepler kısmında lüzum görülecek tertiplerine tahsisat 
kaydını icap ettirmekte olduğundan madde tekrar teklif edilmiştir. 

Madde : 11 
1941 malî yılı bütçemizin «A» işaretli masraf cetvelinin 3 ncü faslının 4 ncü maddesi esbabı 

mucibesinde bertafsil arzedildiği veçhile idarenin ihtiyacı bulunan etibbanın temini maksadile 
yeniden ilâve olunan bir madde ile (idare hesabına üniversite tıp fakültesinde okutturulacak 
talebelerin masrafları) namile (10 000) liralık bir tahsisat teklif olunmaktadır. 

Tıp fakültesinde idaremiz nam ve hesabına okutturulacak talebelerin, Devlet nam ve hesabı
na okuyan talebelerin tabi bulunduğu eşkâl ve kuyudata müşabih şartlar ve teahhütler altında bu
lundurulması ve (leylî tıp talebe yurdunun) da sıhhat ve içtimai muavenet vekâletine bağlı bulun
ması cihetile bu müessesede bulundurulacak talebe masraflarının da Sıhhat ve içtimaî muavenet ve
kâletinin 1941 malî ydı bütçesinin leylî tıp talebe yurdu tertibindeki tahsisata ilâve olunmasını te
min maksadile maddei kanuniye teklif edilmiştir. 

Madde :12 
Bu madde, 1932 -1940 malî yılı bütçe kanuni arının, hükümleri 1941 malî yılında da devam ede

cek olan maddelerinin «H» cetvelinde gösterilmiş olduğunu ifade etmektedir. 
Geçen sene bütçe kanununun metnine dahil bulunan 8 ve 12 nci maddeler metinden çıka

rılarak «H» cetveline nakledilmiştir. 

Madde : 13 ve 14 
Kanunun meriyet türün ile tatbikine memur makamları göstermektedir. 
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Rapor [*] 

İncelemek üzere tarafıma tevdi buyuruları Devlet demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğünün 50 912 000 lirayı muhtevi 1941 ydı İnil o projesile gelecek senelere sari, .uyrıca 
10 000 000 liralık teahhüdat ve sarfiyat icrası rı:i ve buna 1940 malî yıb nihayetinde görülecek 
hasilât fazlalarının istimal edilmemiş tahsisat bakiyelerinin ve 1941 malî yılı bütçesi tasarru-
fat ve muhtemel hasilât fazlalarının karşılık tutulmas:na müteallik bütçe kanun projesinin 5 ncı 
maddesile vaki olan teklifleri tetkik ettim. 

Tetklkat ve ınütaleatımı berveçhizir • arzediyorum: 

1941 malî yılı masarif bütçesi : 
I - İşletme masrafları, 11 mubayaa olunan hat ve limanların senelik faiz ve itfa.taksitleri vesair 

masraflar, III yeni inşaat ve servet tezeyüdü, IV Trabzon - İran otobüs ve kamyon işletmesi namile 
dört k:smı ihtiva etmektedir. 

.1-^—-işletme masrafları : 
İşletme masraflarının tahmininde tren kilometre yekûnları esas tutulmuştur. Senelik işletme 

faaliyeti ve trafik'miktarını gösteren tren kilometrelere müstenit işletme masraflarile malî neticeler, 
Avrupa memleketleri şimendifer masrafariîo mukayeseye hadim olmak itibarile, demiryolu mas
raf bütçesinin tetkikatmı teshil etmektedir. Beş, senelik (tren kilometre yekûnlarile her sene artış 
miktarları) aşağıda gösterilmiştir. 

Her sene artan tren 
kilometre miktar 

2 247 600 
1 547 800 

2 312 700 

Tren kilometre 
yekûnu 

12 409 024 
14 656 651 
16 204 451 

Malî sene 

1936-1937 
1937 -1938 
1938 -1939 

[1] 
15 957 200 haziran - şubat 
4 858 347 Tahmin 

18 517 185 1939 -1940 20 815 547 

2 298 300 [1] 20 815 547 1940-1941 (Mart - mayıs tahminidir) 
4 200 000 25 000 000 1941-1942 Tahmin edilmiştir. 

Müdüriyeti umumiye 1941 - 1942 senesine ait tren kilometreler yekûnunu 25 000 000 tahmin 
etmektedir. 

Masraf bütçesi bu esasa göre ihzar edilmiştir. Bütçenin ihzarında daha ihtiyatlı ve basiretli 
erkama istinat etmek için son faaliyet senesinin tren kilometre yakûnlarını nazarı itibare alm:ik 
ve bilhassa personel masraflarını bu esasa göre tayin etmek hususunda fayda mülâhaza ederim. 

Bütçe birinci kısmını ihtiva eden 1 - 1 1 fasılları tamamen işletme masrafı karşılıklarıdır. 
işletmeyi temin, sabit tesisatı ve muharrik ve müteharrik edevat ve demirbaş kıymetlerini muhafa
za ve hüsnü halde bulundurmağa matuf bulunan bu fasıllar yekûnu bu sene teklif olunan büt
çede (39 380 600) liradır. Geçen sene bütçesine mevzu bulunan (36 455 000) liraya senesi için
de alınan (3 584 000) lira munzam tahsisat ilâve edildiği takdirde 1940 malî yılma ait tahsisat 
miktarı (40 039 090) liraya baliğ olmuştur. 

[*] Raporda adı geçen cetveller dosyasında mahfuzdur. 
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ŞahsîL masraflar 
Gayrişahsî masraflar 

1941 için teklif 
olunan 

16 848 500 
22 532 100 

nHeiaDÎ kafiye 
1 9 4 0 s o n e s i görfc-1939'malî 

ilk tahsisat Munzam tahsisat yılı 'sarfiyatı ^ 

14 638 $80 
21816 110 

36 =455̂  090 

270 Û00 
3 314 000 

İt 515*683' 
16 624 066* 

3 584 0GO"-

39 380 600 40 039 090 
Tren kilometreye ve işletilen hattın vasatı azunluğunun bir kilometresine? 

beş senelik mukayesesi, katı hesaplara göre; 

28 -1#7 749 
masraöaifin 

Fevkalâde mas
raf, mubayaa 

işletme masra- Mubayaa; taksiti taksiti dahil 
i m a »göre ile birlikte olduğu halde 

1.6Û 2.02 2.13 
1.63 i 1.97 2.27 
1.86 2.14 2.34 
1,69^ 1.94 2.33 

Masarifin varidata nisbeti de (işletme emsali) 

Senesi 

1936 -1937 
1937-1938 
1938-1939 
1939-1940 

Hattın 'vasatî'ımın-' -
luğuna 'göre bir ki

lometreye düşen 

3;1'65 ' 
3,517 ' 
4,35» 
4,385l liradır. 

yukarıdaki malî seneler sıraslle % 63; %'67,-
% 78, % 70 dir. (1939 -1940 % 70 dir). 

İşletme masarifinin seneden seneye artmasının başlıca sebepleri : Tren kilometre' yekûnlarrrûn 
mütemadiyen tezayüdü, yolcu ve yük nakliyatının artmasını istilzam etmiştir. 

Bu fazlalıklar binnetice varidatın ve masarifin mütenasiben- çoğalmasına sebep olmuştur.-' 
Hulâsa : iş hacminin artması ve hattın yıldan yıla uzaması memur adedinin, katar tahrik mas

raflarının (Kömür, yağ ve sair müstehlek maddeler) muharrik ve müteharrik edevat 41e yöl ve sair 
sabit tesisat bakım ve tecdit masraflarının çoğalmasına sebep olmaktadır. Personal .ve malzeme mas*- ' 
raflarıma umıımî masarif ata (mubayaa taksitleri ve fevkalâde masraflar hariç) nisbetleri berveçhi 
zirdir ;; 

Malzeme ; Personel 

%MM 
fo 40,76 
ffa 48,17 
% 4 5 3 
% 51,12 

!% 47,99 
% 53,24 
% 51,83 
;% 54,71 
% 4S,88 

1 9 3 6 - 1 9 3 7 : 
1933 : 
1939 
1940 

1940 - 1941 
Dokuz aylıktır. 
teklif okunmaktadır, muvakkattir! 

1941 bütçe tatbikatı esnasında malzeme ve sair diğer gayri şahsî masarif karşılıklarında vukû-
DuMeak i tasarrufların tezyit ve tahsisatın'yüzde nis betlerini ddrhaL değiştireceğinde şüphe- yoktur; 

İşletme; masarif i umümiyesinde persönete isabet eden'yüzde nisbeti Bulgaristanda % 38,6, italya- ! '-
da % 50,7 Romanyada % 47, Yugoslavyada % 57,3 Ytfnanistanda % 6£, Alıtfanyada % 64 ,9 : 1 

dur. (1938i istatistiklerinej nazatfâîı)=/ • 
Komşu ve diğer ecnebî memleketlerde personel masraf mm yüzde nisbetleri îtenâfcusl otıhektenoslc&İ-

ğundan bizim memlekettekin&rtışriıazarı dikkati celp' etiftiştir. ^Geçen sene bütçesinin' esbabı .mûM-
besindç, gösterilen % 34>Q7n]aisb[eti Yaylık tatbikatta % 54,71;olmuştur. 

1937 ;vc 1938 sene,l(>rj personel ımasrafı yüzde nisbetleri iyüzdöçlUnin üstündedir. 
Personel masraflarına müteallik fasıl ve maddeler baklanda ayrı ayrı şifahen arzı malûmat olu

nacaktır. 
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Gayri şahsî masraflara gelince : 
Fasıl 7 ilâ 11 kadar beş faslı ihtiva eden tahsisatlardan mahrukat, yağ ve sair müstehlek mevat 

masrafları : 
Tren kilometrelerin tezayüdü, cer hizmeti için lâzim olan kömür sarfiyatını arttırmıştır. Beher 

tren kilometreye 24 kilogram kömür hesabile (600 000) ton kömür ihtiyacı tesbit edilmiştir. Kömür, 
yağ ve sair müstchlck maddeler için geçen seneye nazaran 1 686 200 lira fazlasile bütçeye 7 885 300 
lira konmuştur. 1940 malî yılı içinde kömür için 1 020 000 lira munzam tahsisat alınmış ve 1941 
senesi içinde de kömür fiatı % 25 tezyit edilmiş olmasına göre bütçeye konan tahsisat gayri kâfidir. 

Beher hamton kilometreye düşen kömür miktarı 1938 malî yılında 43,8, 1939 nenesinde 42,2 
kilogramdır. Kömür sarfiyatının vahitleri geçen senelere nazaran artmıştır. 

Fasıl : 8 - Bakım ve tecdit masrafları: 
Demirbaş, üst yapı, diğer tesisat, muharrik ve müteharrik edevat için bütçeye me'/ün bakını ve 

tecdit masraflarının memzuç bulumu a,M münast.betile, sabit tesisata, muharrik ve müteharrik ede
vata, demirbaş eşyaya yatırılmış olan sermaye üzerinden hesap ve tefrik edilmesi lâzım galan. 
tecdit masrafları karşılıklarının bütçeye mevzu tahsisatla mukayesesi mümkün olamamıştır 

1042 numaralı ve 31 - V - 1927 tarihli kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrası «Malzemei mu
harrike ve müteharrike, demirbaş ve üst yapı gibi fazla yıpranmağa müsait olan aksam için bir 
tecdit sermayesi tesis olunur. Her sene bu sermayeye tefrik edilecek mebaliğ, işbu malzeme ve 
tesisatın müddeti istimaline ve yıpranma derecesine göre hesap ve işletme masrafı gibi kâr ve 
zarar hesabına masraf kaydolunur.» denilmektedir. 

1483 numaralı 30 - I - 1'929 tarihli kanunun 14 ncü maddesinde de «malzemei muharrike ve 
müteharrike demirbaş ve üst yapı gibi aksanım itfa müddeti umumî idare encümen kararı ve Na-
fia vekâletinin tasdikile tesbit olunur.» kaydı vardır. Buna imtisalen 

Vagon tecdit müddeti 35 
Lokomotif » » 30 
Tezgâh » » 30 
Demirbaş » » 20 
Üst yapı » » 60 

sene itibar olunmuştur. 
Maliyet fiatlarının tesbitinde mühim bir unsur olan bir veya müteaddit kademeli amortisman 

miktarlarım.n bilinmesindeki fayda aşikârdır. İlmî esaslara istinat ederek tanzim edilecek amor
tisman cetvellerine göre her sene hesap ve tefrik edilmesi lâzım gelen tecdit masrafları karşdık-
larile bakım masraflarının bütçede ayrı ayrı iraesi temenniye şayan görülmüştür. 

Fasıl 8 Bakım ve tecdit masrafları için 1941 yılı bütçesine mevzu tahsisat 13 763 300 liradır. 
Bu tahsisat gecen yıl bütçesine mevzu 13 893 153 lira tahsisat ile sene içinde alman 2 294 000 
lira munzam tahsisat mecmuuna nazaran 2 423 853 lira noksandır. Üst yapının, köprülerin, mu
harrik ve müteharrik edevatın bakım ve tecdit masrafları karşılığı olan bu tahsisat hakkında 
esbabı anife dolayısile mütalea se^dedilmemiştir. 

Bütçenin gayri şahsî masraflarına taallûk eden 7 ilâ 11 fasıllara ait olan 2 nci babın tahsisat 
yekûnları 22 532 100 liradır. Geçen yıl tahsisat yekûnları olan 21 816 110 lira ile senesi içinde bu 
fasıl için alman 3 341 000 lira tahsisat mecmuuna nazaran gayri şahsî masraflara ait tahsisat yekûn-
lrı 1941 yılı bütçesinde 2 625 110 lira noksandır. 

Parola münderiç olmıyan fasıl ve maddeler hakkında şifahen arzı malûmat olunacaktır. 

Kısım : I I - Fasıl : 12 
Mubayaa olunan hat ve limanların senelik faiz ve itfa ve sair masrafları karşılıkları için 1941 

bütçesine mevzu 4 499 921 lira tahsisat, geçen yıl bütçesine göre 28 631 lira fazladır. Bu fazlalık ec
nebi parasile tediye olunacak mebaliğin muhtemel kur farklarını karşılamak maksadile ilâve edil
miştir. 
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Kısım : I I I - Fasıl 13 ilâ 17 Yeni inşaat ve tesisat ve servet tezayüdü: 
1941 malî yılı için Diyarbakır - Bismilden itibaren 110 kilometrelik bir kısım işletmeye açılmak 

suretile hattın tulü 7050 kilometreye baliğ olacakır. 

Muharrik ve müteharrik edevat ihtiyacı 
1 — Makinelere bakım için kâfi bir müddet bırakmak normal faaliyet haddi diğer memleketlerin 

faaliyet hadlerinden dun olmamak esasına göre bir lokomotif senelik vasatî faaliyeti 25 000 tren ki
lometre hesap edilmek üzere hali hazırda işletmenin 800 lokomotife ihtiyacı vardır. Mevcut (573) 
dür. 

2 — Beher yolcu vagonunun senelik vasatî 1 400 000 yolcu kilometre yaptığına göre 1000 yolcu 
vagonuna ihtiyaç vardır. Mevcut (863) dür. 

3 — Bir yük vagonunun senelik vasatî faaliyeti 110 000 ton kilometre hesap edilmek üzere 13 600 
yük vagonuna ihtiyaç vardır. Mevcut (11 786) dır. 

4 — Bu günkü ihtiyaçlara her sene inşa edilen hatları ve artan (Tren, yolcu, ton) kilometreleri 
karşılamak ve vasatî ömürlerini ikmâl eden vesaitin tecdit edilecek miktarlarını hesaplamak suretile 
mevcuda ilâvesi lâzım gelen adetlerin mühim bir yekûna baliğ olacağına şüphe yoktur. Raporun tan
ziminde bu ihtiyaçlara mukabil ısmarlanan, gelen, gelecek olanlar aşağıda gösterilmiştir: 
Ismarlanan Gelen Gelecek olan 

Lokomotif Almanyadan 
•» Ingiltereden 

Lokomotif yekûnu 

Yolcu vagonu 
Yük vagonu Almanyadan 

» » Ingiltereden 
» » » 

Yük vagonlramın yekûnu 

Bu kısma ait fasıllarla teklif olunan tahsisat 6 216 200 liradır. Geçen seneye nazaran 2 899 031 
lira fazladır. Bu fazlalığm her fasla ait sebepleri müdüriyeti umumiyenin esbabı mucibe lâyihasın
da gösterilmiştir. Şifahen de arzı malûmat olunacaktır. 

Müdüriyeti umumiye şimdilik beher yüz kilometre hat tulü için 14 lokomotif, 19 yolcu vagonu, 
232 yük vagonu ihtiyacı olduğunu tesbit etmiştir. Bu ihtiyaca göre mevcut çok noksandır. Lo
komotiflerin beheri 100 000 liraya, yolcu vagonu takriben - 30 000 liraya, yük vagonlarının beheri 
de 4 000 liraya mubayaa edileceği nazarı dikkate alınırsa bütçenin 3 ncü kısmında bulunan yeni 
inşaat ve tesisat ve servet tezayüdü tertibine muktazi mebaliğin miktar ve ehemmiyeti meydana 
çıkar. 

Kısım : IV Trabzon - Iran otobüs ve kamyon işletme masrafları: 
3163 numara ve 5 - V - 1937 tarihli kanunla Trabzon - Iran yolu üzerinde otobüs, kamyon ve 

otomobil işletmek üzere bir demiryol müdüriyeti umumiyesine merbut işletme idaresi kurulmuş
tur. ilk tesis sermayesi için kanunla verilen 280 000 liralık mezuniyete istinaden 24 adet kamyon, 
8 otobüs ile demirbaş ve tezgâh mubayaa edilmiştir. Bunların tutarı 215 222 liraya baliğ olmuş
tur. işbu sermaye ile icrayı faaliyet eden işletmenin bir senelik varidat ve masrafları aşağıda gös
terilmiştir : 

40 
58 
22 
120 

64 
363 
650 
300 

1313 

25 
— 
— 
25 

55 
286 
— 
— 

286 

15 
58 
22 
95 

9 
77 
650 
300 

1027 
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Varidat 

57 828 
60 745 
56 970 
57 247 

— 

Masraf 

139 991 
200 926 
147 420 
130 582 

— 

— 
Sene 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

34. — 

(Marta 

Al 

kadar) 

man talisi 

271 881 
299 200 
347 351 
320 310 
301 200 

İşletme masrafları meyanmda amortisman I a r dahil değildir. Kamyon ve otobüslerin de amortis
man nisbet ve cetvelleri yapılmamıştır. 1941 bütçesile bu işletme için 30.1 200 lira talep ve teki i I' 
edilmektedir. 

İşletme varidatı : 

1042 numara 31 - V - 1927 tarihli kanunun 18 nci maddesinde « Devlet demiryolları ve limanları 
ve rıhtımlarında tatbik edilecek esas tarifeler ve umumî tatbik şeraiti bir kanunu mahsusla tayin 
olunur ». 19 ncu maddesinde « esas tarifelerin emsali idarei umumiyenin teklifi üzerine Nafia ve
kâletinin tasvibi ve İcra Vekilleri Heyetinin tasdiki ile tezyit veya tenkis olunur ». 
4 ncü muvakkat madde de « esas tarifeler ve umumî tatbik şeraitine müteal
lik 18 nci madde mezkûr kanunun neşrine kadar Devlet demiryolları ve liman ve rıhtımlarının Ana
dolu demiıyolu ile Haydarpaşa liman ve rıhtımında meri esas tarifeler ve kavanin ve nizamat ve 
mukarrcratı mahsusasma müsteniden alınmakta olan ücretler ve işletme nizamnamesi ahkâmı tatbik 
olunur » hükümleri vardır. 

Altın akça esasına göre tanzim, edilmiş olan Anadolu demiryolları esas tarifeleri, kanununun 4 
ncü maddesi mucibince aynen kabul edilmiş ve altın ve kâğıt para arasındaki fark nazarı dikkate alı
narak esas tarifeler 1 - VI - 1927 tarihinden itibaren de mubayaa olunan Anadolu demiryollarında 5 
ve yeni inşa edilen hatlarda S emsali ile darbedilerek tatbik edilmeğe başlanmış ve 1 temmuz 1931 
tarihinden itibaren 5 ve 8 emsalleri yerine bir tek6 emsali kabul edilmiştir. « Haydarpaşa liman ve 
rıhtımında 5 emsal ipka edilmiştir ». 

Bu tebeddülat 26 - V - 1931 tarihli Heyeti Vekile kararma müstenittir. Bu umumî tarifeye is
tinaden yolcu ve eşya ve lıayvan nakliyatında tenzilâtlı tarifeler vücııde getirilmiş ve zaman zaman bu 
tenzilâtlı tarifelerde de bazı değişiklikler yapılmıştır. Bu tarifelere göre tahsil olunan varidatın ne
vileri itibarile beş senelik mukayesesi berveçhi âtidir. 

Yolcu Bagaj Mesajeri Seyriseri Seyrilıafif Muhtelit' H. paşa 

1936 8 109 991 184 076 609 105 1 223 585 17 921 203 935 826 681 179 
1937 9 779 915 246 915 502 066 :i 401 236 20 413 373 911 139 791 617 
1938 11 130 084 292 501 478 592 1 519 675 21 529 530 663 078 696 966 
1939 13 062 782 329 438 427 439 I 944 500 25 321 290 1 125 715 931 377 

D erince Iskel el er Yek fi n 

170 252 — 29 835 217 
175 222 82 855 34 301 989 
83 648 105 877 36 499 951 
86 813 96 085 43 325 442 

Mesajcri hâsılatında tenakus vardır. Posta koli nakliyatının mesajeri hasılatının inkişafına mani 
teşkil ettiği ifade olunmuştur. 

İşletme hasılatı, hattm vasati uzunluğunun beher kilometresine düşen miktar itibarile beş sene
lik seyri tetkik edilirse beher kilometreye isabet eden varidat miktarının artmakta olduğu görülür. 
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Sene 

1936 
1937 
1938 
1939 
1940 

Hasılt 

Lira 

29 517 315 
34 064 789 
37 090 582 
42 884 135 

— 

Hattın uzunluğu 
Km. 

6081 
6504 
6661 
6864 

Bir kilometreye 
isabet eden hasılat 

Lira 

4 854 023 
5 237 513 
4 468 320 
6 247 688 

Bu neticelere göre memleketin iktisadî bünyesini kuvvetlendirmek maksadile yolcu ve eşya ta
rifelerinde tadilât ve ücretlerde mütemadiyen tenzilât yapılmıştır. Mutedil bir tarife tatbik edi
lirken hattın uzaması münasebetile iş hacminin birdenbire büyümesi ve varidatının artması, der
hal tarifelerin tenzilini icabettirmez. Bundan maada demiryolları işletmesinin masraf kısmında da 

arzedildiği üzere mütemadiyen çoğalan masrafları karşılamak ve nakliyatta konjöktür temevvüç-
leri, tahavvülleriııi nazarı itibare almak sartilc maliyet hesaplarının daima göz önünde bulundu
rulması icap eder. Nakliyat faaliyeti yolcu, kilometre ve ton kilometre gibi, teknik vahitlerle 
ölçüldüğüne göre bir yolu kilometrenin gelir ve masraflarile safî ton kilometrenin gelir ve mas
raflarını mukayese ve hesap ederek işletmenin safî kârı hakkında bir fikir peyda etmiş oluruz. 

Bir yolcu Km. nin 

1939 - 1940 
1938 - 1939 
1937 - 1938 
1936 - 1937 

B 

1939 -1940 
1938 -1939 
1937 -1938 
1936 -1937 

Geliri Masrafı 
K 

0,91 
0,93 
0,97 
1,00 

K. 
1,16 
1,30 
1,38 
1,33 

ir safi ton Km. nin 

Kâr ve 
+ 

Geliri Masrafı Kâr veya zarar 
K. 

2,26 
2,35 
2,50 
2,61 

K. 

1,89 
1,93 
1,86 
1,78 

+ — 
+ 0,37 
+ 0,42 
+ 0,64 
+ 0,83 

zarar Yolcu Km. Kâr veya 
— 

- 0,25 1 430 
- 0,37 1 185 
- 0,41 1 003 
- 0,33 807 

Safi ton Km. 

1 319 054 418 
1 104 046 154 
969 392 769 
830 424 898 

+ -
415 281 — 3 576 
518 979 — 4 386 
917 936 _ 4 116 
507 570 — 2 664 

Kâr veya zarar 
+ — (Lira) 

+ 4 880 501 
+ 4 636 994 
+ 6 204 114 
+ 6 892 527 

zarar 
(Lira) 
038 
420 
064 
775 

Şu rakamların tahlillerinden 
ya nakliyatından tahassül eden 

yolcu nakliyatının zararla yapılmakta olduğu ve bu zararların eş-
kâıiarla telâfi edildiği anlaşılır. 

Tarife mi masrafı tayin etmeli, masraf mı tarife fiatını tayin etmeli? 
Şahsî kanaatıma göre amme hizmetini gören demiryolları işletmelerinde maliyetin aşağısına 

inmemek şartile masarifi ıımumiyenin tarife fiatını tayin etmesi zaruridir. Devlet demiryolları 
işletmelerinin tarife fiatlarında rekabet veya inhisar fiatlan mezubahs olmamalıdır. 

Memleket iktisadiyatının inkişafına hizmet etmek gayesile bazı kalemlerde yapılan tarife ten
zilâtında malij^et hesaplarının çok dununa inildiği görülmüştür. Umumî tarife, zaman zaman neş
rolunan kanunlarla ve muafiyetlerle ve salâhiyetlere istinaden idarece yapılan tenzilâtlı tarifeler
le epeyce sarsılmıştır. Bunun neticesi olarak demiryollarına tahmil olunan yük ağırlaşmıştır. Mu
afiyet ve tenzilâta müteallik kanunlardaki hükümler ve idarî tarife tenzilleri merbut muhtıralar
da da gösterilmiştir. Bunların malî neticeleri hakkında tetkikat yapmağa vakit ve imkân buluna
mamıştır. 



— 36 — 
1 - Trafiği ve nüfus kesafeti fazla olan mahaller müstesna olmak üzere uzak mahaller için 

iktisadî bir işletme tarzı tatbik suretile masarifin tenkisi çarelerinin aranması, 
2 - Maliyet hesaplarının tesbit ve tayininde, tesisat ve işletme masraflarının nazarı dikkate 

alınması yani muharrik ve müteharrik edevatın teknik ve iktisadî amortismanlarile tesisat amor
tismanlarının da işletme masrafları meyanına ithali suretile masarifi umumiye yekûnlarının ma
liyet hesaplarına esas tutulması. 

3 — Yolcu ve eşya ve meccani nakliyat ile gerek kanunî ve gerek idarî tenzilâta tabi yolcu ve 
eşya tarifelerinin malî neticelerini ve varidata derecei tesirini mukayeseli rakamlarla görebil
mek üzere muhasebe kayıtlarında ve istatistiklerde bunlara yer verilmesi için işletme hasıla
tına müteallik fasıl maddelerinin teaddüt ettirilmesi. 

4 — 1042 no. 1927 tarihli teşkilât kanununun 18 ncı maddesinde zikredilen esas tarifeler ve u-
mumî tatbik şeraitine müteallik kanunu mahsus ile işletmeye müteferri diğer kanun projesinin 
biran evvel Büyük Millet Meclisine şevki, 

Temenniye şayan görülmüştür. 
Devlet demiryolları işletme umum müdürlüğünün 1941 malî yılı bütçe kanunu lâyihası: 

Lâyihanın 5 nci maddesi : 
Tesisat ve inşaat ile demirbaş mubayaasına, hattın tahkim ve takviye ve tevsiine, muhtelif yerlerde
ki 100 Km. lık hattın ve makasların tecdidine muhtelif tamamlayıcı tesisat ve inşaat, atelyeler ve de
polar için tezgâh, takım,kuvvei muharrike ve teçhizata ve muharrik ve müteharrik edeva
tın tecdidine ve malzeme mubayaasına müteallik olan ve bütçenin tecdid masraflarile (Kısım :I 
bap 2 fasıl 8),Servet tezayüdünün demirbaş tezyidi, yeni inşaat ve tesisat masraflarına (Kısım 3 
fasıl 13 ve 14) ait bulunan fevkalâde tahsisat mahiyetinde 10 milyon liralık mezuniyet talep edil
mektedir. Karşılığı sene nihayetindeki varidat fazlalarile adi bütçedeki tahsisat tasarrufatmdan 
mutahassıl mebaliğdir. Bu maddenin bidayeti ihdasından 1940 malî yılına kadar olan mezuniyet ve 
taahhüdat mikdarları merbut cedvelde gösterilmiş tir. 

Adi bütçede tahmin olunan varidatla tahsisat talep edilmesi mümkün olamıyan bazı nevi mü
him ve müstacel işlerin imkân dahilinde ifasını temin maksadile bütçe kanunu lâyihasile bu mad
de teklif edilmiştir. Lâyihanın 6 ncı maddesile nakit ve ayniyat muamelâtının tedviri maksadi
le geçen seneki salâhiyet aynen talep edilmiştir. 

Lâyihanın 7 nci maddesi demiryolları şebekesi üzerinde 1941 malî yılında ücretsiz veya ten
zilâtlı ücretle seyahat etmek salâhiyetini haiz olanların cedveli olup bu cedvel, 1042 no. lı 
1927 tarihli ve 1483 numaralı zeyil teşkilât kanunu ile 2328 numaralı Posta kanunu ve bunu muad-
dil 3108 numaralı müzeyyel kanunun bazı maddelerinin tahdiden tatbikine ve bazı maddelerinin 
1941 senesinde tatbik edilmemesine aittir. 

Daimî mahiyeti haiz olan bu maddenin bütçe kanunu lâyihasından çıkarılarak ait bulundu
ğu kanunlara tadilen derci daha münasip olur mütelâasmdayım. 

8 ve 9 ncu maddeler geçen seneki maddelerin aynıdır. 
10 ncu madde Yüksek mühendis mektebi ile Teknik okulda idare hesabına okutulacak tale

beler hakkındadır. Geçen seneye nazaran ait bütçeye mevzu (5 000) lira fazladır. Fazlalık fiat 
farklarından münbaistir. 

11 nci madde yeni teklifdir. Tıp fakültesinde idare hesabına 20 doktor yetişdirilmek için adi 
bütçeye mevzu (10 000) liralık tahsisatın sureti sarfı hakkındandır. 

12 nci madde geçen seneler bütçe kanunlarında münderiç ahkâmdan bu sene de carî olması 
lüzumlu görülen maddeler hakkındadır. 

Bütçe tetkikatı esnasında Büyük Millet Meclisi Yüksek Makamına arz ve teklif olunup 1941 
malî yılı bütçe lâyihasında bazı değişiklikler yapılmasına müteallik olan Başvekâletin 1899 no.lı 
ve 8-5-1941 tarihli tezkeresile kömür fiatlarmın tereffüü münasebetile bütçenin 7 nci fas
lının 2 nci maddesine (1 200 000) liranın, 20 nci fasıla da (12 000) liranın ilâvesi talep edilmiş
tir. Karşılık tarife tadilâtile temin olunacaktır. 
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Masraf bütçesi esbabı mucibesinde arz ve izah olunduğu üzere bu kerre talep olunan 

(1 212 000) liranın ait olduğu tertiplere ilâvesine ve varidat ve masraf bütçe yekûnlarile bütçe 
kanun lâyihasının 1 ve 2 nci maddelerinin ona göre tashihi icap eder. 

İşbu rapor Yüksek bütçe encümeninin tasvibine arzedilmek üzere takdim kılınmıştır. 
Raportör 

Muş Mebusu 
Ş.Ataman 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 27-V-1941 
Mazbata No. 108 
Esas No. 1/541 

Yüksek Eeisliğe 

Başvekâletin 28 - I I -1941 tarih ve 6/771 sa
yılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan Devlet 
demiryolları ve limanları işletme umum mü

dürlüğü 1941 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
encümenimize havale buyurulmakla Münakalât 
vekili Cevdet Kerim Incedayı ve Umum müdür
lük memurları ve Maliye vekâleti namına Büt
çe müdürü hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere olundu. 

Umum müdürlüğün 1941 teklif bütçesinin 
1940 ve daha eski yıllar faaliyetleri ile muka
yese edilmek suretile hususî mazbata muharri
ri tarafından yapılan tetkikata ait rapor 
bağlı olup bütçeye ait tahlilî malûmat orada 
tafsilen izah edilmiş bulunduğundan mazbata
da bu cihetin tekrarından içtinap edilmiş ve 
encümende müzakere sırasında yapılan değişik
liklerle bütçenin umumî hatları üzerinde alı
nan malûmat telhis edilmiştir. 

Masraf bütçesi : 
1940 malı yılı bütçesine nazaran 9 592 000 

lira bir fazlalık arzetmekte olan masraf bütçesin
deki tezayüdün başlıca sebebi 1940 bütçesi
nin tanziminde 18 500 000 e varacağı tahmin e-
dilen tren kilometresinin nakliyattaki fevkalâ
de inkişaf neticesi olarak 23,5 milyona baliğ 
olduğu ve hareket seyrine nazaran 1941 malî yı
lında bu mikdarm 25 milyona çıkarılaca
ğı tahmin edilmekte olup tabiatile bu mühim 
artışın işletme masraflarına olan inikası dola-
yısile bu masraflara taallûk eden bütçe fa
sıllarına artışla mütenasip olarak icap eden 
tahsisatın ilâvesinden ileri gelmiştir. 

Bütçenin Meclise takdiminden sonra kömür 

fiatları üzerinde Hükümetçe ittihaz edilen ka
rarın masraf bütçesinde tadil yapmak zaruretini 
tevlit ettiğini mutazammın Başvekâletin 8 - V -
1941 tarih ve 6/1899 sayılı tezkeresi Yüksek Mec
lise arzedilerek encümenimize tevdi buyurulmuş 
olmakla müzakere sırasında bu cihet de tetkik 
edildi: 

Kömür fiatlarmdaki artışın idareye senede 
1 212 000 liraya mal olacağı hesap neticesinde an
laşıldığından bunun bütçenin masraf kısmına 
ilâvesi zarurî görülmüş ve tertiplerine bu miktar 
konulmuştur. Bu suretle masraf bütçesi yekûnu 
52 124 000 lira olarak kabul edilmiştir. 

Varidat bütçesi: 
Umum müdürlük varidatını tren kilometresi 

üzerine istinat ettirmekte ve geçen seneler elde 
edilen hasılatı da göz önünde bulundurmaktadır. 
Masraf kısmında da izah edildiği veçhile bu güne 
kadar elde edilen malûmata nazaran 1940 malî 
yılında 23,5 milyon tren kilometresi ya
pılacağı anlaşılmaktadır. Askerî tedabiriu 
devamı deniz nakliyatmm mühim bir kısnuııııı 
karaya intikali ve bu vaziyetin 1941 yı
lında devam etmiyeceğine dair bir em-
marenin mevcut olmaması ve tren hareketlerin
deki inkişaf bu rakamın 25 milyon tren kilometre 
olarak hesabında bir isabetsizlik olmadığı kanaa
tini tevlit etmiştir. Şu hale nazaran, bir kilomet
reye isabet eden hasılatta seneden seneye ^Örü
len tezayüt de göz önünde bulundurulursa, 1941 
malî yılı için işletme hasılatı olarak tahmin edi
len 49 158 000 liranın elde edieceği umul ab i i ir. 

Yukarıda izah edildiği veçhile kömür fiatları-
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na yapılan zammın inikası olarak masraf kısmına 
ilâ ye edilen 1 212 000 liranın karşılığı, hububat 
müstesna olmak üzere diğer tarifelerde yapılacak 
tadilât ile temin edilmek istenilmiş ve seyrilıafif 
hasılatına ayni miktarda ilâve yapılmıştır. 

Varidatın diğer kalemleri trafiğin artışı ile 
mütenasip ve muvafık görülmüş ve bu suretle va
ridat bütçesi de 52 124 000 lira olarak kabul edil
miştir. 

Bütçe lâyihası : 
Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri A ve 

B cetvellerinin yekûnlarına göre tahsis edilmiş 
ve diğer maddeler teklif veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Her sene yüz kilometreden az olmamak üzere 
yeni hatların şebekeye iltihakı ve trafiğin artışı, 
lokomotif, vagon ve malzeme ihtiyacını çoğalt
makta ve mühim bir kısmının hariçten teda
riki zarurî olan bu ihtiyacı bu günkü dünya 
şartları içinde temin etmek imkânı bulunama
makta olduğundan hiç olmazsa mevcutlarının 
muhafazası ve faaliyetlerinin idamesi için idare
nin atelyelerinde sarfedilen mesainin şükra
na lâyik neticeler verdiği ve yine hatlarınırzm 
uzunluğu ve faaliyetin kesafetile mütenasip 
olmayan personelin sıhhî durumları için mem
nuniyet verici tedbirleı alındığı hakkında veri

len izahatı kayda şayan gördük. 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Vüksek Keisliğe sunulur, 

lieis Keis V. M. M. 
(Jorum Kastamonu Mufla 

/. Eker T. Coşkan II. Kitahcı 
K â ti p 

İstanbul Ağrı Bolu 
E. Öymen t. Tav O. S. Siren 

Bolu Bursa Burs'< 
Dr. Z. Ülgcn Dr. S. Konuk N. lyas 

Diyarbakır Kaz iğ Giresun 
R. Bckit V./.Hay M.Akkaya 

(iümüşane İspatta İsparta 
D. Sakarya K. Turan R. Ünlü 

İsparta Kayseri Kayseri 
M. Karaağaç F. Hay mi S. Serim 

Kayseri Konya Kütahya 
S. II. İîryuhlu A. İL Türel A. Tiridoğlu 

Malatya Mardin Muş 
M. Öker R. Erten S. Ataman 

Ordu Seyhan Yozgad 
II. Yalman S. Çam S. İeöz 

Yozgad 
.4. Sungur 
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Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 1941 malî yılı 
Bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve limanla
rı işletme umum müdürlüğünün 1941 malî yılı 
masrafları için bağlı (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (50 912 000) lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2 — Umum müdürlüğün 1941 ma
lî yılı masraflarına karşılık olan varidat bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(50 912 000) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Umum müdürlüğün 1941 
malî yılı daimî memur ve müstahdemleri ile na
kil vasıtaları kadroları bağlı (C) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

MADDE 4 — Umum müdürlük tarafından 
işletilmekte olan Demiryolları ile diğer motorlu 
vasıtaların, liman, iskele ve maden ocaklarının 
bütün varidat ve hasılatı bunlara mahsus kanun 
ve nizamnameler dairesinde tahsil olunur. 

Erzurum - Sarıkamış ve şuabatı Demiryol
ları için 1929 bütçesine bağlı (C) işaretli tarife 
ahkâmı 1941 malî yılında da tatbik olunur. Bu 
tarifede tadilât icrasına Münakalât vekili sala-
hiyettardır. 

MADDE 5 — (550 000) lirası umumî idare 
binası inşaatının ikmali ile teçhizat ve demir
başlarının mubayaasına, (3 000 000) lirası hat
tın tahkim, takviye ve tevsii ile muhtelif yerler
deki (100) kilometrelik hattın ve makasların 
tecdidine, (3 515 000) lirası muhtelif tamamla
yıcı tesisat ve inşaata, (1 435 000) lirası atelye-
ler ve depolar için tezgâh, takım ,kuvvei muhar
rike ve teçhizata, (1 500 000) lirası muharrik ve 
müteharrik edevatın tecdidi ile kara ve deniz 
nakil vasıtaları ve bunlara ait malzeme mubayo,-
asma ait olmak üzere (10 000 000) liraya kadar 
gelecek senelere geçici taahhüdat ve sarfiyat 
icrasına umum müdürlük, mezundur. 

1940 malî yılı nihayetine kadar hâsıl olan 
varidat fazlalarından henüz tahsisat kaydedil
meyen miktarlarla 1941 malî yılı masraf bütçesi 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve limanla
rı işletme umum müdürlüğünün 1941 malî yılı 
masrafları için bağlı (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (52 124 000) lira tahsisat veril
miştir. 

MADDE 2 — Umum müdürlüğün 1941 ma
lî yılı masraflarına karşılık olan varidat bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(52 124 000) lira talimin edilmiştir. 

MADDE 3 —Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 
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tasarrufatı ve muhtemel varidat fazlası 
mezkûr taahhütlere karşılık tutulmuştur. 

Bu karşılıklardan, 1940 malî yılı nihayetine 
kadar olan varidat fazlası 1941 malî yılı varidat 
bütçesinde açılacak hususî fasla irat kaydedil
mek ve masraf bütçesi tasarrufatı da taallûk et
tiği tertiplerden tenzil edilmek suretile muka
billeri yukarıda yazılı hizmetlerin her biri için 
masraf bütçesinde açılacak hususî fasıllara tah
sisat kayit ve sarfolunur. 

Taahhütlerin bu suretle karşılanmayan kıs
mı idarenin müteakip yıllar bütçesine konacak 
tahsisat ile karşılanır. 

MADDE 6 — 1941 malî yılı naktî muamelâtı- MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 
nm tedviri ve (1 000 000) liraya kadar köm" 
(1 500 000) liraya kadar malzeme stoku yapmak 
için Umum müdürlük (3 000 000) liraya kadar 
kısa vadeli istikrazlar aktine ve bankalar nez-
dinde hesabı cari açtırmağa ve Maliye vekili bu 
istikraza kefalet etmeğe mezundur. 

MADDE 7 — Devlet demiryolları şebekesi MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir. 
üzerinde 1941 malî yılı zarfında ücretsiz veya 
tenzilâtlı ücretle seyahat etmek salâhiyetini ha
iz olanlar bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Devlet demiryolları ve limanları umumî ida
resinin teşkilât ve vezaifine dair 1042 savılı ka
nunun eşhas naklivatma ait 24, 28 ve 34 ncü 
maddelerinin hükümlerile mezkûr kanunu mu-
addil 1483 sayılı kanunun 8 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası hükmü 1941 malî yılında tatbik edilmez. 

1042 sayılı kanunun 25 nci maddesini muad-
dil 3282 sayılı kanun ile Posta kanununun 53 ncü 
maddesini muaddil 3108 sayılı kanun hükmü ve 
21 haziran 1930 tarih ve 9623 sayılı îcra Vekil
leri Heyeti kararnamesinin 1 nci Umumî müfet
tişe ait hükmü hariç olmak üzere diğer hüküm
leri bakidir. 

MADDE 8 — Aşağıdaki fıkralarda yazılı MADDE 8 — Aynen kabul edilmiştir. 
masraflardan her biri için konulan tahsisat kâfi 
gelmediği takdirde ilâveten sarfına lüzum görü
lecek miktarı tediyeye Umum müdürlük me
zundur. Husule gelecek tahsisat farkları hesabı 
katide ayrıca gösterilir. 

A) Tahmil ve tahliye ücretleri, 
B) Mahkeme harçları, 
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C) Semplon ekspresi açığından Türkiye his
sesi» 

D) Reddiyat ve bilet satışı aidatı 
E) îrat getiren emlâk resim ve vergileri. 

MADDE 9 — 1932 malî yılı sonuna kadar 
sarfolunp ta mahsubu yapılmamış bulunan me-
baliğin mahsubu, eski seneler bütçelerinde kul
lanılmayan tahsisatı karşılık tutarak 1941 malî 
yılı bütçesinde açılacak ayrı bir fasla masraf 
kaydı suretile icra olunur. 

MADDE 10 — Bu kanuna bağlı «A» işaretli 
cetvelin 3 ncü faslının 3 ncü maddesine me/zu 
(25 000) Ura Nafia vekâleti 1941 malî yılı büt
çesinin yüksek mühendis mektebi ile teknik 
okulu kısımlarında Nafia vekâletince lüzum 
gösterilecek tertiplere tahsisat olarak ilâve olu
nur. 

MADDE 11 — Bu kanuna bağlı «A» işaretli 
cetvelin 3 ncü faslmın 4 ncü maddesine mevzu 
(10 000) lira Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâ
leti 1941 malî yılı bütçesinin leylî tıp talebe 
yurdu tertibine tahsisat olarak ilâve olunur. 

MADDE 12 — 1932 - 1940 malî yılları bütçe 
kanunlarının hükümleri 1941 malî yılı zarfında 
dahi devam edecek maddeleri bağlı «H» işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 13 — Bu kanun 1 haziran 1941 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 14 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. R. Saydam II. Menemencioğlu S. Ankan 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu 

Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. 1. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. TL V. 
C. K. încedayı 
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MADDE 9 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Aynen kabul edilmiştir. 
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A - CETVELİ 

Muhassasatm nev'i 

Birinci hısım - İsletme mas
rafları 

Birinci bap - Şahsî masraflar 

Ücret ve yevmiyeler 
Daimî memur ve müstahdem
ler 
Muvakkat tazminat 
Muvakkat memur ve müstah
demler 

Fasıl yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

10 848 715 
268 196 

55 075 

11 171 986 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

12 276 600 
305 000 

56 600 

12 638 200 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

12 276 600 
305 000 

56 600 

12 638 200 

2 Harcırah 
1 Daimî memuriyet harcırahı 19 600 20 700 20 700 
2 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 76 243 87 000 87 000 
3 Devir ve teftiş harcırahı 143 395 163 500 163 500 

Fasıl yekûnu 239 238 271 200 271 200 

Ecnebi mütehassıslarla staji-
yer memur ve müstahdemle
rin ve talebenin masrafları 

1 Ecnebi memleketlere gönderi
lecek talebe ile memur ve müs
tahdemlerin ücret, masraf ve 
harcırahları 142 790 69 600 69 600 

2 Ecnebi mütehassısların ücret 
ve masrafları 33 360 15 000 15 000 

3 Yüksek mühendis mektebi ile 
teknik okuldaki idare talebe
sinin masrafları 20 000 25 000 25 000 

4 îdare hesabına Üniversite Tıp 
fakültesinde okutturulacak ta
lebelerin masrafları 0 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 196 150 119 600 119 600 
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M. Muhassasatın nev'i 

Talî ücretler 
1 Memur ve müstahdemine veri

lecek ikramiye 
2 Kömür tasarruf ikramiyesi 
3 2847 sayılı kanunun 9 ucu 

maddesi mucibince verilecek 
tazminatlar 

4 2847 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesi mucibince verilecek 
tahsisat ve talî ücretler 

Fasıl yekûnu 

Memur ve müstahdemlere ve 
ailelerine yardım 

1 Memur ve müstahdemlerin el
bise bedeline % 50 yardım 

2 Tekaüt, dul ve yetim maaşları 
3 2454 sayılı kanun mucibince 

verilecek tekaüt aidatile ma
luliyet karşılığı 

4 İdare hizmetinden çıkarılanla
ra ve kazaya uğrayanlara veya 
ailelerine nizamname mucibin
ce verilen tazminat 

5 Eskişehir sanat okulu masraf
larına yardım 

6 Mektep bulunmayan yerlerde
ki memur ve müstahdem ço
cuklarının tahsil masraflarına 
yardım 

7 İlâçlar, sıhhî imdat kutuları 
masrafları, memur ve müstah
demlerle ailelerine sıhhî mua
venet, cenaze ve sıhhî levazım 
ve nakliye ve sıhhî tedabir 
masrafları 

8 Demiryollar spor teşekkülleri
ne yardım 

Fasıl yekûnu 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

55 000 55 000 55 000 

10 000 10 000 10 000 

808 450 1 081 900 1 081 900 

255 110 345 800 345 800 
1 128 560 1 492 700 1 492 700 

120 000 220 000 220 000 
800 1 000 1 000 

720 000 900 000 900 000 

10 000 10 000 10 000 

75 000 180 500 180 500 

53 324 58 900 58 900 

275 000 300 000 300 000 

2 000 2 000 2 000 

1 256 124 1 672 400 1 672 400 
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1940 1941 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

M. Muhassasatin nev'İ Lira Lira Lira 

Tahmil ve tahliye ücret ve 
masrafları 350 000 654 400 654 400 

Birinci bap yekûnu 14 342 058 16 848 500 16 848 500 

ikinci bap - Gayri şahsî 
masraflar 

İşletme müstehlek malzemesi 
ve masrafları 

1 Matbu evrak, kırtasiye ve mec
mua bedeli ile demiryollar der
gisine yardım 260 000 330 000 330 000 

2 Binaların, muharrik ve müte
harrik edevatın tenvir, teshin, 
mahrukat, yağ ve sair müsteh
lek mevat masrafları 6 199 097 7 885 300 9 085 300 

3 Holerit makinelerinin icar be
deli ve sair masrafları 50 000 95 000 95 000 

Fasıl yekûnu 6 509 097 8 310 300 9 510 300 

Bakım ve tecdit masrafları 
[Fevkalâde kazalar, arızalar ve sel 
tahribatı masrafları dahil.] 

1 Demirbaş eşyanın bakım ve 
tecdidi 69 533 99 500 99 500 

2 Üst yapının bakım ve tecdidi 4 122 465 4 711 700 4 711 700 
3 Diğer tesisatın bakım ve tec

didi 1 277 476 1 616 700 1 616 700 
[Elektrikli ve elektriksiz işaretler 
masrafları, liman, rıhtım ve bilûmum 
deniz vasıtaları, silolar masrafları da
hil.] 

4 Muharrik ve müteharrik ede
vatın bakım ve tecdidi 6 040 650 7 240 700 7 240 700 

5 Fidanlıklar ücret ve masrafları 89 029 94 700 94 700 

Fasıl yekûnu 11 599 153 13 763 300 13 763 300 
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M. Muhassasatm nev'i 

Ecnebi demiryolu tesisatının 
istimali ve üçüncü şahısların 
hizmetleri 

1 Transit vagonların edevat tatiLi 
ücreti 

2 Semplon ekspresi açığından 
Türkiye hissesi 

3 Mücavir demiryollarına veri
len rödövanslar 

4 Demiryolları ittihatları ve ta
kas büroları idare ve temsil 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Her nevi vergiler, maddî mü
kellefiyetler ve zarar ziyan taz
minatı 

1 irat getiren emlâk resim ve 
vergileri 

2 Kaza ve ticarî eşya haşarat ve 
zayiat tazminatı 

3 Eski seneler borçları 
4 Reddiyat ve bilet satışı aidatı 

Fasıl yekûnu 

Müteferrik masraflar 
1 Posta, telgraf ve telefon ücret

leri 
2 îlân ücretleri 
3 Mahkeme masrafları, serbest 

avukat ücretleri 
4 Faiz, aciyo ve akçe farkları 
5 Sigorta ücret ve sermayesi 
6 Temsil masrafları 
7 Beynelmilel demiryolu teşek

kül ve kongrelerine iştirak 
masrafı 

8 Zehirli gazlardan korunma ter
tibatı masrafları 

9 Mebani icarı 
10 Müteferrik masraflar (Misafir 

kabul masrafları dahil) 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

20 000 

1 000 

8 000 

50 000 

1 000 

8 000 

50 000 

1 000 

8 000 

6 000 

35 000 

7 000 

10 000 
12 580 
50 000 

79 580 

15 000 

6 000 

65 000 

10 300 

10 000 
10 200 
100 000 

130 500 

6 000 

65 000 

10 300 

10 000 
10 200 
100 000 

130 500 

22 000 
16 000 

25 000 
15 000 
75 000 

1 000 

30 000 
16 000 

25 000 
15 000 
85 000 

1 500 

30 000 
16 000 

25 000 
15 000 
85 000 

1 500 

15 000 15 000 

20 000 
5 000 

20 000 
8 000 

20 000 
8 000 

37 985 44 000 44 000 
( S. Sayısı : 199 ) 



46 — 

p. 

12 

M. Muhassasatın nev'i 

11 Gayri melhuz masraflar 

Fasıl yekûnu 

İkinci bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci hısım 

Mubayaa olunan hat ve liman
ların senelik faiz ve itfa karşı
lıkları ve sair masrafları 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

3 500 

235 485 

18 458 315 

32 800 373 

4 471 290 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

3 500 

263 000 

22 532 100 

39 380 GOO 

4 499 921 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

3 500 

263 000 

23 732 100 

40 580 (İOO 

4 499 921 

Üçüncü hısım - Yeni inşaat ve 
servet tezayüdatı 

13 Demirbaş tezyidi 517 169 697 200 697 200 
0 3071 sayılı kanunun 2 nci mad

desi mucibince Sivas cer atel-
yesi tezgâh ve sair tesisatı 
masrafları 120 000 0 0 

14 inşaat ve tesisat masrafları 
1 Muhtelif yeni inşaat ve tesi

sat ' 0 760 000 760 000 
2 Fidanlıklarda yapılacak muh

telif inşaat ve tesiat 0 50 000 50 000 

Fasıl yekûnu 0 810 000 810 000 

15 3247 ve 3319 sayılı kanunlar 
mucibince mubayaa edilecek 
muharrik ve müteharrik ede
vat bedeli ile gümrük resmi ve 
sair masrafları 2 560 000 2 689 000 2 689 000 

16 3980 numaralı kanun mucibin
ce mubayaa edilecek muhar
rik ve müteharrik edevat bede
li ile gümrük resmi ve sair 
masrafları 0 2 000 000 2 000 000 
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F. M. 

17 

O 

18 

O 

19 

20 

Muhassasatm nev'i 

Ankara Gar büfe ve gazinosu 
için mütedavil sermaye 
3698 sayılı kanunun 1 nci mad
desi mucibince feribot ve tesi
satı masraflarının faiz ve itfa 
karşılıkları 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

20 000 

100 000 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

20 000 

0 

Ilıca - Palamutluk hattının mu
hafaza ücreti ve sair masrafları 0 10 000 
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek it
fa karşılığı 409 108 504 079 

20 000 

0 

1 
2 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü hısım 

Trabzon - îran otobüs ve kam
yon işletmesi masrafları 
Ücret ve yevmiyeler 
Sair umumî masraflar 

Dördüncü kısım yekûnu 

Akçakale hangarı inşaat mas
rafları karşılığı 

3 317 169 

114 763 
205 547 

320 310 

1 750 

6 216 200 

112 800 
188 400 

301 200 

0 

6 216 200 

112 800 
188 400 

301 200 

0 

10 000 

516 079 

UMUMİ YEKÛN 41 320 000 50 912 000 52 124 000 
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1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

2 
1 

2 
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B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

Demiryolları işletme hasılatı 
Yolcu 
Yolcu ağırlığı 
Mesaj eri 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Muhtelif hasılat 

Fasıl yekûnu 

Liman ve iskeleler hasılatı 
Haydarpaşa liman ve rıhtım 
hasılatı 
Derince limanı 
İskeleler 

Fasıl yekûnu 

1940 
Malî yılı 

muhammenat 
Lira 

11 500 000 
300 000 
450 000 

2 000 000 
25 190 000 

400 000 

39 840 000 

520 000 
80 000 

100 000 

700 000 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira 

14 000 000 
450 000 
500 000 

2 500 000 
31 178 000 

530 000 

49 158 000 

650 000 
70 000 
80 000 

800 000 

Lira 

14 000 000 
450 000 
500 000 

2 500 000 
32 390 000 

530 000 

50 370 000 

650 000 
70 000 
80 000 

800 000 

Sıhhiye tevkif atı 320 000 
Mütenevvi hasılat 
İstimalden iskat edilen vagon, 
lokomotif ve hurda demirler sa
tışı 20 000 
Memurlardan alınacak tahsil 
ücreti 2 000 
Çıraklardan alınacak pansiyon 
ücreti 40 000 
İdareye ait binalardan alına
cak kira ücreti 130 000 
Faiz ve akçe farkları 38 000 
Müteferrik hasılat 200 000 

Fasıl yekûnu 430 000 

Trabzon - îran otobüs ve kam
yon işletmesi hasılatı 30 000 

380 000 

20 000 

2 000 

50 000 

150 000 
100 000 
222 000 

544 000 

30 000 

380 000 

20 000 

2 000 

50 000 

150 000 
100 000 
222 000 

544 000 

30 000 

UMUMÎ YEKÛN 41320 000 50 912 000 52 124 000 
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Memuriyetin nevi 

Umum müdürlük 

Umum müdür 
» » muavini 
» Kâtip 

Baş müfettiş 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II. » 

c 
Derece 

1 
2 
5 
6/1 
9 
10 
11 
12 
14 

Seferberlik müdürlüğü 

Seferberlik müdürü 
Kalem âmiri 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II. » 
Memur namzedi 

6/II 
9 
11 
12 
14 
16 

Beden terbiyesi müdürlüğü 
S. I. Müfettiş (Müdür) 
S. II. » (Antronör) 
Kalem âmiri 
S. I. Memur (Eğitmen) 
S. II. » 
S. II. Hademe 

Teftiş heyeti 

Teftiş heyeti reisi 
Müfettiş 
Müfettiş 
S. I. Müfettişi 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
S. I. Memur 
S. II. » 

6/II 
8 
.9 
12 
14 
18/111 

2 
4 
5 
6/n 
9 
10 

12 
14 

— 49 — 

- CETVELİ 

Adet 

1 
2 
1 
1 
2 
5 
2 
2 
5 

21 

1 
1 
1 
1 
2 
1 

7 

1 
4 
1 

12 
2 
2 

22 

1 
3 
3 

10 
1 
1 
1 
1 

21 

Memuriyetin nevi Derece 

İstatistik amirliği 

İstatistik âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II. Memur 

Yol dairesi 

Yol dairesi reisi 
» » » Muavini 
» Heyeti fenniye müdürü 

Demir köprüler heyeti fenniye 
müdürü 
Müfettiş 
Yol Baş müfettişi 
Baş müfettiş (Ziraat işleri için) 
S. I. Yol müfettişi 
S. I. Diplomalı mühendis 
Ziraat müfettişi 
Fidanlık âmiri 
Emniyet tesisatı müfettişi 
istimlâk âmiri 
Mühendis şube şefi 
Mühendis şube şefi (Orman mü
hendisi) 
Diplomalı mimar 
S. II Mühendis (Yol müfettişi) 
S. II. Diplomalı mühendis 
S. I. Şube şefi 
S. II. Müfettiş 
S. I. Telgraf müfettişi 
S. II. Şube şefi 
İstimlâk şefi 
Kalem âmiri 
Baş ressam 
Kalem şefi 
S. II. Merkez fen memuru 
S. I. Ressam 
Masa şefi 
Muhasip 

6/II 
9 
10 
11 
12 
14 

3 
5 
4 

5 
5 

6/1 
6/1 
6/II 
6/II 
6/II 
7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
11 
11 
11 

( S. Sayısı : 199 ) 



— 50 — 
Memuriyetin nevi Derece Adet 

S. I. Kısım şefi 
S. I. Fidanlık fen memuru 
S. II . » » 
S. II . Kısım şefi 
S. I I . Ressam 
S. II . Memur 
S. I. Daktilo 
S. II . » 
Memur namzedi 
Maviei 

Cer dairesi 

Cer dairesi reisi 
Cer heyeti fenniye müdürü 
Cer reis muavini 
Başmüfettiş 
Başmühendis 
S. I. Müfettiş 
S. II . Diplomalı mühendis 
S. I. Merkez fen memuru 
S. II . Müfettiş 
Evrak ve dosya âmiri 
Kömür tesellüm şefi 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Başressam 
S. II. Merkez fen memuru 
S. I. Ressam 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. I I . Ressam 
S. I. Daktilo 
S. II . Memur 
S. II . Daktilo 
Maviei 

11 
11 
12 
12 
12 
14 
14 
16 
16 
17/111 

Ticaret ve hasılat dairesi 

Ticaret ve hasılat reisi 3 
Müfettiş 4 
Ticaret ve hasılat reis muavini 5 
S. I. Müfettiş 6/II 
S. II . » 8 
Murakip 9 
Kalem âmiri 9 

2 
6 
9 

12 
6 
7 
2 
3 
6 
2 

140 

3 
4 
5 
6/1 
6/1 
6/II 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
14 
14 
16 
17/nı 

1 
1 
2 
2 
7 
5 
4 
5 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
4 
4 
10 
10 
9 
2 
25 
2 
3 

Memuriyetin nevi Derece Adet 

105 

1 
1 
2 

14 
23 
13 

6 

Kalem şefi 
Müdekkik 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. I I . » 

10 
10 
11 
12 

14 

Maliye ve muhasebe işleri dairesi 

Maliye ve muhasebe işleri reisi 3 
Müfettiş 4 
Maliye ve muhasebe işleri reis 
muavini 5 
S. I. Mesul muhasip 6/1 
S. I I . » » 6/II 
S. I. Müfettiş 6/II 
S. II. » 8 
Murakip 9 
Kalem âmiri 9 
Kalem şefi 10 
Müdekkik 10 
Masa şefi 11 
Muhasip 11 
S. I. Memur 12 
S. I I . » 14 
Memur namzedi 16 
Şakirt 18/1 
Baş veznedar 9 
S. I . Veznedar 10 
S. II . Veznedar 12 
S. I. Bekçi 18/11 
S. II . » 18/111 

Hareket dairesi 

Hareket deiresi reisi 3 
» » » Muavini 5 
» Baş müfettişi 6/1 

S, I. Hareket müfettişi 6/II 
S. II. » » 8 
S. I. Gar şefi 8 
S. II. » » 9 
S. I. tst şefi 10 
Müfettiş muavini 10 
S. II. İstasyon şefi 11 
S. III. » » 12 

6 
40 
57 
81 
73 

317 

1 
1 

2 
6 
7 
5 
5 
4 

17 
12 
25 
34 
24 
56 
42 

3 
3 
3 

13 
21 

7 
6 

297 

1 
2 
4 
S 
6 
2 
2 
9 
2 

10 
12 
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Memuriyetin nevi 

Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I. Ressam 
S. I. Memur 
S. II. » 
S. II. Daktilo 
Kopyacı 

Sıhhat işleri 

Sıhhat işleri müdürü 

Derece 

9 
10 
11 
11 
12 
14 
16 

17/111 

müdürlüğü 

» » Müdür muavini 
S. I. Müfettiş 
Ecza methar şefi 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
S. II. Eczacı 
S. I. Memur 
S. II. » 
Eczacı kalfası 
Memur namzedi 
S. II. Hademe 
S. I. Hammal 

4 
5 

6/II 
8 
9 

10 
10 
12 
14 
14 
16 

18/IH 
19/1 

Adet 

1 
3 
2 
1 
4 
3 
1 
1 

74 

= = 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
3 
2 
1 
1 

Memuriyetin nevi 

Telefonncu 
Kamyon şoförü 
S. î . Bekçi 
S. II. Hademe 

Eskişehir hastanesi 

Mütehassıs doktor (Baş hekira) 
Mütehassıs » 
S. I I . Doktor 
S. I II . » 
S. II . Eczacı 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. II. Memur 
Baş hemşire 
Etüv makinisti 
Hemşire 
Hasta bakıcı 
Aşçı hası 
S. I. Bekçi 
S. II . Hademe 

Derece 

17/111 
17/111 
18/11 
18/111 

6/1 
6/1 
7 
8 

10 
10 
11 
14 
14 
16 

17/1 
17/11 
17/11 
18/11 
18/111 

Adet 

1 
1 
2 

17 

75 
——— 

1 
5 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
6 
6 
1 
1 

11 

12 
. 

20 Zat işleri müdürlüğü 

Ankara hastanesi 

Mütehassıs doktor 
» » 

S. III. » 
S. I. Eczacı 
Kalem şefi 
Şef montör 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II . » 
Eczacı kalfası 
Baş hemşire 

(Baş hekim) 

Etüv makinisti (Kaloriferci) 
Hemşire 
Hasta bakıcı 
Aşçı başı 

6/1 
6/1 
8 
9 

10 
11 
11 
12 
14 
14 
14 
16 

17/1 
17/11 
17/11 

1 
11 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

13 
13 
2 

Zat işleri müdürü 
•» » » muavini 

Evrak ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. I I . Memur 

Malzeme dairesi 

Malzeme reisi 
Malzeme reis muavini 
Baş müfettiş 
S. I. Müfettiş 
S. I. Müfettiş (Kimyager) 
Sipariş şefi 
S. I I . .Müfettiş 

4 
5 
8 
9 
10 
11 
12 

14 

3 
5 
6/1 
6/II 
6/II 
7 
8 

1 
1 
1 
2 
7 
7 
5 

23 

47 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
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Memuriyetin nevi Derece Adet 

Kalem âmiri 
Sipariş memuru 
Müdekkik 
Masa şefi 
Muhasip 
S. I. Memur 
S. II . » 

9 
9 
10 
11 
11 
12 
14 

2 
5 
6 
2 
8 

11 
12 

Hukuk işleri müdürlüğü 

Daire müdürlüğü 

Daire müdürü 
S. I. Memur 
S. II. Şoför 
Memur namzedi 
S. I. Hademe 
S. II. » 
S. II. Bekçi 

12 
15 
16 

18/11 
18/111 
18/111 

İşletme müdürlükleri 

S. I. işletme müdürü 
S. II. » » 
Müfettiş 
işletme âmiri 
S. II. Müfettiş 
Evrak ve dosya âmiri 
Mürakip 
Kalem âmiri 

3 
4 
5 

6/1 

Memuriyetin nevi 

56 

Hukuk işleri müdürü 
Müşavir avukat 
Hukuk işleri müdür muavini 
S. I. Avukat 
S. II . Avukat 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II. » 

4 
4 
5 
5 
6/II 
9 

10 
11 
12 
14 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

11 

1 
1 
1 
2 
5 

87 
6 

103 

8 
4 
3 
1 
1 
3 
1 

12 

Sipariş memuru 
Kalem şefi 
Müdekkik 
Masa şefi 
Muhasip 
S. I. Memur 
S. II . » 
Memur namzedi 
S. II. DaktiJo 

Derece 

9 
10 
10 
11 
11 
12 
14 
16 
16 

Adet 

1 
17 

l 
29 
28 
GO 
34 
22 

1 *°» 

la 

İşletme hekimlikleri 

Baş müfettiş (Doktor) 
Mütehassıs doktor 
S. I. Doktor 
S. II . » 
S. III . » 
S. I I I . » (Dişçi) 
S. I. Eczacı 
S. I I . Eczacı 
S. III . Eczacı 
Masa şefi 

S. I. Memur 
S. II . > 
S. II . » (Sıhhat memuru) 
Eczacı kalfası 
Memur namzedi 
Hemşire 
Hasta bakıcı 

6/1 
6/1 
6/II 
7 
8 
8 
9 

10 
11 
11 
12 
14 
14 
14 
16 
17/1 
17/11 

işletmeler hukuk işleri amirlikleri 

Hukuk işleri âmiri 
S. I. Avukat 
S. I I . Avukat 
Kalem şefi 
S. I. Memur 
S. II, » 

6/II 
5 
6/II 

10 
12 
14 

İşletmeler daire memurluklan 

Masa şefi U 

288 

10 
1 
4 

51 
13 
12 
6 

13 
9 
1 
1 
4 

10 
24 
1 

12 
1 

173 

2 
2 

18 
1 
5 
5 

33 
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Memuriyetin nevi Derece Adet 

S. î . Memur 
S. II. > 
S. I. Hademe 
S. II. > 
S. I. Bekçi 

s.n. > 

12 1 
14 ] 
1 8 / n 105 
18/111 258 
18/11 5 

18/in 9 

İşletmeler yol baş müfettişlikleri 

İşletmeler cer başmüfettişlikleri 

Cer başmüfettişi 6/1 
S. I. Cer müfettişi 6/II 
S. I. Elektrik işleri şefi 7 
S. I I . Mühendis Cer müfettişi 7 
S. I . Atelye şube âmiri 8 

380 

Yol baş müfettişi 
S. I. Yol müfettişi 
Mühendis şube şefi 
Emniyet tesisatı müfettişi 
S. I. Diplomalı mühendis 
S. I. Telgraf müfettişi 
S. I. Şube şefi 
S. II. Şube şefi 
S. II. Telgraf müfettişi 
S. II. Merkez fen memuru 
S. I. Ustabaşı 
S. II. » 
S. I. Kısım şefi 
Masa şefi 
Muhasip 
S. I. Ressam 
S. I. Memur 
S. II. Kısım şefi 
S. II. Ressam 
S. II. Memur 
S. I. Telefon tesisat memuru 
S. II. > > > 
S. II. Daktilo 
Memur namzedi 
Telefoncu 
S. II. Bekçi 
Geçit bekçisi 
JDrezinör 

6/1 
6/H 
7 
7 
8 
8 
8 
9 

10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
14 
14 
15 
16 
16 
17/ın 
18/111 
19/1 
19/1 

10 
12 
9 

10 
2 
3 

16 
18 
7 

21 
2 
2 

75 
2 
3 
3 

12 
118 
11 
19 
3 
9 
2 

18 
35 

220 
285 
210 

1137 

10 
11 
1 
2 
2 

Memuriyetin nevi Derece Adet 

S. I I . Cer müfettişi 
Mühendis depo şefi 
S. II . Elektrik işleri şefi 
S. I. Depo şefi 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
S. II . Merkez fen memuru 
S. I. Ustabaşı 
S. I I . Depo şefi 
Başmakinist 
Şef montör 
S. I. Makinist 
Masa şefi 
S. I. Memur 
Başrevizör 
S. I. Sabit makinist 
S. I. Nezaret makinisti 
S. I I . Makinist 
Mezun ateşçi 
S. I. Revizör 
S. I. Şoför 
S. I I . Nezaret makinisti 
S. I I . Memur 
Puvantör 
S. I I . Şoför 
S. I I . Revizör 
S. I I I . Şoför 
Memur namzedi 
S. I. Ateşçi 
Revizör muavini 
S. I I . Ateşçi 
Pompacı 
Gardvagon 
Sabit makine ateşçisi 
S. I. Bekçi 
Mağazacı 
S. I I . Bekçi 

8 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
16 
17/1 
17/1 
17/11 
17/11 
18/1 
18/1 
18/11 
18/11 
18/111 

11 
3 
1 

20 
4 
3 
1 
3 

23 
28 

6 
259 
23 
29 
24 

1 
46 

275 
375 
71 
15 
15 
35 
14 
10 
87 

3 
11 

458 
29 

466 
135 
462 
212 

39 
42 
73 

3338 

İşletmeler hareket baş müfettişlikleri 

Hareket baş müfettişi 
S. I. Hareket müfettişi 
S. I I . » » 
S. I. Gar şefi 
S. I I . » » 
Müfettiş muavini 

6/1 
6/H 
8 
8 
9 

10 

10 
19 
30 
14 
52 
15 
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Memuriyetin nevi Derece Adet 

S. I. İstasyon şefi 
Kalem şefi 
S. I I . istasyon şefi 
Masa şefi 
S. I. Tren muayene memuru 
S. I I I . İstasyon şefi 
S. I. Memur 
S. I I . Tren muayene memuru 
S. I. Ambar muhasibi 
Hareket memuru 
S. I I . Ambar muhasibi 
S. I I . Memur 
Baş yardımcı 
S. I. Şeftren 
S. I. Yardımcı 
Başmanevracı 
S. İ l . Şeftren 
S. I I .Yardımcı 
Memur namzedi 
Bagaj kondüktörü 
Kondöktör 
S. I. Manevracı 
Kopyacı 
S. I I . Manevracı 
S. I. Lâmbacı 
Amele çavuşu 
S. I I . Lâmbacı 
S. I. Bekçi 
Gardifren 
S. I. Makasçı 
S. I I . Bekçi 
Hamalbaşı 
S. I I . Makasçı 
S. I. Hamal 
S. I I . » 
S. I I . Amele 

10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
17/11 
17/11 
17/111 
17/111 
18/1 
18/1 
18/11 
18/11 
18/11 
18/111 
18/111 
18/111 
19/1 
19/1 
19/11 
19/11 

132 
2 

345 
2 

16 
465 

13 
15 
73 

517 
103 

8 
51 

215 
215 
44 

259 
222 
365 
226 
443 
123 
29 

115 
21 

1 
12 
80 

1000 
500 
139 
23 

700 
92 

247 
16 

6969 

Haydarpaşa Uman ve rıhtım başmüfettişliği 

Liman ve rıhtım başmüfettişi 
S. I. Müfettiş 
Liman ve rıhtım müfettişi 
Evrak ve dosya âmiri 
Liman şefi 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 

6/1 
6/II 
7 
8 
9 
9 

10 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 

( S. Saj 

Memuriyetin nevi Derece Adet 

Masa şefi 
Muhasip 
Deniz başmemuru 
Silo şefi 
S. I. Memur 
S. T. Römorkör kaptanı 
S. I. » makinisti 
S. I. Ambar muhasibi 
S. I I . Memur 
S. I I . Römorkör makinisti 
S. I. Yardımcı 
S. I I . » 
Mülâzim römorkör kaptanı 

» » makinisti 
Mavna kaptanı 
Dalgıç 
Telefoncu 
Römorkör ateşçisi 
S. I. Hademe 
S. II . » 
S. I. Bekçi 
S. I I . » 
Mağazacı 
S. I. Yol çavuşu 
Amele çavuşu 
Tayfa 
S. I. Amele 
S. I I . » 

11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
13 
14 
14 
15 
16 
16 
16 
17/1 
17/1 
17/HI 
18/1 

ıs/n 
ıs/m 
18/11 
18/111 
17/HI 
15 
18/1 
18/111 
19/1 
19/11 

5 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
9 
2 
2 
3 
5 
1 
2 
4 
3 
2 
6 
2 
2 

13 
13 
2 
1 
6 

20 
9 
4 

137 
Masraf tertibinden ücret alanlar 

Tesellüm ve sevk şefliği 

Tesellüm şefi 
Tesellüm şefi (Kimyager) 
Kalem âmiri 
S. I. Kimyager 
Sipariş memuru 
Müdekkik 
Masa şefi 
S. I . Memur 
S. I I » 
Lâbortuar kalfası 
Mağazacı 
Amele çavuşu 

7 
7 
9 
9 
9 

10 
11 
12 
14 
14 
17/HI 
18/1 

1 
1 
1 
2 
1 
7 
3 
5 
6 
2 
2 
1 
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Memuriyetin nevi 

— 55 
Derece Adet 

S. I. Bekçi 
S. II. > 
S. II. Hademe 

S. I. Amele 

s.n. » 

Mağazalar 

S. I. Mağaza şefi 
Kalem âmiri 
Müdekkik 
S. I Şefreyyon 
Muhasip 
S. I. Memur 
s. n. » 
Memur namzedi 
Mağazacı 
Kamyon şoförü 
Amele çavuşu 
S. I. Hademe 
S. I. Bekçi 
S. II. » 
S. II. Hademe 
S. I. Amele 
S. II. » 

Yol ateiyesi 

Yol atelye müdürü 
S. I. atelye müdür muavini 
Yol baş müfettişi 
S. II. Yol atelye mıntaka mü
hendisi 
Emniyet tesisat müfettişi 
S. II. Müfettiş (Kurs müdürü) 
S. II . » » 
S. II . Atelye şube âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 

18/11 
18/111 
18/111 
19/1 
19/H 

6/H 
9 

10 
10 
11 
12 
14 
16 
17/111 
17/111 
18/1 
18/II 
18/11 
18/111 
18/111 
19/1 
19/11 

1 
1 
2 

10 
20 

Memuriyetin nevi Derece Adet 

66 

8 
8 

10 
14 
39 
40 
48 

5 
29 

o 

9 

6 
6 

27 
9 

89 
V&â 

485 

6/1 
6/1 

7 
7 
8 
9 
9 
9 
10 

1 
0 

5 
3 
1 
5 
4 
1 
1 

S. II. Merkez fen memuru 
S. I. Usta başı 
Muhasip 
S. I. Kısım şefi 
S. II. » » 
S. I. Memur 
Baş rovizör 
Baş puvantör 
S. II. Memur 
S. 1. Revizör 
Puvantör 
Memur namzedi 
S. II . Daktilo 
Mavici 
Kamyon şoförü 
Telefoncu 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 
S. II. Bekçi 
S. II. Hademe 

10 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
14 
14 
15 
16 
16 

17/111 
17/111 
17/111 
18/11 
18/11 
18/111 
18/111 

Eskişehir cer ateiyesi 
S. I. Atelye müdürü 
S. I. Atelye müdür muavini 
S. I. Diplomalı mühendis 
Fabrika kısım âmiri 
S. I. Elektrik işleri şefi 
S. I. Atelye şube âmiri 
S. I. Merkez fen memuru 
S. II. Diplomalı mühendis 
Evrak ve dosya âmiri 
S. II. Atelye şube âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
S. II. Merkez fen memuru 
S. I. Usta başı 
S. I. Ressam 
Şef montör 
Masa şefi 
S. II. Ustabaşı 

S. I. Makinist 
S. I. Memur 
Baş puvantör 
S. II. Ressam 

7 
6 
6 
6 
3 
4 
2 
1 

12 

11 
2 
6 
2 

1 
5 
1 
5 
2 
1 

11 

118 

5 
6/1 
6/II 
6/H 
7 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 

1 
2 
2 
2 
1 
10 
3 
2 
1 
7 
1 
4 
5 
19 
1 
9 
5 
1 
2 
8 
1 
3 
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Memuriyetin nevi Derece Adet 

S. I. Sabit makinist 
S. II . Memur 
Puvantör 
Memur namzedi 
S. I. Ateşçi 
Aşçıbaşı 
Hastabakıcı 
Mavici 
S. I I . Manevracı 
Şakirt 
Sabit makina ateşçisi 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 
S. I I . Hademe 
S. I I . Bekçi 

12 
14 

15 
16 
17/1 
17/11 
17/11 
17/111 
17/111 
18/1 
18/1 
18/11 
18/11 
18/111 
18/111 

Halkapînar cer atelyesi 

Yedikule cer atelyesi 

S. II . Atelye müdürü 
Fabrika kısım âmiri 
S. I. Atelye şube âmiri 
Kalem âmiri 
S. I. Ustabaşı 
S. I I . » 
S. I. Memur 

6/II 
6/II 
8 
9 

10 
11 
12 

3 
19 
10 
7 
2 
2 
2 
1 
1 
5 

13 
7 
3 
9 

13 

187 

S. II . Atelye müdürü 
Fabrika kısım âmiri 
S. I. Atelye şube âmiri 
S. I I . » » » 
Kalem şefi 
S. II . Merkez fen memuru 
S. I. Ustabaşı 
S. II . Ustabaşı 
S. I. Memur 
Baş puvantör 
S. I. Sabit makinist 
S. I I . Memur 
Puvantör 
Sabit makina ateşçisi 
S. I. Bekçi 
S. I I . Bekçi 

6/II 
6/II 
8 
9 

10 
10 
10 
11 
12 
12 
12 
14 
15 
18/1 
18/11 
18/III 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
3 
3 
7 
7 

36 

Memuriyetin nevi Derece Adet 

Başpuvantör 
S. I I . Kessam 
S. II . Memur 
Puvantör 
Sabit makine ateşçisi 
S. I. Bekçi 

12 
12 
14 
15 
18/1 

18/11 

Sivas cer atelypsi 

S. I. Atelye müdürü 5 
S. I. » » muavini 6/1 
S. I Diplomalı mühendis 6/II 
Fabrika kısım âmiri 6 / n 
S. I. Elektrik işleri şefi 7 
S. I. Merkez fen memuru 8 
S. I. Atelye şube âmiri 8 
S. I I . Diplomalı mühendis 8 
Evrak ve dosya âmiri 8 
Kalem âmiri 9 
S. I I . Atelye şube âmiri 9 
Kalem şefi 10 
S. I I . Merkez fen memuru 10 
S. I. Ustabaşı 10 
S. I. Eessam 11 
S. I I Ustabaşı 11 
Masa şefi 11 
S. I. Makinist 11 
S. I. Memur 12 
Baş puvantör 12 
S. I. Sabit makinist 12 
S. II. Memur 14 
Puvantör 15 
Memırç namzedi 16 
Aşçıbaşı 17/H 
Hasta bakıcı 17/H 
Mavici 17/IH 
Şakirt 18/1 

Sabit makine ateşçisi 18/1 
Mağazacı 18/11 
S. I. Bekçi 18/11 
S. I. Hademe 18/11 
S. II . Hademe 18/111 
S. II. Bekçi 18/111 

1 
1 
4 
3 
3 

10 

84 

1 
2 
2 
2 
1 
3 
8 
2 
1 
1 
4 
2 
6 
8 
4 
4 
4 
1 
8 
1 
2 

13 
13 
5 
2 
2 
1 

12 
2 
3 
8 
2 

11 
14 

150 
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Memuriyetin nevi 

— 57 
Derece Adet 

Çeltek madeni 

İşletme âmiri 
S. I. Diplomalı mühendis 
S. II . Merkez fen memura 
Masa şefi 
S. I. Sürveyyan 
S. I. Sabit makinist 
S. II . Memur 
Puvantör 
S. I. Yol çavuşu 
Memur namzedi 
S. I I . Yol çavuşu 
S. I. Bekçi 

Matbaa 

6/1 
6/II 

10 
11 
12 
12 
14 
15 
15 
16 
17/11 
18/11 

Eskişehir talebe pansiyonu 

Kalem şefi (Pansiyon müdürü) 10 
Masa şefi (Muallim) 11 
S. I. Memur 12 
S. I. Memur (Müzakereci muallim) 12 
S. II . Memur 14 
Hemşire 17/1 
Ahçıbaşı 17/11 
S. II. Hademe 18/111 

21 

S. II . Atelye müdürü 
S. II. Atelye şube âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
S. I. Ustabaşı 
Masa şefi 
S. I. Ressam 
S. I. Memur 
S. I I . » 
S. I. Şoför 
Memur namzedi 
Mağazacı 
S. I. Hademe 
S. I. Bekçi 
S. II . Bekçi 
S. II. Amele 

6/II 
9 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
14 
14 
16 
1 7 / m 

ıs/n 
18/11 
18/111 
19/1 

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

30 

Memuriyetin nevi Derece Adet 

S. II. Amele 19/11 

Konya talebe pansiyonu 

Kalem âmiri (Pansiyon müdürü) 9 
Kalem şefi 10 
S. I I . Memur (Muallim) 14 
Hemşire 17/1 
Ahçıbaşı 17/11 
S. II. Hadele 18/111 
S. II. Amele 19/11 

Eskşehir sanat okulv 

Fabrika kısım âmiri (Okul mü
dürü) 6 / n 
S. I. Atelye şube âmiri (Okul M. 
muavini) 8 
S. I I . Atelye şube âmiri (Sanat 
öğretmeni) 9 
Kalem şefi 10 
Kalem şefi (Orta tedrisat öğret
meni) 10 
Kalem şefi (Cimnastik öğretmeni) 10 
Kalem şefi (Elişi öğretmeni) 10 
Kalem şefi (Müzakereci) 10 
S. I. Usta başı (Atelye ustabaşısı) 10 
Muhasip 11 
S. I. Memur 12 
S. I. Montör (Amelî öğretmen) 12 
S. II. » » 13 
S. II . Montör (Sipariş ustası) 13 
S. I I . Memur 14 
Puvantör 15 
Memur namzedi 16 
Hasta bakıcı 17/11 
Ahçıbaşı 17/11 
Sabit makina ateşçisi (Kaloriferci) 18/1 
S. II . Bekçi 18/111 
S. II . Hademe 18/III 
S. I. Amele (Çamaşırcı) 19/1 
S. II . » (Ütücü ve yamacı) 19/11 

3 

17 

17 

2 
1 

4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
6 

15 
3 
6 

63 

( S. Sayısı : lâ9 ) 



Memuriyetin nevi 
- 58 — 

Derece Adet 

Ihça palamutluk hattı 
S. I. Kısım şefi 11 
Yol bekçisi 18/11 

Müteferrik müstahdemin 
S. II. Atelye şube âmiri 9 

1 
10 

11 

Memuriyetin nevi Derece Adet 

S. I I . Memur 
S. I. Ateşçi 
S. II. » 
S. I. Bekçi 
S. II. » 
Bahçıvan 

14 
17/1 
17/11 
18/11 
18/111 
18/11 

DERİNCE TRAVERS FABRİKASI 

S. I. Atelye müdürü 5 1 
S. I. Diplomalı mühendis (Orman 
mühendisi) 6/II 1 
S. II Doktor 7 1 
S. II . Merkez fen memuru 10 2 
S. I. Şefreyyon 10 1 
Muhasip 11 1 
S. I. Makinist 11 1 
S. I. Memur 12 1 
Baş puvantör 12 2 

S. I. Sabit makinist 
S. I I . Memur 
S. I. Şoför 
S. I I . Sabit makinist 
Sabit makina ateşçisi 
S. II. Bekçi 
S. I I . Hademe 

Bahçıvan 

TRABZON - İRAN HUDUT TRANSİT YO LU OTOBÜS, KAMYON VE OTOMOBİL 
İŞLETMESİ 

İşletme müdürlüğü 
S. II. işletme müdürü 
Kalem âmiri 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II . Hademe 
S. II. Bekçi 

4 
9 

11 
12 
18/111 
18/111 

Cer 

S. II. Depo şefi 
S. I. Usta başı 
S. I. Memur 
S. II . Memur 
S. I. Şoför 
S. II. » 
S. I II . Şoför 
S. II . Bekçi 
S. II . Hamal 

10 
10 
12 
14 
14 
15 
16 
18/111 
19/11 

1 
1 
1 
2 

12 
27 
23 

Ticaret ve Hasılat 

S. I. Müfettiş 
Mürakip 
Masa şefi 
S. I. Memur 

6/11 
9 

11 
12 

Muhasebe 

Masa şefi 
S. I. Memur 
S. I I . Veznedar 
S. II. Memur 

11 
12 
12 
14 

1 
1 
1 
1 
6 

34 

45 

12 
14 
14 
16 
18/1 
18/111 
18/111 
18/11 

4 
2 
1 
4 
7 
8 
4 
1 

42 

Hareket 

S. II. Hareket müfettişi 
S. I. istasyon şefi 
S. II. » » 
S. I. Tren muayene memuru 

8 
10 
11 
11 

.1 
2 
2 
1 

( S. Sayısı : 199 ) 



- 8 9 -
Memuriyetin nevi Derece Adet 

S. I II . İstasyon şefi 
Hareket memuru 
S. II. Bekçi 
S. II. Hademe 
S. II. Hamal 

12 
14 
18/111 
18/111 
19/II 

22 

Hekimlik 

S. II. Doktor 
S. II . Hademe 18/111 

Memuriyetin nevi Derece Adet 

Hukuk 

S. II. Avukat 6/H 

Masraf tertibinden ücret alanlar 

S. I. Şefreyyon 
Mağazacı 
S. U. Bekçi 
S. II. Amele 

10 
17/111 
18/111 
19/11 

1 
1 
1 
3 

1 — Umumî yekûn dahilinde kalmak şartile ihtiyaç görüldüğü takdirde tahsisatları aynı madde 
dahilinde bulunan kadrolar arasında münakale icrasına umum müdürlük salâhiyeti ardır. 

2 — Masraf tertibine dahil bulunan mühendisler, telgraf çavuşları, sürveyanlar, yol bekçileri, 
şefmontör ve montörler, sabit makine makinisti ve ateşçileri, amele çavuşları, amele, levajcı, yol çavuş 
ve muavinleri ve hamallarla 3173 numaralı Barem -kanununa ilişik (2) numaralı cetvelde yazılı bu
lunan müstahdemler ve 3656 numaralı kanunun 19 ncu maddesine istinaden istihdam edilecek steno 
ve mekanografların adet kadroları İhtiyaca göre umum müdürlükçe tayin olunur. 

3 — Leninakan, pityon ve Meydanıekbezdeki cer ve hareket memur ve müstahdemlerinin ücret
leriyle ilâveten mütefervika tertibinden verilecek tahsisatların miktarları umum müdürlükçe tayin 
olunur. 

4 —• İdare hastaneleri başhekimliklerini ifa eden mütehassıs doktorların ücretlerine ilâveten 
müteferrika tertibinden verilecek tahsisatın miktarları umum müdürlükçe tayin olunur. 

( S. Sayısı : 199 ) 



f i Nakil vasıtaları kadrosu 

1 

1 

1 
1 

No. 

261 

260 

2157 
2320 

Nevi 

Kamyon 

» 

» 

Markası 

Berliye 

Şevrole 

Fordsoıı 
Ford 

Plâka No. 

5199872 

836573 

5119770 
3409530 

1 723 » 

1 721 » 

1 59-A Motosiklet 

1 Bisiklet 

Ford 

Şevrole 

D. K. V. 

Ariel 

Binek atı 

Hastane nakliye 
kamyoneti 
Sıhhiye otobüsü 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

5199872 idarî malzeme nakliyatı için Haydarpaşa 
baası hizmetinde 

836573 Haydarpaşa mağazası hizmetinde (S. sahil 
tından devren 

5119770 Ankara mağazası hizmetinde 
» » » (S. Sahil hat 

tından. devren) 
1290966 İzmir mağazası hizmetinde (S. sahil hattın 

devren) 
835501 » » > (Aydın hattının 

bayaasmdaki kıymeti 
847962 Merkez hizmetinde (vekâlet ve sair dev 

irtibatı temin için) 
Malatya işletmesi için (şehrin uzaklığı do 

sile irtibatı temin için ) (Yeniden alınacak) 
02/0623 Adana işletmesi hizmetinde (şehrin uza 

dolayısile irtibatı temin için) 
peltek maden mühendisliği hizmetinde 

Yeniden alınacaklar 
Ankara sıhhiye teşkil âtı emrinde 

Merkez sıhhiye teşkilâtı emrinde 



- 6 1 -
D - CETVELİ 

ÜCRETSİZ SEYAHAT ETMEK HAKKINI HAİZ OLANLAR 

1 — Devlet demiryolları işletme idaresi memur 
ve müstahdemlerinden hatların teftiş, inşa, ta
mir, muhafaza, idare ve işletme işlerile muvaz
zaf olanlarla sıhhî işler ve teşkilâtta vazifedar 
bulunanlar. 

2 — Gidiş ve gelişlerinde muvakkat bir va
zife ve memuriyetin ifası için başka bir yere 
gönderilen ve getirilenlerle sabit vazifelerde olup 
bulundukları yerden diğer bir yere naklen tayin 
olunanlar, veya askerî hizmetlerini ifa için ay
rılanlar (Gidecekleri yere kadar) yeniden tavzif 
ve tekaüt edilen, kadro ve teşkilât veya idarî 
sebeplerle açığa çıkarılan, istifa eden veya hiz
metten affolunan Devlet demiryolları memurları 
ile müstahdemleri ve aile beyannamelerinde ya
zılı aileleri efradı (Kendi ev eşyaları ve ehlî hay
vanatı dahil). 

Ancak idareye intisap müddeti altı ayı dol
durmadan istifa edenlere ve aileleri efradına bu 
teshilât yapılmaz. 

3 — Senede iki dafeya münhasır olmak üzere 
umum şebeke üzerinde arzu ettikleri yere kadar 
gidiş ve gelişlerinde Devlet demiryolları işletme 
idaresinin memur ve müstahdemleri ile aile be
yannamelerinde yazılı aileleri efradı ve memur ve 
ailesile birlikte seyahat etmek mecburiyetinde 
bulunan hizmetçiler ve işletmedeki usulüne tevfi
kan Devlet demiryolları ve limanları askerî komis
yonu reis ve azalarile irtibat subayları ve bun
larla birlikte ikamet eden harcırah kararnamesile 
muayyen aileleri efradı (Bagajları dahil). 

4 — Vefat, evlenme, vesair sebeplerle iaşe 
mükellefiyeti memura teveccüh eden aile efradı 
(Gidecekleri yere kadar kendi ve ev eşyaları ve 
ehlî hayvanatı dahil) ile vefat eden memur ve 
müstahdemin aile beyannamesinde yazılı ailesi 
efradı (Gidecekleri yere kadar kendi ve ev eşya
ları ve ehlî hayvanatı dahil) ve ölenlerin cenaze
leri (ailelerinin arzu ettiği mahalle kadar). 

5 — Diğer permi haklarına halel gelmemek 
üzere ahvali sıhhiyeleri dolayısile başka mahallere 

gitmelerine lüzum gösterilen memur ve müstah
demlerle aile beyannamelerinde yazılı aileleri 
efradı (500 kiloya kadar eşyaları dahil). 

Bu suretle gönderilecek çocuklar 15 yaşın
dan küçük olduğu takdirde aile efradından bi
risi refakat edebileceği gibi aile efradından biri
sinin ayni sebeple gönderilmesi halinde 15 ya-

( S. Sayısı 

şmdan aşağı çocuklarından biri beraber gidebilir. 
6 — Vazife icabı olarak ayrıca yol masrafı al

mamak ve kendi hudutları dahiline münhasır 
kalmak üzere seyahat eden umumî müfettişler, 
valiler, kaymakamlar, nahiye müdürleri, vilâyet 
ve kaza jandarma kumandanları, emniyet mü
dür ve âmirleri. 

7 — Devlet demiryolları ve umanları umu
mî idaresi memur ve müstahdemlerinin çocuk
larından tahsil müddetleri zarfında mektep bu
lunan en yakin mahalle gidip gelecekler, her 
yolcu katarında inzibatı temine memur resmî 
elbise giymiş ve 12 nci dereceden en fazla iki 
polis ve bir askerî inzibat memuru ile vazife-
ten katarda bulunması icap eden gümrük me
murları ile dahilî ve millî emniyet için Münaka
lât vekâletinin alâkadar vekâletlerle birlikte 
tesbit edeceği miktardaki kartları hâmil olan 
sivil veya formalı zabıta memurları ve ayda bir 
defaya münhasır olmak üzere çarşısı bulunma
yan veya mevcut çarşısı ihtiyacı temin edemi-
yen mahallerden erzak tedarik etmek üzere baş
ka mahallere gidecek memurlar ve beyanname
lerinde yazılı efradı aileden birisi (10 yaşını 
ikmal etmemiş çocuklar annelerile birlikte seya
hat edebilirler) ve idarenin talebe pansiyonla
rında okuyan çocuklardan tatil zamanlarında 
aileleri nezdine gidip gelecek olanlar . 

8 — Münakalât vekâleti müsteşarı ve mua
vini ile Kara nakliyat dairesi reisi ve muavi
nine ve fen heyeti müdürüne, tarife dairesi rei
sine hizmet kartı verilir. 

9 — Demiryolları güzergâhındaki Devlet tel
graf, telefon ve radyo merkezlerile hatlarının 
inşa, tesis, tamir, teftiş ve murakabe işlerile alâ
kadar memurlara Münakalât vekilinin tensibi 
ile mıntaka veya şebekeye mahsus hizmet kar
tı verilir 

10 — Mütekabiliyet şartiLe mücavir demir
yolu şirketleri veya ecnebi demiryolları memur
larından Devlet demiryolları üzerinde seyahat 
edecek olanlar ve aileleri. 

11 — Münakalât vekili emri ile hâmiline 
mahsus olarak verilecek beş adet kart hâmilleri. 

12 — Banliyö güzergâhında oturan Devlet 
demiryolları memur ve müstahdemleri. 

13 — Kendilerine servis vagonu tahsis olunan 
: 199 ) 



yüksek zatların kendi arzu ve muvafakatlarile 
servis vagonlarında seyahat ettirecekleri kimse
leri. 

14 — İşletmeye açılacak hatlar için tertip 
edilen tören trenlerinde seyahat edenler. 

15 — Adedi onu geçmemek şartile Devlet 

Tenzilâtlı ücretle seyahat etm 

1 — Senede iki defaya münhasır olmak üze 
re, Devlet demiryolları işletme idaresi memur 
ve müstahdemlerile aile beyannamesinde ya
zılı aileleri efradı ve Devlet demiryoları askerî 
komisyon reis ve azalarile irtibat subayları ve 
bunlarla birlikte ikamet eden hareirah kararrıa-

Devlet demiryolları memur ve müs 

1 — Devlet demiryolları memur ve müstah
demlerinin tâbi bulunduğu şerait dahilinde de-
miryollar inşaat dairesinin maaşlı ve ücretli me
murları ve henüz tamiratı işletmeye devredilme
miş kısımlarda tamirat ve bakım işlerinde çalı-
şan kısım şefleri ve yol çavuşları (diğer yevmi
yeliler hariç) Münakalât vekâleti merkez me
mur ve müstahdemleri ve bu fıkrada yazılı me
murların aileleri efradı. 

2 — İnşaat dairesi reisi ile tensip edeceği in
şaat dairesi memurlarından iki zata ve yol işlerin
de ve diğer ııafia hizmetlerinde kullanılacak me
murlara verilmek üzere Naf ia vekili emrine hami
line iki şebeke ve henüz işletmeye devredilmemiş 
kısımlardaki memurlara da işletmedeki emsali 
gibi mmtakalarma ait hizmet kartı verilir. 

3 — Staja verilecek ve stajda bulunan subay
lar umumiyetle idare memurları gibi aile eşya-
larile birlikte nakledilirler. 

Gedikli erbaşlarla erlerin staja çıkışları ve 
dönüşleri Devlet demiryolları memurları gibi 
idarece meccanen temin edilir. 

Stajiyerlerin yetişmesi ve disiplin bakımın
dan sık, sık teftiş edilebilmeleri için Demiryol 
alay komutanı ve muavinine Demiryol şube 
müdürüne, İşletme tabur komutanlarına, subay 
ve erbaşlarla erleri çalışan işletme bölük komu
tanlarına kıtalarının bulunduğu ve staj gördüğü 
mmtakalara şamil olmak üzere hizmet kartı 
verilir. 

Stajiyer bölüklerin eşya ve sair ihtiyaçları 

denizyolları Umum müdürlüğü mensuplarına 
Denizyollar umum müdürlüğünün teklifi ve Mü
nakalât vekilinin tensibi ile ve mütekabil olmak 
üzere nama mahsus kart verilir. 

İÜ — İdarece görülecek lüzum üzerine 60 va
gon eşya meccanen naklolunur. 

ek hakkını haiz olanlar 

mesile muayyen aileleri efradı. 

2 — Mütekabiliyet şartile mücavir demiryo
lu şirketleri veya ecnebi demiryolları memurla
rından Devlet demiryolları üzerinde seyahat 
edecek olanlar ve aileleri. 

ıhdemleri gibi seyahat edenler 

bölüklerin hizmetlerine mukabil meccanen nak
ledilir. ( Alay merkezinden bölük mmtakaları-
na kadar) . 

4 — Demiryol muhafaza taburları veya 
bu maksat için istihdam edilen diğer kıta men
supları ve bunların hasta ve yaralıları ile lü
zumlu vesait levazım, teçhizat ve ağırlık ve 
hayvanları ve devamlı işleri için celp ve tedarik 
ve tevzi edilecek yiyecek ve içecek maddeleri 
tabur mıntakaları dahilinde demiryolları üzerin
de parasız nakledilir. 

Mezkûr kıtaların subayları ile karakol komu
tanlığı vazifesini yapan erbaşlarına ve erzak 
tevziine memur olanlara muayyen mıntakaları 
dahilinde yapacakları vazife seyahatleri için 
mmtaka hizmet kartı verilir. 

Bu nakliyatın mıntakaları ve icra tarzları 
Umum müdürlük ile askerî komisyon reisliği ta
rafından müştereken tesbit edilir. 

5 — Demiryolları muhafaza kıtalarının te
şekküllerinden itibaren bu kanunun neşri tari
hine kadar 4 ncü maddede yazılı işler dolayısile 
yapılmış nakliyat için ücret tahakkuk etirilmez. 

6 — Demiryolları muhafaza kıtalarının ta
bur ve bölük komutanlarına vazife görecekleri 
mahallerdeki istasyon binalarında mesaî odası 
tahsis edildiği takdirde kira alınmaz. 

7 — Beden terbiyesi Umum müdürüne ya
nında bir zat ile seyahat edebilmek üzere şebeke 
kartı verilir. 

( S. Sayısı : 199 ) 
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H - CETVELİ 

1932 malî senesi Bütçe kanunu No. 1978 

Madde 6 — Mudanya iskelesinin harp esna
sında askerî demiryolları idaresince tecdiden inşa 
edilmiş olmasından mutahassıl hukuk ve menafii 
Mudanya Belediyesine terk olunmuştur. 

Devlet demiryollarına ait olupta işbu iskeleden 
geçecek olan malzeme, mahrukat, al ât ve edevat
tan belediyece resim almmaz. 

1934 malî senesi Bütçe kanunu No. 2478 

Madde 13 — Anadolu demiryolları idaresince 
Eskişehir ve Kütahya vilâyetleri çiftçilerine tevzi 
edilen tohumluk bedelinden idareye henüz borç
larını ödemeyenlerden yoksuzlukları mezkûr vi-
lâyetlerce bildirileceklerin borç kayıtları terkin ve 
diğerlerinin takip ve tahsiline devam olunur. 

Madde 14 — Muayyen tarifeli vesait ile seya

hat eden yolculardan alınacak nakliyat resmi hak
kındaki 10 nisan 1340 tarih ve 472 numaralı ka
nuna müzeyyel 25 haziran 1932 tarih ve 2030 nu
maralı kanunun 1 nci maddesile tayin edilen 45 
günlük müddet Devlet demiryolları ve limanlan 
işletme idaresine münhasır olmak üzere 75 güne 
iblâğ edilmiştir. 

1935 malî senesi Bütçe kanunu No. 2740 

Madde 13 — Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umumî idaresi, inşaat, balast, travers, mal-
zemei ferşiye, muharrik ve müteharrik edevat, 
kömür, kereste, demir köprüler ve aksamı ile 
tahmil ve tahliye işleri için senesi bütçesindeki 

tahsisatın nısfını tecavüz etmemek şartile ati se
neye şamil teahhüdat icrasına mezundur. 

Madde 16 — Devlet demiryolları şebekeye mü
cavir şehir ve kasabalarla istasyonları arasında 
otobüs ve kamyon servisleri yapmağa mezundur. 

1938 malî yılı Bütçe kanunu No. 3394 

Madde 10 — Her hangi bir sebeple kullanıl
mamış olduğu sabit olan biletlerin bedellerini iade 
etmeğe umumî müdürlük salâhiyettardır. 

Madde 13 — Ankara garı büfe ve gazinosu 
için tahsis edilen mütedavil sermaye ile yapılacak 

muamelât ve sarfiyat Muhasebei umumiye, Art
tırma, eksiltme ve ihale kanunları hükümlerine 
ve Divanı muhasebatın vize ve murakabesine ve 
işletme işleri de hiç bir vergi ve resme tâbi değil
dir. 

1939 malî yılı Bütçe kanunu No. 3602 
Madde 12 — Devlet demiryolları ve limanları 

işletme umum müdürlüğü istasyonlarında inzi
batı temin ile mükellef olan polis ve jandarma-

1940 malî yılı Bütçe 

Madde 8 — Devlet demiryolları ve limanları 
umumî idaresinin teşkilât ve vezaifine dair 
1042 sayılı kanunu muaddil 1483 sayılı kanunun 
8 nci maddesinin 1 nci fıkrasına tevfikan idare 
encümenince verilecek muvakkat müsaadenamele-
rin adedi (700) ü geçemez. 

Madde 12 — Devlet demiryolları memur ve 
müstahdemleri için haftada beş ve ayrıca senede 
(300) kiloyu geçmemek üzere getirtilecek erzak 

lara, idare binaları müsait olduğu takdirde mecca-
nen yer tahsisine umum müdürlük mezundur. 

kanunu No. 3846 

ve eşya meecanen naklolunur. 
Mahrukat tedariki müşkil olduğu umum mü

dürlükçe tesbit edilen mahallerle ara istasyonla
rında bulunan memur ve müstahdemlerin talep 
edecekleri mahrukat evliler için 2 000 ve bekâr
lar için 1 000 kiloyu geçmemek şartile ve nakil 
ücreti dahil edilmeksizin hesap olunacak maliyet 
üzerinden idarece temin edilir. 

ı>G<^ 
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İcra Vekilleri Heyetince 28 - II -1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Devlet deniz
yolları işletme umum müdürlüğünün 1941 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

1941 malî yılı bütçesi esbabı mucibesi 

İdaremizin üçüncü faaliyet senesini teşkil edecek olan 1941 malî yılı bütçemizi hazırlarken 1940 
senesi yedi aylık varidatı olarak elde edilen mebaliğ ile geçen seneki muhammenat göz önünde tutul
muş ve bunlara kiyasen : 

Varidat bütçemizin 1 nci faslını teşkil eden ticarî eşya tahmil ve tahliye ve aktarma hasılatında 
bir tahavvül vukuu gayrı melhuz görüldüğünden geçen seneki muhammenat aynen kabul edilmiştir. 

Kömür tahmil ve tahliye ve aktarma hasılatına ait 2 nci fasıl varidatında geçen senelere göre mü
him inkişaflar kaydedilmiş olduğundan bu fasıl varidatı % 50 nisbetinde fazlasile tahmin ve 
(350 000) liraya iblâğ edilmiştir. 

Ecnebî memleketlerden vaki ithalâtın ahvali harbiye dolayısile azalmasına binaen bu fasıl varida
tında görülen noksanlık nazarı dikkate alınarak geçen senenin (800 000) liralık muhammenatma karşı 
1941 senesi için (525 000) lira tahmin edilmiş ve aynı sebeple antrepo, ardiye, hamaliye, palamar, 
yolcu salonları hamaliye ve sair hasılatına ait 4 ncü fasıl varidatı dahi (100 000) lira noksanile 
(700 000) lira olarak tesbit edilmiştir. 

5 nci faslı teşkil eden su hasılatı dahilî su satışının inkişafı yüzünden geçen seneki (70 000) lira 
muhammenat (100 000) liraya çıkarılmıştır. 

Fenerler hasılatı geçen seneye nazaran (50 000) lira fazlasile (850 000) lira tahmin edilmiş ve tah
lisiye varidatı senei haliye noksanı göz önüne almarak (170 000) liradan (100 000) liraya indirilmiştir. 

İskeleler hasılatı dahilî münakalât dolayısile geçen seneki muhammenattan % 40 fazlasile idrak 
edilmesine binaen bu fasla (50 000) lira fazlasile (170 000) lira varidat tahmin edümiş ve tuz tahmil 
tahliye varidatı dahi 1940 senesi varidatı mütehakkıkasma kiyasen (20 000) lira fazlasile (65 000) 
liraya iblâğ edilmiştir. 

Müteferrik varidatın senei haliye tahakkukatı muhammenatma göre % 15 noksanile elde edildiği 
nazarı dikkate alınarak bu nisbet dahilinde (15 000) lira noksanile (88 000) lira olarak tahmin edil
miş ve bu suretle 1941 senesi muahmmen varidatımızın (4 692 000) liraya baliğ olacağı tesbit olun
muştur. 
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Â - Cetveli esbabı mııcibesi 

Fasıl : J 
Ücret ve yevmiyeler 

Madde 1 — Memurlar : 
Teklif olunan 1 625 880 lira 3653 numaralı Barem kanunu mucibince tanzimi icap eden loş 

ki I ât kadrolarına dahil memurların aylık ve ücretlerinin tesviyesine mahsustur. 
Madde 2 — Müteferrik Müstahdemler : 
Barem kanununun 19 ncu maddesine dahil müstahdemlerin ücretlerinin tesviyesine mahsustur. 
Madde 3 — Muvakkat müstahdemler : 
Mevsim aylarında tekasüf eden İşletme hizmetlerini tedvir maksadile hizmete alınacak ve mev

sim müddetince çalıştırılacak gişe ve bilet ve kapı memurları gibi muvakkat müstahdemleri ti ücret
lerinin tediyesi içindir. 

Fasııl : 2 
Ilarcirah 

Madde 1 -— Daimî memuriyet harcirahı: 
Daimî bir vazife ile nakil ve tayin edile.] memur ve müstahdemlerin tahakkuk edecek yol 

masraflarının tediyesi için konulmuştur. Geeen seneye nazaran mevcut 500 liralık tezayüt bil
hassa Van işletmesine gönderilecek memurlardan ileri gelmektedir. 

Madde 2 - - Muvakkat memuriyet harcirahı: 
Muvakkat bir vazife ile memuriyet merkezinden hariç gönderilecek memur ve müstahdemlere 

ait harcirahlarıu tahakkuk ve tesviyesi içindir. Mevcut bin liralık tezayüt filen yaj.nlan tecrübe
lere göre tahsisatın kifayet etmediğinin görülmesinden ileri gelmektedir. 

Madde 3 - - Devir teftiş harcirahı: 
Umumî idare müfettişlerinin yapacakları, vazife seyahatleri dolayısile tahakkuk edecek harcırah 

ve yevmiyelerinin tediyesi içindir. 

Fasıl : 3 
Ecnebî memleketlere gönderilecek memur ve talebenin ücret ve harcirah ve masrafları 

Madde 1 — Ecnebî memleketler harcirahile tahsilde bulunan talebe, memur ve müstahdemlerin 
yevmiye ve sair her türlü zarurî masrafları. Bu maddeye mevzu tahsisat halen Ingilterede tahsilde 
bulunan 44 ve Almanyada tahsil eden 6 ki ceman 50 talebemizin ücret ve tahsil zarurî masraf larile 
hastalık masraflarını ve bunları kontrol etmek üzere izam olunacak bir memurun ücret ve tahsisa
tını ihtiva etmektedir 

Madde 2 — Ecnebi mütehassıslar ücret ve masrafı : 
Bu maddeye mevzu 14 700 liralık tahsisat gemi kurtarma mütehassısı olarak halen idare hiz

metinde çalışan ecnebi kaptanın aylık ücret ve masraflarını ihtiva etmektedir. 

Fasıl : 4 
İçtimaî yardımlar ve tahsisat ve tazminatlar 

Madde 1 — Tekaüt, dul ve yetim maaşları karşılığı olarak tekaüt sandığına ödenecek mebaliğ : 
Mülga idarelerde hizmeti mesbuk mütekaitlerle 3137 numaralı kanun haricinde tekaütlük mü

kellefiyeti idareye teveccüh eden memur ve müstahdemlerin tekaüt aylıklarile diğer yetim ve dul ay
lıklarının tediyesine mahsustur. 

Madde 2 — 3137 numaralı kanun mucibince memurlar için tekaüt sandığına verilecek munzam 
aidat : 

Adı geçen kanunla tesis olunan tekaüt sandığına dahil memurların aylık ve ücretlerinden tevkif 
olunan % 5 lere mukabil kanun mucibince idarece ödenmesi icap eden munzam aidatın tediyesi için
dir. 

Madde 3 — 1683 numaralı kanun mucibince verilecek tekaüt ikramiyeleri ile memurlara ve ai
lelerine verilecek tazminat : 
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Madde unvanından da anlaşılacağı veçhile yeniden tekaüde sevkolunaeak memurlarla bunlardan 
ölenlerin ailelerine ödenmesi gereken tazminatın tediyesi içindir. Cari sene içinde 10 kadar memu
run tahdidi sinne tâbi olarak tekaütlükleri mevzubahs bulunacaktır. 

MADDE 4 — tedavi, sıhhî muavenet ve cenaze masrafları : 
Bu maddeye mevzu tahsisat memur ve müstahdem ve ailelerine yapılacak sıhhî yardım ve teda-

vilerlerle bunlardan ölenlerin ailelerine verilecek ölüm ve cenaze yardımlarının ifası için konulmuş 
olup geçen seneye nazaran tahsisatın 8 000 lira kadar fazla oluşu, şimdiye kadar yapılmamakda 
olan aile tedavilerinin de bu sene bütçesinde derpiş olunmasından ileri gelmektedir. 

Madde 5 — Memur ve müstahdemlere verileck hizmet elbisesi bedelleri: 
Bu madde idare hizmetinde çalıştırılan bekçi, kapıcı, odacı, gemici ve mürettebat gibi az ay

lıklı ve yeknesak kıyafette bulunması icabeden müstahdemlere verilecek elbise bedellerini ihtiva 
etmekte ve mecmuu 2013 ü bulan bu müstahdemlere senede bir elbise verileceği esasına göre he
saplanmış bulunmaktadır. 

Madde 6 — Kadro ve teşkilât dolayısile açıkta kalacaklara verilecek ücret ve tazminat: 
Madde unvanından da anlaşılacağı veçhile teşkilât ve kadro harici kalacak memurların beher 

hizmet senesi için bir ay itibarile alacakları tazminatı irae etmektedir. 
Madde 7 — 3633 numaralı kanunun 31 nci maddesi mucibince verilecek ücret ve tazminatlar: 
Teşkilât kanunumuzun 31 nci maddesine tevfikan hazırlanan nizamnamemiz mucibince memur 

ve müstahdemlerimize hizmetlerinin icabı olarak muhtelif ve müteferri, talî tahsisattan ikramiye 
veya primlerin tediyesi ieabetmektedir. Ezcümle kömür tasarrufu mukabilinde verilecek primlerle 
fevkalâde yararlıkları görülenlere ödenecek ikramiyeler, ve sair gişe, fena hava, mesken tazminat
ları ve fazla mesaî ücretleri gibi masraflar da bu madde dahilinde tediye edilecektir. 

Madde 8 — iş kanunu mucibince amele tedavi ve ölüm yardımlarile iş kazaları tazminatı: 
İdare fabrika ve atelyelerinde hizmet gören işçilerin iş kanunu ve İdare talimatı mucibince 

hastalık ve sair tedavi masraflarının tediyesi için teklif olunmuştur. 
Madde 9 — Beden terbiyesi kanununa tevfikan memurin spor teşkilâtı masrafları: 
Kanun hükmüne göre mükellefiyete dahil memur ve müstahdemlerin spor masraflarının tesvi

yesi için teklif olunmaktadır. 

Fasıl : 5 
Mütenevvi bütçe masrafları 

Madde 1 — Talebe yetiştirme ve fabrikalar ve amele ve çırak kursları ile stajiyerlerin bilûmum 
masrafları: 

İdare fabrikalarına mütehassıs işçi yetiştirmek üzere açılması icap eden amele ve çırak kurs-
larmın daha esaslı bir şekilde tanzimine kadar mevcut çırak kursu ile stajiyerlerin tedris ve iaşe 
masrafları için konulmuştur. 

Madde 2 — 3137 numaralı kanun mucibince tekaüt sandığına verilecek maaş ve masraf hissesi: 
Tekaüt sandığı bütçesine nazaran Umum müdürlükçe iştirak edilmesi icap eden % 50 masraf 

hissesinin tediyesi için konulmuştur. 
Madde 3 •—• Faiz, komisyon ve aciyolarla akçe farkları: 
Bütçe kanunu mucibince yapılacak kısa vadeli avans ve istikraz akitlerinin faizlerile eski 

idareden müntakil borçların faizleri ve nakli nükut ve buna müteferri sair aciyo masraflarının te
diyesi için konulmuştur. 

Madde 4 — Eski seneler borçları ve reddiyat: 
Eski seneler bütçelerile kabul olunan hizmetlerden tahakkuka raptolunamıyan düyunun tedi

yesi ve alelıtlak bilet ve nakil ücretlerinden reddi muktazi olanların iadesi için konulmuştur. Ma
lûm olduğu veçhile bu madde mütehavvil tahsisat olarak işlemektedir. 

Madde 5 — Beynelmilel kongrelere iştirak masrafları: 
Ahvali hazıra dolayısile beynelmilel münasebetlere girişilemiyeceği düşünüldüğünden madde

nin muhafazası için yalnız bir lira olarak teklif olunmuştur. 
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Madde 6 —- Pasif korunma tertibat ve masrafları: 
Bu husustaki kanun mucibince idareye teveccüh eden mükellefiyetlerin kısmen temini maksa

dı le teklif olunmuştur. 
Madde 7 —• Temsil masraflar] : 
Ecnebi ve resmî misafirlerin ağırlanması ve hususî ve resmî mahiyetteki içtimaî teşekküllere yar

dım vesair buna mümasil temsilî mahiyetteki masrafların tediyesi için teklif olunmuştur. 
Madde 8 — Gayrimelhuz masraflar : 
Bütçe ile derpiş olunamıyan herhangi bir hizmetin ifası maksadile geçen seneki gibi teki i I' olun

muştur. 

Fasıl : 6 
Daimî idare masrafları : 

Madde 1 — Kırtasiye, matbu evrak, ilân, reklâm, kitap ve mecmua ve gazete bedel ve masraflarile 
Denizyolları ve Limanları mecmuasına yardım. (Matbaa işçilik ve masrafları dahil) Yüksek Vekiller 
Heyetinin kararma uyularak kırtasiye ve matbu evrak ihtiyacı asgarî hadde indirilmiş ve maddede 
yazılı sair hizmetlerin ifası da derpiş olunarak 40 bin lira üzerinden teklif yapılmıştır. 

Madde 2 — Posta, telgraf, telefon ve telsiz ve radyo ücret ve masrafları : 
Umum müdürlüğün muhabere ve telefon mükâleme üeretlerile her nevi telli ve telsiz telgraf mu

haberatı, ve radyo abone ücretleri bu tertibe dahil bulunmaktadır. 
Madde 3 — Binalar ve müştemilâtı tenvir ve teshin ve su masrafları : 
Bu madde umum müdürlük merkez ve teşkilâtının bulunduğu Tdare binalarının tenvir ve teshin ve 

su masraflarını ihtiva etmektedir. 
Madde 4 — İdare binaları icar bedelleri : 
Kira ile tutulan muhtelif acentalık binalar ile revir ve saire gibi hizmete tahsis olunan binalar 

icar bedellerini ihtiva etmektedir. 
Madde 5 — Mahkeme ve noter hare ve masraflarile hakem ve dispençi ücret ve masrafları : 
Umum müdürlüğün takibine mecbur bulunduğu davalarla bunlara ait noter masraflarının ve ay

ni mahiyetteki hakem ve dispeççi ücretlerinin tediyesi için mütehavvil olarak teklif olunmuştur. 
Madde 6 — Serbest avukat ve müşavir ücret ve aidatı: 
tdare teşkilâtı bulunmayan mahallerin takibi icap eden davalar için tutulacak avukatlarla ya

pılacak istişareler için müşavirlere ödenecek ücret veya aidatların tediyesi için teklif olunmuştur. 
Madde 7 - Mefruşat ve demirbaş eşyanın bakım, tecdit, tezyit bedellerde hollerit makinesi 

icar, bedel ve masrafları: 
tdare emrinde bulunan demirbaşların tamir ve bakımları ve bunlardan tecdide muhtaç olan

ların tecdidi veya yeniden mubayaası ve muhasebe ve istatistik hizmetlerinin ifası için kiralan
mış olan delikli kart makinelerinin mukavelesi mucibince Ödenecek kiralarının tediyesi için tek
lif olunmuştur. 

Madde 8 — İdare binaları ve müştemilâtı bakım ve tamirlerile tadil, istimlâk, satınalma be
del ve masrafları ve mebani ve ambarlar sigorta bedelleri: 

Madde unvanından anlaşılacağı veçhile idare binalarının ve müştemilâtının bakım ve tadilâ-
tile İhtiyaç görülen yerlerde yapılacak istimlâkât veya satın alınacak bina ve arsaların mubayaası 
ve bina ambarlarımızın sigorta masraflarının tediyesi için teklif olunmuştur. 

Madde 9 — İrat getiren emlâk vergi ve resimleri ve mukataa bedelleri: 
Kirada bulunan iskele ve gazino, dükkân gibi mahallerin tahakkuk edecek vergi ve resim

lerde Evkaf mukataa bedellerinin tediyesi içindir. 
Madde 10 — Müteferrik masraflar: 
Bütçede tertibi mahsus bulunmayan her nevi müteferrik hizmetlerin ödenmesi için teklif olu

nan bu madde bilhassa şehir dahili nakil masraflarile hammaliye ve buna müşabih acentaların 
kayık, pul ve saire gibi müteferrik masrafları ve içme suyu bedelleri dahil bulunmaktadır. 
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240 ton 

600 ton 

1 705 000 
120 000 
50 000 
78 000 

250 000 
150 000 
10 000 
12 000 

2 375 000 

11 lira 
500 » 
30 kuruş 

130 lira 

— 7 — 
Fasıl : 7 

İşletme masrafları 
Madde 1 — Nakil, kurtarma ve hizmet için kullanılan bilûmum kara ve deniz vasıtaları

nın sefer ve sair her nevi istihlâk ve istimal mevat ve malzemesinin bedel, icar ve bilûmum mas
rafları : 

Bu maddeye mevzu tahsinsat sefer hizmetlerinin ifası için ihtiyacımız olan her nevi müstehlik 
madde bedellerile, piyasadan kiralanacak gemilerin icar bedellerini ihtiva etmektedir. Müfredat 
itibarile şu suretle inkisam etmektedir. 

Kömür 
Yağ 
Su 
Mazot 
Müstehlik 
Malzeme 
Gemi kiralar] 
istimal eşyası (gemi demirbaşlar! 
Kurtarma masrafları 

Madde 2 — Haliç fabrika ve havuzlar vr îslinye dok ve fabrikalarile atölyelerin idare gemile
rinin tamir, tecdit ve inşasına ait ücret işçilik ve malzeme bedellerile sair bilûmum İşletme mas
rafları : 

Bu maddeye mevzu tahsisat münhasıran idare gemilerinin bakım, tamir ve tecdit veya kısmen 
yeniden inşası mahiyetinde yapılacak masrafları karşılamak için konulmuştur Millî Müdafaa ve 
alelıtlak münakalât hizmetlerinin icaplarından olarak mevcut gemi kadrosunun hüsnü halde tutul
ması icap eylemekte olduğundan diğer seneler gibi bu sene de bu gayeye hizmet edecek şekilde 
tamirata devam olunacak ve tahakkuk edecek masraflar bu maddeden ödenecektir. 

Madde 3 — Gemi iaşe masraflarile otel, lokanta ve büfe levazımı ve sair bilûmum işletme mas
rafları : 

Sefer halinde bulunan gemilerin zabitan ve mürettebatının iaşeleri ve büfe ve otel malzemesi
nin tedariki için konulmuş olup şimdiye kadar- bu servisten istifade etmiyen "Van gemileri mürette
bat ve zabitan iaşelerinin de bu sene ipkası derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Madde 4 — Deniz vasıtalarının bilcümle rüsum ve palamar masrafları : 
Bu baptaki kanun ve nizamlara müsteniden sefere çıkan gemilerimizin ödemekle mükellef 

bulundukları her nevi Devlet rüsumu ile liman hizmetlerinin ifasından mütevellit palamar masraf
larının tediyesine mahsustur. 

Madde 5 — Acentalar aidat ve bilet satış komisyonları ile gemi kurtarma ihbariye aidat ve komis
yonları ve esaslı navlunlar aidatı: 

Aidatla müstahdem acentaların temin eyledikleri varidata nazaran kendilerine ödenecek aidatla
rı ile karaya oturma ve alelıtlak deniz kazalarına ait olarak acentalar veya sair eşhas tarafından 
vukubulacak deniz kazaları ihbarları dolayısile yapılacak kurtarma müdahalesinden temin olunacak 
gelirden ödenmesi icabeden komisyonlar ve manifesto fazlası bu gelirden alınacak ceza navlunla
rından ödenecek aidat içindir. 

Madde 6 — Ticarî eşya tahmil ve tahliye ve ambar hizmetleri ve aktarma masrafalrı : 
Madde unvanından da anlaşılacağı veçhile nakledilen ticarî eşyanın tahmil tahliye ve aktarma 

hizmetleri ile ambarlamadan bütevellit masrafları bu maddeden ödenecektir. 
Madde 7 — Yük, hasar ve zayiat tazminleri ve avarya masrafları : 
Sefer esnasında hadis olacak hasar ve zayiat ile avaryadan doğabilecek tazmin vecibelerinin Öden

mesi için teklif olunmuştur. 
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Madde 8 — Bilûmum işletme binalarile fabrika ve doklar ve atelyelerin ve tesisat ve iskelelerle 

bürolardaki makine, alât ve edevat ve teçhizat ve demirbaşların tamir, tadil, bakım inşa, tesis istim
lâk, satın alma tecdit ve tezyit bedel masraflarile gemi mubayaa bedelleri : 

Maddeye mevzu tahsisat îşletme binalarile fabrika ve havuzlar ve atelyeler tesisatı ve iskelelerin 
ve işletme demirbaşlarının tamir, tecdit ve tezyidi işlerinde kullanılacaktır. 

Madde 9 — Tahlis yardımı ve muavin masraf ve tazminatlarile etüt ve proje ücret ve masraf
ları : 

Kazazede gemilerden yapılacak tahlislerde yolcuya yapılacak yardımlarla müsademeden mütevel
lit hasar ve ziyalardan idareye teveccüh edecek tazminlerin ödenmesi ve alelıtlak etüt ve proje mas
rafları bu maddeye dahil bulunmaktadır. 

Fasıl : 8 
Tecdit sermayesi ve dahilî sigorta karşılıgif 

Madde 1 — Tecdit sermayesi : 
Teşkilât kanunumuz mucibince yıpranmağa müsait işletme mevat ve malzemesi ile binalar ve ge

milerimizin tecdidi için tayin olunacak nisbetler dahilinde senelik bir amortisman tefriki ve idare 
geliri müsait olmasa dahi kârüzarara zimmet kaydile gelecek seneler hasılatından açığın kapan
ması icab eylemektedir, tdare elinde mevcut kıymetlere ve tesbit olunan amortisman hadlerine 
göre İdaremizin tecdit sermayesi olarak kârüzarar tablosuna kaydedeceği meblâğ 585 125 lira tut
makta olup kanun emrine tevfikan bu masrafın işletme hesaplarında iraesi icap edeceği ve yaşa
dığımız fevkalâde şartlar dolayısile bütçe hizmet ve masraflarının tezayüdü nazarı itibare alına
rak bu sene bütçesine amortisman teklif olunmaması ve sene sonu bilançosunda bu masraf had-
dinin nazarı mütaleaya alınması tekarrür eylediğinden maddenin muhafazası için yalnız bir lira 

teklif olunmuştur. 
Madde 2 — Deniz vesaiti sigorta sermayesi: 
Deniz vasıtalarımızın harice sigorta ettirilmiyerek dahilî bir sigortaya tâbi tutulması ötedenberi 

mutad bulunduğu gibi esasen sigorta urımlerim'n yüksekliği dolayısile işletme masraflarımızın 
mühim miktarda tezayüdü icap eylemekte olduğundan harice sigorta ettirilmesi mümkün ve mü
nasip olmayan îdare gemilerinin dahilî sigortasını karşılamak üzere konulmuştur. 

Fasıl : 9 
Cumhuriyet Merkez bankası hissesi 

Bu baptaki kanun mucibince bütçe yekûnu üzerinden Cumhuriyet Merkez bankasına tediyesi î-
eabeden % İkarşılığm ödenmesi için konulmuştur. Bu meblâğın hesabında masraflarımızın ifası için 
bir buçuk milyon liralık bir Hazine yardımının Umumî muvazene bütçesinde yer aldığı ve bu yüz
den % 1 hissenin Umumî muvazeneden ödeneceği nazarı itibare alınarak bu miktar eksiği teklif 
olunmuştur. 

Fasıl : 10 
Devlet "Reisine ait deniz vasıtalarının bilûmum ücret ve işletme masrafları 

Bu fasla mevzu tahsisat "Riyaseti Cumhur Makamına ait deniz vasıtalarının her türlü işletme ve 
bakım masraflarım ihtiva etmekte olup masraf unsurlarım teşkil eden tablolar ayrıca kanun pro
jesine raptedilmiş ve fint tereffüünü istilzam eden sebepler dalavısile masraf hadleri tezayüt eylemiş 
bulunmaktadır. 

Bu fasıl tahsisatı Hazine yardımıle temin edilmekte olduğu da malûmdur. 

1041 malî vılr bütçesinin (B ı cetveli esbabr mucibe lâyihası 
1941 malî yılı bütçesinin varidat tahminlerinde 1039 ve 1940 malî yıllarının filî neticelerinden alı

nan intibalar hakim tutulmuştur. 
Devlet bütçe siyasetinin esasını teşkil eden mütevazîu bütçe prensibinden ilham alınmış olmasına 

rağmen bundan evvelki malî seneler bütçelerinde bilhassa talî isletmeler gelirlerinde elde edilmesi 
•mümkün olmıyan bazı tahminlerin mevcut olduğu müşahede olunmuş ve netokim bütçe ile derpiş olıı-
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nan bir kısım hizmetlerin yapılmamış olmasına rağmen temin olunan gelir işletme masraflarımızı kar
şılamadığından 1939 yılında 326 bin ve 1940 yılında da takriben bir buçuk milyon liralık bir açık 
tahakkuk ederek idarenin iki senelik faaliyet devresinde takriben 2 milyon liralık bir zarara girmesi 
ieabeylemiştir. , . :. , j '(ı 

1941 yılı bütçesinin ihzarında bu neticeler göz önünde tutularak tahmine esas tutulan rakamların 
bilhassa tahakkuk kabiliyetleri üzerinde inceden inceye durulmuş ve gerek gemi kadrosunun eskiliği 
ve tamire muhtaç bulunmuş ve gerekse ahvalihazıra dolayısile malzeme fiatlarmda müşahede edilen 
fevkalâde tereffüler tesirile kısaltılmasına imkân bulunmıyan işletme masraflarını karşılayabilmek 
üzere tarifelere münasip zamlar yapılmak suretile bütçenin tevazünü yoluna gidilmiştir. 

Birinci faslın birinci maddesinde mevcut ve işaret olunan 600 bin liralık tahmin fazlalığı esnasında 
( 4 100 000) lira olarak tahakkuk eden idare gelirinin bir milyon lira kadar çoğaltılmakta olduğunu 
göstermekte ve bu fazlalığın 740 bin lirasının yük ve 260 bin lirasının da yolcu hasılatından temin 
edilmesi derpiş olunmaktadır. 

Birinci faslın diğer maddelerinde belli başlı birtahmin değişikliği yapılmamış yalnız askerî sefer
lerin bugünkü şerait içinde müşahede edilen inkişafı dolayısile zuhurat seferleri hasılatı eski tahmin
den 200 bin lira fazla olarak cetvele ithal olunmuştur. , ^ 

ikinci faslın birinci maddesinde geçen sene 800 bin lira olarak tahmin edilmiş olan fabrikalar gelir
leri bu fabrikalardan temin olunan hakikî gelire uygun olarak yalnız 250 bin lira olarak teklif olunmuş 
ve bu hususta 3633 numaralı Teşkilât kanunumuzun 26 ncı maddesi hükmüne tevfikan muamele ya
pılması takarrür etmiş bulunmaktadır. ( 

Gemi kurtarma hasılatı olarak konmuş olan 300 bin liranın, ahvali hazıra dolayısile tahakkuku 
meşkûk olmakla beraber bu husustaki kanunî mecburiyet dolayısile masraf bütçesinin birinci faslının 
birinci ve ikinci maddelerine mevzu tahsisattan bu miktara tekabül edecek kadar bir tasarruf elde 
edilebileceği anlaşılmış olduğundan tahmin tahakkuk etmediği takdirde dahi bütçe tevazünü bozul-
mıyacak ve aksine olarak bir gelir temin edildiği edildiği takdirde ise bilançoya terkedilmiş olan 
amortismanlar için bir karşılık tesis edilmiş olacaktır. 

Kılavuzluk hasılatında meşhut tenakus doğrudan doğruya ahvali hazıra ile ilgili olup önümüz
deki sene içinde elde edilmesi melhuz geliri irae etmektedir. 

Şilepçilik hasılatına gelince: Sosyete şilepe ait hisselerin mubayaa muamelesi bitmek üzere oldu
ğundan önümüzdeki sene bu müesseseye ait şilepler münhasıra:ı idare malı olarak faaliyete girecek
lerdir. Tahmin olunan gelir bu suretle yapılacak şilep faaliyetinden elde edilmesi melhuz varidatı 
göstermektedir. 

Üçüncü fasıl geliri müteferrik hasılattan ibaret olup bir ve ikinci fasıllara girmiyen varidatın bu 
fasla irat kaydi icap eylemektedir. 

İkinci kısımda yazılı Devlet Reisine ait yat ve vasıtaların geliri ise A cetveline dahil masraflara 
karşılık olarak Hazineden ödenecek miktarı göstermektedir. 

Devlet denizyolları İşletme umum müdürlüğünün 1941 senesi Bütçe kanunu esbabı 
mucibe lâyihası 

Madde 1 — Umum müdürlüğün 1941 malî yılı hizmetlerinin ifası için lüzumu olan tahsisat 
mezuniyetinin istihsali maksadile konulmuştur. 

Madde 2 — Umum müdürlüğün 1941 malî yılı içinde yapacağı hizmetlerden temin olunacak 
varidat ve Hazineden yapılacak yardımları irae etmektedir. 

Madde 3 — Teşkilât kanunu çıkıncaya kadar hizmette kullanılacak memur ve müstahdemle
re ait kadroların Münakalât vekâletince tanzimi salâhiyetini temine matuf olup, ayni hüküm ge
çen sene Bütçe kanununda da mevcut bulunmakta idi. Bu baptaki lâyiha Meclis encümenlerinde 
tetkik ve müzakere edilmektedir. 

Madde 4 — Umum müdürlük emrinde bulunan hizmet vasıtalarının kadrosunu irae etmekte 
ve bunların istimal salâhiyetini temine matuf bulunmaktadır. 
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Madde 5 — Cibayet olunacak rüsumun tahsil mezuniyeti için teklif olunmuştur. 
Madde 6 — Umum müdürlük naktî muamelâtının tedvirin ve işletme ve tamir ihtiyaçlarını 

karşılamak üzere mevcut idare stokuna ilâveten daha beş yüz bin liralık malzeme stoku temin 
maksadile kısa vadeli istikraz yapılmasına mezuniyet verilmesini istihdaf etmekte olup geçen se
ne bir buçuk milyon lira olarak verilen bu mezuniyet istimal olunmamış ve çıkarılan bonolardan 
elde mevcut paralarla naktî muamelât idare edilmişti. 

Madde 7 — Adi bütçe ile karşılanamayan ve fakat hali hazır vaziyet itibarile gerek umumî 
hizmetlerin ifasını temin ve gerekse Millî Müdafaa ihtiyaçlarını tatmin maksadile yeniden muba
yaa olunacak her nevi vasıtalarla ingiliz kredisinden temini mutasavver fevkalâde stokların id-
diharı ve alelıtlak idare sermayesini tezyit edici mahiyette yapılacak tevsiat, ıslahat, tesisat ve 
teçhizat masraflarının tediye ve mahsubunu temin için teklif olunmuştur. 

Madde 8 — Bu madde mütehavvil olarak istimali icap eden tahsisatın listesini ihtiva etmekte
dir. 

Madde 9 — Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü vasıtalarında meccanen veya tenzilâtla 
seyahat edeceklere aittir. 1940 senesi bütçe kanununun 6 ncı maddesinin aynidir. 

Madde 10 — 3633 numaralı teşkilât kanununun 4 neü maddesinin ihrakiye, kömür, tahmil ve tah-
liyesile su verme inhisar hükümlerinin 1941 malî yılı içinde Denizyolları umum müdürlüğü vasıta
ları ihtiyacı için tatbik olunmıyacağmı âmir olup bu hizmetlerin vasıtalarile tatbiki icap eder. 1940 
senesi bütçesinin 8 nci maddesinin aynidir. 

Madde 11 — iş hacminin genişlemesi vukuunda bütçenin 1 ve 7 nci fasıllarına icra Vekilleri He
yeti kararile tahsisat ilâvesini âmir olup 1940 senesi bütçe kanununun 9 ncu maddesinin aynen ip-
kasıdır. 

Madde 12 — idareye ait malzeme, nakil vasıtalarile bunlara ait makine, alât ve edevat mubayaası 
için âti senelere sari mukavelât akdi için mevzuniyeti mutazammm olup 1940 senesi bütçe kanunu
nun 10 ncu maddesinin aynidir. 

Madde 13 — Münakalât vekâletinin muvafakatile icar ve isticar mukavelelerinin 3 seneyi geçme
mek üzere akdi mezuniyetini havi olup 1940 bütçe kanununun 12 nci maddesinin aynidir. 

Madde 14 — Yolculardan alman nakliyat resmi ile biletler üzerinden nakden istifade olunacak 
damga resminin 3478 numaralı kanunun 12 nci maddesile tayin olunan 45 günlük müddetin ida

re için 75 güne iblâğı hakkında olup bu maddede 1940 senesi bütçe kanununun 14 ncü maddesinin 
aynen ipkasından ibarettir. 

Madde 1 5 - 1 6 — Kanunun meriyet müddetini ve tatbik salâhiyetini ihtiva eden maddelerdir. 
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Rapor 

Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğünün 1941 malî yılı masraf bütçesi tetkik edildi; mü
şahedelerimizi sırasile arzederiz. 

Denizyolları 1941 yılı masraf bütçesi 1940 yılı bütçesine nazaran 313 265 lira fazladır; ancak 1940 
senesi bütçesinin 8 nei faslının 1 nci maddesinde geçen sene konulmuş olan 225 bin liralık tecdit 
sermayesinin bu sene bütçeden çıkarılarak 3633 numaralı D. D. Y. ve Limanları teşkilât ve vazifeleri
ne dair kanunun 21 ve 22 nci maddelerine istinaden idarenin bilânçolarına nakledilmesi dolayısile, bu 
sene bütçesi hakikî olarak geçen seneye nazaran 538 265 lira fazladır. Bu 538 265 lira fazlalık fasıl
lar arasında şu şekilde tevzi edilmiştir: 

Birinci fasılda: Bu sene 18 740 bir fazlalık vardır, Sosyete şilebin idare kadrosuna alınmasından 
ileri gelmektedir. 

ikinci fasılda: 1 500 lira fazlalık vardır; bunun 500 lirası daimî memuriyet harcırahında olup Van 
gölü işletmesi dolayısiledir. 1 000 lirası da muvakkat memuriyet harcırahmdadır. Geçen sene bu 
maddeye 3 500 liralık bir münakale yapılmıştır. Gerek bu sene konulan 1 000 lira fazla tahsisat, ge
rek geçen sene bu maddeye yapılan münakale, divan murakiplerinin Istanbula giderek işletmenin 
hesap tetkiklerini orada yapmalarından ileri gelmiştir. Divanı muhasebat murakiplerinin Istan
bula gönderilmeleri Divanı muhasebat kanununun hususî idareler ve belediyeler hesaplarını tetkik 
için icabında mahallerine memur gönderilir şeklindeki bir maddesinden istifade edilerek vukua gel
miştir. Bu nokta tetkike değer bir prensip mevzuudur. Divan bu şekilde hesap tetkikleri için memur 
gönderse dahi harcırahlarını kendi bütçesinden ödemesi lâzımdır; kanaatindeyiz. Bu hususu Yük
sek encümenin nazarı dikkatine arzederiz. 

3 ncü fasılda 35 800 lira noksan tahsisat konulmuştur. Hali hazırda idare nam ve hesabına îngil-
terede 44 ve Almanyada da 6 talebe vardır. Yeni talebe gönderilmiyecektir. Konulan tahsisat ye
rindedir. 

4 ncü fasılda: 14 700 lira bir tasarruf vardır. Bu tasarruf fasıl itibariledir. Bu faslın 3 ncü madde
sinde 1 000 lira fazlalık görünüyor. Bu tahsisat bazı memurların sene içinde tekaüde sevkedileceklerin-
den arttırılmıştır. 

Dördüncü maddede, 8 000 lira bir fazlalık müşahede edilmektedir. Bu maddenin istihdaf ettiği 
servis bu sene Devlet şûrasından çıkacak bir nizamname ile işleyeceğinden tahsisat miktarı arttırıl
mıştır. 

5 nci maddedeki 10 000 liralık fazlalık da yine Devlet şûrasından çıkacak nizamnamenin icabm-
dandır. 

6 nci maddeye 3 bin lira yeni bir tahsisat konulmuştur. Bu para Denizbank zamanında idare
nin Avrupada bulunan talebesi için tayin ettiği bir talebe müfettişinin, yeni idare zamanında açıkta 
kalması dolayısile mahkemeye müracaat ederek hükme raptettirdiği bir alacaktır. 

7 nei maddeye 5 000 lira noksan tahsisat konulmuştur. Bu servisin bu tahsisatla idare edileeeği 
ifade edilmiştir. 

8 nci maddeye 3 000 lira fazla tahsisat konulmuştur. Geçen sene mevzu tahsisat yetmemiştir. 1941 
de bu tahsisatla idare edileceği ifade edilmiştir. ~ 

Fasıl beşte 32 845 lira noksan vardır. Talebenin bir kısmmm ameleliğe nakli suretile idare edi
leceği ifade edilmiştir. 

Fasıl 6 ya 43 000 lira noksan tahsisat konulmuştur. Bu faslın 3 ncü maddesindeki 1 000 liralık 
fazlalık ahvali hazıra dolayısile husule gelen fiat tereffülerinden ötürü vazedilmiştir. 

Dördüncü maddeye konulan 6 500 lira fazla tahsisat da 3 000 liraya yeniden kiralanan bir revir 
binası kirasile tskenderunda 2 500 liraya Geliboluda da bin liraya kiralanan iki acente binası kira
ları karşılığıdır. 
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7 nci fasılda 415 886 lira bir fazlalık mevcuttur. Bu fazlalık fasıl itibariledir. Teker, teker madde

ler mütalea edilince görüleceği veçhile ifası zarurî bazı servisleri ihtiva eden maddelerden eksiltmeler 
yapılmıştır ki, bu servislerin işlemeleri bakımından Yüksek encümenin bu maddeler üzerinde durması 
yerinde olur, fikrindeyiz. 

Bufaslın 1 nci maddesinde geçen seneye nazaran 659 000 lira fazla tahsisat konulmuştur. Kömür 
fiatlarma Vekiller Heyeti kararile konulan fiat zammının senede tahminen 155 bin ton kömür sar-
feden Denizyolları bütçesinde inikas 325 bin lira tahmin edilmektedir. Bundan başka malzeme fi-
atlarınm % 100 artması da bu maddeye vazedilen tahsisatın yerinde olduğu kanaatına bizi isal et
miştir. 

Meselâ : Geçen sene 65 lira olan mazotun fiatı bu sene 130 liraya çıkmıştır. Geçen sene kilosunun 
50 kuruşa aldıkları halatların kilosuna bu sene 200 kuruş vermektedirler. Binaenaleyh bu maddeye 
konulan tahsisat yerindedir. 

Bu faslın ikinci maddesinde bu sene 191 650 lira noksan tahsisat konulmuştur. Bu maddeye 1940 
senesinde münakale ve munzam tahsisat verilerek tutarı 1 616 650 liraya çıkarılmıştır. 1941 senesinde 
de asgarî 1 500 000 liralık bir tahsisatı icap ettiren bu servisin işlemesi mevzu tahsisatla idare edi
leceğine kani değiliz; tamamile bütçe tevzini mülâhazasile konulan bu tahsisatın ya Maliyenin yeni 
bir yardımı ile veya başka fasıllardan tenzil edilm ek yolula tamamlanması yerinde olur fikrin
deyiz. 

3 ncü maddede görülen 5 020 liralık fark Van işletmesinin vapurlarındaki kaptan ve tayfalarının 
iaşeye ithallerinden mütevellittir. 

Verilen izahata göre bu tahsisat yerindedir, mütaleasındayrz. 
Bu faslın 6 nci maddesinde görülen 66 bin lirahk fazlalık iş hacminin artmasından ileri gelmiştir. 
7 nci maddede 5 000 lira bir noksanlık vardır. Konismento şartlarının pek az ahvalde hasar ve za

yiat tazminlerini tediyeye müsaade etmesi yüzünden böyle bir tasarruf varsa da bu noktanın yani 
mevcut konismento şartlarının memleketin hususiyetlerine göre yeniden tetkik edilmesi yerinde olur 
1940 senesinde 6 ayda bu maddeye mevzu tahsi s a t tan 692 lira gibi gayet küçük bir para öden
mesi de gösterir ki, bir çok vatandaşlar vaki z a r a r l a r ı m alamamaktadırlar. Encümenimizce bu 
noktanın yeniden bir tetkik mevzuu olduğunu tebarüz ettirmemiz yerinde olur fikrindeyiz. 

Bu faslın 8 nci maddesinde de geçen seneye nazaran 100 bin lira noksan tahsisat konulmuş
tur. Bu noksanlık bütçe tevazünü noktasından husule gelmekle beraber Demiryolları bütçesi 
kanununun 7 nci maddesile istenilen salâhiyetle Ve icap ettiği takdirde karşılanması düşünülmek
tedir. 

8 nci fasılda 250 bin lira noksan olarak görülen paradan 225 bin lirası raporumuzun başında 
işaret ettiğimiz gibi bilançoya nakledilmesinden 25 bin lira noksan ise idarenin bu sene sigor
ta tahsisatından tenzil etmesinden ileri gelmiştir. İdarenin sigorta işini kendi bünyesinde yap
ması dolayısile bu eksiltmenin bir mahzuru yoktur; ancak idare kendi bünyesinde, böyle bir 
servis yaratrnca ona vazedilecek sermayenin de, sigorta (ihtimali hesapları) esasına dayanması 
zarureti meydandadır. Gelecek sene bu maddenin bu esasa göre hazırlanmasını temenni ederiz. 

10 neu fasıldaki 250 bin lira fazla tahsisat Ertuğrul yatının hizmete yeniden girmesile, ma
zot fiatlarınm artmasından ileri gelmiştir. 

Denizyolları bütçesini kül olarak ele aldığımız zaman 1941 malî yılı masraf bütçesi 1940 sene
sine nazaran 313 265 lira bir fazlalık arzetmektedir. 

Encümenin bütçeleri tetkik esaslarına ait verdiği direktif bakımından da Denizyolları masraf 
bütçesinin vaziyeti şudur: 

1 — Maaş ve ücret tertiplerine konan tahsisat kadroya mutabıktır. 
2 — Denizyolları idaresinin kadroları henüz teşkilât kanunları çıkmadığından Münakalât 

vekâletince yapılmaktadır. Binaenaleyh halen (L) cetveli yoktur. 
3 — (D) cetvelinde yeni ihdas olunan 5 hademe, iki bekçi, 2 daktilo, bir usta, 1 muakkip 

mevcuttur. Hademeler 25 şer lira, bekçiler 40 ar lira, daktilolar 60 ar lira, usta 170 lira, mu
akkip de 80 lira ücretle istihdam olunacaklardır. 
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İdarenin bina itibarile dağınık olması yeniden alman hademeleri haklı göstermektedir. 
4 — Muvakkat müstahdemin tertibinde fazlalık yoktur. 
5 — (E) cetvelleri yoktur. 
6 — Yeniden tasavvur edilen teşkilât ve bundan dolayı bütçeye ilâve edilmiş tahsisat yoktur. 
7 — İnşa mahiyetinde olarak yeni bir iş derpiş edilmemiştir. Daha ziyade tamir ve Millî Mü

dafaa ihtiyaçlarının temini bakımından lüzumlu görülen tesisatı yapmak gayeleri takip olundu
ğundan teklif olunan tahsisat meyanında yeni inşa yoktur. 

8 — idarede binek vasıtası olarak bir adet deniz motörü vardır. Ayrıca servis işinde kullanı
lan ikinci bir binek römorkörü ile üç adet kamyonet bulunmaktadır. Kamyonetlerden birisi çamaşır 
işlerinde diğer ikisi îstinye ve Haliç fabrikalarının malzeme ve nakil işlerinde kullanılmak
tadır. Ayrıca bir kamyon mubayaası mevzubahstır. Bu kamyon malzeme müdürlüğü emrinde bu
lunacak ve fabrika ve mağazalar ihtiyacı için lüzumlu olan malzemenin nakil ve tevzii işlerinde 
çalışacaktır. Masraf 

Maaş îase Malzeme Benzin Amortis Tamir Yekûn 

Çankaya 
D. Yollan 
C. Hane kamyon 1940 
Fabrika kamyoneti 1940 
îstinye kamyoneti 1939 
Yeni kam} 

Madde 9 

F. M. 

2 1 
2 2 
3 1 
6 1 
6 4 
7 2 1 
7 8 

ron 

1375 
1430 
900 
900 
825 
800 

— Cetvel arzolunur. 

Kabul Munzam 
olunan tahsisat 
tahsisat 

1 500 
7 500 

150 800 
60 000 
2 000 

191 650 
350 000 

zam 

— 
— 
— 
— 
— 

275 000 
— 

245 252 
245 205 
— — 
— — 
— — 
— — 

1940 bütçesile. 

tenzil 

— 
50 

— 
4 000 

— 
— 

150 000 

282 
189 
220 
650 
813 

4000 

150 
213 
200 
155 
195 

1250 

Madde 

1897 
— 

100 
100 

1522 
200 

4201 
2282 
1420 
1805 
3355 
6250 

Fasıl 
münakalesile münakalesile tahsisat 
zam 

50 
— 

— 
— 

4 000 
15 000 

— 

tenzil 

.—. 
— 

5 000 
— 
— 
— 
— 

zam 

1 500 
3 500 
— 
— 
— 
— 
— 

yekûnu 

3 050 
16 950 

145 800 
56 000 
6 000 

1 616 650 
200 000 

1 763 450 275 000 154 050 154 050 5 000 5 000 2 038 450 
10 — îaşe rayiçleri yükselmektedir. Konan tahsisatın kifayet etmemesi mevzubahstir. Tenvir ve 

teshin için teklif olunan tahsisat normaldir. 
11 — İcar edilen binalar listesi yazılıdır. 

Muhtelif acente binaları 
Kılavuzluk binaları 
Gemi kurtarma arsa ve çapa mahalleri 
kirası 
Revir binası kirası 
iskenderun acenteliği binası 

2350 
505 

150 
3000 
2500 

8500 
12 — Kırtasiye işlerinde bir tasarruf temini maddeden mümkün değildir, idarenin çalışma tar

zı, tatbik olunan kırtasi formalitelerin şekli ve idare muhasebe, kontrol, işletme, malzeme şııbe-
lerile fabrikalarının usulleri zaman zaman ıslah edilegelmekte olduğu gibi bilet şekillerinin de 
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tenevvüü mevzubahs olmaktadır. Gümrüklerce satılması icap eden konişmentolarm idarece tab 
edilmekte olması ayrı bir masraf unsuru doğurmaktadır. Ellerinde bir matbaa bulunmamış olsa idi 
belki de altmış bin liralık tahsisatın da kifayet etmemesi mümkündü. Vekiller Heyetince derpiş olu
nan tasarrufun filî şekilde yapılmasının kabil olmadığı ve ancak tahsisatın müsait bir şekilde tek
lif edilmiş olması dolayısile % 33 nisbetinde bir tasarruf yapılabilmiş olduğu görülmektedir. 1940 
yılında hakikî ihtiyaca göre teklif yapıldığına nazaran artık bu tahsisattan bir asarruf yapılamıya-
cakır. 

Vekâletin emrile neşredilmekte olan Devlet denizyolları ve limanları mecmuası aylık olarak neş
redilmektedir. bu mecmuanın vasatî aylık zararı takriben 200 - 250 lira arasında olup her iki ida

re arasında paylaşılmaktadır. Mecmua esas itibarile meslekî bilgilerin tamimi ve denizcilikteki in
kişafların takibi bir gaye takip etmektedir. Yakında ihsai ve malî neticelerin de mecmuada neşrine 
başlanması tasavvur edilmektedir. (Mecmua bağlıdır). 

13 — Demirbaş maddesine konulan tahsisatın 16 000 lirası Hollcrit makinelerinin icar bedeli ve 
masrafları 10 bin lirası demirbaş, tamir, tecdit ve tezyitleri içindir. 

Esas itibarile yeni demirbaş ancak gemi teçhizatına müteallik türbin, harita ve pusula gibi fen
nî aletlere münhasır olup alelıtlak yeni demirbaş mubayaa edilmemekte ve mevcut tahsisat ancak 
tamir ve tecdit gibi hususlara sarf olunmaktadır, idarenin demirbaş kıymeti 284 214 lira olup yuka
rıda arzolunan ve senede 4 bin lira kadar tutan tezyitlerden sonra geriye kalan 6 bin lira tahsisat 
ntevcut demirbaşın % 2 sine tekabül eden bir tamir masrafını ifade etmektedir. 

14 —- Geçen sene bütçenin ikinci faslının birinci maddesine 1 500 lira tahsisat alınmış ve bu tah
sisat kâfi gelmediğinden 3 ncü fasıldan naklen daha 1 500 lira ilâve edilerek tahsisat yekûnu 
3 000 liraya iblâğ olunmuştur. İdarenin Van işletmesine gidecek ve bilmukabele naklen merkeze 
alınacakların harcırahları memur başına 300 lirayı tecavüz etmekte ve mesafenin uzaklığı dolayı
sile mezkûr işletme kadrosu henüz tamamlanmam iş bulunmaktadır. 1941 malî yılı için teklif olunan 
2 000 lira tahsisat bu bakımdan ancak ihtiyacı ka rşılayacak vaziyettedir. 

Mezkûr faslın ikinci maddesine senesi bütçesile 7 500 lira tahsisat konulmuştur. Bu tahsisat ihti
yaca kifayet etmemiş ve 3 ncü faslın birinci maddesinden daha 3 500 lira nakledilerek tahsisat ye
kûnu 11 000 liraya çıkarılmıştır. İdarenin Ankara ınerkezile daimî bir irtibat halinde bulunması 
ve Umum müdürlük murahhaslarının sık sık An karaya seyahat zaruretinde kalması ve zaman za
man acentalar muamelâtının murakabesi gibi sebeplerle seyahat masraflarının azaltılmasına imkân 
bulunamamakta ve 1941 yılı için teklif olunan 8 5 00 liralık tahsisat bu bakımdan yine kâfi gelmiye-
cek gibi görünmektedir. Halen 1939 malî yılı hesabını tetkik etmekte olan Divanı muhasebat mu-
rakiplerini 1941 malî yılı içinde de takriben 3 ay kadar vazife görecekleri anlaşıldığına nazaran 
takriben 2 000 liralık harcırah tahsisatının bunlara tefriki ve geriye kalan 6 500 lira ile merkez ih
tiyacının tedviri icap edecektir ki, geçen seneki ne tayice nazaran bu tahsisatın kifayeti fevkalâde 
şüpheli bulunmaktadır. Bu nokta raporumuzun başında tebarüz ettirilmiştir. 

Müfettişlik harcırahı maddesine mevzu 2 500 li ra şimdiki halde kâfi gelecek gibi görünmektedir. 
15 — Posta ve telgraf ve telefon maddesindeki tahsisat filî vaziyete tetabuk etmektedir. 
Teklif olunan 20 bin liranın : 

1 485 lirası Maktu posta ücreti 
4 000 » Tam ücrete tabi acentelar muhaberatı 
1 000 » Telsiz muhaberatı 

12 000 » Telefon muhaberatı 
1 535 » Radyo abone ücretleri 

dir. 
1940 yılı ilk altı ayı zarfında (1.0 539) lira masraf yapılmış bulunmakta idi. 
Dördüncü faslın 7 nci maddesine teklif olunan 25 bin liralık tali tahsisat ve; ücretler Şûrayı dev

letten çıkmak üzere bulunan nizamname mucibince ödenecek fazla mesai ücretlerile kömür tasarruf 
primleri ve bunlara müşabih diğer tali ücretler içindir. Malî sene içinde 4 bin ton kömür tasarrufu 
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temin edileceği hesap olunsa bunun % 30 maliyet bedeli takriben 20 bin lira tutacaktır. Geriye kalan 
5 bin liranın da fazla mesai, ve gece nöbetleri ücretine tahsisi lâzımgelecektirki, diğer ikramiyelerle 
birlikte ödeneceğine nazaran tahsisatın kifayet etmemesi ihtimali varit bulunmaktadır. 

. 16 — Avrupa harcırahı için geçen sene masraf yapılmamıştır. Avrupada bulunan talebemizin 
tahsil masraflarını ihtiva eden 3 ncü faslın birinci maddesi tahsisatı filî vaziyete göre talebeler için 
106 bin lira tutmaktadır. Halen 50 talebe tahsilde bulunduğuna nazaran tahsillerini takip için bir 
talebe müfettişinin yollanması mevzuubahistir. Bu müfettişin hem talebelerimize nezaret edecek hem 
de idare namına lüzumlu görülen mevzuları tetkik ile muvazzaf olacaktır. Tahsisatın mütebakisi bu 
müfettişin harcırahı ve talebenin avdet masrafları karşılığıdır. 

17 — Muhtelif tertiplerde mubayaası derpiş olunan ve fakat evvelki sene mubayaa edilmemiş olma
sı dolayısile bu senede taliki imkânı olan ihtiyaçlar hemen yok gibidir. İşletme ihtiyaçları Avrupa-
dan temin edilemediği takdirde daha masraflı ve daha dayanıksız olarak yerli mevat ve malzeme ile 
temin olunmaktadır. 

Ezcümle manila halat, tel halat ve muhtelif demir çelik malzemesi ve elektrik vesair kazan malze
mesi için bu gün yapılan şey budur. Tahsisattan bu bakımdan bir istifade kabil değildir. Ancak be
hemehal Amerikadan getirilmesi icabeden yatlar levazmn, böyle bir irtibat temin edilemediği tak
dirde sarfolunamıyacaktır. 

18 — İdare mütekaitleri için konulan tahsisat filî vaziyeti ifade etmektedir. Bunlardan yeniden 
tekaüde sevkedilecek takriben 10 memur için 5 416 lira ilâve edilmiştir ki, bu da ancak kifayet edebi
lecek vaziyettedir. 

19 — Bütçe formüllerinde ancak 7 nci maddenin ikinci maddesi değiştirilmiş ve Teşkilât kanunu
nun 26 nci maddesi hükmü cari olan hariç iş ve siparişlerin idare bütçesile alâkadar kılınmaksı-
zın idaresi derpiş olunduğundan teklif olunan tahsisat yalnız idare işlerine hasrolunmuştur. 

Ayrıca 6 nci faslın beş ve 6 nci maddeleri daha iyi bir tasnife tabi tutulmuş ve mahiyeti itibarile 
mütehavvü olması icabeden mahkeme ve noter harç ve masraflarüe buna müşabih olan hakem ve dis-
peççi ücretleri beşinci maddeye ve serbest avukat ve müşavir ücret ve aidatları da 6 nci maddeye 
alınmak suretile madde metinlerinde bir değişiklik yapılmıştır. Bütçe kanununda esas itibarile yeni 
hüküm ve mezuniyetler istenmemiş yalnız mütehavvü tahsisat grupları (Bütçe kanun projesi madde 
dokuz) bir miktar tevsi olunmuştur. Maddenin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile mütehavvü olması 
istenen ya bidayeten tayini imkânı olmıyan veya idare geliri ile alâkalı olmak itibarile masrafı da o 
nisbette artan (tahmil ve tahliye işleri gibi) hususatı teşmü olunmuştur. Maddenin bu şeklini işletme 
bakımından bir kolaylık temin edeceği ise arzdan vareste bulunmaktadır. 

20 — Malzeme münakalâtında kuüanılmak üzere bir malzeme kamyoneti mubayaasına her bakım
dan ihtiyaç vardır. Halen bu kabîl münakale işleri için yevmiye 25 liraya yakın masraf yapılmakta
dır. Bu masraf kısmen malzeme maliyetine girmekte ve kısmen de bütçenin müteferrika madesinden 
mahsup görmektedir. Bu kamyonet mubayaa edildiği takdirde şoför ücreti de dahil olarak yevmiye 
on beş lira kadar masraf edilecektir. Her iki masraf unsuru arasında senede takriben 3 - 4 bin lira
lık bir fark tahassül edecektir ki kamyonet masrafını bir senede kolaylıkla itfa etmek kabildir. Bu 
itibarla bir kamyonetin bütçenin vesaiti nakliye cetveline üâvesi faideli olacaktır. Ancak yüksek 
encümenin aldığı prensip kararma göre bu bariz ihtiyaç Matbuat umum müdürlüğü bütçesinde de 
yapıldığı gibi Hükümetin munzam bir teklifi kabildir. Bu noktayi da tebarüz ettirmeyi faideli buluruz. 

Yukarıda müfredatı üe ifadeye çalıştığımız Denizyolları 1941 yüı masraf bütçesini tetkikatımızla 
birlikte yüksek tasvibinize arzederiz. 

Devlet demiryolları umum müdürlüğünün varidat bütçesi tetkik edildi; tetkikatımız neticesi aşa
ğıda arzolunur: 

Umum müdürlüğün varidat bütçesi geçen yıla nazaran 314 687 lira fazla tahmin edilmiştir. 
Fasd 1 - madde 1 in, geçen sene 4 500 000 lira olarak yapılmış olan tahmini 10 ayda 3 500 000 

lira olarak tahakkuk etmiştir. 1941 tahimini bu esasa istinaden 4 100 000 lira olarak yapılmış ve 
masrafı karşılamak için tarife tezyidi suretile de 1 000 000 lira elde edileceği düşünülerek teklif 
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5 100 000 lira olarak Yüksek Meclise verilmiş idi. Son bir munzam teklifle bu maddedeki tahmin 
5 525 000 liraya çıkarılmıştır. 

Hükümetin, munzam teklifinde masraf bütçesine yapılan zammı karşılamak üzere 425 000 liralık 
bir zam daha derpiş edilmektedir. Bu fazlalığı dahi tarifelerde yapılacak bazı ıslahat ve tarife zamla-
rile karşılıyacaklarmı ifade etmişlerdir. 

Birinci faslın ikinci maddesindeki tahmin 1939 ve 1940 senelerine nazaran yerindedir. 1940 sene
sinde 10 aylık varidat 925 000 liradır. 

Birinci faslın üçüncü maddesindeki tahmin de yerindedir. 1940 senesinde 10 aylık varidat 180 000 
liradır. Vasati olarak aylık varidat 20 000 lira tutmaktadır. 

Birinci faslın dördüncü maddesinde 1940 yılma nazaran 200 000 liralık bir fazlalık vardır. Ahvali 
hazıra dolayısile askerî seferler dolayısile zuhurat fazla olduğundan bu tahmin yerinde görülmüştür. 
1940 senesi 10 aylık varidat 280 000 lira tutmuştur. 

Birinci faslın beşinci maddesindeki 50 000 liralık noksan tahmin de yerindedir. 1940 senesi 10 
aylık varidat 28 000 lira tutmuştur. 

ikinci fasılda umum olarak 937 720 lira bir noksanlık müşahede edilmektedir. Ahvali hazıra yüzün
den ecnebi gemilerin memleketimize gelmemeleri dolayısile husule gelen bu tenezzül gayet tabiidir 
tahmin yerindedir. 

Üçüncü fasılda da 87 000 lira noksanlık vardır. Yine ahval dolayısile fazla hareket olmadığı için 
hurda ve saire satışları azalmıştır. Tahmin yerindedir. 

Dördüncü fasıla konulmuş olan 494 400 liralık tahsisat umumî muvazeneden yapılacak yardım
dır. 

Hülâsa 1940 senesine nazaran 314 687 lira fazla olarak teklif edilen 1941 yılı varidat bütçesinin tu
tarı 8 707 400 liradır. Varidat bütçesinin birinci f aslının birinci maddesindeki tahminden başka 

diğer maddelerdeki tahminler yerindedir mütaleasmdayız. 
Bu müşahede ve mütalealanmızla birlikte yüksektasvibinize arzederiz, 

Bütçe lâyihası 
Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri masraf ve varidat yekûnlarına göre değiştirilmiştir. 
Umum müdürlüğün Teşkilât kanunu henüz çıkmadığı için, üçüncü madde 1940 senesinde olduğu 

gibi memur ve müstahdemlerin kadrolarının yapılmasını Münakalât vekâletine vermektedir. 
Diğer maddeler 1940 senesi bütçesine 3873 numaralı kanundaki maddelerin ayni olup yalnız hali 

hazır vaziyeti itibarile umumî hizmetlerin ifası ve Millî Müdafaa ihtiyaçlarının tatmini maksadile 
bir buçuk milyon liraya kadar Maliye vekâletinin kef aletile bono ihracına salâhiyet veren yedinci 

madde yeniden ilâve edilmiş ve hali hazır dünya vaziyeti karşısında böyle bir maddenin ilâvesi za
rurî görülmüştür. 

Raportör Raportör 
İsparta mebusu Kütahya mebusu 

B. Ünlü A. Tiridoğlu 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 110 
Esas No. 1/542 

Bütçe encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

28 -V-1941 

Başvekâletin 28 - I I -1941 tarih ve 6/770 sa
yılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan Dev
let denizyolları işletme umum müdürlüğü 1941 
malî yılı Bütçe kanunu lâyihası encümenimize 

havale buyurulmakla Münakalât vekili Cev
det Kerim Incedayı ve Umum müdür ile Mali
ye vekâleti namına Bütçe müdürü hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere olundu: 
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Masraf bütçesi: 
Umum müdürlüğün 1941 yılı masraf bütçe

si geçen yıla nisbetle 110 313 lira bir noksan 
ile 8 282 400 lira olarak teklif edilmiş bu
lunmaktadır. 

Bütçenin muhtelif fasılları üzerinde hususî 
mazbata muharrirlerinin yapmış oldukları tet
kikler, tanzim ettikleri raporda tafsilen izah 
edilmiş olmakla bu tafsilâtın tekrarından içti
nap olunmuştur. 

Bütçenin Meclise şevkinden sonra kömür 
fiatlarmda husule gelen tereffü sebebile işlet
me masraflarına zam yapılması icap edeceği 
Başvekâletin ayrı bir tezkeresile Yüksek Mec
lise bildirilmiş ve encümenimize havale buyuru-
lııp müzakere sırasında tetkik edilen bu talep 
yerinde görülmekle masraf bütçesinin muhte
lif fasıllarına teklif edilen zamlar yapılmış ve 
bu suretle masraf bütçesi yekûnu 8 705 978 li
ra olarak kabul edilmiştir. 

Varidat bütçesi: 
Varidat bütçesi do geçen yıla nisbetle 

110 313 lira bir noksanlık arzetmekledir. Ev
velki yıllarda tahmin edilen talî işletmeler ge
lirlerinin elde edilemediği nazarı dikkate alına
rak varidat kalemlerinde bilhassa talî işletme
ler hasılatında bu yıl için daha az bir tah
min yapılmış olduğu ve noksanlığın da bundan 
ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Kömür fiatlerinin tereffüünden dolayı mas
raf kısmına yapılan zammı karşılamak üzere 
varidat kısmında da yapılması gereken ilâvenin 
tarifelerde islâh ve zam yolu ile temini kabil ve 
bu suretle muntazam posta seferleri hasılatına 
450 000 lira ilâvesi mümkün olduğu hakkında
ki Hükümet teklifi Encümenim izce de muvafık 
görülmüş ve diğer varidat rakamlarının tesbiti-
nde gözetilen esaslara nazaran bunların da ka
bili temin olduğu neticesine varılmış olmakla 
varidat bütçesi yekûnu 8 707 400 lira olarak 
kabul edilmiştir. 

Bütçe kanunu : 
Birinci ve ikinci maddeler A ve B cetvelle

rinde yapılan değişikliklere göre yeniden yazıl-
miş ve 3 ncü madde aynen kabul edilmiştir. 

Halen idarenin çamaşırlarının nakli için 
kira ile tutulan kamyona verilen ücretin hemen 
nısfile bir karrn^on muba3Taa edilebileceği anlaşıl
dığından nakil vasıtaları kadrosuna bir kamyon 
ilâvesi Başvekâletin ayrı bir tezkeresile teklif 

edilmiş ve bu mütalea ve teklif Encümenimizce 
de muvafık görülmüş olduğundan dördüncü 
maddeye bağlı nakil vasıtaları kadrosuna bu 
ilâve yapılmak suretile madde kabul edilmiştir. 

5 - İG ııcı maddeler geçen sene bütçelerde 
kabul edilen esasları ihtiva etmeleri itibarile 
aynen kabul edilmiştir. 

İdare mevcut mallarını bütçeye koyduğu 
tahsisat ile bizzat sigorta etmektedir. Geçen se
ne 50 000 lira olarak tefrik edilen bu para bu 
yıl 25 000 liraya indirilmiştir. Devlet teşekkül
lerinin kendi mallarını bizzat sigorta ederek bir 
fon teşkil etmeleri çok yerinde bir hareket 
olmakla beraber bunun ilmî esaslara istinad et
tirilmesi ve muayyen bir nisbeti ihtiva etmek 
üzere değişmez bir şekilde bu tahsisatın bütçede 
yer alması icap edeceği hakkında aza tarafından 
serdedilen mütalealar encümenimizce varit görül
müş ve bu esas göz önünde bulundurmak suretile 
gelecek yıllarda bu işin muayyen bir nisbete bağ
lanması hususunun mazbatamızda tebellür ettiril
mesine karar verilmiştir. 

İdarenin muhtelif hatları için muhtaç olduğu 
vapurların halen hariçten tedarikine imkân olma
dığı ve bilhassa millî müdafaa zaruretlerini de 
önlemek üzere vapur noksanının ikmali kadro dı
şında kalan vapurların büyük tamirleri yapılmak 
suretile kabili istifade bir hale getirildikleri ve ha
li tabiinin avdetinde o zamanın ihtiyaçlarını karşı
lamak üzere vapur inşasına ait hazırlıkların şim
diden yapılmakta olduğu hakkında verilen malû
mat memnuniyetle telâkki edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzcdilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Mu "d a 

/ . Eker T. Coşkan TL Kitabet 
Kâtip 

İstanbul Ağrı Bolu 
F. öymen İhsan Tav C. S. Siren 

Bursa Bursa Cirosun 
Fazlı Güleç N. Ayaş M. Akkava 

Gümüşane İsparta Kırklareli 
D. Sakarya R. Ünlü B. Denk er 

Malatya Maraş Mardin 
M. Öker M. Bozdoğan R. Erten 
Samsun Seyhan Tunceli 

M. Ali Yörüker S. Çam M. Yencl 
Yozgad Yozgad 

A. Şungur S. Içöz 

( S. Sayısı : 200 ) 
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Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğünün 1941 malî yılı bütçe kanunu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğünün 1941 malî yılı masrafları 
için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 8 282 400 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Devlet denizyolları İşletme 
umum müdürlüğünün 1941 malî yılı masrafla
rına karşılık varidatı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 8 282 400 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğünün 1941 malî yılma mahsus 
daimî memur ve müstahdemlerile müteferrik 
müstahdemleri kadroları, bu idareye ait teşki
lât hakkındaki lâyihanın kanuniyet kesbetme-
sine kadar Münakalât vekâletince yapılır. 

MADDE 4 — Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğünün 1941 malî yılı nakil vası
taları kadrosu bağlı (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

MADDE 5 — Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğünün iştigal mevzuuna dahil 
işlerden, tarifelere, usul ve teamüllere müsteni
den alınmakta olan resim ve ücretlerin 1941 
yılında da cibayetine mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 6 — Naktî muamelâtın tedviri, kö
mür ve sair malzeme stoku yapmak için Mü
nakalât vekâleti bir milyon liraya kadar kısa 
vadeli istikrazlar akdine ve bankalar nezdinde 
hesabı cariler açtırmağa ve Maliye vekili de 
bu istikraz ve hesabı carilere kefalet etmeğe 
mezundur. 

MADDE 7 — Her nevi vasıtalar mubayaası, 
fevkalâde yedek malzeme iddiharı ve sermaye 
tezyidi mahiyetinde diğer tesisat, teçhizat, ıs
lahat ve inşaat masraflarına karşılık olmak ve 
senesi bütçesinin taallûk eylediği fasıl ve mad
delerine irat ve masraf kaydedilmek üzere Mü
nakalât vekâletinin tasvibi ve Maliye vekâleti
nin kefaletile bir buçuk milyon liraya kadar 
bono ihracına Umum müdürlük mezundur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRÎŞÎ 

MADDE 1 — Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğünün 1941 malî yılı masrafları 
için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 8 705 978 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğünün 1941 malî yılı masraflarına 
karşılık varidatı bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 8 707 400 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 200 ) 



MADDE 8 — Aşağıda yazılı fıkralarda gös
terilen hizmetlerden her biri için senesi büt
çesine konulan tahsisat kâfi gelmediği takdirde 
ilâveten sarfına lüzum gösterilecek miktarı 
tediyeye Umum müdürlük mezundur. 

Bu suretle husule gelecek tahsisat farkı, he
sabı katide ayrıca gösterilir. 

A - Mahkeme harçları, 
B - îrat getiren emlâk vergi, resim ve mu-

kataaları, 
C - Reddiyat, 

MADDE 9 — Devlet denizyolları işletme u-
mum müdürlüğüne ait vasıtalarda meccanen 
veya tenzilâtlı ücretle seyahat edecekler, teş
kilât kanunile tayin edilinceye kadar Münakalât 
vekâletince tasdik edilecek esaslar dairesinde 
tesbit edilir. 

MADDE 10 — Devlet denizyolları ve liman
ları işletme umum müdürlüklerinin teşkilât ve 
vazifelerine dair olan (3633) numaralı kanunun 
4 ncü maddesinin ihrakiye, kömür tahmil ve 
tahliyesile su verme inhisar hükümleri 1941 ma
lî yılı içinde Denizyolları umum müdürlüğü va
sıtaları ihtiyacı için tatbik olunmaz. Bu hizmet
ler kendi vasıtalarile yapılır. 

MADDE 11 — Yeni hatlar ve iskeleler ve 
acentalıklar açılması, sefer ve gemi adedinin 
artması, iş ve sipariş hacimlerinin genişlemesi, 
malzeme fiatlerinin yükselmesi gibi iktisadî ve 
ticarî sebepler dolayısile normal vaziyetlere göre 
tahmin edilen bütçedekil İşletme ve personel 
tahsisatı kâfi gelmediği ve derhal munzam tah
sisat istihsaline de imkân bulunmadığı takdirde 
işletme faaliyetine halel gelmemesi için varidat 
fazlasından karşılanmak ve ilk içtimada Büyük 
Millet Meclisinin tasdikma arzedilmek şartile 
îcra Vekilleri Heyetinin tasvibile masraf büt
çesinin 1 nci ve 7 nci fasıllarına tahsisat ilâvesi 
caizdir. 

MADDE 12 — Devlet denizyolları İşletme 
umum müdürlüğü malzeme, nakil vasıtalarile 
bunlara ait makine, alât ve edevat mubayaası 
hususları için senesi bütçesindeki tahsisatın nıs
fını geçmemek şartile ve Münakalât vekâleti
nin iznile ati senelere sari mukaveleler aktine 
mezundur. 

19 — 
MADDE 8 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 200 ) 
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MADDE 13 — Devlet denizyolları İşletme 

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

MADDE 14 — Muayyen tarifeli vesait ile 
seyahat eden yolculardan alınacak nakliyat res
mi hakkındaki 472 numaralı kanıma rnüzey-
yel 2030 numaralı kanunun 1 nci ve biletler üze
rinden nakten istifa olunan damga resminin 
malsandıklarma teslimi hakkındaki 3478 numa
ralı kanunun 12 nci maddelerile tayin edilen 
45 er günlük müddetler Devlet denizyolları iş
letme umum, müdürlüğü için 75 er güne iblâğ 
edilmiştir. 

MADDE 13 — Bu kanun 1 haziran 1941 ta
rihinden mııtc jerdir. 

Iv'I/'.DDE 16 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

r.ş. v. 
Dr. Iı. Saydam 

Da. V. 
Fay di Öztrak 

MI'. V. 
Yi'ı eri 

S. î. M. V. 
Dr. 11. Alalaş 

Mü. V. 
C. K. İnccdayı 

Ad. V. 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. debcaoy 

G. 1. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M. Ökmcn 

M. M. V. 
S. Ar ıhan 

Ma. V. 

Ik. V. 
11. Çalnr 

Zr. V. 
Muhlis Erhmcn 

MADDE 13 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 200 ) 
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A - CETVELİ 

M. Muhassasatm nev'i 

Birinci kısım 

1 Ücret ve yevmiyeler 

1 Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 
3 Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

2 Harcırah 
1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 
3 Devir ve teftiş harcırahı 

Fasıl yekûnu 

3 Ecnebi memleketlere gönderi
lecek memur ve talebelerin üc
ret ve harcırah ve masrafları 

1 Ecnebi memleketler harcırahi-
le tahsilde bulunan talebe ve 
memur ve müstahdemlerin yev
miye ve sair her türlü zarurî 
masrafları 

2 Ecnebi mütehassıslar ücret ve 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

1 İçtimaî yardımlar, tahsisat, 
tazminatlar 

1 Tekaüt, dul ve yetim maaşları 
karşılığı olarak tekaüt sandı
ğına ödenecek meblâğ 

2 3137 numaralı kanun mucibin
ce memurlar için tekaüt san
dığına verilecek munzam aidat 

3 1683 numaralı kanun mucibin
ce verilecek tekaüt ikramiyelc-

( S. Sayısı 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

1 661 040 1 625 880 1 665 900 
956 220 920 740 975 840 
10 000 5 000 4 260 

2 627 260 2 551 620 2 646 000 

1 500 2 000 2 000 

7 500 8 500 8 500 
2 500 2 500 2 500 
11 500 13 000 13 000 

150 800 115 000 115 000 

14 700 14 700 14 700 

165 500 129 700 129 7C0 

90 000 85 000 85 000 

85 700 55 000 55 000 
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1940 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira M. Muhassasatın nev'i 

rile memurlara ve ailelerine 
verilecek tazminat 1 000 2 000 2 000 

4 Tedavi, sıhhî muavenet ve ce
naze masrafları 16 000 24 000 24 000 

5 Memur ve müstahdemlere veri
lecek hizmet elbisesi bedelleri 20 000 30 000 30 000 

6 Kadro ve teşkilât dolayısile 
açıkta kalacaklara verilecek 
ücret ve tazminat 1 3 000 3 000 

7 3633 numaralı kanunun 31 nci 
maddesi mucibince verilecek 
ikramiye, talî tahsisat ve üc
retler 30 000 25 000 25 000 

8 i ş kanunu mucibince amele te
davi ve ölüm yardımlarile iş 
kazaları tazminatı ' 2 000 5 000 5 000 

9 Beden terbiyesi kanununa tev
fikan memurin spor teşkilâtı 
masrafları " * 0 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 244 701 230 000 230 000 

Mütenevvi masraflar 
1 Talebe yetiştirme ve fabrika

lar ve amele ve çırak kurslarile 
stajiyerlerin bilûmum masraf
ları * 20 000 5 000 5 000 

2 3137 numaralı kanun mucibin
ce tekaüt sandığına verilecek 
maaş ve masraf hissesi 

3 Faiz, komisyon ve aciyolarla 
akçe farkları 

4 Eski seneler borçları ve red-
diyat 

5 Beynelmilel kongrelere işti
rak masrafları 

6 Pasif korunma tertibat ve mas
rafları 

7 Temsil masrafları 
[Misafir kabul ve kutlulara a masraf
ları dahil.] 

8 Gayrimelhuz masraflar 1 000 1 000 1 000 

3 405 

90 000 

5 000 

2 000 

1 000 
8 000 

3 560 

80 000 

5 000 

1 

1 000 
2 000 

3 560 

80 000 

5 000 

1 

1 000 
2 000 

Fasıl yekûnu 130 405 97 561 97 561 

( S. Sayısı : 200 ) 
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M. Muhassasatın nev'i 

l Daimî idare masrafları 
1 Kırtasiye, matbu evrak, ilân, 

reklâm, kitap, mecmua ve ga
zete bedel ve masraflarile De
nizyolları ve limanları mecmu
asına yardım 
[Matbaa, işçilik ve masrafları dahil.] 

2 Posta, telgraf, telefon, telsiz 
ve radyo ücret ve masrafları 

3 Binalar ve müştemilâtı tenvir, 
teshin ve su masrafları 

4 îdare binaları icar bedelleri 
5 Mahkeme ve noter harç ve 

masraflarile hakem ve dispeççi 
ücret ve masrafları 

6 Serbest avukat ve müşavir üc
ret ve aidatı 

7 Mefruşat ve demirbaş eşyanın 
bakım, tecdit, tezyit bedelleri-
le hollerit makinesi icar bedel 
ve masrafları 

8 îdare binaları ve müştemilâtı 
bakım ve tamirlerile tadil, is
timlâk, satın alma, bedel ve 
masrafları ve mebani ve am
barlar sigorta bedelleri 

9 t r a t getiren emlâk vergi ve re
simleri ve mukataa bedeli 

10 Müteferrik masraflar 

Fasıl yekûnu 

7 İşletme masrafları 
1 Nakil, kurtarma ve hizmet için 

kullanılan bilûmum kara ve 
deniz vasıtalarının sefer ve sa-
ir her nevi istihlâk ve istimal 
mevat ve malzemesinin bedeli, 
icar ve bilûmum masrafları 

2 Haliç fabrika ve havuzlar ve 
îstinye dok ve fabrikasile atel-
yelerin, idare gemilerinin ta
mir, tecdit ve inşalarına ait 
ücret, işçilik ve malzeme be-

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

60 000 40 000 40 000 

20 000 20 000 20 000 

14 000 15 000 15 000 
2 000 8 500 8 500 

4 000 1 000 1 000 

14 000 4 000 4 000 

26 000 26 000 26 000 

40 000 23 000 23 000 

1 500 1 000 1 000 
15 000 15 000 15 000 
196 500 153 500 153 500 

2 041 000 2 375 000 2 700 000 

( S. Sayısı : 200 ) 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

deUerile sair bilûmum işletme 
masrafları 

3 Gemi iaşe masraflarile otel ve 
lokanta ve büfe levazımı ve 
sair bilûmum işletme masraf
ları 

4 Deniz vasıtalarının bilcümle 
rüsum ve palamar masrafları 

5 Aeentalaı* aidatı ve bilet satış 
komisyonlarile gemi kurtar
ma, ihbariye aidat ve komis
yonları ve cezalı navlunlar 
aidatı 

6 Ticarî eşya tahmil ve tahliye, 
ambar hizmetleri ve aktarma 
masrafları 

7 Yük, hasar ve zayiat tazminle
ri ve avarya masrafları 

8 Bilûmum işletme binalarile 
fabrika ve doklar ve atölyele
rin ve tesisat ve iskelelerle bu
ralardaki makine, ala t ve ede
vat ve teclıizat ve demirbaşla
rın tamir, tadil, bakım, inşa, 
tesis, istimlâk, satmalına, tec
dit ve tezyit bedel ve masraf
ları ile gemi mubayaa bedelleri 

9 Tahlis yardımı ve müsademe 
masraf ve tazminlerde etüt ve 
proje ücrei ve masrafları 

1940 
M 
ü 

1 

ali yılı 
ih.si.sati 
Lira 

191 650 

114 980 

438 000 

125 000 

144 000 

10 000 

350 000 

5 000 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

120 000 

425 000 

120 000 

250 000 

5 516 

1 000 000 1 000 000 

120 000 

425 00ü 

120 000 

210 000 210 000 

5 000 5 000 

250 000 

5 516 

Fasıl yekûnu 4 419 630 4 510 516 4 835 516 

8 Tecdit sermayesi ve dahilî si
gorta karşılığı 

1 Tecdit sermayesi 225 000 
2 Deniz vesaiti sigorta serma

yesi ' 50 000 

Fasıl yekûnu 275 000 

9 Cumhuriyet Merkez bankası 
hissesi 77 817 

Birinci kısım yokun-.? 8 148 313 
"(S. Sayısı : 200) 

1 1 

25 000 25 000 

25 001 25 001 

77 103 81 300 

7 788 000 8 211 578 

http://ih.si.sati
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F. M. Muhassasatın nev'i 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edile* 
Lira Lira 

İkinci hısım 
10 Devlet Reisine ait deniz vası

talarının bilûmum ücret ve iş
letme masrafları 244 400 494 400 494 400 

UMUMÎ YEKÛN 8 392 713 8 282 400 8 705 978 

(S. Sayısı : 200) 
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B - CETVELİ 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 

muhammenat tahmin edilen tahmin edilen 
F. M. V a r i d a t ı n nev'İ Lira Lira Lira 

1 
1 

2 

3 
4 
5 

2 
1 

2 
3 

4 

3 

Birinci hısım 
İşletme hasılatı 
Muntazam posta seferleri ha
sılatı 
îstanbul ve civarı iç hatlar ve 
Yalova hattı hasılatı 
îzmir körfez hattı hasılatı 
Zuhurat seferleri hasılatı 
Van işletmesi hasılatı 

Fasıl yekûnu 

Talî işletmeler hasılatı 
Fabrikalar, doklar ve atelyeler 
hasılatı 
Gemi kurtarma hasılatı 
Kılavuzluk ve romörkörcülük 
hasılatı 
Şilepçilik hasılatı 

Fasıl yekûnu 

Müteferrik hasılat 

Birinci kısım yekûnu 

4 500 000 

1 220 000 
259 593 
100 000 
100 000 

6 179 593 

800 000 
450 000 

180 000 
388 720 

1 818 720 

150 000 

8 148 313 

5 100 000 

1 200 000 
230 000 
300 000 

50 000 

6 880 000 

250 000 
300 000 

70 000 
225 000 

845 000 

63 000 

7 788 000 

5 525 000 

1 200 000 
230 000 
300 000 

50 000 

7 305 000 

250 000 
300 000 

70 000 
225 000 

845 000 

63 000 

8 213 000 

îkinci hısım 
Devlet Reisine ait deniz vası
taları için umumî muvazene
den yardım 244 400 494 400 494 400 

UMUMİ YEKÛN 8 392 713 8 282 400 8 707 400 

( S. Sayısı : 200) 



D - CETVELİ 

i No. Nevi 

262 Kamyonet 

304 » 

195 » 
Kamyon 
Deniz motörü 

» » 

Markası 

Diyaman 

Ford 

Denizyolları 1 
Çankaya 

Plâka No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

75180 îstinye dok fabrikasında yük ve malzeme 
liyatı 

4340593 Haliç fabrika ve havuzlarında yük ve m 
me nakliyatı 

3998865 Fabrika ve havuzlar, çamaşırhane hizmeti 
Yeniden mubayaa olunacaktır. 

1095 Servis hizmetinde 
6536 » » 

Fabrika, havuzlar servis hizmetinde 

»>-o«« 
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BEDEN TERBİYESİ GENEL 
DİREKTÖRLÜĞÜ BÜTÇESİ 





Beden terbiyesi genel direktörlüğü 1941 malî ylı bütçe 
kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/540) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 28 - II - 1941 
Sayı : 6/765 

Büyük Millet. Meclisi Yüksek Reisliğine 

îcra Vekilleri Heyetince 28 - II - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Beden ter
biyesi Genel Direktörlüğü 1941 malî yılı bütçe kanunu lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün 1941 malî yılı bütçe kanunu lâyihasının esbabı mıı-ibesi 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğünün 1941 malî yılı masraf bütçesinin tahsisat yekûnu olan 

(775 700) lira, Maliye vekâleti bütçesinden yapılan yardımla beraber diğer varidat muhanımc-
natı yekûnuna tekabül eden miktardır. Gerek bu varidatın nevileri, gerek buna mukabil tesbit 
edilen tahsisatın fasıllara sureti tevzii hakkındaki esbabı mucibe aşağıda taallûk ettiği cetvellerin 
mutaleası sırasında arzedileceği için burada bütçe kanununun diğer maddelerinden bahsedilmiştir. 

Bütçe kanunu: 
Kanunun 3 ncü maddesi, genel direktörlüğün 1941 malî yılında istihdam edeceği ücretli memur

ları kadrosundan ve 4 ncü maddesi de müteferrik müstahdemler ile nakil vasıtaları kadrosundan 
ve senesi içinde masraf tertiplerinden istihdamına zaruret hasıl olacak hizmetler için icra VekiUeri 
Heyetinden alınacak kadroların taallûk ettiği tertiplerden bahistir. 

1940 malî yılı bütçe kanununun 4 ncü maddesile verilmiş olan salâhiyete istinaden 22 - / 17 -
7, 10 - 10 1940, 24 - 1, 3 - 3 - 1941 tarihli ve 2/13771, 2/13280, 2/14502, 2/15080, 2/15273 nu

maralı kararnamelerle alınmış olan kadro ve kararname suretleri bu yılki bütçeye raptedilmişcir. 
Kanunun 5 nci maddesi, geçen yıl borçlarmm tediyesini teminen 1940 malî yılı bütçe kanunu

nun 5 nci maddesinin ayni olarak tesbit edilmiştir. 
Kanunun 6 nci maddesi, Maarif vekâleti Gazi Terbiye Enstitüsü Beden Terbiyesi şubesinde ha

len genel direktörlük hesabına okuyan ve bu yd da yeniden okutturulacak olan talebe ücretine 
aittir. Beden terbiyesi teşkilâtının muhtaç olduğu mütehassıs öğretmen, antranör ve monitörler, 
beden terbiyesi kanununun 24 ncü maddesine tevfikan genel direktörlük bütçesi müsait olduğu 
zaman açılacak olan yüksek beden terbiyesi enstitüsünde yetiştirilecek ise de beden terbiyesi ve 
sporun ilmî ve fennî esaslara göre yürütülmesi için açılması mübreın olan bu enstitünün tesis 
ve küşadma imkân husulüne kadar ihtiyacın bu şekilde kısmen temini düşünülmüştür. 

Beden terbiyesi ve spor yapanların bedenî kabiliyetlerini, vücutlarının hangi spora elverişli 
olduğunu tesbit ve vaziyetlerini sıhhî bakımdan kontrol etmek üzere nüfus ve sporcu adedi kesif 
bölgelerin teşkilât ve tesisatı müsait hastanelerinde şimdilik üç muayene merkezinin açılması 
lüzumlu görülmüş ve bunun için bütçede hususî bir fasıl açılarak sureti sarfı kanunun 7 nci mad
desinde gösterilmiştir. 

Kanunun 8 nci maddesi, genel direktörlüğün aslî faaliyetini idare eden Federasyonları mü
temadi harekete teşvik ve teşkilâtın muhtaç bulunduğu beden terbiyesi ve spor malzemesini kolay
lıkla temin maksadile tesbit olunmuştur. 
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Genel direktörlüğün esasen pek dar olan bütçesinden memur ve müstahdem ücretleri ve teşkilâ

tın icap ettirdiği diğer umumî masraflar, miktarı ona baliğ olan beden terbiyesi ve spor federasyon
larına tefrik ve tahsis olunan ve vilâyet idarei hu susiyeleri ile varidatı elli bin liradan yukarı olan 
belediyelerden alman hisselerin % 80 i tesisata tahsis edildiğinden geriye kalan % 20 lerinden tef
rik edilebilecek para ile beden terbiyesi ve sporu istenilen vüsatta faaliyete sevketmek mümkün ol
madığından federasyonların stadyomiardan ve diğer spor saha ve tesislerinden elde edecekleri hası
lattan da istifade edebilmeleri düşünülerek hasıla tm ayni yıl zarfında tahsisat olarak bütçedeki alâ
kalı fasıllara ilâvesi ve bu suretle faaliyetin tezyit ve inkişaf teemmül edilmiştir. 

Beden terbiyesi kanun ve nizamnamesinin tatbikatı bakımından spor malzemesine olan ihtiyaç 
günden güne ziyadeleşmekte olmasına rağmen bunun imal ve satışı memleketimizde henüz ihtiyacı 
karşılayacak şekilde tevessü etmiş değildir. Bu sebeple bölgelerin ve beden terbiyesi ve spor yapan 
eşhasın malzeme tedarikinde maruz kaldıkları müşkülât ve yüksek bedel ödeme zaruretleri göz önün
de tutularak genel direktörlükçe bu malzemenin toptan imal ve mubayaası ve arzu edenlere satılma
sı çok yerinde bir tedbir olarak mütalea edilmiştir. Bu suretle hem ucuz ve hem de hakikî evsafına 
uygun malzeme temin ve tedarik edilmiş olacağı düşünülmektedir, işte bu maksatladır ki, satılan 
malzemeden elde edilen para, tekrar ayni maksat için istimal olunmak ve bu suretle umumî ihtiyacı 
karşılamak gayesi istihdaf olunmuştur. 

Kanunun 8 nci maddesi, halen Büyük Millet Meclisi Bütçe encümeninde tetkik edilmekte bulunan 
genel direktörlük teşkilât kanununa bağlı kadro cetvelindeki vazifelerden tahsisatın kifayetsizliği ha-
sebile 1941 malî yılında mecburen mevkuf tutulacak memuriyetleri gösterir cetvelden bahistir. 

Kanunun 9 ve 10 ncu maddeleri, mutat maddeler olup esbabı mucibe dermeyamna lüzum görül
memiştir. 

A Cetveli : 
1940 bütçemizin maaş faslında mevcut bulunan (80 640) liralık tahsisat yalnız merkez teşki

lâtına aitti. Genel direktörlük merkez istişare heyetinin son içtimamdaki kararma tevfikan üc
retleri evvelce bölge bütçelerinden verilen ve önümüzdeki yıldan itibaren genel direktörlük 
kadrosuna alınması icap eden 30 eğitmenle 1941 yılında kurslardan yetiştirilecek olan beden ter
biyesi eğitmenlerinin ve beş bölgede teşkiline ihtiyaç görülen bölge direktörlüklerinin maaşları 
dolayısile bu miktar (175 230) liraya baliğ olmuştur. 

2 nci faslın 1 nci maddesindeki (43 800) lira da yukariki fıkrada yazılı kadro cetvelinin ücret
li memurlar kısmının senelik tutarıdır. 

Bu faslın ikinci maddesine mevzu (29 520) liralık tahsisat 1941 malî yılı bütçesine bağlı (D) 
cetveline dahil müteferrik müstahdemlerin senelik ücretleri mukabilidir. 

(500) liralık tedavi ve yol masrafı tahsisatı, teşkilâtın im günkü durumu itibarile 1940 malî yili 
bütçesindeki tahsisata nazaran (500) lira noksanile tesbit edilmiştir. 

Cetvelin 6 nci faslı, ihtiyaca göre tesbit edilmiş olan (11 000) liralık daimî ve muvakkat memuri 
yetle teftiş harcırahlarına aittir. 1940 yılında ayrı bir fasılda tesbit edilmiş olan (îstişare heyeti aza
sının harcırah ve zarurî masrafları) tahsisatı, işin mahiyetine ve diğer harcırahlarla olan münasebe
tine binaen bu sene (İstişare heyeti azasının harcırah, hakkı huzur ve zarurî masrafları) unvanile bu 
fasla bir madde halinde alınmıştır. İstişare heyeti azasından gayri muvazzaf olanlara hakkı huzur 
verilmesi icabettiğinden bunu temin için tertibe vuzuh verilmiştir. 

Cetvelin 7 nci faslını idare masrafları teşkil etmektedir. Faslın maddelerinde geçen soneye naza
ran ufak bir değişiklik yapılmıştır. Koordinasyon heyeti kararının tatbiki bakımından la rtasiye,m at
im evrak tahsisatının ayrı, ayrı maddelerde gösterilmesine zaruret hâsıl olmuş ve bu meyanda tenvir 
ve teshin tahsisatı da ayrı bir madde olarak tefrik edilmiştir. Bundan başka geçen sene bu fasd 
içinde madde halinde gösterilmiş olan (Beynelmilel aidat) tahsisatı ile (Plânların ihzar ve tersimi 
masrafları) tahsisatı bu sene bu fasıldan çıkarılmış ve münasebetleri dolayısile (Beynelmilel aidat) 
(Spor federasyonları umumî masrafları ve yardımlar) tahsisatı içinde formüle edilmiş ve (Plânların 
ihzar ve tersimi masrafları) tahsisatı da (Tesisat ve tamirat) faslına bir madde halinde alınmıştır. 

( S. Sayısı : 201) 
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Diğer taraftan hizmetin mahiyeti ve tahsisatın eü/iliği bakımından müstakil fasıl halinde tesbitinde 
bir fayda görülmeyen (Nakil vasıtaları işletme ve tamir) tahsisatı ile (Ferağ, mahkeme harç ve mas
rafları ve gümrük resmî) tahsisatı hu sene idııre masrafları faslında birer madde halinde tesbit edil
miştir. 

Cetvelin 9 ncu faslı, (Kitap, mecmua, gazete mubayaa, abone, neşir, tercüme bedelleri ve propa
ganda masrafları) namile geçen seneye nazaran (2 000) lira fazlasile (22 000) lira olarak tesbit edil
miştir. Bilhassa millî sporlarımızın tarihî seyrini göstermek için müze, sergi ve kütüphane tesisi dü-
fjüııülmü^ ve başlı başına 25 - 30 bin lirayı istilzam eden bu teşebbüs için bu sene ihzarî mahiyette ol
mak ve spora müteallik eski ve yeni eserleri araştırmak için ieabeden masrafları karşılamak üzere 
bu tertipteki miktar (2 000) lira kadar arttı: .İmi:tır. 

Bu sene (Kongralara iştirak masrafları) tahsisatı müstakil bir fasıl olarak alınmamıştır. 1940 
bütçesinin 10 ncu faslını teşkil eden bu tahsisat, esasen beden terbiyesi ve spor kongralarma ait bu
lunmakta idi. Masraf, bu bakımdan daha fazla (spor federasyonları umumî masrafları ve yar
dımlar) faslı ile alâkalı bulunduğundan 19il yılında mezkûr tahsisat içinde formüle edilmiştir. 

Cetvelin 11 ve 12 nci fasılları, mahiyeti i>ibarile bu sene yeniden kuşat edilen (öğretmen ve 
eğitmen yetiştirme masrafları) ile alakalı görüldüğünden bu tertibe ve 12 nci fasılda 6 ncı fasıl 
hakkındaki izahatta da zikredilmiş olduğu üzere mezkûr faslın 3 ncü maddesine alınmıştır. 

Cetvelde (72 000) lira tahsisatlı tesisat ve tamirat faslı bu yıl yeniden açılmış bir fasıl olmakla 
beraber 1 nci maddesi 1940 malî yılı bütçelinin 13 ncü faslının 2 nci maddesinde (11 000) lira ve 
3 neü maddesi de kezalik 1940 yılı bütçesinin 7 nci faslının 10 ncu maddesinde (1000) lira olarak 
mevcut idi. Bu sene bu iki masrafın tesisat ve tamirat faslında toplanması keyfiyeti taallûk etti
ği hizmetlerin mahiyeten tesisat ve tamirat işi ile olan alâka ve irtibatına müstenittir. Faslın 
ikinci maddesi bütçe kanununun 6 ncı maddesinin izahında zikredilen tesisin vücuda getirilmesine 
rauktazi tahsisatı ihtiva etmektedir. 

(öğretmen ve eğitmen yetiştirme masrafları) unvrnile bu sene yeni olarak açılan (94 200) lira
lık fasıl, üç maddeyi ihtiva etmektedir. Faslın 1 nci maddesi geçen seneye nazaran (6 000) lira 
fazlasile tesbit edilmiştir. Çünkü 1940 yılında ilk defa genel direktörlük hesabına okutturulmağa 
başlanılan talebe adedi 10 idi. Halbuki 19-1-1. de bu miktar ilk sınıfa yeniden alınacaklarla bera
ber bir misli tezayüt edecektir. Bu sebeple t e s i s a t ı da ona göre tesbit edilmiştir. 

Beden terbiyesi mükelleflerine öğretmenlik yapacakların kurslardan yetiştirilmesi istişare 
heyetince takarrür ettirilmiş ve 1941 malî yılmda açılacak olan kursların masraflarına tekabül 
etmek üzere (82 000) liralık tahsisat bu fa<;lra ikinci maddesine konulmuştur. 3 ncü maddedeki 
tahsisat, ecnebi memleketlere bilhassa spor muayeneleri bakımından genel direktörlük hesabına 
tahsil ve staj için gönderileceklerin masrafları karşılığıdır. 

Cetvelin 13 ncü faslı, (spor federasyonları umumî masrafları ve yardımlar) namile unvanlaııdı-
nlmış ve yalnız 1 nci maddesine (281 215) lira tahsisat vazolunarak 2 nci ve 3 ncü maddeleri 
bu sene fasıldan çıkarılmıştır. Çıkarılan maddelerden (Saha ve tesislerin müsabakaya elverişli 
hale ifrağı için ihzar, tanzim, tamir ve tadil masrafları) maddesi, yeniden kuşat edilmiş olduğu 
yukarıda zikredilmiş olan tesisat ve tamirat faslına alınmış, (bölgelere yardım) maddesi de esas 
faslın umumî masrafları içinde mütalea edihnek formüle ithal olunmuştur. Genel direktörlüğün 
aslî faaliyetini teşkil eden beden terbiyesi ve sporun icap ettirdiği masraf arın diğer Devlet daire
lerindeki sarfiyata benzememesi hasebile bilhassa bu tertibin, spor faaliyetinin hususiyet ve mahi
yetine göre mufassal an formüle edilmesi ve bu suretle sarfiyatı icra ve murakabe edenlerin istinat 
edeceği esasın vücuda getirilmesi düşünülmüştür. 

Cetvelin 14 ncü (Ferağ, mahkeme harç ve masrafları ve gümrük resmi) faslı bu sene 7 nci (İda
re masrafları) tahsisatı faslına alınmış ve bu hususta mezkûr madde münasebetile izahat veril
miştir. 

Cetvelin 15 ve 16 ncı fasıllarında gösterilmiş olan 1 200 liralık tahsisat, bütçe kaidelerine im-
tisalen vaz ve tesbit edilmiştir. 

( S. Sayısı : 201 ) 
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Cetvelin 17 nci faslı, Cumhuriyet Merkez bankasına verilecek olan itfa karşılığı mukabilidir. 

Bütçemizin varidat yekûnu olan (775 700) liradan (572 400) lirası Maliye vekâletinden yardım 
olarak verilmekte ve bu miktarın hissesi de Maliye vekâletince ödenmekte bulunduğundan ve 
(200 000) lirası da geçen seneden nakit mevcudu olarak devredildiğine ve bu paranın da Maliye
den alınırken banka hissesinin 1940 malî yılında Maliye vekâletince ödenmiş olduğundan bu fas
lın tahsisatı Genel direktörlüğün hakikî varidatına göre hesap ve tesbit edilmiştir. 

(B) Cetveli 
Bu cetvel 6 fasıl üzerine (775 700) lira muhammcnat ile tertip ve tanzim edilmiş ve ayrıca es

babı mucibe dermeyanma lüzum görülmemişti T-. 
(D) Cetveli 
Bu cetvelin muhteviyatı, 3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesinde zikredilen müteferrik hiz

metlerle mevcut hizmet ve yarış kontrolü vasıtalaınrı muhtevi olarak tanzim edilmiştir. 
(E) Cetveli 
Bu cetvel, malî yılı içinde îcra Vekilleri Heyeti kararma müsteniden istihdam edilecek aylık 

ücretli veya yevmiyeli muvakkat ve müteferrik müstahdemler için Bütçe kanununun 3 neü maddesi 
hükmüne müsteniden tanzim edilmiştir. 1940 malî yılı Bütçe kanununun 4 neü maddesi hükmüne 
istinaden alınmış olan kadrolar işbu lâyihanın sonuna bağlanarak takdim olunmuştur. 

( S. Sayısı : 201 ) 



Rapor 

Tetkiki uhdeme havale buyurulan Beden terbiyesi umum müdürlüğü bütçesi hakkındaki ra
porumu takdim ederim: 

Umum müdürlük bütçesi bu sene 10 bin kusur lira bir noksanla teklif edilmektedir. 
Muhtelif fasıl ve maddelerde yazılmış olan zam ve tenziller ve bunların sebepleri bütçenin es-

nayi tetkikinde yegân yegân arzolunacağmdan burada yalnız bazı prensip meselelerinin hallini 
ve tasarrufunda mutabık kaldığımız bazı tenzilâtın kabulünü arz ve teklif ederim. 

B — 
1 — "Varidat bütçesinde nakit mevcudu olarak görülen 200 bin lira bu sene masraf bütçesine 

ithal edilmiştir. Halbuki bu teraküm eden para kurulan Beden terbiyesi enstitüsüne ait olduğuna 
göre sarfedilmesi halinde bu eserin meydana gelmemesi tehlikesi karşısındayız. Bunun tetkikini rica 
ederim. 

2 — Bu sene bütçesinde 82 bin lira kurs masrafı mevcuttur. Etimesgutta açılacak olan bu eğit
men kursu muayyen bir talebe kadrosuna tâbi olup olmamak vaziyeti muvacehesindcdir. Talebe 
adedi 90 ilâ 100 hesap edilerek bu tahsisat konmuştur. Ahvalin müsaadesizliği, askerlik vaziyeti 
ve namzetlerde aranan evsafa haiz talebe bulup bulamamak vaziyeti tetkik edilmeğe şayandır. 

3 — Kitap, mecmua masrafları, kurs masrafları, spor federasyonları umumî masrafları ve yar
dımlar fasıllarında mevcut bütçe formülleri içinde bir takım ücretler, yevmiyeler, tazminatlar, nak
dî mükâfatlar, iaşe, ibate, tedavi masrafları ile ziyafet, ağırlama, gezme masrafları yevmiye ile tu
tulacak kimselere verilecek paralar vardır. 

Bunlardan bilhassa federasyonlar masrafı faslında tahsisattan ne kadarının hakikî spor faaliye
tine sarfedildiği, ne kadarının tadat olunan masraflara gittiğini bütçe formülünde görmek her halde 
faydalı ve malî murakabe bakımından da zarurîdir, ihsaî rakam istihsali de gayri mümkün bulun
muş, bu sebeple bunlardan tefriki mümkün olanlarının gelecek sene bütçesinde ayrı maddeler halinde 
teklifini ve her madde hakkında da ihzaî cetvellerin ihzarını muvafık bulmaktayım. 

B - Tenziller : 
1 — Taşra teşkilâtının bu sene tehir edilmesi üzerine birinci maaş faslından 110 bin küsur liranın 

tenzilile faslın 64 560 lira olarak kabulü muvafıktır. 
2 — Muvakkat tazminatın son Teşkilât kanunu sebebile 15 840 liraya tenzili icap etmektedir. 
3 — Matbu evraka 5 000 lira teklif edilmiştir. Senesi içinde 2 000 lira sarfedilmiş olması ve tasar

rufa tâbi bulunmaları muvacehesinde bunun tenzili ve ancak bazı yeni defterler ve mükellef cüzdan
ları ihtiyacı muvacehesinde fasıldan 1 000 lira tenkisi muvafık görülmüştür. 

4 —• 1940 senesinde müteferrika için 1 Gf'O lira sarfedilmiş, bu sene passif korunma ve siper mas
rafı olacağından 2 000 lira tenzili ile faslın kabulünü arzederim. 

5 — Mefruşat ve demirbaşta tekliften 500 liranın tenzili muvafıktır. 
6 — icar bedeli faslında 1 500 lira zam bir depo isticarı ve büyükçe bir binaya nakil mülâhaza

sına müstenittir. Aynı binalarda kalacaklarına nazaran mukaveleye müstenit icar bedeli 4 020 liradır. 
980 lira da depo icarına verilirse faslın 1 500 liranm tenzili ile 5 000 lira olarak kabulü muvafık 
olur. 

7 — Kitap, mecmua ve saire masrafının ahvalin fevkalâdeliği muvacehesinde azamî tasarrufa ria
yet ve dikkat olunarak tezyidini muvafık görmemekteyim. Bu sebeple 2 000 lira tenzili yerinde 
olacaktır. 

8 — Saha ve tesislere mevzu 1940 tahsisatından ancak 4 000 lira sarfedilmiş olması muvacehesinde 
ve bu senenin fevkalâdeliği karşısında faslın 5 000 lira tenzilâtla kabulünü teklif ederim. 

9 — plân ihzar ve teksirinde senesi içinde 800 lira sarfedilmiş olması karşısında 1 000 lira zam-

( S. Sayısı : 201 ) 
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mm doğru olamryacağı mülâhazasile faslın 1 000 lira olarak kabulü muvafıktır. 

10 — Ecnebi memleketler tahsisatı olan 200 liranın (1) liraya tenzili doğru olur. 

C - Zamlar : 
1 — Ücret faslında memurlar ücretinde kabul edilen teşkilât lâyihası sebebiie kadro tutarı olmak 

üzere 43 800 lira teklifin 68 850 lira olarak kabul zarureti vardır. 
2 — Gazi enstitüsünde okutulan 10 talebe ikinci sınıfa geçtiğinden birinci sınıfa yeniden 10 ta 

lebe kaydettirildiğine nazaran 6 000 lira tahsisat 12 000 liraya iblâğ edilmiştir ki, yerindedir. 
3 — Halen taşrada faaliyette bulunan 33 eğitmen ile kurumdan senesi içinde çıkacak (Eğitmen)-

lerin, aylık ücretleri tutarı olarak hesap edilen 8G 950 liranın spor federasyon'arı umumî masrafları 
ve yardımlar faslına ilâvesile bölgelere yardım suretile tediyesinin teminini teklif ediyorlar ki, esas 
prensip kabul buyurulduğu takdirde teklifin tasvibi yerinde olur. 

4 — Kabul edilen teşkilât sebebiie bir madde ihdas edilerek fahrî hizmetlere 3 000 lira konmuştur. 

D - Tadil ve tashih : 
Harcırah faslı daimî ve muvakkat harcırah bir arada teklif edilmiştir. Halbuki bunun tefriki za

ruridir. Bu suretle yapılan tefrik esnasında muvakkat memuriyet haremıhnım kifayet etmediği be
yan edilmiş ve müfettişler harcırahından 1 000 lira tenzil ile muvakkat harcırahın 8 000 lira olarak 
kabulünü talep ediyorlar. Takdire arzolunur. 

E - Varidat bütçesi tahakkuk eden esaslara müstenittir. İdarenin L cetveli yoktur. 
Nakil vasıtalarında bir tebeddül yoktur. 
D cetvelinde 7 adet antretöre üç ilâve yapılarak (10) a iblâğ edilmiştir, yerindedir. 
E cetvelinde değişiklik yoktur. 
Derin saygılarımla. Raportör 

Kayseri mebusu 
8. Ilayri Ürgüblü 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 
Mazbata No. 112 
Esas No. 1/540 

28 -V - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 28 - I I - 1941 tarih ve 6/765 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan Beden 
terbiyesi Umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçe 
kanunu lâyihası encümenimize havale buyurul-
makla Beden terbiyesi Umum müdürü ile Maliye 
vekâleti namına Bütçe müdürü hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu: 

Masraf bütçesi : 

Umum müdürlüğün masraf bütçesi geçen yı
la nazaran 11 100 lira fazlasile 775 700 lira ola
rak teklif edilmiş bulunmaktadır Bu fazlalık 
umum müdürlüğün taşra teşkilâtı karşılığı ola
rak maaş ve ücret fasıllarına yapılan zamdan ile-

( S. Sayısı 

ri gelmiştir. Ancak 1941 malî yılı içinde taşra 
teşkilâtının yapılamıyacağı anlaşıldığından teka
bül ettiği tahsisat bu fasıllardan tenzil edilmiş 
ve yalnız ücret faslında yeniden teşkilât kanunu
na uygun bir tadil yapılmıştır. 

Raporda i/ah edilen sebepler töiK'ümeııee va
rit .;>:öi'üİçrek bazı tertiplerden imkân dahilinde 
görülen tasarruflar yapılmış ve daimî, muvak
kat harcırah tertibi de iki madde haline ifrağ 
edilmiştir. Yine teşkilât kanununda kabul 
edilen bir esasa uygun olarak fahrî hizmetler 
la/.nıinniı adile açdaıı bir maddeye 3 000 lira 
tahsisat konulmuştur. Bu değişikliklerle mas
raf bütçesi (765 501) lira olarak kabul edil-

: 201) 
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miş ve encümen spor, beden terbiyesi faaliyet
lerinde plânlı ve bilgili bir mesai tanzim edi
lerek tatbik sahasına geçirilmeden maaş ve üc
retlerde tezayüde gidilmemesini geniş teşkilât 

kurulmamasmı ve malî murakabenin sulıuletle icra
sını teminen masraf bütçesi formüllerinde tefriki 
mümkün olan sarfiyatın gelecek yıl bütçesinde 

maddelere ayrılmasını tavsiyeye şayan görmüştür. 
Varidat bütçesi: Bu bütçe üç esaslı kısmı ihti

va etmektedir. En mühim kısmını Hazine yardımı 
teşkil etmek üzere, ikinci kısmı geçen senelerden 
müdevver nakid mevcudunu, üçüncü kısım da cü
zî bir miktarda hususî varidatı ihtiva etmektedir. 

Umum müdürlüğün teşekkül devrine tesadüf 
eden geçen yıllarda mevzu tahsisatını sarfta dik
katli davranması bu yıllara ait tahsisatta 200 000 
liralık bir tasarrufu mucip olmuş ve nakit olarak 
Umum müdürlüğün elinde bulunmuştur. 1941 ma
lî yılı zarfında faaliyet programının tatbikini te
min etmek üzere Hazine yardımı kifayet etm ive
ceğinden bu 200 000 liranın da varidat meyanına 
alınarak 1941 masraflarına karşılık ittihaz edil
diği verilen izahlardan anlaşılmıştır. 

Bu yıl faaliyetinin Hazineden yapılan yardıma 
tahsisile mevcut naktın 2530 sayılı kanunla kurul
ması emrolunan Beden terbiyesi enstitüsünün ku
rulmasına hasrının daha uygun olup olmıyaeağı-
nın tetkiki hususundaki raportörün teklifi üze
rine cereyan eden müzakere sonunda enstitünün 
tesisi için 2,5 milyon lira gibi bir paraya ihti
yaç bulunduğu Umum müdürlükçe ifade edilmiş 
ve faaliyet programının sekteye uğramaması için 
şimdilik bu 200 000 liranın varidat bütçesinde yor 
almasının muvafık olacağı encümence kabul edil
diğinden varidat bütçesi teklif veçhile 775 700 
lira olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe lâyihası: 
Lâyihanın birinci maddesi A cetvelinde yapı

lan değişikliğe göre yeniden yazılmış ve ikinci 
madde aynen kabul edilmiştir. Umum müdürlük 
kadroları teşkilât kanunile tesbit edildiğinden 
üçüncü madde kaldırılmış ve dördüncü madde 
dahi Muvazenei umumiye kanununda kabul edilen 
esasa göre tanzim ve üçüncü madde olarak kabul 
edilmiştir. 

5, 6, 7, 8, 9, ve 10 ncu maddeler 4, 5, 6, 7, 8 ve 
9 ncu maddeler olarak ve maddelerdeki Genel di
rektörlük tabirleri teşkilât kanununa uygun bir 
surette Umum müdürlük şeklinde tashihan kabul 
edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 

t. Eker 
Kâtip 

istanbul 
F. öymen 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

İsparta 
Kemal Turan 

Kayseri 
S. Serim 
Kütahya 

A. Tiridoğhı 
Muş 

Ş. Ataman 
Seyhan 
S. Cam 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Ağrı 
İhsan Tav 

Bursa 
Fazlı Güleç 

Elâzığ 
F. Alt ay 
İsparta 
R. tJnlü 

Kırklareli 
B. Denker 

Malatya 
M. Öker 

Ordu 
H. Yalman 

Trabzon 
Sırrı Day 

Yozgad 
S. Içöz 

Bu M. M. 
Kayseri 

S. Hayrı tfrgublü 

Bolu 
C. S. Siren 

Bursa 
N. Ayaş 
Giresun 

M. Akkaya 
Kayseri 

F. Baysal 
Konya 

A. R. Türel 
Mardin 

R. Erten 
Samsun 

M. Ali Yörüker 
Yozgad 

.4. Sungur 

( S. Sayısı : 201) 



— 10 — 
Beden terbiyesi Umum müdürlüğü 1941 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİF] 

MADDE 1 — Beden terbiyesi genel direktör
lüğünün 1941 malî yılı sarfiyatı için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (775 700) li
ra tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Beden terbiyesi genel direktör
lüğünün 1941 malî yılı masraflarına karşılık 
olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (775 700) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Beden terbiyesi genel direk
törlüğünün 1941 malî yılı zarfında istihdam 
edeceği ücretli memurların derece, unvan, adet 
ve ücretleri bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bunların ücretleri birinci ve ikinci maaş 
ve ücret fasıllarına mevzu tahsisattan ödenir. 

MADDE 4 — Beden terbiyesi genel direk
törlüğünün 3656 sayılı kanunun 19 ncu madde
sine dahil müteferrik hizmetlerile mezkûr kanu
nun mevzuu haricinde kalan memurları ve nakil 
vasıtaları bu kanuna bağlı (D) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Fasıl numaralarile unvanları bağlı (E) işa
retli cetvelde yazılı masraf tertiperinden idaresi 
zarurî görülen muvakkat mahiyetteki hizmet
ler için aylık ücretli veya yevmiyeli müstahdem
ler kullanılabilir. Bunların kadroları İcra Ve
killeri Heyeti kararile tesbit ve müteakip yıl 
bütçesile Büyük Millet Meclisine tevdi olunur, 

Yevmiye ile çalışan amele ile beden terbiyesi 
ve spor faaliyetleri sahalarında kullanılacak 
mihmandar, biletçi, kişeci, spor hakemi ve em
sali bu hükümden müstesnadır. 

Masraf tertiplerinden idare olunacak hiz
metler kadrolarının bütçede mevcut bir hizme
tin ifasına müteallik kadrolara ilâve mahiyetin
de bulunmaması şarttır. 

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. 

MADDE 6 — Gazi terbiye enstitüsü Beden 
terbiyesi şubesinde okutturulacak talebenin ade-
dile beheri için ibate, iaşe, ilbas ve tahsil bedeli 

( S. Sayısı : 201 ) 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİKİŞİ 

MADDE 1 — Beden terbiyesi umum müdür
lüğünün 1941 malî yılı sarfiyatı için bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (765 501) 
lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Beden terbiyesi umum müdür
lüğünün 1941 malî yılı masraflarına karşılık 
olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (775 700) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Beden terbiyesi umum müdür
lüğünün 3656 sayılı kanunun 19 ncu madde
sine daMl müteferrik müstahdemlerile mezkûr 
kanunun mevzuu haricinde kalan memurları ve 
nakil vasıtalar] bu kanuna bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Fasıl numaralarile unvanları bağlı (E) işa
retli cetvelde yazılı tertiplerden idaresi zarurî 
görülen muvakkat mahiyetteki hizmetler için 
aylık ücretli müstahdemler kullanılabilir. Bun
ların kadroları icra Vekilleri Heyeti kararile tes
bit ve müteakip yıl bütçesile Büyük Millet Mec
lisine tevdi olunur. 

Bu tertiplerden idare olunacak hizmetler 
kadrolarının bütçede msvcut bir hizmetin ifa
sına müteallik kadrolara ilâve mahiyetinde bu
lunmaması şarttır. 

MADDE 4 
mistir. 

5 nci madde aynen kabul edil-

MADDE 5 — 6 ncı madde aynen kabul edil
miştir. 



— I İ 
olarak verilecek senelik ücret miktarı Maarif 
vekâletile müştereken tesbit edilerek Maarif ve
kâleti hesabına Maliyeye tediye edilir. Bu 
suretle yatırılan para bir taraftan varidat büt
çesine irat ve diğer taraftan 1941 malî yılı 
Maarif vekâleti bütçesinde bu enstitü için mev
cut bulunan tertiplere ilave olunur. 

MADDE 7 — Beden terbiyesi ve spor ya
panların spor kabiliyet muayeneleri için tam 
teşkilâtlı hastanelerde açılacak olan spor mu
ayene merkezlerinin tesis ve idamesine mukta-
zi para, hastanelerin hesap ve bütçe itibarile 
bağh bulunduğu vekâlet veya daire hesabına 
yatırılır. Bu suretle yatırılan para bir taraftan 
varidat bütçesine irat ve diğer taraftan sarfını 
teminen masraf bütçesinin alâkalı tertiplerine 
tahsisat olarak ilâve olunur. 

MADDE 8 — Genel direktörlük bütçesinin 
(Spor federasyonları umumî masrafları ve yar
dımlar) faslına mevzu tahsisattan mubayaa edi
len spor malzemesinden beden terbiyesi bölge-
lerile eşhasa maliyet bedeli mukabili yapılacak 
satışlarla müsabakalardan temin olunabilecek 
hasılat bir taraftan varidat bütçesindeki hususî 
fasıllarına irat kaydedilmekle beraber diğer ta
raftan da senesi içinde aynı maksatlara sarfını 
teminen masraf bütçesindeki alâkalı tertiplere 
tahsisat olarak ilâve edilir. 

MADDE 9 — Bu kanun 1 haziran 1941 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Başvekil ve Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. 
Dr. B. Saydam 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
G. K. tncedayı 

Ad. V. 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A, F. Cebesoy 

G. 1. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 

M. M. V. 
S. Ar ikan 

Mal. V. 

Ik. V. 
/ / . Çakır 

Zr. V. 
M. Erknıen 

MADDE G 
mistir. 

7 nci madde aynen kabul edil-

MADDE 7 — Umum müdürlük bütçesinin 
(Spor federasyonları umumî masrafları ve yar
dımlar) faslına mevzu tahsisattan mubayaa edi
len spor malzemesinden beden terbiyesi bölge-
lerile eşhasa maliyet bedeli mukabili yapılacak 
satışlarla müsabakalardan temin olunabilecek 
hasılat bir taraftan varidat bütçesindeki hususî 
fasıllarına irat kaydedilmekle beraber diğer ta
raftan da senesi içinde ayni maksatlara sarfını 

teminen masraf bütçesindeki alâkalı tertiplere 
tahsisat olarak ilâve edilir. 

MADDE 8 — 9 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 9 — 10 ncu madde aynen kabul edil
miştir. 

( S. Sayiii ; 201) 
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Muhassasatm nev'i 

Maaş 

- i â -
CETVELÎ 

Ücret 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi mütehassıs ve antrenör
ler ücretleri 
Muvakkat tazminat 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

80 640 

53 160 
30 600 

83 760 

14 400 
17 728 

« 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira 

175 230 

43 800 
29 520 

73 320 

0 
17 200 

Lira 

64 560 

68 880 
29 520 

98 400 

0 
15 840 

3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 1 000 500 500 

Harcırahlar 
0 Daimî ve muvakkat memuri

yet harcırahı 12 000 
1 Daimî memuriyet harcırahı 0 
2 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 0 
3 Müfettişler harcırahı 3 000 
4 istişare heyeti azasının harcı

rah, hakkı huzur ve zarurî 
masrafları 0 
[Gayri muvazzaf azaya verilecek hu
zur hakkı miktarı umum müdürlükçe 
tayin olunur.] 

Fasıl yekûnu 15 000 

İdare masrafları 
1 Kırtasiye 
2 Matbu evrak 10 000 
3 Tenvir ve teshin 
4 Müteferrika 3 000 
5 Temsil masrafları 500 
6 Mefruşat ve demirbaş 1 500 
7 Melbusat 600 
8 îcar badeli 5 000 

7 500 
0 

0 
1 500 

2 000 

0 
500 

7 000 
1 500 

2 000 

11 000 

3 000 
5 000 
2 000 
4 000 

500 
2 000 

500 
6 500 

11 000 

3 000 
4 000 
2 000 
2 000 

500 
1 500 

500 
5 000 
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M. 

9 

10 
0 
0 

11 

12 

0 
0 

Muhassasatın uev'i 

Posta, telgraf ve telefon tesis 
ve mükâleme bedeli 
Banka masrafları 
Beynelmilel aidat 
Plânların ihzar ve tersimi 
masrafları 
Nakil vasıtaları işletme ve ta
mın 
Ferağ, mahkeme harç ve güm
rük resmi masrafları 
[Avukat ücreti dahil.] 

Fasıl yekûnu 

Nakil vasıtaları masrafları 
işletme 
Tamir 

Fasıl yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 300 
1 500 
1 500 

1 000 

c 
0 

25 900 

400 
100 

500 

1941 mali yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen 
Lira 

1 300 
1 500 

0 

0 

500 

1 000 

27 800 

0 
0 

0 

kabul edilen 
Lira 

1 300 
1 500 

0 

0 

500 

1 000 

22 800 

0 
0 

0 

Kitap, mecmua, gazete muba
yaa, abone, neşir, tercüme be
delleri ve propaganda masraf
ları 20 000 22 000 20 000 
[Neşredilecek kitap, mecmua, broşür, 
talimat, gazete ve emsalinin tabı, ne
şir, klişe, nakil, tevzi ve tercüme be
delleri ve bunlara muktazi kâğıt be
delleri, yazı, makale ve tercüme üc
retleri, mecmua, gazete, kitap ve em
salinin mubayaa, abone bedelleri ve 
bunların teclidiye masrafları, spora 
müteallik eski ve yeni eserleri arama, 
toplama ve bunlardan sergi, kütüp
hane ve müze vücuda getirme mas
rafları, beden terbiyesi ve spor pro
pagandası bakımından yapılacak her 
nevi neşriyat, konferans masraf ve 
ücretleri ve beden terbiyesi veya spo
ru ilgilendirecek şekilde intişar etmiş 
her hangi yazı veya konferanslardan 
seçilenlere umum müdürlükçe tesbit 
edilecek mikdarda verilecek bedeller 
kezalik propaganda bakımından lü-
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zumlu görülecek gezi, veya toplantıya 
iştirak edecekler için icrası zarurî bu
lunan yol masrafları ile yevmiyeler, 
beden terbiyesi ve sporu ilgilendire
cek her türlü fotuğraf ve malzemesi, 
beden terbiyesi öğretme filimler! te
dariki ve atelye masrafları.] 

0 Kongrelere iştirak masrafları 
0 Maarif vekâleti G-azi terbiye 

enstitüsü beden terbiyesi şu
besinde okutturulacak talebe 
masrafı 

0 İstişare heyeti azasının harcı
rah ve zarurî masrafları 

8 Tesisat ve tamirat 
1 Saha ve tesislerin müsabakaya 

elverişli hale ifrağı için ihzar, 
tanzim, tamir ve tadil masraf
ları 
[Umum müdürlük emrinde olan veya 
olmayan spor saha ve tesisleri.] 

2 Spor muayene merkezleri te
sis ve idame masrafları 

3 Plânların ihzar, tersim ve tek
siri masrafları 

Fasıl yekûnu 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 500 

6 000 

4 000 

0 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümene* 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

10 000 

72 000 

5 000 

0 60 000 60 000 

0 2 000 1 000 

66 000 

Öğretmen ve eğitmen yetiştir
me masrafları 
Maarif vekâleti Gazi terbiye 
enstitüsü beden terbiyesi şu
besinde okutturulacak talebe 
masrafları 
Kurs masrafları 
[Muallim, memur ve müstahdemler 
ücretleri, mekûlât, melbusat, teçhizat, 
tenvir ve teshin, tathirat, mualece, 
muhabere, mükâleme bedelleri, nakil 
ücretleri veya nakil vasıtaları muba
yaa, işletme ve tamir masrafları, ta
lebenin ve kurs kütüphanesinin ki-

12 000 
82 000 

12 000 
82 000 
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tap, defter ve emsali levazımının mu
bayaası, teksiri, teelidi, tamiri ve ta
lebe tıraş masrafları, umum müdür
lükçe tesbit edilecek talebe harçlığı, 
kurs müdavimlerinin kursa geliş, gidiş, 
tatbikata çıkış yol masrafları, ders
hane, yatakhane, mutbak, hastahane 
vesaire tesisat, icar ve masrafları, kır
tasiye, mefruşat ve demirbaş ve ders 
aletleri mubayaa, tamir ve nakil mas-
raflarile kursun icap ettirdiği diğer 
bütün masraflar.] 

3 Ecnebi memleketlerde tahsil 
ve staj masrafları 
[Umum müdürlük hesabına tahsil ve 
staj için ecnebi memleketlere gönde
rileceklerin yol masrafları ile gittik
leri yerlerde bulunduğu müddet zar
fında kendilerine verilecek ücretler 
ve tahsil ve stajın icap ettirdiği di
ğer masraflar.] 

Fasıl yekûnu 

10 Spor federasyonları umumi 
masraflan 

1 Spor federasyonları umumî 
masrafları ve yardımlar 
[Memleket dahil ve haricinde umum 
müdürlükçe resmî ve hususî şekilde 
tertip edilen spor temas hareketleri 
dolayısile sporcu kafile ve idarecileri
nin (Memur olupta bu maksatla tav
zif edilenlerin ayrıca harcırah alma
mak sartile yalınız ibate, iaşe, teda
vi, nakil gibi zaruri masrafları veya 
bu şekil tatbik edilmiyerek doğrudan 
doğruya harcırah ve yevmiyeleri da
hil) ibate, iaşe, tedavi, nakil, muha
bere, mükâleme, ziyafet, gezme, eğlen
me, ağırlama, tathir ve ecnebi mem
leketlere yapılacak seyahatlerde yalı
nız sporcuların ilbas, teçhiz, merasim 
ve spor kıyafetleri masrafları, beden 

(S. Say: 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edile1 

Lira Lira Lira 

0 200 1 

0 94 200 94 001 

165 000 281 215 368 165 

201) 
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terbiyesi ve spor tein as ve hareketle
rinin icap ettirdiği spor levazımının, 
madalya, şilt, kııpa ve sair mükâfat 
ve hediyeliklerin ve bunlara muktazî 
muhafaza kaplarının imal, mubayaa, 
nakil, tamir, tanzim ve tadil masraf
ları, millî bayramlarda ve resmi gün
lerde merasime iştirak ettirilecek 
gençlik knlüp ve grup mensublarrnrn 
merasime iştirakinin istilzam ettirdiği 
masrafları, afiş, reklam, ilân ve fotuğ-
raf masrafları, spor temas ve hare
ketlerine, milli bayramlarda ve resmi 
günlerde merasime iştirak edecekle
rin iaşe ve ibate masrafları mukabili 
olarak Umııırı müdürlükçe tayin edi
lecek yevmiyeleri, spor temas ve ha
reketlerinin devamı müddetiııce ihti
yacı tahakkuk eden sporculara nakdi 
yardım, tazminat, beden terbiyesi ni
zamnamesinin 18 neî maddesi muci
bince verilecek her nevî ikramiye, ec
nebi takımlara anlaşma mucibince ve
rilecek paralar vo bunların her türlü 
seyahat, ibate, iaşe, gezme, ağırlama 
ve ziyafet masrafları, spor temas ve 
hareketi münasebetile muvakkaten İs
ticar edilecek stat, saha, salon veya 
beden terbiyesi ve spor yapılmasına 
elverişli yerlerin kira bedelleri, olim
piyatlara, Balkan oyunlarına, bey
nelmilel spor temas ve hareketlerine 
iştirak veya memleket dahilinde yapı 
lacak diğer müsabakalara hazırlık 
için veya federasyon la re a mümasili 
maksatlarla açılacak kamp ve kursla
rın umumî masrafları, muvakkaten 

kullanılacak yerli veya yabancı spor 
öğreticisi, talîmcîsî, rehberi veya müs
tahdemleri ücret veya yevmiyeleri ve 
yol masrafları, federasyonlar teknik 
müşavere heyetleri ve yüksek hakem 
ve millî olimpiyat komitesi zarurî 
masrafları. Umum müdürlükçe tesbit 
edilecek spiker, hakem, kontrolör. 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 
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1940 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira M. Muhassasatm nev'i 

mihmandar, gi§eci, biletei ve emsali
nin yevmiye ve ücretleri veya iaşele-
rile zarurî masrafları, federasyonla
rın teknik neşriyatı, memleket dahil 
ve haricinde akdedilecek spor kongre
lerine iştirak edeceklerin ve federas
yonlar kadrolarına dahil memurların 
beden terbiyesi ve spor bakımından 
yapacakları tetkik, kontrol veya tef
tiş seyahatlerine ait harcırahları ve 
kongre münasebetile icrası icap eden 
diğer masraflar, beynelmilel spor te
şekküllerine ödenecek aidat, görüle
cek lüzum üzerine beden terbiyesi böl
gelerine yapılacak nakdî ve aynî yar
dımlar - yardımların suret ve tarzı ic
rası Umum müdürlükçe tesbit edilir.] 

2 Fahrî hizmetler tazminatı 0 0 3 000 
0 Saha ve tesislerin müsabakaya 

elverişli hale ifrağı için ihzar, 
tanzim, tamir ve tadil masraf
ları 11 000 0 0 

0 Bölgelere yardım 337 150 0 0 

Fasıl yekûnu 513 150 281 215 371 165 

Ferağ, mahkeme harç ve mas
rafları ve gümrük resmi 1 700 0 0 
Geçen yıl borçları 0 500 500 
Eski yıllar borçları 

1 1939 yılı borçları karşılığı 500 500 500 
2 1938 » » » 500 175 175 
3 Türk spor kurumundan mü-

devver borçlar 500 25 25 

Fasıl yekûnu 1 500 700 700 

1515 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuri
yet Merkez bankasına verile
cek itfa karşılığı 22 35 35 

UMUMÎ YEKÛN 786 800 775 700 765 501 
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m - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

Umumî bütçeden yardım 
Faiz 
Müsabakalar hasılatı 
Müteferrik hasılat 
Spor malzemesi şilt, madalya, 
kupa satış Bed. 
G-eçen seneden müdevver nakit 
mevcudu 

1940 
Malî 3GÖ1 

muhammenat 
Lira 

572 400 
1 500 

m 
560 

0 

212 $56 

1941 malî yılı için 
I lök taa tçe Eneümenee 

tahmin edilen «tahmin edilen 
Mm 

572 400 
tm® 
1 000 

000 

200 

200 000 

Lira 

572 400 
1 500 
1 000 

600 

200 

200 000 

YEKÛN 786 800 715 168 775 700 

D - CETVÜLÎ 

Mejnu*riyetin nevi Adet Ücret 

Ambar memuru 
Daktilo 

» 
» 

Müvezzi 
Başodacı 
Odacı 

» 
> 

Kapıcı 
Motosikletçi 
Antrenör, 
limci) 
Masajcı 

monitör (Eiğtmen, ta-

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
^ 
1 
1 

10 
l 

100 
60 
50 
40 
:50 
m 
40 
35 
80 
40 
50 

» 
60 
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Nâkil vasıtaları 

•^ No. Nevi Markası 

332 Sepetli motosiklet N. S. U. 

380 N. S. U. 

1 30 Müstamel motosik- Norton 
let (sepetsiz) 

Plâka No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

255594 Dairenin evrak tevziinde kullanılır. 
9382$ 

255571 Spor işlerinde kullanılır. 
93828 

4481 » 
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E - CETVELİ 

P. M. Muhassasatm nevi 

6 12 Ferağ, mahkeme harç ve gümrük resmi masrafları 
7 Kitap, mecmua, gazete mubayaa, abone, neşir tercüme bedelleri ve propaganda masrafları 
8 1 Saha ve tesislerin müsabakaya elverişli hale ifrağı için ihzar, tanzim, tamir ve tadil mas

rafları 
2 Spor muayene merkezleri tesis ve idame masrafları 
3 Plânların ihzar, tersim ve teksiri masrafları 

9 2 Kurs masrafları 
13 1 Spor federasyonları umumî masrafları ve yardımlar 

Kararname sureti 

2 

13771 

Ücreti Beden terbiyesi genel direktörlüğü 1940 malî yılı bütçesinin (E) cetveline dahil üçüncü 
fasla mevzu tahsisattan karşılanmak üzere üç ay müddetle çalıştırılacak olan güreş mütehassısına ait 
ilişik kadronun tasdiki, Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 6 - VI - 1940 tarih ve 4156 sayılı tek
lifi ve Maliye vekilliğinin 17 - VI - 1940 tarih ve 2965 sayılı mütaleası üzerine 3872 ısayıh kanunun 
4 ncü maddesine tevfikan îcra Vekilleri Heyetince 22 haziran 1940 tarihinde kabul olunmuştur. 

1940 malî yılı bütçesinin (E) cetveline dahil 3 ncü ecnebi mütehassıs ve antrenörler ücretleri tertibin
den idare edilecek hizmetlere ait kadro 

Aylığı Müddeti 
F . M. Muhassasatm nevi Adet Lira Ay 

3 Ecnebi mütehassıs ve antrenörler ücretleri 1 310 3 

Kararname sureti 

13980 

Ücretleri beden terbiyesi genel direktörlüğü bütçe kanununun 4 ncü maddesi mucibince 1940 
malî yılı bütçesinin E cetveline dahil 9, 7, 10 ve 13/1 nci fasıllarına konulan tahsisataan verilmek 
üzere Beden terbiyesi genel direktörlüğü teşkilâtında çalıştırılacak memur ve müstahdemlere ait 
ilişik kadronun tasdiki, Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 27 - VI - 1940 tarih ve 298/4808 
sayılı tezkeresi ve Maliye vekilliğinin 9 - VII - 1940 tarih ve 11167/3413 sayılı mütaleanamesi üze
rine icra Vekilleri Heyetince 17 temmuz 1940 tarihinde kabul olunmuştur. 

( S. Sayısı : 201) 



— 21 — 
Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 1940 malî yılı bütçesine bağlı (E) cetveline dahil mas

raf tertiplerinden ifa edilecek hizmet kadrosu 
Memuriyetin Günlük Aylık 

F. M. Tertip unvanı unvanı Adet Lira Lira Müddet Tutarı 

9 Kitap, mecmua, gazete 
mubayaa, abone, neşir, 
tercüme bedeli ve pro
paganda masrafı 

» » 
» » 
» » 
» » 

» » 
> » 
» > 

Spor tarihini tet
kik komisyonu 
memuru 

Seyyar muhabir 
Muharrir 
Muharrir 
Spor tarihini tet 
kik komisyonu 
kâtibi 
Fotoğrafçı 
Musahhih 

Mecmua sekreteri 

7 10 Flamaların ihzarı ve ter- Desinatör 
simi masrafarı 

> » 

.3 1 Spor federasyonları 
tahsisatı ve yardımlar 

Kayakçı, dağcı 

1 
1 
1 
1 

1 
2 

1 
1 

1 

1 

16 

2 
3 
5 

210 
140 
100 
75 

50 

80 

60 

75 

6 Ay 
6 » 

10 » 
6 » 

6 » 
240 Gün 
240 » 
240 » 

5 Ay 

5 Ay 

5 Ay 

1260 
840 

1000 
450 

310 
960 

720 
1200 

6740 

400 

300 

700 

6000 

Umumî yekûn 13440 

Kararname sureti 

2/14502 

Ücreti, 3872 sayılı kanunun 4 ncü maddesi mucibince 1940 malî yılı Beden terbiyesi genel di
rektörlüğü bütçesinin 13 ncü faslının (E) cetveline dahil birinci maddesine konulan tahsisattan 

verilmek üzere îstanbulda 11 nci Balkan atletizm müsabakalarının yapılacağı stadda müsabaka 
yerlerinin ihzarı işinin kontrolunda çalıştırılacak bir memura ait ilişik kadronun tasdiki, Beden ter
biyesi genel direktörlüğünün 20 - IX -1940 tarih ve7784 sayılı tezkeresi ve Maliye vekilliğinin 3 - X -
1940 tarih ve 4782 sayılı mütaleanamesi üzerine îera Vekilleri Heyetince 10/teşrinievvel/1940 ta
rihinde kabul edilmiştir. 

Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 1940 malî yılı bütçesinin (E) cetveline dahil 13 ncü 
faslının 1 nei Spor federasyonlarmca tertip edilen müsabakalar masarifi umumiyesi idare edile" 
cek hizmete mahsus kadro. 

Tertibin nuvanı Müddet Aylık ücret 
F. M. Lira 

13 1 Spor federasyonlarmca tertip edilen müsabakalar masarifi umumiyesi 2 ay 
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Kararname sureti 

2/15080 

Ücretleri, 1940 malî yılı Beden terbiyesi genel direktörlüğü bütçesinin 13 ncü faslının (E) cetve
line dahil birinci maddesine konulan tahsisattan verilmek üzere, Beden terbiyesi genel direktör] üğün-
ce çalıştırılacak iki muallime ait ilişik kadronun tasdiki, Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 
18 - XI I -1940 tarih ve 10666 sayılı tezkeresi ve Maliye vekilliğinin 18 -1 -1941 tarih ve 11167/5/177 
sayılı mütaleanamesi üzerine 3782 sayılı kanunun 4 ncü maddesine tevfikan tcra Vekilleri Heyetince 
24 ikinci kânun 1941 tarihinde kabul olunmuştur. 

24 ikinci kânun 1941 tarih ve 2/15080 scyüı kararnamenin merbutu kadro cetveli 
Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 1940 malî yılı bütçesine bağlı (E) cetveline dahil üçüncü 

faslın birinci (spor federasyonlarmea tertip edilen müsabakalar masarifi umumiyesi) maddesinden 
idare olunacak hizmetlere mahsus kadro. 

F. M. Tahsisatın nevi •Memuriyetin unvanı 
Aylık 

Adet Ücret 

13 1 Spor federasyonlarmea tertip edilen 
müsabakalar masrafından 

Müddet 

Su sporları muallimi 
Beden terbiyesi muallimi 

Tutarı 

210 
140 

5 ay 
4 ay 

1050 
560 

1610 

Kararname sureti 

2/15273 

17 / temmuz / 1940 tarih ve 2/13980 sayılı kararname ile tasdik edilmiş olan Beden terbiyesi 
Genel direktörlüğü teşkilâtında çalıştırılacak memur ve müstahdemlere ait kadrodaki 16 öğretmen 
unvanının (Kayakçı - Dağcı olarak değiştirilmesi ; Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 30 - XII 
- 1940 tarih ve 610/11015 sayılı tezkeresi ile yapılan teklif ve Maliye vekilliğinin 19 - II - 1941 
tarih ve 11167/5/699 sayılı mütaleanamesi üzerine îcra Vekilleri Heyetince l /mart/1941 tarihinde 
kabul olunmuştur. 

\>9<i 
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1941 

DEVLET LİMANLARI İŞLETME 
U. M. BÜTÇESİ 





Devlet limanlan işletme umum müdürlüğü 1941 malî yılı 
bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatasıd 544) 

T. C. 
Başvekâlet 28-11-1941 

Kararlar Da. Müdürlüğü 
Sayı 6/769 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
îcra Vekilleri Heyetince 28 - I I - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Devlet liman

ları işletme umum müdürlüğünün 1941 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

1941 malî yılı bütçesi esbabı mucibesi 

İdaremizin üçüncü faaliyet senesini teşkil edecek olan 1941 malî yılı bütçemizi hazırlarken 1940 
senesi yedi aylık varidatı olarak elde edilen mebaliğ ile geçen seneki muhammenat gözönünde tutul
muş ve bunlara kiyasen : 

Varidat bütçemizin 1 nci faslını teşkil eden ticarî eşya tahmil ve tahliye ve aktarma hasılatında 
bir tahavvül vukuu gayri melhuz görüldüğünden geçen seneki muhammenat aynen kabul edilmiştir. 

Kömür tahmil ve tahliye ve aktarma hasılatına ait 2 nci fasri varidatında geçen senelere göre mü
him inkişaflar kaydedilmiş olduğundan bu fasıl varidatı % 50 nisbetinde fazlasile tahmin ve (350 000) 
liraya iblâğ edilmiştir. 

Ecnebî memleketlerden vaki ithalâtın ahvali harbiye dolayısile azalmasına binaen bu fasıl va
ridatında görülen noksanlık nazarı dikkate alınarak geçen senenin (800 000) liralık muhammenatına 
karşı 1941 senesi için (525 000) lira tahmin edilmiş ve aynı sebeple antrepo, ardiye, hamaliye, pala
mar, yolcu salonları hamaliye ve sair hasılatına ait 4 ncü fasıl varidatı dahi (100 000) lira noksa
nile (700 000) lira olarak tesbit edilmiştir. 

5 nci faslı teşkil eden su hasılatı dahilî su satışının inkişafı yüzünden geçen seneki (70 000) lira 
muhammenat (100 000) liraya çıkarılmıştır. 

Fenerler hasılatı geçen seneye nazaran (50 000)lira fazlasile (850 000) lira tahmin edilmiş ve tah
lisiye varidatı senei haliye noksanı gözönüne alınarak (170 000) liradan (100 000) liraya indirilmiştir. 

İskeleler hasılatı dahilî münakalât dolayısile geçen seneki muhammenattan % 40 fazlasile idrak 
edilmesine binaen bu fasıla (50 000) lira fazlasile (170 000) lira varidat tahmin edilmiş ve tuz tah
mil tahliye varidatı dahi 1940 senesi varidatı mütehakkıkasına kiyasen (20 000) lira fazlasile (65 000) 
liraya iblâğ edilmiştir. 

Müteferrik varidatın senei haliye tahakkukatı muhammenatına göre % 15 noksanile elde edildiği 
nazarı dikkate alınarak bu nisbet dahilinde (15 000) lira noksanile (88 000) lira olarak tahmin edilmiş 
ve bu suretle 1941 senesi muhammen varidatımızın (4 692 000) liraya baliğ olacağı tesbit olunmuştur. 

Masraf bütçesine gelince: 

Fasıl 1 - Ücret ve yevmiyeler: 
Memurin ücretlerini ihtiva eden bu fasıl maddelerine filî vaziyete göre değil, teşkilât kadrolarının 

senelik baliğine nazaran tahsisat vazedilmiştir ki (1 729 972) liradan ibaret bulunan tahsisat geçen 
sene bütçemizdeki rakamın aynıdır. 



Fasıl 2 - Ecnebi mütehassıs ücret ve masrafları: 
1 mart 1940 tarih ve 13058 numaralı Heyeti Vekile kararına istinaden Münakalât vekâletince mu-

saddak mukavelename ile istihdam edilmekte olan bir ecnebi mütehassısın senelik ücretinin baliğidir. 
Fasıl 3 - Harcırahlar: 
Bu faslın 1, 3 ve 4 ncü maddelerinden geçen seneye nazaran (4 000) liralık tenzilât yapılmasına 

mukabil 2 nci muvakkat memuriyet harcırahına (7 000) liralık bir ilâve yapılmıştır. Trabzon, izmir 
ve iskenderun şubelerinden başka olarak bütün Türkiye sahillerinde mevcut iskeleler ve fenerlerin 
daimî tetkik ve murakabeleri lüzumlu tamiratın ve bakımlarının temini maksadı le mütehassıs memur, 
mühendis ve makinistlerimizin uzak mahallere izamları dolayısile sarfına mecbur kalman harcırah tahsi
satında ileride münakaleler yapılmasına mahal kalmamak üzere bu maddeye fazla tahsisat konulması 
zarureti hâsıl olmuştur. 

Fasıl 4 - Muhtelif ücret ve yardımlar: 
Madde 1) Geçen sene (6 000) lira olan tekaüt, dul ve yetim maaşlarına ilâve edilen (3 000) lira 

bu sene tekaüde sevkedilecek olan tahlisiye memurlarının tekaüt aylıkları karşılığıdır. 
Madde 2) Bu madde tahsisatı geçen senenin ayni olarak konulmuştur. 

.) Kadro harici kalacaklara verilecek tazminat tahsisatı kadro harici muamelesi yapılmaya-
cğmdan tamamen tayyedilmiştir. 

Madde 3) Geçen sene (10 000) lira olarak mevcut sıhhî yardım tahsisatı (20 000) liraya iblâğ 
edilmiştir. Bu sene tesis edilmekte olan revir masraflarını karşılamak için bu maddeye 10 bin lira 
ilâve edilmiştir. 

Madde 4) Merkez ve taşra şubelerinde hademe, kapıcı ve postacı gibi yeknasak elbise giy
mesi icap eden müstahdemler için yaptırılacak elbise, kasket ve ayakkabı bedeli olarak (2 000) 
lira tahsisat konmuştur. 

Madde 5) idarenin muhtelif iş sahalarında çalıştırılmakta olan işçi ve ameleye iş kazaları ve 
hizmetten ihraç gibi hallerde iş kanunu hükümleri dahilinde verilecek yevmiye ve tazminat kar
şılığı olarak (2 000) lira tahsisat konmuştur. 

Madde 6) Amele kaza teavün sandığına bu sene de geçen sene olduğu gibi (2 000) lira tahsisat 
vazedilmiştir. 

Madde 7) Liman ve rıhtım şirketerinin Devlete intikali tarihi olan 1 kânunusani 1935 tari
hinden evvel muhtelif iş sahalarında ve biUıassu liman kömür ve ticarî eşya tahmil ve tahliye işle
rinde çalışmak üzere alınmış olan işçiler meyan ında bu ağır işlerin tabiî tesirleri neticesi olarak 
vücutları yıpranmış ve sinleri ilerlemiş o] ardan a işe şevklerinde devam edilmesi işin normal şe
kilde ifasını ihlâl etmekte olduğu bittecrübe sabit olduğundan ve bu gibi tabiî yıpranma haline 
varan işçilere alâkalarının kesilmesi halinde tazminat verilebilmesi için iş kanununda mevzu ah
kâm bulunmadığından bu vaziyete gelenleri senelerden beri çalıştıkları bir müessese kapısından 
aç ve sefil on parasız kovmak nısfet kaidesile mütenasip görülmediğinden elli altmış kişiden 
ibaret bulunan ve Heyeti sıhhiyemizin raporlarile vücualarmdan istifade imkânı kalmadığı anla
şılan bu işçilerin 1941 malî yılı zarfında tasfiyesi düşünülmüş ve kendilerine velev ufak bir nis-
bette yardım ve sermaye verilebilmesini teminen yeniden açılan bu maddeye (8 000) lira tahsisat 
konmuştur. 

Bu faslın mütebaki maddeleri arasında esaslı bir tadilât yapılmamış iş vaziyetleri nazarı dik
kate alınarak bu maddeler tahsisatları ihtiyaca göre tevzin ve iskele aidatı işletme faslına nakle
dilmek suretile bu faslın yekûnu geçen seneye nazaran (8 500) liralık bir fazlalık arzetmiştir. 
Yalnız ayni mahiyeti haiz olduğu halde geçen sene iki fasla ayrılmış olan bu muhtelif ücret ve 
masraflar bir fasıl altında toplanmıştır. 

Fasıl 5 - idare masrafları : 
Madde 1 ) 1940 malî yılında filî sarfiyat göz önünde tutularak posta, telgraf, telefon ücretleri 

karşılığı olarak geçen seneyen nazaran (2 000) lira fazlasile (15 000) lira tahsisat konulmuştur. 
Diğer maddelerde bazı tasarruflar temin edilmek suretile ihtiyaca göre tahsisat vazedilmiştir. Yalnız 
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geçen sene bütçesinde Ö neu faslın birinci maddesinemevzu tahsisat meyanında dahil bulunan idare bina
larına ait bakım, tamir, tecdit, inşa masraf larile tenvir, teshin, su ve sair müstehlek mevat masrafları 
olarak 5 ve 6 ncı maddeler onar bin liradan ceman (20 000) lira tahsisat vazedilmiştir. 

Fasıl 6 - işletme masrafları: 
Madde 1) İdarenin bilûmum vesait ve tesisatının sarf ve istihlâk ettiği her türlü malzeme ve mah

rukat fiatlarındaki büyük tereffülere rağmen geçen sene (190 000) lira olan bu madde tahsisatı 
(170 000) lira olarak konulmuştur. 

Madde 2) Geçen senenin aynıdır. 
Madde 3) Geçen senenin aynıdır. 
Madde 4) Hasılat vaziyeti göz önünde tutularak iskeleler aidatı olarak (20 000) lira tahsisat vaze

dilmiştir. 
Madde 5) Geçen sene bu maddeye muhassas meblâğ (650 000) lira idi. Bir evvelki senenin normal 

zamanlar olması itibarile on bir aylık tahsisat (850 000) lira olarak vazedilmiş ve filen bu meblâğa 
yakın sarfiyat vaki olmuş ise de 1940 malî yılında ahvali fevkalâde icabatı işlerimizin binnisbe daha 
az olacağı mülâhaza edilmiş ve tahsisat (650 000) liraya indirilmiştir. Halbuki varidat bütçemizin 
esbabı mucibesinde arzettiğimiz gibi iş hacminin ve dolayısile amele ücretleri tediyatmm artmış bulun
ması bu maddeye senesi içinde münakaleler yapılmasını istilzam etmiş ve bu itibarla geçirmekte ol
duğumuz sene vaziyetlerinin ati sene için dahi aynitarzda cereyan edeceği mülâhazasile ve münakale 
külfetlerinden azade kalmak için bu maddeye geçen seneye nazaran (100 000) lira fazlasile (750 000) 
lira teklif edilmiştir. 

Madde 6) Mevcut vesaitimizin mühim bir kısmı ciheti askeriye emrine tahsis edilmiş bulunması 
itibarile günlük işlerimizin temini bakımından kiralık merakip tedariki zaruretile bu maddeye (20 000) 
liralık bir tahsisat konulmuştur ki geçen seneye nazaran (5 000) lira fazladır. 

Madde 7 ) İnhisar mevzularımıza dahil bilûmum hidematm ifası zımnında bu günkü vaziyete 
uyularak geçen sene (680 000) lira olan bu tahsisattan (80 000) lira tasarruf edilmek suretile 
(600 000) lira tahsisat konulmuştur. 

Fasıl 7 - Muhtelif masraflar : 
Ahvali hazıra icaplarına uyularak bu faslın bazı maddelerinde yapılan (48 999) lira tasarrufla 

geçen sene (149 500) lira olan tahsisat bu sene (100 573) lira olarak vazedilmiştir. 
Fasıl 8 - Hazineye ödenecek borçlar : 

'Bu fasıl muhteviyatı olan (980 000) lira idaremizin kanunen ödemeğe mecbur bulunduğu meba-
liğdir. 

Fasıl 9 - Tecdit sermayesi : 
, 3633 numaralı kanunun 22 nci maddesi mucibince tefriki icabeden tecdit sermayesini ihtiva eden 

bu fasla 1941 senesi varidatı masraflara ancak tekabül edeceği nazarı dikkate alınarak tahsi
sat konulmamıştır. Sene sonunda alınacak neticeye göre fazla varidat temin edildiği takdirde 
mezkûr kanunun 30 ncu maddesi mucibince kârm tevziinde tecdit sermayesinin tefriki düşünül
müş ve bu maksatla faslı muhafaza için (I) lira tahsisat konulmuştur. 

Fasıl 10 - Cumhuriyet Merkez bankası itfa karşılığı : 
1715 numaralı kanunun 8 nci maddesi mucibince vazedilmiştir. 
Bu suretle masraf bütçemiz yekûnu geçen seneye nazaran (186 084) lira noksanile (4 692 000) 

liraya baliğ olmaktadır. 
Devlet Limanları işletme U. Müdürlüğünün 1941 malî yılı bütçe kanun lâyihası 

Madde 1 : Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 1941 malî yılı masrafları için ilişik 
(A) işaretli cetvelde gösteridiği veçhile (4 692 000) lira tahsisat verilmiştir. 

Madde 2 Mezkûr umum müdürlüğün 1941 yılı varidatı bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği veçhile (4 692 000) lira olarak tahmin olunmuştur. 

Madde 3 Devlet limanlan Hetme umum müdürlüğünün 1941 malî yılına m.'/> ".ıs daimî meninr 
ve müstahdemlerile müteferrik müstahdemleri kadroları bu idareye ait teşkilât hakkındaki lâyiha
nın kanuniyet kesbetmesıiıe kadar Münakalât vekâletince yapılır. Bunların ücretleri r nci i'asl.n 

(S. Sayısı : 202) 



- 6 — 
İ nci ve 2 nci maddelerinden tesviye edilir. 

Madde 4 : Devlet limanları işletme umum müdürlüğünün 1941 malî yılı hizmete mahsus nakil 
vasıtaları kadrosu bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Madde 5 : Devlet limanları işletme umum müdürlüğünün teşkilât kanunu mucibince ifasile 
mükellef bulunduğu hizmetler için mevcut tarife, usul ve teamüllere müsteniden cibayet edilmekte 
olan varidatın ayni esaslar dairesinde tahsiline devam olunur. 

Madde 6 : Aşağıda yazılı hizmetlerden her biri için senesi bütçesine konulan tahsisat kâfi 
gelmediği takdirde ilâveten sarfına lüzum görülecek miktarı tediyeye umum müdürlük mezundur. 
Bu suretle husule gelecek tahsisat farkı hesabı katide ayrıca gösterilir. 

A) Mahkeme harçları, 
B) İrat getiren emlâkin vergi, resim ve mukataaları, 
C) Geçen sene ve eski seneler borçları ve reddiyat, 
D) İskeleler aidatı, 
E) Mütekait, dul ve yetim maaşları. 
Madde 7 : Devlet limanları işletme umum müdürlüğü muhtelif işletme malzemesinden (300 000) 

liralık stok yapmağa mezundur. Mevcut nakdi işbu stokun teminine kâfi gelmediği takdirde 
iddilıar edilecek malzeme bedelini karşılamak ve Deııizbanktan müdevver borçların ödenmesinde 
istimal edilmek üzere Münakalât vekâletinin tasvibile (500 000) liraya kadar kısa vadeli istikraz
lar akdine ve bankalar nezdinde carî hesaplar açtırmağa ve Maliye vekili bu istikraza kefalete 
mezundur. 

Madde 8 : İşletme ve atelye masraf ve ücretlerini ihtiva eden altıncı fasıldaki ihtiyaçları karşı
lamak üzere bir taraftan senesi bütçesine tahsisat Ve diğer taraftan altıncı fasla masraf kaydedil
mek üzere Münakalât vekâletinin tasvibi ve Maliye vekâletinin kefaletile bir milyon liraya kadar 
bono ihracına Umum müdürlük mezundur. 

Madde 9 : 1 kânunu sani 1935 tarihinden ev ve[ işe alınmış bulunan ve halen vücudundan isti
fade edilemeyeceği sıhhî muayene neticesinde anlaşılmış kara, deniz ve atölye işçi!erile vesait müret
tebatının tasfiyelerinde hizmeti on seneye kadar olanlara yüz yirmi ve on seneden fazla olanlara 
yüz elli lira hesabile bir defaya mahsus verilecek tazminat olarak (S 000) liraya kadar sarfiyat ic
rasına Umum müdürlük mezundur. 

Madde 10 — Devlet limanları işletme umum m üdürlüğü malzeme nakil, tahmil ve tahliye vasıta-
larile bunlara ait makine alât ve edevat mubayaası ve inşaat ve tamirat için senesi bütçesindeki tah
sisatın nısfını geçmemek şartile ve Münakalât vekâletinin iznile âti senelere sari mukaveleler akdi
ne mezundur. 

Madde 11 : Devlet limanları işletme umum müdürlüğü Münakalât vekâletinin iznile ve üç yılı 
geçmemek üzere gelecek yıllara geçici icar ve isticar mukaveleleri aktedebilir. 

Madde 12 : Bu kanun 1 haziran 1941 tarihinden muteberdir. 
Madde 13 : Bu kanun hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 
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Rapor 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğünün 1941 senesi masraf bütçesi tetkik edildi; müşahe
delerimizi sırasile arz ederiz. 

Limanlar işletmesi umum müdürlüğünün 1941 senesi masraf bütçesi 1940 yılı bütçesine nazaran 
185 940 lira noksandır. Bu fark fasıllarında arzcdilecektir. 

Üçüncü fasılda : Dörtbin lira noksanile 6 000 lira konulmuştur bu tahsisat halen istihdam edil
mekte olan Polonyalı mütehassısa aittir. 

Üçüncü faslm birinci maddesine konulmuş olan tahsisat geçen seneki sarfiyata göre muvafıktır. 
Bu faslm 2 nci maddesindeki muvakkat memuriyet harcırahına konulan 7 000 lira fazla tahsisat 
limanlardaki inşaatın kontrolundan ileri gelmekte ise de Divan murakabesinin îstanbulda yapıl
makta olmasından mürakipler harcırahıda bu fasıldan verilmektedir; Bu nokta tetkike değer bir 
prensip mevzuu olduğunu arzederiz. 

Üçüncü maddedeki devir ve teftiş harcırahına noksan konulan 2 500 lira ve 4 ncü maddedeki ec
nebi memleketler harcırahına 500 lira noksanile konulan 500 lira tahsisat muvafık bulunmuştur. 

Dördüncü faslın birinci maddesinde 3 000 lira bir fazlalık vardır. 1941 senesinde tekaütlüğü icra 
edilecek memurlara verilecek ikramiye karşılığıdır. 

Üçüncü maddedeki açık maaşı tahsisatından sarfiyat vukuu bulmadığı için 1941 senesinde bir 
liraya indirilmiştir. 

Dördüncü maddede 10 000 lira bir fazlalık vardır. Bu fazlalık yeniden bir revir açılmış olmasın
dan kira ve saire karşılığıdır. 

Beşinci maddede 6 000 lira noksanlık vardır. Bu sene memur ve müstahdemlerin hepsine elbise 
verilmiyecektir. 6 ncı maddedeki 3 000 lira noksan tahsisatla bu servisin idare edileceği ifade edil
miştir. 

Sekizinci maddeye yeniden konulan 8 000 lira tahsisat uzun müddet çalışmış olupta işe yaraya-
mayacak dereceye gelmiş olan işçilere verilecek tazminat karşılığıdır. On ve on birinci maddelere ko
nulan noksan tahsisat bütçenin darlığından ileri gelmiştir. 

On ikinci maddedeki 4 000 lira fazla tahsisat iaşe fiatlannın artmasındandır. Beşinci faslın bi
rinci maddesine konulan 2 000 lira fazlalık muhaberenin ve ikinci maddedeki 500 lira fazlalıkta kır
tasiye fiatlannın artmasından ileri gelmiştir. 

Dördüncü maddedeki 1 000 lira tasarruf bütçe darlığından ileri gelmiştir. 5 ve 6 ncı maddeler
deki onarbin lira 6 ncı faslın birinci ve yedinci maddelerinden ayrılmış tahsisattır. 6 ncı faslm birinci 
maddesine konulan tahsisat kâfi değildir. Buraya fazla tahsisat konulamamasınm sebebi varidatın az
lığından ileri gelmiştir. 

-Dördüncü maddede 8 000 lira noksanlık vardır.Konulan tahsisatla idare edileceği ifade edilmiştir. 
Beşinci maddede yüz bin lira bir fazlalık vardır. Fiatlarm yükselmesinden ileri gelmiştir. 6 ncı 

maddedeki beş bin lira fazlalık askerî harekât dolayısiledir. Yedinci maddede seksen bin lira noksan
lık vardır. Bu da bütçe darlığından ileri gelmiştir. 

Yedinci faslın birinci maddesine konulan yirmi iki bin liranın müfredatı bağlı cetvelde gösteril
miştir. 

İkinci ve yedinci maddelerde ikişer bin lira noksanlık vardır. Konulan tahsisatla idare edileceği 
ifade edilmiştir. 

Dokuzuncu ve onuncu maddelerdeki noksanlık bütçe darlığı dolayısiledir. On birinci maddeye 
25 000 lira noksan tahsisat konulmuştur. Geçen seneki sarfiyata göre uygundur. 

On ikinci maddedeki 17 500 lira noksanlık vardır. Bu da sigorta ücretinden sermaye olarak ay
rılan paranın bütçe darlığı dolayısile noksan ayrılmasından ileri gelmiştir. 

Dokuzuncu faslm birinci maddesinde 7 000 liralık bir noksan vardır. Bu Fransız frangının ucuzla-
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masından ileri gelmiştir. 

Yüksek encümenin bütçeleri tetkik esaslarına ait verdiği direktif bakımından da limanlar masraf 
bütçesinin vaziyeti şudur: 

1 — 1941 malî yılı için konan tahsisat filî kadronun tutarıdır. 
2 — L cetvelinden alınmış memuriyet yoktur. 
3 — D cetveline geçen seneye nazaran ilâve edilmiş bir memuriyet yoktur. 
4 — 1940 malî yılı zarfında muvakkat müstahdemler tertibinden ücretleri Ödenmek üzere askerî 

hizmetlerin icabı ve bu hizmetlerin devamı müddetine münhasır olmak kaydile son aylar zarfında 
bu faslın tasarruflarından ücretleri temin edilmek suretile 45 lira ücretli 80 makinesiz vasıtalar müret
tebatı ile 75 lira ücretli ikişer kaptan ve çarkçı alınmak mecburiyetinde kalmışlardır. 

5 — Yeni bina inşaatı yoktur. 
6 — icarlar hakkında cetvel bağlıdır. 
7 — Şimdiye kadar kimseye tekaüt ikramiyesi verilmemiştir. 

Yalnız otuz sene filî hizmetini ifa eden bir memura 1 200 lira ikramiye verileceğinden bu miktar 
bu sene bütçesine ilâve edilmiştir. 

8 — Vesaiti nakliye kadrosuna iki adet motosiklet ilâve edilmiştir. 
Devlet limanları umum müdürlüğünün varidat bütçesi tetkik edildi: 
Tetkikatımız neticesi aşağıda orz olunur. 
Umum müdürlüğün teklif edilen varidat bütçesi geçen yıla nazaran 192 000 lira noksandır. 

Halbuki 1940 senesi tahsilâtına göre hakikî noksan 567 000 liradır. Bunun beş yüz bin lirası 6 ncı 
fasıldaki fenerler hasılatındandır. Bu hasilatm 1940 senesi tahsilatı 343 015 lira olduğu halde 
1941 teklifi 850 000 liradır, beş yüz yedi bin lira fazla, bütçeyi denkleştirmek için konulmuş
tur. Bu miktarın tenzil edilmesi lâzımdır. Bum: varidat bütçesinden çıkarmakla beraber masraf 
bütçesinin sekizinci faslın ikinci maddesi olan Hazineye verilecek fenerler hasılatından tenzili su
retile diğer fasıllardaki tahminlerin yerinde olduğu mütalcasmdayız. Bu müşahede ve mütaleaları-
mızla birlikte yüksek tasvibinize arzederiz. 

Raportör Raportör 
İsparta mebusu Kütahya mebusu 

R. Ünlü A. Tiridoğlu 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 29 - V - 1941 
Mazbata No. 113 

Esas No. 1/544 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 28 - II - 1941 tarih ve 6/7G9 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan Dev
let limanları işletme umum müdürlüğü 1941 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası Ih içilmen!,-. ıh: e 
havale Duyurulmakla Münakalât vekili Cevdet 
Kerim İncedayı ve Umum müdür ile Maliye ve
kâleti namına Bütçe müdürü hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu: 

Masraf bütçesi : 

Umum müdürlüğün masraf bütçesi geçen yı
la nisbetle 185 940 lira noksanile 4 692 000 lira 
olarak teklif edilmektedir. 

Sahası gittikçe genişleyen harbin ticarî mü
nakalât ve alelıtlak deniz faaliyetleri üzerinde
ki menfî tesiri mütemadiyen şiddetini arttırmak
ta ve bu hal varidatı mühim miktarda azaltmak
tadır. Bu vaziyet karşısında Umum müdürlüğün 
hizmetleri ihtiyaç ile mütenasip bir şekilde tadil ve 
tanzim etmesi ve hemen hemen dahilî münakalâtın 
istilzam ettiği hareketleri karşılayacak bir had
de kadar indirmesi zarureti hasıl olduğu verilen 
izahattan anlaşılmıştır. Masraf bütçesinde bu 
tenkisin nerelerde yapıldığı hususu ma/bata 
muharrirlerinin raporlarında izah edilmiş bu
lunmaktadır. 

Bu cümleden olmak üzere umum müdürlük 
hizmetleri meyanmda bulunan fenerler ha
sılatında mühim bir tenakus husule geldiği ve 
bu hasılat ile Hazinenin kanunî hissesi olan re-
nelik G50 000 liranın tediyesi imkânı münselib 
bulunduğu Muvazenei umumiye kanununun mü
zakeresi sırasında nazarı dikkate alınarak bu 
miktar 150 000 liradan aşağı olmamak ü^ere 
fenerler hasılatının yarısına inhisar ettirildiğin
den burada da masraf bütçesine mevzu tahsisat 
geçen sene hasılatının yarısı olan 175 000 liraya 
indirilmiştir. 

Bu suretle masraf bütçesi, yekûnu 4 217 000 
lira olarak tesbit ve kabul edilmiş bulunmakta
dır. 

Varidat bütçesi : 

Bu bütçe dahi geçen yıla nazaran 192 000 
lira bir noksanlıkla 4 C92 000 lira olarak tah
min edilmiş bulunmaktadır. 1940 yılının yedi 
aylık tahsisatına göre tahmin edilen bu rakam
ların on aylık hasılatlada mukayesesinde elde edi
leceği anlaşılmış ve ancak yeni kabul edilen fev
kalâde varidat kanunu ile muamele vergisi mat
rahına takas primlerinin ilâvesi takarrür etmiş 
ve bu suretle muamele vergisi esasına göre alı
nan rıhtım resminde tezayüt husulü tabiî bulun
duğundan bu fasla 25 000 lira zammedilmesi ve 
fenerler resmi hasılatının ise yukarıda izah edi
len sebeplere binaen 350 000 liraya indirilmesi 
kararlaştırılmış ve binnetice varidat bütçesi 
4 217 000 lira olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe kanunu : 
Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri A ve 

B cetvellerinde yapılan değişikliklere göre tashih 
edilmiş ve 3 - 1 3 ncü maddeler geçen senelerde 
olduğu gibi Umum müdürlüğün ihtiyaçlarına te
kabül etmeleri itibarile aynen kabul edilmişler
dir. 

Umumî heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Rs. V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
/ . Eker T. Çuşkan II. Kitaba 

Kâtip 
İstanbul Ağrı Bolu 
F. Öymen İhsan Tav C. S. Siren 

Bolu Bursa Bursa 
Dr. Zilini Ülgen Dr. Sadi Konuk Fazlı Güleç 

Bursa Diyarbakır Elâzığ 
N. Ayaş liüştü Bekit F. Altay 

Güınüşane İsparta Kayseri 
D. Sakarya K. Turan E. Ünlü 

Kayseri Kütahya Malatya Mardin 
S. Serim A. Tiridoğlu M. Öker K. Erten 

Ordu Trabzon Yozgad 
II. Yalman Sırrı Day S. İçöz 
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Devlet limanları iglûtme umum müdürlüğ ünün 1041 malî yılı Bütçe kanunu lâyihanı 

IIÜKÛMETtN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğünün 1941 mcJİ yılı masrafları iün ili
şik (Â) işaretli cetvelde gösterildiği veçhile 
(4 692 000) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr umum müdürlüğün 
1941 yılı varidatı bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği veçhile (4 692 000) lira olarak tah
min olunmuştur. 

MADDE 3 — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğünün 1941 malî yılma mahcur daimî 
memur ve müstahdemlerile müteferrik müstah
demleri kadroları bu idareye ait teşkilât hak
kındaki lâyihanın kanuniyet kesbetmesine kadar 
Münakalât vekâletince yapılır. Bunların ücret
leri birinci faslm birinci ve ikinci maddelerin
den tesviye edilir. 

MADDE 4 — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğünün 1941 malî yılı hizmete mahsus 
nakil vasıtaları kadrosu bağlı (D) işaretli -cetvel
de gösterilmiştir. 

MADDE 5 — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğünün Teşkilât kanunu mucibince ifa-
sile mükellef bulunduğu hizmetler için mevcut 
tarife, usul ve teamüllere müsteniden cirayet 
edilmekte olan varidatın ayni esaslar dairesinde 
tahsiline devam olunur. 

MADDE 6 — Aşağıda yazılı hizmetlerden 
her biri için senesi bütçesine konulan tahsisat 

kâfi gelmediği takdirde ilâveten sarfına lüzum 
görülecek miktarı tedi^^eye Umum müdürlük 
mezundur. Bu suretle husule gelecek tahsisat 
farkı hesabı katide ayrıca gösterilir. 

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

kataaları, 
C) Geçen sene ve eski seneler borçları ve 

reddiyat, 
D) İskeleler aidatı. 
E) Mütekait, dul ve yetim maaşları. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEUİŞTİRÎŞl 

MADDE 1 — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğünün 1941 malî yılı masrafları için 
ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği veçhile 
(4 217 000) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr umum müdürlüğün 
1941 yılı varidatı bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği vedüle (4 217 000) lira olarak tah
min olunmuştur. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 

'IABBE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 7 — Devlet limanları işletme umum 

müdürlüğü muhtelif işletme malzemesinden 
(300 000) liralık stok yapmağa mezundur. Mev
cut nakti işbu stokun teminine kâfi gelmediği 
takdirde iddihar edilecok malseme bcdel'ni kar
şılamak ve Denizbanktan müdevver borçların 
ödemesinde istimal edilmek üzere Münakalât ve

kâletinin tasvibile (500 000) liraya kadar kısa va
deli istikrazlar akdine ve bankalar nezdincle carî 
hesaplar açtırmağa ve Maliye vekili bu istik
raza kefalete mezundur. 

MADDE 8 — işletme ve atölye masraf ve Ü3-
retlerini ihtiva eden 6 ncı fasıldaki ihtiyaçları 
karşılamak üzere bir taraftan senesi bütçesine 
varidat ve d'ğer taraftan G ncı fa:-;la tahs'sat 
kaydedilmek üzere Münakalât vekâletinin tas
vibi ve Maliye vekâletinin kefaletile bir mil
yon liraya kadar bono ihracına Umum müdür
lük mezundur. 

MADDE 9 — 1 kânunusani 1935 tarihinden 
evvel r.e almmr. bulunan ve halen vücudun
dan istifade edilemiyeceği sıhhî muayene ne
ticesinde anlamlan kara, deniz ve atölye işe'lorilo 
vesait mürettebatının tasfiyelerinde hizmeti on 
seneye kadar olanlara 120 ve on seneden fazla 
olanlara 150 lira hesabile bir defaya mahsus ve
rilecek tazminat olarak (8 000) liraya kadar 
sarfiyat icrasına Umum müdürlük mezundur. 

MADDE 10 — Devlet limanları işletme ] 
umum müdürlüğü malzeme nakil, tahmil ve tah- j 
liye vasıtalarile bunlara ait makine, alât ve ede
vat mubayaası ve inşaat ve tamirat için senesi 
bütçesindeki tahsisatın nısfını geçmemek şartile 
ve Münakalât vekâletinin iznile ati senelere sa
rı mukaveleler akdine mezundur. 

MADDE 11 — Devlet limanları işletme u-
mum müdürlüğü Münakalât vekâletinin iznile 
ve üç yılı geçmemek üzere gelecek yıllara geçi
ci icar ve isticar mukaveleleri akdedebilir. 

MADDE 12 — Bu kanun l/haziran/1941 ta
rihinden muteberdir. 

S. Sayısı 

MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Aynen kabul edilmiştir. 

202 1 
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MADDE 13 — Bu kanunun hükümlerini ic 

raya Maliye ve Münakalât vekilleri mezundur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr, II. Saydam S. Ankan 

Da. V. ITn. V. Mn. V. 
Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Mf. V. Na. V. Jk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 11. Çakır 

S. 1. M. V. G. î. V. Zr.V. 
Dr. H. Alaiaş R. Karadeniz Muhlis Erkmo 

Mü. V. Ti. V. 
C. K. Incedayı M. Ökmen 

MADDE 13 — Aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 202 ) 



F. M. 

O 

A -

Muhassasatm nev'i 

Ücret ve yevmiyeler 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yek 

Ecnebi mütehassıs ücret 
masrafları 

- 13 — 
CETVELİ 

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

ûnu 

ve 

784 080 
935 892 
10 000 

1 729 972 

10 000 

1941 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

784 080 
935 892 
10 000 

1 729 972 

6 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

784 080 
935 892 
10 000 

1 729 972 

6 000 

Harcırahlar 
1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 
3 Devir ve teftiş harcırahı 
4 Ecnebi memleketler harcırahı 

Fasıl yekûna 

Tekaüd, dul ve yetim maaşla-
rile memur ve müstahdemler 
ikramiye, tazminat, tedavi ve 
yardım masrafları 
Tekaüt, dul ve yetim maaşla-
rile 1683 numaralı kanun muci
bince verilecek ikramiyeler 
Tekaüt, dul ve yetim maaşları 

3 000 

11 000 
5 000 
1 000 

2 000 

18 000 
2 500 

500 

20 000 23 000 

1683 numaralı kanunun 58 nei 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
3137 numaralı kanun mucibin
ce tekaüt sandığına dahil me
mur ve müstahdemlerin % 5 
ve % 10 aidatları 
Kadro ve teşkilât clolayısile 
açıkta kalacaklara verilecek 
tazminat 
Memur ve müstahdemlerle işçi
lerin hastane, tedavi, ilâç, ce
naze ve nakliye masraflarile 
sıhhî yardım ve idare, dispan
ser ve revirlerinin bilcümle lc-

6 000 
0 

0 

45 000 

2 000 

9 000 
0 

0 

45 000 

2 000 

18 000 
2 500 

500 

23 000 

0 
7 500 

1 500 

45 000 

( S. Sayısı : 202 ) 
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F. M. 

10 

11 

12 

13 

Muhassasatm nev'i 

vazım, mualccat, iaşe bedel yo 
masrafları, memur ve müs
tahdemlerle işçilerin aileleri
nin polikinik tedavi masrafla
r ı ve serbest doktor ücretleri 
Memur ve müstahdemlere ve
rilecek hizmet elbisesi bedeli 
İş kanunu mucibince amele iş 
kazaları ve hizmetten ihraç 
yevmiye ve tazminatı 
Amele kaza teavüıı sandığına 
yardım 
Bütçe kanununun 9 ncıı mad
desine tevfikan işçilere verile
cek tazminat 
Beden terbiyesi kanununa tev
fikan memurin SJJOP teşkilâtı 
masrafları 
Kazazedelerin ilbas, iaşe, na
kil, tedavi, tedfin ve sair mas
rafları 
Memur ve müstahdemlere ni
zamname mucibince ödenecek 
ikramiye 
Fazla mesai ücretleri, taamiye 
bedelleri ve nizamnameye da
hil diğer tahsisatlar 

Fasıl yekûnu 

İdare masrafları 
Posta, telgraf, telefon, rad
yo ve telsiz ücret ve masrafları 
Kırtasiye, matbu evrak, ilân, 
reklâm, kitap, mecmua, gazete 
bedel ve masraflarile Deniz
yolları ve limanları mecmuası
na yardım 
Mahkeme, noter, harç ve mas
raflarile hakem ücretleri, ser
best avukat ve istişare ve hu
zur hakkı ücret ve masrafları 
Temsil masrafları 
îdare binaları ve müstemilâ-

1940 
Malî yılı 
tahsisatı 

Li ra 

0 

1 000 

1 000 

10 000 

11 000 

1941 malî yılı için 
II ük ûmetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

8 000 

1 000 

499 

5 000 

15 000 

101 000 

13 000 

109 500 

10 000 

8 000 

5 000 

2 000 

20 000 

2 000 

2 000 

2 000 

20 000 

2 000 

2 000 

2 000 

8 000 

1 000 

499 

5 000 

15 000 

109 500 

15 000 15 000 

500 

8 000 
3 000 

23 000 

8 000 
2 000 

23 000 

8 000 
2 000 

( S. Sayısı : 202 ) 
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M. Muhassasatm nev'i 

ti tamir, bakım, tecdit, inşa ve 
tadillerde sair masrafları 

6 İdare binaları ve müştemilâ
tı tenvir, teshin, su ve sair 
müstehlek mevat bedel ve mas
rafları 

7 Mefruşat ve demirbaş eşyanın 
bakım, tamir, tecdit, tezyit ve 
sair masrafları 

8 Müteferrika ve sevk memurla
r ı yol masrafı 

Fasıl yekûnu 

İşletme ve atelye ücret ve mas
rafları 

1 Kara, deniz vesait ve tesisati-
le işletme umuruna tahsis edi
len mebaninin tenvir, teshin, 
yağ, mahrukat ve sair müsteh
lek mevat ve masrafları 
[Bu mevat ve malzemenin mubayaa, 
tesellüm, idhar, nakil gibi müteferrik 
masrafları dahildir.] 

2 Su bedel ve masrafları 
3 Deniz üzerinde çalışan müs

tahdemlerle tahlisiye, itfaiye 
ve sair müstahdemlerin ve vol
en salonları işçilerinin elbise, 
muşamba, gocuk, çizme ve sair 
gibi korunma teçhizatı 

4 iskele ncentalarmın aidatı 
[Denizyolları acente ve memurlarına 
verilecek maktu ve nisbî aidat dahil
dir.] 

5 Ticarî eşya tahmil, fnhlîye, 
aktarma ve sair liman hizmet
leri ücret ve hammaliyelerile 
tuz naklive masrafları A7e tah
mil, tahliye malzemesinin mu
bayaa ve tamirleri 

6 Motorlu, motorsuz vesait kira 
bedelleri 
[İdare malzeme nakliyatı dahildir.] 

( S. Sayısı : 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı ' talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

0 10 000 10 000 

0 10 000 10 000 

20 000 20 000 20 000 

10 672 6 500 6 500 

77 172 94 500 94 500 

190 000 170 000 174 750 

22 000 22 000 22 000 

20 000 20 000 20 000 
28 000 20 000 20 000 

650 000 750 000 750 000 

15 000 20 000 20 000 
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P. M. 

9 

Muhassasatm nev'i 

1940 
Malî yıh 
tahsisatı 

Lira 

İşletme işlerine talısis edilen 
binalar, rıhtımlar, iskeleler, 
fenerler, sabit tesisat, kara, 
deniz ve tahlisiye vasıtalariie 
sair mihaniki ve telefon tesisa
tının ve işletmeye müteallik 
bilcümle malzeme, mefruşat, 
teçhizat ve demirbaşların ba
kım, tamir, tadil, tecdit, inşa, 
mubayaa ve sair masraf kirile 
atelyelerin amele ve iskelele
rin idare masrafları 

Muhtelif masraflar 
Gayrimenkul icar bedelleri 
Deniz vesaitinin yapacağı bil
cümle kazalarla tahmil ve tah
liye sırasında vukubtılacak ha
sar ve zararların tazmin kar
şılığı 
Hayvan iaşe, yem ve tedavi 
masraflarile koşum ve tımar 
levazımı ve mevcut hayvan 
kad rosunun tecd îdi 
İ ra t getiren emlakin vergi, re
sim ve mukataaları 
Hollerit servisi kira ve masraf
ları 
3137 numaralı kanun mucibin
ce tekaüt sandığına verilecek 
masraf hissesi 
Faiz ve acyolar 
Beynelmilel kongrelere iştirak 
masrafları 
Pasif korunma tertibatı ve 
masrafları 

10 Gayrimclhuz masraflar 
11 Gecen sene ve eski seneler 

borçları ve reddiyat 
12 Sigorta ücret ve sermayesi 

680 000 

Fasıl yekûnu 1 605 000 

22 000 

4 000 

4 000 

5 
0 

3 
5 

000 
000 

500 
000 

1 000 

Fasıl yekûnu 149 500 
( S. Sayısı : 202 ) 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talej) edilen kabul edilen 
Lira Lira 

22 000 

2 000 

ö ovıv 
3 000 

100 573 

600 000 600 000 

1 602 000 1 606 750 

22 000 

2 000 

4 000 4 000 

5 000 5 000 

10 000 10 000 

3 500 

2 500 
5 000 

40 000 
47 500 

2 000 
4 000 

15 072 
30 000 

2 000 
4 000 

15 072 
30 000 

100 573 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

8 Hazineye ödenecek borçlar 
1 Mubayaa olunan rılıtrmların 

mukaveleleri mucibince sene
lik taksit ve obligasyon faizle-
rile itfa karşılık ve masrafları 

2 Hazineye verilecek fener rü
sumu 

3 3023 numaralı kanunun 4 ncü 
maddesi mucibince Hazineye 
verilecek ardiye hissesi 

Fasıl yekûnu 

9 Tecdit sermayesi 
10 1715 numaralı kanunun 8 nci 

maddesi mucibince Cumhuri
yet Merkez bankası hissesi 

UMUMÎ YEKÛN 

1940 1941 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

137 000 130 000 130 000 

650 000 650 000 175 000 

200 000 200 000 200 000 

987 000 980 000 505 000 

150 000 1 1 

48 296 46 454 41 704 

4 877 940 4 692 000 4 217 000 

( S. Sayısı : 202 ) 
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1 

2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
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B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

Ticarî eşya tahmil, tahliye ve 
aktarma hasılatı 
Kömür tahmil, tahliye ve ak
tarma hasılatı 
Rıhtım resmi hasılatı 
Antrepo, ardiye, hammaliye, 
palamar, yolcu salonları ham
maliye ve sair hasılatı 
Su hasılatı 
Fenerler hasılatı 
Tahlisiye hasılatı 
İskeleler hasılatı 
Tuz tahmil, tahliye ve nakil 
hasılatı 
Müteferrik hasılat ve icarlar 
[Posta nakliyatı dahildir.] 

UMUMÎ YEKÛN 

1940 
Malî yılı 

muhammenat 
Lira 

1 744 400 

231 000 
800 000 

800 000 
70 000 

800 000 
170 000 
120 000 

45 000 
103 600 

4 884 000 

1941 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira 

1 744 000 

350 000 
525 000 

700 000 
100 000 
650 000 
100 000 
170 000 

65 000 
88 000 

4 692 000 

Lira 

1 744 000 

350 000 
550 000 

700 000 
100 000 
350 000 
100 000 
170 000 

65 000 
88 000 

4 217 000 

( S. Sfayrsı : 202 ) 



D - CETVELİ 
Limanlar umum müdürlüğü nakil vasıtaları kadrosu 

«1 No. Nevi 

1 Otobüs 

1 » 

1 Küçük otobüs 

1 Muş 

1 Kamyonet 

: Motosiklet 

Markası 

Opel 

Doyç 

Pejo 

Avusturya 

Şevrole 

Plâka No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

B. R. 38 Anadolu tahlisiye istasyonları arasında 
kalât temini için 

4766 Rumeli tahlisiye istasyonları arasında m 
4146 lât temini için 

İskenderun şubesinin münakalelerinin 
için (Fransızlardan müdevver) 
Limanın muhtelif hizmetlerinde (Lim 
ketinden müdevver) 

610252 Trabzon şubesinde posta nakliyatı içi 
527050 nizbanktan müdevver) 

1941 senesi zarfında mubayaası mutasav 





S. Sayısı: 203 
Sıtma mücadelesi kanununa göre tahsil edilen mebaliğin 

tahsisat kaydının tasdiki hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/612) 

T. C. 
Başvekâlet 14 - IV -1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1498 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğien 

839 sayılı Sıtma mücadelesi kanununa göre tahsil edilen mebaliğin tahsisat kaydının tasdiki 
hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 8 - IV - 1941 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

839 ve 1271 sayılı Sıtma mücadelesi kanunları mucibince, mecburiyetlerin muktezasını ifa et-
miyen veya memnuiyetler hilâfına hareket edenlerden Maliye dairelerince Tahsili emval kanu

nuna tevfikan tahsil edilen 1684 lira 72 kuruş mezkûr kanun hükümlerine göre bir taraftan va
ridat bütçesine irat diğer taraftan Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti bütçesinin sıtma müca
delesi tertibine munzam tahsisat kaydedilmiştir. 

1271 sayılı kanunun birinci maddesi mucibince Büyük Millet Meclisinin tasvibini istihsal etmek 
üzere kanun lâyihası tanzim olunmuştur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B M. M. 
Bütçe encümeni 28-V-1941 
Mazbata No. 1/612 

Esas No. 111 

Yüksek Reisliğe 

839 sayılı sıtma mücadelesi kanununa göre 
tahsil edilen mebaliğin tahsisat kaydının tasdiki 
hakkında Maliye vekilliğince hazırlanıp Başvekâ
letin 14 - IV - 1941 tarih ve^/1498 sayılı tezke-
resile yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası En
cümenimize havale buyurulmakla Sıhhat ve içti
maî muavenet vekilliğinin alâkalı memurları ve 
Maliye vekâleti namına Bütçe ve Malî kontrol 

Umum müdürü hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere olundu : 

839 sayılı Sıtma mücadelesi kanununun 17 n-
ci maddesi mucibince mecburiyetlerin muktazası-
nı ifa etmeyen veya memnuiyetler hilâfına ha
reket edenlerden tahsili emval kanununa tevfikan 
tahsil edilecek masraf bedellerinin varidat bütçe
sine irat ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâle-
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t i bütçesinin Sıtma mücadelesi tertibine munzam 
tahsisat olarak ilâvesi ve bu tahsisatın her yılın 
ikinci teşrin ve nisan ayları bidayetinde Büyük 
Meclisin tasvibine arzı 1271 sayılı kanunun birin
ci maddesi iktizasından bulunmakla bu mevzu da
hilinde tahsil edimiş bulunan 1684 lira 72 kuru
şun 1940 malî yılı Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâleti bütçesinin 528 nci faslına tahsisat kay-
dini temin etmek üzere hazırlanmış olan bu ka
nun lâyihası Encümenimizce muvafık görülerek 
şekle ait bir değişiklik yapılmak suretile kabul 
edilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Eeisliğe sunulur. 

Beis 
Çorum 
t. Eker 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
Bursa 

Fazlı Güleç 
Gümüşane 
D. Sakarya 
Malatya 
M. öker 
Samsun 

M. Ali Yürüker 

R. V. 
Kastamonu 

T. Çoşkan 

Ağrı 
îhsan Tav 

Bursa 
N. Ayaş 

İsparta 
R. tfalü 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Tunceli 

M. M. 
Muğla 

H. Kitapçı 

Bolu 
C. S. Siren 

Giresun 
M. Akkaya 
Kırklareli 

B. Denker 
Mardin 
R. Erten 

Yozgad Yozgad 
M. Yenel S îçöz A. Sungur 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

839 sayılı kanuna göre tahsil edilen mebaliğin tah
sisat kaydının tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 839 sayılı kanuna göre tahsil 
edilen 1 684 lira 72 kuruşun 1271 sayıZı kanu
nun 1 nci maddesi mucibince Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâleti 1940 malî yılı bütçesinin 528 
nci faslının 4 ncü maddesine tahsisat kaydı tas
dik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

8 -IV-1941 
Ad. V. M. M. V. 

/ / . Menemeioğlu S. Arikan 
Ha. V. Ma. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. t V. 

R. Karadeniz 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayik öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. t. M. V. 
Dr. H. Alatas 

Mü. V. 
C. K. Incedayı 

Ik. V. 
H. Çakır 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. Ökmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Sıtma mücadelesi kanununa göre tahsil edilen me
baliğin tahsisat kaydına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 13 mayıs 1926 tarih ve 839 sa
yılı kanuna göre tahsil edilen 1684 lira 72 kuru
şun 17 - V -1928 tarih ve 1271 sayılı kanunun 
birinci maddesi mucibince Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekâleti 1940 malî yılı bütçesinin 528 ne 
faslının 4 ncü maddesine munzam tahsisat ola
rak ilâvesi tasvip olunmuştur. 

MADDE 2 — Aynen. 

MADDE 3 — Aynen 

»>-©•<< 

( S. Sayısı : 203 ) 


