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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu 

lâyihasının müzakeresine devamla Münakalât, Ti
caret ve Ziraat vekâletleri bütçeleri kabul ve te
neffüs için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
Millî Müdafaa vekâleti Kara, Hava, Deniz 

bütçeleriyle Askerî fabrikalar ve Harita umum 
müdürlükleri bütçeleri kabul edildi. 

Bu münasebetle; Cumhuriyet ordusuna Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin inan ve güveniyle 
selâmlarının ulaştırılması hakkındaki takrirler it
tifakla kabul edildi. 

Şeker ve glikozdan alınan istihlâk vergisinin 

arttırılmasına dair kanuna bazı maddeler eklen
mesine; 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve re
simlere zam icrasına dair kanunların bazı hüküm
lerinin değiştirilmesine ve bazı vergi ve resimle
re yeniden zam icrasına dair kanun lâyihaları ka
bul edildikten sonra; 

Muvazenei umumiye kanununun varidat fasıl-
lariyle heyeti umumiyesi kabul olundu. 

Perşembe günü toplanılmak üzere inikada ni
hayet verildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Bursa Kütahya Bingöl 

Refet C anıt ez Vedit Uzgören Necmeddin Sahir 

2. — HAVALE EDÎLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. —• Başvekâlete bağlı Matbuat umum mü

dürlüğü teşkiline ve vazifelerine dair olan kanu
na ek kanun lâyihası (1/830) (Bütçe encüme
nine) . 

Mazbatalar 
2. — Beden terbiyesi umum müdürlüğü 1942 

malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/760) (Ruznameye). 

3. —• Ceza muhakemeleri usulü kanununun 
3515 sayılı kanunla değiştirilen 66 ncı maddesi

nin tadili hakkında kanun lâyihası ve Adliye 
encümeni mazbatası (1/603) (Ruznameye). 

4. — inhisarlar umum müdürlüğü teşkilât 
ve vazifeleri hakkındaki 4036 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası ve Bütçe ve Gümrük ve inhisar
lar encümenleri mazbataları (1/806) (Ruzna
meye). 

5. — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası (1/768) (Ruznameye). 

KÂTİPLER 

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

REİS — Şemsettin G-ünaltay 

Necmeddin Sahir (Bingöl), Hamdi Selçuk (Hatay) 

REİS — Celse açılmıştır. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî yılı 
bütçesine 120 000 000 lira fevkalâde tahsisat 
verilmesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe en
cümeni mazbatası (1/826) [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalâa var mı? Maddelere geçilmesini 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

[ l j 172 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

Millî müdafaa vekâleti 1942 malî yılı bütçesine 
120 000 000 lira fevkalâde tahsisat verilmesi 

hakkında kanun 
MADDE 1. — 1942 malî yılı Millî Müdafaa 

vekâleti Kara kısmı bütçesinde (muhtelif mü
dafaa hizmetleri) unvaniyle açılacak hususi 
fasla, hizmetlere tevzii ve maddelere tefriki İc
ra Vekilleri Heyeti karariyle yapılmak üzere 
(120 000 000) lira fevkalâde tahsisat konulmuş
tur. 
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REÎS — Maddeyi reye arzediyorum: Kabul 

edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Karşılıkları fevkalâde mem-

balardan temin edilmek suretiyle muhtelif ka
nunlarla ve bu kanun mucibince verilmiş olan 
tahsisattan seneleri içinde sarfolunmıyan mik
tarlar, aynı hizmetlerin ifasına tahsis edilmek 
üzere, mütaakıp seneler bütçelerine devren 
varidat ve tahsisat kaydolunur. 

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

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddeler 
mevzuuna dahil tahsisat tertipleri arasında İc
ra Vekilleri Heyeti karariyle münakale yapıla
bilir, 

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

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

2. — Devlet Denizyolları işletme umum mü
dürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/762) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğü
nün 1942 malî yılı bütçe kanunu 

MADDE 1. — Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğünün 1942 malî yılı masrafları 
için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği veç
hile (10 083 787) lira tahsisat verilmiştir. 

A - CETVELİ 
P. Lira 
1 Ücret ve yevmiyeler ve 4178 sa

yılı kanuna göre verileck zam
lar 3 503 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

2 Harcırah 15 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

[1] 164 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. | 

F. Lira 
3 Ecnebi memleketlere gönderile

cek memur ve talebelerin ücret 
ve harcırah ve masrafları 129 700 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 içtimai yardımlar, tahsisat, taz
minatlar 265,001 
REİS — Kabul edilmiştir. 

5 Mütenevvi masraflar 88 001 
REİS — Kabul edilmiştir. 

6 Daimî idare masrafları 182 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

7 işletme masrafları 5 085 001 
REİS — Kabul edilmiştir. 

8 Sosyete şilebin mubayaası için 
çıkarılan bononun itfa ve sair 
acyo masrafları 226 740 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

9 Cumhuriyet Merkez bankası his
sesi 94 944 
REtS — Kabul edilmiştir. 

10 Devlet Reisine ait deniz vası
talarının bilûmum ücret ve iş
letme masrafları 494 400 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
RElS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 

edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDIJ 2. — Devlet denizyolları işletme 

umum müdürlüğünün 1942 malî yılı gelirleri 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği veçhile 
(10 084 400) lira tahmin olunmuştur. 

?. 

i 
2 

3 

4 

B - CETVELİ 

işletme hasılatı 
RElS — Kabul edilmiştir. 
Tâli işletmeler hasılatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Müteferrik hasılat 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Devlet Reisine ait deniz vasıta
ları için umumî muvazeneden 
yardım 
RElS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
8 100 000 

1 400 000 

90 000 

494 400 

(ikinci madde tekrar okundu.) 
REtS ^- Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Devlet denizyolları işletme 

umum müdürlüğünün 1942 malî yılma mahsus 
daimî memur ve müstahdemleriyle müteferrik 
müstahdemleri kadroları bu idareye ait teşki
lât hakkındaki lâyihanın kanuniyet kesbetme-
sine kadar Münakalât vekâletince tanzim olu
nur. 

REtS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 4. — Devlet denizyolları işletme j 

umum müdürlüğünün 1942 malî yılı hizmet va
sıtaları kadrosu bağlı (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi cetvelle 
birlikte kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. | 

MADDE 5. — Devlet denizyolları İşletme 
umum müdürlüğünün iştigal mevzuuna dahil 
işlerden tarifelere, usul ve teamüllere müsteni-

* den alınmakta olan resim ve ücretlerin 1942 
yılmda da cibayetine mezuniyet verilmiştir. 

EElS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Umum müdürlük, nakdî mu
amelâtın tedviri, kömür ve sair malzeme stoku 
yapmak için Münakalât vekâletinin müsaade
siyle bir milyon liraya kadar kısa vadeli istik
razlar akdine ve bankalar nezdinde hesabı ca
riler açtırmağa ve Maliye vekili de bu istikraz 
ve hesabı carilere kefalet etmeğe mezundur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aşağıda yazılı fıkralarda gös
terilen hizmetlerden her biri için senesi bütçe
sine konan tahsisat kâfi gelmediği takdirde 
ilâveten sarfına lüzum hâsıl olacak miktarı 
tediyeye Umum müdürlük mezundur: 

A) Mahkeme harçları; • 
B) îrat getiren emlâk vergi, resim ve mu-

kataalan; 
O) Reddiyat; 
D) Tekaüt, dul ve yetim tahsisatı. 
REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 9. — 4109 sayılı Asker ailelerin

den muhtaç olanlara yardım hakkındaki ka
nunun 4 ncü maddesinin son bendi mucibince 
45 gün olarak tâyin edilmiş olan tediye müd
deti Devlet denizyolları İşletme umum müdür
lüğü için 75 güne çıkarılmıştır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Devlet denizyolları İşletme 
umum müdürlüğüne ait vasıtalarda meccanen I 

.1942 0 : 1 
veya tenzilâtlı ÜGretle seyahat edecekler, teş
kilât kanuniyle tâyin edilinceye kadar Müna
kalât vekâletince tasdik edilecek esaslar daire
sinde tesbit edilir» 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Devlet denizyolları ve liman
ları İşletme umum müdürlüklerinin teşkilât ve 
vazifelerine dair olan (3633) sayılı Kanunun 
4 ncü maddesinin ihrakiye, kömür tahmil ve 
tahliyesiyle su verme inhisar hükümleri 1942 
mali yılı içinde Denizyolları umum müdürlüğü 
vasıtaları ihtiyacı için tatbik olunmaz. Bu hiz
metler kendi vasıtalariyle yapılır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Yeni hatlar ve iskeleler ve 
acentalıklar açılması, sefer ve gemi adedinin 
artması, iş ve sipariş hacimlerinin genişlemesi, 
malzeme fiyatlarının yükselmesi gibi iktisadi ve 
ticari sebepler dolayısiyle normal vaziyetlere 
göre tahmin edilen bütçedeki işletme ve perso
nel tahsisatı kâfi gelmediği ve derhal munzam 
tahsisat istihsaline de imkan bulunmadığı tak
dirde işletme faaliyetine halel gelmemesi için 
varidat fazlasından karşılanmak ve ilk içtima-
da Büyük Millet Meclisinin tasdikına arzedil-
mek şartiyle İcra Vekilleri Heyetinin tasvibiyle 
masraf bütçesinin 1 nci ve 7 nci fasıllarına tah
sisat ilâvesi caizdir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Devlet denizyolları İşletme 
umum müdürlüğü malzeme, nairil vasıtalariyle 
bunlara ait maKine, alât ve edevat mubayaası 
hususları için senesi bütçesindeki tahsisatın nıs
fını geçmemek şartiyle ve Münakalât vekâleti
nin izniyle âti senelere sâri mukaveleler aktine 
mezundur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğü Münakalât vekâletinin izniy
le ve üç seneyi geçmemek üzere gelecek yıllara 
geçici icar ve isticar mukaveleleri akdedebilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Muayyen tarifeli vesait ile 
seyahat eden yolculardan alınacak nakliyat res
mi hakkındaki 472 sayılı kanuna müzeyyel 
2030 sayılı kanunun 1 nci ve biletler üzerinden 
nakden istifa olunan damga resminin malsan-
dıklarma teslimi hakknıdaki 3478 sayılı kanu
nun 12 nci maddeleriyle tâyin edilen 45 er gün
lük müddetler Devlet denizyolları işletme umum 
müdürlüğü için 75 er güne iblâğ edilmiştir. 
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REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul F. 

edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 7 
MADDE 16. — Devlet Denizyollarına ait 

fabrika ve atelyelerde toplu olarak çalıştırılan 
işçilere çalıştıkları günlerde ve günde bir de
faya mahsus olmak üzere parasız yemek verilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Bu kanun 1 haziran 1942 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 18. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

3. — Devlet Umanları işletme umum mü
dürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/764) [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalâa var mı? Maddelere geçilmesini 
yüksek reyinize arzediyorum: Kabul buyuran
lar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçe kanunu 

MADDE 1. — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğünün 1942 malî yılı masrafları için 
ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği veçhile 
(5 640 000) lira tahsisat verilmiştir. 

REİS — Fasılları okutuyorum: 

F. 
1 

A - CETVELİ 

Ücret ve yevmiyeler ve 4178 
sayılı kanuna göre verilecek 
zamlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi mütehassıs ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tekaüt, dul ve yetim maaşlariy-
le memur ve müstahdemler ikra
miye, tedavi ve yardım mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İdare masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İşletme ve atelye ücret ve mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

2 331 716 

6 000 

42 000 

132 001 

81 263 

1 695 000 

[1] 158 sayılı basmayazı zaptm sonundadır. 

10 

Muhtelif masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Hazineye ödenecek borçlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İskenderun limanı ücret, yev^ 
miye ve bilcümle idare ve işet
me masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi mucibince Cumhuriyet Mer
kez bankası hissesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
152 176 

450 000 

695 000 

54 844 

(Birinci madde tekrar okundu). 
REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo

rum: Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Mezkûr umum müdürlüğün 
1942 malî yılı varidatı bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği veçhile (5 645 000) lira olarak tah
min olunmuştur. 

REİS — Fasılları okutuyorum. 

B - CETVELİ 
F. 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Ticari eşya tahmil, tahliye ve 
aktarma hasılatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kömür tahmil, tahliye ve aktar
ma hasılatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Rıhtım resmi hasılatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Antrepo, ardiye, hamaliye, pa
lamar yolcu salonları hamaliye 
ve sair hasılatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Su hasılatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Fenerler hasılatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tahlisiye hasılatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İskeleler hasılatı 

Lira 

1 400 000 

440 000 

300 000 

1 170 000 

100 000 

295 000 

5D 000 

250 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

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

10 Vasıta ve bina kiraları ve mü
teferrik hasılat 780 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

11 Hazine yardımı 100 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

12 İskenderun limanı varidatı 695 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 
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REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu- I 

vuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Devlet Limanları işletme 

umum müdürlüğünün 1942 malî yılma mahsus 
daimî memur ve müstahdemleriyle müteferrik 
müstahdemleri kadroları bu idareye ait teşkilât 
hakkındaki lâyihanın kanuniyet kesbetmesine 
kadar Münakalât vekâletince yapılır. Bunların 
ücretleri birinci faslın birinci ve ikinci madde
lerinden tesviye edilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Devlet Limanları işletme umum 
müdürlüğünün 1942 malî yılı hizmete mahsus 
nakil vasıtaları kadrosu bağlı (D) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BEİS — Mütalâa var mı? Maddeyi «D» cet-
veliyle beraber kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Limanları işletme umum 
müdürlüğünün Teşkilât kanunu mucibince ifa-
siyle mükellef bulunduğu hizmetler için mev
cut tarife usul ve teamüllere müsteniden ciba-
yet edilmekte olan varidatın aynı esaslar dai
resinde tahsiline devam olunur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aşağıda yazılı hizmetlerden 
her biri için senesi bütçesine konulan tahsisat 
kâfi gelmediği takdirde ilâveten sarfına lüzum 
görülerek 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) Reddiyat; 
D) İskeleler aidatı; 
E) Tekaüt, dul ve yetim maaşları; 
REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu

yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 7. — Devlet limanları işletme umum 

müdürlüğü muhtelif işletme malzemesinden 
(500 000) liralık stok yapmağa mezundur. Mev
cut nakdi işbu stokun teminine kâfi gelmediği 
takdirde iddihar edilecek malzeme bedelini kar
şılamak ve Denizbank'tan müdevver borçlarm 
ödenmesinde istimal edilmek üzere Münakalât 
vekâletinin tasvibiyle (500 000) liraya kadar 
kısa vadeli istikrazlar akdine ve bankalar nez-
dinde cari hesaplar açtırmağa ve Maliye vekili 
bu istikraza kefalete mezundur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 30 ağustos 1936 tarihinden 
evvel işe alınmış veya muhtelif idarelerden dev- | 

l redilmiş bulunan ve halen vücudundan isti* 
fade edilemiyeceği sıhhi muayene neticesinde 
anlaşılan kara, deniz ve atelye işçileriyle ve
sait mürettebatının tasfiyelerinde hizmeti on 
seneye kadar olanlara (120) ve on seneden 
fazla olanlara (150) lira hesabiyle bir defa
ya mahsus verilecek tazminat olarak (5 000) 
liraya kadar sarfiyat icrasına Umum müdürlük 
mezundur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Devlet limanları işletme 
umum müdürlüğünün fabrika, atelyeleriyle tah
mil ve tahliye işlerinde toplu olarak çalıştır
dığı işçilere çalıştıkları günlerde ve günde bir 
defaya mahsus olmak üzere parasız yemek veri
lir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Devlet limanları işletme 
umum müdürlüğü, alelûmum işletme mazleme-
sinin mubayaasiyle inşaat ve tamirat için senesi 
bütçesindeki tahsisatın nısfını geçmemek şar-
tiyle ve Münakalât vekâletinin izniyle âti sene
lere sâri mukaveleler akdine mezundur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Devlet Limanları işletme 
umum müdürlüğü Münakalât vekâletinin iz
niyle ve üç yılı geçmemek üzere gelecek yıllara 
geçici icar ve isticar mukaveleleri akdedebi
lir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul bu
yuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 haziran 1942 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

4. —• Vakıflar umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/769) [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi rakkında müta
lâa var mı? 

Dr. KEMÂLİ BAYİZİT (Maraş) — Muhte
rem arkadaşlar, Vakıflar idaresinin mütevazi 
çalışmasiyle son seneler zarfında vücuda getir
diği büyük işler muhakkak ki, hepimizin takdir 
ve hayranlığını celbetmiştir. Âbidatın tamiren 

[1] 156 sayılı basmayan zaptın sonundadır. 
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ihyası, imar işlerine, akarlar inşası suretiyle ka
rışmak, fidanlıklar ve sulama tesisleri meydana 
getirerek memlektin ana dâvalarına iştirak et-
melç belli başlı mühim işleri meyanındadır. 
Bünyesi sosyal olan ve ataların sosyal yardım 
gayesiyle mahallen vücude getirdikleri vakıfları 
idare etmek için kurulmuş olan bu teşekkül, son 
seneler içinde eski vakıfları tedricen satmak su
retiyle bir tasfiye yolunu tutmuştur. 

Satılan bu vakıfların parası merkeze celbedil-
mekte ve toplanan bu paralarla, biraz evvel ar-
zettiğim büyük işler meydana getirilmektedir. 
Bunu çok yerinde bulurum ve bu mevzuda bir 
diyeceğim olmadığını arzederim. Ancak burada 
bir noktai nazarı dikkate almak lüzumunu 
görüyorum. Bu da; satılan bu vakıflardan hiç 
olmazsa, cüzî dahi olsa, bir kısmını mahalline 
bir pay olarak ayırmak suretiyle mahallerinde 
sarf meselesi. Evkaf idaresi buralarda da imar 
işleri yapmalı, imar işlerine karışmalı, bura
larda da yeni tesisler vücude getirmelidir. Mese
lâ intihap dairem olan Maraş'ta şimdiye kadar 
binlerce liralık vakıf akarları satıldığı halde 
Evkaf idaresinin bu yerler için ne bir tesisini 
gördük, ne de bir teşebbüsüne şahit olduk. 
Acaba Evkaf idaresi yapılacak bu işleri senelere 
taksim ederek plânlamış ve kendisine fazla va
ridat getiren bu yerler için bir şey yapmayı da 
düşünmüş müdür? Yüksek huzurunuzda 
bunu Evkaf umum müdürü arkadaşımız
dan soruyorum ve yerinde olduğunu zannettiğim 
bu maruzatım hakikaten yerinde ise nazarı iti
bara almarak sayın Başvekilimin bu mevzuda 
Evkaf umum müdürlüğüne emirler vermesini 
rica ediyorum. Maruzatım bundan ibarettir. 

ZİYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Bir 
iki senedenberi Vakıflar bütçesinde, gerek Ev
kaf idaresinin, gerekse muhterem arkadaşlarm 
dikkat nazarlarını, eski ve en güzel âbidatımız 
olan ve Türk milletinin tamamen ruhundan çı
kan imaretler üzerine çekmiştim. Büyük bir 
şükranla gördüm ki ve işittim ki Evkaf idaresi 
İstanbul'un muhtelif yerlerinde ve bilhassa 
muhtaç olan Üsküdar ve Aksaray gibi mıntaka-
annda bu imaretleri ihya yolunda bazı hare
ketlerde bulunmuştur. Bu hareketleri tebcilen 
kürsüye geldim. Fakat arkadaşlar, yapılan bu 
iş bilhassa büyük servet sahipleriyle memurları 
bir tarafa bıraktığımız zaman 400 - 500 bin 
nüfusu ihtiva eden fakir bir topluluğun yeri 
olan İstanbul için bundan daha güzel yapacak 
bir eser tasavvur edemem, bilhassa bu son za
manda. Onun için Vakıflar idaremizin bu yol
daki çalışmalarını daha ziyade ilerletmesi ve 
hattâ İstanbul'un yanı başında, yanı başlarında 
yasayan çok zengin tabakayı da teşvik ederek 
sefalette kalan hemşerilerine yardım yollu ia
neler vasıtasiyle dahi bu imaretlerden istifade
nin imkânı olup omadığını soracağım. Öyle ta
savvur ediyorum ki vakfın ön ayak olması ve 

hepimizin yardımıyle bu teşekkülün ihyası çok 
yerinde olacaktır. Hattâ Kızılayın dahi j buna 
iştirak ederek, yeri, kazanı ocağı her şeyilhazır 
3İan bu imarethaneler ihya edilsin. Gazetelerde o-
kuduğumuz havadis doğru ise, «Türk milletisin es
ki dostu olan Yunanistan'a karşı olan yardımını 
maddileştirmek üzere koyduğu tahsisatı,' eğer 
bu çocuklar gelmiyecekse bu işe tahsis edersek bu 
paranın da büyük bir yardımı olacağı kanaatın-
dayım. 

EASİH KAPLAN (Antalya) — İştirak 
ederiz. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Onun 
için Vakıflar idaresinin bu işi tevsi etmek için 
neler düşündüğünü öğrenmek istiyorum. 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstan
bul) — Vakıflar idaresinin dahilî hizmetine ait 
kısma, müsaade buyurursanız, Müdiri umumî 
cevap verir. Bendeniz Ziya Gevher arkadaşı
mın söylediği noktaya temas edeceğim. 

Esasen Kızılay'la anlaşmışızdrr, lâzımgelen 
tertibatı almaktayız. Kışm büyük şehirlerde 
fıkara halk için aşhaneler açmak niyetindeyiz. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

VAKIFLAR UMUM MÜDÜRÜ FAHRİ Kt-
PER — Efendim, vilâyetlerde mahal mahal 
satılan Evkafa ait akarlar, bize kâfi miktarda 
irat getirmediği ve muhafazalarına o kadar lü
zum kalmadığı anlaşılarak, elden çıkarılması 
tensip edilenlerdir. Mebus Beyefendinin buyur
dukları gibi, bunlar memleketin her tarafmda, 
en ziyade vakfa hizmet edecek, iradı daha faz
la olacak, idaresi de kolay olacak yerlerde bir 
takım inşaatta bulunuyoruz. Bittabi eski em
lâk pek dağınıktır. Her vilâyette 3 - 5 tane 
kalmıştır. Bunların hepsinin yerine ayrı ayrı 
bina yapmağa imkân yoktur. Bunun birinci se
bebi, her yerde adam bulmak, mimar bulmak 
gibi güçlükler, ikincisi de yapılacak binaların 
küçüklüğü cihetiyle idaresindeki zorluklardır. 
Onun için 100 küçük dükkân satılırsa onun ye
rine büyük bir bina yapmak, hem tahsilatı ve 
idaresi için, hem memlekete hizmet için daha 
müreccah görülmektedir. Çünkü Hükümet for
malitesi noktasından icarı ve sairesi hususla
rında, bir bina büyükte olsa, küçükte olsa 
yapılan mesai aynıdır. Aynı müddetle müzaye
deye konur, arttırmaya çıkarılır, müddet tâ
yin edilir, velhasıl yüz bina ile uğraşmaktansa 
bittabi bir bina üzerinde kısa bir müddet iş yap
mak mesai tasarrufu noktasından da elverişli
dir. Bunun bir faydası da, biz kendi irMı ile 
idare edilir bir müessese olmaklığrmız dolayı-
siyle muhtelif yerlerdeki teşkilâtımız kendi 
masrafını korumadığı takdirde, tasarruf ede
rek, masrafı azaltarak, onlarm yerine vakfa 
daha fayda verecek işler meydana getirmekte 
ve orada tasarruf edilecek memuriyet maaşla
rı gibi şeylerle daha muhtaç olan memurların 
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maaşlarını arttırarak daha iyi elemanlar elde 
etmek yoluna gidiyoruz. 

Binaenaleyh, yaptıracağımız binalar evvelâ 
nerede ve hangisi daha vakfa elverişli olursa 
oraları tercih etmek mecburiyetinde kalıyoruz. 
Bunu da bir iki yere tahsis etmiyoruz, sırası 
geldikçe İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, An
talya'da Eskişehir'de, Zonguldak'ta, muhtelif 
vilâyetlerde bir hayli şeyler yaptırdık. Ma-
raş da bunlar meyanma dahil olursa tetkiki 
cihetine gidileceği tabiidir. 

İmaretler işine gelince, evvelki senedenbe-
ri iki tane açtırdık. Buna on bin lira kadar 
fazla bir irat koyduk. İstanbul'un dört yerin
de herbiri dört yüz, beş yüz fıkaraya mümkün 
olduğu kadar sıcak yemek veriliyor. Bu yal
nız mazbut kısmma ait olan safhadır. Bir de 
mülhak vakıflar vardır. Meselâ Manisa Akhi
sar'ındaki gibi vakfı doğrudan doğruya oraya 
tahsis edilmiş imaretler vardır, küçük hiz
metler vardır, sırf içtimai hizmetler üzerine
dir. Muhtelif vilâyetlerde de böyle küçük, fa
kat memlekete hizmet eden müesseselerimiz 
bulunuyor. Bunları teksir etmek, İstanbul'un 
ihtiyacına göre Vakıf bütçesinden para ayır
mak, bizim için de hakikaten, bilhassa bu za
man iein, çok lüzumlu addolunabilir. Fakat 
muhtelif sebepler bütçeden daha çok bir para 
ayrılmasına müsait değildir. Ancak, biz de dü
şünüyoruz ki mülhak vakıfların bir kısmmda 
mahalli sarfı kalmamış paralar vardır. Hayra 
meşrut olduğu halde bugün onların mahalli 
tatbiki yoktur. Bunları toplamağı, ne yekûn 
tutarsa bunu da bu hususa bırakmayı pek mu
vafık görmekteyiz. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar
kadaşlarım, Başvekilimin yalnız İstanbul de
ğil, diğer büyük şehirleri dahi nazarı itibare 
alarak, Devletin şefkatini daha ziyade tevsi 
etmek emelinde olduğu hakkındaki beyanatına 
minnetlerimi arzetmek için kürsüye çıktım. Ha
kikaten arkadaşlarım, Devlet ve milletin bera
ber, bilhassa önümüzdeki kış için, çalışacağı 
en esaslı meselelerden biri, halkm fakir kısmı
na âzami yardımın yapılmasıdır. Hakikaten 
Hükümet bu lütfü gösteriyor ve bu vadi veri
yor ve biz de herbirimiz şahsen çalışarak 
Hükümetin bu mesaisini teshile ve hattâ para 
toplamak suretiyle de hepimiz candan bu işe 
sarılalım. 

REİS — Açık reye arzedilen lâyihaya rey 
vermiyen arkadaşlar varsa lütfen reylerini ver
sinler. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Efendim, 
bu Evkaf bütçesi münasebetiyle Eskişehir'imi
zin de Evkafa ait bir Çifteler çiftliği meselesi 
var, onu arzedeceğim. Malûmu âliniz bu çiftlik 
bundan bir kaç asır evvel Kumarcıoğlu isminde 
bir serkerde varmış, sonra bunu tedip etmişler, 
Arazisi Hazineye geçmiş. Evvelâ Hazinei Has

saya ondan sonra da Meşrutiyet rte Maliyeye 
geçmiştir. Maliye 1334 senesinde bu çiftliği hal
ka tevzi ve teffize karar verdi ve dokuz köy üze
rine tevzi işini yaptılar. Bunlardan bir kısmr 
bedeli mislini peşinen vermiş ve tapusunu al
mışlardır. Bir kısmı da 5 - 8 taksite bağlamış
lardır. Bedeli mislini verenler parayı tamamen 
tediye etmişlerse de ellerinde tapuları yoktur. 
Bir kısmı da bedeli misillerini kısmen vermişler
dir. Nihayet mücadelei milliye girdi. Yu
nan işgaline uğradılar, hayvanları, kendileri 
perişan düştüler ve tabii bedeli misilleri tediye 
edemediler. Maliyece de 1334 senesinden 1939 
senesine kadar bu hal böylece ve takip edilme
den gitti. Bu çiftlik arazisine 33 tane köy yer
leştirilmiştir. Bunla rm bir kısmı 2 - 3 asırdan-
beri yasıvan yerli halktır. Bir kısmı da Sela
nik'ten. Rumeli'den gelmiş muhacirlerdir. Bun
lar cöl halinde buldukları bu arazivi ihya etmiş
lerdir. Oraları görenler pekâlâ bilirler ki bu
rası. memleketimizde, ziraat noktai nazarından, 
makineleşmiş bir sahadır. Hattâ Eskişehir'in 
en mühim mahsul veren mrntakasıdır. 1939 se
nesinde bu çiftlik hakem karariyle Evkafa geç
ti. Evkaf idaresinin elindeki arazi ilâm veya 
vantıçrım tahkikata sröre tatmva göre 555 bin 
dönümdür, ölçtüler, 1 270 000 dönüm çıktı. Şim
di Evkaf idaresi bu araziyi sa+acak. Lâkin bu 
arazi eldeki tarmva îröre 555 bin dönümdür, 
mahallinde ise 1 270 000 dönümdür. Onun için 
buralarmm kadastrosunu yaptırmağa karar ver
diler. Tahkik ettim, kadastrosu vanılıvor. Şim
diye kadar iki senede ancak üc kövün kadastro
sunu ikmal etmişler. Hepsi 33 kördür. Hepsinin 
ikmali lâakal 15 sene sürer. Tabii bu halk arazi 
sahibi delildir. Son zamanlarda Evkaf idaresi 
bu araziden bes köye ait olan arazivi Ziraat; ve
kâletine satmıştır ve arazivi kövlerden alımstır. 
Bu. köylüler gecende buraya sreldiler. biz Eski
şehir mebuslarından rica ettiler: Hükümet nez-
dinde rica ediniz, bizim artık ekecek yerimiz 
yoktur, fakat alâtı ziraiyemiz ve tohumumuz 
mevcuttur, ekemivoruz dediler. Biz de Ziraat 
vekilinden rica ettik, Ziraat vekili buna bir ça
re bulamadı. 

Disrer taraftan köy meraları: Onları da kıs
men ziraatle alâkası olmıvanlara Evkaf idaresi 
taksime başladı. Bereket versin. Dahiliye vekâ
letine müracaat ettik. Dahiliye vekili valiye 
emir verdi, iş durduruldu. Bu meselenin biran-
evvol halli lâzıme'elir. Halledilememesinin sebebi 
çiftlik Malive vekâletinde iken; her halde kes
reti meşagiîden olacak, Hükümet bu işle fazla 
meşgul olamadı. Sonra köylüler haklarını ara
masını da bilememişlerdir. Aynı zamanda Do
kuz oluk mevkii dedikleri bir yeri de Evkaf 
Ziraat vekâletine satmıştır. Burası vâsi bir yer
dir, diğer taraftan arazi bulursa halk istenildiği 
kadar ekecektir, bendeniz bu satışı şahsan mu
vafık görmedim. Bir de Kör Hasan tâbir edilen 
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gayet büyük bir bataklık vardır. Orada köylere 
gittik, sıhhiye defterlerine baktık, 18 tevellüt
ten 15 kişi sıtmadan vefat ediyor. Bu, sıtma 
mücadele doktorlarının sözleriyle de sabittir. 
Nafia vekilinden ricada bulunduk, eksik olma
sınlar ; Nafia vekâleti bu sene budalalıkları da 
kurutmağa karar verdi. Lâkin bsttâkitk kurutı 
duktan sonra Evkafa ait olduğundan dolayı 
Evkafa intikal edecektir. Onun için müTıterei 
Başvekilden her halde bunu ancak kendileri hal
ledebilirler, îskân umum müdiriyetinden, Ta
pu ve kadastro umum müdiriyetinden - ben hep
siyle temas ettim, bu gayet kolay halledilebilir, 
dediler - Maliye vekâletinden, Evkaftan müte
şekkil bir komisyon yapsınlar ve bu meseleyi 
halletsinler, çünkü arzettiğim gibi bu halk ara
ziyi daha güzel ekerler ve ihya ederler, bunu 
bilhassa rica ederim. 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında başka mütalâa yoktur. Maddelere geçil
mesini yüksek reyinize arzediyorum: Kabul bu
yuranlar . . . Kabul etmiyenler . . . Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Vakıflar umum müdürlüğünün 1942 malî yılı 
Bütçe kanunu 

MADDE 1. — Vakıflar umum müdürülğü 
1942 malî yılı masrafları için bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (3 356 869) lira tah
sisat verilmiştir, 

F. 
1 

10 

A - CETVELİ 

Maaş ve 3178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

624 298 

8 000 

31 928 

256 313 

23 432 

2 000 

2 400 

7 000 

3 700 

8 500 

F. 
11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

tira 
Vilâyetler müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar ; 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
REİS *£- Kabul edilmiştir. 
Yabaıjk memleketler harcırahı 
REİS '•*- Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mukannen masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vakrf akarlar masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Orman ve zeytinlikler ve vakıf 
arazi masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Müzayede ve ihale heyetlerinin 
gayri muvazzaf azaları huzur 
ücreti 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Tamirat ve inşaat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muavenet 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Hükmedilen borç karşılığı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Tetkik, tercüme tabı ve eski 
eserler satm alma ve fuar mas
rafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Gureba hastanesi masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
imaretler masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mütekait, dul ve yetim maaş ve 
tahsisatı fevkalâdeleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Zatî maaşlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Umuru hayriye masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Masarifi gayri melhuze 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

19 000 

59 500 

6 000 

19 000 

1 
6 000 

3 650 

5 919 

300 
81 665 

330 000 

94 930 

3 000 
230 000 

23 000 

1 500 

18 200 

130 000 

20 000 

206 000 

70 980 

012 691 

1 000 

1 000 
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p. Lira 
35 Geçen yıl borçlan 9 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
36 Eski yıllar borçları ' 6 200 

REİS — Kabul edilmiştir. 
37 1715 sayılı kanunun 8 nci mad

desi mucibince Cumhuriyet Mer
kez bankasına verilecek itfa 
karşılığı 30 762 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(Madde 1 tekrar okundu). 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul buyuranlar... Kabul etmiyenler. Kabul edil
miştir 

MADDE 2 — Vakıflar umum müdürlüğü 
1942 malî yılı masraflarına karşılık ola,n vari
dat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (3 358 000) lira tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 
F. Lira 
1 îeareler 1 785 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
2 Muhtelif varidat * 1 323 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
3 1941 malî yılından devrolunan 

varidat fazlası 50 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 Hazineden yardım 200 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 
REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi

yenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Vakıflar umum müdürlüğü 

tarafından 1942 malî yılı zarfında tahsil edile
cek varidat nevilerinden her birinin müstenit 
olduğu hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

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

MADDE 4. — 1942 malî yılı zarfında kapa
tılmak üzere Başvekâletin tensibiyle (300 000) 
liraya kadar kısa vadeli avans ve hesabı cariler 
akit ve küşadma Umum müdürlük mezundur. 

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

MADDE 5. — Vakıflar umum müdürlüğü 
teşkilâtı hakkındaki kanunun mevzuu haricin
de kalanlarla ücretli müteferrik müstahdemler 
kadrosu ile nakil vasıtaları kadrosu bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Fasıl numara
lan ile unvanları bağlı (E) işaretli cetvelde 
yazılı masraf tertiplerinden idaresi zaruri gö
rülen muvakkat mahiyetteki hizmetler için aylık 
ücretli veya yevmiyeli müstahdemler kullanıla

bilir. Bunların kadrolariyle 3656 sayılı ka
nunun 13 ncü maddesi hükümlerine tabi ihtisas 
mevkileri İcra Vekilleri Heyeti karariyle tesbit 
ve mütaakıp yıl bütçesiyle Büyük Millet Mecli
sine tevdi olunur. Yevmiye alan amele bu hü
kümden müstesnadır. 

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

i 
MADDE 6. — 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 Başvekâletin muvafakatiyle nak
len tesviye olunur. 

1928 - 1940 malî yıllarına ait olup ta Muha-
sebei umumiye kanununun 93 ncü maddesi mu
cibince müruruzamana uğramıyan ve karşılık
ları taallûk ettiği yıl bütçesinde mevcut borç-
larl942 malî yılı bütçesinin masraf tertipleri 
tasarrufatmdan eski yıllar borçları faslında açı
lacak maddelere Başvekâletin muvafakatiyle 
na>klen tesviye olunur. 

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

MADDE 7. — 1928 yılından itibaren 1936 
malî yılı nihayetine kadar avans suretiyle tes
viye edilip mahsubu icra edilmiyen sarfiyat ve 
ilişik ve eşhas zimemi hesabına alınarak mah
subu lâzınıgelen tediyat taallûk ettiği yıl büt
çelerinin umumî yekûnlarında tahsisat bakiyesi 
bulunmak şartiyle 1942 malî yılı bütçesinde 
(eski yıllar mahsubatı) adı altında açılacak bir 
fasıldan mahsup olunur. 

1936 malî yılı nihayetine kadar irat ve mas
raf mahiyetinde olan sarfiyat da,hi tahsisat ba
kiyesi aranılmaksızm aynı fasla masraf ve mu
kabil varidat bütçesinde (eski yıllar varidat 
•rnahsuba,tı) adı ile açılacak bir fasla irat kay
dolunur. 

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

MADDE 8. — 1927 malî yılı umumî muvaze
ne kanununun 13 ncü maddesi mucibince tah
sis edilmiş olup 1931 evkaf Bütçe kanununun 
9 ncu maddesiyle maaşları Vakıflar umum mü
dürlüğüne devrolunan mülga tekke ve zaviye
ler mensuplarından vefat edenlerin veya umu
mî ve hususi bütçelerle idare olunan dairelerde 
bir vazife deruhde edenlerin maaşları kesilir. 

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

MADDE 9. — 1942 malî yılı içinde mülhak 
vakıflardan mazbuta meyanına alınacak olan 
vakıfların varidatları Vakıflar umum müdür
lüğü bütçesinin varidat kısmında açılacak hu
susi bir fasla irat ve masrafları da aynı zaman
da masraf kısmında açılacak hususi bir fasla 
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masraf kaydolunur. Bu vakıflar ertesi sene 
bütçe dahiline almır. Vakıflarda intifa hakla
rının ne suretle tesbit ve ita olunacağı hakkın
daki nizamname hükümlerine tevfikan 1942 ma
lî yılı içinde tahsis edilecek intifa haklan da 
bütçenin masraf kısmında açılacak hususi bir 
fasla tahsisat kaydi suretiyle verilir. Verilen 
bu paralar hesabı katide ayrıca gösterilir ve er
tesi sene bütçesine alınır. 

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

MADDE 10. — 1332, 1340 ve 1341 malî yıl
ları Vakıflar umum müdürlüğü Bütçe kanun
ları maddelerinden hükümleri 1942 malî yılın
da dahi devam edecek olanlar bağlı (H) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et-
mıyenıer . , . K.& bul edilmiştir. 

MADDE 11. — Hükmedilmiş borçlar terti-
bindeki tahsisat hükmedilmiş borcun tesviyesi
ne kifayet etmediği takdirde üst tarafı 1942 ma
lî yılı bütçesinin sonunda açılacak rakamsız bir 
fasla bütçenin umumî tasarruf atından naklen 
tahsisat kaydedilmek suretiyle ödenir. Bu su
retle tahsisat kaydedilip ödenecek miktar hesa
bı katide ayrıca gösterilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — 2950 numaralı kanunun birin
ci maddesi mucibince mazbut ve mülhak vakıflar 
akar ve toprak satış bedellerinden hususi fas
la kaydolunan tahsisattan yaptırılacak inşaat ve 
tamirat işlerinde lüzumunda İcra Vekilleri He
yeti karariyle o işin devamı müddetine münha
sır olmak, üzere aylık ücret veya yevmiye ile 
mimar veya mühendis istihdamına umum mü
dürlük mezundur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — 2518 sayılı kanun hükümleri 
mahfuz kalmak üzere 1937 - 1941 malî yılla
rına ait karşılıksız borçları 1942 malî yılı büt
çesi umumî tasarruflarından karşılık temini 
suretiyle açılacak rakamsız bir fasla tahsisat 
kaydederek ödemeğe Başvekil salahiyetlidir. 
Bu madde mucibince yapılacak tediyata ait ita 
emirleri evvelemirde Divanı muhasebatın vize
sine tabidir. Divanın vizesine iktiran etmedik
çe bu evrakın muhteviyatı muhasipler tarafın
dan tediye olunamaz. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanun 1 haziran 1942 ta-
irihinden itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

C MADDE 15. — Bu kanunun hükümlerini İc
raya Başvekil memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul, buyuranlar . . . Et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

Ruznamede 5, 6, • 7 numaralı lâyihalar dün 
tevzi edilmişlerdir. Malûmu âliniz senebaşı 
yaklaştı. Bugün de müzakere için vaktimiz 
vardır. Tensip ederseniz bunları bugün müza
kere edelim. (Muvafık sesleri). Bugün bu lâ
yihaların müzakere edilmesi münasip görülmüş
tür. 

5. — Devlet havayolları umum müdürlüğü 
194-2 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası (1/763) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar
kadaşlarım, senelerdenberi Devlet havayolları 
unvanı altında önümüzde bulunan teşekkülü, 
havacılığın ehemmiyetli, ehemmiyetli değil, mil
letlerin en hayati bir şubesi olarak gözönünde 
tutacak olursak, bugün önümüze gelen bir mil
yon yüz bin liralık bir sermaye ile bu işe ne 
kadar az ehemmiyet vermiş olduğumuzu ispat 
etmiş oluruz. Bugün kara yollarını dahi önü
ne katarak onun fevkine çıkan havayollarına, 
bu kadar basit bir şeymiş gibi bakmamızın za
manı çoktan geçmiştir. Memlekette havacılı
ğın ehemmiyeti, aşağı yukarı on beş seneden 
beri görülmüş, anlaşılmış ve üzerinde durul
muştur. Hattâ bu işin böyle 15 senedenberi üze
rinde durulduğu halde ileriye küçük bir adım 
dahi atmamış olması, hepimizi harekete getir
mek ıztırarında bırakmalıdır. Bugün trenin, 
hattâ kamyonun gidemiyeceği yere, bilhassa 
bizim memleketimizde ancak havayoliyle gidi
lir. Ne bileyim Hakkâri 'ye tren işlemediği gi
bi hattâ belki kamyon dahi işletemeyiz. Tren
den epey bir farkla, fakat iyi çalışıldığı tak
dirde iki sene zarfında Hakkâri 'yi havayoluyla 
her yere bağlamak imkânı vardır. Havayolu
nun; yalnız insan taşımak için değil, havaya 
alışmak, ilerideki ordu hizmeti için, gerek tek
nisyen ve paraşütçüsüne kadar, sevkedilecek 
askerine kadar, hava alışkanlığı üzerinde bü
tün bunların millet bünyesi üzerinde ne büyük 
bir tesiri olduğunu düşünmemiz lâzımdır. Hal
buki bu kadar kısır bir bütçe ile ne yapılabile
ceğini ben idrâk edemiyorum. Onun için Hükü
metimizden öyle ümit ederim ki gelecek sene 
bize lâakal 10 milyonluk hava bütçesi getirir
ler. Diyeceksiniz ki, parayı nasıl vereceksin? 
Veririm arkadaşlar. Sarfettiğimiz kırtasiyeden 
veririm. Milletin hayatı için lâzım olan parayı 
kırtasiyede sarfetmektense, dünyanın en MU 

[1] 168 sayılı basmay azı zaptın sonundadır, 

— 403 — 



t : 65 28.5.1942 C : İ 
yük tekniğine sarfetmek zamanı çoktan geŞ-
miştir. Bunu behemehal tatbik etmemiz lâzım
dır, Bütçe müzakeresinde gördük. Şu, bu ce
miyetlere dağıtılan paranm büyük bir yekûn 
tuttuğuna arkadaşlarımızın bir kısmı da temas 
etti. Ağaç cemiyetine geçen seneye nazaran 
üç bin lira yerine 20 bin lira verilirken havayol
larına yine geçen seneye nazaran 500 bin lira 
yerine bir milyon otuz bin lira verilemez. Beş 
milyon verilir, on milyon verilir. Binaenaleyh 
millet hayatını, değil terakkiye, bilâkis te
denniye düşüren krrtasi muamelâta vereceği
miz parayı Havayollarına verirsek, havayol
ları işini gelecek sene daha mükemmel surette 
halletmek imkânı olur. Arkadaşlar, açık söy
lemek lâzım. Havayollarının çalışmaları, kıy
metli elemanlara malik olmasına rağmen, bu 
kadar küçük bir bütçeden dolayı biraz da eğ
lence mahiyetini geçmiyen bir işten ibarettir. 
Nihayet bir tayyare İstanbul'a Diyarbakır'a, ne 
bileyim, İzmir'e ve Adana'ya kadar gider ge
lir. Böyle havayolları olmaz. Olunca hakiki 
olur. Yol açılmca yola girmek lâzımdır. Bu 
yola süratle ve enerji ile girmelidir. İnşaallah 
vaidlerini duyduğumuz dinamik hareketlerin 
ilk tecellisi, havayolları olur. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
mütalâa yoktur. Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Havayolları umum müdürlüğü 1942 
malî yılı Bütçe kanunu 

MADDE 1. — Devlet Havayolları umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı masrafları için bağlı 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1100 000) 
lira tahsisat verilmiştir. 

REİS — Fasılları okuyoruz. 

A - CETVELİ 
P. Lira 
1 Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö

re verilecek zamlar 68 285 
REİS — Kabul edilmiştir. 

2 Tekaüt maaşlariyle tazminat ve 
tedavi masrafları 35 806 
REİS — Kabul edilmiştir. 

3 Muvakkat tazminat 14 148 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 Müstahdemler ücreti 291 475 
REİS — Kabul edilmiştir. 

5 Muvakkat ve daimî memuriyet 
harcırahı 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

6 Yabancı memleketler harcırahı 
ile memleket dahil ve haricinde 
tedrisat, tatbikat ve staj mas

rafları 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
7 İkramiye, sigorta ve uçuş para

ları 24 001 
REİS — Kabul edilmiştir. 

8 Nakil vasıtalarının benzin, yağ 
.-, ve sair masraflariyle nakliye 

için verilecek ücret ve kiralar 
ve sair masraflar 96 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

9 İdare masrafları 27 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

10 Tesisat masrafları " 520 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

11 Geçen ve eski yıllar borçları 585 
REİS — Kabul edilmiştir. 

12 1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek itfa 
karşılığı 700 
REİS — Kabul edilmiştir. 

13 Reddiyat, bilet ve tarife tabı 
masrafı ve satış komisyonu, rek
lâm, propaganda, memur ve yol
cuların nakli ve sair masraflar 7 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo-

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — İdarenin 1942 malî yılı 
masraflarına karşılık olan varidat bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 100 000) 
lira tahmin edilmiştir. 

REİS — Fasıllara geçiyoruz. 

B - CETVELİ 
F. 
1 İşletme hasılatı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
2 Müteferrik hasılat 

REİS — Kabul edilmiştir. 
3 Hazineden yardım 

REİS — Kabul edilmiştir. 
(İkinci madde tekrar okundu). 
REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — İdarenin 1942 malî yılı 

müteferrik müstahdemler kadrosu ile nakil va
sıtaları kadrosu (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

REİS — Maddeyi (D) işaretli cetvelle birlik
te kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

Lira 
61 000 

9 000 

030 000 
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REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 5. — İdarenin 1941 malî yılı 

varidat ve tahsilatı ' ve Hazinede mjevcut ala-
caklariyle mezkûr yıl bütçesinden 'sarfedilen 
mebaliğ arasmda hâsıl olacak fark tayyare ve 
telsiz uiübayaatma ve istimlâk bedelleriyle bi
na ve hangar inşaatına tahsis olunmuştur. 

Bu suretle tahassül edecek tahsisattan kar
şılığı mevkuf tutulmak üzere gelecek senelere 
geçici taahhüdat ve sarfiyat icrasına Münaka
lât vekili mezundur. Bu tahsisat 1942 malî yılı 
ve mütaakıp seneler varidatı bütçesinde açıla
cak hususi bir fasla varidat ve masraf bütçesi
nin bu işlere ait tertiplerine tahsisat kaydolu
nur. 

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

MADDE 6. — Masraf bütçesindeki fasılla
rın kendi maddeleri arasmda münakale yap
mağa Münakalât vekili mezundur. 

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

MADDE 7. — 1942 masraf bütçesinin 1 ilâ 
10 ncu fasıllarından hâsıl olacak tasarruflardan 
mahkeme masraflarının tediyesine ve aylıkları 
elli liradan fazla olmamak ve aylık istihkak
ları yekûnu 1 000 lirayı geçmemek üzere lüzu
mu kadar memur namzedi ve şakirt ve muayyen 
işler için maktu bir ücret mukabilinde avukat 
istihdamına Umum müdür mezundur 

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

MADDE 8. — İdarenin pilot, makinist ih
tiyacı noksanları lüzumu halinde Genel kurmay 
başkanlığının muvafakati üzerine Millî Müdafaa 
vekâletince temin olunur. Bu suretle muvakka
ten Havayolları idaresinde çalıştırılacakların 
maaş ve uçuş zamları Millî Müdafaa bütçesinden 
ve tahakkuk edecek harcırah, kilometre uçuş 
paralariyle ikramiyeleri Havayolları bütçesin
den tediye olunur. 

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

MADDE 9. — Bu kanun 1 haziran 1942 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

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

MAıDDE 10. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

Vakıflar umum müdürlüğü bütçesine rey 

vşrmiyen arkadaşlar varsa lütfen reylerini ver
sinler. "' 

Rey toplama muamelesi bitm&tir. 
6. — Hudut ve sahiller sıhhat umum :müi. 

dürlüğü,'1942 inalı yıU-Wütçe kanunu lâıfİJıası H£î 
Bütçe encümeni mazbatası (1/765) [1] < 

REİS —| Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mıîjjiyiaddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1942 
malî yılı bütçe kanunu 

MADDE 1. — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün 1942 malî yılı masrafları için 
ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(489 488) lira tahsisat verilmiştir. 

REİS — Fasıllara geçiyoruz. 

F. 
1 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

A - CETVELİ 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tekaüt, dul ve yetim maaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Gece pratika ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Demirbaş . 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Levazım 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müteferrika 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Milletlerarası kongre ve teşek
küllere iştirak masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince ya
pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

174 299 

124 771 

5 112 

12 000 

16 000 

7 000 

20 100 

10 000 

4 000 

3 000 

7 001 

2 400 

811 

1 000 

24 850 

[1] 165 sayılı basmayazı zaptın sonundadtr. 

— 405 



î : 65 28 .5 .1942 C : 1 
F. Lira 
16 Muhtelif masraflar 35 600 

REİS — Kabul edilmiştir. 
17 Nakil vasıtaları masrafı 32 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
18 Reddiyat 1 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
19 Geçen yıl borçları 1 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
20 Eski yıllar borçları 18 

REİS — Kabul edilmiştir. 
21 Hükmedilmiş borç 400 

REİS — Kabul edilmiştir. 
22 Pasif korunma masrafı 1 000 

RSİS — Kabul edilmiştir. 
23 Binaların vergileri ve mütenev

vi masrafları 4 250 
REİS — Kabul edilmiştir. 

24 1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek it
fa karşılığı 1 876 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 

edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Mezkûr umum müdürlüğün 
1942 malî yılı masraflarına karşılık olmak üzere 
B işaretli cetvelde yazılı olduğu üzere (490 700) 
liralık varidat tahmin edilmiştir. 

REÎS — Fasıllara geçiyoruz. 

B - CETVELİ 

F. Lira 
1 Âdi varidat 179 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
2 Fevkalâde varidat 11 700 

REİS — Kabul e Silmiştir. 
3 Maliyeden yardım 300 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 
REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 

edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İlişik C işaretli cetvelde müs-
tenidatr gösterilen varidatın 1942 yıhnda da 
tahsiline devam olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler,,. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Nakil vasıtalarında yapılacak 
dezenfeksiyon, haşerat ve fare itlafı ameliye
sinin icabettirdiği masraflar bilhesap kaç kuru
şa baliğ olursa 1926 senesi Beynelmilel sıhhiye 
mukavelenamesinin 18 nci maddesine tevfikan 
nakil vasıtaları sahip veya mümessillerinden 
ibtifa olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
ederler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Umum müdürlüğün Devlet 
memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine 
'.Unu müteferrik müstahdemleriyle mezkûr ka
nunun mevzuu haricinde kalan memurları ve 
nakil vasıtaları bağlı D işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Fasıl numaı asiyle unvanı bağlı E işaretli 
cetvelde yazılı tertipten idaresi zaruri görülen 
muvakkat mahiyetteki hizmetler için aylık 
ücretli müstahdemler kullanılabilir. Bunların 
kadrolariyle 3656 sayılı kanunun 13 ncü mad
desi hükümlerine tabi ihtisas mevkileri İcra 
Vekilleri Heyeti karariyle tesbit ve müteakip 
yıl bütçesiyle Büyülr Millet Meclisine tevdi 
olunur. 

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

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler..,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hudut ve sahillerde zuhur 
edecek hastalık salgınları fevkalâde tahaffuz 
tedbirleri ittihazını istilzam edecek mahiyet ar-
zettiği takdirde her nevi masrafları ödemek 
üzere bütçede bir faslı mahsus açılarak Umum 
müdürlüğün ihtiyat parasından (50 000) 
liraya kadar tahsisat kaydile sarfiyat icra -
sına ve bu halin icabatmdan olarak muvakka
ten istihdam edilecek memur ve müstahdem üc
retleri için bütçenin 2 nci faslının 3 ncü mu
vakkat müstahdemler maddesine mevzu tahsi
satın kifayetsizliği halinde de keza ihtiyat, pa-
rasmda,n bu maddeye (10 000) liraya kadar 
tahsisat ilâvesiyle sarfına Sıhhat ve içtimai mu
avenet vekili mezundur. 

REİS — Mütalâa var mı? Ma.ddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Masraf bütçesindeki fasılla
rın maddeleri arasında münakale yapmıya Sıh
hat ve içtimai muavenet vekili mezundur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Kabotaj hakkını hâiz 50 safi 
tonilâtoya kadar - 50 dahil - olan yelkenli ve mo
torlu gemiler için 500 sayılı Rüsumu sıhhiye ka
nununun 4 ncü maddesiyle verilen ciltli paten-
talar yirmi sefere mahsus olmak üzere verilir. 
Bu gemilerden kanunun 1 nci maddesinde göste
rilen tonilâto rüsumu alınmaz. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 haziran 1942 ta
rihinden itibaren mer'idir. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen-

Kabul elidmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Sıhhat ve içtimai muavenet vekili me
murdur. ! 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen-
Kabul elidmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

Havayolları umum müdürlüğü bütçesine rey 
vermiyen arkadaşlar varsa lütfen reylerini ver
sinler. Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

7. — Ovman umum müdürlüğü 1912 mail yılı 
Bütçe kanunu lâyihası re Bütçe encümeni maz
batası (1/767) [İ] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında söz istiyen var mı? 

ABİDİN BİNKAYÂ (Kastamonu) — Muh
terem arkadaşlar, bilirsiniz ki ormanlar tabia-
tin insanlara ve memleketlere bahşettiği en gü
zel ziynettir. Ormanların faydaları hakkında 
söz söylemeğe hacet görmüyorum. Yalnız biz 
bazı arkadaşlarımızla Kastamonu ormanların
dan geçerken, sade kökten kesilmek değil, bir 
çok yaralama hâdiselerine de tesadüf ettik, 
çok acıdık. Zannediyorum ki bu çamları ya
ralamadan dolayı takibat yapılmıyor. Halbu
ki arkadaşlar, köylüler bundan iki, üç surette 
istifade için bu balta yaralarını yapmaktadır
lar. Köylerde yağır dedikleri reçineyi almak 
için, çıra tedarik etmek için ve bir de mevsi
minde çamm hayatiyetini teşkil eden elyafın 
dış kabuğunun altını alıp yemek için güzelim, 
taze çamları baltalamak suretiyle yaralıyorlar 
ve bunların zaman geçtikçe çırasını alıyor fa
lan ediyorlar, nihayet bir kaç sene sonra bun
lar kuruyor. Nasıl ki çamlar kökünden ruh
satsız kesildiği zaman takibat yapılıyorsa bu 
balta ile yaralama üzerine de araştırma yap
mak, takibat yapmak çok yerinde olur. 

Sonra arkadaşlar, köylülerimizin bir kıs
mı henüz ormanların kıymetini takdir edemi
yorlar. Bunu her vesile ile herbirimiz köylü
lerimize anlatmağa çalışmalıyız. Orman umum 
müdürlüğümüzün de bu hususta daha çok iti
na ile ormanlarımızı korumağa dikkat etmesini 
çok rica ediyorum. Bilhassa bu yaralama hâ
diseleri üzerine takibat yapılmadığından bun
lar gittikçe çoğalmaktadır. Bunu bu kürsüden 
rica ediyorum. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Muhte
rem arkadaşlar, bendeniz de Orman umum mü
dürlüğü bütçesinin müzakeresi sırasında, ge
çen kış mahrukat yüzünden memleketimizin 
maruz kaldığı kötü vaziyete bu sene tekrar 

[1] 167 sayılı hasmayazı zaptın sonundadır. 

maruz kalmaması için düşündüklerimi arzetmek 
isliyorum. 

Malûmu âliniz bizde orman bir kısım mak
talara tefrik edilerek kısmen halka, kısmen 
r?e mütaahhitlere verilmektedir. Halka verilen 
maktalar, kömür maktaları, odun maktaları, 
Orman idaresinin yapmış olduğu bir takım usul
lere göre, pek geç olarak halka verilmekti ve 
halk ancak yaza yakın bir zamanda ormanlara 
girebilmektedir. Tam yaz mevsimi geldiği: va
kit de, beş ay müddetle yangın mevsimidir di
ye, valilerin muvafakatini alarak orman mü
dürleri, ormana halkın girmesine mâni olmak
tadırlar. Kış mevsimi yaklaştığı vakit de or
mana giren makta sahipleri, ormanda köjnür 
yakmak, odun kesmek kudretini haiz değiller
dir. Çünkü artık kış gelmiştir. Binaenaleyh 
verilen maktalardan makta sahipleri istifade 
edemediği gibi halkımız da kendi yakacakları
nı temin etmekte müşkülâta maruz kalmakta
dır. Kanun bu hususu valilerin muvafakatine 
terketmiş olduğu için orman müdürleri suyeri 
takribiye bularak valileri bu tarafa imale ede
rek yazın ormanlara amelenin girmesine mâni 
oluyorlar. 

Sayın Başvekilimizden ve Ziraat vekilimiz
den bu maddenin tatbik ettirilmemesini ve1 va
lilerin bu hususa dair mezuniyet vermemeleri
ni temin etmelerini rica ediyorum. Memleke
timizde bir çok ormanlarımız mevcut iken, 
memleketimizin ihtiyacını temin edecek odun, 
kömür çıkarmak kudretini haiz iken, bugün 
görüyoruz ki biz, Bulgaristan'dan kömür ge
tirtmek mecburiyetinde kalıyoruz. Buna sebe
biyet veren mesele ormanda yangın olur diye 
vâki olan tahdidattır. Acaba bu tahdidat ya
pıldıktan sonra ormanlarımızda yangın olmu
yor mu? Her sene ormanlarımızda bir çok kıy
metlerimiz, servetlerimiz yanıp gitmektedir. 
Binaenaleyh Orman müdiriyeti umumiyesi ve 
Orman muhafaza teşkilâtı bu yangınlara mâni 
olacak tertibatı alıp, yangına mâni olsalarda 
bu şekilde halkın ihtiyacına balta atmasalar 
daha iyi olur zannediyorum. Sonra verilen mak
taların da çok erken verilmesi lâzımgelirken 
onları da bir çok şekillere sokarak uzatıyor
lar. Bunların da uzatılmamasını rica ederim. 

Biliyoruz ki şimendifer idaresi bir çok yük
sek ücretler koyarak kömür ve odun nakliya
tını yüksek fiyata malurnektedir. Binaenaleyh 
memleketin ve halkın büyük bir ihtiyacı olan 
mahrukatı halka ucuz fiyatla temin edebilmek 
için Münakalât vekâletinin bilhassa mahrukat 
nakleden vagonlarda tenzilât yapmasını te|klif 
ediyorum. Maruzatım bundan ibarettir. 

EMİN ASLAN TOKAD (Denizli) — Muhte
rem arkadaşlar, ekonomik istifadelerinden baş
ka memleketin iklimini tanzim etmek ve yağ
mur celbetmek bakımından olduğu gibi, askerî 
faydaları bakımından da ormanlar üzerinde 
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titiz davranan Ziraat vekâİetini evvelâ tebrik 
ederim. Ormanların muhafazası, memlekettin 
iktisadi ve en başta gelen meselelerinden bi
ridir. Yalnız ormanların bugünkü hukuki va
ziyetini tesbit etmek ve bunlardan daha fazla 
verim alabilmek için Hükümetçe Orman kanu
nunun gayesine uygun tarzda atılmakta olan 
adımların biraz daha hızlandırılmasını rica 
edeceğim. Ormanlarımızdan âzami derecede 
istifade edebilmek için, evvelâ ormanları tah
dit, sınırlama, amenejman ve teşçir işlerinde 
Hükümetin daha fazla enerjik hareket etmesini 
rica edeceğim. Bu hususta konulan parayı 
500 000 lira olarak görüyorum. Para az geli
yorsa, istihsal kaynağı olan bu mevzu üzerinde 
Hükümet bizden daha fazla para istesin, biz 
de memnuniyetle veririz. Demek ki, bu vadide 
ağır giden işleri hızlandırmak için istedikleri 
kadar para vermek mümkündür. Belki bu ha
reketin ağır gitmesinde âmil olan yalnız para
sızlık değildir. Biraz da eleman meselesi olsa 
gerektir. Binaenaleyh bu eleman meselesinde 
de Ziraat vekilinden bir iki ricada bulunacağım. 

Evvelâ, demincek de arzettiğim gibi, esasın
da askerî bir mevzu olan orman işlerimizin bu
günkü durumunu tesbit ve istikbalde daha ve
rimli bir vaziyete sokabilmek için askere gi
den orman mühendislerinin biran evvel vazi
feleri başına celbettirilmesini ve kendilerinden 
bu bakımdan istifade edilmesini rica ederim. 

İkincisi; Ziraat vekâletinin kendi kadrosun
daki mühendisleri bu işe kâfi gelmiyorsa, bu 
hususta Sayın Millî Müdafaa vekili Generalden 
de rica ediyorum, Harita zabitlerinden ve bu 
işe tefriki mümkün diğer elemanlardan istifade 
imkânının verilerek Devletin bu çok mühim işi
nin halledilmesine imkân versinler. 

Bu vesile ile direk meselesine de temas et
mek istiyorum. Hepimizi endişeye sevkeden 
(direk meselesini artık önümüzdeki sene için 
ve onu takibeden seneler için Ziraat vekâletinin 
kendi ormanlarından temin etmesini bilhassa 
rica ederim. Kaporda okudum, bu işler için 
okaliptüs ormanları yetiştirilmiştir ve maksada 
da uygundur. Okaliptüs ormanları ne miktar 
ve nerelerde yetiştirilmiştir? Bunların mik
tarı hakkında malûmat verilirse belki daha iyi 
tatmin edilmiş oluruz. 

Sonra mahkemelerde olan orman dâvaları 
işlerinden dolayı yüz küsur bin liralık bir mas
raf görmekteyim. Bu parayı da çok fazla gör
düm. Binaenaleyh bundan sonra mahkemeler
de olan istimlâk işlerini bir defaya mahsus ol
mak üzere cezri bir şekilde yahut anlaşmak su
retiyle Devletin başından bu gailenin biran 
evvel atılması işini halletmeleri hususunda 
enerjik adımlar atılmasını Ziraat vekilimizden 
rica ederim. 

İBRAHİM DIBLAN (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar, bugünkü koruma teşkilâtı, benim 

kanaatime göre, muvafık olmıyan bir teşkilât
tır. Sebebi ise, bu teşkilâtta bulunan, gerek 
subayların gerekse eratın kısmı âzami bekleme
ğe ve korumağa memur edildikleri ağaçların 
ne cinslerini bilirler ve ne de orman mefhumuna 
dahil olu^ olmadığını tefrik edebilirler. 

Köylülere baltalık olarak ayrılmış olan yer
lerden getirilmiş odunları dahi ekseriya kaçak 
olarak yakalayıp haklarında zabıt tutuyorlar 
ve vatandaşlarımız uzun müddet işlerinden, güç
lerinden alı konulmak suretiyle mahkemelere 
sevkedilmelerine sebep oluyorlar Halbuki, Or
man teşkilâtı, yani Orman umum müdürüğüne 
bağlı olan mütehassıs teşkilât, askerî merasim 
yapılmadıkça katiyen vaziyete müdahale ede
miyorlar. Böyle iki elden idare edilen bir işin 
ne dereceye kadar sakat yürüyeceğine hepimiz 
kanaat getiririz. 

Ormanlarda bir çok istifade edilmiyen yıkıl
mış ağaçlar vardır. Bunlar kerestelik olmaktan 
çıkmış, çürümeğe yüz tutmuş, ancak odun ola
bilecek kabiliytte ağaçlardır. Bunları herhangi 
bir odun satıcısı veyahut köylü çıkarmak iste -
diği takdirde Koruma ve Orman teşkilâtı buna 
mâni oluyor. Halbuki, bu gibi ağaçların orman
da kalması birçok haşerelere yuva teşkil ediyor. 
ve bu haşereler pek tabii olarak asıl sağlam 
ağaçlara da sirayet etmek suretiyle onları da 
çürütüyor. Ayni zamanda bu mahrukat olarakta 
bunlardan istifade edilmesi menediliyor. Ke
restelik ağaçlardan artan dallar da yine ayni 
vaziyette kalıyor. Hattâ birçok yerlerde or
man teşkilâtı bu dalları ve ağaçlan böyle çü-
rümekten ve haşerelere yuva olmaktan çıkar
mak için masraf yapıp bunları yığın halinde 
yaktırıyoruz. Orman Devlet işletmeleri üzerin
de bence şimdilik tutulan yol sakat bir yoldur. 
Beş yüz bin liralık mütedavil bir sermaye ile 
herhalde beş altı yerde işlerin muntazam yürü
yebilmesine imkân yoktur. Ya sermayeyi yapı
lan iş nisbetinde arttırmak veyahut sermayeye 
göre işin hacmini azaltmalıdır. 

Ormanların en büyük bir servet olduğu he
pinizin malûmudur arkadaşlar. Halbuki ma
alesef kesilen ağaçların yerine başkası ikame 
edilmediği için günden güne ormanlarımız mah-
volup gidiyor. Nitekim işte etrafımızdaki dağ
lar evvelce kamilen gür orman iken şimdi ma
alesef oralarda en ufak bir ağaç dahi görül
müyor. Bu gibi kesilipte yerine ağaç ikame 
edilmiyen ormanlar ayni vaziyete ve aynı aki-
bete uğramağa mahkûmdurlar. 

Kaçak yakalanan odunlar kazalarda veya
hut nahiyelerde, belediye olan yerlerde 
belediyelere teslim ediliyor, Bunlar ta
bii teslim edildikleri sırada yaş bir hal
de oluyor. Yaş olarak tartılan tesbit edi
liyor, muhakemeler çok geç sürdüğü için bu 
odunlar çok tabii olarak kurumak suretiyle çok 
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Duyûk fireler veriyor, belediye reisleri veya
hut belediye reislerinin bu işe memur ettikleri 
memurlar pek tabii çok müşkül vaziyetlerde 
kalıyorlar. Çünkü kendilerinden kilo hesabiyle 
odun istedikleri zaman çok eksilmiş olarak tes
lim etmek mecburiyetinde kalıyorlar. Bu gibi 
muhakemelerin süratle takip ettirilmesini teş
kilâttan ve bilhassa Vekâletten rica edeceğim. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Arkadaşlarım, Abidin arkadaşın ormanla
rın faydası hakkındaki mütalâalarına ve ko
runması hakkındaki itina ve tavsiyelerine tama-
miyle iştirak ederim. Yaralama suretiyle yapı
lan tahripler takip edilmektedir. 

Sinan Tekeli arkadaşımız mahrukat mese
lesine temas ettiler ve dediler ki, çok sıkıntı 
çektik ve bunun sebebi makta vermekte ge
rekli sürat ve kolaylık gösterilmemesidir. Yan
gınlar için de valiler ve orman müdürleri ta
rafından bazı takyidat yapılıyor. Bu takyidat 
katiyata mâni oluyor ve bu suretle odun temin 
edilemiyor. 

Arkadaşlarım, bütçenin umumî müzakere
sinde de bu mevzua temas edildi. Yakacak 
meselesi Orman umum müdürlüğünün hassa-

. siyetle üzerinde durduğu ve takip ettiği bir me
seledir, bir dâvadır. Yakacak temini hususun
da daima kolaylıklar gösterilmiş ve gösteril
mektedir. Ruhsatiye vermek evvelce bazı for
maliteler vardı : Beyanname verecek, kendisi 
talip olacak, kendisi müracaat edecek ve bu 
da müddetle mukayyettir. Biz bütün bunları 
kaldırdık, köye kadar giderek, köylünün aya
ğına giderek orada beyanname istiyoruz, mak
talar göstermeğe çalışıyoruz. Hattâ bazı köy
lüler istenilen beyannameyi vermediği zaman
larda bile evvelki senelerdeki verilen beyan
namelerinin ortalamasını esas alarak onlara ve
riyoruz, amma belki her tarafta bunu istediği
miz süratle yetişemiyoruz. Bu mümkündür. Bu 
itinamızın bir delil ve misalini rakamla ispat 
edeceğim. 1936 senesi, ki Orman kanununa ta
kaddüm eden senedir, odun için 2, 5 - 3 mil
yon kental ruhsatiye verilmişti. Halbuki Or
man kanunu tatbik edilmiye başlandıktan son
ra vermiş olduğumuz miktar 20 milyon kentali 
aşmaktadır. Demek ki, bir sene evveline na
zaran 7 misli fazla vermişizdir. Bunun iki mâ
nası vardır. Birisi; kaçakçılık önlenmiştir. 
Çünkü 1936 senesine nazaran 1939 - 40 sene
lerinde odun ihtiyacı artmış değildir. Bilâkis 
bir çok yerlerde maden kömürü kullanılmıya 
başlandığı için azalmıştır. Geçen yılda 1939 -
1940 senelerinde verilen miktar verilmiştir. 
Bu dâ bizim ruhsat vermiş olmak hususunda 
göstermiş olduğumuz kolaylığın delili ve mi
salidir. Arkadaşlar, bu kolaylık göstermek hu
susunda hattâ biraz daha ileriye gittik. Arka
daşımın dediği yaz katiyatı meselesinin mahiye
ti şudur: Bu, ruhsat verme meselesiyle ve müd-

detiyle alâkadar değildir. Baltaîik u^uliyİe 
idare edilen ormanlarda ormanların yazrn ke
silmesi şu sebepten doğru değildir ve yasaktır: 
Çünkü, su yürüdüğü için, tenebbüt devafm et
tiği için kesildiği zaman bunun tomurcukları 
yazın inkişaf eder, filiz vermeğe başlar ve fi
liz daha tahaşşüp etmeden kış çatar ve soğuk
tan müteessir olur ve gelecek sene tahaşşüp 
edip odun verme kabiliyeti de kaybodur., Onun 
için kesime kışın izin verilir. Bunlar kesildik
ten sonra yaz da üzerinden geçerse kurur ve 
ertesi sene yakılır. Biz bu yıl bu husustja mü
samahalı davranıyoruz, tabii bugünkü yaka
cak ihtiyacını gözönünde tutarak. Fakat; yaka
cak için gösterebildiğimiz kolaylığın da bir 
haddi, bir hududu vardır. Ormanların varlığı
nı, hayatiyetini tehlikeye koymamak, zararlan-
dırmamak şarttır. Zannediyorum ki bu haddi 
aşmağa Büyük Millet Meclisi de müsaade ve 
müsamaha edemez. 

Yangını önlemek için bazı takyidatı hakika
ten almak zarureti vardır. Mamafih arkadaşı
mızın hakkı vardır; ormanlarda yangını menet
mek için başka tedbirler de alınabilir. Bunun 
uzerinae tevakkuf edeceğim. 

Verilen marrukatm tenzilâtlı bir tarifeye ta
bi tutulması hakkındaki temennilerine gelince: 
Şimdi Münakalât vekili arkadaşımın bana söy
lediklerine tercüman olarak arzediyorum. Esa
sen en ucuz bir tarife ile naklediyoruz, üzerin
de en ufak bir zam yapmış değiliz. 

Emin Aslan arkadaşım, orman işlerindeki 
titizliğimizi takdir ettiler. Teşekkür ederim. 
Tahdit, amanejman ve teşcir işinde dahja hızlı 
hareket etmekliğimizi işaret ettiler. 

Arkadaşlarım; tahdit işinde istediğimiz şe
kilde hızlı hareket edemedik. Çünkü elemanla
rımızı daha müstacel olan bugünkü ihtiyaçlara 
cevap vermek hususundaki işlerde* teksif etmek 
mecburiyeti karşısında kaldık. 

Amanejman işinde Aerofotoğrafi meselesi 
geliyordu, bu, işimizi kolaylaştıracaktı. Fakat 
bugünkü şartlar içinde aerofotoğrafi ile yani 
havadan fotoğraf almak suretiyle ormanlarımı
zı tesbit etmeğe imkân bulamadık. Yalnız ama
nejman işlerinde çalışan arkadaşlarımızı toplı-
yarak ormanlarımızın biranevvel amaneje ede
bilmek için lâzımgelen tedbirleri almış bulunu
yoruz. Amanejmanı yapılan ormanların miktarı 
bir milyon hektarı geçmiş bulunmaktadır.; Evvel
ce yapılan miktarla son zamanda yapılan miktar 
nisbet edilirse çok daha fazla olduğu görülür. 

Teşcir işi, çok ehemmiyet verdiğimiz bir 
mevzudur. Orman fidanlıklarında mühim mik
tarda fidan yetiştirilmektedir. Bu fidanlar Da
hiliye vekâleti ile müşterek yaptığımız talimat
nameye göre Orman kanununun bir maddesine 
tevfikan köyleri teşcirde kullanacağız. Â^ynı za
manda kendilerinin de söylediği gibi okaliptüs 
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ormanları yapıyoruz. Bu, Antalya'da ve Tar
sus'ta beş yuz, altı yüz hektar kadardır. Ben 
tayyare ile üzerinden geçtiğim zaman hakikaten 
orada bir orman meydana gelmiş olduğunu gör
düm. Bundan başka ayırca Dalaman'da büyük 
bir okaliptüs ormanı tesis ediyoruz. Buniar 
büyüdüğünde ihtıyagîarımızm bir ki m ma cevap 
vereceği gibi bataKiık yerlerin kurutulmasına 
da yardım edecektir. Tarsus'ta okaliptüslük 
yaptığımız yeri Hazineden almıştık. O zaman 
oraların hig bir sahibi çıkmamıştı, biz oraya 
gittiğimiz vakit kimse bu araziye tesahup etmi
yordu, ibatakiiH; bir yerdi. Biz teşeir ettikten son
ra her taraftan sahipleri gıkmağa başladı. De
mek ki bu teşciri orada yapmanda aynı zaman
da memleketin sıhhatine ve imarına da hizmet 
etmiş olduk. 

Orman dâvaları, uzlaşma meselesini söyle
diler. takibe değmez dâvaları tasfiyeye doğru 
gitmekteyiz. 

ibrahim Dıblan arkadaşımız koruma teşkilâ
tına temas ettiler. Bu mevzuun leh ve aleyhin
de bir gok konuşmalar olmuştur, onlara tekrar 
avdet edecek değilim. Yalnız erleri meslekî bil
gilerini arttırmaK ıgm kursa tabi tutmaktayız. 
Ayrıca tekâmül kursları da yapmaktayız. Or
mancı arkadaşlarla da işbirliği yapılmaktadır. 

Yıkılmış ağaçlar meselesine gelince; müsait 
olan yerlerde yıkılmış olan bu ağaçları ver
mekteyiz ve kendi ormanlarımızda da bunları 
temizlemekteyiz. Boluya evvelce, Devlet işlet
mesi el koymadan evvel, gittiğim zaman yıkıl
mış, yaralanmış bir çok ağaçlar vardı, i'akat 
Devlet işletmesine geçtikten sonra bu sahada 
böyle yıkılmış ağag Kalmamıştır. 

Devlet işletmelerine temas ettiler ve beş yüz 
bin lira konuluyor, bu 500 000 lira ile bu işle
ri yapmağa imKân yoktur dediler. Bu Devlet 
işletmelerine her sene 500 000 lira konulmakta
dır. Bu konan 500 000 liralar kendilerinin 
sermayesine ilâve edilmektedir. Devlet orman 
işletmesinin üç milyon üg yüz bin lirayı geçen 
sermayesi vardır, verimli bir surette çalışmak
tadır. Mütemadiyen tevsi edilmektedir. 

Kesilenlerin yerine ağaç dikmeğe ve yetiştir
meğe - en çok tabii tensilie - itina olunuyor. 

Zannederim ki, arkadaşlarımın suallerine 
teker, teker arzı cevap etmiş oldum. (Kâfi ses
leri). 

HUSÛSİ ORUÇOĞLU (Sinob) ~ Bir sual 
soracağım; köylülere kendi ihtiyaçları için mu
ayyen tarife bedeliyle verilen kerestelik ağaç
lardan 500 kuruş kadar revir masrafı almıyor-
muş sebebi? 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Orman umum müdürü arkadaşımdan şimdi 
aldığım malûmata göre, revirlerde olursa, ka
tiye ve nakliye olarak, alınıyormuş. 

HULUSİ ORUÇOĞLU (Sinob) — Bu ruhsat 

alındıktan sonra kendi vasıtasiyîe kesip taşı
yorlar. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Onlardan alınmamak lâznngelir. Tetkik ede
yim. Alınmış olan para, Umum müdürün şimdi 
verdiği malûmata nazaran, katiye ve nakliyeye 
aittir. Belki ormanda değil istif yerindedir. 

İBRAHİM DIBLAN (Kocaeli) — Bir sual. 
3,5 milyon liraya baliğ olan işletme sermayesi
nin murakabesi ne şekilde yapılacaktır? 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Murakabesi Divanı muhasebatan geçmekte
dir. H[er sene bilançoları yapılmakta, Divanı 
muhasebata gitmekte ve orada tetkik edilmek
tedir. Gelecek seneden itibaren bunu tabet
tirerek bütçeye raptedeceğiz. 

HULUSİ ORUÇOĞLU (Sinob) — Vekil Bey, 
bilhassa bu işin tahkikini rica ederim. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Hay, hay. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Efendim, 
bendeniz Muhterem vekilin kıymetli bayana-
tından sonra bir kaç mesele hakkında Heyeti 
Muhteremenize maruzatta bulunacağım. 

Gerek İktisat vekilinden, İktisat vekâletinin 
bütçesi münasebetiyle, evvelce 1 200 000 ton kö
mür çıkarılırken, şimdi bunun 3 milyon tona 
baliğ olduğunu ve gerek bu defa da Muhterem 
Ziraat vekilinden Orman kanunu çıkmazdan 
evvel 9 milyon kental odun sarfolunurken halen 
21 milyon kentale baliğ olduğunu dinledik. Fa
kat biraz şikâyet eder gibi konuştuklarını sez
dim. Halbuki bu artış memleketimizdeki hayatı 
içtimaiyenin inkişafının yükselmesinin bir deli
lidir. Yalnız Muhterem Vekilimizden ricam, 
memleketimizdeki bu günden güne artmakta 
olan sarfiyatı karşılamıya çalışmaktır. 

Halen iş yapmanın çok müşkül olduğu ma
lûmdur. Amenejman plânlan için tabii en iyisi 
tayyare ile harita almaktır. Buna da bugün 
imkân yoktur. Acaba halihazır elde mevcut Er
kânı harbiyedeki haritalardan alınarak bunları 
tevsi etmek mümkün değil midir? 

İkincisi; memlekette orman mahsulâtına ih
tiyaç artmıştır, bilhassa Zonguldak mıntaka-
sında bu ihtiyaç daha ziyade hissolunmaktadır. 
Bendeniz oraya 1933 senesinde gitmiştim, yaM-
nen gördüm. 50 bin metre mikâbı direk o za
manki ihtiyacı karşılarken bugün 250 bin metre 
mikâbı direğe ihtiyaç hâsıl olmaktadır. 

Bir kaç sene sonra 300 bin metre mikâbı 
direğe ihtiyaç olacaktır. Bunlar elle, hayvan
la, sap arabasiyle nekledilemez. Bunların nakli 
için havai hatlar, şimendiferler ve dekovil hat
ları gibi vesaite ihtiyaç vardır. Bu badire atlar 
atlamaz bunların siparişiyle ve işletmelerin te-
kâmüliyle uğraşılmak üzere şimdiden tetkikatı 
ikmal ettirmelerini rica ederim. 

Sonra okaliptüsten bahsettiler. Bundan do
layı son derece teşekkür ederim. Bu memle-
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ketle okaliptüs ormanlarını yaymak çok nafi 
bir iş olacaktır. Bendeniz 15 sene kadar Suri
ye'de Filistin'de Hicaz hattmda çalıştım. Filis
tin dediğimiz mmtakanın ekseri j^erleri batak
lık idi ve oralarda okaliptüs ormanları yetişti
rildi. Bu, gayet çabuk yetişen bir ağaçtır. 3 - 5 
sene içinde koca bir çam kadar olur. Bunun 
kerestesi en mükemmel ambalaj sandığı olur. 
Portakal sandıklarının hepsi bundan yapılır. 
îrtifaı 200 metreyi tecavüz etmiyen, yani sıcak 
yerlerde yetişir. Eğe mıntakasmda pekala ye
tişeceğini zannediyorum. Eğer oralarda okalip
tüs ormanları yetiştirilirse incir, üzüm sandık
ları için mükemmel kereste temin edilmiş olur. 

Muhterem vekilden bir ricam daha var. 
Bundan 10 sene evvel (Luids) bankası mec

lisi idare âzası bir îngilizle görüşürken okalip
tüsten bahsediyordu ve Kanada'da bin metre 
irtifaındaki yerlerde bile bu ağacın yetiştirildi
ğini söylüyordu. Mümkünse bu ağaçların to
humunu elde ederek Anadolu'nun ortasındaki 
bataklıklara ekerek, hem oralarını ormanlaştır-
mış oluruz hem de havasını tasfiye etmiş olu
ruz. Bilhassa bunların teminini muhterem ve
kilden rica ediyorum. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Vekil 
Beyin buyurdukları gibi, ormanlardaki ağaç
ların yazm su aldıklarından dolayı kesilmiye-
ceğini bendeniz de bilirim. Fakat maruzatım bu 
değildir. Vaktiyle kesimiş, kuyulara konul

muş olan ağaçları dahi, yangın mevsimi geldi 
diye, kömür haline ifrağ etirmîyor'lar, menedi-
yorlar. Yaz mevsimi geçtikten sonra kış mev
simi geliyor, o zaman da ormana kar yaîhyjr, 
Netice itibariyle memleket kömürsüz kalıyor. 
Geçen kıs bu yüzden memleket kömürsüz kaldı. 
Bundan başka hepimiz kendi dairei infcihabiye-
mize gittiğimiz zaman işitiyoruz; fırınlar dahi 
yakacak odun bulamadıklarından şikâyet edi
yorlar. 

Ormanlar içinde yıkılmış, kurumuş ağaçlar 
mevcuttur. Orman umum müdürlüğünün bir 
çok teşkilâtı vardır, yaş ağaçları kestirmemek 
şartiyle; bu kurumuş ağaçlardan istifade etmek 
imkânı vardır. Bunu temin etmesini Ziraat Ve
kili Beyefendiden rica ediyorum. 

Sonra, Mersin ve Adana vilâyetleri orman 
mratakasıdır, kereste katiyatı çok fazladır. 
Bilhassa Mersin mmtakasında yabancı sermaye 
ve yabancı eşhas bir çok paralar kazanmaktadır. 
Aceba bu yabancı eşhasa, yabancı sermayeye mâ
ni olmak imkânı yok mudur? Aceba Devlet bun
ları kendi işletmesi meyanma alarak bu yaban
cıların memleketimizden mühim miktarda ser
maye iddiharma mâni olamazlar mı? Vekil Bey
den bunu rica ediyorum. 

REÎS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında başka mütalâa yoktur. Maddelere geçil
mesini yüksek reyinize arzediyorum: Kabul bu

yuranlar . . . Kabul etmiyenler 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Maddelere 

Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe 
kanunu 

MADDE 1. — Orman umum müdürlüğünün 
1942 malî yılı masrafları için ilişik (A) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (6 681 114) li
ra tahsisat verilmiştir. 

EEÎS — Fasıllar okunacaktır. 

i1, 

i 
2 

3 

4 

A - CETVELİ 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
REÎS -— Kabul edilmiştir. 
Merkez ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 

Lira 

2 149 616 

26 966 

273 438 

32 000 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
Tekaüt, dul, yetim maaşları ve 
tahsisatları 75 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek teka
üt ikramiyesi 15 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
2233 sayılı kanun mucibince as
kerlik dersi muallimlerine ve
rilecek ücret 987 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mefruşat ve demirbaş 8 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Levazım 47 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 138 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtaları masrafları 10 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mahkeme harç ve masrafları 120 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 30 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 100 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 10 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muhabere ve mükâleme 55 609 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Tedavi ve tazminat 5 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mektepler ve kurslar 97 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Devlet işletmeleri için mütedavil 
sermaye 500 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
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P. Lira 
20 Tahdit ve smırlama, amenaj-

man, teşeir ve fidanlıklar, has
talıklar, haşereler ve yangınlar
la mücadele, istimlâk, fennî tec
rübeler, orman evleri 400 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI 
(Muğla) — Efendim, maruzatım faslın aslma 
ait olacak değildir, Bu fasılda teşcirden bahse
diliyor. Heyeti Celile bilir ki. seçmiş olduğu
muz raportörler bütün muamelâtı tetkik ile ra
porlarını vermişlerdir. Bu raporların alâka, ile 
karşılandığını muhterem arkadaşların ifadele
rinden anlamıştık. Bu teşeir işi de roporda tes-
bit edilmiştir. Fakat nasılsa bir tertip hatası 
neticesi olarak hektar yazılacak yerde dekar ya
zılmıştır. Orman idaresinin yapmış olduğu fa
aliyeti anlamak istiyenleri bir hataya düşüre
bilir bu vaziyet. Bundan dolayı bütçeye bağlı 
raporun altıncı sayfasının dokuzuncu satırında 
2267 dekar diye yazılan sey 22 670 hektar ola
rak tashih edilmesi yerinde olur. Arkadaşımız 
da bu şekilde tatmin edilmiş olur. 

EEÎS — Fasıl bu tashihle kabul edilmiştir. 
P. 
21 
22 

23 
24 

25 

26 

27 

28 
29 
30 

Harita ve kadastro 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ankara ve civarının teşciri ve 
Ankara fidanlığı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Telifat, neşriyat ve propaganda 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki kongre 
ve konferanslara iştirak ede
ceklerin harcırah ve masrafları 
ve beynelmilel ormancılık mer -
kezi âza iştirak hissesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Arsa ve binaların mubayaa, is
timlâk, inşa ve tesisatiyle mev
cutlarının tamir ve tevsii ve in
şaat ile esaslı tamiratın kontrol 
memurları ücreti ve sair mas
raflar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi mütehassıs ve tercüman
ları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Staj ve ihtisas için yabancı 
memleketlere gönderilenlere 
yardım 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Reddiyat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Masarifi gayrimelhuza 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 

63 500 

3 000 

1 000 

1 000 

1 

1 
20 000 

1 
4 000 

6 000 

1 000 

48 823 

F. Lira 
31 Eski yıllar borçlan 10 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
32 Orman fakültesinden çıkacak 

orman mühendislerine 1437 sa-
sayılı kanun mucibince verile
cek avans 
REÎS -— Kabul edilmiştir. 

33 Hükmedilmiş borçlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

34 1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek itfa 
karşılığı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

35 Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

36 Ücret 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

37 Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

38 Mefruşat ve demirbaş 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

39 Mütenevvi masraflar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

40 Harcırah 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

41 Resmî telefon tesis ve mükâleme 
bedeli 
REÎS _ Kabul edilmiştir. 

42 Muayyenat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

43 Levazım ve teçhizatı askeriye 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

44 Nakliyat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

45 Muhtelif levazım 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

46 Nakil vasıtaları masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

47 İnşaat ve tamirat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

48 Mahkeme masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

49 İstihbarat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

50 Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo-

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Orman umum müdürlüğünün 
1942 malî yılı varidatı ilişik (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (6 681 114) lira tahmin 
edilmiştir. 

839 307 

81 755 

8 556 

1 000 

47 700 

71 500 

2 000 

916 756 

360 088 

40 259 

36 250 

1 500 

10 000 

2 000 

5 000 

4 000 
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B - OETVELt 

P. Lira 
1 Devlet ormanlarında mevcut 

mukaveleler ve yapılacak satış
lar 2 994 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

2 Vakıf ve hususi ormanlar 100 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

3 Müteferrik hasılat ' 110 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 Orta mektepler hasılatı 9 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

5 1940 senesi varidat fazlası 773 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

6 Devlet işletmelerinden alına
cak orman tarife bedeli 945 114 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

7 Umumî bütçeden yapılacak yar
dım 1 750 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Îlişik C işaretli cetvelde müs-

tenidatı gösterilen varidatın 1942 malî yılında 
da tahsiline devam olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 5. — Orman umum müdürlüğünün 
müteferrik müstahdemleri kadrosu ile nakil 
vasıtaları ilişik (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

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

MADDE 6. — Fasıl numaralariyle unvan
ları bağlı (E) işaretli cetvelde münderiç tertip
lerden 3656 sayılı kanunun 9 ncu maddesi mu
cibince idaresi zaruri görülen muvakkat mahi
yetteki hizmetler için aylık ücretli müstahdem
ler kullanılabilir. Bunların kadroları îcra Ve
killeri Heyeti karariyle tesbit ve mütaakrp yıl 
bütçesiyle birlikte Büyük Millet Meclisine 
tevdi olunur. 

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

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

MADDE 7. — 3818 sayılı Orman umum mü
dürlüğü teşkilât kanununa bağlı (1) numaralı 

cetvelde yazılı memuriyetlerden işbu kanuna 
bağlı (L) işaretli cetvelde derece, aded ve ma
aşları gösterilen memuriyetler 1942 malî yılı 
zarfmda mevkuf tutulmuştur. 

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

MADDE 8. -— 1942 malî yılı içinde kapatıl
mak üzere (500 000) liraya kadar kısa vadeli 
avans ve hesabı cariler akit ve küşadma Ziraat 
vekili mezundur. 

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

MADDE 9. ~ Orman kanununun istimlâke 
ait hükümlerinin temini ve Devlet orman işlet
mesinin faydalı görülecek yerlerde tesis ve tev
sii için 1943 malî yılı başmdan itibaren beş 
malî yıl bütçelerine konacak tahsisattan öde
mek üzere (1 000 000) liraya kadar istikraz ak
dine veya hesabı cari açtırmağa Ziraat vekili 
salahiyetlidir. 

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

MADDE 10. — 1508 sayılı kanun mucibince 
amenajman ve teşcir işlerinde çalışacaklara 
verilecek gündelik tazminat baş mühendisler 
için (350), başmühendis muavinleri için (300) 
ve mühendisler için (250) kuruş olarak hesap 
olunur. 

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

MADDE 11. — Merkez ve vilâyetler kadro
suna dahil olan memurlarla müstahdemlerin 
kendi maaş ve unvanlariyle idarenin merkez ve 
taşra teşkilâtının herhangi bir kısmında istih
damları halinde kendilerine harcırah veya vekâ
leten diğer bir işte istihdam edileceklere vekâ
let maaşı verip vermemeğe tayinlerindeki usul 
ve salâhiyetlere göre Ziraat vekili ve Orpıan 
umum müdürü salahiyetlidir. 

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

MADDE 12. — Orman umum müdürlüğü Or
ta ve mmtaka orman mekteplerine senevi Bursa 
için (245), Bolu için (215) lira ücretle leyli 
talebe alabilir. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — 2518 numaralı kanun hüküm
leri mahfuz kalmak üzere 1937 -1941 malî yılla
rına ait olan inşaat, imalât, icar ve her nevi mu-
bayaata taallûk eden karşılıksız borçlar Umum 
müdürlük 1942 malî yılı bütçesi umumî masraf
larından karşılık temini suretiyle Umum 
müdürlük bütçesinde açılacak rakamsız bir 
fasla tahsisat kaydedilerek ödemeğe Ziraat ve
kili salahiyetlidir. 
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Bu madde mucibince yapılacak tediyata ait 

ita emirleri evvelemirde Divanı muhasebatın 
vizesine tabidir. Divanm vizesine iktiran etme
dikçe bu evrakın muhteviyatı muhasipler ta
rafından tediye olunamaz. 

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

MADDE 14. — Muhasebei umumiye kanu
nunun 77 nci maddesi hükmü Orman koruma 
genel komutanlık istihbarat masarifi için de tat
bik olunur. 

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

MADDE 15. — 3116 sayılı Orman kanunu
nun tesbit ettiği hüküm ve şartlar dairesinde 
ormanların tahdit ve sınırlama işlerine 1942 malî 
yılında da devam olunur. 

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

MADDE 16..— Bu kanun 1 haziran 1942 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

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

MADDE 17. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-
diyorum. 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
bütçesine rey vermiyen var mı? Rey toplama 
muamelesi bitmiştir. 

Orman umum müdürlüğü bütçesine rey ver
miyen var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî yılı büt

çesine 120 000 000 lira fevkalâde tahsisat veril
mesi hakkındaki kanun lâyihasına (291) meb
us rey vermiştir. Nisap vardır. Kanun (291) 
reyle kabul edilmiştir. 

Devlet Denizyolları işletme umum müdürlü
ğü 1942 malî yılı Bütçe kanun lâyihasına (299) 
mebus rey vermiştir. Nisap vardır. Kanun 
(299 ) reyle kabul edilmiştir. 

Devlet Limanları işletme umum müdürlüğü 
1942 malî yılı Bütçe kanun lâyihasına (298) 
mebus rey vermiştir. Nisap vardır. Kanun (298) 
reyle kabul edilmiştir. 

Vakıflar umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
Bütçe kanun lâyihasına (304) mebus rey ver
miştir. Nisap vardır. Kanun (304) reyle kabul 
edilmiştir. 

Devlet Havayolları umum müdürlüğü 1942 
malî yılı Bütçe kanun lâyihasına (300) mebus 
rey vermiştir. Nisap vardır. Kanun (300) reyle 
kabul edilmiştir. 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1942 malî yılı Bütçe kanun lâyihasına (307) meb
us rey vermiştir. Nisap vardır. Kanun (307) reyle 
kabul edilmiştir. 

Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı Büt
çe kanun lâyihasına (308) mebus rey vermiştir. 
Nisap vardır. Kanun (308) reyle kabul edilmiş
tir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka bir 
şey yoktur. Yarınki ruznamemiz de hafiftir. 
Tensip buyurursanız yarın alelusul saat 15 te 
toplanalım. (Muvafık sesleri). 

Şu halde yarm saat 15 te toplanılmak üzere 
Meclise nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,18 

DÜZELTME 

Bu zaptm sonuna bağlı 168 sayılı Devlet Havayolları bütçesinde aşağıdaki düzeltmeler yapıl
mıştır : 

14 ncü sayfada «Madde 5. — izmir istasyonu bilet hasılatı» cümlesi çıkarılmıştır. 
Aynı sayfada (D) işaretli cetvelin ikinci sütununda (Borda atelcisi), (Borda âletcisi) olarak 

düzeltilmiştir. 
165 sayılı Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü bütçesinin 21 nci sayfasının onuncu sa

tırında; (1. 1941 yılı...) diye başlıyan satırda geçen (1942) rakamı, 1924) olarak düzeltilmiştir. 



t : m Ğâ. Ö. ÎÖ4Ğ Ö : 1 
Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî yılı bütçesine 120 000 000 lira fevkalâde tahsisat verilmesi 

hakkmdaki kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahiaar 
Ali Çetmkaya 
Bere, Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rıfat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân ö r s 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı [ 
Hilmi Şeremetli | 

Asa adedi : 429 
R«7« iştirak edenler : 291 

Kabul edenler : 291 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye igtirak etmeyenler : 129 

Mûnhaller 9 

[Kabul edmUr] 

İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Katım Gülek 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Neemeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Emin Yer likaya 
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 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkah 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
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Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etüi 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
Mustafa Abdüihalık 
Renda 

Çoruh 
Atıf Tuzun 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Must.afa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Aipsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. 1. Tali öngören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Akan 

.5 — 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih ll ter 
İskender Artun 
Saffet Arıkan 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Istamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Talât Onay 



İlümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi At*ç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Emin lnankur 
Refik Koraltan 

îsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Kemzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüa 
Ali Kana Tarhan 
Atıf Baymdır 
Dr. Refik Saydam 
Fakihe Öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Aiâettin Govsa 
ismail Hakkı Ülkmen 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli Ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Aranan 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem izzet Benice 
Kahraman Arıklı 

1 i m 28.S 
Kastamonu 

Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Mulıarrem Celâi Bayar 
Nuri Tamaç 
Kıza Saituğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kal aç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Keşid Özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

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

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 

d : ı 
Mihri Pektaş 
Müttalib Öker 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Kıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Kefik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yasar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğiu 
"Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravava Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid T al ay 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Y'alman 
Hüseyin Eksi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 

Memed Ali Yöraker1 

Naşit Fırat 
Kuşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selme» 

Seyhan 
AÜ Münif Yegena 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 

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

Sivas 
Mergube Gürleyük 
Remzi Çiner 
Şemsettin Güııaltay 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık Öztrak 
Nazmi Trak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Halit Nazmi Keşmir 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztep* 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
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Refet Ülgen 
Şeref Ulut 

Van 
Münib Boya 

t : 66 
Yo§çad 

Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkma* 

£8.5 .1942 C : İ 
Sırrı tçöz 

Zonguldak 
İbrahim Elem Bozkurt 

Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özendi 

[Beye iştirak etmeyenler J 

Afyon Karahiear 
İzzet Akosman 

Amasya 
Esat Uraz 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Falilı Iiıfkı Atay 
I«met İnönü (Rı. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Nurullah Esad Sümer 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Agâh Sırrı Leveııd 
Dr. Mazhar Germen 
(Ba. V.) 
Dr. Şakır Şener 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoglu 
Gl- Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 
Refet Canıtez (Rs. V.) 

Çankırı 
Avni Doğan (î. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 

Edirne 
Ovman Şahinba* 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuat Ziya Çiyiltepe 
CM.) 
Sabit Sağıroğlu (M.) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahıııed Fikri Tuzeı 
(V.) 
Gl. Zeki Soydemir 
Salim Aituğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Dr. Abdurraliman Aieluî 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Nafi Atuf Kansu 

Hatay 
Memed Tocirli (M.) 

îçel 
Fcrid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Gl. Refet Bele 
Salâh Cimcoz (M.) 

izmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe (M.) 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Beşad Mimaroğlu 
Şelıime Yunus (M.) 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hacer Dide (M.) 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Mazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
ibrahim Tolon 
Orgl. A. S. Akbfiytuğaıı 
(M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Ihm Türel 
Galip Güitekin 
Gl. Ali Fuad Ocbcsoy 
(V.) 
Kâzım Gürel (Hasta) 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
A İlettin Tiridoğlu 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.)* 
Muhlis Erkmen (V.) 
Receb Peker 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Osman Taner 

Manisa 
Hüsnü Yaman (M.) 
Kâzım Nami Duru 

M araş 
Hasan Resi d Tankut 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 
İrfan Ferid Alpava 
(1. A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

M uş 
Hakkı Kdıcoğlu (M.) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Faik Soylu 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Dr. Vehbi Demir 

Rize 
Dr. Saiın Aii Dilem re 

Samsun 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu (Has
ta) 
Gl. Naci Eldeniz 

Siird 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
îamail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Hasip Ahmed Aytuna 
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trabton 
Hamdı Ulkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz (V.) 

t : 66 28.5.İ&42 
Şerif Bilgen (M.) 

Urfa 
Hüseyin Sami (M.) 
Razi Soyer (M.) 

0 : 1 
Van 

Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvas (M,) 

Tozgad 
Celâl Arat 
Veled Izbudak 

Ziya Arkant 
Zonguldak 

Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyneak 

<•» 

Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanununa verilen reylerin 
neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Âza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 299 

Kabul edenler : 299 
Reddedenler : o 

Müstenkifler : o 
Reye iştirak etmeyenler : 121 

Münhaller : g 

fKabul edenler] 

Antalya 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân ö rs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Aiataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Gök tepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzunçar» 
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Tevfik Temelli 
Bolu 

Celâl Sait Siren 
Cemil Özçağlar 
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 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 

Rusulıi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
Mustafa Abdülhalık 
Renda 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

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

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
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Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekia 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
İskender Artun 
Saffet Arıkan 
Salih Başotaç 

Erzvum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Istamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 

'hıcftun 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 

İ : 65 28.5 
Hasan Fehmi Ataç 
5yff»ket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Emin înankur 
Refik Koraltan 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmı Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe övmen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâett.in Gövsa 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Sadettin Uraz 
Şükrü Ali ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Memed Al demir 
Nazmı İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 

.1942 Ö :.İ 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Resi d Özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Bürhanetttin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

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

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uludap 
Fuad Gökbudak 
Galip Gül tekin 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergrun 
Tevfik Fikret Sil ay 
Vehbi Bilerin 

Ki)7ah ıra. 
Alâettin Tridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Sadrı Ertem 
Vedit Uzgören 

Uf al a t ya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 

Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Oror 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar Özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlrı 
Rıza Erten 

Mucjla 
Hüsnü Kitabeı 
Orgeneral İzeddin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravava Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dine 
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Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Kuşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yogena 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 

t : 65 28.5 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Mergube Gürleyük 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 
Yahya Kemal Beyath 

Tokad 
Cemal Kovalı 

. 1942 C : 1 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Dav 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 
Mitat Yenel 

Urfa 
Gl, Ahmed Yazgan 

Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sttngur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
ibrahim Eteni Bozkurt 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özenci 

[Beye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
izzet Akosman 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Fatih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz Ökmen (V-) 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Nurullah Esad Sümer 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Agâh Sırrı Leverıd 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Gl Kazım Özalp 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 
Yahya Sezai Uzay 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Refet Canıtez (Rs. V.) 
Çanlun 

Avni Doğan (1. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
(M.) 
Sabit Sagıroğlu (M.) 

Lrıurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Yusuf Ziya özer 

iJaziantcb 
Dr. Abdurrahman Meh 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
İsmail Sabuncu 
Nafi Atııf Kansu 

Hatay 
Memed Tecirli (M.) 

içel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Gl. Refet Bele 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe (M.) 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus (M.) 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Etem izzet Benice 
Fuad Köprülü 
Şer af ettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hacer Dicle (M.) 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Şevket Ödül 

Kırşehir 
Hazini Börekçi ÇM.) 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 
Orgeneral Ali Said Ak 
baytuğan 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel (Hasta) 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Receb Peker 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Hüsnü Yaman (M.) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 
irfan Ferid Alpava 
(t A.) 
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Cemal Karamuğla 
Yunma Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 

Niğde 
Faik Soylu 
Halid Mengi (M,) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgoz 
(M.) 
Dr. Vehbi Demir 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 

1 : 65 28.5 
Samsun 

Zühtü Durukan 
Seyhan 

Damar Arıkoğlu (Has
ta) 
Gl. Naci Eldeniz 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim îneedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirag 

..1M2 0 : 1 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztejan Er-
demgil 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokdd 
Halid Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Aytuna 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 

Raif Karadeniz (V.) 
Şerif Bilgen CM.) 

Tünedi 
Sami Erkman 

TJrfa 
Hüseyin Sami (MO 
Razi Soyer 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvas (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyueak 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1042 malî yılı Bütee kanununa verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Kamhisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğiu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller 

429 
298 
298 

0 
0 

: 122 
9 

[Kabul edenler] 

Alca Gündüz 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Rabiiı Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
iVdnan Menderes 
Dr. Hulusi Aktas 

Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Serem etli 
İsmail Hakkı Uzunçar 
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Büecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fik ri Düşünsel 

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. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 
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Buna 
Atıf Âkgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

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

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmı Rükün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

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

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Ham di Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Talıir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. îbrahim Tali ön
gören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Süııkitay 
Zeki Mesud Alsan 

î : 65 28.5 
Edirne 

Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elfaığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Şamili îlter 
iskender Artun 
Saffet Arıkan 
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 
tstamat özdamar 
îzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianieb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. MemedAli Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
tsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

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

Hakkâri 
îzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlıı 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

.1942 0 : 1 
tçel 

Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin înankur 
Refik Koraltan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü > 

istanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmeıı 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâini Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâ ettin Gövsa 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Memed Al demir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Kahraman Anklı 
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 Ta&cıoğîu 
Reşid Özsoy 
Salih Turgay 

Suat Hayri Ürgüblü 
Kırklareli 

Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Unıay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

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

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sil ay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâ ettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabeı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Müttalib öker 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
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Osman Bîrçin 
Rıdvan Nafiz Edgtier 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral İzzeddin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Naim E rem 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 

t : 65 28.5 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarean 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemal ettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 

. 194& Ö : 1 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Mergube Gürleyük 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Muammer Develi 
Nazım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 

Halil Nihad Boztep* 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel ; 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Razı Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı tçöz 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya Özençi 

(Reye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
îzzet Akosınan 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V«) 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Nurullah Esad Sümer 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 

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

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 
Refet Canıtez (Rs. V.) 

Çankırı 
Avni Doğan (1. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Mazhar Müfid Kansu 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
(M.) 
Sabit Sağıroğlu (M.) 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Yusuf Ziya özer 

Gaziantcb 
Dr. Abdurrahman Melek 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som 
yürek 
Fikret Atlı 
Cl. İhsan Sökmen 
Nnfi Atuf Kansu 

iiatay 
Memed Teeirli (M.) 

îçel 
Ferid Cehil Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Dr. Refik Saydam! 
(Bş. V.) 
Gl. Refet Bele 
Salâh Cimcoz (M.) 

izmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe (M.) 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus (M^) 
Şükrü Saraçoğlu (Y.) 

Kars 
Etem îzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Şerafettin Karacan 
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Zihni Örhoti 
Kastamonu 

Hacer Dicle (Mazur) 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel (Hasta) 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Er km en (V.) 

1 : 65 ÖÖ. 5 
Receb Peker 

Malatya 
Mihri Pektaş 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Hüsnü Yaman (M.) 
Kâzım Nami Duru 
Refik ince 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 
İrfan Ferid Alpaya 
( t Â.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

Niğde 
Faik Soylu 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran 

.1942 Ö : İ 
Ordu 

Ahnıed ihsan Tokgöz 
(M.) 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilenire 

Samsun 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
(Hasta) 
Gl. Naci Eldeniz 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Abdurrahman Naci De 
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 

İsmail Memed Üğür 
Mitftt Şükrü Bdeda 
Necmeddin Sadak 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Hasip Ahmed Aytuna 

Trabzon 
Haindi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz (Y.) 
Sırrı Day (V.) 
Şerif Bigen 

Urfa 
Hüseyin Sami 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvas (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucak 

Vâkıflar umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanununa verilen reylerin neticedi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamsa Erkan 
Haydar Çerçel 
îzzet Akosman 

Âza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 304 

Kabul edenler : 304 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler 0 
Reye iştirak etmeyenler : n 6 

Münhaller Q 

[Kabul edenler] 

Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Halipoğlu 

Ağn 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytm 

Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Deönrel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
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Rifat Araz 
Antalya 

Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sumcr 
i Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakiı Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl- Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzunçar 
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir 

BHlû 
Tevfik Temelli 

B0L11 
Celâl Sait Siren 
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 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canrtez 

I : 65 28.5 
Çanakkale 

Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziyü Gevher Etili 

Çankırt 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
Mustafa Abdülhaük 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

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

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Di. İbrahim Tali ön
gören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktck'n 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
ür. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 

.1942 0 : 1 
Erzincan 

Abdülhak Fırat 
Aziz Şamili llter 
İskender Artun 
Saffet Ankan 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
tstamat özdamar 
Osman Işın 

Gazianieb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğhı 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Refik Koraltan 

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. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Kahraman Anklı 
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 
I 

Gl. Burhanettin D^nker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
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izzet Özkan 
Memed Şeyfeli 

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

Konya 
Ahmed Ham di Dikmen 
Fuad Gökbudak 
Galip Gül tekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Receb Peker 
Sadri Ertem 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 

t : 65 28.5 
Gl. Ali Rıza ArtunkU 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral Izzeddin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmarah 
Dr. Rasim Ferid Talaj 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
TTamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 

. 1942 0 : 1 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işeen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

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

Sivas 
Gl. Akif öztekin K* 
demgil 
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 
Halid Nazmi Keşmir , i 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Beye iştirak etmeyenlerJ 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Ankara 
Alınıed Ulus 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz O* km en (V-j 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykan 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Di Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Nazmi Topcoğlu 
Balıkesir 

Fahrettin Tıritoğlu 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Kasım Gülek 

Memduh Şevket Esendal 
Bitlis 

Süreyya örgeevren 
Bolu 

Fethi Okyar (M.) 
Bursa 

Muhittin Baha Pars 
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Çankırı 
Avni Doğan (î. Â.) 
Hüseyin Cahİd Yalçın 

Çoruh 
Mazhar Müfid Kansu 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağrah (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
(M.) 
Sabit Sağıroğlu (M.) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
(V.) 
Palim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
îzzet Arakan 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. îhsan Sökmen 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

Hatay 
Memed Teeirli (M.) 

îçel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

î : 65 28 .5 
İstanbul 

Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Keşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus (M.) 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Etem îzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hacer Dicle (M.) 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
îbrahim Tolon 
Orgeneral Ali Said Ak 
baytuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Kâzım Gürel (Hasta) 
Naim Hazim Onat 

1942 C : 1 
Kütahya 

Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 

Manisa 
Hüsnü Yaman (M.) 
Kâzım Nami Duru 
Refik înce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 
îrfan Ferid Alpaya 
(İ. D 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

Niğde 
Faik Soylu 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
(M.) 
Dr. Vehbi Demir 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 

Damar Arıkoğlu (Hasta) 
Gl. Naci Eldeniz 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hasip Ahmed Aytuııa 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Sırrı Day (V.) 
Şerif Bilgen (M.) 

Tunceli 
Sami Erkman 

TJrfa 
Hüseyin Sami (M.) 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
îbrahim Arvas (M. 

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled îzbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kuyucak 



î : 65 28.5.1942 C : 1 
Devlet Havayolları umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanununa verilen reylerin neticesi 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağr% 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rıfat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli | 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Aza adedi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

: 429 
300 
300 

0 
0 

120 
9 

[Kabul edenler] 

1 İsmail Hakkı Uzunçar 
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlijs Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
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 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 1 
Refet Canrtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç | 

1 Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

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

.i 

1 Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
İskender Artun 
Saffet Arıkan 
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 
Istamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianieb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdnrrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
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Gumü^mne 
Durak Sakarya 
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 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Refik Koraltan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmeni 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

1:65 28.5 
Kastamonu 

Abidin Binkaya 
Dr. Teviik Aslan 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeü 

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

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uluda£ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaş 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 

. 1942 C : 1 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tüme* 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Edib Ergin 
Gb Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitaba 
Orgeneral İzzeddin Ça 
lışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Bize 
Ali Zırh 
Puad Sirmen 
Kemalettin Kamu 

Raif Dinç 
Samsun 

Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail 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 
Halid Nazmi Keşmir 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
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Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurda 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Faiih Rıfkı Atay 
ismet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykan 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu 

Baltkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan | 
Memed Emir 1 
Muzaffer Akpmar 

Bilecik 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esendal 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Fethi Okyar 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çankırı 
Avni Doğan (I. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
ismet Eker 

t : 65 28 
I kul 

Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
1 Münih Boya 

[Reye işti 

1 Şakir Baran 
Edirne 

Osman Şahinbaş 
Elâzığ 

1 Fuad Ağrah (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
(M.) 
Sabit Sağıroğlu (M.) 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Yasıf Som 
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Hatay 
Memed Tecirli (M.) 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe (M.) 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus (M.) 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Etem izzet Benice 

5.1942 C : 
Yozgad 

Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 

Fuad Köprülü 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hacer Dicle (M.) 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Ömer Taşcıoğlu 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
ibrahim Tolon 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Kâzım Gürel (Hasta) 
Naim Hazım Onat 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 

Manisa 
Hüsnü Yaman (M.) 
Kâzım Nami Duru 
Refik ince 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

İrfan Ferid Alpaya 
(t A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 

Niğde 
Faik Soylu 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
(M.) 
Dr. Vehbi Demir 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
(V.) 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu (Has
ta) 
GL Naci Eldeniz 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir 
şenk 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyath 
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Tokad 

Hasip Ahmed Aytuna 
Trabzon 

Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 

Sırrı Day (V.) 
Şerif Bilgen (M.) 

Tunceli 
Sami Erkman 

Urfa 
Hüseyin Sami (M.) 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
ibrahim Arvas (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 

Veled îzbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kuyueak 
Şinasi Devrin 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanununa verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir; 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 1 
tzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğla 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Hal i d Bayrak 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rıfat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller 

429 
307 
307 

0 
0 

113 
9 

[Kabul edenler] 

Rasih Kaplan 
Türkân ö rs 

Aydın 
\ Adnan Menderes 

Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl- Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
tsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Y"ahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gül ek 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

- 42 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Alımed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr.. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 

M — 

Rusuhi Bulayırk 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
tsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlıı 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 



Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Eüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edim*, 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih lîter 
iskender Artun 
Saffet Arıkan 
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 
tstamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazİanteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahınan Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Fikret Atlı 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 

î : 65 28.5 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Y'usai Ziya Zarbun 

Hakkâri 
tzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Flamdi Selçuk 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Feri d Celâl Güven 
Refik Koraltan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmeı 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem izzet Benice 
Kahraman Arıklı 

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

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Urgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

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

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak-
Galip Gültekin 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergim 
Tevfik Fikret Sil ay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib Öker 
Osman Taner 

Vasıf Çmay 
Manisa 

Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzrm Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Ertem 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral Izzeddin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Kemal ettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
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Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Mûnif Yegena 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Ineedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

t : 65 28.5 
Sivas 

Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin E r 
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Payık öztrak 
Nazmi Trak 

Tolcad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 

. 1942 C : 1 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 

Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Tozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Veled îzbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çankırı 
Avni Doğan (î. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
İsmet Eker 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağrah (V.) 
Fuad Ziya Çiyiitepe 
Sabit Sağıroğlu (M.) 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. İhsan Sökmen 
Nafi Atuf Kansu 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Tecirli (M.) 

içel 
Emin İnankur 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Salâh Cimcoz (M.) 

izmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe (M.) 
Hasan ÂH Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimar oğlu 
Şehime Yunus (M.) 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hacer Dicle (M.) 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ömer Taşcıoğlu 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.V 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel (Hasta) 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Hüsnü Yaman (M.) 
Refik İnce 

Maras 
Hasan Reşid Tankut 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
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Halid Onaran 
trfan Ferid Alpaya 
(I. A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhçoğlu (M.) 

Niğde 
Faik Soylu 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed îhsan Tokgöz 
(M.) 
Dr. Vehbi Demir 

I : 65 
Bin 

Dr. Saim Ali Dilenire 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
(V.) 

8$yhan 
Damar Arıkoğlu 
(Hasta) 
Gl. Naci Eldeniz 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir 
şenk 

28.5.1942 C : 1 
Sivas 

Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hasip Ahmed Aytuna 

Trabzon 
Hamdi Ülküm en (M.) 
Hasan Saka 
Mi tat Aydm 

Sırrı Day (V.) 
Şerif Bilgen (M.) 

Tunceli 
Sami Erkman 

Urfa 
Hüseyin Sami (M.) 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvas (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Yusuf Ziya özençi 

* • » 

Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanununa verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahiâar 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoglu 

Ağn 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 308 

Kabul edenler : 308 
Reddedenler 00 

Müstenkifler 00 
Reye iştirak etmeyenler : 112 

Münhaller y 

[Kabul «denUr] 

Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl- Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerl&aya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
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Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canrtez 

Çanakkale 
Atrf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekirı 
Rusuhi Bulayırh 
Ziya Gevher Etili 

Çarıkın 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 

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

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yueuf Başkaya 

Diyarbaktr 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

t : 65 28.5 
Elâzığ 

Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
iskender Artım 
Saffet Arıkan 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü-Koçak 

Eskişehir 
Istamat özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Fikret Atlı 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

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

Hakkâri 
tzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

tçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Emin Inankur 

. 1942 G : 1 
Ferid Celâl Güven 
Refik Koraltan 
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 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
ismail Hakkı Ülkmen 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Memed Al demir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem tzzet Benice 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Muharrem Celâl BayaT 

Nuri Tamaç 
Rıza Sal tuğ 
Tahsin Coskan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

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

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Receb Peker 
Sadrı Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket Özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manita 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkai 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
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Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgoren 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral fzzeddin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
İSI a im ürem 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

t : 65 28 .5 
Rize 

Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Kemalottin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Kuşeni Barkın 
Süleyman Necini Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şeınsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Omçoğhı 

. 1942 C : 1 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
îsmnil Memed Uğur 
Mcrgube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Muammer Develi 
Nâzmı Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 

Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

TJrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Peke) 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled tzbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
ibrahim Etem Bozkur* 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özenci 

fReye iştirak etmeyenleri 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 

Ankara 
Aka Gündüz 
Fal ih Rıfkı Atay 
tsmet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz Ökmen (V.) 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Na7.roi Topcoğlu 
Balıkesir 

Fahrettin Tiritoğlu 

Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 

BUlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çankırı 
Avni Doğan (1. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Nuri Kaya alp 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 

Rüştü Bekit 
Edirne 

Osman Şahinbaş 
Elâzığ 

Fuad Ağrah (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
(M.) 
Sabit Sağıroğlu (M.) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
S:, i. m Al tuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 

Gazianteb 
Ömer Asım Aksoy 

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

ismail Sabuncu 
Nafi Atuf Kan su 

Hatay 
Memed Tecirli (M.) 

İstanbul 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe (M.) 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurc' 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus (M.) 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
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I : 65 28.5 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Üacer Dicle (M.) 
Hilmi Çorak 

Kayseri 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 
Orgeneral Ali Said Ak 
baytuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Puad Gökbııdak 
Kâzım Gürel (Hasta) 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlıı 
Hüseyin R. Gürpınar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Hüsnü Yaman (M.) 
Kâzım Nami Duru 
Refik İnce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 
İrfan Ferid Alpaya 
(t A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

. 1942 Ö : İ 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Faik Soylu 
Halid Mengı (M.) 
Hazâm Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Ali Canip Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 

Bize 
Dr. Saim Ali Dilemra 
Hasan Cavid 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
(Hasta) 
Gl. Naci Eldeniz 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Hasip Ahmed Aytuna 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Sırrı Day (V.) 
Şerif Bilgen (M.) 

Urfa 
Hüseyin Sami (M.) 

Van 
Hakki Ungan (M.) 
İbrahim Arvas (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 
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S. Sayısı 

1942 

Vakıflar U. M. bütçesi 



Vakıflar umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/769) 

T. C. 
Başvekâlet 28 . II . 1U2 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/841 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

icra Vekilleri Heyetince 28 . I I . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Vakıflar 
umum müdürlüğünün 1942 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası esbabı mueibesiyle birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

Umumî izahat 

Vakıflar umum müdürlüğünün 1942 malî yılı Bütçe kanun lâyihası yapılarak takdim kılındı. 
1938 - 1940 malî yılları hesabı katileriyle tesbit edilmiş bulunan üç senelik varidatın göster

diği seyirlerine, bütçenin tanzimi sırasında muhasipliklerin alman hesaplariyle anlaşılmış olan (8) 
aylık tahsilâtiyle yapılan tahakkukatından mayıs 1941 malî senesi sonuna kadar vukubulacak 
muhammen tahsilat miktarlarına gelecek senede tahsili tahmin kılınan varidat esaslarına isti
nat ettirilmek suretiyle tanzim kılınan 1942 malî yılı bütçesinin muhammenatı (3 058 000) lira 
umumî hizmetlere ait tahsisatı (3 457 876) lira tesbit kılınmıştır. 

İşbu muhammenat ile tahsisattan (50) şer bin lira 1941 malî yılı bütçesinin 24 ncü faslının 
2 nci hayrat tamiratı maddesine mevzu tahsisattan âbidatın tamirlerine tahsis kılınan (250 000) 
liradan sene sonuna kadar sarfedilemiyerek bakiye kalacak olan paraya ait olup (A) ve (B) 
işaretli cetvellerde varidat fazlası ve âbidat tamiratı unvanları altında gösterilmiştir. Şu hale 
nazaran asıl varidat muhammenat miktarı (3 008 000) ve tahsisat miktarı (3 407 876) liradır. 

Buna nazaran da 1941 malî yılı bütçesinden varidatta erkanıen (167 500) lira noksanlık var
dır. Ancak işbu para esasa müessir bir noksanlık olmayıp 1941 malî yılı esbabı mucibesinde 
arzolunduğu veçhile Hazinenin tasarrufunda bulunan mukataalı gayrimenkullerin mukataaları 
için (4070) sayılı kanun mucibince maliyeden alınacak (400 000) liranın bir defaya mahsus ol
mak üzere sene bütçesinin 1 nci faslın 3 ncü mukataa tertibine vazedilmiş olmasından münba-
istir. 

Şu hale göre 1942 malî yılı varidat bütçesi muhammenatmda noksanlık değil bilâkis fazla
lık mevcuttur. Çünkü bir defaya mahsus olmak üzere maliyeden alınan (400 000) liranın 1942 
malî senesi varidat muhammenatı ile nısfından fazlası temin edilmiştir ki her sene bir derece 
inkişafla tanzim kılınmakta bulunan varidat bütçesi 1942 malî yılı için de aynı inkişafla tak
dim edilmiş oluyor. 

( S. Sayısı : 156 ) 



— 3 — 
Bir taraftan da başlıca varidat kaynağı olan akar kiralarının yeni yapılan ve yeni alınan; bi

nalarla yükseltilmesine çalışılmakta ise de cihan harbi her şeyde olduğu gibi vakıflar varidatı 
üzerinde de tesirini gösterdiğinden daha fazlaya gidilememektedir. 

Ancak (4178) numaralı kanun mucibince Vakıflar memur ve müstahdemlerine de verilmesi 
lâzımgelen fevkalâde zammın 1941 malî senesine ait dört aylığının bazı masraflar kısaltılmak 
ve varidattan ele geçecek tahsilat bu uğura hasredilmek üzere tediyesine çalışılacak ise de yapı
lan hesaplarına nazaran seneliği (400 000) lirayı geçen 1942 malî senesi zam karşılığının Vakıf
lar idarelerinin muayyen olan varidatlariyle teminine ve esasen dar olan masraf tertiplerinin bir 
derece daha kısaltılması suretiyle karşılaştırılmasına imkân olmadığı cihetle Maliye bütçesin
den yardım yapılmak suretiyle 'kapatılması teşebbüsünde bulunulmuş idi. 

Halbuki umumî bütçe rakamlarının tesbiti sırasında buna da imkân görülemediği cihetle fev
kalâde zamdan mütevellit mezkûr açığın istikraz suretiyle kapatılması zarureti hâsıl olmuştur, 

Varidaıt bütçesi ! ! 

F. : 1. - M. : 1. — İcarei vahide : 
Umumî izahatta ve geçen sene bütçelerinin esbabı mucibelerinde arzolunduğu üzere Vakıflar 

umum müdürlüğünün başlıca varidat kaynağını teşkil eden bu varidatın yeni yapılan ve yeni 
alman akarlarla yükseltilmesine çalışılmaktadır. 1940 malî yılı bütçe muhammenatı (1 160 000) 
lira iken hesabı katî ile tesbit edilen miktar (52 653) lira fazlasiyle (1 212 653) liraya varmıştır. 
Şimdiden bir milyon lirayı aşan tahakkukat sene sununa kadar daha fazlalaşacağı cihetle bakaya
dan vukubulacak tahsilat da nazarı itibare alınmak suretiyle bu varidat (65 000) Mra fazlasiyle 
(1 225 000) lira tahmin kılınmıştır. 

F. : 1. - M. : 2. — îcarei müeccele : 
2762 sayılı Vakıflar kanununun yürümeğe başladığı tarihten itibaren bugüne kadar geçen altı 

sene içinde mezkûr kanunun 27 nci maddesi mucibince icareteyinli gayrimenkullerin mülkiyetleri, 
icarelerinin yirmi misli bir taviz karşılığında mutasarrıfları namma kayıt ve tescil edilmekte! ol
masına mebni bu varidat hesabı katilerde görüleceği üzere 1938 malî senesinden itibaren düşmekte 
olup bütçe muhammenatmı tutmamaktadır. Biüâhare tevhidi içtihat karariyle icare ve mukataada 
beş senelik müruru zaman esası kabul edildiği cihetle bakayadan da tahsilat azalmaktadır. 

Gerçi müeccele noksanlığı tenmiyeye meşrut taviz bedelinin vakıf paralar müdürlüğüne gön
derilmesiyle bir taraftan alınan ve bütçeye irat kaydedilen faizi ile kısmen karşılaştırılmakta 
ise de asıl tertibandebi düşüklük şayanı nazar olduğundan bu varidat (100 000) Mra noksaniyle 
(475 000) lira tesbit kılınmıştır. 

F. : 1.-M. : 3. — Mukataa: j 
Umumî izahatta arzolunduğu üzere Hazine tasarrufunda bulunan mukataalı gayrimenkulljerm 

mukataaları için (4070) numaralı kanun mucibince Maliyeden alınacak (400 000) lira ile.bu vari
dat yükseltilmiş idi. Bir defaya mahsus olan bu para 1942 malî senesi muhammenatı üzerine mü
essir olacağında şüphe bulunmadığından ve yukarda müeccele varidatında bahsedilen ahval burada da 
aynen varit olduğundan haddi zatinde tahakkukatı mahdut olan bu varidat (400 000) lira noksaniyle 
(50 000) lira tahmin olunmuştur. 

F. : 2. - M. : 1. — Evkafı mülhaka varidatından alınacak kontrol hakkı : 
Muhasebelerine bakılmakta olan mülhak vakıflardan ancak (40 000) lira kadar bir murakabe hakkı 

tahsil olunabileceği anlaşılmakta olduğundan bu miktar 1942 malî senesi içinde tahmin kılınmıştır, 

F. : 2. - M. : 2. — Mahlûl muaccelâtı : j 
Bu varidat 1938 senesinden itibaren inkişaf arzetmekte ve bütçeler muhammenatmı aşmaktaydı. 

Satıldıkça adedi azalmakta, bahusus yüksek kıymetlileri kalmamakta ve ekseriyeti itibariyle hisseli 

( S. Sayısı : 156 ) 



mahlûlât olup 3294 numaralı kanun mucibince tenzilâtla ve muk&ssaten hissedarlarına tefviz kılın
makta bulunan icareteyinli mahlûl emlâkin müeccelesi yine sabıkı gibi (75 000) lira tahmin olun
muştur. 

F . : 2. - M. : 3. — Orman hasılatı : 
Şimdiye kadar bu varidat (Orman ve zeytinlikleriyle arazi ve memba suları) namı altında toptan 

tahmin kılınarak bütçelere bir madde halinde vazolunmaktaydı. 1941 malî yılı bütçesinin Bütçe 
entcümeninde tetkik ve müzakeresi esnasında encümen mazbatasında işaret edildiği üzere bu va
ridatın gelecek seneden itibaren nevilerine göre ayrılarak her biri için bütçede ayrı, ayrı birer 
madde halinde gösterilmesi lâzımgeldiğmden bundan dolayı orman hasılatı ayrı bir madde halinde 
vazolunmuştur. 

Yapılan hesabına nazaran îğneada, Longoz, Is tiranca, Alemdağı, Şile, Kırık, Karadere ormanla
rından gerek ihale ve gerek emanet suretiyle bir sene zarfında almacak varidat (75 000) lira tah
min kılınmakta olduğundan bu miktar arz ve teklif olunmuştur. 

F. : 2. - M. : 4. — Zeytinlikler hasılatı : 
Yukarıda arzedidiği veçhile ayrı bir madde halinde gösterilmesi lâzımgelen bu varidat (3 913) 

sayılı kanun mucibince mütedavil sermaye ile işi ettirilmesine henüz başlanılmıyan Ayvalık Zeytin
likler işletme müdürlüğü mmtakası haricinde bulunan îzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Hatay vilâ
yeti zeytinliklerine aittir. 

Bunun da yapılan hesaplarına nazaran 1941 malî senesi mahsulâtı esas ittihaz edilmek suretiyle 
muhammenatı (100 000) lira tesbit kılınmıştır. 

F. : 2. - M. : 5. — Arazi ve incirlikler hasılatı : 
Orman, zeytinlikler ve arazi hasılatı meyaninda memzucen bütçeler muhammenatma konulan 

bu varidatın dahi ayrılması lâzımgeldiği cihetle muhammenatı Aydm'daki incirlikler, Giresun'daki 
fındıklıklar, sair mahallerdeki arazi hasılatı teşkil etmektedir. Yapılan hesaplarına nazaran bu kı
sım varidatta (15 000) lira tahmin olunmuştur. 

F . : 2. - M. : 6. — Zeytinlikler işletmesi hasılatı : 
(3 913) saylı Mütedavil sermaye kanununa tevfikan Ayvalık mıntakasında teşkil kılınan zey

tinlikler müdürlüğü zeytinliklerin kesif bulunduğu Edremit körfezi havzasındaki vakıf zeytinlikleri
ni işletmektedir. 

Yapılan hesap ve bilânçolarına ve tertip edilen faaliyet programına nazaran senede (400) bin 
liradan yukarı varidat yapan bu müdürlük imar ve tımar masarifi de dahil olduğu halde idare 
bütçesi ile bütün masarifini» alman sermaye faizi ile tesisat amortismanı ve bir miktar ihtiyat 
akçesini ayırdıktan sonra bütçeye irat kaydedilmek üzere safi kâr ve kira bedeli olarak (200 000) 
lira raddesinde bir para temin edeceği anlaşlmakta olduğundan bu miktar bütçeye vazolunmuş
tur. 

F . : 2. - M. : 7. — Vakıf memba suları işletmesi hasılatı: 
(3913) sayılı kanun mucibince vakıf memba suları namı altında teşkil kılınan bu müdürlük İstan

bul'da Alemdağı'nda Taşdelen, Defneli sularını işletmektedir. 
Faaliyet sahası ahval dolayısiyle mevzii bir halde kalmasına rağmen sene besene inkişaf eden bu 

müdürlük de bilançoları mucibince senede yaptığı (70) küsur bin lira varidattan evvelâ kendi mas
raf mı ve (12) bin küsur Ura sermaye faizi ile tesisat, amortisman ve bir miktar da ihtiyat akçe
sini ayırdıktan sonra bütçeye irat kaydedilmek üzere (10 000) lira kadar kâr bırakmakta oldu
ğundan bu miktar tahmin kılınmıştır. 

F . : 2. - M. : 8. — Mütenevvi varidat : 
Bu varidat muhtelif mürekkebatı cami olarak şimdiye kadar bütçelerde bir madde dahilinde 

gösterilmekte idi. Başlıcası taviz, akar ve toprak satış bedeli faizleri teşkil etmekte idi. 
1941 malî yılı bütçesinin encümen mazbatasın daki işaret mucibince 1942 malî yılından itibaren 
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bu faizlerin de bütçelerde ayrı ayrı maddelerde gösterilmesi lâzrmgeldiği cihetle çıkarılmıştır. Bu 
madde de başlıca mülhak vakıfların icare ve mukataası ile vakıflar idareleri tarafından emaneten 
idare olunan vakıflar varidatından alınacak % 10 masarifi tahsiliye kalmış olduğundan diğer bazı 
ufak tefek aksama ait varidat ile birlikte (70 000) lira tahmin kılınmıştır. 

F. : 2. - M. : 9. — Akar ve toprak satış bedeli faizi : 
(2762) sayılı Vakıflar kanununun 12, 13 ncü maddeleri hükümlerine tevfikan mevkileririe ve 

temin ettikleri menfaate göre kalmaları gerekli görülmiyen akar ve toprakların satılarak elde edi
lecek bedelleri yerlerine akar yapılıncaya veya alınıncaya kadar tenmiye edileceği cihetle bunların 
faizleri ancak elde mevcut satış paralariyle ölçülmesi lâzımgelir. Sarf edildikçe miktar azalacak veya 
satıldıkça fazlalaşacak olan bu varidat için bütün tahavvül ve ihtimaller gözönünde bulundurulmak 
suretiyle (200 000) lira faiz tahmin olunmuştur. 

F. : 2. - M. : 10. — Taviz bedeli faizi: 
(2762) sayılı Vakıflar kanununun 27 nci maddesi mucibince icareteynli ve mukataalı gayrimen-

kullerden alınmakta olan taviz bedelleri, 32 nci madde hükmüne tevfikan nemalandırılmakta olma
sına mebni bunun da faizinin mevcut parasiyle ölçülmesi lâzımgelir. Bugüne kadar taviz bedelin
den elde edilen para ile tahsilat seyirlerine nazaran 1942 malî senesi sonuna kadar elde edilecek 
para gözönünde tutulmak suretiyle (320 000) lira faiz tahmin kılınmıştır. 

F. : 2 - M. : 11. — Müteferrik hasılat: 
Normal vaziyetini muhafaza ederek aynı miktar üzerinden yürüyeceği anlaşılan bu varidat sabıkı 

gibi (100 000) lira tahmin olunmuştur. 

F . : 2 - M. : 12. — Vakıf paralar faizi 
Bugün Vakıf paralar müdürlüğünde tenmiye kılınmakta bulunan vakıfların asıl sermayesini teş

kil eden para miktarı yarım milyondan yukarı olmasına mebni bunun getireceği faiz (53 000) lira 
tahmin kılınmakta olduğundan yine sabıkı gibi bu miktar bütçe muhammenatma vazolunmuştur. 

Masraf bütçesi 

Masraf bütçesi varidat bütçesine nazaran (400 000) lira fazladır. (4178) numaralı kanun muci
bince vukubulan fevkalâde zamdan mütevellit olan bu açığın umumî izahatta arzolunduğu üzere Va
kıflar umum müdürlüğünün muayyen olan varidatı ile teminine imkân olmadığından Maliyeden yapı
lacak yardım ile kapatılması teşebbüsünde bulunulmuş idi. Buna da imkân bulunamadığı cihetle 
yapılacak istikraz ile karşılaştırılması zaruri görülmüştür. 

Masraf tertipleri ekseriyet itibariyle sabıkı gibi vazedilmiş ve hattâ bir kısımları tenzilâtla konul
muştur. Ancak mahrukat ve iaşe, vergi gibi bazı masraf tertipleri bizzarure birer miktar faalalaş-
tırılmış ve vilâyetler müteferrik müstahdemler tertibi kadrosuna giren merkez müteferrik müstahdem
leri kadrosu buradan çıkarılarak tenazuru teminen merkez müteferrik müstahdemleri tertibine nakle
dildiği cihetle bu tertip bu yönden yükseltilmiş ve aynı zamanda çıktığı tertipte indirilmiştir. 

Yalnız işbu her iki tertibe görülen lüzum ve ihtiyaçlara binaen bir kaç müstahdem kadrosu 
ilâve olunmuş, 10 - 20 lira arasında az bir ücretle şu sıralarda adam bulmak imkânı olmadığı cihetle 
asansörcü, bekçi, kapıcı, odacı gibi bazı müteferrik müstahdemlere ve üç daktiloya da aynı imkân
sızlıkla beşer, onar lira cüzi birer miktar zam yapılmıştır. Binnetice lüzumu katî görülmedikçe hiç bir 
tertibe fazla bir tahsisat vazolunmamıştır. 

Bir de masraf bütçesi meşruhatından 22 nci faslın 2 nci hayvan yem bedeli meşruhatı zamdan do
layı on beşer lira diye tashih edilmiş ve 24 ncü faslın 2 nci hayrat tamiratı meşruhatına da deıtıir ve 
demire taallûk eden malzeme de alınabilir ibaresi ilâve kılınmıştır. 
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Bütçe kanun lâyihası 

1942 malî yılı Bütçe kanununun maddeleri 1941 malî yılı Bütçe kanunu ile kabul buyurul-
muş olan esasları ihtiva etmekte olduğu cihetle bunlar hakkında izahat verilecek bir şey görü
lememiştir. 

Ancak 1927 ve daha evvelki bütçe senelerine taallûk eden zimmet ve ilişikler (3497) sayılı ka
nunun şümulü dahiline girerek tasfiye edilmekte olmasına mebni 7 nci maddenin birinci fıkra
sındaki 1336 yıh 1928 - 1933 yılı ve 1936 ve ikinci fıkradaki 1933 yılı 1936 yılı diye tashih edil
miştir. 

(2762) sayılı Vakıflar kanunu mucibince mazbut vakıflar arasına alınan bazı vakıfların alâ
kalılarına bu baptaki nizamnameye göre tahsis edilecek olan intifa haklarının neye baliğ ola
cağının bidayeten tahminindeki imkânsızlık dolayrsiyle bir senei maliye içinde mülhak vakıf
lardan mazbuta meyanma alınacak olan vakıflarda olduğu gibi 1942 malî senesinden itibaren de 
bir senei maliye içinde tahsis edilecek intifa haklarının bütçenin masraf kısmında açılacak hu
susi bir fasla tahsisat kaydı suretiyle tesviyesi ve tesviye edilecek paraların hesabı katide ay
rıca gösterilmesi ve bu paraların ertesi sene bütçesine tahsisat vazı ile buradan verilmesi düşü
nülmüş ve bu maksatla Bütçe kanun lâyihasının alâkadar bulunduğu 9 neu maddesine bazı fık
ralar ilâve olunmuştur. 

Varidat muhammenatı mukannen ve gayri mukannen normal masrafları karşılıyacak du
rumda olması itibariyle temin edilen muvazene ve noktadan bozulmamıştır. Ancak yukarıda da 
arzolunduğu üzere 4178 sayılı kanun mucibince Vakıflar umum müdürlüğü memur ve müstah
demlerine de verilmesi lâzımgelen fevkalâde zamdan mütevellit olup normal varidatla kapatıl
masına imkân görüleni iyen (400 000) lira açığın bir defaya mahsus olmak üzere istikraz edile
cek para ile kapatılması zarureti karşısında kalınmakla 14 ncü madde bu maksatla arzolıınmus
tur. 

1941 malî yılı Bütçe kanununun 5 nci maddesi mucibince tcra Vekilleri Heyeti karariyle bazı 
masraf tertiplerinden yapılacak hizmetler için alınan kadroların cetveli 1942 malî yılı bütçesi
nin sonuna eklenerek takdim kılınmıştır. 

Bütçenin masarifi muhakeme maddesinden görülen lüzumlara binaen şimdiye kadar 1263 
numaralı kanuna istinaden istihdam kılınmakta olan maktu ücretli avukatlar hakkındaki salâ
hiyetin (3656) sayılı kanunun 25 nci maddesinin son fıkrasiyle kaldırılmış olduğu hakkında bu 
kere Divanı muhasebatça bir mülâhaza serdedilmiş bulunduğu cihetle mezkûr tertip de (E) cet
veline alınmıştır. 
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Rapor 

Vakıflar umum müdürlüğünün 1942 malî yılı bütçesini tetkik ettim. 
(3 407 867) lira masrafa mukabil (3 008 000) lira irat tahmin edildiğine göre bütçe (400 000) 

Mra açık rile gelmiş ve bu açığın aynı miktarda borç alınarak kapatılması için de bir maddei ka
nuniye teklif olunmuştur. 

(400 000 lira açığın sebebine gelince: bu varidatın azalmasından değil, 4178 numaralı ka
nunun Umum müdürlüğe tahmil ettiğd külfetten doğmuştur. Filhakika Umum müdürlüğün geçen 
yıl varidat bütçesi (3 175 000) lira olmasına mukabil bu sene (3 008 000) liradır. Ancak geçen yıl 
mazbatamızda da izah edilmiş olduğu üzere geçen sene bütçesine dahil paralardan (400 000) lira 
gdbi büyük bir para Maliyeden bir defaya mahsus olmak üzere alınacak müterakim mukataaya ait 
idi. Bu itibarla iki bütçe arasında bir mukayese yapılmak lâzımgelirse evvelâ bu paranın hariç 
tutulması dcabeder. Böyle yapılınca da geçen senenin normal varidatı (2 775 500) lira olur. Buna 
nazaran 1942 dçin tahmin ve teklif edilen varidatı geçen seneden (232 500) lira fazk olarak kabul 
etmek lâzımdır. Buna rağmen bütçenin açık ile gelmesi yukarıda da arzedildiği üzere 4178 numa
ralı kanun ile verilmesi lâzım gelen zamların çok yüksek bir yekûna baliğ olmasındandır. 

Filhakika 4178 numaralı kanun Umum mü dürlükte en vâsi bir tatbik sahası bulmuştur. 
adedleri bir kaç bini bulan cami hademesi aylıkları itibariyle zamdan kamilen % 25 derecesinde 
istifade edecek kısımdan oldukları gibi adedlerinin çokluğu dolayısiyle çocuk zammı da mühim bir 
yekûn tutmaktadır. Şu izahata göre içtinabı mümkün olmayan bu açığın kapatılması ya Belediye 
ve idarei hususiy elere olduğu gibi Maliyece bir miktar yardım edilmesi veya bir istikraz ile ka
bildir. Bütçenin Meclise arzedilen şekline nazaran ikinci şekil tercih olunmuştur. 

Cumhuriyet devrinin en bariz vasfı daima en emin adımlarla yürümek ve bunun için de masrafı 
iradına uydurmak âdi bütçesinde istikraza yer vermemektir. Umum müdürlükte ötedenberi bu 
düstura sadık kalmış vakit, vakit sıkışık vaziyetlerinde Maliyenin yardımlariyle bütçesinde bunu 
tatbika çalışmıştır. Bu cihetleri nazarı dikkate alan ve her ne sebebe mebni olursa olsun açık 
bütçeye ruznaınesinde yer vermiye Encümene mütevazi bir bütçe arzedebilmek için bütçe üze
rinde inceden inceye yapılan elemelerle bu açığın (200 000) lira kadarının kapatılabileceği, fa
kat kalan (200 000) liranın bazı mülhak ve hususi bütçelerde olduğu gibi Maliyece temini za
ruri olduğu neticesine varılmış ve Encümende Maliye vekili nezdinde yapılan teşebbüs üzerine Hükü
metçe de bu suret kabul olunarak Maliye bütçesine Evkaf için (200 000) lira konulmuştur Şükranla karşı
lanmak lâzımgelen bu yardım ve yukarıda da arzedildiği üzere hesabı katilere ve on aylık tahsilat se
yirlerine göre bazı kalemlerine yapılan ufak tefek zamlar ve masraf bütçesinde yapılan tenzillerle büt
çenin tevazünü temin olunmuştur. Bütçe açığının bu suretle bertaraf edildiğini arzdan sonra masraf 
kısmından başlanarak müfredat üzerine arzı lâzımgelen tafsilâta gelince : 

Memurlar, açık maaşı, çocuk ve yakacak zamları namiyle teklif edilen paralar aynen bırakılmıştır. 
Birinci faslın birinci maddesi geçen seneden (95 275) lira fazladır ve bunun (5 000) lirası maaşı asli 
mukabili olmak üzere teşkilâtın tevsii için konulmuştur. Umum müdürlük 3461 numaralı teşki
lât kanununun muvakkat ikinci maddesi hükmüne dayanarak bu parayı istemekte ise de bütçenin bu 
günkü vaziyeti dolayısiyle bunu kabule imkân yoktur. Çıkarılması zaruridir. Ancak bir çok bütçe
lerde olduğu gibi Evkaf bütçesinde de çocuk ve yakacak zammı olarak teklif edilen paraların esasen:kifa
yetsiz olduğu yorulmuş ve bu kifayetsizliğin maaş tertibinden yapılacak tasarruflarla telâfisi mümkün ola
cağı düşünülerek teşkilâtın tevsii için değil, fakat çocuk ve pahalılık zamlarını karşılayabilmek için 
madde teklif veçhile bırakılmıştır. 

Geçen senenin aynı olan tekaüt ikramiyesi son üç senelik tediye miktarma nazaran muvafıktır. Bu 
şene münakale ile alınan para sarfolunmamıştır. 

Merkez müteferrik müstahdemlerinde görünen (15 607) lira fazlanın (7 800) lirası vilâyetler 
müteferrik müstahdemlerinden bazılarının buraya alınmasından, (4680) lirası yeniden teklif edilen 
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kıymetlerle bazı hizmetlere beşer ve onar lira olarak yapılması düşünülen zamlardan mütevellittir, 
Yeni teklif edilen hizmetlerden inşaat ambar memuru ile bahçıvana filhal pekte lüzum ve zaruret 
olmamasiyle çıkarılmış ve diğerlerinin kabulü muvafık olacağı mütalâa edilmiştir. 

Bu meyanda dahil bulunan ve daha ziyade veznedar yardım işlerinde kulanılacağı anlaşılan tah
sildar için teklif edilen ücret emsalinden fazla ise de buna tahsilatından aidat verilmiyeeeği ifade 
edildiğinden aynen ipka olunmuştur. Bu suretle yapılan tenzilâttan sonra madde (30 496) lira 
olarak tesbit edilmiştir. 

Vilâyetler ücretli memurları tahsisatında görülen fazlalık fevkalâde zamlardan ileri gelmiştir. 
Vilâyetler müteferrik müstahdemleri tertibinde (33 476) lira fazlalık vardır. Bunun (25 256) 

lirası fevkalâde zamlardan, (6 480) lirası yeniden yapılan bazı tekliflerden ve (1 740) lirası da hu
susi mahiyetteki bazı ufak, tefek zamlardan doğmuştur. Yeniden teklif edilen hizmetlerden bazıla
rının çıkarılması suretiyle bu maddenin de (3 457) lira noksaniyle (200 007) olarak kabulü muva
fık olacağı mütalâasındayım. |k*v. 

Yukarıdada arzettiğim veçhile çocuk ve yakacak zamları teklifi noksan ise de bu tahsisat birinci 
fasla alındığına ve noksanının oradan ikmal edilebileceğine mebni aynen bırakılmıştır. 

Yapılan incelemeler neticesinde merkez mefruşatından (1 000), kırtasiyeden (500), müteferrika
sından (1 000) vilâyetler mefruşatından kezalik (1 000), vilâyetler müteferrikasiyle defatir ve ev
rakı matbua ve apartımanlar masraflarından üçer bin bakım masraflarından (2 256) lira tenzili 
mümkün görülmüştür. 

Süvari muhafaza memurlarına verilmekte olan onar lira yem bedelinin on beşer liraya çıkarılma
sı ve ilâvesi zaruri görülen iki muhafızın hayvanlarına da aynı suretle on beşer lira yem bedeli 
verilebilmesi için hayvan yem bedeli maddesine (7 380) lira olarak teklif edilmiş ise de yem bedel
lerinin arttırılması için kanun getirilmediği ve vaktin darlığı dolayısiyle de getirilemiyeceği bildiril
mesi üzerine yem bedeli farkı olarak bu maddeden de (2 450) lira tenzil olunmuştur. 

Gerek akar ve gerek hayrat tamiratının en mübrem ve müstacel işlere hasrı zaruretine ve âbidatm 
tamiri için de geçen seneden kalan paranın kullanılacağına göre sırf muvazeneyi temin için akar ve 
hayrat tamirleri tertiplerdnden de beşer bin lira indirilmiştir. 

Bu sene izmir fuarının belki de açılamıyacağı ve esasen burada yeniden bir tesisat yapılması da 
mevzuubahis olmadığı cihetle bu tertipten (3 000) ve tapu harçları tertibinden (2 000) lira indiril
miştir. 

Geçen seneye nazaran (8 000) lira kadar fazlasiyle Gureba hastanesi için teklif edilen (120) bin 
liranın kifayetsizliği müstağnii izah olmakla buna da (10 000) liranın daha zammı muvafık ola
caktır. 

Tekaüt maaşlarında görülen fazlalığın (10 000) lirasının ihtiyat olarak vazedildiği anlaşılarak bu
nun da (5 000) lirası tenzil edilmiştir. 

Otuz ikinci faslın birinci maddesini teşkil eden hayrat hademesi tahsisatı hakkında hesabı katiler 
üzerinden yapılan tetkik ve hesaplara göre bu tertibe (940 000) liranın kâfi geleceği anlaşılmış ve 
madde o suretle tashih edilmiştir. 

Varidata gelince: 400 000 lira açığın bütçe dahilinden kapatılması lâzımgelen 200 000 lirasın
dan masraf tertiplerinden temin edilenleri yukarıda arzedilmişti. Varidat kalan kısmı içinde varidat 
maddelerinden her birinin son üç senelik tahakkuk ve tahsilat seyirleri ve içinde yaşadığımız fevkalâ
de halin tesirleri nazarı dikkate alınarak yapılan elemeler neticesinde varidat bütçesinin birinci faslı
nın birinci icarı vahide maddesinin on bin, ikinci müeccele maddesinin yirmi beş bin, ikinci faslın 
ikinci mahlûl muaccelât maddesinin on beş bin ve altıncı zeytinlikler işletmesi maddesinin elli bin 
lira ki çemen yüz bin lira miktarında yükseltmeye müsait bulunduğu anlaşılmış, bu suretle ve Maliye
nin vereceği iki yüz bin lira ile tevazün temin olunmuştur. 

Bütçenin varidat ve masraf kısımları hakkındaki maruzata nihayet vermeden bu münasebetle 
yapılan tetkikler sırasında elde edilen malûmata, bazı evrak ve vesaika dayanarak aşağıda sırala
nan hususlar hakkında bazı temenni ve tavsiyelerde bulunmak faydalı mütalâa edilmiştir-

Umum müdürlük için çok kuvvetli ve her an artmaya elverişli bir varidat şüphesizdir ki 
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icare ve mukataa idi buna rağmen ve sırf memlekette gayrimenkul tasarrufunda vahdeti temi-
nen bu icare ve mukataalar muayyen bir taviz mukabilinde peyderpey kaldırtmaktadır. 

Alman hesaplara göre vakıflar kanuunun meriyete girdiği tarihtenberi bu taviz bedellerinden 
6 037 223 lirası mazbutaya 255 643 lirası mül ha kaya ait olmak üzere ceman 6 292 866 lira bir 
para temin olunmuştur 

Kanunun emirlerine göre tenmiyesi lâzımgelen bu paraları umum müdürlük vakıf paralar mü* 
dürlüğüne vermekte ve orası da bu paraları bittabi tamamen ikraz da kullanamadığından yine 
Umum müdürlüğün emrile kısmen Hazine tahvilâtına yatırmakta, kısmen de bankalarda tenmiyeye 
çalışmaktadır. Vakıf paralar idaresinin nisan nihayetindeki nakit vaziyetine göre 2 325 723 lira 
gibi büyücek bir yekûna baliğ olan bu paraların vadeli ve %6 faizli olan 63 küsur lira da baş
kasından ancak % 2,5 ..k, 4 a» asır h bir faiz alınabilmektedir. Halbuki vakıf paralar muamelâtı
nın selâmet ve intizamını temin için bundan 500 000 lira kadarının veya biraz daha fazlasının 
ayrıldıktan sonra bakiyesiyle Hazineye tahvili mubayaa edilse hem Umum müdürlük için azimsa-
nılmıyacak bir menfaat temin olunacak, hem de dolayısiyle Hazine ihtiyaçlarına yardım edilmiş 
olunacaktır. 

Daha faydalı her hangi bir işte kullanmak lüzumunun tahakkukunda Hazine tahvillerinin der
hal nakde kabili tahvil olduklarına göre bu paraların tahvil mubayaasına tahsisleri bir mahzuru 
da dai değildi. 

İşletme işleri: 
İşletme işleri hakkında verilen hesap ve malûmata göre bunlardan bugün yalnız zeytinlikler işlet* 

mesi faideli addolunabilir, o da bugünün fevkalâde şartlarından dolayıdır. Nitekim bu sene işleti
me idaresince 664 866 kilo yağ istihsal edildiği ve yağ fiyatları harbi umumide bile görülmemiş de
recede yükselmiş bulunduğu halde bütçeye irat edilen safi miktar; ilâvesi arzedilen 50 000 lira ile an
cak 250 000 liradan ibarettir. Yağ fiatlarının normal değil, fakat bugünkü fiyatların yarısına 
düştüğü gün dahi işletmenin Evkaf için faydalı olacağından bihakkın endişe edilebilir. Bu cihet yani 
işletmelerin hakikî vaziyetinin ve idamelerin Umum müdürlük için faideli olup olmadıklarının bu 
işletmeler bütçelerinin tanzim ve murakabeleri vazifeleri kendine verilmiş olan idare meclisince ve 
Umum müdürlükçe etraflıca tetkik olunarak gelecek sene bütçesiyle Meclise bir raporla gelmeleri 
muvafık olur. 

İşletme işinde nazarı dikkati celbeden bir nokta da Umum müdürlükçe emaneten idare edilen 
vakıflar mahsulü için ayrılan paradır. Bu para 25 950 liradır ve 7 609 çuval itibariyle 700 000 kü
sur bin kilo mahsul mukabilindeki beher kiloya 4 kuruştan dun bir para isabet eder. Bundaki isa
betsizlik derkârdır, bunun makul ve az çok rayice uygun bir hadde çıkarılması uygundur. 

Vakfiyelerin tercümeleri ve yeni harflere tebdili işleri: 
Arşiv masrafı namiyle bütçede bir para mevcuttur ve bu para (E) cetveline giren tahsisat meya-

nmdadır. Bütçe lâyihasına raptedilen cetvele göre burada yetmiş beş lira ile bir, altmış lira ile bir ki 
iki mütercim kullanılmakta ve Arapça vakfiyeler tercüme ettirilerek yeni harflere çevrilmektedir. 

Yeni harflerin kabulünden ve mekteplerde tedrisatın aldığı şekilden sonra yalnız arapça vakfi
yelerin değil, diğer vakfiyelerden bazılarında bugünkü neslin anlıyabileceği Türkçeye tercümeleri 
zaruridir. Çünkü öyle Türkçe vakfiyeler vardır ki bunu yeni neslin - bugünkü tahsilin mahiyetine -
göre - anlamasına imkân yoktur. Bu itibarla bu işe geniş ve kuvvetli bir kadro ile hız vermek 
lâzımdır. Umum müdürlüğün bunu gözönüne alarak ihtiyacı karşılıyacak tam tedbirleri düşünme
si ve alması tavsiye ve temenniye şayandır. 

(E) cetveli ve inşaat ve tamirat işleri: 
Bütçenin (E) cetveline dahil bulunan tahsisat meyanmda inşaat ve tamirat tertipleri de 

dahildir. Bütçeye merbut cetvelinden anlaşıldığına göre bu tertiplerden geçen sene Heyeti Veki* 
leden alınan kadroların yekûnu 41 370 liraya baliğdir. Bu sene bu tertiplere konulan para hem 
daha az, hem de yapılacak işler ufak, tefek tamirlerden ibaret olacaktır. Umum müdürlüğün esa* 
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sen merkezde ve İstanbul'da sabit bir heyeti fenniyesi de olduğuna göre bu ufak, tefek tamiratın 
bunlar tarafından idaresi mümkündür. Binaenaleyh inşaat ve tamirat tertiplerinin bu cetvel
den tamamen çıkarılması veyahut az ve çok buna ihtiyaç varsa alınacak kadroların bu tahsisa
tın bütçedeki miktarlarının âzami % onunu geçmiyecek surette olmalarının nazarı dikkatten 
dur tutulmaması lâzımdır. 

Umum müdürlük memur ve müstahdemleri Barem kanununda olduğu gibi 4178 numaralı ka
nununun da dairei şümulüne dahil ve o kanundan resen müstefit oldukları gibi cami hademeleri 
de kanunun yedinci maddesi hükmüne tevfikan Umum müdürlükçe bu kanundan istifade etti
rilmişlerdir. Ancak mütevellileri veya onlara izafeten ve emaneten Umum müdürlük tarafından 
idare edilen vakıflar hademesine bu zammın verilmediği anlaşılmıştır. 

Kanunun yedinci maddesinde birinci ve ikinci maddelerde yazık istihkaklara mümasil olup 
miktarı veya âzami haddi kanunla tesbit edilmiyerek muayyen makamların takdirine bağlı olan
lara da bu zamların verilip verilmemesi aynı makamların takdirine tabidir denildiğine, mülhak 
vakıflar hademesinin aylıklarının zam ve tezyidi de Umum müdürlüğün salâhiyetleri cümlesin
den bulunmasına mebni fevkalâde vaziyetin doğurduğu müşkülâtı az ve çok bertaraf etmek 
üzere verilen fevkalâde mahiyetteki bu zammın vakıfları varidatı müsait olanlar için verilme
mesi doğru olamıyacağmdan bu muamelenin bir anevvel tashihi cihetine gidilmesi doğru olur. 

Bütçe kanunu: 
Bütçenin Meclise açrk olarak verilmesine göre bu açığın istikrazla kapatılması hakkındaki 

maddeye lüzum kalmamış ve diğer maddelerde esasen eski seneler bütçelerinde mevcut hüküm
lerin 1942 yılında da tatbikini temine matuf olmalariyle izahlarına mahal görülememiştir. En
cümenin yüksek tasvibine arzolunur. 

18. V. 1942 
Raportör 

Diyarbakır 
Rüştü BeMt 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 23 . V. 1942 
Mazbata No. 95 
Esas No. i/769 

Yüksek Reisliğe 

Vakıflar umum müdürlüğünün 1942 malî 
yılı bütçesi hakkında Başvekâletin 28 . II . 1942 
tarih ve 6/841 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun lâyihası Encümenimize ha
vale buyurulmakla Vakıflar umum müdürü 
Fahri Kiper hazır olduğu halde tetkik ve mü
zakere olundu. 

Umum müdürlüğün 1942 maljî yılı bütçesi 
3 457 867 lira masrafa mukabil 3 058 000 lira 
varidat gösterilmek suretiyle teklif edildiği ve 
açıkta kalan 400 000 İtfanın da istikraz ile ka
patılması düşünüldüğü alman izahlardan anla
şılmıştır. 

Yapılan tetkiklere göre bu açık, varidatın 
azalmasından değil, 4178 sayılı kanunun Umum 
müdürlüğe tahmil ettiği külfetten doğmuştur. 
Gerçi Umum müdürlüğün geçen yıl varidat 
bütçesi 3 175 500 lira olmasına mukabil bu se
ne 3 058 000 liradır. Ancak geçen yıl mazba
tamızda da arzedilmiş olduğu üzere geçen se
nenin irad bütçesine dahil paralardan 400 000 
lira gibi büyük bir para Maliyeden bir defaya 
mahsus olmak üzere alınacak müterakim mu-
kataaya ait olup bu para ile aynı yıl bütçesine 
âbidatm tamiri için 1941 bakiyesi olarak konu
lan elli bin lira hariç tutulduğu takdirde geçen 
senenin normal varidatı 2 775 500 liraya inmiş 
olur. 1942 yılı için tahmin edilen miktar 
3 008 000 lira olduğuna göre 1942 yılı için 
tahmin ve teklif edilen varidat geçen senenin 
normal varidatından 232 500 lira fazla olduğu 
anlaşılır. Buna rağmen bütçenin açıkla gelmesi 
yukarıda da arzedildiği üzere 4178 sayılı ka
nun ile verilmsi lâzımgelen zamların ve bilhas
sa adedi dört bini mütecaviz olan cami hade
mesinin kâffesinin aylıkları itibariyle % 25 
nisbetinde zamdan istifade edecek kısmdan ol
duklarından ve yine aynı sebeble bunlara veri
lecek çocuk zammının da mühim bir yekûna 
baliğ olmasındandır. 

Şu izahata göre içtinabı mümkün olmayan 
bu açığın kabulü zaruridir. Ancak Cumhuriyet 
devrinin en bariz vasfı daima en emin adam

larla yürümek ve bunun için de ve her şeyden 
evvel bütçelerin masrafını iradına uydurmak, 
âdi bütçede ne pahasına olursa olsun istikraza 
yer vermemek olduğa, dan açığı bertaraf 
edebilmek için bütçe üzerinde inceden in
ceye yapılan elemelerle bu açığın 200 000 
lira kadarının kapatılabileceği, fakat kalan 
200 000 lianm bazı mülhak ve hususi bütçelerde 
olduğu gibi Maliyece temininden başka çare ol
madığı neticesine varılmış ve encümende Maliye 
vekili nezdinde yapılan teşebbüs üzerine Hükü
metçe de bu suret kabul olunarak Maliye bütçe
sine Vakıflar için de 200 000 lira konulmuştur. 
Bu yardım ve yukarıda da arzedildiği üzere he
sabı katilerle bu senenin on aylık tahsilat seyir
lerine ve içinde bulunduğumuz vaziyetin bazı 
varidat üzerinde yaptığı müspet tesirlere da
yanılarak bazı irat kalemlerine yapılan ufak te
fek zamlar ve masraf bütçesinde yapılan tenziller
le bütçenin tevazünü temin olunmuştur. Bu su
retle encümence irada yapılan zamlar 100 000 ve 
masraf bütçesinden yapılan tenzil ve tasarruflar 
110 küsur bin liradır. Bütçenin samimiyetini 
muhafaza edebilmek için varidatta olduğu gibi 
masrafta da hizmetlerin müteessir olmamasına 
itina edilmiş ve tenzillerde daima bu cihet gözö-
nünde tutulmuştur. 

Masraf bütçesinde yapılan 110 küsur bin lira 
tasarruftan 10 bin lirası Guraba hastanesi için 
Umum müdürlükçe teklif edilen paraya ilâve olu
narak 130 000 liraya çıkarılmış ve mütebakisi 
bütçenin tevazününe karşılık tutulmuştur. 

Maaş tertibinde görülen fark fevkalâde 
zamların karşılığıdır. Mevcut fiili kadroya hiç 
bir ilâve kabul edilmemiştir. Merkez ve vilâyet
ler müteferrik müstahdemleri kadrolarında yapıl
ması teklif edilen ilâvelerden bir kısmı k4bul 
edilmemiş ve paraları tertiplerinden tenzil olun
muştur. Merkez müteferrik müstahdemleri me-
yanında istenilen ve verilen izahata göre lü
zumu encümence de kabul ed'Ien tahsildarlık 
için teklif olunan 75 lira ücret emsaline naza
ran fazla görülmüş ise de buna ayrıca aidat verile 
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miyeceği ve daha ziyade devair ve müessesat ile 
olan para işlerinde kullanılacağı ifade edildiğin
den aynen bırakılmıştır. 

Bütçe kanunu: 
Birinci ve ikinci maddeler bu zam ve tenzille

re göre ve diğer maddelerde esasen geçmiş sene
ler bütçelerinde de yer almış olmalariylo bunlar 
da bazı ufak, tefek tashih ve tadillerle ve istik
raza ait olan 14 ncü maddenin tayyı suretiyle ay
nen kabul olunmuştur. 

Encümence hususi mazbata muharririnin ra
porunda kayıt ve işaret edilen meseleler üzerinde 
durulmuş ve Umum müdür tarafından nakit 
mevcudu fazlasının Hazine tahvillerine yatırılma
sı ndaki menfaatin kendilerince de nazarı itibare 
alınarak tatbika da geçilmiş olduğu, emaneten 
bakılmakta olan vakıflar zeytin mahsulü için 
verilen bedelin azlığı ile mülhak ve emaneten ida
re edilen vakıflar hademesinin de Fevkalâde zam 
kanunundan istifade ettirilmeleri hakkındaki 
mütalâaların tetkik edilerek muktezasmm ifasına 
çalışılacağı ve esasen tamirat ve inşaatta az mas
raf yapılmasına âzami derecede takayyüt gös
terildiği ve Vakıflar idaresinin en belli başlı 
gelir kaynaklarından biri olan işletmelerin faali
yetlerinin rantabl bir hale getirilmesi emrinde 
sarf edilen dikkat ve itinaya bir kat daha germi 
verilerek izhar edilen arzuya tevfikan idare mec

lisinin hazırlıyacağı raporun gelecek sene bütçe
sine raptolunacağı yolunda verilen izahat kâfi 
görülmüştür. 

Yapılan zam ve tenzillerden ve Maliyenin ve
receği 200 000 liranın ilâvesinden sonra Vakıf
lar umum müdürlüğünün 1942 malî yılı bütçesi
nin masraf kısmı 3 356 869 lira ve varidat kısmı 
3 358 000 lira olarak tcsbit olunmuştur. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek "Reisliğe takdim olunur. 

Reis Reis V. M. M. 
Corum Kastamonu Muğla 

/ . Eker T. Coşkan İT. Kitabet 

Kâtip 
istanbul Bursa Bursa 

F. Öymr.n Dr. S. Konuk Nevzad Ayaş 

Diyarbakır Elâzığ Giresun 
Rüştü Bekit F. Alt ay M. Akkaya 

îsparta İstanbul İstanbul 
E. Ünlü S. Vraz H. Ülkmcn 

Kayseri Kırklareli Mardin 
8. Hayrı Ürgüblü B. Denker R. Erten 

Muş Ordu Samsun 
Ş. Ataman H. Yalman M. Ali Yörüker 

Sivas Tokad Yozgad 
Remzi Çiner H. İV. Keşmir A. Sungur 

( S. Sayısı : 156 ) 



— 13 — 

Vakıflar Umum müdürlüğünün 1942 malî yılı bütçe 
kanunu 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

MADDE 1. — Vakıflar umum müdürlüğü 
1942 malî yılı masrafları için bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (3 457 876) lira tah
sisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar umum müdürlüğü 
1942 malî yılı masraflarına karşılık olan varidat 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(3 050 000) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Vakıflar umum müdürlüğü 
tarafından 1942 malî yılı zarfmda tahsil edile
cek varidat nevilerinden her birinin müstenit 
olduğu hükümler bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 4. — 1942 malî yılı zarfmda kapa
tılmak üzere Başvekâletin tensibiyle (300 000) 
liraya kadar kısa vadeli avans ve hesabı cariler 
akit ve küşadma Umum müdürlük mezundur. 

MADDE 5. — Vakıflar umum müdürlüğü 
teşkilâtı hakkmdaki kanunun mevzuu haricinde 
kalanlarla ücretli müteferrik müstahdemler 
kadrosu bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. Fasıl numaraları ile unvanları bağlı (E) 
işaretli cetvelde yazılı masraf tertiplerinden 
idaresi zaruri görülen muvakkat mahiyetteki 
hizmetler için aylık ücretli veya yevmiyeli 
müstahdemler kullanılabilir. Bunların kadro-
lariyle 3656 sayılı kanunun 13 ncü maddesi 
hükümlerine tabi ihtisas mevkileri îcra Ve
killeri Heyeti karariyle tesbit ve mütaakıp 
yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine tevdi 
olunur. Yevmiye alan amele bu hükümden müs
tesnadır. 

MADDE 6. — Geçen yd borçlan tertibine 
mevzu tahsisat kifayet etmediği takdirde işbu 
borçlar taallûk ettikleri hizmetlere tekabül et
mek üzere cari yıl bütçesine mevzu tahsisattan 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1. — Vakıflar umum müdürlüğü 
1942 malî yılı masrafları için bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (3 356 869) liraı tah
sisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Vakıflar umum müdürlüğü 
1942 malî yılı masraflarına karşılık olan vari
dat bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (3 358 000) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen. 

MADDE 4. — Aynen. 

MADDE 5. — Vakrrlar umum müdürlüğü 
teşkilâtı hakkmdaki kanunun mevzuu haricin
de kalanlarla ücretli müteferrik müstahdemler 
kadrosu ile nakil vasıtaları kadrosu bağlı (D) 
işaretli celvelde gösterilmiştir. Fasıl numara
ları ile unvanları bağlı (E) işaretli cetvelde 
yazılı masraf tertiplerinden idaresi zaruri gö
rülen muvakkat mahiyetteki hizmetler için ay
lık ücretli veya yevmiyeli müstahdemler kulla
nılabilir. Bunlarm kadrolariyle 3656 sayılı ka
nunun 13 ncü maddesi hükümlerine tabi ihtisas 
mevkileri icra Vekilleri Heyeti karariyle ıtesbit 
ve müteakip yıl bütçesiyle Büyük Milleti Mec
lisine tevdi olunur. Yevmiye alan amele bu hü
kümden müstesnadır. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçlan tertibine 
mevzu tahsisat kifayet etmediği takdirde işbu 
borçlar taallûk ettikleri hizmetlere tekabül et
mek üzere cari yıl bütçesine mevzu tahsisattan 
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mezkûr tertibe Başvekâletin muvafakatiyle nak
len tesviye olunur. 

1928 - 1939 malî yıllarına ait olupta Muha-
sebei umumiye kanununun 93 ncü maddesi mu
cibince müruruzanmna uğramıyan ve karşılık
ları taallûk ettiği yıl bütçesinde mevcut borçlar 
1942 malî yılı bütçesinin masraf tertipleri tasar-
rufatmdan eski yıllar borçları faslında açıl ı,oak 
maddolere Başvekâletin muvafakatiyle naklen 
tesviye olunur. 

MADDE 7. — 1928 yılmdan itibaren 1936 
malî yılı nihayetine kadar avans suretiyle tes
viye edilip mahsubu icra edilmiyen sarfiyat ve 
ilişik ve eşhas zimemi hesabma alınarak mahsu
bu lâzımg'elen tediyat, taallûk ettiği yıl büt
çelerinin umumî yekûnlarında tahsisat bakiyesi 
bulunmak şartiyle 1942 malî yılı bütçesinde 
(eski yıllar mahsnbatc) adı altında açılacak bir 
fasıldan mahsup olunur, 

1936 malî yılı nihayetine kadar irat ve mas
raf mahiyetinde olan sarfiyat dahi tahsisat ba
kiyesi aranılmaksızm aynı fasla masraf ve mu
kabil varidat bütçesinde (oski yıllar varidat 
mahsubatı) adı ile açılacak bir fasla irat kay
dolunur. 
doîunur. 

MADDE 8. — 1927 malî yılı umumî Muva
zene kanununun 13 ncü maddesi mucibince tah 
sis edilmiş olup 1931 evkaf Bütçe kanununun. 
9 ncu maddesiyle maaşları Vakıflar umum mü
dürlüğüne devrolunan mülga tekke ve zavi
yeler mensuplarından vefat edenlerin veya umu
mî ve hususi bütçelerle idare olunan dairelerde 
bir vazife deruhde edenlerin maaşları kesilir. 

MADDE 9. — 1942 malî yılı içinde mülhak 
vakıflardan mazbuta meya.nma alınacak olan 
vakrflarm var idat lar Vakıflar umum müdür
lüğü bütçesinin varidat kısmında açılacak hu
susi bir fasla irat ve masrafları da aynı zaman
da masraf kısmında açılacak hususi bir fasla 
masraf kaydolunur. Bu vakıflar ertesi sene 
bütçe dahiline alınır. Vakıflarda intifa hakla
rının ne suretle tesbit ve ita olunacağı: hakkın
daki nizamname hükümlerine tevfikan 1942 ma-
lî yılı içinde tahsis edilecek intifa hakları da 
bütçenin masraf kısmında açılacak hususi bir 
fasla tahsisat kaydı suretiyle verilir. Verilen 
bu paralar hesabı katide ayrıca gösterilir ve er
tesi sene bütçesine alınır. 

meşkûr tertibe Başvekâletin muvafakatiyle nak
len tesviye olunur. 

1928 - 1.940 malî yıllarına ait olup ta Mu
hasebe! umumiye kanununun 93 ncü maddesi 
mucibin.ce müruruzamana uğramıyan ve karşı
lıkları taallûk ettiği yıl bütçesinde mevcut borç
lar 1942 malî yılı bütçesinin masraf tertipleri 
tasarruf atından eski yıllar b o r d a n faslında 
açılacak maddolere Başvekâletin muvafakatiy
le naklen tesviye olunur. 

PA'A1.}.\r̂  7. — Avnon. 

MADDİ S. — Aynen. 

MADDE 9. - - A y n e n . 
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MADDE 10. — 1332, 1340 ve 1341 malî yu

ları Vakıflar umum müdürlüğü Bütçe kanun
ları maddelerinden hükümleri 1942 malî yılın
da dahi devam edecek olanlar bağlı (H) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 11 — Hükmedilmiş borçlar terti-
bindeki tahsisat hükmedilmiş borcun tesviyesi
ne kifayet etmediği takdirde üst tarafı 1942 ma
lî yılı bütçesinin sonunda açılacak rakamız bir 
fasla bütçenin umumî tasarrufatmdan naklen 
tahsisat kaydedilmek suretiyle ödenir. Bu su
retle tahsisat kaydedilip ödenecek miktar hesa
bı katide ayrıca gösterilir. 

MADDE 12 — 2950 numaralı kanunun birin
ci madesi mucibince mazbut ve mülhak vakıflar 
akar ve toprak satış bedellerinden hususi fas
la kaydolunan tahsisattan yaptırılacak inşaat ve 
tamirat işlerinde lüzumunda İcra Vekilelri He
yeti karariyle o işin devamı müddetine münha
sır olmak üzere aylık ücret veya yevmiye ile 
mimar veya mühendis istihdamına umum mü
dürlük mezundur. 

MADDE 13 — 2518 sayılı kanun hükümleri 
mahfuz kalmak üzere 1936 - 1941 malî yıllarına 
ait karşılıksız borçları 1942 malî yılı bütçesi 
umumî tasarruflarından karşılık temini suretiyle 
açılacak rakamsız bir fasla tahsisat kaydederek 
ödemeğe Başvekil salahiyetlidir. Bu madde 
mucibince yapılacak tediyata ait ita emirleri 
evvelemirde Divanı muhasebatın vizesine tâbi
dir. Divanın vizesine iktiran etmedikçe bu ev
rakın muhteviyatı muhasipler tarafından tedi
ye olunamaz. 

MADDE 14. — 4178 numaralı kanun muci
bince 1942 malî yıl bütçesinden verilecek fevka
lâde zamlardan tevellüt edecek açığın kapatıl
masına karşılık olmak ve bir defaya mahsus bu
lunmak ve 1942 malî yılından itibaren bütçelere 
konacak tahsisattan on beş yıl içinde ödenmek 
üzere Başvekâletin tensibiyle Vakıf paralar mü
dürlüğünden (400 000) liraya kadar istikraz 
akdine Vakıflar umum müdürlüğü mezundur. 
İstikraz edilecek para 1942 malî yılı varidat 
bütçesinde açılacak bir faslı mahsusa irat kay
dedilir. 

MADDE 15 -— Bu kanun 1 haziran 1942 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

( S. Say: 

MADDE 10. — Aynen. 

MADDE 11. — Aynen. 

MADDE 12. — Aynen. 

MADDE 13. — 2518 sayılı kanun hükümleri 
mahfuz kalmak üzere 1937 - 1941 malî yılla
rına ait karşılıksız borçları 1942 malî yılı büt
çesi umumî tasarruflarından karşılık temini 
suretiyle açılacak rakamsız bir fasla tahsisat 
kaydederek ödemeğe Başvekil salahiyetlidir. 
Bu madde mucibince yapılacak tediyata ait ita 
emirleri evvelemirde Divanı muhasebatın vize
sine tabidir. Divanın vizesine iktiran etmedik
çe bu evrakın muhteviyatı muhasipler tarafın
dan tediye olunamaz. 

MADDE 14. — Aynen. 
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MADDE 16 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Başvekil memurdur. 
28 . III. 1942 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu A. R. Artunkal 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Dr. A. F. Tuzer Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Mî. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy Stm Day 

S. 1. M. V. G. î. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz 

Mü.V. 
F. Engin 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 
Ti.V. 

M. ökmen 

MADDE 15 Aynen. 
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A - CETVELİ 

M. Muhassasatın nev'i 

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

Birinci kısım 

O 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş ve 3178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 
Çocuk zammı 
[Ücretlilerle sairenin zammı da bu 
tertipten verilir.] 
Yakacak zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
Merkez ücretleri 

1 
2 

506 516 
4 000 

0 

601 791 
2 791 

0 

601 791 
2 791 

18 996 

0 

Pasıl yekûnu 510 516 

8 000 

604 582 

8 000 

720 

624 298 

8000 

Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 
4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek çocuk zammı 

1 200 
14 400 

15 600 

39 180 
170 054 
10 000 

219 234 

23 432 

0 

1 432 
32 007 

33 439 

46 306 
203 530 
10 000 

259 836 

23 432 

18 996 

1 432 
30 496 

31 928 

46 306 
200 007 
10 000 

256 313 

23 432 

0 
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MuhAANUMtın nev'i 

4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

ikinci bap - Masraf 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Merkez müteferrikası 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
Vilâyetler levazı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 

İkinci bap yekûnu 

1941 
Mail yılı 
tahaiaatı 

Lir» 

1942 mAU rıh için 
Hükümetçe Bnefimenee 
talep edilen kabul edilen 

lira Lira 

O 

23 432 

776 782 

3 000 

400 
1 800 

2 200 

8 000 

4 700 

4 000 
4 500 

8 500 

22 000 

48 000 

720 

43 149 

949 005 

3 000 

400 
2 500 

2 900 

8 000 

4 700 

4 000 
4 500 

8 500 

22 000 

49 100 

943 

0 

0 

971 

2 000 

400 
2 000 

2 400 

7 000 

3 700 

4 000 
4 500 

8 500 

19 000 

42 600 

Üçüncü bap - Müşterek 
masraflar 

Mütenevvi masraflar 
İcar bedeli 
Masarifi muhakeme 
Matbu evrak ve defterler 
Melbusat 

Fasıl yekûnu 

4 000 
40 000 
13 000 
4 000 

61 000 

4 500 
40 000 
13 000 
5 000 

62 500 

4 500 
40 000 
10 000 
5 000 

59 500 

Daimî memuriyet harcırahı 6 000 
( S. Sayısı : 156 ) 

6 000 6 000 



— 19 — 

F. M. Muhaaaasatın nev'i 

1941 
Malî yüı 
tahaiaatı 

lira 

19 000 
1 

6 000 

1 150 
7 171 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira lira 

19 000 
1 

6 000 

3 650 
5 919 

19 000 
1 

6 000 

3 650 
5 919 

14 Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

15 Yabancı memleketler harcırahı 
16 Müfettişler harcırahı 
17 Resmî telefon tesis ve mükâle-

me masrafı 
18 Posta ve telgraf ücreti 
19 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 300 300 300 
20 Mukannen masraflar 

1 Aidat 
2 Reddiyat [1] 
3 Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

îkinci kısım 

31 001 
43 664 
10 000 

84 665 

185 287 

1 -010 469 

31 001 
43 664 
10 000 

84 665 

188 035 

1 186 140 

31 001 
40 664 
10 000 

81 665 

182 035 

1 168 606 

21 
1 

2 
3 

4 

Birinci bap - Daimî masraflar 
Vakıf akarlar masrafı 
Vakıf akarlar vergi ve beledi
ye resimleri 
Sigorta karşılığı 
Apartımanlar ile Dördüncü va-
kıfhan ve sair vakıf akarlar 
masrafı [2] 
Yeniden alınacak tapu senetle
ri harç ve masrafı 

220 000 
20 000 

40 170 

8 000 

260 000 
20 000 

44 000 

10 000 

260 000 
20 000 

41 000 

8 000 

[1] Vakıflar kanununun 39 ncu maddesiyle bu baptaki nizamname mucibince tahsis edilen intifa 
hakkının müterakimleri bu tertipten verilir. 

[2] 1942 malî yılı içinde yeniden inşa edilecek veya satın alınacak binalarda kullanılacak kapıcı, 
kaloriferci, elektrikçi, asansörcü, ateşçi ve hademe ücretleri de bu tertipten verilir. 
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F. M. 

5 

22 

. 1 
2 

. • ' : • > 

Muhassasatm nev'i 

Şirketlere yaptırılacak sigorta 
karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Orman ve zeytinlikler ve vakıf 
arazi masrafı 
Bakım masrafı 
Fen memurları ile süvari mu
hafaza memurlarının hayvan 
yem bedeli [1] 

Fasıl yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1 000 

289 170 

100 000 

3 600 

103 600 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

1 000 

335 000 

92 256 

7 380 

99 636 

1 000 

330 000 

90 000 

4 930 

94 930 

23 Müzayede ve ihale heyetlerinin 
gayri muvazzaf azaları huzur 
ücreti 3 000 

24 Tamirat ve inşaat 
1 Vakıf akarlarla resmî mahiyet

te kullanılan ve irat getirmiyen 
binalar tamir ve inşası 100 000 

2 Hayrat tamiri ve inşa levazı
mı bedeli 

3 Âbidat tamiri 

3 000 

90 000 

3 000 

85 000 

niri 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

311 500 
0 

411 500 

807 270 

100 000 
50 000 

240 000 

677 636 

95 000 
50 000 

230 000 

657 930 

îkinci bap - Muvakkat mas
raflar 

25 Muavenet 
1 Darüşşafakaya yardım 15 000 
2 Bikudret hayratın imar ve ih

yasına muavenet 1 000 
3 Maarif cemiyetine yardım 2 000 
4 Veremle mücadele cemiyetine 

yardım 1 000 

15 000 

2 000 
2 000 

1 000 

15 000 

2 000 
2 000 

1 000 

[1] Beherine ayda onar liradır. 
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Muhassasatın nev'i 

Çocuk esirgeme kurumunda 
baktırılacak küçükler masrafı 
Şehitlikleri imar cemiyetine 
yardım 

Fasıl yekûnu 

Hükmedilmiş borç karşılığı 

Tetkik, tercüme tabı ve eski 
eserler satın alma ve fuar mas
rafı 
Hayrattaki kıymettar eşyanın 
tetkik ve tefrik masrafı 
Arşiv ve galerinin umumî mas
rafları 
[Mevcut vakfiye ve vesikaların ter
cüme ve tasnifi, türk harflerine 
çevrilmesi ve fihrist tanzimi için kul
lanılacak memurlara verilecek ücret 
ve yevmiyelerle türk âbidat ve me
deniyetine ve tarihine ait eser ve re
sim ve fotoğrafların mubayaası ve 
vakfiyelerin tabı ve neşir masrafları 
ve bunların muhafazasına muktazi 
levazım ve tesisat bedelleri bu ter
tipten verelir.] 
îzmir fuarında Vakıflar pav
yonu tesis ve idare masrafı 
Köylülere tevzi edilecek Çifte
ler çiftliği arazisi için ihtiyar 
edilecek masraflarla verilecek 
komüsyon 

Fasıl yekûnu 

ikinci bap yekûnu 

îkinci kısım yekûnu 

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

1 000 1 000 1 000 

2 000 2 000 2 000 

22 000 23 000 23 000 

1 500 1 500 1 500 

200 200 200 

15 000 13 000 13 000 

4 000 4 000 4 000 

1 000 1 000 1 000 

20 200 18 200 18 200 

43 700 42 700 42 700 

850 970 720 336 700 630 
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Muhassasatm nev'i 

Üçüncü kısım - Müesseseler 

G-ureba hastanesi masrafları 
İmaretler masrafı 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

liira 

112 123 
18 500 

1942 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

120 000 
20 000 

yılı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

130 000 
20 000 

Üçüncü kısım yekûnu 130 623 140 000 150 000 

Dördüncü kısım - Zat maaşları 
ve tahsisatlar 

Mütekait, dul ve yetim maaş ve 
tahsisatı fevkalâdeleri 165 000 211 000 206 000 
Zatî maaşlar 
Tevliyet ve evlâdiyet maaşı 
Muhtacin, amalar ve sair maaşı 
Tahsisatı fevkalâde 
İntifa hakkı suretinde tahsis 
edilecek aylıklar karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım 

6 000 
14 000 
22 000 

16 000 

58 000 

223 000 

7 440 
17 360 
27 280 

18 900 

70 980 

281 980 

7 440 
17 360 
27 280 

18 900 

70 980 

276 980 
m„::m." '— , — ı 

Umuru hayriye masrafları 
Cami ve mescitlerin hademe 
vazifesi ve tahsisatı fevkalâde
leri 
Tenvir, teshin 
Mefruşat (mubayaa, tamir) ve 
müteferrika 
Mülga tekke ve zaviyeler men
subun maaş ve tahsisatı fevka
lâdesi 
Kürsü ve cuma vaizleri maaş 
ve tahsisatı fevkalâdeleri 

804 316 
38 000 

18 000 

5 680 
9 684 

1 009 748 
38 000 

20 000 

4 335 
10 356 

940 000 
38 000 

20 000 

4 335 
10 356 

Fasıl yekûnu 875 680 1 082 439 1 012 691 
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1941 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatm nev'i 

Altıncı kısım - Muhtelif 
masraflar 

Masarifi gayri melhuze 1 000 1 000 1 000 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 1 000 1 000 1 000 

9 000 9 000 

1 500 1 500 
2 700 2 700 
1 000 1 000 
1 000 1 000 

0 0 

Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1940 yılı 
1939 » 
1938 » 
1937 » 
1936 » 

borçları karşılığı 
» » 
» 5» 
» » 
» » 

Fasıl yekûnu 

0 

9 000 
1 500 
3 000 
1 000 
1 000 

15 500 6 200 6 200 

1936 malî yılı Bütçe kanunu
nun 8 nci maddesi mucibince is
tikraz edilen paranın taksiti 
ile faizi 35 700 0 0 
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek it
fa karşılığı 31 440 29 781 30 762 

Altıncı kısım yekûnu 84 640 46 981 47 962 

UMUMÎ YEKÛN 3 175 382 3 457 876 3 356 869 
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1 
2 
3 

Mu 
1 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

10 
11 
12 

B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

îcareler 
îcarei vahide 
îcarei müeccele 
Mukataa 

Fasıl yekûnu 

htelif varidat 
Evkafı mülhaka varidatından 
alınacak kontrol hakkı 
Mahlûl muaccelâtı 
Orman hasılatı 
Zeytinlikler hasılatı 
Arazi ve incirlikler hasılatı 
Zeytinlikler işletmesi hasılatı 
Vakıf memba suları işletmesi 
hasılatı 
Mütenevvi varidat 
Akar ve toprak satış bedeli fa
izi 
Taviz bedeli faizi 
Müteferrik hasılat 
Vakıf paralar faizi 

Faaü yekûnu 

1941 malî yılından devrolunan 
varidat fazlası 
Hazineden yardım 

UMUMÎ YEKÛN 

1941 
Malî yıh 

muhammenatı 
Lira 

1 160 000 
575 000 
450 000 

2 185 000 

40 000 
75 000 

300 000 

422 500 

100 000 
53 000 

990 500 

0 
0 

3 175 500 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen 
Lira 

1 225 000 
475 000 
50 000 

1 750 000 

40 000 
75 000 
75 000 

100 000 
15 000 

200 000 

10 000 
70 000 

200 000 
320 000 
100 000 
53 000 

1 258 000 

50 000 
0 

3 058 000 

tahmin edilen 
Lira 

1 235 000 
500 000 
50 000 

1 785 000 

40 000 
90 000 
75 000 

100 000 
15 000 

250 000 

10 000 
70 000 

200 000 
320 000 
100 000 
53 000 

1 323 000 

50 000 
200 000 

3 358 000 
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C CETVELİ 

Varidatın müstenit olduğu kanun veya 
nizamnamenin 

Tarihi No. sı Nev'i 

8 /3/1934 2387 Kanun 

20/4/1936 2950 > 

19/ 5 /1934 Nizamname 

16/5/1929 1451 Kanun 

16/5/1929 1451 > 

5/6/1935 2762 > 

27/12/1937 3294 » 

8 / 3 / l 9 3 4 2387 » 

20/4/1936 2950 » 

19/ 5 /1934 Nizamname 

8/3/1934 2387 Kanun 

20/4/1936 2950 > 

19/5/1934 Nizamname 

8/ 3 /1934 2387 Kanun 

20/4/1936 2950 » 

îcarei vahide 
Vakıf akar ve arazisinin ve mahsullerinin ne su
retle kiraya verileceği ve idare olunacağı hakkında 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah
sullerinin ne suretle satılacağına dair 

îcarei müeccele 
Taptı harçları kanununun 35 nci maddesi 

Mukataa 
Tapu harçları kanununun 35 nci maddesi 

Kontrol hakkı 
Vakıflar kanununun 24 ncü maddesi 

Mahlûl müeccelâü 

Vakfa ait hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına ne 
suretle satılacağına dair 

Ormanlar hâsılatı 

Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne suret
le kiraya verileceği ve idare olunacağı hakkında 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah-
mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi 
Vakıf perlerin nasıl kiraya verileceğine Y« mah
sullerinin ne suretle satılacağına dair 

ZeyUnlikler hâsılatı 
Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne sureti* 
kiraya verileceği ve idare olunacağı hakkında 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah
sullerinin ne suretle satılacağına dair 

Ar ati ve incirlikler hâsılatı 
Vakıf akar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle 
kiraya verileceği ve idare olunacağı hakkında 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi 

( S. Sayısı : 156 ) 



26 — 
Varidatın müstenit olduğu kanun veya 

nizamnamenin 
Tarihi No. sı Ner ' i 

19/ 5 / l934 Nizamname Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah
sullerinin ne suretle satılacağına dair 

Vakıf zeytinlikler işletme hâsılatı 
23/ 8 /1940 3913 Kanun Vakıf memba sulariyle orman ve zeytinliklerin 

işletilmesi hakkındaki kanunun 3 ncü ve 8 nci 
maddeleri 

Vakıflar memba suları işletmesi hasılatı 
23/ 8 / l 940 3913 Kanun Vakıf memba sulariyle orman ve zeytinliklerin 

işletilmesi hakkındaki kanunun 3 ncü ve 8 nci 
maddeleri 

Mütenevvi varidat 
23/ 7 /1330 > tcaret ve mukataatı vakfiyenin tahsili hakkındaki 

kanunun birinci maddesi 
5 / 6 /1935 2762 > Vakıflar kanununun 16 ve 17 nci maddeleri 

20/ 4 /1936 2950 > Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki kanunun 3 ncü maddesi 

17/ 7 /1936 Nizamname Vakıflar nizamnamesinin 58 nci maddesi 

Akar ve toprak satış Bedelleri faizi 
5/ 6 /1935 2762 Kanun Vakıflar kanununun 13 ncü maddesi 

Taviz bedelleri faizi 
5/ 6 /1936 2762 > Vakıflar kanununun 32 nci maddesi 

Müteferrik hasılat 
18/ 3 /1926 788 > Memurin kanununun 26 nci maddesi 
22/ 4 /1935 Nizamname Cami hademesi nizamnamesinin 29 ncu maddesi 

4 / 1 /1934 2554 Kanun Evkaf umum müdürlüğünün 1927 senesi bütçesi
nin 5 nci maddesi hükmünü değiştiren kanunun 
1 nci maddesi 

26/ 5 / l 927 1050 > Muhasebei umumiye kanununun 93 ncü maddesi 
(Vakıf paralar idarelerinin yapacakları ikrazata 
ait talimatnamenin muaddel 34 ncü maddesinin 
son fıkrası köhne eşya ve enkaz bedelleri, malı-
kûmünbih borçlar faizi, masarifi muhakeme is
tirdadı, rnahlûl tevliyetler muhassasatı, mazbuta 
meyanına alman vakıfların mahalli sarfı kalmı-
yan müterakim paraları ve sair müteferrik ha
sılat.) 

Vakıf paralar faizi 
5/ 6 /1935 2762 » Vakıflar kanununun 4 ncü maddesinin (Ç) fıkrası 

17/ 7 /1936 Nizamname Vakıflar nizamnamesinin 22 nci maddesi 
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D - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Merkez müstahdemleri 

Ressam ve fotoğrafçı 1 200 
Dâva muakkibi 1 80 
Evrak takip memuru 1 65 
Hayrat murakıbı 1 85 
Müvezzi 1 65 
Vize memuru 1 60 
Odacı 12 35 
Daktilo 5 50 
Piyade tahsildarı 2 30 
Defterci 2 40 
İkinci Vakıf apartıman ddare me
muru 1 60 
Tamiratı mütemadiye memuru 1 140 
Elektrikçi, asansörcü 1 90 
Hademe 4 35 
Ateşçi 1 60 
Kaloriferci (Altı aylık) 1 50 
Tahsildar (Veznedar muavini) 1 75 
Mücellit 1 60 
İşletme idareleri hesap tetkik ve 
takip memuru 1 120 

"Vilâyetler müstahdemleri 

Süvari tahsildarı 
Piyade » 

> » 
> > 

Muhafaza memurları 

Sermuhafız süvari 3 
Süvari muhafaza memuru 9 

> » > 25 
Piyade muhafaza memuru 3 

» > » 7 
» » » 1 

Bahçeler memuru 1 
Bahçıvan 2 

> 5 
Elektrikçi 1 
Mücellit 1 

4 
11 
7 

132 

40 
35 
30 
20 

50 
50 
40 
40 
30 
20 
50 
35 
30 
60 
40 

Memuriyetin nev'i Aded ücret 

Greee bekçisi 
İnşaat ambar memuru 
Çifteler çiftliği memuru 
İlân ve tebliğ memuru 
Akarat müzayede memuru 
A karat ilân ve tebliğ memuru 
Vakıf paralar ihbar ve tebliğ 
memuru 
Mahlûlât takip ve tahkik memuru 
Tapudan kayıt ihracına memur 
Mahlûlât takip memuru 
Kuyut ve vesaiki atika tasnif 
memuru 
İnşaat ve teberrükât ambar bek
çileri 
Levazımı inşaiye sevk memuru 
Levazım sevk memuru 
İmaretler aşçıları 
İmaretler hademesi 
İmaretler hademesi 
Müeccelât kuyudu tesisi için kayit 
ihracına memur 
Dördüncü vakıfhan idare memuru 
Hademe 

> 
Asansörcü 
Asansör hademesi 
Kaloriferci (Altı aylık) 
Ateşçi 
Apartıman kapıcıları 
Bekçi 
Odacıbaşı (İstanbul) 
Odacı 

» 
> 

» 
Umum vakıf halâlar müstahdemle
ri (sendik) [1] 
Mülhak vakıflar kayit ve tesbit me
muru 

30 
75 
80 
50 
75 
40 

50 
60 
50 
35 

70 

2 
1 
1 
4 
4 
6 

5 
1 
5 
2 
1 
4 
1 
1 
8 
3 
1 
12 
1 
49 
14 
39 

5 

2 

30 
60 
50 
30 
20 
15 

30 
60 
30 
20 
40 
15 
90 
40 
20 
20 
40 
30 
25 
20 
18 
15 

4640 

70 

[1] Âzami 30 lirayı geçmemek üzere aded ve 
tahsisat dahilinde beherinin ücretinin tâyini 
Umum müdürlüğe aittir. 
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28 
Memuriyetin nev'i Ade 

Mülhak vakıflar kayit ve tosbit me
muru 
Validehanı odabaşısı 
Han bekçisi 
Valide apartımanı bekçisi 
Muakkip 
Daktilo 
Validehanı kasa dairesi memururu 
Validehanı kasa dairesi memuru 
muavini 
Yeni Validehanı hademesi 

» » » 
» » asansörcüftü 
» » asansör hademesi 
» » Kaloriferci (altı aylık) 
» » ateşçisi 

Altıncı vakifhan asansörcüsü 
» » daimî kalorilcreisi 

Kristal binası kalorifercisi 
Yeni apartımanlar bekçisi 
Kapıcı 
Balıklı hamam bekçisi 

d 

3 
1 
1 
1 
3 
3 
1 

1 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

Ücret 

60 
30 
20 
20 
30 
30 

100 

80 
20 
30 
35 
15 
50 
35 
30 
25 
40 
20 
50 
15 

Memuriyetin nev'i Aded 

(Juraha hastanesi 

Depo memuru 1 
Laborant 2 
Ecnebi başhemşire 1 
Aşçrbaşı 1 
Bahçıvan 1 
Hastabakıcı' ve müteferrik müstah
demler [J'| 100 
Daktilo 1 

istanbul .kürsü ve cuma vaizleri 

Vaiz 1 
» 1 
» 10 
» 5 

[ 1 | Âzami 35 lirayı geçmemek üzere a 
tahsisatı dahilinde herbirinin ücretinin 
Umum müdürlüğe aittir. 

Ücret 

70 
45 

110 
50 
40 

2100 
40 

Maaş 
16 
10 
9,5 
8 

ded ve 
tâyini 
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Nakil vasıtaları cetveli 

3 
< No. Nev'i 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

1 
1 
2 

Yük arabası 
Tek yaylı araba 
Yük arabası 
At 
At 
Bisiklet 
Merkep 

Araba 
> 

At 

Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Antalya'da Muratpaşa arazisindeki nakil vasıtaları 

Gübre, fidan ve saire nakli işlerinde 
Memur ve iaşe maddeleri nakli işlerinde 
Saman ve gübre nakli işlerinde 
Araba çekme işlerinde 

» » 
Adler Zeytinliklerin kontrolü işlerinde 

f Ameleye sn nakli işlerinde 

• •- Vaktf Guraba hastanesinde bulunan nakil vasıtaları 

Cenaze nakli işlerinde 
' Su ve sair nakliyat işlerinde 

Araba çekme işlerinde 



fi - CETVELİ 
Bütçe kanunu : Madde — 5. 

(Kadroları masraf tertiplerinden yaprlacak hizmetlerin fasıl ve madde numaralar^) 

F . M. Muhassasat nev'i 

12 2 Masarifi muhakeme 
22 1 Bakım masrafı 
24 1 Vakıf akarlarla resmî mahiyette kullanılan ve irat getirmayen binalar tamir ve inşası 

2 Hayrat tamiri ve inşa levazımı 
27 2 Arşiv ve galerinin umumî masrafları 

H CETVELİ 
Bütçe kanunu : Madde — 10. 

1332 Bütçe kanunu 

Madde 7. — İstanbul vilâyeti devairi vak
fiyesi muamelâtı umumiyesi itibariyle kemakâıı 

ve doğrudan doğruya 
merbuttur. 

müdiriyeti umumi yeye 

1340 Bütçe kanunu 

Madde 7. — 25 kânunuevvel 1335 tarihli ev
kaf tahsisatı fevkalâde kararnamesinin 7 nci 
maddesi berveçhi zir tadil edilmiştir: 

Gerek evkaf bütçesinden ve gerek mnvazte-
nei umumiye ile diğer mülhak bütçelerden tah
sisatı fevkalâdeye tabi maaş ve ücret ve muhas-
sesatı olan ve temettü vergisine tabi hizmet ve 

ticareti bulunanlar ile müessesatı hususiye ve 
resmiyede şehrî veya «enevi muhassesat dle müs
tahdem bulunanların hayratı şerifedeki hizmet
lerinden olan vazifelerine göre verilmesi lâzım-
gelen tahsisatı fevkalâdeleri nısıf olarak ita 
olunur. 

f~$ *J(SP &•» ->»-"*- • 1341 Bütçe kanunu 

Madde 9. — 1328 muvazenei vakfiyesinin 
13 ncü maddesi berveçhi zir tadil edilmiştir: 

Tevliyet ve evlâdiyet ve kaydı ha
yat ile muhassas veya 1327 muvaze
nei vakfiyesi müfredatına dahil 300 
kuruş fevkindeki maasat müstesna olmak 

üzere muhtacin tarafından verilen maaşatı za
tiye şehrî 300 kuruştan fazla olmıyacak ve her ne 
suretle olursa olsun sahibinin veya zevcinin 300 
kuruş veya daha ziyade irat veya maaşı olduğu 
surette muhtacin maaşı katolunacaktır. 
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1941 malî yılı Bütçe kanununun 5 nci maddesiyle verilen salahiyete istinaden (E) cetv 
raf tertiplerinden idare edilen hizmetler için 31 .V. 1941,11 haziran 1941,15 temmuz 1 
1941 tarihli kararnameler mucibince 1 .VI. 1941 tarihinden 1 . III. 1942 tarihine kad 

kadroların müfredatını gösteren cetveldir. 

F. 

Tatbik edilen kadroya ait masraf 
tertibinden 

M. Adı Memuriyetin unvanı 

22 1 Bakım masrafı Antalya'da Muratpaşa arazisi fen memuru 
» » » kâtip ve hesap me

muru 
Antalya'da Muratpaşa arazisi aşıcı ve ustabaşı 

» » » Narenciye bahçivam 
» » » Arabacısı 
» » » Bahçivanbaşı 
» » » Süvari muhafız 
» » » Kanal çalakacası ve 

muhafızı 

24 1 Vakıf akarlarla resmî mahiyette Mimar veya mühendis 
kullanılan ve irat getirmiyen bina- » » » 
lar tamir ve inşası Fen memuru 

Tamiratı mütemadive memuru 

24 2 Hayrat tamiri Mimar veya mühendis 

Aded 

1 

1 
2 
1 
2 
1 
2 

2 

2 
1 
1 

7 

1 
2 
3 



Tarihî veya mimari kıymeti haiz âbidelerin tami
rine ait keşif ve projelerini tetkik ve bunların yer
lerinde tatbikini kontrol etmek üzere mütehassıs 

27 2 Arşiv ve galerinin umum masraf- Mütercim 
lan » 

Tasnif ve umumî fihrist tanzimine memur 
> » » 

Daktilo 
» 

1 
1 

1 
1 
1 
2 



S. Sayısı: 158 

1942 
Devlet Limanları işletme 

U. M. Bütçesi 



Devlet limanları işletme umum müdürlüğü^ 1942 malî 
yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası (1/764) 

T. C. 
Başvekâlet 28.II. î$42 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
No. 6/850 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

îera Vekilleri Heyetince 28 . I I . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Devlet 
Limanları işletme umum müdürlüğünün 1942 malî yılı bütçe kanunu lâyihası esbabı mucibesiyle 
birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. Refik Saydam 

Masraf bütçesi mucip sebepleri 

Fasıl : 1. — Memurlar ücretlerini ihtiva eden bu fasıla teşkilât kadrosu ile müteferrik müs
tahdemler kadrolarına ve 4178 numaralı kanun mucibince yapılan zamların baliğine göre 
(2 342 972) iki milyon üç yüz kırk iki bin dokuzyüz yetmiş iki liradır. 

Fasal : 2. — Olbaptaki Heyeti Vekile kararma istinaden mukavelename ile istihdam edilmekte 
olan bir ecnebi rıhtım mütehassısının senelik ücretinin baliği (6 000) altı bin liradır. 

Fasıl : 3. — Memur hareketleri dolayısiyle bu faslın 1 nci maddesine geçen seneye nazaran 
(1 500) bin beş yüz lira, 3 ncü maddeye de ihtiyaç dolayısiyle (500. -) beş yüz lira ilâvesine 
mecburiyet hâsıl olmuştur. 

2 nci muvakkat memuriyet harcırahı ise geçen seneden (17 000) on yedi bin lira fazlasiyle 
(35 000) otuz beş bin liradır. 

1941 malî yılı zarfında merkezden uzak mahallerde işlerin fazlalaşması ve bir çok memurları 
merkezden bu uzak mahallere göndermek mecburiyetinde kalınmış olması yüzünden normal ola
rak bütçeye konulan tahsisat kâfi gelmiyerek münakale icrası ve munzam tahsisat istihsali za
ruretini ihdas etmiştir. 

Bir taraftan askerî ihtiyaçlar dolayısiyle teşkilâtımız bulunmıyan ve hatta inhisar sahamız ha
ricinde bulunan Çanakkale limanında önemli askerî ihtiyaçları karşılayacak şekilde burada bir 
çok vesait ve personel bulundurmağa mecbur kalınmaktadır. 

Diğer taraftan Trabzon ve îzmir şubelerinden başka olarak bütün Türkiye sahillerinde mevcut 
iskeleler ve fenerlerin daimî tetkik ve murakabeleri, lüzumlu tamirat ve bakımlarının temini 
maksadiyle mütehassıs memur, mühendis ve makinistlerimizin uzak mahallere izamları dolayısiyle 
sarfına mecbur kalman harcırah tahsisatında geçen sene olduğu gibi, ileride münakaleler yapıl
masına mahal kalmamak üzere bu maddeye bütün ihtiyaç ve muhtemel vaziyetler gözönünde tutu
larak tahsisat konulması zarureti hâsıl olmuştur. 

Fasıl : 4. — Muhelif ücretler ve yardımlar: 
1, nci maddede, tekaüt ve yetim maaşlarına yapılan (500 —) beş yüz liralık zam, 1941 sene-
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— 3 — 
sinde tekaüde sevkedilen memurların vaziyetler > yle alâkadar olduğu gibi 3. ncü maddeye yapılan 
(5 000) beş bin liralık zam -da memur maaşlarındaki intibak hareketlerinden mütevellittir. 

4. ncü maddede 4178 numaralı kanun mucibince verilecek çocuk zamlarıdır. 
5. ,6. ve 7. nci maddelerdeki tahsisat geçen senenin aynıdır. 
8. nci madde, geçen sene bütçe kanunumuzun 9. ncu maddesi mucibince yapılan tasfiye tamam

lanmadığı için son defa olmak üzere ameleye verilecek tazminat bu sene (5 000) beş bin lira ola
rak tesbit edilmiştir. 

9. ncu madde, beden terbiyesi kanunu mucibince idaremizde teşekkül eden spor gençlik kulübü
nün geçen sene henüz bir nüve halinde bulunması hasebiyle (1 000) bin liralık bir thsisat konul
muştur. 

Mezkûr kulüp halen teessüs ederek tescil olunmuş ve faaliyete de geçmiş bulunmakla inkişa
fına hadim olmak üzere bu sene (2 500) iki bin beş yüz liralık bir yardım tahsisatı vazedilmiştir. 

11. nci madde, ikramiye maddesine 1939 ve 1940 seneleri bütçelerine onar bin lira tahsisat 
konulduğu halde nizamnamenin neşredilmemesi doiayisiyle hiç tevziat yapılamamış ve 1941 sene
sindeki (5 000) beş bin liralık tahsisat da memur adedine nazaran kâfi gelmemiş olduğundan bu 
madde tahsisatı (7 000) yedi bin lira fazlasiyle (12 000) on iki bin liraya iblâğı zarurî görülmüş
tür. 

12. nci maddeye (15 000) on beş bin liralık fazla tahsisat ilâvesi, esbabı âtiyeden mümbaistir. 
17. temmuz 1941 tarihinden muteber olmak üzere meriyet mevkiine vazedilen nizamname hü

kümlerine tevfikan memurları gece çalıştırmak zarureti hadis olduğu takdirde mesai fazlalariyle 
bilhassa iaşe talimatnamesi mucibince üssünden ayrılıp da 24 saat zarfında mevkiine avdet etme
yen ve kendilerine harcırah verilmeyen merakib müstahdemlerine taamiye verilmesi zarureti var
dır. Bunlardan başka Boğaz komutanlığı emrinde ae Çanakkale'de müstemirren çalışmakta olan 
muhtelif vesait mürettebatına taamiye verilmekte ve diğer taraftan gişe, fena hava, mesken, 
kaza ve ölüm tazminatları gibi nizamnameye da'.il diğer bilûmum masraflar da bu maddeye 
mevzu tahsisattan ödenecektir. 

Bu sebeple bu maddeye geçen senekine nazaran (15 000) on beş bin lira fazlasiyle (30 000) lira 
tahsisat konulmuş ve esasen 1941 malî yılı zarfında bu maddeye on beş bin liralık bir münakale icrası 
zarureti de hâsıl olmuştur. 

Fasıl : 5. — İdare masrafları : 
Ahvali fevkalâdenin icabettiridi zaruretler doiayisiyle telefon mükâlenıe ücretlerine (5 000) beş 

bin liralık bir zamla (20 000) yirmi bin lira ve kâğıt fiatları ve matbaa ücretlerinin artması yüzün
den de kırtasiye madesine keza (5 000) beş bin liralık zam yapılması mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

3 ncü mahkeme ve noter masraflarına (3 000) üç bin liralık bir zam icra edilmiştir. Diğer mad
deler geçen senenin aynıdır. 

Fasıl : 6. — İşletme masrafları : 
Varidat bütçesinde izah edildiği üzere 1942 senesinde tarife zamlarmdan mütevellit varidat-faz

lası gözönünde tutularak işletme faslının muhtelif maddelerine bazı zam ve tenziller yapılmışsada 
bu tahsisatlar, ahvali fevkalâde doiayisiyle malzeme fiatlarının yükselmesi, amele ücretlerine zam
lar yapılması gibi sebepler yüzünden işletme işlerimizi müşkülâtla tedvir edebilecek miktardan 
ibarettir. 

Fasıl : 7. — Muhtelif masraflar : 
îş icaplarına göre bu fasla bazı ufak zamlar yapılmış ve bilhassa 1941 senesinde ihraç edil

miş olan bir milyon liralık bononun vâdesi 1942 senesinde hulul edecekse de bu paranın ahvali 
fevkalâdenin devamı müddetince tediyesine imkân olmadığından 1942 senesinde ödenmesi zaruri olan 
faiz için 7 nci faiz ve acyolar madesine (31 000) otuz bir bin lira tahsisat zammedilmiştir. 

Fasıl : 8. — Kanunu mahsusları mucibince ödemeğe mecbur bulunduğumuz mebaliği ihtiva et
mektedir. 

Fasıl : 9. — Cumhuriyet Merkez bankası itfa karşılığı olarak 1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince vazedilmiştir. 
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Bu suretle masraf bütçemiz yekûnu geçen seneden fazla olarak (4 Ö05 000) dört milyon dokuz 

yüz beş bin liraya baliğ olmaktadır. 

Varidat esbabı mucibesi 

1942 malî yılı varidat bütçesini tahmine, 1941 yılının sekiz aylık fiili tahsisatiyle içinde bu
lunduğumuz fevkalâde ahvalin aynı zamanda devam etmesi hususundaki mülâhaza esas teşkil 
etmektedir. 

İstanbul ve İzmir limanlarının, bilhassa varidat üzerinde en yüksek verimi temin eden haricî 
ithalâttan kısmen mahrum olması yüzünden varidat bütçemizin bazı fasıllarında geçen senenin 
muhammenatı elde edilmemişse de, 15 şubat 1942 den itibaren tarifelerimize yapılan zamlara 
% 50 nisbetinde bir tezayüt husule geleceği mülâhaza edilmiş, sekiz aylık hasılat normal telâkki 
olunarak % 30 zam ilâvesiyle baliğ olduğu yekûnlar yeni sene bütçemize konulmuştur. 

1. Varidat bütçemizin birinci faslını teşkil eden ticari eşya tahmil, tahliye ve aktarma 
varidatı olarak (1 400 000) bir milyon dört yüz bin lira konulmuş olup tarife zamlarının ilâve
sine rağmen geçen sene muhammenatınm elde edilmemesi, İskenderun şubesine ait varidat mu-
hammenatının tenzilinden mütevellittir. 

2. İkinci kömür tahmil ve tahliye ücretleri faslı için (440 000) dört yüz kırk bin lira tahmin 
edilmiştir. Sekiz aylık fiili tahsilata tarife zamları ilâvesi suretiyle elde edilen muhammenat 
geçen seneye nazaran (90 000) doksan bin liralıkbir fazlalık irae etmektedir. 

3. Üçüncü faslı teşkil eden rıhtım resmi için (300 000) üç yüz bin lira tahmin etmiş bu
lunuyoruz. Geçen seneler esnasında hariçten gelmiş olup peyderpey antrepolardan çekildikçe 
rüsumu tahsil edilmekte olan emtia son zamanlarda tükenmiş ve yeni ithalâtın da vaziyeti har
biye dolayısiyle arkası kesilmiş olduğundan bu hasılat günden güne eksilmekte bulunmuştur. 
Maamafih ilerideki muhtemel inkişaflar ve tezahürler gözönünde tutularak geçen sene muhassasatm-
dan (250 000) iki yüz elli bin lira noksaniyle (300 000) üç yüz bin lira olarak tahmin edilmiştir. 

4. Antrepo, ardiye ve hamaliye hasılatı için sekiz aylık fiili tahsilat esas ittihaz edilerek 
tarife zamlariyle beraber (1 170 000) bir milyon yüz yetmiş bin lira tahmin edilmiştir. 

5. Beşinci su hasılatı faslına dahilî su hasılatının normal bir seyir takip etmesine binaen ge
çen sene muhammenatı aynen ipka edilmiştir. 

6. Altıncı fenerler hasılatı hemen millî sancağımızı hâmil merakibe münhasır kalmış olması 
yüzünden günden güne düşmekte olup geçen seneye nazaran yüz bin lira noksaniyle bu sene 
bütçemizde (250 000) iki yüz elli bin lira ile yer almaktadır. 

7. Tahlisiye varidatı olan 7 nci fasıla (50 000) elli bin lira konulmuştur. Doğrudan doğruya 
Karadeniz boğazından çıkan gemilerden alınan bu rüsumun 1942 senesinde daha ziyade inki
şaf edeceğine ihtimal verilmediğinden sekiz aylık fiili tahsilat tahmine esas teşkil etmiştir. 

8. İskeleler varidatı, dahilî ticaret işi ve resmî müessesata ait münakalâtın inkişafı hase
biyle . artmış olduğundan bu sene (250 000) iki yüz elli bin lira olarak tahmin olunmuştur. 

9. Tuz hasılatı ise geçen senekinin aynı olarak (65 000) altmış beş bin liradır. 
10. Onuncu fasla (780 000) yedi yüz seksen bin lira konulmuştur. İmtiyaz ve inhisar mev-

zuumuza dahil olmıyan işlerden madut olarak ciheti askeriye emrine limanlarımız hudut
ları dışındaki mahallerde çalışmak üzere makineli ve makinesiz vasıtalarımız kira ile verilmek
tedir. Bu varidat kiraları tarifelerimizde gösterilmiş olan tahmil ve tahliye işleriyle alâkadar 
olmadığından bu suretle elde edilen varidatın 10 ncu fasılda ayrıca gösterilmesi zarureti hâsıl 
olmuş ve sekiz aylık tahsilata nazaran 1942 senesinde (780 000) yedi yüz seksen bin lira varidat 
temin edileceği tahmin edilmiştir. Bu faslın içinde bina kiraları, Trabzon şubemize ait posta 
nakliyatiyle müteferrik varidat da dahildir. 

İşletme masraflarımızı karşılamak üzere Hazineden yapılacak (100 000) yüz bin liralık yar
dımla beraber 1942 malî yılı varidat bütçemizin (4 905 000) dört milyon dokuz yüz beş bin 
liraya baliğ olacağı tahmin edilmiştir. 
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Rapor 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1942 senesi bütçe tetkikatı neticesi aşağıda gösterilmiş
tir: 

1. — Birinci faslın 1 maddesine konulan 894 972 lira mevcut tatbik kadrosuna göre değildir. Tat
bik kadrosunun maaş yekûnu 743 520 ve zammı 120 000 liradır. Yeni teklif edilen kadroya göre 
maaş yekûnu 773 220, zammı 121 596 liradır. Yeni kadro ile tatbik kadrosu maaş tutarı arasındaki 
fark, gerek maaş ve gerek fevkalâdenin tutarı yekûnu 31 196 liradan ibarettir. 

2. — Müteferrik müstahdemlere ait tatbik kadrosunun ücreti, 1 083 000, zammı 216 600 lira ki ce
man 1 299 600 liradır. Yeni teklif edilen (D) cetvelinde fazla gösterilen müstahdemin ücreti 
112 000, zammı 22 404 lira ki ceman 134 424 liradır. Yeni teklif edilen (D) cetveli yekûnu 1 434 024 
lira olduğuna göre bütçeye 8 976 lira fazlasiyle 1 443 000 lira konulmuştur. Bu fazlanın bütçenin 
tanziminden sonra kadroda yapılan tadilâttan mütevellit olduğu anlaşıldığından tenzili lâzımgel-
inektedir. 

(D) cetveline ilâve edilen memurların büyük bir kısmını mavnacılar teşkil etmekte ve liman işleri
nin sekteden vikayesi için gerek mavna ve gerekse römorkör adedinin fazlalaştırılacağı düşünce
siyle teklif edilmiş bir kadro olduğu anlaşılmıştır. 

Fasıl: 3 - Harcırahlar - Madde: 1. — Daimî memuriyet: 
Bu maddeye 1941 senesinde ( 2 000) lira tahsisat konulmuş ise de memur hareketleri dolayısiyle 

kâfi gelmediğinden sene ortasında (1 500) lira münakale yapılmıştır. İleride münakale yapılmasına 
mahal kalmamak üzere 1942 senesinde (1 500) lira fazlasiyle (3 500) lira talep edilmiştir. 

Fasıl: 3 - Madde: 2 - Muvakkat memuriyet: 
1941 senesinde bu maddeye mevzu (18 000) liralık tahsisatın senenin ortasında sarfedilmesi dola

yısiyle (18 500) liralık münakale icra edilmiş ise de, bu tahsisat da kâfi gelmediğinden yeniden 
(28 500) liralık munzam tahsisat istihsali hakkında tanzim kılman kanun lâyihası Yüksek Meclise sev-
kedilmiştir. Binaenaleyh 1942 senesi için teklif edilen (35 000) lira muhtelif hizmetlerin ifasına teka
bül edecek miktardadır. 

Fasıl: 3 - Madde: 3 - Devir ve teftiş harcırahı: 
1941 senesi bütçesine mevzu (2 500) liralık tahsisattan (2 100) lirası sarfedilmiş ve bakiyesinin de 

mayıs gayesine kadar tamamen sarf edileceği anlaşılmıştır. 
1941 senesinde şubelerin umumî bir teftişe tabi tutulacağı anlaşılmasına binaen bu madde

ye «500» lira ilâvesiyle «3 000» lira tahsisat istenilmiştir. 
Fasıl : 4 - Madde : 1 - Tekaüt, dul ve yetim maaşları: 
1941 senesindeki «7 500» liralık tahsisat tamamen sarfedilmesine ve yeniden bazı memurların 

tekaüde sevkolunmasma binaen bu maddeye bilhesap «500» lira fazlasiyle «8 000» liralık tahsisat 
istenilmiştir. 

Fasıl : 4 - Madde : 3 - Tekaüt sandığına verilen yüzdeler: 
İntibak dolayısiyle bazı memurların maaşlarının artması gibi vaziyetler dolayısiyle 1941 se

nesi bütçesine mevzu «45 000» lira tahsisatın 1942 senesinde kâfi gelmiyeceği anlaşılmasına bi
naen «5 000» lira fazla tahsisat istenilmiştir. 

Fasıl : 4 - Madde : 4 - Çocuk zammı: 
4178 numaralı kanun mucibince bilhesap bu sene bütçesine konulmuştur. 
Fasıl : 4 - Madde : 5 - Mualecat, tedavi ve hastane masrafı: 
1941 senesinde bu maddeye «20 000» lira tahsisat konulmuş ve sekiz ay zarfında «14 000» 

lira sarfedilmiştir. Bakiye kalan tahsisatın da sene nihayetine kadar sarfedileceği nazarı dik
kate almarak bu maddeye 1941 senesinde konulan tahsisat aynen muhafaza edilmiştir. 

Fasıl : 4 - Madde : 8 - Bütçe kanununa tevfikan işçilere verilecek tazminat: 
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1941 senesinde bütçeye «8 000» lira tahsisat konulmuş ise de ancak «5 000» lira sarf edilmiş 

ve geriye «3 000» lira tahsisat kalmıştır. 
1942 senesinde kanunun maddesi daha ziyade tatbik sahasına gidileceğinden «5 000» lira ko

nulmuş ve esbabı mucibede de izah edildiği üzere son defa katî olarak tasfiye muamelelerinin in
tacı için yeniden bu maddenin bütçeye konulması zaruri görülmüştür. 

Fasıl : 4 - Madde : 9 - Beden terbiyesi 
1941 senesinde Beden terbiyesi kanunu mucibince Spor gençlik kulübü teşekkül etmiştir. 1941 

senesinde bu maddeye mevzu tahsisat tamamen sarfedilmiştir. 
Yeni tescil edilmiş olan bu kulübün inkişafına hizmet etmek üzere «1 500» lira fazla tahsisat 

istenilmiştir. 
Fasıl : 4 - Madde : 11 - İkramiye: 
1941 senesinde konulan «5 000» lira tahsisat da memur adedine nazaran kâfi gelmiyeceği an

laşılmasına binaen «12 000» liraya iblâğ olunmuştur. 
Fasıl: 4 - Madde: 12. — Fazla mesai: 
1941 bütçesine mevzu (15 000) liralık tahsisat sene ortasında bitmesi dolayısiyle (15 000) lira daha 

münakale yapılmış ve bu esbap dolayısiyle 1942 bütçesiyle (30 000) liralık tahsisat istenil
miştir. 

Fasıl: 5 - Madde: 1. — Posta, telgraf ve telefon: 
Fevkalâde hal dolayısiyle muhaberenin fazlalığından (5 000) lira fazla tahsisat konulmuştur. 
Fasıl: 5 - Madde: 2. — Kırtasiye: 
1941 senesinde konulan (23 000) lira senenin ilk yedi ayı zarfında tamamen sarf edilmesi dolayı

siyle bu kere (8 000) liralık munzam tahsisat istenilmiştir. Bu vaziyet nazarı dikkate alınarak 1942 
senesi için (28 000) lira tahsisat konulmuştur. 

Fasıl: 5 - Madde: 3. — Mahkeme masrafları: 
1941 senesinde (8 000) lira tahsisat konulmuş ise de sekiz ay zarfında (6 000) lira sarfiyat icra 

edildiğine nazaran 1942 senesinde (3 000) lira fazlasiyle tahsisat konulmuştur. 
Fasıl: 5 - Madde: 5. — Mefruşat: 
1941 senesinde bütçeye (20 000) lira konulmuş ise de 8 ay zarfında ancak (7 000) lira sarfiyat 

icra edilmesi dolayısiyle 1942 senesi için (5 000) lira noksaniyle (15 000) liralık tahsisat istenilmiştir. 
Mevcutlarla idare edilmektedir. 

Fasıl: 6 - Madde: 1. — işletme masrafı (Müstehlek mevat): 
1941 senesinde (184 750) lira tahsisat tefrik edilmiş ise de sekiz ay zarfında tamamen sarfedilmesi-

ne ve bono tahsisatiyle karşılanacağına nazaran bu vaziyet nazarı dikkate alınarak 1942 senesinde 
(225 000) lira konulmuştur. Bu tahsisat da kâfi değildir. İskenderun'dan alınacak olan mubayaa 
bedellerinden (100 000) liralık bir tahsisatın bu maddeye ilâvesine zaruret vardır. 

Fasıl: 6 - Madde: 2. — Su bedel ve masrafları: 
1941 senesinde (22 000) lira tahsisat alınmış ve sekiz ay zarfında (17 000) liralık sarfiyat icra 

edilmesi dolayısiyle bu madde tahsisatı (25 000) liraya iblâğ edilmiştir. 
Fasıl: 6 - Madde: 3. — Melbusat: 
1941 senesinde bu madde için alman (22 000) liralık tahsisat tamamen sarfedilmiştir. Pahalılık 

vaziyeti nazarı dikkate alınarak 1942 senesi için (30 000) lira tahsisat konulmuştur. 
Fasıl: 6 - Madde: 5. — Ticari eşya tahmil ve tahliye: 
1941 senesinde (750 000) liralık tahsisat konulmuşsa da sekiz ay zarfında tamamen sarfedildiğine 

ve bu açığın bono tahsisatı ile kapanması icabedeceğine göre 1942 senesinde bu madde için asgarî 
(850 000) liralık tahsisata ihtiyaç vardır. Bu madde, Bütçe kanununun 6. mütehavvil tahsisatlar 
meyanmda alınmış ise de Maliye vekâleti tarafından kabul edilmediği ifade edildiğinden İsken
derun'un mubayaası için alınacak tahsisattan asgarî «200 000» lira bu maddeye ilâvesine zaruret 
vardır. 

Fasıl : 6 - Madde : 6. — İnşaat, tamirat ve işletme masrafları ve atelye ücretleri: 
1941 senesinde bu madde için «630 000» lira tahsisat alınmış ise de, Bütçe kanununun 8. mad-
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desiyle «1 000 000» liralık bono ihracı suretiyle Merkez bankasından alınan «969 837» lira ge
rek bu maddeye ve gerek fi. faslın diğer maddelerine ilâve etmek suretiyle 1941 senesi ihtiyacı te
mine alınmıştır. Bu maddeye geçen seneye nazaran «115 000» lira ilâvesiyle «745 000» lira iste
nilmekte isede bu tahsisat işletme malzemesiyle atelyelerin ücret ve masraflarına karşılık bulun
ması dolayısiyle idarenin en mühim ihtiyacı bulunan mavna inşaatına kâfi gelmiyeceği ve 
İskenderun mubayaa bedelinin bu maddeye ilâvesi icabedeceği anlaşılmıştır. Yeniden bina inşa
atı yapılmıyacak ve mevcut gayrimenkullerin tamiri cihetine gidilecektir. 

Fasıl : 7. - Madde 1. — Gayrimenkul icar bedelleri: 
1941 senesindeki tahsisat «22 000» liradır. Ancak Çanakkale vesaire gibi bazı mahallerde âni 

olarak zuhur eden vaziyetler dolayısiyle sıkışık bir duruma düşmemek için bir tedbiri ihtiyatî 
olarak «3 000» lira fazlasiyle 1942 senesinde «25 000» lira olarak teklif edilmiştir. Cetveli 
bağlıdır. 

Fasıl : 7. - Madde : 2. — Deniz kazaları tazminatı: 
1941 senesinde mevcut «2 000» lira tahsisat kâfi gelmediğinden «1 500» liralık munzam tahsisat 

istenilmiştir. 
Fasıl : 7. - Madde 3. — Hayvan yem bedelleri: 
1941 senesinde de aynı miktarda tahsisat konulmuş isede bu tahsisatın sene nihayetine ka

dar olan ihtiyacı tekabül etmiyeceği anlaşılmasına binaen «2 000» lira munzam tahsisat istenil
miştir. 

Fasıl : 7. - Madde : 5. — Holorit masrafları: 
Kartlar Amerika'dan müşkülâtla temin edildiğinden 1942 senesi için «2 000» lira ilâvesine za

ruret görülmüştür. 
Fasıl : 7. - Madde : 7. — Faiz ve acyolar: 
Esbabı mucibede tafsilen izah edildiği üzere «31 000» liralık faiz doğrudan doğruya 1941 sene

sinde alman bonoların karşılığıdır. 
Fasıl • 7. - Madde : 12. — Sigorta ücreti: 
1941 senesinde «30 000» lira tahsisat konulmuş isede bu para kâfi gelmediğinden yeniden 

«30 000» liralık munzam tahsisat istenilmiş ve bu esbap dolayısiyle 1942 senesinde «10 000» lira 
fazlasiyle «40 000» lira tahsisat konulmuştur. 

Varidat 
Birinci fasıldaki noksanlık İskenderun limanının Devlet demiryolları Umum müdürlüğüne de

vir edilmesinden ileri gelmiştir. Muhammenat 1941 senesi sekiz aylık tahakkukata istinad et
mekle beraber tarifeye vuku bulan % 30 nisl: indeki zamlar hesab edilmiştir. 

İkinci fasılda görülen fazlalık limanlardaki kömür tahmil ve tahliye işinin fazlalaşmasından 
ve tarifeye vuku bulan % 30 zamdan ileri gelmiştir. 

Üçüncü fasıldaki noksanlık hariçten gelen ticaret eşyasının azalmasından ve 1941 senesindeki 
tahakkukata göre tahmin edilmiş olmasından ileri gelmiştir. 

Dördüncü fasıldaki fazlalık antrepo!ardaki eşyanın çıkarılması ve tarifeye % 30 zam yapıl
masından ileri gelmiştir. 

Altıncı fasıldaki fenerler hasılatı noksanlığı, ecnebi gemileri seferlerinin azalmasından ileri 
gelmiştir. 

Yedinci fasıldaki tahlisiye hasılatının azalması, Karadeniz'e sefer eden gemilerin Türk gemi
lerine inhisar etmesinden ileri gelmiştir. 

Sekizinci fasıldaki iskeleler hasılatı fazlalığıiskelelerdeki hareketin fazlalaşmasından ileri gel
miştir. 

Onuncu fasıldaki vasıta ve bina kiralanndaki fazlalık merakibin ciheti askeriyeye icare veril 
meşinden ve tarifelere % 30 zam yapılmasından ileri gelmiştir. 

Bütçe kanunu 
Teklif edilen kanun lâyihası geçen senenin aynıdır. Yalnız 7 nci maddesinde «300 000» liralık 
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stok salâhiyeti verilmiş iken bu sene eşya fiyatlarının yükselmesi dolayısiyle bu miktar «500 000» 
liraya iblâğ edildiği görülmüş olduğunu saygı ile arzederim. 

Raportör 
İsparta mebusv 

B. Ünlü 

İşletme ihtiyacı için kira ile tutulan binaların bir senelik icar bedelleri 

Kuruçeşme antrepo binası 
Kuruçeşme amele yurdu 
Haydarpaşa sevk memurluğu 
Haydarhan (is 
Şarap iskelesi 

tasyonlar ambarı) 
(gümrük memuru binası) 

Kuruçeşme alât, edevat binası 
Limoncu han 
Üsküdar su ağızlığı 
Çanakkale ambar binası 
Alaplı kulübe i carı (keresteler için) 
Alaplı depo icarı » » 
Ereğli fener memurluğu binası 
Giresun fener 
Ünye » 
İnebolu » 
Zonguldak » 
Çanakkale » 
Bozcaada » 
Ereğli » 
Ayvalık » 
Çeşme » 
Fethiye » 
Antalya » 
Alanya » 
Anamur » 
Taşucu » 
Mersin » 
Amasra » 
Gelibolu » 
Mesarburnu» 
Bodrum » 
Anadolukavağı 
Ereğli 
Samsun 

memurluğu binası 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

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

cankurtaran binası 
» 
» 

» 
» 

10 903.8S 
1 800 

313,83 
2 000 

200 
800 
300 
150 
480 
102 
204 
180 
60 
48 
60 

300 
300 

60 
180 
120 

24 
72 
36 
90 
24 
48 
90 
24 
48 

200 
60 

240 
500 
420 

20 437,51 

Şubeler 1 100 

21 537,51 

( S. Sayısı : 158 ) 



— 9 — 
Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 24 . V . 1942 

Mazbata No. 96 
Esas No. 1/764 

Yüksek Reisliğe 

Devlet limanları işletme Umum müdürlüğü
nün 1942 malî yılı bütçesi hakkında olup Baş
vekâletin 28 . II . 1942 tarih ve 6/850 saylı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Encümenimize havale buyurulmakla 
Münakalât vekili Fahri Engin ve Umum müdür 
ile Maliye vekâleti namına Bütçe ve malî kont
rol umum müdürü hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Masraf bütçesi : 
Umum müdürlüğün 1942 malî yılı masraf 

bütçesi geçen yıla nisbetle 608 000 lira fazla-
siyle 4 905 000 lira olarak teklif edilmektedir. 

Bütçenin bu artışının başlıca sebepleri : Me
mur ve müstahdem ücretlerine kanununa tevfikan 
yapılan zamlardan, limanlarımıza gelen vapur
ların süratle tahliyeleri icab ettiğinden gece 
gündüz devamlı bir çalışmayı istilzam eden bu 
işlerde çalşanlara fazla mesai ücreti verilme
sinden ve bu günkü şartların zarurî neticesi 
olarak bazı limanların takviyesi zımnında bu
ralara yeniden vesait ve ekipler gönderilmesi 
sebebiyle harcıraha müteallik masrafın çoğal
masından ve tahmil, tahliye vasıtalarına ait 
malzeme fiyatlarnm yükselmesinden ileri gel
diği anlaşılmış ve bunların fasıllara göre tevzi 
sureti raportörün bağlı raporunda izah edildi
ğinden burada tekrarından sarfınazar edilmiş
tir. 

Raporda serdedilen izahlara uygun olarak 
birinci faslın müteferrik müstahdemler madde
sinden 8 976 lira tenzil edilerek yedinci faslın, 
faiz ve aciyo maddesine konulmuş ve muvaze-
nei umumiye varidatı m ey anında fenerler rü
sumu 120 bin lira olarak tahmin edilmiş bulun
duğundan skizinci faslın ikinci (Hazineye ve
rilecek fenerler rüsumu) maddesi de 45 000 
lira ilâvesiyle bu miktara çıkarılmıştır. 

Ahvali hazıra sebebiyle İskenderun limanı
nın ithalât noktasından ehemmiyet kesbetmesi 
deniz münakalâtının güçlüğü ve idare merke
zinin İstanbul'da bulunması hasebiyle kontrol 

imkânlarının da müşkülâtı ve diğer taraftan 
demiryollariyle olan sıkı alâkası bu limanın 
Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğü tarafından idaresini zaruri kılmış 
ve ittihaz edilen bir koordinasyon karariyle de 
keyfiyet bu baptaki kanun lâyihasının kabu
lüne kadar muvakkaten temin edilmiştir. 

Bu lâyiha henüz kanuniye t kesb etmemiş bu
lunduğundan limanın varidat ve masarif atının 
yine Limanlar umum müdürlüğü bütçesinde gös
terilmesi tabii olmakla ileride tahsisat bakiyeleri
nin de devrini kolaylaştırmak üzere bütçenin va
ridat ve masraf kısıımlarmda ayrı birer 
tertibin açılarak bu varidat ve tahsisa -
tm o tertiplere konması müzakere sıra -
smda tlükûmetçe teklif edilmiş ve En-
cümenimizce de muvafık görülerek masraf kıs
mının sonuna açılan bir fasTa 695 000 liralık 
tahsisat konulmuş ve bu zamlarla mütenasip 
olarak Merkez bankasa hissesi de tashih edil
miştir. 

Bu suretle masraf kısmı yekûnu 5 640 000 
lira olarak kabul edilmiştir. 

Varidat bütçesi : 
Varidat bütçesi de geçen yıla nazaran 688 000 

lira fazla olarak tahmin edilmiş bulunmaktadır. 
Bu fazlalığın 1941 yılının sekiz aylık hasıla

tına yüzde otuz tarife zammı ilâvesi ve buna nis
betle mütebaki dört aylk varidatın da ilâvesiyle 
husule geldiği ve bu tahminin on bir aylık tahsi
lata nazaran da isabetli olduğu izah edilmiş, Encü-
menimizce de muvafık görülmüştür. 

Ancak fenerler hasılatının muvazenei umumi-
yeye inikası nisbetinde bu tertibe bir ilâve ya
pıldığı gibi İskenderun limanının varidatı da 
masraf kısmında izah edildiği şekilde ayrı bir fa
sılda gösterilmiş ve bu suretle varidat kısmı ye
kûnu (5 645 000) lira olarak kabul edilmiştir. 

Bütçe lâyihası : 
Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri A ve B 

cetvelerinin yekûnlarına göre değiştirilmiş, 3 - 8 
nci maddeler aynen kabul edilmiş, 9 ncu maddede 
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mümasil müesseselerde işçilere yapılan yardımla
rı aşmıyaeak şekilde bir değiştirme yapılmış, 11 
ve mütaakıp maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
Çorum 

I. Eker 
Kâtip 
istanbul 
F. Öymen 

Bursa 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coskan 

M. M. 
Muğla 

/ / . Kitabet 

Antalya 
Nurullah Sümer 

Bursa 

Bolu 
Celâl Sahir Siren 

Diyarbakır 
Dr. Sadi Konuk Nevzad Ayaş Rüştü Bekit 

Elâziğ 
Fethi Altay 

İsparta 
Mükerrem Karaağaç 

istanbul 
S. TJraz 

Konya 
R. Türel 

Muş 
Ş. Ataman 

Seyhan 
S. Çam 

Yozgad 
A. Sungur 

Giresun Gümüşane 
M. Akkaya D. Sakarya 

İsparta istanbul 
U. Ünlü t. Hakkı Ülkmen 
Kayseri 

Suat Hayri Ürgüblü 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Ordu 

H. Yalman 
Sivas 

Remzi Çiner 

Kırklareli 
B. TJenker 
Mardin 

R. Erten 
Samsun 

M. Ali Yürük er 
Tokad 

/ / . N. Keşmir 
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Devlet limanlaları işletme umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı Bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğünün 1942 malî yılı masrafları için 
ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği veçhile 
(4 905 000) dört milyon dokuz yüz beş bin 
lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr umum müdürlüğün 1942 
yılı varidatı bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği veçhile (4 905 000) dört milyon dokuz yüz 
beş bin lira olarak tahmin olunmuştur. 

MADDE 3 — Devlet limanları işletme 
umum müdürlüğünün 1942 malî yılına mah
sus daimî memur ve müstahdemleriyle 
müteferik müstahdemleri kadroları bu 
idareye ait teşkilât hakkındaki lâyiha
nın kanuniyet kesbetmesine kadar Münakalât 
vekâletince yapılır. Bunların ücretleri birinci 
faslın birinci ve ikinci madelerinden tesviye 
edilir. 

MADDE 4 — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğünün 1942 malî yılı hizmete mahsus 
nakil vasıtaları kadrosu bağlı (D) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

MADDE 5 — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğünün teşkilât kanunu mucibince ifa-
siyle mükellef bulunduğu hizmetler için mev
cut tarife usul ve teamüllere müsteniden cibayet 
edilmekte olan varidatın aynı 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) Reddiyat; 
D) İskeleler aidatı; 
E) Tekaüt» dul ve yetim maaşları; 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞl 

MADDE 1 — Devlet limanlan işletme umum 
müdürlüğünün 1942 malî yılı masrafları için 
ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği veçhile 
(5 640 000) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Mezkur umum müdürlüğün 
1942 malı yılı varidatı bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği veçhile (5 645 000) lira olarak tah
min olunmuştur. 

MADDE 3. — Aynen 

MADDE 4. — Aynen 

MADDE 5. — Aynen 

MADDE 6. — Aynen. 
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MADDE 7. — Devlet Limanları işletme umum 

müdürlüğü muhtelif işletme malzemesinden 
(500 00G) liralık stok yapmağa mezun
dur. Mevcut nakti işbu stokun temini
ne kâfi gelmediği takdirde iddihar edilecek 
malzeme bedelini karşılamak ve Denizbank'tan 
nıüdevver borçların ödenmesinde istimal edil
mek üzere Münakalât vekâletinin tasvibiyle 
(500 000) liraya kadar kısa vadeli is
tikrazlar akdine ve Bankalar nezdinde cari 
hesaplar açtırmağa ve Maliye vekili bu istik
raza kefalete mezundur. 

MADDE 8. — 30 ağustos 1936 tarihinden 
evvel işe alınmış veya muhtelif idarelerden dev
redilmiş bulunan ve halen vücudundan isti- j 
t'ade edilemiyeceği sıhhi muayene neticesinde i 
anlaşılan kara, deniz ve atelye işçileriyle ve- ! 
sait mürettebatının tasfiyelerinde hizmeti on j 
seneye kadar olanlara (120) ve on seneden | 
fazla olanlara (150) lira hesabiyle bir defa- J 
ya mahsus verilecek tazminat olarak (5 000) i 
liraya kadar sarfiyat icrasına Umum müdürlük ı 
mezundur. 

MADDE 10, — Devlet Limanları işletme 
umum müdürlüğü, aleiûmum işletme malzeme
sinin mubayaasiyle inşaat ve tamirat için senesi 
bütçesindeki tahsisatın nısfını geçmemek şar-

tiyle ve Münakalât vekâletinin izniyle âti sene
lere sâri mukaveleler aktine mezundur. 

MADDE 11. — Devlet Limanlan işletme 
umum müdürlüğü Münakalât vekâletinin iz
niyle ve üç yılı geçmemek üzere gelecek yıllara 
geçici icar ve isticar mukaveleleri akdedebi
lir' 

MADDE 12. — Bu kanun 1 haziran 1942 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 7. — Aynen. 

MADDE 8. — Aynen. 

i 

MADDE 10. — Aynen. 

MADDE 11. — Aynen. 

MADDE 12. —- Bu kanun 1 haziran 1942 ta
rihinden itibaren meridir. 

MADDE 9. — Devlet Limanları işletme 
umum müdürlüğünün fabrika, atelyeleriyle 
iş yerlerinde toplu olarak çalıştırıldığı işçi
lere çalıştıkları günler ve günde bir defaya 
mahsus olmak üzere parasız yemek verilir. 

MADDE 9. — Devlet Limanlan işletme 
! umum müdürlüğünün fabrika, atelyeleriyle tah-
| mil ve tahliye işlerinde toplu olarak çalıştır

dığı işçilere çalıştıklan günlerde ve günde bir 
defaya mahsus olmak üzere parasız yemek verilir. 
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MADDE 13. — Bu kanunun hükümlerini ic- ! MADDE 13. — Aynen. 

raya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 
28. II. 1942 i 

Bş.V. Ad.V. M. M. V. I 
Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu A. R. Artunkal \ 

Da. V. Ha. V. Ma. V. | 
Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı | 

Mf. V. Na. V. Ik. V. 1 
Yücel A. F. Cebesoy Sırn D ay 1 

S. î. M. V. 0. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen ! 

Mü. V. Ti. V. | 
F. Engin M. Ökmen \ 
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A - CETVELİ 

Muhassasatm nev'i 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

O 

Ücret ve yevmiyeler ve 4178 
sayılı kanuna göre verilecek 
zamlar 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemle r 
Çocuk zammı 
| Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

784 080 
935 892 

10 000 
0 

894 972 
443 000 

5 000 
0 

Ecnebi mütehassıs ücreti 
Harcırahlar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Devir ve teftiş harcırahı 
Ecnebi memleketler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Tekaüt, dul ve yetim maaşla-
riyle memur ve müstahdemler 
ikramiye, tedavi ve yardım 
masrafları 
Tekaüt, dul ve yetim maaşları 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
3137 sayılı kanun mucibince 
tekaüt sandığına dahil memur 
ve müstahdemlerin % 5 ve % 
10 aidatları 
4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek çocuk zammı 
Memur ve müstahdemlere ni
zamname hükümlerine tevfi
kan yapılacak tedavi ve hasta
ne masraflariyle işçilerin te-

6 000 

2 000 

18 000 
2 500 

500 

23 000 

6 000 

3 500 

35 000 
3 000 

500 

42 000 

894 972 
1 427 744 

5 000 
4 000 

Fasü yekûnu 1 729 972 2 342 972 2 331 716 

6 000 

3 500 

35 000 
3 000 

500 

42 000 

7 500 

1 500 

45 000 

0 

8 000 

1 

50 000 

4 000 

8 000 

1 

50 000 

0 
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Muhassasatm nev'i 

davı, ilâç, cenaze masrafları, 
sıhhi yardım ve idare hastane, 
dispanser ve revirlerinin bil
cümle levazım, demirbaş, mef
ruşat, mııalecat, iaşe bedel ve 
masrafları, memur ve müstah
demlerle işçilerin ailelerinin 
poliklinik tedavi masrafları ve 
serbest doktor ücretleri 
t ş kanunu mucibince amele iş 
kazaları ve hizmetten ihraç 
yevmiye ve tazminatı 
Amele kaza teaviin sandığına 
yardım 
Bütçe kanununun 8 nci mad
desine tevfikan işçilere verile
cek tazminat 
Beden terbiyesi kanununa tev
fikan teşekkül eden Liman spor 
gençlik kulübüne yardım 
Kazazedelerin ilbas, iaşe, nakil, 
tedavi, tedfin ve sair masraf
ları 
Memur ve müstahdemlere ni
zamname mucibince ödenecek 
ikramiye 
Fazla mesai ücretleri, taami-
ye bedelleri ve nizamnameye 
dahil diğer bilûmum tahsisatlar 

Fasıl yekûnu 

îdare masrafları 
Posta, telgraf, telefon, radyo 
ve telsiz ücret ve masrafları 
Kırtasiye, matbu evrak, ilân, 
reklâm, kitap, mecmua, gazete 
bedel ve masraflariyle Deniz
yolları ve limanları mecmuası
na yardım 
Mahkeme, noter harç ve mas
raflariyle hakem ücretleri, ser
best avukat ve istişare ve hu
zur hakkı ücret ve masrafları 

1941 1942 ınalî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

20 000 20 000 20 000 

2 000 2 000 2 000 

2 000 2 000 2 000 

8 000 5 000 5 000 

1 000 2 500 2 500 

499 500 500 

5 000 J2 000 12 000 

15 000 30 000 30 000 
107 499 136 001 132 001 

15 000 20 000 20 000 

23 000 28 000 28 000 

8 000 11 000 11 000 
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M. Muhassasatın nev'ı 

4 Temsil masrafları 
5 Mefruşat ve demirbaş 
6 Müteferrika ve sevk memurla

rı yol masrafları 

Fasıl yekûnu 

İşletme ve atelye ücret ve mas
rafları 

1 Kara ve deniz vesait ve tesisat-
lariyle işletme ve idare işlerine 
tahsis edilen mebaninin tenvir, 
teshin, yağ, mahrukat ve sair 
müstehlek m e vat ve masrafları 
[Bu mevat ve malzemeyi mubayaa, 
tesellüm, idhar, nakil gibi müteferrik 
masrafları dahildir.] 

2 Su bedel ve masrafları 
3 Nizamname mucibince memur 

ve işçilere verilecek melbusat 
4 tskele acentalan aidatı 

[Denizyolları acenta ve "memurlarımı 
verilecek maktu ve nisbî aidat dahil
dir.] 

5 Ticari eşya tahmil, tahliye, ak
tarma ve sair liman hizmetleri 
ücret ve hamaliyeleriyle tuz 
nakliye masrafları 

6 İşletme ve idare işlerine tahsis 
olunan binalar, rıhtımlar, iske
leler, mendrekler, fenerler sabit 
tesisat, kara, deniz ve tahlisiye 
vasıtalariyle sair mihaniki ve 
telefon tesisatının ve işletmeye 
mütaallik bilcümle malzeme, 
mefruşat, teçhizat ve demirbaş
ların bakım, tamir, tadil, tecdit, 
inşa, mubayaa ve sair mütefer
rik masraflariyle atelye ve iş
letme işçilerinin iaşeleri ve 
atelye işçi ücretleri ve iskelele
rin idare masrafları 
[Motorlu, motorsuz vesait kira bedel-

1941 1942 mail yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümene» 
tahsisatı talep edilen kabul ©dilen 

Lira Lira Lira 

2 000 
20 000 

2 000 
15 000 

2 000 
15 000 

6 500 5 263 5 263 

74 500 81 263 81 263 

184 750 

22 000 

225 000 

25 000 

225 000 

25 000 

22 000 
20 000 

30 000 
20 000 

30 000 
20 000 

750 000 650 000 650 000 

630 000 745 000 745 000 
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M. Muhassasatın nev'i 

leriyle malzeme ve işçilerin nakliye 
masrafları dahil.] 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Fasıl yekûnu 1 628 750 1 695 000 1 695 000 

Muhtelif masraflar 
1 Gayrimenkul icar bedelleri 22 000 25 000 25 000 
2 Deniz vesaitinin yapacağı bil

cümle kazalarla tahmil ve tah
liye sırasında vukubulacak ha
sar ve zararların tazmin kar
şılığı 2 000 3 000 3 000 

3 Hayvan iaşe, yem ve tedavi 
masraflariyle koşum, tımar le
vazımı ve mevcut hayvan kad
rosunun tecdidi 

4 trat getiren emlâkin vergi, re
sim ve mukataaları 

5 Hollerit servisi kira ve masraf
ları 

6 3137 sayılı kanun mucibince 
Tekaüt sandığına verilecek 
masraf hissesi 

7 Faiz ve acyolar 
[1941 senesi Bütçe kanununun 8 nci 
maddesine tevfikan ihraç edilen bono
nun faiz ve masrafları dahildir.] 

8 Pasif korunma tertibatı ve 
masrafları 

9 Gayri melhuz ir 
10 Geçen sene ve 

borçları 
11 Reddiyat 
12 Sigorta ücret ve 

Hazineye ödenecek borçlar 
Mubayaa olunan rıhtımların 
mukaveleleri mucibince senelik 
taksit ve obligasyon faizleriyle 
itfa karşılık ve masrafları 130 000 130 000 130 000 

4 000 

5 000 

10 000 

3 500 
3 000 

5 000 

5 000 

12 000 

4 000 
34 000 

5 000 

5 000 

12 000 

4 000 
42 976 

israflar 
eski seneler 

sermayesi 

Fasıl yekûnu 

2 000 
4 000 

15 075 
0 

30 000 

100 575 

2 000 
3 000 

10 000 
200 

40 000 

143 200 

2 000 
3 000 

10 000 
200 

40 000 

152 176 
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Muhassasatın nev'i 

Hazineye verilecek fener rüsu
mu 
3023 sayılı kanunun 4 ncü mad
desi mucibince Hazineye veri
lecek ardiye ücreti 

Fasıl yekûnu 

İskenderun limanı ücret, yev
miye ve bilcümle idare ve işlet
me masrafları 
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankası hissesi 

UMUMÎ YEKÛN 

IM1 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira liira 

175 000 80 000 120 000 

200 000 200 000 200 000 

505 000 410 000 450 000 

0 0 695 000 

41 704 48 564 54 844 

217 000 4 905 000 5 640 000 
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r. M. 

1 

2 

3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

11 
12 

B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

Ticari eşya tahmil, tahliye ve 
aktarma hasılatı 
Kömür tahmil, tahliye ve ak
tarma hasılatı 
Rıhtım resmi hasılatı 
Antrepo, ardiye, hamaliye, pa
lamar yolcu salonları hamaliye 
ve sair hasılatı 
Su hasılatı 
Fenerler hasılatı 
Tahlisiye hasılatı 
İskeleler hasılatı 
Tuz tahmil, tahliye ve nakil 
hasılatı 
Vasıta ve bina kiraları ve mü
teferrik hasılat 
Hazine yardımı 
İskenderun limanı varidatı 

1941 
Malî yılı 

ırmlıammenatı 
Lira 

1 744 000 

350 000 
550 000 

700 000 
100 000 
350 000 
100 000 
170 000 

65 000 

88 000 
0 
0 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira 

1 400 000 

440 000 
300 000 

1 170 000 
100 000 
250 000 
50 000 

250 000 

65 000 

780 000 
100 000 

0 

Lira 

1 400 000 

440 000 
300 000 

1 170 000 
100 000 
295 000 
50 000 

250 000 

65 000 

780 000 
100 000 
695 000 

UMUMÎ YEKÛN 4 217 000 4 905 000 5 645 000 

( S. Sayısı : 158 ) 



D CETVELİ 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü nakil vasıtaları kadrosu 

A
de

d 

1 

1 

l 

1 

1 

No. Nev 

Otobüs 

» 

Muş 

Kamyonet 

Motosiklet 5 
girlik 

i 

bey-

Motosiklet 2,50 bey
girlik 

Markası 

Opel 

»oyç 

Avusturya 

Şevrole 

N. S. V. 

Bianehı 

No. Tahsis edilen isin mahiyeti 

B. E. 38 Anadolu tahlisiye istasyonları arasında mün 
kalât temini için 

4766 Rumeli tahlisiye istasyonları arasında münak 
4146 lât temini için 

Limanın muhtelif hizmetlerinde (Liman şi 
ketinden müdevrer) 

610252 Trabzon şubesinde posta nakliyatı için (D 
527050 nizbank'tan müdevver) 

Muhtelif atelye ve iş yerleri arasmda 



S. Sayısı: 164 

1942 
Devlet Denizyolları işletme U.M. 

bütçesi 



Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğü 1042 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası (1/762) 

T. C. 
Başvekâlet 28 .11 . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/849 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

icra Vekilleri Heyetince 28 . II . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar] aştırıl an Devlet De
nizyolları İşletme ıımum müdürlüğünün 1942 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası esbabı mueibesiyle 
birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğünün 1942 senesi bütçe kanunu esbabı mucibe 
lâyihası 

Maded 1 : Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğünün 1942 yılı masrafları için tesbit 
olunan cetvele göre (10,083 787) lira tahsisat talep olunmaktadır. Bu meblâğ 1939 yılından başlı-
yan Denizyolları faaliyetinin her sene bir miktar yükselmekte olduğunu ifa<Ui etmekten ziyade mas
raf unsurlarının gittikçe tezayüt etmekte bulunduğu mânasına anlaşılmalıdır. 

Filhakika Denizyolları idaresinin inhisar halinde işlettiği yolcu ve karışık yük nakliyatı hacminde 
normal zamanlara nazaran göze çarpacak mühim bir değişiklik ve fazlalık yoktur, bütçenin tanzi
mine esas tutulan iş hacminde belli başlı bir fark olmamakla beraber harp halinin iktisadi hayatta 
gösterdiği inikaslar dolayısiyle ifasiyle mükellef bulunduğumuz hizmetlerin maliyeti yükselmiş ve bu 
hal bütçe muhassasatınm arttırılmasını intaç eylemiştir. 

Sene itibariyle bütçelerin inkişafı şu suretle görülmektedir : 
Fasıl 1939 ' 1940 1941 1942 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

2 026 410 
18 800 

141 020 
209 850 
96 500 
182 000 
3 549 000 
275 000 
64 985 
216 000 

6 779 565 

2 627 260 
11 500 

165 500 
244 701 
130 405 
196 500 

4 419 630 
275 000 
77 811 

244 400 

8 392 713 
( S. Sayısı : 

2 646 000 
13 000 
129 700 
230 000 
97 561 
153 500 

4 835 516 
25 001 
81 300 
494 400 

8 705 978 
: 164) 

3 503 000 
15 000 
129 700 
265 001 
88 001 
182 000 

5 085 001 
226 740 
94 944 

494 400 

10 083 787 
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1939 bütçesi 11 aylık bir devreyi ihtiva etmekte olması itibariyle mukayesenin sıhhati bakımrajdan 

bir aylık masrafa mukabil daha (616 324) lira ilâvesi icabeder ki buna nazaran mezkûr yılın hakikî 
ve bir senelik bütçesinin (7 395 889) lira üzerinden tanzim edildiğini kabul etmek lâzımdır. 

Şu halde 4 senelik bir faaliyet devresinde bütçenin masraf artışı 10 083 787 — 7 395 889 = 
2 687 898 lira tutar ki bu da % 36 nisbetinde bir tezayüdü ifade eder. 

Bu çoğalmaların başlıca iki sebebi vardır : 
1. — İşletme inkişafı. 
2. —• Rayiç fiatlann yüksekliği. 

İşletme inkişafı şeklinde ifade olunan tezayüt, Umum müdürlük bünyesine iltihak eden yeni te
şekküllerden veya yeni tesis ve vasıtaların hizmete girmesinden tevellüt eden normal bir tezayüjttür 
ki aynı zamanda varidat bütçesine de müessir bulunmaktadır. 

Sosyeteşilep'in ve Haliç işletmesinin Devlet Denizyolları camiasına girmesi, yeni vasıtaların I hiz
mete alınması gibi. 

Filhakika 1940 yılında Sosyeteşilep mubayaa olunmuş ve 1941 yılında -da Haliç işletmesi i^are 
bünyesine iltihak eylemiştir. Gayrifaal bir duruma gelmiş olan iki şehir hattı gemisinin araba 
vapuru haline konulması, İngiltere'den Millî Müdafaa vekâleti hesabına gelen araba vapurlarının 
vaziyeti takarrür edinceye kadar idaremiz emrinde kalması, ve yine küçük vasıtalardan bir kıs
mının yeniden inşa ve faaliyete konulması gibi sebeplerle iş hacmimizde masraf hadlerini çoğal
tıcı tahavvüller olmuş ve bunun neticesi olarak bütçelerimiz kabarmıştır. Bu keyfiyette normalin 
dışında bir cihet yoktur. 

Rayiç fiyatların yükselmesiyle ilgili artışa gelince bunun en bariz misalini 7 nci fasıl masraf
ları teşkil etmektedir. Filhakika yukarıdaki tablo tetkik edildiği takdirde 1939 yılında (3 549 000) 
lira olarak tahmin olunan masraflar 1942 yılında (5 085 000) liraya yükselmiş bulunmaktadır. 

Bu fasıldaki bir buçuk milyon liraya yakın tezayüdün en başlıca sebebi kömür maliyetinden 
başlıyarak her türlü istihlâk ve tamir malzemesinin fevkalâde yükselmiş bulunmasıdır. 

1939 yılında vasati maliyeti 10 lira olan kömür gerek havza fiyatlarının artması gerekse tâli 
masrafların, (navlun, sigorta, tahmil ve tahliye, ambar kiraları gibi) yükselmesi gibi sebeplerle 
halen 13 liraya mal olmaktadır, bu 3 liralık fark eski maliyete nazaran senede 450 bin liralık 
bir tezayüdü ifade eder. Yağ fiyatlarında da aynı fark daha bariz bir şekilde görünmektedir. 
19 kuruşa tedarik olunan makine yağları halen 75 kuruştur. 65 liraya tedarik olunan mazot 130 
liradır. Bu yüzden bütçeye tahmil olunan mükellefiyetin 100 bin liradan fazla olduğu muhak
kaktır. 

Diğer istihlâk malzemesinin kaydettiği tereffüler de % 100 den % 1000 e kadar tehalüf ey
lemektedir, Demirde % 300, karpitte % 500, halatda % 400, kerestede % 150 nisbetinde ifade 
olunabilen tezayüdlerin tevlit ettiği inikas yüz binlerle ifade olunacak kadar ehemmiyetlidir.; 

Bu iki esaslı sebep Lancinde fasıl itibariyle vaziyetin tahliline geçi'dikcfe: 

Fasıl : , 1 . 
Ücret ve yevmiyeler 

3656 sayılı Barem kanunu hükümlerine tabi olan Denizyolları işletme umum müdürlüğünün 
tanzim olunan teşkilât kadroları mucibince A grupuna dahil memurlardan senelik ücretlerinin 
tutarı (1 998 000) lira ve D grupu müstahdemlerinin baliği de (1 500 000) liradır. Bu teşkilât 
kadroları şimdiye kadar muhtelif sebeplerle yüksek meclisin tasdikma arz edilememiş olduğun
dan şimdiye kadar bütçe kanunlariyle alınan mezuniyete müsteniden Münakalât vekâletince jtan-
z in v« tatbik olunmakta idi. 

Aded kadrolarının Münakalât vekâletince tanzimi sırasında memur ve müstahdemlerin vazi
yetini ıslah maksadiyle şu tedbirler alınmıştır. 

1. Gemi zabitanının barem dereceleri tesbit olunmuş ve bunların ücretleri ıslah olunarak İş
letme hizmetinin en faal kısmını deruhde eden bu elemanların meslekte inkişaf ve terakkileri 
temin olunmuştur. 

( S. Sayısı : 164 ) 
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2. Gemici ve tayfa unvanı altmda ve pek az ücretle hizmet gören gemi personelinin aylıkları 

çoğaltılmış ve bu tedbirle işletme hizmetlerinin durması önlenmiştir. 
Yukarıda arzolunan ıslah ve zamların bütçe üzerindeki tesiri takriben 2?K) bin lira kadar bir 

yekûn tutmaktadır. 
4178 sayılı kanunla fevkalâde hallerin devamı müddetince verilecek aamlar dolayısiyle de bu 

yekûn 445 bin lira artmış bulunmaktadır. 
Teşkilâtımıza yeni ilhak olunan Sosyeteşilep ve Haliç işletmelerinin de takriben 150 bin lira

lık bir tesiri olmuştur. 
Binaenaleyh tezayüdün 850 bin lirası normal ve zaruri sebeplere istinat eylemekte ve teklif 

olunan tahsisat fiili kadrolara da mutabık bulunmaktadır. 

Fasıl : 2 
Bu fasılda eski senelere nazaran göze çarpan çoğalma harcırah tediyesini istilzam ettiren hiz

metlerde kaydolunan inkişafla ilgilidir. Kısmen askerlik mükellefiyetinin de bu artışta tesiri 
görülmekte ve muvakkaten boşalan kadrolar yerinde vekil istihdamı dolayısiyle masrafımız art
mış bulunmaktadır. 

Fasıl : 3 
Bu fasıl geçen senekinin aynıdır. Ve Avrupa'da bulunan talebemizin her türlü masrafları'yle 

istihdam olunan Gemi kurtarma mütehassısının ücretlerini ödemeğe mahsustur. 

Fasll : 4 
Bu fasıldaki hizmetlerden tekaüt maaşları 4178 sayılı kanun dolayısiyle 17 bin lira artmış ve 

yine kumaş ve kösele fiyatlariyle ilgili olarak elbise bedelleri 15 bin lira çoğalmıştır. Kadro ve 
teşkilât dolayısiyle açıkta kalacaklara verilecek tazminatın halen tatbik mahalli görülmediğinden 
bu faslın 6 ncı maddesi için tahsisat teklif olunmamıştır. Diğer masraf unsurlarında bir değişiklik 
yoktur. 

Fasıl : 5 
Bu fasılda 1941 yılında açılmış olan çırak kursunun masraflarını karşılamak maksadiyle 20 bin 

liralık bir tahsisat tezyidi yapılmış ve malî vaziyetin müsaadesi dolayısiyle borçlu hesap açma mec
buriyetinin gecikeceği nazara alınarak 3 ncü maddeden 30 bin lira kadar bir tasarruf temin oluna
rak fasıl yekûnu kısmen azaltılmıştır. , 

Fasıl : 6 
T ı̂ı fasılda maliyet Iv^'elile ilgili olan kırtasiye ve matbu evrak tahsisatı 20 bin lira çoğaltıl

mış ve telefon ve telgraf masrafları da hakikî sarfiyata göre 10 bin lira tezyid olunmuştur. Mü
teferrik masraflar grupuna dahil hizmetlerden bir kısmı malzeme maliyetine intikal ettirilmiş 
olduğundan bu maddeden 5 bin lira tasarruf olunmuştur. 

Heyeti umumiyesi itibariyle bu fasılda yapılan değişiklik fiili durumun karşılanmasını temin
den ibaret kalmıştır. 

Fasıl : 7 
Bsabı mucibe lâyihasının başlarında izah olunduğu veçhile bu fasıl en esaslı işletme masrafla

rını bünyesinde toplamış bulunmakta ve kömür dahil her türlü istihlâk ve tamir malzemesi ile 
diğer sefer masraflarının lüzum gösterdiği tahsisat karşılığını ifade etmektedir. 

Denizyolları işletme Umum müdürlüğü deniz nakliyatı hizmetlerinin gördürülmesi için tesis 
olunduğuna nazaran mevcut vasıtaların hizmete amade bir halde tutulması ve buna hizmet eden 
tesisat ve teçhizatın iyi bir halde bulundurulması başta gelen bir vazife ve mecburiyettir. Bu ba
kımdan bu faslın mevzuunu teşkil eden hizmetlerin tepsi hakikî ihtiyaçlara göre ölçülmüş ve 
bütün ihtimaller derpiş olunarak imkân nisbetinde bunların tatminine çalışılmıştır. Ancak yine 
itiraf etmek lâzımdır ki tahsisat teklifinde işletme hizmetinin en zaruri ve gayrikabili içtinab 
masrafları düşünülmüş ve ihtiyaçlarımızın gelecek yıllara bırakılması mümkün jjirülen kısımları 

( S. Sayısı: 164 ) 
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bu fasılda mütalâa olunmamıştır. Umum müdürlük binası, Deniz hastanesi, fabrikaların tevsii, 
dok ve rıhtımların esaslı surette tamiri, Çırak m ektebi, Van şubesine ait inşaat, yeni tezgâhlar ve 
saire gibi işler ya tamamen terk olunmuş veya ancak zaruri olan kısımları bütçeye alınabil
miştir. 

Şimdiye kadar bütçe dahilinde idare olunan aidatlı işlerin 3633 sayılı Teşkilât kanununun 
27 nci maddesi hükmüne uyularak bu fasıldan çıkarılmış bulunduğunu a y m a kayıd ve işaret ey
lemek lâzımdır. 

Fasıl : 8. 
Bu faslın mevzuu 1942 teklifinde tamamiyle değişmiş bulunmaktadır. Bundan evvelki yıllar 

bütçelerinde 8 nci fasıl tecdit ve sigorta sermayelerini ihtiva eden bir masraf unsuru idi. Tecdit 
sermayesine ait hükmün 3633 sayılı kanunun 21 ve 22 nci maddeleri mucibince kârüzarar tablo
sunda gösterilmesi icabeylediğinden bu tahsisat geçen sene bütçesinden çıkarılmış idi. Yine aynı 
kanunun 24 ncü maddesine uyularak tanzim olunan hesap talimatnamesinin 19 ncu maddesi mu
cibince dahilî sigorta primlerinin de bir taraftan işletme masraflarına tahakkuk ettirilerek muka
bilinin sigorta sermayesine nakli ve bu suretle bu masraf unsurunun da işletme hesabları meya-
nında kâru zarara müessir olacak bir durumda idaresi tekerrür ettirilmiş olduğundan sigorta ser
mayesinin de tahsisat mrvy/uu ile ilgisi kalmamış ve işletme muhasebesinin yürütülmesi sırasında 
nazara alınması gerekmekte bulunmuş olduğundan bu masrafta bütçeden çıkarılmış bu suretle 8 nci 
fasla mevzu tahsisat ortadan kalkmış bulunmaktadır. Buna mukabil Sosyeteşilep hisse senetlerinin 
mubayaası için çıkarılan (520 780) liralık bonomu! Umum müdürlükçe iktisap olunmuş bir servet ol
ması itibariyle idarece ödenmesi gerekli bulunduğundan Maliye vekâleti ile muhabere olunarak tes-
bit olunan esaslar dairesinde ve 3 taksitte tediyesi kararlaşması üzerine 1942 bütçesinin 8 nci faslı bu 
işe tahsis olunmuş ve ana paranın ilk taksiti ile faiz ve acyo masraflarına mukabil (226 740) lira 
tahsisat teklif olunmuştur. 

Fasü : 9 
Bu baptaki kanun mucibince Merkez bankasına ödenecek hisenin tediyesi için teklif olunmuştur. 

Fasıl : 10 
3633 sayılı teşkilât kanununun 3 ncü maddesi mucibince Devlet Reisine ait vasıtaların ücret ve 

masraflariyle her türlü işletme ve tamir ve yedek malzeme ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle teklif 
olunmuştur. Bu faslın eski senelere nazaran kaydettiği tezayüt Ertugrul yatının hizmete girmesi ve 
bilhassa mazotla müteharrik vasıtalar (bu maddenin fiat tezayüdü dolayısiyle) masraflarının çoğal
mış olmasından mütevelit bulunmaktadır. 

Madde 2 : Devlet Denizyolları İşletme umum müdürlüğünün bütçe kanununa bağlanan B cet
veli mucibince tahmin olunan geliri (10 084 400) lira olarak tesbit olunmuştur. 

3633 sayılı teşkilât kanunu mucibince umum müdürlüğün ifasiyle mükellef tutulduğu hizmet 
gruplarına göre tasnif edilmiş olan B "cetvelinin tetkikinden de anlaşılacağı veçhile gelir kaynakla
rında da bu günkü iktisadi ve malî şartlara uygun bir inkişaf temin olunmuş ve tahminlerin icrasın
da mümkün olduğu kadar titiz ve itinalı davranılmak suretiyle bütçe kaidelerine sadık kalınmıştır. 

idare gelirlerinin tesbitinde bilhassa 3633 sayılı teşkilât kanununun 26 nci madesi hükmü nazara 
alınmış ve Umum müdürlüğün tesisat vasıta ve hizmetleriyle ilgili olmıyan ve fakat tarafımızda u 
ifası zaruri bulunan (armatör gemilerinin tamiri,ve bu gemilerin kiralanarak muntazam posta ve 
şilep seferlerine tahsisi gibi) iş ve mevzular ne masraf ne de gelirde hesaba alınmamıştır. 

Bütçe kaidelerinin umumiyet prensibine muhalif olmakla beraber bu tarzda düşünmeyi intaceden 
sebepler şunlardır : 

Armatör gemilerinin tamiri idareye teveccüh eden bir hizmet değildir. Filhakika memlekette 
başkaca müsait havuz olmaması itibarile havuzlama işlerinin behemehal tarafımızdan yapılması gerek
li ise de diğer tamirat için hususi firma ve teşekküller mevcuttur. Binaenaleyh, mevcut armatör 
gemilerinden ne kadarının bu şerait dahilinde idare fabrikalarında tamir olunacağı ve bu tamirle-
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rin ne miktara baliğ olacağının önceden talimini mümlmn olmadığı gibi fevkalâde söyyal olan böyle 
bpr işin bütçe ve tahsisat takyidatı iyine alınarak idaresi de fiilen gayrimümkündür. Tahsisatın 
bir diğer ifadesi senesi içinde yapılacak hizmetin âzami haddini göstermek olduğuna nazaran iş faz
lalığı dolayısiyle tahsisatın kifayetsizliği halinde Lşi durdurmak ve tamir işlerini yarıda bırak
mak ve munzam tahsisat istihsali iyin gerekli formalitelerin ikmaline kadar fabrikalar mesaisini 
tatil etmek icabedeeektir. 

Gemilerin kiralanması hali de buna müşabihtir. Malî yılı içinde idare gemilerinin ne miktarının Millî 
Müdafaa eııırnıde kalacağını başından kestirmek kabil olmadığı gibi yer yer tahaddüs edecek olan 
münakale ihtiyaçlarının ancak hâdisenin zuhuru anındaki gemi vaziyetine göre ya kendi vasıtaları
mızla veya hariçten gemi tahsis etmek suretiyle ifası lâzım ve zaruri bulunduğundan bu işin de büt
çe prensipleri dahilinde icrası bilamel fevkalâde müşkülât doğurabilir. Gemilerin kiralanması usul
leri Koordinasyon Heyeti kararlariyle nizama bağ lanmış bulunduğuna nazaran işin Teşkilât kanu
numuzun 26 ncı maddesi şümulü dahilinde mütalâası sadece nazari bir mahzur teşkil eder. Tatbikat
ta ise gemi kira bedeleri ile sefer masraflarının tenzilinden sonra bakiyesinin irat kay di her bakım
dan kolaylığı mucib olacağı gibi münakalât hizme tinin başarılması da bu imkânın elde tutulmasına 
bağlı bulunmaktadır. 

Gelir kaynakları tahminlerinin bütçe itibariyle tevazzu ve inkişafına gelince, 1939 dan başlayarak 
sıra ile şu suretle görünmektedir: 

F. M. Nev'i 1939 1940 1941 1942 

işletme hâsılatı : 
1 Muntazam posta seferleri hasılatı 
2 İstanbul ve civarı iç hatlar ve Yalova 

hattı hasılatı 
3 izmir körfez hattı hasılatı 
4 Zuhurat seferleri hasılatı 
5 Van işletmesi hasılatı 
6 Haliç işletmesi hasılatı 

3 662 750 

1 051 700 
201 200 
50 000 
79 565 
— 

4 500 000 

1 220 000 
859 593 
100 000 
100 000 

— 

5 525 000 

1 200 000 
230 000 
300 000 
50 000 
— 

6 

1 

100 000 

250 000 
230 000 
300 000 
50 000 
170 000 

Yekûn 4 045 215 6 179 593 7 305 000 8 100 000 

F. M. Nev'i 1939 1940 1941 1942 
2 Tâli işletmeler hasılatı : 

1 Fabrikalar ve doklar ve atelyeler ha
sılatı 

2 Gemi kurtarma hasılatı 
3 Kılavuzluk ve romorkörcülük hasılatı 
4 Şilepçilik hasılatı 

800 000 
411 550 
164 600 
5 000 

800 000 
450 000 
180 000 
388 720 

250 000 
300 000 
70 000 
225 000 

250 000 
250 000 
100 000 
800 000 

Yekûn 1 381 150 1 818 720 845 000 1 400 000 

Mütenevvi hasılat : 137 200 150 000 63 000 90 000 

Devlet Reisine ait vasıtalar için umu
mî muvazeneden yardım : 216 000 244 400 494 400 494 400 

Umumî yekûn 6 779 565 8 392 713 8 707 400 10 084 400 
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Bu tablonun bugüne kadar malûm olan fiili neticeleri de şöyledir : 

1941 yılı 

1939 
8 aylık tahak- Muhtemel 

1940 kukeden dört aylık Yekûn 

Muntazam posta seferleri 
İstanbul ve civarı hatları 
izmir körfez hattı 
Zuhurat seferleri 
Van İşletmesi 
Haliç İşletmesi 

Fabrika ve havuzlar 
Gemi kurtarma 
Kılavuzluk 
Mütenevvi 
Şilepçilik 
Yatlar 

Yekûn 

3 687 
1 043 
185 
312 
33 

5 262 

76 
11 
102 
98 

216 

809 
003 
492 
655 
164 

123 

527 
942 
661 
114 

000 

5 767 367 

4 215 000 
1 252 228 
208 575 
4G3 443 

— 
— 

6 139 246 

136 245 
178 585 
59 103 
112 662 

— 
244 400 

6 870 241 

3 802 000 
888 000 
175 000 
144 000 
23 000 
91 000 

5 123 000 

76 000 
230 000 
77 000 
27 000 
15 000 

494 400 

6 042 400 

1 600 000 
360 000 
60 000 
156 000 
27 000 
44 000 

2 247 000 

150 000 
— 

30 000 
30 000 
65 000 
— 

3 107 000 

5 402 000 
1 248 000 
235 000 
300 000 
50 000 
135 000 

7 370 000 

226 000 
230 000 
107 000 
57 000 
665 000 
494 400 

9 149 400 

Her iki tablonun mukayesesi tahmin ile tahakkuk arasında bilhassa 1939 ve 1940 senele
rinde Fabrikalar, Gemi kurtarma ve kılavuzluk ve mütenevvi hasılat tahminlerinin tahakkuk 
etmemiş olması itibariyle bir isabetsizlik olduğu ve 1941 malî yılında ise tahminlerin oldukça ihti
yatlı ve isabetli yapıldığını göstermektedir. Gelir kaynaklarında seneden seneye müşahe
de olunan inkişaf tarifelerde yapılan değişikliklerden ve bilhassa şilep seferlerinin daha rand-
manlı olmasından ileri gelmektedir. 1939 yılı hesap neticelerine nazaran mevcut tarifelerin bü
tün hatlarda zarar verdiği anlaşılmış ve 10 sene evvelki iktisadi şeraite göre tanzim olunan 
tarifelerin yeni icaplara göre düzenleımıesi zarureti katî surette hissolunarak icabeden ıslah 
tedbirleri alınmış ve hissolunur bir ağırlık tevlit etmeden Denizyolları işletmesinin başabaş ça
lışması imkânı temin olunmuştur. 

1942 yılı bütçesinin tanzimi sırasında gelir ve masraf unsurları bir defa daha tetkik olunmuş 
ve fevkalâde tedbirlerle karşılanması gerekeceği mülâhazasiyle yolcu ve yük tarifelerine % 10 nis-
betinde bir zam icrası ve bu suretle takriben 600 bin liralık bir gelir temini yoluna gidilmiş ve 
bu suretle muntazam posta seferleriyle şilepçilik tahminleri 1942 yılı için lüzumu kadar çoğaltıl
mıştır. 

Heyeti umumiyesi itibariyle bütçelerin tanziminde bir kâr temininden ziyade işletme hizmetinin 
arızasız devamı gayesi istihdaf edilmekte olduğundan B cetvelinde arzolunan tahminlerin bu nok-
tai nazara uygun ve gelir kaynaklarının bu tahminleri teyit edecek bir vüs'ati haiz olacağı hakkındaki 
kanaatimizin de samimî bulunduğunu kayıt ve -işaret ederiz. 

Madde 3 : Teşkilât kanunu çıkıncaya kadar hizmette kullanılacak memur ve müstahdemlere ait 
kadroların Münakalât vekâletince tanzimi salâhiyetini temine matuf bulunmaktadır. 

Madde 4 : Umum müdürlük emrinde bulunan hizmet vasıtalarının kadrosunu irae etmekte ve 
bunların istimal salâhiyetini temine matuf bulunmaktadır. 

Madde 5 : Cibayet olunacak rüsumun tahsil mezuniyeti için teklif olunmuştur. 
Madde 6 : Umum müdürlük nakdî muamelâtının tedvirini ve kömür vesair malzeme stokları ih-
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tiyacını temin maksadiyle kısa vadeli istikraz yapılmasına mezuniyet verilmesini istihdaf etmektedir. 

Madde 7 : Âdi bütçe ile karşılanmryan ve fakat halihazır vaziyet itibariyle gerek umumî hiz
metlerin ifasını temin ve gerekse Millî Müdafaaihtiyaçlarmı tatmin maksadiyle fevkalâde stok
ların iddiharı 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 ieabeden tahsisatın listesini ihtiva etmektedir. 
Madde 9 : 4109 sayılı asker ailelerinden muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun d ncü 

maddesinin son bendi mucibince banliyö trenlerinde nakledilen birinci mevki yolculardan tah
sil olunacak yardımın belediyelere teslim için 75 gün müddet tâyin edildiği halde şehir hatları 
gemilerinin de dahil bulunduğu diğer grup mükellefleri için bu teslim müddeti 45 gün olarak 
tâyin olunmuştur. 

Umum müdürlüğün bilhassa bu mevzuda teşkilât ve muhasebe sistemi Devlet Demiryollarının 
aynı olup bilûmum varidat hesapları gişe ve acentelerden gelecek hesapların tetkilerinden sonra 
muhasebeye intikal edebilmekte ve şu vaziyetle hakikî hesabın anlaşılabilmesi için en az 75 günlük 
bir zaman geçmesi icabeylemektedir. 

Nitekim nakliye vergilerinin ödeme müddetinin de 75 güne iblâğı keyfiyeti bu zaruretten ileri 
gelmiştir. 

4109 numaralı kanunun tanziminde Umura müdürlüğün bu hususi vaziyeti nazara almmıya-
rak şehir hatları gemilerimiz işbu 45 günlük müddete tabi grupta bırakılmış ve bu yüzden 
yardım paralarının hesabı için hususi ve külfetli ve muhasebe harici bir kayıt sisteminin tatbiki 
zarureti hâsıl olmuştur. 

Maddenin teklifinden maksat bu anormal mesaiyi bertaraf eylemek ve nakliye vergisi için 
kabul olunan hesaplaşma şeklini aynı mahiyette bir iş olan yardım mükellefiyetine de teşmil et
mek suretiyle işi normalleştirmektir. 

Madde 10 : 1941 malî yılı Bütçe kanuniyle kabul edilmiş olan bazı maddeler hükmünün lüzu
muna binaen 1942 yılı bütçesinde de aynen tatbiki maksadiyle teklif olunmuştur. 

Madde 1 1 - 1 2 : Kanunun meriyet müddetini ve tatbik salâhiyetini ihtiva eden maddelerdir; 
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Rapor 

Denizyolları umum müdürlüğünün 1942 senesi bütçesi aşağıda izah edildiği şekilde tetkik 
edilmiştir: 

1. Birinci faslın birinci maddesindeki (332 100) lira fazlalığın (240 000) lirası fevkalâde 
zamma, (92 000) lirası Haliç işletmesi ve sosyete şilep idaresi kadrolarının Denizyollarına dev
redilmesinden ve yeni teklif kadrosu farkından ibaret olduğu anlaşılmıştır. 

2. ikinci maddedeki (524 160) liralık farkın (205 000) lirası fevkalâde zamma, (219 160) 
lirası Haliç ve Sosyete şilep idarelerinin masraflarına yeni teklif edilen kadrolar tahsisatına ait 
olduğu anlaşılmıştır. 

3. Üçüncü maddedeki (740) lira fazla askerlik mükellefiyetinin kadrolarda vukua getirdiği 
eksiklikleri telâfi maksadiyle konulmuştur. 

4. İkinci faslın birinci maddesine konulan (500) lira fazla Van işletmesine gönderilecek me
murlara aittir. 

5. İkinci maddesine konulan (1 500) lira fazlalık geçen sene tahsisatının yetişmediğinden 
(3 000) lira munzam tahsisat alınmasından ileri geldiği ve bu miktar da yetişmiyecek ise de büt
çenin müsaadesizliğine binaen daha fazla tahsisat konulamadığı anlaşılmıştır. 

6. Dördüncü faslın birinci maddesine konulan (17 000) liralık fazla fevkalâde zamdan ileri 
gelmiştir. 

7. Dördüncü ve beşinci maddelerdeki fazlalık fiyat yükselmesinden ileri geldiği anlaşılmıştır. 
8. Beşinci faslın birinci maddesindeki fazlalık 1940 senesinde müracaat olmadığından açıla-

mıyan çırak kursu için 1941 senesinde (5 .000) lira tahsisat konulmuş, 1941 senesi son altı ayı 
zarfında müracaatlar tevali ettiğinden yeniden ilk sınıfı açılmış ve öğretmenleri tâyin olunarak 
işe başlamış olduğundan kursun maaş, ücret ve iaşe bedeli olarak konulmuştur. 

9. ' İkinci maddedeki fazlalık tekaüt sandığı memurlarına verilecek iştirak hissesinin fevka
lâde tahsisatıdır. 

10. Altıncı faslın birinci maddesindeki (20 000) liralık fazla Haliç ve Sosyete şilep idaresi
nin Denizyollarına geçmesi ve fiyatların yükselmesinden ileri gelmiştir. 

11. ikinci maddeye 1941 senesinde (7 500) lira munzam tahsisat alınmıştır. 
12. Yedinci maddeye konulan (4 000) lira fazlalık malzeme fiyatlarının yükselmesinden ileri 

gelmiştir, Yeniden mefruşat almak mevzuubahis değildir. 
13. Yedinci faslın ikinci maddesindeki (500 000) lira fazlalık mevcut gemilerin tamir ve 

tecdit masrafları olup malzeme fiyatlarının ve işçi ücretlerinin yükselmesinden ileri gelmesin
den ve 1941 senesinde (550 000) lira munzam tahsisat almmasındandır. 

14. Üçüncü maddesindeki fark iaşe fiyatlarının yükselmesinden 1941 senesinde (34 000) lira 
munzam tahsisat alınmasından ileri gelmiştir. 

15. Altıncı maddedeki fazlalık işçi ücretlerinin yükselmesinden ileri gelmiştir. 
16. Sosyete şilebin tasfiyesiyle eshamının Devletçe mubayaasının takarrür etmesi üzerine eş

has ve müessesat elinde bulunan hisse senetlerinin mubayaası için (520 780) liralık bono i çıka
rılmış ve hisse senetleri tamamen mubayaa edilmiş şirket tasfiye edilerek idare bünyesine ilti
hak etmiş, bu suretle çıkarılmış olan bononun üç taksitte itfası kabul edilmiş olduğundan ilk tak
siti olan (220 000) liranın ödenmesiyle bunların faiz ve iskonto bedelidir. 

17. Varidat bütçesine konulan miktar 1941 senesi altı aylık tahsilata göre ayarlandığı an
laşılmış olduğunu saygı ile arzederim. 

24 . IV . 1942 

Raportör 
İsparta mebusu 

B. Ünlü 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 97 24. V* 1942 
Esas No. 1/762 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Denizyolları işletme umum müdürlü
ğünün 1942 malî yılı bütçesi hakkında olup Baş
vekâletin 28 . I I . 1942 tarih ve 6/849 sayılı tez
keresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi
hası Encümenimize havale buyurulmakla Müna
kalât vekili Fahri Engin ve Umum müdür ile Ma
liye vekâleti namına Bütçe ve malî kontrol umum 
müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere olundu. 

Masraf bütçesi : 
Umum müdürlüğün 1942 malî yılı masraf 

bütçesi geçen yıla nisbetle 1 376 600 lira bir 
fazlalıkla 10 084 400 lira olarak teklif edilmek
tedir. 

Büteçnin masraf tertiplerinde husule gelen 
bu artışın iş hacminin çoğalmasından ve mal
zeme, işçi ve nakliye fiyatlarının yükselme
sinden ve memur ve müstahdemler aylıklarına 
yapılan fevkalâde zamdan ileri geldiği anla
şılmıştır. Ezcümle 1940 yılında mubayaa edi
len Sosyete şilebe ait gemilerin 1941 yılında 
idare hizmetine girmesi, keza 1941 yılında Ha
liç işletme idaresinin idareye ilhakı gibi mun
zam hizmetler, gayri faal bir duruma girmiş 
olan iki vapurun araba vapuru haline ifrağı 
iş hacmini çoğaltmakla beraber masraf yekûnu
nun da kabarmasına âmil olmuştur. 

Diğer taraftan malzeme fiyatının dünya 
harbi sebebile günden güne yükselmesi ve mas
raf fasılları arasında büyük bir yekûn tutan 
kömür fiyatının tereffüü masraf artışlarını mu
cip olmuştur. 

Bu masraf farkmın fasıllara inikası sureti 
bu bütçeyi tetkik etmiş olan raportörün bağlı 
raporunda gösterilmiş bulunduğundan burada 
tekrar edilmemiştir. 

Alınan bu izahlara göre masraf kısmı ye
kûnu teklif veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Varidat bütçesi : 
Varidat bütçesi de geçen yıla nazaran mas

rafla mütenasip bir artış kaydetmiştir. Bu ar
tışın tarifelere yapılan yüzde on zamlardan 

ve şilepçiliğin kârlı çalışmasından ve umumî 
olarak nakliyatta vukua gelen inkişaftan doğ
duğu anlaşılmıştır. Tahmine 1941 malî yılının 
sekiz aylık varidatı esas tutularak buna nisbetle 
son dört aylık muhtemel hasılat da ilâve edilmek 
suretiyle varidat rakamları elde edilmiştir. Büt
çenin müzakeresi sırasında on aylık hasılat an
laşılmış bulunduğundan bu hasılata nazaran tah
minlerin isabetli olduğu görülmüş ve teklif ay
nen kabul edilmiştir. 

Bütçe kanunu : 
Masraf ve varidat cetvellerinde Encümence 

bir değişiklik yapılmadığından birinci ve ikinci 
maddeler aynen ve lâyihanın diğer maddeleri 
geçen yılda mevcut olan hükümleri ihtiva edip 
bu yıl dahi aynen kabulleri lüzumlu ve zaru
ri görülmüştür. 

Lâyihanın 10 ncu maddesinde 1941 malî yılı 
Bütçe kanununun bu yıl dahi tekrarına lüzum 
görülen bazı maddelerinin numaraları zikredil
mekle iktifa edilmiş ise de Encümenimiz bu hü
kümlerin aynen tekrarını daha uygun gördü
ğünden lâyihaya 10 - 15 nci madde olarak der-
cedilmeleri kararlaştırılmıştır. 

Müzakere sırasında lâyihaya yeniden bir mad
de ilâvesi teklif edilmiş ve bununla idarenin 
fabrika ve atelyelerinde toplu olarak çalıştırılan 
işçilere çalıştıkları günlerde bir övün parasız 
yemek tevzii temin edilmek istenilmiştir. Devlet 
Demiryolları ve Devlet Limanları idareleriyle 
inhisarlar umum müdürlüğü işçileri için de ka
bul edilmiş olan bu içtimai yardımın Denizyol
ları için de kabulü Encümenimizce muvafık gö
rülmüş ve teklif lâyihaya on altıncı madde ola
rak ilâve edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bütçe En. Rs. Rs. V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

t. Eker T. Co§kan H. Kitabcı 
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Kâtip 

istanbul Antalya Bolu 
F. öymen Nurullah Sümer Celâl Sait Siren 

Bolu Bursa Bursa 
Dr. Zihni Ülgen Dr. Sadi Konuk Nevzad Ayaş 

Diyarbakır Elâzığ Giresun 
Büstü Bekit F. Altay M. Akkaya 

Gümüşane İsparta İsparta 
Durak Sakarya Mükerrem Karaağaç B. Ünlü 

istanbul 
S. TJraz 
Kayseri 

istanbul 
/. Hakkı Ülkmen 

Kırklareli 
Suat Hayri Ürgüblü B. Denker 

Konya 
B. Türel 

Muş 
Ş. Ataman 

Seyhan 
S. Çam 

Kütahya Mardin 
A. Tiridoğlu B. Erten 

Ordu Samsun 
H. Yalman M. Ali Yürüker 

Sivas Yozgad 
Bemzi Çiner A. Sungur 
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Devlet Denizyolları işletme 
malî yılı bütçe h 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları işletme 
umum müdürlüğünün 1942 malî yılı masrafları 
için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği 
veçhile (10 083 787) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Denizyolları İşletme 
umum müdürlüğünün 1942 malî yılı gelirleri 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği veçhile 
(10 084 400) lira tahmin olunmuştur. 

MADDE 3 — Devlet Denizyolları İşletme 
umum müdürlüğünün 1942 malî yılma mahsus 
daimî memur ve müstahdemleriyle müteferrik 
müstahdemleri kadroları bu idareye ait teşki
lât hakkındaki lâyihanın kanuniyet kesbetme-
sine kadar Münakalât vekâletince tanzim olu
nur. 

MADDE 4. — Devlet Denizyolları İşletme 
umum müdürlüğünün 1942 malî yılı hizmet va
sıtaları kadrosu bağlı (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Denizyolları İşletme 
umum müdürlüğünün iştigal mevzuuna dahil 
işlerden tarifelere, usul ve teamüllere müsteni
den alınmakta olan resim, ücret ve bedellerin 
1942 yılmda da cibayetine mezuniyet verilmişir. 

MADDE 6. — Umum müdürlük, nakdî mu
amelâtın tedviri, kömür vesair malzeme stoku 
yapmak için Münakalât vekâletinin müsaade
siyle bir milyon liraya kadar kısa vadeli istik
razlar akdine ve bankalar nezdinde hesabı cari
ler 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, ısla
hat ve inşaat masraflarına karşılık olmak ve 
senesi bütçesinin taallûk eylediği fasıl ve mad
delerine irat ve masraf kaydedilmek üzere 
Münakalât vekâletinin tasvibi ve Maliye vekâ
letinin kefaletiyle bir buçuk milyon liraya ka
dar bono ihracına Umum müdürlük mezundur. 

mum müdürlüğünün 1942 
nunu lâyihası 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİ RİŞÎ 

MADDE 1. — Aynen. 

MADDE 2. — Aynen. 

MADDE 3. — Aynen. 

MADDE 4. — Aynen. 

MADDE 5. — Devlet Denizyolları İşletme 
umum müdürlüğünün iştigal mevzuuna dahil 
işlerden tarifelere, usul ve teamüllere müsteni
den alınmakta olan resim ve ücretlerin 1942 
yılında da cibayetine mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 6. — Aynen. 

MADDE 7. — Her nevi vasıtalar mubayaası, 
fevkalâde yedek malzeme iddiharı ve sermaye 
tezyidi mahiyetinde diğer tesisat, teçhizat, ısla
hat ve inşaat masraflarına karşılık olmak ve 
senesi bütçesinin taallûk eylediği fasıl ve mad
delerine irat ve tahsisat kaydedilmek üzere Mü
nakalât vekâletinin tasvibi ve Maliye vekâleti
nin kefaletiyle bir buçuk milyon liraya kadar 
bono ihracına Umum müdürlük mezundur. 
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MADDE 8. — Aşağıda yazılı fıkralarda gös

terilen hizmetlerden her biri için senesi bütçe
sine konan tahsisat kâfi gelmediği takdirde ilâ
veten sarfına lüzum hâsıl olacak miktarı te
diyeye Umum müdürlük mezundur: 

A) Mahkeme harçları; 
B) İrat getiren emlâk vergi, resim ve mu-

kataalan; 
0) Reddiyat; 
D) Tekaüt ve eytam, eramil tahsilatı; 

MADDE 9. — 4109 sayılı Asker ailelerin
den muhtaç olanlara yardım hakkındaki ka
nunun 4 ncü maddesinin son bendi mucibince 
45 gün olarak tâyin edilmiş olan tediye müd
deti Devlet denizyolları İşletme umum müdür
lüğü için 75 güne çıkarılmıştır. 

MADDE 10. — 1941 malî yılı bütçesinin 
9, 10, 11, 12, 13 ve 14 ncü maddeleri hükmü 
1942 yılrnda da aynen tatbik olunur. 

MADDE 8. — Aşağıda yazılı fıkralarda gös
terilen hizmetlerden her biri için senesi bütçe
sine konan tahsisat kâfi gelmediği takdirde 
ilâveten sarfma lüzum hâsıl olacak miktarı 
tediyeye Umum müdürlük mezundur: 

A) Mahkeme harçları; 
B) İrat getiren emlâk vergi, resim ve mu-

kataaları; 
O) Reddiyat; 
D) Tekaüt, dul ve yetim tahsisatı. 

MADDE 9. — Aynen. 

MADDE 10. — Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğüne ait vasıtalarda meccanen 
veya tenzilâtlı ücretle seyahat edecekler, teş
kilât kanuniyle tâyin edilinceye kadar Müna
kalât vekâletince tasdik edilecek esaslar daire
sinde tesbit edilir. 

MADDE 11. — Devlet denizyolları ve liman
ları işletme umum müdürlüklerinin teşkilât ve 
vazifelerine dair olan (3633) sayılı kanunun 
4 ncü maddesinin ihrakiye, kömür tahmil ve 
tahliyesiyle su verme inhisar hükümleri 1942 
malî yılı içinde Denizyolları umum müdürlüğü 
vasıtaları ihtiyacı için tatbik olunmaz. Bu hiz
metler kendi vasrtalariyle yapılır. 

MADDE 12. — Yeni hatlar ve iskeleler ve 
acentalıklar açılması, sefer ve gemi adedinin 
artması, iş ve sipariş hacimlerinin genişlemesi, 
malzeme fiyatlarının yükselmesi gibi iktisadi ve 
ticari sebepler dolayısiyle normal vaziyetlere 
göre tahmin edilen bütçedeki işletme ve perso
nel tahsisatı kâfi gelmediği ve derhal munzam 

t tahsisat istihsaline de imkân bulunmadığı tak
dirde işletme faaliyetine halel gelmemesi için 
varidat fazlasından karşılanmak ve ilk içtima-
da Büyük Millet Meclisinin tasdikma arzedil-
mek şartiyle İcra Vekilleri Heyetinin tasvibiyle 
masraf bütçesinin 1 nci ve 7 nci fasıllarına tah^ 
sisat ilâvesi caizdir. 

MADDE 13. — Devlet denizyolları İşletme 
umum müdürlüğü malzeme, nakil vasrtalariyle 
bunlara ait makine, alât ve edevat mubayaası 
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MADDE 11. — Bu kanun 1 haziran 1942 
tarihinden itibaren meridir. 

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

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu A. R. Artunkal 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Faytk öztrdk Ş. Saraçoğlu F. Ağralt 

Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy Strrt Day 

S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadenit Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
F• Engin M. ökmen 

hususları için senesi bütçesindeki tahsisatın nıs
fını geçmemek şartiyle ve Münakalât vekâleti
nin izniyle âti senelere sâri mukaveleler aktine 
mezundur. 

MADDE 14. — Devlet denizyolları İşletme 
umum müdürlüğü Münakalât vekâletinin izniy
le ve üç seneyi geçmemek üzere gelecek yıllara 
geçici icar ve isticar mukaveleleri akdedebilir. 

MADDE 15. — Muayyen tarifeli vesait ile 
seyahat eden yolculardan alınacak nakliyat res
mi hakkındaki 472 sayılı kanuna müzeyyel 
2030 sayılı kanunun 1 nci ve biletler üzerinden 
nakden istifa olunan damga resminin malsan-
dıklarma teslimi hakkındaki 3478 sayılı kanu
nun 12 nci maddeleriyle tâyin edilen 45 er gün
lük müddetler Devlet denizyolları İşletmt 
umum müdürlüğü için 75 er güne iblâğ edil
miştir. 

MADDE 16. — Devlet Denizyollarına ait 
fabrika ve atelyelerde toplu olarak çalıştırılan 
işçilere çalıştıkları günlerde ve günde bir de
faya mahsus olmak üzere parasız yemek verilir. 

MADDE 17. — Aynen. 

MADDE 18. — Aynen. 
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A - CETVELİ 

1941 1942 malî yılı için 
Mali yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

M. MuhaSSasatin nev'İ Lira Lira Lira 

Birinci kısım 
Ücret ve yevmiyeler ve 4178 
sayılı kanuna göre verilecek 
zamlar 

1 Daimî memurlar 1 665 900 1 998 000 1 997 000 
2 Müteferrik müstahdemler 975 840 1 500 000 1 500 000 
3 Muvakkat müstahdemler 4 260 5 000 5 000 
4 Çocuk zammı 0 0 1 000 

[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] , : 

Fasıl yekûnu 2 646 000 3 503 000 3 503 000 

Harcırah 
1 Daimî memuriyet harcırahı 2 000 2 500 2 500 
2 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 8 500 10 000 10 000 
3 Devir ve teftiş harcırahı 2 500 2 500 2 500 

Fasıl yekûnu 13 000 15 000 15 000 

Ecnebi memleketlere gönderi
lecek memur ve talebelerin üc
ret ve harcırah ve masrafları 

1 Ecnebi memlekteler hareıra-
hiyle tahsilde bulunan talebe 
ve memur ve müstahdemlerin 
yevmiye ve sair her türlü zaru
ri masrafları 115 000 115 000 115 000 

2 Ecnebi mütehassıslar ücret ve 
masrafları 14 700 14 700 14 700 

Fasıl yekûnu 129 700 129 700 129 700 

İçtimai yardımlar, tahsisat, 
tazminatlar 
Tekaüt, dul ve yetim maaşları 
karşılığı olarak tekaüt sandığı
na ödenecek meblağ 85 000 102 000 102 000 
3137 sayılı kanun mucibince 
memurlar için tekaüt sandığı
na verilecek Jo 5 munzam aidat 55 000 55 000 55 000 
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M. Muhassasatm nev'i 

3 1683 sayılı kanun mucibince 
verilecek tekaüt ikramiyeleriy-
le memurlara ve ailelerine öde
necek tazminat 

4 Memur ve müstahdemlerle ai
leleri efradının tedavi, sıhhi 
muavenet ve cenaze masrafları 

5 Memur ve müstahdemlere veri
lecek hizmet elbisesi ve tefer
ruatı bedelleri 

6 Kadro ve teşkilât dolayısiyle 
açıkta kalacaklara verilecek 
ücret ve tazminat 

7 3633 sayılı kanunun 31 nci 
maddesi mucibince verilecek 
ikramiye, tâli tahsisat ve sair 
ücretler 

8 î ş kanunu mucibince amele te
davi ve ölüm yardımlariyle iş 
kazaları tazminatı 

9 Beden terbiyesi kanununa tev
fikan memurin spor teşkilâtı 
masrafları 

Fasıl yekûnu 

Mütenevvi masraflar 
1 Talebe yetiştirme ve fabrikalar 

ve amele ve çırak kurslariyle 
stajiyerlerin bilûmum masraf
ları 

2 3137 sayılı kanun mucibince 
tekaüt sandığına verilecek ma
aş ve masraf hissesi 

3 Faiz, komüsyon ve aciyolarla 
akçe farkları 

4 Eski seneler borçları ve red-
diyat 

5 Beynelmilel kongrelere iştirak 
masrafları 

6 Pasif korunma tertibat ve mas
rafları 

( S. Sayısı : 

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

2 000 2 000 2 000 

24 000 30 000 30 000 

30 000 45 000 45 000 

3 000 1 1 

25 000 25 000 25 000 

5 000 5 000 5 000 

1 000 1 000 1 000 

230 000 265 001 265 001 

5 000 24 000 24 000 

3 560 5 000 5 000 

80 000 50 000 50 000 

5 000 5 000 5 000 

1 1 1 

1 000 1 000 1 000 

) 
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M. Muhassasatın nev'i 

7 Temsil masrafları 
[Misafir kabul ve kutlulama masraf
ları dahil.] 

8 Gayrimelhuz masraflar 

Fasıl yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

2 000 

1 000 

97 561 

2 000 

1 000 

88 001 

2 000 

1 000 

88 001 

Daimî idare masrafları 
Kırtasiye, matbu evrak, ilân, 
reklâm, kitap, mecmua ve ga
zete bedeli ve masraflariyle te
lif ücretleri, Denizyolları ve 
limanları mecmuasına yardım 
[Matbaa, işçilik ve masrafları dahil.] 
Posta, telgraf, telefon, telsiz 
ve radyo ücret ve masrafları 
Binalar ve müştemilâtı tenvir, 
teshin ve su masrafları 
îdare binaları icar bedelleri 
Mahkeme ve noter harç ve 
masraflariyle hakem ve dispeç-
çi ücret ve masrafları 
Serbest avukat ve müşavir üc
ret ve aidatı 
Mefruşat ve demirbaş 
îdare binaları ve müştemilâtı 
bakım ve tamirleriyle tadil, is
timlâk, satın alma bedel ve mas
rafları ve mebani ve ambarlar 
sigorta bedelleri 
i r a t getiren emlâk vergi ve re
simleri ve mııkataa bedeli 
Müteferrik masraflar 

Fasıl yekûnu 

40 000 

20 000 

1 000 

23 000 

1 000 
15 000 

153 500 

60 000 

30 000 

1 000 

23 000 

1 000 
10 000 

182 000 

60 000 

30 000 

15 000 
8 500 

15 000 
8 000 

15 000 
8 000 

1 000 

4 000 
26 000 

4 000 
30 000 

4 000 
30 000 

23 000 

1 000 
10 000 

182 000 

İşletme masrafları 
Nakil, kurtarma ve hizmet için 
kullanılan bilûmum kara ve de
niz vasıtalarının sefer ve sair 
her nevi istihlâk ve istimal edi
lecek mevat ve malzeme bedel
leri ve bilûmum masrafları 2 700 000 2 500 000 2 500 000 
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M. Muhassasatm nev'i 

2 Haliç ve fabrika ve havuzları 
ve îstinye dok ve fabrikasiyle 
atelyelerin, (hariç atelyelere 
verilecek siparişler dahil) ida
re gemilerinin tamir, tecdit 
ve inşalarına ait her tür
lü işçilik, tamir mevat ve mal
zemesi bedelleriyle sair bilû
mum işletme masrafları 

3 Gemi iaşe masraflariyle otel ve 
lokanta ve büfe levazımı ve sa
ir bilûmum işletme masrafları 

4 Deniz vasıtalarının bilcümle 
rüsum ve palamar masrafları 

5 Acentalar aidatı ve bilet satış 
komisyonlariyle gemi kur

tarma, ihbariye aidat ve komis
yonları ve cezalı navlunlar ai
datı 

6 Ticari eşya tahmil ve tahliye, 
ambar hizmetleri ve aktarma 
masrafları 

*7 Yük, hasar ve zayiat tazminleri 
ve avarya masrafları 

8 Bilûmum işletme binalariyle 
fabrika ve doklar ve atelyelerin 
ve tesisat ve iskelelerle bura
lardaki makine, alât ve edevat 
ve teçhizat ve kara vasıtala-
riyle demirbaşların tamir, ta
dil, bakım, inşa, tesis, istimlâk, 
satmalma, tecdit ve tezyit be
del ve masrafları ile gemi mu
bayaa bedelleri ve etüt ve pro
je masrafları 

9 Tahlis yardımı ve müsademe 
masraf ve tazminleri 

Fasıl yekûnu 

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

1 000 000 1 500 000 1 500 000 

120 000 200 000 200 000 

425 000 350 000 350 000 

120 000 1 1 

210 000 275 000 275 000 

5 000 5 000 5 000 

250 000 250 000 250 000 

5 516 5 000 5 000 

4 835 516 5 085 001 5 085 001 
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1941 1942 malî yılı için 

Mali yüı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Tecdit sermayesi ve dahilî si
gorta karşılığı 
Tecdit sermayesi 1 0 0 
Deniz vesaiti sigorta sermayesi 25 000 0 0 

Fasıl yekûnu 25 001 0 0 

Sosyete şilebin mubayaası için 
çıkarılan bononun itfa ve sair 
acyo masrafları 0 226 740 226 740 
Cumhuriyet Merkez bankası 
hissesi 81 300 94 944 94 944 

Birinci kısım yekûnu 8 211 578 9 589 387 9 589 387 

İkinci kısım 

Devlet Reisine ait deniz vasıta
larının bilûmum ücret ve işlet
me masrafları 494 400 494 400 494 400 

UMUMÎ YEKÛN 8 705 978 10 083 787 10 083 787 
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Varidatın nev'i 

1941 
Malî yılı 

muhammenatı 
Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım 

İşletme hasılatı 
Muntazam posta seferleri hası
latı 
İstanbul ve civarı iç hatlar ve 
Yalova hattı hasılatı 
İzmir körfez .hattı hasılatı 
Zuhurat seferleri hasılatı 
Van işletmesi hasılatı 
Haliç işletme hasılatı 

5 525 000 

1 200 000 
230 000 
300 000 
50 000 

0 

6 100 000 6 100 000 

1 250 000 
230 000 
300 000 
50 000 

170 000 

1 250 000 
230 000 
300 000 
50 000 

170 000 

Fasıl yekûnu 

Tâli işletmeler hasılatı 
Fabrikalar, doklar ve atelyeler 
hasılatı 
Gemi kurtarma hasılatı 
Kılavuzluk ve römorkörciilük 
hasılatı 
Şilepçilik hasılatı 

7 305 000 

250 000 
300 000 

70 000 
225 000 

8 100 000 

250 000 
250 000 

100 000 
800 000 

8 100 000 

250 000 
250 000 

100 000 
800 000 

Fasıl yekûnu 845 000 

Müteferrik hasılat 63 000 

Birinci kısım yekûnu 8 213 000 

1 400 000 1 400 000 

90 000 90 000 

9 590 000 9 590 000 

îhinci hısım 

Devlet Reisine ait deniz vasıta
ları için umumî muvazeneden 
yardım 

UMUMİ YEKÛN 

494 400 494 400 494 400 

8 707 400 10 084 400 10 084 400 
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ı 
ı 
1 
3 
1 

<J No. Nevri 

1 262 Kamyonet 

3 304 » 

195 » 
Kamyon 
Deniz motora 

Markası 

Diyaman 

Ford 

Denizyolları 1 
Çankaya 

Plâka No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

75180 îstinye dok fabrikasında yük ve malzeme nak
liyatı 

4340593 Haliç fabrika ve havuzlarında yük ve malze
me nakliyatı 

3998865 Fabrika ve havuzlar, çamaşırhane hizmetinde 
Yeniden mubayaa olunacaktır. 

1095 Servis hizmetinde 
C536 > > 

Fabrika, havuzlar servis hizmetinde 

• ^ • ^ M 
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1942 
\ 

Hudut ve sahiller sıhhat U. M 
bütçesi 



Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası (1/765) 

T. C. 
Başvekâlet 28 .11. 1942 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/843 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

lera Vekilleri Heyetince 28 . II . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Hudut ve sahil
ler sıhhat umum müdürlüğünün 1942 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte su
nulmuştur. 

Başvekil 
Dr, R. Saydam 

Mucip sebepler lâyihası 

Masraf bütçesi 

Fasıl: 1 - Maaşat 
1. — 3820 sayılı kanunla kabul edilip merkez ve mülhakat teşkilâtında çalışan memurlar için 

1941 malî yılı bütçesiyle alman (146 148) lira maaş tahsisatına; 
Fevkalâde zamma ait 4178 sayılı kanun mucibince tediye olunacak mebaliğ karşılığı olmak üzere 

(25 151) liranın ilâvesine zaruret hâsıl olmuş ve bu suretle 1 nci faslın 1 nci memurlar maddesi 
(171 299) lira ve aynı faslın 2 nci maddesini teşkil eden açık maaşı tahsisatının 1942 yılında da kifa
yeti anlaşıldığından bu maddeye ait tahsisat da geçen sene olduğu gibi (2 000) lira olarak teklif 
edilmiştir. 

Fasıl: 2 - Ücretler 
2. — Bu faslın 1 nei maddesini teşkil eden ücretli memurlara ait (9 840) liralık tahsisata; 4178 

sayılı kanun mucibince tediye olunacak fevkalâde zam karşılığı olarak (1 666) lira ilâve edilerek 
(11 506) lira teklif edilmiştir. 

Aynı faslın 2 nci müteferrik müstahdemler tahsisatına da fevkalâde zam karşılığı olarak 
(18 026) lira ilâve edilmek suretiyle 1942 yılı için(107 006) lira olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 18, 19 
3. __ Yukarıda numaraları gösterilen fasıllara mevzu tahsisatın 1942 malî yılı içinde kifayeti an

laşıldığından aynen teklif edilmiştir. 

Fasıl: 11 - Milletlerarası kongre ve teşekküllere iştirak masrafları 
4. — Bu faslın 1 nei faddesine mevzu tahsisatın 1942 malî yılı için (7 000) lira ile idare edilebile

ceği anlaşıldığından bu maddeden (500) lira tenzil edilmiştir. 
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Fasıl: 13 - Posta ve telgraf ücreti 

5. — 1942 yılı içinde yapılacak posta ve telgraf muhaberatı için (810) lira (66) kuruşun bütçeye 
konulması Posta ve telgraf umum müdürlüğünden alman 26.1 .1942 tarih ve 121 sayılı yazıdan an
laşılmakla geçen seneye nazaran (239) lira noksaniyle (811) lira olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 15. — Müetnevvi masraflar 
6 — Bu faslın 1, 2 ve 4 ncü maddelerine mevzu tahsisatın 1942 senesi içinde de kifayeti an

laşıldığından aynen teklif edilmiş ve 1942 yılı içinde miadı hitam bulan 162 müstahdemin için 
kaput, elbise ve ayakkabı yaptırılacağından ve geçen seneye nazaran gerek kumaş ve gerek di
kiş bedellerinin yükselmiş bulunmasından dolayı aynı faslın 3 ncü melbusat maddesine mevzu 
tahsisatın kifayetsizliği tahakkuk etmekle (7000) lira ilâvesine zaruret hasıl olmuş ve bu suretle 
madde (15 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

Bu faslın 5 nci maddesinden (150) lira ve 6 ııcı sigorta bedeli maddesinden de (450) lira 
tenzil edilmiştir. 

Fasıl : 16. — Muhtelif masraflar 
7. — Bu faslın 1 nci maddesine mevzu tahsisattan (7 000) lira tenzil edilmiş ve geri kalan 

(12 000) liranın 1942 malî yılı içinde yapılacak işlere kifayeti anlaşılmıştır. 
Sahillerimizin hastalıklara karşı korunması için bazı limanlarımızda alınan tetbirlerin çoğal

masından dolayı bu faslın 4 ncü (Tephir istihmam mevat ve levazımı) maddesine. (1 000) lira İlâ
ve edilmiş ve aynı faslın 7 / ci bulaşık masrafı maddesinden (1 000; Ura ve 3 ncü maddesinden de 
(1 000) lira tenzil edilmiştir. 

Fasıl : 17. — Nakil vasıtaları masrafı 
8. — Pratika işlerinde kullanılmakta olan istimbot, motor gibi nakil vasıtalarının kullanılmı-

yacak bir hale geldiği zaman, teknesi yerli malı olmak ve motörü hariçten getirilmek şartiyle yeniden 
istimbot veya motor yaptırılması için bu faslın 1 nei maddesiyle (8 000) liralık tahsisat alınmış isede 
ahvali hazıra dol ay isiyle hariçten motor getirilmesine imkân olmiyacağı anlaşıLdığmdan elde mev
cut vesaitin tamir edilmesiyle iş görülmesi için 1 nci maddeye mevzu tahsisattan bu sene için 
(7 000) lira ile aynı faslın 2 nci maddeye mevzu tahsisattan bu sene için (7 000) lira tenzil edil
miş ve ikinci, üçüncü maddelere mevzu tahsisatın kifayeti anlaşıldığından 1942 senesi içinde on 
beşer bin lira olarak teklif edilmiştir. 

9. — 1939 borcu olarak bu faslın 1 nci maddesine mevzu (4 840) liralık tahsisattan (4 830) 
lirası tenzil edilmiş ve 1942 yılı için (10) liralık bir tahsisata ihtiyaç oldv^undan bu madde (10) 
lira üzerinden teklif edilmiştir 

1938 senesinde verilen avanstan bakiye kalıp eşhas zimemi hesabına alman (8) liraya ait sarf 
evrakının ibraz edilmesinden dolayı mahsup muamelesinin ifası için bu faslın 2 nci maddesiyle 
(8) liralık biı tahsisat teklif edilmiştir. 

Fasıl : 21. — Pasif korunma masrafı 
10. — Bu fasla mevzu (3 000) liralık tahsisattan (2 000) lira tenzil edilerek 1942 malî yılı 

için (1 000) lira olarak : l Hi edilmiştir. 

Fasıl : 22. — Binaların vergileri ve mütenevvi masrafları 
11. — 4040 sayılı kanunun 31 nci maddesi mucibince bina vergilerine yapılan müdafaa vergisi 

zammı dolayısiyle bu fasla mevzu tahsisata (750) lira ilâvesine zaruret hasıl olduğundan 1942 
malî yılı için (4 250) lira olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 24. — 1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi mucibince Cumhuriyet Merkez bankasına veri
lecek itfa karşılığı 

12. — Maliyeden verilen (300 000) liranın Maliye masraf bütçesi umumî yekûnu arasında Cum
huriyet Merkez bankası hissesi verildiğinden bu miktar çıkarıldıktan sonra geri kalan (184 612) 
liraya isabet eden (1 846) lira teklif edilmiştir. 
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Fasıl : 23. — 4178 sayılı kanun mucibince verilecek yakacak ve çocuk zammı 
13. — 4178 sayılı kanun mucibince dört ve daha ziyade çocuğu olanlara verilecek mebaliğ 

karşılığı olmak üzere 1942 malî yılı için bu faslın 1 nci maddesiyle (1 000) lira teklif edilmiştir. 
Masraf bütçesinin hazırlanmasında âzami tasarrufa riayet edilerek (27409) liralık bir tenzilât 

yapılmasına rağmen memur ve müstahdemlere yapılan zamaim dolayısiyle (55 113) liralık bir 
tahsisatın ilâvesine zaruret hâsıl olmuş ve bu suretle masraf bütçesi (489 458) lira olarak teklif 
edilmiştir. 

Varidat bütçesi : 

Fasıl : 1. — Adi varidat 
Tonilâto rüsumu 

1. — Umum müdürlüğün başlıca varidatını teşkil eden tonilâto rüsumunda görülen noksanlı
ğın; gerek Boğazlarımızdan transit olarak geçen ve gerek sularımızda ticarete girişmek üzere doğru
dan doğruya ecnebiden gelen gemilerin harp vaziyeti dolayısiyle seferlerinin nisbet kabul etmi-
yecek derecede azalmasından ileri gelmiş ve 1941 malî yılı sekiz ayı içinde tonilâto rüsumu ola
rak (115 422) liralık tahsilat yapılmıştır. 

Sekiz ay zarfında elde edilen gelirin malî yıl soruna kadar aynı nisbet dahilinde tahsilat ya
pılacağı kabul edildiği takdirde tonilâto rüsumu tahsilatının (173 192) liraya baliğ olacağı an
laşılmış ve buna binaen 1942 malî yılı için (174 000) lira tahmin edilmiştir. 

2. —• Bu faslın 2 nci maddesini teşkil eden mücellet patente hasılatının 1942 malî yılı içinde de 
aynen tahsil edileceği anlaşıldığından (5 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 2. — Fevkalâde varidat 
3. — Bu faslın 1 nci maddesini teşkil eden nakdî ceza hasılatının aynen ve 2 nci maddeye ait 

bulaşık rüsumunun ise (2 000) lira noksaniyle tahsil edileceği anlaşıldığından 2 nci madde d) 000) 
lira olarak teklif edilmiştir. 

Aynı faslın 3 ncü tevdiat faizleri maddesine mevzu tahsisatın (1 000) lira fazlasiyle (2 000) 
lira ve 4 ncü satılacak emval bedeli maddesinin (300) lira noksaniyle (200) lira ve 5 nei hası
latı muhtelife maddesinin de geçen sene olduğu gibi (2 500) lira olarak tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 3. — Maliyeden yapılacak yardım 
4. — 1941 malî yılı varidat bütçesi, Maliyeden yapılacak (200 000) liralık yardım hariç olmak 

üzere (262 430) lira olarak tahmin edilmiş isede yukarda arzedildiği üzere ahvali fevkalâde do
layısiyle Boğazlarımızdan geçen vapurların azalması yüzünden malî yıl sonuna kadar tahmin 
edilen varidattan (72 000) lira noksaniyle (190 468) liralık bir tahsilat yapılabileceği tahakkuk 
etmiş isede memur ve müstahdemlere yapılan zamaim dolayısiyle masraf bütçesine ilâvesine za
ruret hâsıl olan (46 000) küsur lira ile birlikte bütçe açığı (118 000) küsur liraya baliğ ol
muştur. 

(18 000) küsur lirası masraf bütçesinden tenzil edilmek suretiyle karşılanmış isede kalan 
(100 000) lira, geçen sene Maliyeden yapılan (200 000) liraya ilâve edilerek 1942 yılı için Maliye
den yapılacak yardım miktarı (300 000) lira hesabedilmiş ve (489 458) liralık masraf bütçesine 
karşılık olmak üzere varidat bütçesi de (490 700) lira üzerinden hazırlanarak her iki bütçenin 
bu suretle tevazünü temin edilebilmiştir. 
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Rapor 

Tetkiki tevdi buyurulan Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletine bağlı ve mülhak bütçeli, Hudut ve 
sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1942 malî yılına ait masraf ve varidat bütçelerini ve bu bütçe 
kanun lâyihasını inceledim. 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün teşekkülü ve Sıhhat ve içtimai muavenet vekâle
tine bağlılığı, vazifelerinin neden ibaret olduğu Umumî hıfzıssıhha kanunu ile ve sahillerimizde ve 
lüzumunda hudutlarımızda yapacağı sıhhi hizmetler karşılığı gemilerden tahsil edeceği sihhi rüsum 
miktarı 21 . IV . 1340 tarihli ve 500 sayılı rüsumu sıhhiye kanunu ile tâyin edildiği gibi bu dairenin 
müstakil ve mülhak bir bütçe ile idare olunacağı ve varidatını münhasıran umuru sıhhiyeye tahsis 
edeceği de Lozan ahitnamesine zeyil olarak murahhaslarımız tarafından konferansa tevdi edilen bir 
beyanname ile Hükümetimizce taahüt edilmiş bulunmaktadır. 

Bu müdürlük, hususi kanunların tevdi ettiği sıhhi hizmetleri ve Sıhhat ve içtimai muavenet vekâ
letinin beynelmilel kabul edilmiş ve Hükümetimizin de iştirak etmiş bulunduğu sıhhi mukavelelere 
müsteniden vermiş olduğu emir ve direktifleri dairesinde vazife görmektedir. 

Başlıca vazifesi, beynelmilel ticaret yollariylc ve ticaret vasıtalariyle intikal eden sâri ve salgın 
hastalıkları Türkiye'ye sokmamak ve sokulmak fırsatını bulmuş olan vakayii de olduğu yerde tevkif ve 
imha etmek ve hastalığın tevessü ve intişarına mâni tedbirleri zamanında almaktır. Hulâsa; sahil
lerimizi ve hudutlarımızı sâri ve salgın hastalıklara karşı korumak vazifesiyle mükelleftir. 

A - 1942 malî yü\ masraf bütçesi 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 1942 malî yılma ait (A) işaretli masraf bütçesi; 
fasıl ve maddelerinde işaret olunacağı üzere (57 601) lira muhtelif tertiplere yapılan zamma mukabil, 
müteaddit tertiplerden de (29 867) lira tenzil olunmak suretiyle ve (27 734) lira fazlasiyle (489 488) 
lira olarak teklif olunmuştur. (57 601) liralık zammın (25 151) lirası maaşlı memurlara, (1 666) 
lira ücretli memurlara, (18 026) lirası da mütefferrik müstahdemler ki, ceman yekûn (44 843) li
rası fevkalâde zamma ait olduğu görülmüştür. 

F. M. Tertibi 

1 Maaşat 
1 Memurlar maaşı 3820 sayılı kanunla kabul edilen merkez ve mül

hakat teşkilâtında çalışan memurlar maaşı oları 
(146 148) liradan ibaret tahsisata 4178 sayılı ka
mın mucibnce fevkalâde zamma ait olan (25 151) 
lira fazlasiyle (171 299) lira teklif olunmuş ve 
bu zam kanuni sebebe müstenit bulunduğu için 
kabulü zaruri görülmüştür. 

2 Açık maaşı Geçen sene bütçesiyle tamamen sarfedilen bu pa
ra ile idare mümkün görüldüğünden dolayı aynen 
(2 000) ldra teklif edilmiştir. 

2 Ücretler 
1 Memurlar Ücretli memurlar tahsisatı olan (9840) liraya 

(1666) lira fevkalâde zam ilâvesiyle (11 506) lira; 
2 Müteferrik müstahdemler Müteferrik müstahdemler tahsisatı olan (88 980) 

liraya fevkalâde zam karşılığı olan (18 026)ı lira 
ilâvesiyle (107 006) lira; ' i 
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F. M. Tertibi 

3 Muvakkat müstahdemler 

3 Muvakkat tazminat 

4 Mütekaidin, eytam ve eramil maaşı 

5 (rece pratikası ücreti 

6 Demirbaş 

7 Levazım 
1 Tenvir ve teshin 

2 Matbu evrak 

3 Kırtasiye 

(S Müteferrika 

9 Daimî memuriyet harcırahı 

6 — 

Bu maddeye ait tahsisat geçen senenin aynı olmak 
üzere (6259) lira olarak teklif olunmuş ve iki 
maddeye yapılan zamların fevkalâde zam kanunu 
hükümlerine uygun olduğu görülmüştür. 
Geçen seneki gibi (5112) lira aynen teklif olun
muştur. 
Bu fasla tahsis edilmiş bulunan tekaüt; eytam ve 
eramil m naşı olan (12 000) lira aynen teklif olun
muştur. Mart 1942 bidayetine kadar (9014) lira 
sarf edilmiş ve (2985) lira bakiye kalmış olduğu 
anlaşılmıştır. 
Aynen (16 000) lira teklif olunmuştur. Umum mü
dürlük, pratika işleriyle meşgul olan 146 memura 
en çok 25 lira ve en az (5) lira olarak 158(7 saydı 
kanunun 3 ncü maddesine tevfikan lera Vekilleri 
kararı ile maktuan ve her ay olmak üzere verilir. 
Mart bidayetine kadar (15 386) lira sarf edilmiş 
ve (614) lira bir bakiye kalmıştır. 
1941 bütçesiyle (1 000) lira tenzil olunarak 
(7 000) lira teklif edilmişti, 1942 malî yılı için 
aynen (7 000) lira teklif olunmuştur. Mart bida
yetine kadar (6186) lirası sarfedilmiş ve (814) 
lira bakiye görülmüştür. 

Bu madde ile teklif edilen miktar üzerine (2 600) 
lira daha ilâvesiyle tashihan (13 600) lira kabul 
buyurulması istenmektedir. 
1941 senesinde alman (11 000) liralık tahsisatın 
kifayetsizliği üzerine bu maddeye münakale su
retiyle (2 500) lira ilâve edilmiş olmasına binaen 
ınütaâkıp fasıl ve maddelerden yapılacak tenziller 
le karşılanması düşünülen bu teklifin kabul buy-
rulmasını rica ederim. (Tashih var) 
Bu maddeye ait tahsisat teklifi de aynen (4 000) 
liradır. Mart 1942 bidayetine kadar bakiye (331) 
lira kalmış olduğu görülmüştür. 
Bu madde içinde aynen (2 500) lira teklif edilmiş 
ve mart 1942 bidayetine kadar bakiye (697) lira 
bulunduğu görülmüştür. 
Aynen (10 000) lira teklif olunmuş ve mart 1942 
bidayetine kadar (7 820) lira sarfedildiği ve 
(2 180) lira bakiye kaldığı anlaşılmıştır. 
Bu fasıl için (4 000) lira aynen teklif olunmuş ve 
mart bidayetine kadar (2 201) lira sarf edilerek 
(1 799) lira bakiye tesbit edilmiştir. 
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F. M. Tertibi 

10 Muvakkat memuriyet harcırahı 

11 îştirâk masrafları 
1 Milletlerarası teşekküllere iştirak 

masrafı 

2 Milletlerarası kongra ve koııfranslara 
gideceklerin yol masrafları 

12 Resmî telefon masrafı 
1 Tesis masrafı 

2 Mükâleme ücreti 

13 Posta ve telgraf ücreti 

14 3335 sayılı kanun mucibince yapılacak 
tedavi, yol ve sair masraflar 

15 Mütenevvi masraflar 
1 îcar bedeli 

2 Masarifi muhakeme 

3 Melbusat 

4 Kitap ve fennî risale mubayaası ve 
neşriyat masrafı 

5 Bütün eşyanın nakliye ve ambalaj 
masraflariyle posta ve banka nakli 
nukut masrafı 

6 Sigorta bedeli 

Bu fasıl için de aynen (3 000) lira teklif edilmekte 
ve (2 524) lirası sarfplunarak (476) lira bakiye 
görülmektedir. 

Bu madde ile (500) lira noksaniyle (7 000) lira 
tahsisat teklif edilmektedir. Şimdiye kadar (6 410) 
lira sarf edilmiş ve (1 090) lira bakiye görülmüş
tür. 1942 malî yılı içinde bu işin (500) lira noksa
niyle görülebileceği derpiş edilmiş, 
Halihazır sebebiyle kongra ve konferans tertip 
olunması mümkün ve muhtemel olmadığından ay
nen (1) lira teklif edilmiştir, 

Bu maddeye aynen (400) lira teklif olunmuştur. 
mart bidayetine kadar (24) lira (50) kuruş sarfe-
dilmiş ve bakiye (375) lira (50) kuruş kalmıştır. 
Bu maddeye de (2.000) lira teklif edilmiş ve mart 
1942 bidayetine kadar (1 254) lira sarf olunmuş ve 
(746) lira bakiye görülmüştür. 
239 lira noksiniyle (811) lira teklif edilmiş ve bu 
miktar P. T. T. umum müdürlüğünün işarı üzerine 
yapılmıştır. 
Bu fasla da (1 000) lira teklif edilmiş ve bu fasılda 
(988) lira bakiye mevcut bulunmuştur. 

Bu maddeye aynen (4 000) lira teklif edilmiştir. 
Bu tahsisattan (3 345) lira sarf olunmuş ve (655) 
lira bakiye tesbit edilmiştir. 
Bu maddeye de aynen (300) lira teklif olunmuş, 
(140) lira sarf olunarak (160) lira bakiye görülmüş
tür. 
Geçen sene bu maddeye mevzu (8 000) lira tahsisa
ta bu sene (7 000) lira ilâvesiyle (15 000) lira teklif 
edilmiştir. 1942 senesi içinde miadı hitam bulan 
162 müstahdem için kaput, elbise, ayakkabı yaptı
rılacağı ve geçen seneye nazaran giyim fiyatları 
yükselmiş bulunduğu cihetle teklifin kabul buyurul-
masmı arzederim. Bu maddeden (7 170) lirası sar-
fedilmiş ve (830) lira bakiye görülmüştür. 
Bu madde ile de aynen (500) lira teklif olunmuş 
ve bakiye (406) lira mevcut bulunmuştur. 
Bu madde ile, (150) lira noksaniyle (4 000) lira 
tahsisat talep olunmuştur. Bu maddede (2 284) lira 
bakiye görülmüştür. 
Bu madde ile de (450) lira noksaniyle (1 050) lira 
tahsisat teklif edilmiştir. Bakiye (668) lira mevcut 
bulunduğu tesbit olunmuştur. 

( S. Sayısı : 165 ) 



8 
M. Tertibi 

Muhtelif masraflar 
1 Tamirat , tesisat, istimlâk ve inşaat 

2 Küçük tamir masrafları 

3 Tephir alât ye vasıtaları tamir ve iş
letme masrafı 

4 Tephir , istilımam mevat ve levazımı 

5 Tıbbi ecza ve lâbora tuvar la r masrafı 

6 Fakir yolcuların iaşe, defin ve tekfin 
masrafı 

Bulaşık masraf lar ı 

8 t s tanbul ve İzmir liman ve şehir bak
teriyoloji müesseseleri masraf lar ı 

Nakil vas ı ta lar ı masarif i 
1 Mubayaa 

2 Tamir 

3 İşletme 

Bu maddeye (7 000) rıoksaııiyle (12 000) lira tek
lif olunmuştur. Tenzil olunan miktar melbusata ilâ
ve olunmuştur. (6 455) lira sarf edilmiş, (7 545) lira 
bakiye bulunduğuna nazaran teklif edilen miktar 
tahsisatla lf)42 malî senesi işlerinin idare olunabi
leceği anlaşılmıştır. 
Bu maddeye de aynen (2 000) l ira teklif edilmiştir. 
!)85 lira. sarfedilmiş ve bakiye (1 015) lira mevcut 
olduğu görülmüştür. 
(1 000) lira rıoksaııiyle (3000) lira teklif olunmuş
tur. (1 650) lira sarfedilmiş ve (2 350) lira haki
ye mevcut bulunmuş olduğuna nazaran hizmetin 
müteessi r olm ıyacağı anlaşılın ıştır. 
Bu maddeye (1 000) lira fa/İnsiyle (!> 000) lira tek
lif olunmuş ve bazı l imanlarda alınan sıhhi tedbir
lerin çoğaltılmasına lüzum ve zaruretten mütevellit 
olduğu anlaşılın ıştır. 
Bu maddeden şimdiye k a d a r (8 487) lira sarfedil-
miştir. 
Bu madde ile de aynen (500) lira teklif olunmuş
tur. (82) lira sarfedilmiş ve (418) lira bakiye bıı-
1 u nd uğı ı gö rü 1 müştür . 
Bu maddeye de aynen (100) l ira teklif edilmiştir. 
Şimdiye k a d a r bu maddeden sarfiyat yapı lmadığı 
görülmüştür . 
(1 000) lira noksamiyle (4 000) lira teklif edilmiş 
ve (1 821) lira sar fo lunarak (2 429) lira bakiye 
mevcut olduğu anlaşılmıştır . 
Bu maddeye de aynen (5 000) lira teklif olunmuş 
ve (3 138) l ira sarf edilerek (1 862) lira bakiye 
tahsisat mevcut olduğu anlaşılmıştır . 

Bu maddeye (7 000) l ira rıoksaııiyle (1 000) lira 
tahsisat konulmuştur . P ra t ik a işlerinde kullanı
lacak olan istimbot, motor gibi nakil vası talar ı
nın teknesi yerli malı olmak üzere motor hariç
ten getir i lerek işe yaramryanlar ın yerine ikame
leri için geçen sene alınan bu tahsisat , halihazır 
sebebiyle sarfedilememiş ve (8 000) lira aynen ba
kiye olarak kalmışt ı r . 
(1 500) l ira rıoksaııiyle ve (13 500) lira tashihan 
teklif ve kabulü rica edilmiştir . (3 380) lira sar
fedilmiş ve bakiye (11 620) l ira mevcut olduğu 
görülmüştür . (Tashih v a r ) . 
Bu maddeye de (1 500) lira noksaniyle ve (13 500) 
lira tash ihan teklif ve kabulü rica olunmakta
dır. (7 178) l ira sarf olunmuş ve (7 822) l ira bu-
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Kira ile tutulacak vesaiti nakliye kar
şılığı 

Reddiyat 
(iecen sene düyunu 
Eski seneler borçları 
1939 yılı borcu 
1938 yılı borcu 
Mahkûmünbih 1934 senesi borcu 

Pasif korunma masarifi 

Binalarrıı vergileri ve mütenevvi mas
rafları 

4178 sayılı kanun mucibince verilecek 
yakacak ve çocuk zammı 
Çocuk zammı 

1715 sayılı kainimin 8 nci maddesi 
mucibince Cumhuriyet Merkez banka
sına verilecek itfa karşılığı 

kıye mevcut bulunmuş olduğuna göre tenzilinde 
mahzur görülmemiştir. (Tashih var). 
Bu iki maddeden yapılan (3 000) lira tenzilden 
(2 600) lirası 7 nci faslın 1 nci maddesi olan ten
vir ve teshin tertibine ilâvesi, (400) lirasının da 
20 nci fasılda 3 ncü madde olarak yeniden açıla
cak mahkûmünbih 1934 borcu tertibine ilâvesine 
lüzum ve zaruret hâsıl olmuştur. 
Bu maddeye de aynen (4 000) lira teklif olunmuş
tur. (2 784) lira sarfedilmiş ve (816) lira bakiye 
mevcut olduğu anlaşılmıştır. 
Aynen (1. 000) lira teklif olunmuştur. 
Aynen (1 000) lira teklif edilmiştir. 

(4 830) lira noksaniyle (10) lira teklif edilmiştir. 
Yeniden (8) lira olarak teklif olunmuştur. 
Yeniden ve tashihen (400) lira olarak teklif edil
miştir. 
(2 000) lira noksaniyle (1 000) lira teklif edil
miştir. 
(750) lira fazlasiyle (4 250) lira teklif edilmiştir. 
Bu zammın bina vergilerine yapılan zamdan te
vellüt etmekte olduğu anlaşılmıştır. 

Çocuk zammı için yeniden açılan faslın i nci mad
desine (1 000) lira tahsisat teklif edilmiştir. Ka
nun hükmünün yerine getirilmesini istihdaf eden 
bu zammın kabulü zaruridir. 
Masraf bütçesi fasdlar yekûnu (487 612) liradır. 
% 1 i olarak (4 876) lira teklif edilmesi lâzım-
gelirken varidat bütçesine Maliyeden verilen 
(300 000) lira. Maliyenin masraf bütçesi umumî 
yekûnuna dahil olduğu ve bu yekûndan esasen 
Cumhuriyet Merkez bankası hissesi verildiği için 
Maliyeden yapılan yardıma isabet eden (3 000) 
lira çıkarıldıktan sonra geri kalan (187 612) li
raya (1 876) lira isabet ettiği halde (30) lira 
noksaniyle (1 846) lira teklif edilmiş ve binneti-
ce umumî yekûnda (30) lira noksan toplanmış
tır. Binaenaleyh bu maddenin (1 876) lira ve 
umumî yekûnun da (489 488) lira olması icabeder. 
(Tashih var). 
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B - Varidat bütçesi 

Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün varidatı; 500 numaralı rüsumu sıhhiye kanuniyie 
2864 ve 3058 sayılı kanunlara müstenittir. Geçen seneye nazaran muhtelif tertiplerden yapılan 
72 730 lira noksan ve 101 000 lira zamıiıa nazaran 1942 varidat bütçesi 28 270 lira fazlasiyle 490 700 
lira olarak teklif edilmiştir. 

F . M. Tertibi 

Âdi varidat 
1 Tonilâto rüsumu 

2 Mücellet patente hasılatı 

Fevkalâde varidat 
1 Nakdî ceza hasılatı 
2 Bulaşık rüsumu 

3 Tevdiat faizleri 
4 Satılacak emval bedeli 
5 Hasılatı muhtelife 

Maliye vekâleti bütçesinden yardım 

Bu madedye 70 430 lira noksaniyle 174 000 lira va
ridat temin olunabileceği tahmin edilmiş ve teklif 
yapılmıştır. Umum müdürlüğün gelir kaynağı 
olan tonilâto rüsumunda görülen bu noksanlık hiç 
şüphe yok ki, harp sebebiyle, gerek boğazlardan 
transit olarak geçen ve gerekse kara sularımıza tica
ret maksadiyle gelen gemilerin pek az olmasından 
ve bu suretle umum müdürlük esas membamdan 
evvelki senelerden daha fazla mahrum kalmasından 
ileri gelmiştir. 1941 malî yılı içinde sekiz aylık 
tahsil olunan tonilâto rüsumu 115 422 liradan iba
rettir. Dört ay içinde tahsil olunabileceği tahmin 
olunan rüsum ile bu varidatın ancak 174 000 lira
yı bulabileceği görülmüş ve bu sebeple bu miktar 
varidat tahmin kılınmıştır. 
1942 malî yılı içinde tahsil olunabileceği tahmin 
edilen bu kısım varidat da aynen 5 000 lira olarak 
teklif olunmuştur. 

Aynen 1 000 lira teklif olunmuştur. 
2 000 lira noksaniyle 6 000 lira olarak tahmin ve 
teklif olunmuştur. 
1 000 lira fazlasiyle 2 000 lira tahmin olunmuştur. 
300 lira noksaniyle 200 lira tahmin edilmiştir. 
Geçen senenin ayni olmak üzere 2 500 lira teinin 
olunabileceği tahmin olunarak teklif edilmiştir. 
100 000 lira fazlasiyle ve Hükümetin de muvafaka
tiyle 300 000 lira gösterilmiştir. 
1941 malî yılı varidat bütçesi maliyeden o sene ya
pılacak 200 000 lira yardım hariç olmak üzere 
262 430 lira tahmin edilmiş ise de ahvali fevkalâde 
sebebiyle boğazlardan geçen vapurların azalması 
dolayısiyle malî yıl sonuna kadar tahmin edi
len varidattan 72 000 lira noksaniyle 190 463 
lira tahsil olunabileceği neticesine varılmış, memur 
ve müstahdemlere yapılan fevkalâde zam yüzünden 
masraf bütçesine 46 000 liranın ilâvesine lüzum hâ
sıl olmuş ve bu suretle bütçe açığı 118 000 küsur li
raya baliğ olmuştur. 18 000 küsur lirası masraf büt
çesinden tenzil edilmek suretiyle bu miktar karşı-

( S. Sayısı : 165 ) 
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lanmış ise de geri kalan 100 000 lira geçen sene Ma
liyeden yapılan 200 000 liraya ilâve edilerek 1942 
malî yılı için Maliyeden 300 000 lira yardım yapıl
masına lüzum ve zaruret tahakkuk etmiştir. Bu su
retle varidat bütçesi 490 700 lira üzerinden ve mas
raf bütçesi de 489 488 lira olarak hazırlanmış ve bu 
suretle her iki bütçenin denkliliği temin olunabil
miştir. 

C) Bütçe kanun lâyihası 

1942 malî yılı Bütçe kanun lâyihası usul ve teamüle muvafık hazırlanmış ve mevzuata uygun 
bulunmuştur. 

Masraf bütçesiyle varidat bütçesinin ve Bütçe kanun lâyihasının tasvip ve kabulünü yüksek encü
mene saygıyla arz ve teklif eylerim. 

30. I V . 1942 
Raportör 

Bolu mebusu 
Dr. Zihni Ülgen 

( S. Sayısı : 165 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 35 . V . 1942 

Mazbata No. 101 
Esas No. 1/765 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 28 . II . 1942 tarih ve 6/84:} 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Hu
dut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı Bütçe kanunu lâyihası Encümenimize havale 
Duyurulmakla Sıhhat ve içtimai muavenet ve
kâleti müsteşarı ve Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müza
kere olundu. 

Masraf bütçesi : 
1942 malî yılı masraf bütçesinde 1941 büt

çesine nazaran görülen 27 000 lira raddesindeki 
fazlalık memur ve müstahdem aylıklarına ya
pılan zamlarla, çocuk zammından ve kısmen de 
eşya ve malzeme fiyatlarının yükselmesinden mü
tevellittir. Masraf tertiplerinde yapılan bir, iki 
değişiklikle masraf bütçesi 489 488 lira olarak 
kabul edilmiştir. 

Varidat bütçesi : 
Harbin tevlit eylediği nakliyat müşkülâtı 

dolayısiyle tonilâto rüsumunda ve Umum mü
dürlüğün diğer varidat kalemlerinde görülen 
eksilmeler nazarı itihare alınarak tahmin edi
len miktara bütçenin tevazünü için Hazinece ya
pılan yardımın 300 000 liraya iblağı suretiyle 
490 700 liraya baliğ olan varidat bütçesi de 
kabul olunmuştur. 

Normal zamanın avdetiyle beraber varida-

trn çoğalarak Hazine üzerinde ki, külfetin 
lı af if leyeceği şüphesizdir. 

Bütçe kanunu lâyihası : 
Masraf tertiplerine yapılan ilâve ve tenzil

ler dolayısiyle A cetveli yekûnunu gösteren bi
rinci maddesi rakkam tashihi suretiyle ve diğer 
maddeler Hükümetin teklifi veçhile kabul edil
miştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Bütçe En. Rs. Rs. V. M. M. 

Çorum Kastamonu Muğla 
/. Eker T. Coşkan İT. Kitabeı 
Kâtip 

İstanbul Bolu Bolu 
F. Öymen Celâl Sait Siren Dr. Zihni Ülgen 

Bursa Bursa Elâzığ 
Dr. Sadi Konuk A. Nevzad Ayaş F. Altay 

Giresun Gümüşane İsparta 
M. Akkaya D. Sakarya R. Ünlü 
İstanbul Kayseri Kırklareli 
S. TJraz Suat Hayri Ürgüblü B. Denker 

Maraş Mardin Ordu 
M. Bozdoğan R. Erten 11. Yalman 

Samsun Seyhan Sivas 
M. Ali Yörüker S. Çam Remzi Çin er 

Tokad Yozgad 
II. N. Keşmir A. Sungur 

( S. Sayısı : 165 ) 
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Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün 1942 malî yılı masrafları için 
ilişik A işaretli cetvelde gösterildiği üzere 

(489 458) lira tahsisat verilmiştir . 

MADDE 2. — Mezkûr Umum müdürlüğün 
1942 malî yılı masraflarına karşılık olmak üzere 
B işaretli cetvelde yazılı olduğu üzere (490 700) 
liralık varidat tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — İlişik C işaretli cetvelde müs-
tenidatı gösterilen varidatın 1942 yılmda da 
tahsiline devam olunur. 

MADDE 4. — Nakil vasıtalarında yapılacak 
dezenfeksiyon, haşerat ve fare iflâfı ameliye
sinin icabettirdiği masraflar bilhesap kaç kuru
şa baliğ olursa 1926 senesi Beynelmilel sıhhiye 
mukavelenamesinin 18 nci maddesine tevfikan 
nakil vasıtaları sahip veya mümessillerinden is
tifa olunur. 

MADDE 5. — Umum müdürlüğün Devlet me
murları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesine 
dahil müteferrik müstahdemleriyle mezkûr ka
nunun mevzuu haricinde kalan memurları ve 
nakil vasıtaları bağlı D işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Fasıl numarasiyle unvanı bağlı E işaretli 
cetvelde yazdı tertipten idaresi zaruri görü
len muvakkat mahiyetteki hizmetler için aylık 
ücretli müstahdemler kullanılabilir. Bunlarm 
kadrolariyle 3656 sayılı kanunun 13 ncü mad
desi hükümlerine tabi ihtisas mevkileri İcra 
Vekilleri Heyeti karariyle tesbit ve mütaâkıp 
yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine tevdi 
olunur. 

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

MADDE 6. — Hudut ve sahillerde zuhur 
edecek hastalık salgınları favkalâde tahaffuz 
tedbirleri ittihazını istilzam edecek mahiyet 
arzettiği takdirde her nevi masrafları öde-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1. — Hudut ve sahiller sıhhat umum 
müdürlüğünün 1942 malî yılı masrafları için 
ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(489 488) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Aynen. 

MADDE 3. — Aynen. 

MADDE 4. — Aynen. 

MADDE 5. — Aynen. 

MADDE 6. — Aynen. 

-S. Sayısı : 165 ) 
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mek üzere bütçede bir faslı mahsus açılarak 
Umum müdürlüğün ihtiyat parasmdan (50 000) 
liraya kadar tahsisat kaydiyle sarfiyat icra
sına ve bu halin icabatmdan olarak muvak
katen istihdam edilecek memur ve müstahdem 
ücretleri için bütçenin 2 nci faslının 3 ncü 
muvakkat müstahdeemler maddesine mevzu 
tahsisatın kifayetsizliği halinde de keza ih
tiyat parasından bu maddeye (10 000) liraya 
kadar tahsisat ilâvesiyle sarfına Sıhhat ve iç
timai muavenet vekili mezundur. 

MADDE 7. — Masraf bütçesindeki fasılların 
maddeleri arasında münakale yapmıya Sıh
hat ve içtimai muavenet vekili mezundur. 

MADDE 8. — Kabotaj hakkını hâiz 50 safi 
tonilâtoya kadar - 50 dahil - olan yelkenli ve 
motorlu gemiler için 500 sayılı Rüsumu sıhhiye 
kanununun 4 ncü maddesiyle verilen ciltli 
patenteler yirmi sefere mahsus olmak üzere 
verilir. Bu gemilerden kanunun 1 nci madde
sinde gösterilen tonilâto rüsumu alınmaz. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 haziran 1942 tari
hinden itibaren meridir. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Sıhhat ve içtimai muavenet vekili memur
dur. 28 . III . 1942 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu A. R. Artunkal 

Da. V. Ha. V. 
Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu 

Mf. V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

S. î. M. V. G. t. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz 

Mü. V. 
F. Engin 

Mal. V. 
F. Ağraü 

Ik. V. 
Sim Day 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 
Ti.V. 

M. ökmen 

MADDE 7. — Aynen. 

MADDE 8. — Aynen. 

MADDE 9. — Aynen. 

MADDE 10. —Aynen. 

(S. Sayısı : 165). 
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CETVEIiî 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 
Çocuk zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 
Tekaüt, dul ve yetim maaşı 
Gece pratika ücreti 
Demirbaş 
Levazım 
Tenvir ve teshin 
Matbu evrak 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Müteferrika 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı-

146 148 
2 000 

0 

148 148 

9 840 
88 980 

6 259 

105 079 

5 112 
12 000 
16 000 
7 000 

11 000 
4 000 
2 500 

17 500 

10 000 
4 000 

171 299 
2 000 

0 

173 299 

11 506 
107 006 

6 259 

124 771 

5 112 
12 000 
16 000 
7 000 

11 000 
4 000 
2 500 

17 500 

10 000 
4 000 

171 299 
2 000 
1 000 

174 299 

11 506 
107 006 

6 259 

124 771 

5 112 
12 000 
16 000 
7 000 

13 600 
4 000 
2 500 

20 100 

10 000 
4 000 

rahı 3 000 3 000 3 000 

( S. Sayısı : 165 ) 
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F. M. Muhaaaasatın nev'i 

11 

12 

13 
14 

15 

16 

1941 
Malî yıh 
tahsisatı 

Lira 

1942 mali yılı işin 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Milletlerarası kongre ve teşek
küllere iştirak masrafları 
Milletlerarası teşekküllere iş
tirak masrafı 
Milletlerarası kongre ve kon
feranslara gideceklerin yol ve 
saire masrafı 

Resmî telefon masrafı 
1 Tesis masrafı 
2 Mü kaleme ücreti 

Posta ve telgraf ücreti 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
Mütenevvi masraflar 

1 İcar bedeli 
2 Masarifi muhakeme 
3 Melbusat 
4 Kitap ve fennî risale mubayaa

sı, neşriyat masrafı 
5 Bütün eşyanın nakliye ve am

balaj masraflariyle posta ve 

7 500 7 000 7 000 

Fasıl yekûnu 

israfı 

Fasıl yekûnu 

ücreti 

7 501 

400 
2 000 

2 400 

1 050 

7 001 

400 
2 000 

2 400 

811 

7 001 

400 
2 000 

2 400 

811 

1 000 

4 000 
300 

8 000 

500 

1 000 

4 000 
300 

15 000 

500 

1 000 

4 000 
300 

15 000 

500 

6 

1 

2 
3 

4 

5 

banka nakli nükut masrafı 
Sigorta bedeli 

Fasıl yekûnu 

Muhtelif masraflar 
Tamirat, tesisat, istimlâk ve 
inşaat 
Küçük tamir masrafları 
Tephir al ât ve vasıtaları tamir 
ve isletme masrafı 
Tephir ve istihmam mevat ve 
levazımı 
Tıbbi ecza ve lâboratvuarlar 
masrafı 

( S. Sayısı : 

4 150 
1 500 

18 450 

19 000 
2 000 

4 000 

8 000 

500 
165) 

4 000 
1 050 

24 850 

12 000 
2 000 

3 000 

9 000 

500 

4 000 
1 050 

24 850 

12 000 
2 000 

3 000 

9 000 

500 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

6 Fakir yolcuların iaşe, tedfin 
ve tekfin masrafı 

7 Bulaşık masrafları 
8 İstanbul ve İzmir liman ve şe

hir bakteriyoloji müesseseleri 
masrafları 

1941 
Malî yılı 
taiısisatı 

Lira 

100 
5 000 

1942 malî 30lı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

100 
4 000 

100 
4 000 

5 000 

23 Binaların vergileri ve mütenev
vi masrafları 

0 4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek yakacak ve çocuk 
zammı 

0 Çocuk zammı 
24 1715 sayılı kanunun 8 nci mad

desi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek it
fa karşılığı 

UMUMÎ YEKÛN 

3 500 

0 

4 574 

5 000 

4 250 

1 000 

1 846 

5 000 

17 

18 
19 
20 

21 
22 

1 
2 
3 
4 

1 
2 

Fasıl yekûnu 

Nakil vasıtaları masrafı 
Mubayaa 
Tamir 
İşletme 
Kira ile tutulacak vesaiti nak
liye karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Reddiyat 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1940 yılı borçları karşılığı 
1939 » » >> 

Fasıl yekûnu 

Hükmedilmiş borç 
Pasif korunma masrafı 

43 600 

8 000 
15 000 
15 000 

4 000 

42 000 

1 000 
0 

1 000 
4 840 

5 840 

0 
3 000 

35 600 

1 000 
15 000 
15 000 

4 000 

35 000 

1 000 
1 000 

10 
8 

18 

0 
1 000 

35 600 

1 000 
13 500 
13 500 

4 000 

32 000 

1 000 
1 000 

10 
8 

18 

400 
1 000 

4 250 

0 

1 876 

461 754 489 458 489 488 
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B - CETVELİ 

1941 
Malî yılı 

muhammenatı 
Lira 

Âdi varidat 
Tonilâto rüsumu 
Ciltli patente 

Fasıl yekûnu 

Fevkalâde varidat 
Para cezası hasılatı 
Bulaşık rüsumu 
Tevdiat faizleri 
Satılacak emval bedeli 
Muhtelif hasılat 

Fasıl yekûnu 

Maliyeden yardım 

UMUMÎ YEKÛN 

244 430 
5 000 

249 430 

1 000 
8 000 
1 000 

500 
2 500 

13 000 

200 000 

462 430 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

174 000 
5 000 

179 000 

1 000 
6 000 
2 000 

200 
2 500 

11 700 

300 000 

490 700 

174 000 
5 000 

179 000 

1 000 
6 000 
2 000 

200 
2 500 

11 700 

300 000 

490 700 
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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 bazıları
nın af fine ve bazılarının indirilmesine dair ka
nun. 
nm indirilmesine dair kanun. 
Rüsumu sıhhiye hakkındaki 500 sayılı kanuna 
ek kanun. 

D - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i 

Umum müdürlük 

Daire müdürü 
Müvezzi 
Odacı 
Makinist muavini - Tenekeci 
Marangoz ve boyacı 
Bahçivan 
Telefoncu muavini 
Kalaroferei » 
Bahçivan :» 

Aded 

İstanbul L. 8. 8. Merkezi 

Etüv makinisti ve elektrikçi 
» » » > 

Ateşçi 
Odacı 
Gece bekçisi 
Hastabakıcı 
Tahaffuzhane amelesi 

1 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
5 
1 
1 
4 

Ücret 

125 
50 
30 
60 
90 
65 
35 
35 
35 

90 
75 
40 
30 
35 
35 
35 

İstanbul Umanı ve şehir bakteriyoloji 
müessesesi 

Kapıcı ve hademe 2 35 

İzmir limanı ve şehir bakteriyoloji 
müessesesi 

Kapıcı ve hademe 4 30 

Memuriyetin nev'i 

Urla tahaffuzhanesi 

Etüv makinisti ve elektrikçi 
Ateşçi 
Tahaffuzhane amelesi 
Nakliye otomobil şoförü 

Müteferrik 

Başmuhafız 
Muhafız 
Transit muhafızı 
Silifke S. S. daimî amelesi 
Anamur » » 
Enez » » 
İskenderun S. S. emrinde tephir
hane makinisti 

Aded 

1 
1 
3 
1 

— — 

12 
38 
15 
1 
1 
1 

1 

Nakil vasıtaları mürettebatı 

Birinci kaptan 
Kaptan 
Makinist 
Ateşçi 
Yağdancı 
Tayfa 
Motor şoförü 
Dümenci 
Sandalcı 

1 
4 
5 
8 
1 

15 
8 

12 
12 

Ücret 

90 
40 
35 
60 

40 
35 
35 
15 
15 
20 

50 

100 
90 
70 
40 
40 
35 
70 
40 
35 
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Hudut ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü kadrosunda mevcut motorlu ve motorsuz naki 

o 
PJ Senedi 
Ĵ  bahrî No. 

5536 
3592 

108 
0206 

11 
9 

1695 
4714 

10 
206 

1037 
19 

3926 
406 

63 
407 

3925 
243 
243 

65 
54 

244 
577 
680 
154 

1337 

505 

Nevi 

İstimbot 
> 
> 

Motörbot 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 

Sandal 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
• » 

» 
» 
» 
> 
» 

Takma motorlu 
sandal 

Markası 

Kampuvant 
» 

Jost yerli 
Motori marino 
Cieniffer 
Dock 
Mazot M. K. 
Eelvin 
Dizel 

yerli 

Fir banks dizel 
Kelviıı 
Moti marino 
Kelvin 

Lockwood 

Milano 

Motor No. 

90 

12514 

18 

806661 
5705 
226 

179874 

30340 

Tahsis edildiği 

Çanakkale S. 
\> 

Büyükdere 
İstanbul 

» 
» 
» 
» 
» 

îzmir 
Mersin 
İstanbul 
Zonguldak 
İstanbul 

» 
» 
» 
» 

Çanakkale 
Zonguldak 
Mersin 

• » 

Trabzon 
Ereğli 

» 
îznıir 
Antalya 
Fethiye 
Sinop 

S. M. 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
> 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
s> 
» 
» 
» 
3> 

> 
Urla tahaffuzhane 

hizmetin nevi 

. Deniz servisinde 
> 
> 
» 
> 
> 
> 
> 
> 
» 
> 
> 
> 
» 
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Plâka No. 
1 Kamyonet Fort 

kil hizmetinde 
1. 1941 yılı deniz nakil vasıtaları kadrosunun 6 sıra numarasındaki (1 400) lira kıymetinde ve 

İstanbul limanı S. S. M. Emrindeki Galata motörü kabili tamir bir halde olmadığından 7 ağustos 194 
2. 1941 yılı deniz nakil vasıtaları kadrosunun 9 sıra numarasındaki (1 500) lira kıymetinde v 

Çanakkale S. S. M. Emrindeki Sinob motörü mazot tedariki güçlüğünden dolayı 23 . V I I I . 1941 tar 
Sahil sıhhat merkezi emrine verilmiştir. 

3. 1941 yılı deniz nakil vasıtaları kadrosunun 12 sıra numarasındaki (3 950) lira kıymetinde 
Ereğli S. S. M. Emrindeki Mersin motörü - vaziyet dolayısiyle bu merkezdeki işlerin azalmasından 
ren istanbul L. S. S. Merkezi emrine verilmiştir. 

4. 1941 yılı deniz nakil vasıtaları kadrosunun 28 sıra numarasındaki (150) lira kıymetinde ve 
hiye S. S. İdaresindeki Pratika adtlı sandal - vaziyet dolayısiyle deniz işlerinin azalmasından - sa 
hinden itibaren hizmetten kaldırılmıştır. 

5. 1941 yılı nakil vasıtaları kadrosunun 36 sıra numarasında (120) lira kıymetinde ve 1934 y 
(Kavak tahaffuzhanesi) ndeki at iaşe ve bakım güçlüğü dolayısiyle 15 . I I I . 1941 tarihinde satılm 
mıştır. 

E - CETVELİ 

F. M. 

2 3 Muvakkat müstahdemler 
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Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/767) 

T. C-
Başvekâlet 28 şubat 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/845 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İcra Vekilleri Heyetince 28 . II . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştı'rlan Orman 
umum müdürlüğünün 1942 malî yılı Bütçe kanunu I âyihas esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

1942 senesinde yapılması düşünülen işler ve 1941 senesinde âzami tasarruf prensiplerine riayet 
edilerek yapılan bütçe tatbikatı, işlerin mahiyeti itibariyle aşağıda arzolunmuştur: 

1. Amenajman işleri : 
Evvelce 6 grup mevcutlu olarak 30 mühendis çalışmakta iken 1941 yılı zarfında 18 mühen

disin askere gitmeleri dolayısiyle 12 mülıendis mevcutlu 3 grupla çalışılmak zarureti hasıl olmuş ve 
bu sene zarfında da Seben - Karabük, Karasu Devlet işletmelerine bağlı 60 bin hektar orman 
amenaje edilmiştir. Bu suretle şimdiye kadar amenaje edilen orman mesahası yekûnu 1 000 000 
hektarı bulmaktadır. Yine bu sene zarfında vilâyetler bölge şefliklerince kasaba ve köylü ihti
yaçlarını karşılamak için 200 küsur bin hektar vüsatinde olmak üzere keşif evrakı tanzim olunmuştur. 

2. Devlet orman işletmesi : 
İşletmelerin adedi 1940 yılında 15 iken 1941 yılı içinde bunlara ilâveten Zonguldak merkez re

viri de faaliyete geçirilmiş ve bu suretle adedleri 16 ya iblâğ olunmuştur. Mevcut işletmelerimiz 1941 
yılında 365 211 metre küp istihsal faaliyetine geçmiş bulunuyorlardı. Dünya buhranının doğur
duğu zorluklar dolayısiyle bu yıl zarfında 263 836 metreküp piyasaya ve umumî ihtiyaca tahsis edil
mek üzere tomruk istihsalâtı yapılmış ve köylülerin zat ihtiyaçları için de 3 646 metreküp tomruk 
elde olunmuştur. Maden direği istihsalâtı da 57 016 metreküpe çıkmıştır. Odun istihsalâtı yekûnu 
1 442 726 kentaldir. İşletmelcrimizdeki kereste istihsalâtı 28 965 metreküpü bulmuştur. Ayrıca kö
mür de istihsal edilmiş olup bunun da yekûnu 35 214 kentaldir. 

1941 yılı zarfında ceman 338 165 metreküp tomruk nakliyatı yapılmıştır. Buna ilâveten nakil 
olunan direk yekûnu 56 361 metre küptür. Ayrıca odun ve kömür olarak da 201 510 kentallik nak
liyat yapılmıştır. İstihsal edilip de depolara naklolunan kereste nakliyatı 14 154 metreküptür. Yine 
bu sene içinde 253 600 metreküp tomruk ve direk satışı yapılmıştır. 

3. Tahdit, sınırlarına, istimlâk ve harita işleri Orman kanunu Devlet ormanlarının ve bu or
manların içinde ve bitişiğinde bulunan her nevi arazinin sınırlanmasını âmir bulunmaktadır. Dev
let ve ferde ait hakların tezahür etmesine ve tesbitinc yarıyaeak olan tahdit işleri yine Orman 
kanununun tarifatı dairesinde teşekkül eden komisyonlar tarafından yapılmaktadır. En kısa bir 
müddet zarfında sona erdirilmesi bakımından faideli olan bu işe 3204 sayılı Orman umum mü-
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dürlüğü Teşkilât kanununun eylül 1937 tarihinden itibaren tatbik edilmesi hasebiyle ancak 1937 
senesi vsonbaharmda ve tecrübe mahiyetinde başlanılabilmiştir. Bu suretle ki komisyonla baş
lanan orman tahdit ameliyesine 1938 senesinde, 1939 - 1940 senelerinde 13 komisyonla devam olun
muş, vaziyeti hâzıra dolayısiyle teknik memurlardan mühim bir kısmı vatani vazifelerine çağ
rılmış olmaları hasebiyle komisyonlar adedinin arttırılmasına imkân görülememiş ve bilâkis 4 
komisyon lâğvedilmek suretiyle 1941 yılında 9 komisyonla tahdide devam olunmuştur. Dar bir 
kadro ile çalışılmasına rağmen kısa bir müddet zarfında yine oldukça iyi neticeler alınmış ve 
ilerisi için de ümitbahş bir vaziyete girileceği muhakkak bulunmuştur. Şimdiye kadar 15 bin küsur 
kilometre tulünde hudut tahdidi yapılmış ve Orman kanununun 9 ncu maddesinin tarifatı dai
resinde yontma taş, hendek ve kuru duvar gibi sabit işaretlerle sınırlanma işi bitirilmiştir. An
kara, Eskişehir, Balıkesir, İzmir, Muğla, Antalya ve Kırklareli gibi tasarruf münazaaları mevcut ve 
bir an evvel hal ve tesviyesi matlup olan vilâyetlerden ve bu vilâyetlerin bu mevzularda ön safta 
bulunan kazalarından başlanılarak 9 kazanın tahdit işleri tamamen intaç olunmuş ve 8 kazanın 
da tahdit işleri 1942 yaz çalışma devresi zarfında bitirilecek bir dereceye varmıştır. 

İstihlâk işleri de: istimlâk için verilen kanuni müddetin inkızasından dolayı bu müddetin 
uzatılması için Büyük Millet Meclisine sevkedilen kanun lâyihasının iktisabı kanuniyet eyle
mesine intizaren şimdilik muamelâtı evveli yenin ihzar ve tekemmülüne çalışmaktadır. 

4. Teşcır ve fidanlıklar: 3116 sayılı orman kanununun meriyete girmesiyle umum müdürlüğe 
tahmil edilen ağaçlandırma vazifeleri büyüktür. Ormanların hududunu genişletmek boş yerleri 
tekrar ağaçlandırmak ormansız olan ve bir orman teşkil etmek istiyen köylüye fidan vermek 
maksadiyle orman fidanlıklarının tesisi gibi büyük bir vazifesi vardır. Mmtaka 
fidanlıklarının kurulması 1938 de başlamış elyevm plânda 6 ağaçlandırma mm-
takasına ayrılan Anadolunun bu mmtaka ihtiyaçlarını karşılamak üzere 6 fidanlık 
tesis ve ikmal edilmiştir. Bunlar da Ankara, tzmir, Eskişehir, içel, Çankırı Antalya, Elâzığ 
ve Sivas vilâyetlerindedir. İşbu fidanlıklarda ilk zamanlardanberi ilerideki ihtiyaçlarımıza ki
fayet edecek zeriyat yapılmış olup bugün yetişen fidelerin repikaj ve bakımları büyük bir eleme
ği ve masrafa muhtaç bulunmaktadır. Muhiti itibariyle ağaçsız olan köy ve belediyelerin 5 hek
tardan az olmamak üzere yapacakları ormanların, Orman kanununun 80 - 85 nci maddelerinin 
sureti tatbikim izah eden ağaçlandırma talimatnamesi Dahiliye vekâletiyle birlikte tanzim ve 
her iki vekâletin tasdikmdan geçerek yürürlüğe başlamıştır. Bu talimatnameye göre köy ve 
belediyelerin fidan ihtiyaçlarını parasız olarak orman fidanlıkları temin etmektedir. Diğer taraf
tan yurdun ağaçsız yerlerinde yapılan ağaçlandırma ve cenup havalisinde vücude getirilen okalip
tüs ormanları gün geçtikçe hudutları büyümekte ve o nisbette bakım ve masrafa lüzum göster
mektedir. Teşcir ve fidanlık işlerinin esaslı bir propaganda tatbikma devam edilmekte ve mtita-
akıp senelerde iyi neticeler alınacağı umulmaktadır. 

5. 1942 bütçesinin tanziminde de mümkün olan bütün tasarruflar gözönünde bulundurulmuş 
ve zam kanunlariyle maaş ve ücret fasıllarına yapılan zamlardan başka bazı masraf fasıllarında gö
rülen ufak zamlar ahvali hâzıranm doğurduğu zaruretlertlerden ileri gelmiştir. 
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Rapor 
Tetkıkına memur edildiğim Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinin tetkik netice

sini, mütalâa ve mülâhazalarımı arzediyorum. 

1) Bu bütçe 1941 yılma nazaran 1 003 811 lira artmıştır. Artışların sebeplerini fasıl ve mad
deleriyle izah ediyorum. 

Bütçenin birinci ksmmı teşkil eden Müdüriyeti umumiye maddelerinde 659 580 lira artış var
dır. Bunun 454 496 lirası birinci faslı teşkil eden maaşda, 4 466 lirası ikinci fasıl merkez memur 
ve müstahdem ücretlerinde 43 108 lirası da üçüncü fasıl vilâyet memur ve müstahdemleri ücret-
lerindedir ki bu üç fasıldaki artış yekûnu 502 069 liradır. Bu miktar kadrolardaki her hangi bir te
beddülden olmayıp maaş ve ücretlere pahalılık kanunu mucibince yapılan zamdan tevellüt et
miştir. 4 ncü fasıl : çocuk ve yakacak zammı olup buraya konulan 45 000 lira da kanun veçhile 
bütçeye ilâve edilmiş ve yeniden açılmış bir fasıldır. 

Beşinci muvakkat tazminat faslındaki eksiklik memurların askere gitmesinden altıncı te
kaüt, dul ve yetim maaşmdaki 15 000 lira artış, ihtiyacın her sene artmasından ileri gelmektedir. 

1941 yılında bu fasla 20 000 liralık münakale yapılmıştır. 9, 10, 11 nci fasıllardaki artış va
ziyeti hazıra zaruretindendir. Onuncu fasla bin liralık münakale yapılmıştır. 12 nci fasıldaki artış 
vaziyeti hazıra zaruretindendir. 13 ncü fasla 35 000 liralık münakale yapılmıştır. Bu yılın ihtiyacı 
da düşünülerek 50 000 lira fazlasiyle 120 000 liralık tahsisat konulmuştur.. 

14 ve 15 nci fasla 1941 yılında onar bin liralık münakale yapılmıştır. Bu yıl geçen yıla nazaran 
onar bin lira fazla tahsisat konulmuştur. 

16 nci fasıl; müfetişler harcırahı, geçen yıla nazaran beş bin lira eksiktir. Müfettişlerin askere 
gitmesi dolayısiyle kifayeti düşünülmektedir. v 

17 nci muhabere ve mükâleme faslmdaki fazlalık bu sene Telgraf umum müdürlüğü isteğinden 
ileri gelmektedir. 

19 ncu mektepler ve kurslar faslında yalnız 1 500 lira artış vardır. Bu da talebenin kamp mas
rafı için vaziyeti hâzıra dolayısiyle ilâve edilmiştir. Bu yıl yatılı talebe az alınacak mektep kad
rosu gündüzlü ve ücretli talebelerle tamamlanacaktır. Bu artışla idare edileceği tahmin edilmekte
dir. 

Diğer hizmetlere ait fasıllarda mühim bir değişiklik yoktur, Lüzum görülüyorsa şifahi malûmat 
arzederim. 

2) 20 nci fasıl Devlet orman işletmesidir. 5 000 lira bir artışla 500 000 liralık tahsisat konul
muştur. Devlet orman işletmesi orman kanununun meriyeti tarihi olan 1937 senesinden itibaren te
essüs etmiştir. O tarihten itibaren her yıl bütçesinde mütedavil sermaye olarak verilen miktarı arze
diyorum. 

110 000 
350 000 
450 000 
495 000 
500 000 

Ceman 1 905 000 lira mütedavil sermaye verilmiştir, işletmenin faaliyeti hakkındaki tetkikatıtnı 
muhtasaran arzedeceğim. Bu teşekkülün şimdiye kadar yaptığı satış miktarı 2 895 878 lira kıyme
tinde tomruk 1 080 184 lira kıymetinde maden direği ve 517 179 lira kıymetinde kereste, 282 349 
lira kıymetinde odun, 3 315 lira kıymetinde odun kömürü, 16 590 lira kıymetinde muhtelif orman 
mahsuleri ki, ceman 4 795 495 liradır. 

1937 - 1938 yılmda 
1938 - 1939 » 
1939 - 1940 > 
1940 - 1941 > 
1941 - 1942 » 
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Cinsleri itibariyle krymetlendirilen istokları da 2 242 462 lira kıymetinde tomruk ve 237 954 lira 

kıymetinde maden direği 198 841 lira kıymetinde kereste ve 37 809 lira kıymetinde odun kö
mürü 838 lira kıymetinde kömür muhtelif orman mahsulü ki, ceman 2 718 783 liradır. 20 616 lira 
kasada ve 1 779 136 lira banka mevcudiyle 1 799 752 lira nakit mevcuttur. 

Muhtelif sabit kıymetler ve ambarda mevcut malzeme bedeli 742 897 liralık kıymet ifade etmek
tedir. Bu miktarlardan yalınız 1 720 474 lira kadar Müdüriyeti umumiyeye tarife bedelinden 
borçludur. İşletme muhasebesine taallûk eden kısa maruzatım da göstermektedir ki, müessese
nin büyük bir inkişafa parlak bir istikbale mazhar olacağı çok tabii ve aşikârdır. İşletmeye alınan 
orman vüsati takriben 797 462 hektardır. 

Amenajman plânına senevi tahammülü 564 198 metreküp olup memleket ormanlarının ve amenaj-
man plânlarının yapılmasiyle ve vüsati nazarı dikkate alındığı takdirde bu miktarın fevkalâde 
yükselici ve memleket ihtiyacatı umumiyesinin fevkinde bir miktar hâsıl olacağı ve bu kemiyetin 
Devlet bütçesine yapacağı akisler açıktır. 

Orman işletmesi sermayei mütedavile ile çalışan diğer Devlet müesseseleri gibi bilançolarını her 
yıl teşrinlerde Divanı muhasebata vermektedir. Çok ehemmiyetli olan bu mevzudaki mesainin 
daha iyi bir şekilde tebarüzü için müdüriyeti umumiyenin bütçesini encümene takdiminde bilançosunu 
lef etmesini şayanı temenni bulmaktayım. 

Devlet orman işletmesi memleket tabii servetinin hüsnü istihsal bakımından fevkalâde faydalı bir 
teşekkül olmakla beraber bu serveti milliyenin mütaahhit ve mutavassıtların suiistimal ve hara-
biyetinden korunması bakımından çok ehemmiyetlidir. 

Bunun adetlerinin çoğaltılması ve inkişafının temini Devlet bütçesine mühim varidat temin 
edeceği muhakkaktır. 

Şu ciheti şükranla arzederim ki vekâletle Müdüriyeti umumiye, memleket ormancılığının in
kişaf, ıslah, imar ve istismarını temin gayesiyle ve en esaslı mevzuları ele almak cihetiyle plan
lamıştır. İmparatorluk devrinde tamamiyle ihmal edilmiş Cumhuriyet devrinde de ancak Orman 
kanununun neşriyle ele alınabilmiş olan ormancılık tabii inkişafını takip ederek fenni idare sa
yesinde âmme menfaatma hadim olacağına inanmak lâzımdır. Gerek Ziraat vekâletini ve gerekse 
müdüriyeti umumiyeyi takdir ve tebrike lâyık görürüm. 

3) Müdüriyeti umumiye mahrukat için 200 000 adetden fazla plânlı ruhsatname vermiştir. 
Bu ruhsatnamelerin vekâlet ve müdüriyeti umumiyenin iktidar ve tedbirleri haricinde bazı âmil ve 
sebepler dolayisiyle tamamile istimal edilmemiştir. Bu da memleketin bazı mıntakalarmda mah
rukat buhranı doğurmuştur. Maden direği istihsali hususunda ise münhasıran arz ettiğim işlet
me plânçosunun gösterdiği miktar ve verilen ruhsatnameler göstermektedir ki müdüriyeti umu
miyenin bu cihetlerde tedbirsizliği mevcut değildir. 

4) Tahkik, sınırlama ve istimlâk işlerine arzu edilen hız verilememiştir. Tahdit aşağıda arz 
»ttiğim şekilde yapılmıştır. 

Sene 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

Komisyon 

3 
8 
13 
13 
9 

Kİ. M. Tul 
145 

1348 
3370 
6335 
4214 

Vüsati hek 

6670 
62008 
155334 
305360 
193944 

Ceman 15412 kilometre hududunda ve takriben 723116 hektar vüsatmda ormanlarımız esba
bı mucibede izah edildiği şekilde tahdit edilmiştir. 

Yine kanunun meriyete girdiği tarihten itibaren 34 hususi orman istimlâk edilip bunların vüs
ati 30 672 hektardır. İstimlâk bedeli olan 134 787 lira ashabına tediye edilmiştir. 
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5) 23 ncü fasıl teşciri ihtiva etmektedir. 
Bu kısım masraf memleketin çok ihtiyacı olan ağaçlandırmasını temine matuftur. Kanunun emir

lerini karşılamak teşebbüsüne geçilerek muhtelif mahallerde fidanlık kurulmuştur. Bu fidanlıklar 
Ankara, îzmir, Eskişehir, îçel, Antalya, Elâzığ, Sivas ve Florya'dadır. Muhtelif cins ağaç yetiş
tirilerek muhitlerindeki sahalar ağaçlandırılmaktadır. Fidanlıklarda şimdiye kadar 11 076 360 fi
dan yetiştirilmiştir. 4 619 000 adedi ağaçlandırma sahalarına dikilmiş 945 774 adedi halka tevzi 
edilmiş, mütebakisi de fidanlıklarda mevcut bulunmuştur. Fidanlıklarda yetiştirilecek fidanlar bir 
nisbeti mütezayide ile her sene artmaktadır. Ağaçlandırılan sahalar Ankara 1 390, Eskiseir 60 îçel 
590, Antalya 190, Florya'da 30 ki, ceman 2 267 dekarlık saha teşcir edilmiştir. 

îçel ve Antalya'da yetiştirilen okaliptüs ormanları maden direği istihsal edilecek vaziyete 
gelmiştir. 

Yine Orman kanununun emrettiği veçhile her köy ve kasaba şehirleri dahilinde en az beş hektar 
orman yetiştirmek için Dahiliye vekâleti ile müştereken yapılacak nizamname tanzim edilmiş mü
düriyeti umumiyede bu husus için iktiza eden fidanlıklar tesis ve ihzarını teemmül eylemiştir. 

Çok önemli bir mevzu olan ağaçlandırma siyasetinin bir an evvel tahakkukuna germiyet veril
mesi şayanı temenni olmakla beraber sarfedilen gayretin de takdir ve tebrike lâyık olduğunu arzede-
rim. 

Diğer fasıl ve maddelerdeki hususlar arza şayan görülemediğinden şifahi maruzatta bulunacak 
ğım. 

6) Bütçenin ikinci kısmınr teşkil eden koruma teşkilâtında geçen yıla nazaran 344 259 lir* 
artık vardır. 160 121 lira maaş, 16 422 ücret, 2 070 lira, müstahdemler ücretindeki, artış ki, Zam 
kanunu veçhile husule gelen farktır. Kadroda h.iç bir değişiklik yoktur. 

2 100 yakacak ve çocuk zammı karşılığı kanuna tevfikan konulmuştur. 
Kırtasiye 2 500, evrakı matbua 2 000 ahvali hâzrra zaruretinden dolayı artmıştır. 
îear bedelinden 4 500 lira noksanlık bazı miti takalarda askeri kışla ve koğuşlarının korumaya 

tahsis edilmiş olmasından ileri gelmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcirahındaki 10 850 lira artış yangın harcırahlarının bu fasla konul

masından ve takını subaylarının aylık gezi ücretinin 35 liraya ckarılmasmdan ileri gelmektedir. 
Müfettişler harcirahındaki 5 000 lira artış nakil vasıtaları ücretinin yükselmesindendir. 
Taymata da 269 458 yem bedelinde 21 762 lira artış iaşe maddelerinde hâsıl olan fiyat farkırı-

dandır. 
Mahrukat 3 700, muytabiye 3 710, levazımı harbiye 20 000, nakil vasıtalarında 400, inşaatta 6 000 

artış muhtelif zaruretlerden ileri gelmektedir. 
Teçhizatta 34 820. levazımı sıhhiyedeki 15 250 ^mten yıl borçlarmdaki 1084 eksiliş ihtiyaca ki

fayetinden tevellüt etmiştir. 

7) Orman koruma komutanlığı teşkilâtı kuruluş bakımından ormanlarımızın korunması ve inzi
bati noktai nazarından çok isabetli almmş kararlardır. Yalnız bu teşekklün hazır vaziyeti bekle
nilen randımanı temin edememiştir. Kanaatıma göre bu teşekküle mensup erlerin mutlak bir 
surette kursa tabi tutulmakla beraber bu işin meslek haline koymak ve bu uzuvları mesleke bağ-
lıyıcı tedbirleri almak, az ve öz kaidesi mucibince bugün ihtiyar edilecek masraflar bugün yapıl
makta olan korumanın temin edileceğini umarım. Bir de bu teşekkül talim ve terbiye, terfi ve na
kil ve sair hususlardan Genel Kurmaya bağlı olması tabiidir ki bu hizmetin munzam bir vazif» 
şeklinde telâkkisini mucip olmaktadır. 

Koruma teşkilâtının genel korumadan ayrılarak müstakil bir teşekkül haline getirilmesi daha 
faydalı olacağı kanaatmdayım. Hulâsa mâruzâtım : 

Müdiriyeti umumiye bütçesinin gerek masraf kısımları ve gerekse varidat muhammenatı kabm-
lünüze lâyık olduğunu saygılarımla arzederim. 20 . V . 1942 Raportör 

Yozgad mebusm 
A. Bumgur 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 25 . V . 1942 
Mazbata No. 100 
Esas No. 1/767 

Yüksek Reisliğe 

Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı büt-
ç«si hakkında olup Başvekâletin 28 . I I . 1942 ta
rih ve 6/845 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Encümenimize havale 
buyurulmakla Zirat vekili Muhlis Erkmen ve 
Umum müdür ile Maliye vekâleti namına Bütçe 
ve malî kontrol umum müdürü hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Masraf bütçesi : 
Umum müdürlüğün 1942 malî yılı masraf 

bütçesi geçen yıla nazaran 1 003 839 lira fazla-
aiyle 6 681 114 lira olarak teklif edilmiştir. Bu 
fazlalıktan 659 580 lira umum müdürlük mas
raflarına, 344 269 lira da Orman koruma teşkilâ
tına taalûk etmektedir. 

Sebeplere gelince : başlıca 4178 sayılı kanuna 
tevfikan maaş ve ücretlere yapılan fevkalâde 
zamlardan ve alelûmum fiat tereffülerinden ve 
memurlardan mühim bir kısmının askerde bulun
maları hasebiyle bunların vazifelerini muvakaten 
görecek memurlara verilmesi muktazi harcırahla
rın çoğalmış bulunması gibi ahvali haziranın 
icaplarından ileri geldiği anlaşılmıştır. Fasıl
lar üzerinde yapılan tetkikler hususi mazbata 
muharririnin raporunda izah edildiğinden ayrıca 
tafsil edilmemiş ve masraf yekûnu teklif veçhile 
aynen kabul edilmiştir. 

Alınan izahata göre Devlet orman işletmeleri
nin günden güne daha rantabl bir halde çalışma
ğa başladığı ve adedlerinin de her yıl artarak 16 
ya baliğ olduğu ve alınan tedbirlerle maden ocak
larımız için muhtaç bulunduğumuz direklerin bir 
kısmının bu işletmeler marifetiyle temin edile
ceği memnuniyetle öğrenilmiş, ancak tahdid, ame-
najman işlerinin memurların bir kısmının asker
de bulunması hasebiyle arzu edilen şekilde ilerile-
yemediği izah edilmiş ve buna rağmen imkânın 
müsaadesi nisbetinde gayretler sarf edildiği de an
laşılmıştır. 

Halkın mahrukat ihtiyacını vakit ve zamanın

da tedarik edebilmesi için kolaylıklar gösterilme
sine temas edilmiş; Umum müdürlükçe bu lâzi-
meye âzami derecede dikkat ve itina gösterildi
ği ve bu hususta idareye düşen vazifenin tama-
miyle yapıldığı hakkında tatmin edici cevaplar 
alınmıştır. 

Varidat bütçesi : 
Umum müdürlük varidat bütçesi de geçen yı

la nazaran 1 003 812 lira fazlasiyle tahmin edil* 
mistir. 

Varidat kalemleri tetkik edilirse bu tezayü-
dün en mühimmi mukaveleler ve satışlarda gö
rülmektedir. Devlet ormanlarında mevcut mu
kavelelerin müddetleri yıldan yıla nihayet bul
makta ve miktarları azalmaktadır. Binaenaleyh 
bu fasıldaki inkişafın Devlet işletmelerindeki 
gelişmeden ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

Diğer tertiplerde ve Umumî bütçede yapı^ 
lan yardımda da bir artış vardır. Varidatın 
tahmininde son sene zarfında görülen inkişaf 
payı da hesaba alınarak sekiz aylık hasılata ge
çen yılın dört aylık varidatının ilâvesi esas 
tutulmuştur. Alınan mütemmim izahlara göre 
tahminlerde isabet bulunduğu görülmüş ve va
ridat yekûnu teklif veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Bütçe lâyihası : 
Geçen yıl Bütçe kanununun ihtiva eylediği 

hükümlerin tekrarından ibaret olan lâyiha 
aynen kabul edilmiş, ancak Orman kanununun 
tahdit komisyonlarının faaliyet müddetine ait 
hükmü haziran 1942 başında münkazi olacağın
dan ve buna ait lâyiha Encümenimizde ise de 
başka encümenlerce de tetkik edilecek olan lâ
yihanın bu tarihe kadar kanuniyet kesbetmesi müs* 
tebat görüldüğünden bu komisyonların 1942 malî 
yılı içinde de faaliyetlerine devam edeceklerine 
dair bir hükmün lâyihaya ilâvesi Encümenimizce 
muvafık görülmüş ve lâyihaya 15 nci madde 
eklenmiştir. 
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Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Gümüşane İsparta İstanbul 

Yüksek Reisliğe sunulur. D. Sakarya R. Ünlü S. Uraz 
Bütçe En. Rs. Rs. V. M. M. Kayseri Kırklareli 

Çorum Kastamonu Muğla Suat Hayri Ürgüblü B. Denker 
t. Eker T. Coşkan H. Kitabet M a ra§ Mardin Muş 
Kâtip M. Bozdoğan R. Erten Ş. Ataman 

İstanbul Bolu Bursa Samsun Seyhan Tokad 
F. öymen Celâl Sait Siren Dr. Sadi Konuk M. Ali Yörüker S. Çam H. N. Keşmir 

Bursa Diyarbakır Giresun Yozgad Yozgad 
Nevzad Ayaş Rüştü Bekit M. Akkaya A. Sungur S. Içöz 
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Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası 

HÜKÛMETÎN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Orman umum müdürlüğünün 
1942 malî yılı masrafları için ilişik (Â) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (6 681 114) li
ra tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Orman umum müdürlüğünün 
1943 malî yılı varidatı ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (6 681 114) lira tahmin edil
miştir. 

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

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

MADDE 5. — Orman umum müdürlüğünün 
müteferrik müstahdemleri kadrosu ile nakil 
vasıtaları ilişik (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

MADDE 6. — Fasıl numaralariyle unvan
ları bağlı (E) işaretli cetvelde münderiç tertip
lerden 3656 sayılı kanunun 9 ncu maddesi mu
cibince idaresi zaruri görülen muvakkat mahi
yetteki hizmetler için aylık ücretli müstahdem
ler kullanılabilir. Bunların kadroları icra Ve
killeri Heyeti karariyle tesbit ve mütaakıp yıl 
bütçesiyle birlikte Büyük Millet Meclisine 
tevdi olunur. 

Bu tertiplerden idare olunacak hizmetler kad
rolarının bütçede mevcut diğer hizmetin ifasına 
müteallik kadrolara ilâve mahiyetinde bulun
maması şarttır. 

MADDE 7. — 3818 sayılı Orman umum mü
dürlüğü teşkilât kanununa bağlı (1) numaralı 
cetvelde yazılı memuriyetlerden işbu kanuna 
bağlı (L) işaretli cetvelde derece, aded ve ma
aşları gösterilen memuriyetler 1942 malî yılı 
zarfında mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 8. — 1942 mali yılı içinde kapatıl
mak üzere (500 000) liraya kadar kısa vadeli 
avans ve hesabı cariler akit ve küşadma Ziraat 
vekili mezundur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRİŞİ 

MADDE 1. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İlişik C işaretli cetvelde müs-
tenidatı gösterilen varidatın 1942 malî yılında 
da tahsiline devam olunur. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 

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 1943 malî yılı başından itibaren beş 
malî yıl bütçelerine konacak tahsisattan öde
mek üzere (1 000 000) liraya kadar istikraz ak
dine veya hesabı cari açtırmağa Ziraat vekili 
salahiyetlidir. 

MADDE 10. — 1508 sayılı kanun mucibince 
amenajman ve teşcir işlerinde çalışacaklara 
verilecek gündelik tazminat baş mühendisler 
için (350), baş mühendis muavinleri için (300) 
ve mühendisler için (250) kuruş olarak hesap 
olunur. 

MADDE 11. — Merkez ve vilâyetler kadro
suna dahil olan memurlarla müstahdemlerin 
kendi maaş ve unvanlariyle idarenin merkez ve 
tşara teşkilâtının herhangi bir kısmında istihdam
ları halinde kendilerine harcırah veya vekâle
ten diğer bir işte istihdam edileceklere vekâlet 
maaşı verip vermemeğe tayinlerindeki usul 
ve salâhiyetlere göre Ziraat vekili ve Orman 
umum müdürü salahiyetlidir. 

MADDE 12. — Orman umum müdürlüğü Or
ta ve mm taka orman mekteplerine senevi Bursa 
için (245), Bolu için (215) lira ücretle leyli 
talebe alabilir. 

MADDE 13. — 2518 numaralı kanun hüküm
leri mahfuz kalmak üzere 1937 -1941 malî yılla
rına ait olan inşaat, imalât, icar ve her nevi mu-
bayaata taallûk eden karşılıksız borçlar Umum 
müdürlük 1942 mulî yılı bütçesi umumî masraf
larından karşılık temini suretiyle Umum 
müdürlük bütçesinde açılacak rakkamsız bir 
fasla tahsisat keydedilerek ödemeğe Ziraat ve
kili salahiyetlidir. 

Bu madde mucibince yapılacak tediyata ait 
ita emirleri evvel emirde Divanı muhasebatın 
vizesine tabidir. Divanm vizesine iktiran etme
dikçe bu evrakın muhteviyatı muhasipler ta
rafından tediye olunamaz. 

MADDE 14. — Muhasebei umumiye kanu
nunun 77 nci maddesi hükmü Orman koruma 
genel komutanlık istihbarat masarifi için de tat
bik olunur. 

1 0 -
! MADDE 9. — Aynen kabul edİhniştîr. 
1 

MADDE 10. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Aynen kabul edilmşitir. 

MADDE 12. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 15. — Bu kanun 1 haziran 1942 ta
rihinden muteberdir. 

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

28 . II . 1942 

Bş. V. . Ad. V. 
Dr. R. Saydam II. Mcnemancioğlu 

Da. V. 
Fay ıh Öztrak 

Mİ V. 
Yücel 

S. t. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
F. Engin 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. î. V. 
A'. Karadeniz 

M. M. V. 
A. R. A.rtunkal 

Mal. V. 
F. Ağralı 
Ik. V. 
Sırrı Bay 
Zr. V 

Muhlis Erkm en 
Ti. V. 

M. Ökmen 

MADDE 15. — 3116 sayılı Orman kanunu
nun tesbit ettiği hüküm ve şartlar dairesinde 
ormanların tahdit ve sınırlama işlerine 1942 malî 
yılında da devam olunur. 

MADDE 16. — Bu kanun 1 haziran 1942 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 17. — Aynen kabul edilmiştir. 
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A - CETVELİ 

M. Muhassasatm nev'i 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 

1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 
3 Çocuk zammı 

[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir. 1 

4 Yakacak zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

645 120 
5 000 

0 

2 101 616 
3 000 

0 

2 101 616 
3 000 

35 000 

10 000 

Fasü yekûnu 1 650 120 2 104 616 2 149 616 

1 
2 

1 
2 

Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemle r 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemlev 

Fasıl yekûnu 

2 640 
19 860 

22 500 

189 600 
41 280 

230 880 

3 094 
23 872 

26 966 

223 269 
50 169 

273 438 

3 094 
23 872 

26 966 

223 269 
50 169 

273 438 

4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek çocuk ve yakacak 
zammı 

0 Çocuk zammı 
0 Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

35 000 
10 000 

45 000 0 

Muvakkat tazminat 36 500 32 000 32 000 
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M. Muhassasatın nev'i 

Tekaüt, dul, yetim maaşları ve 
tahsisatları 
1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
2233 sayılı kanun mucibince 
askerlik dersi muallimlerine 
verilecek ücret 

Birinci bap yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

60 000 

15 000 

720 

2 015 720 

75 000 

15 000 

75 000 

15 000 

987 987 

2 573 007 2 573 007 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

1 
2 
3 
4 

İkinci bap - Masraf 
Mefruşat ve demirbaş 
Levazım 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Mütenevvi masraflar 
Müteferrika 
îcar bedeli 
Matbu evrak ve defterler 
Melbusat 
Banka ile yapılacak para naki] 
masrafı 
Banka veznedarlık ücreti 
Pasif korunma masrafı 

Fasıl yekûnu 

Nakil vasıtaları masrafları 
Mubayaa bedeli 
İşletme 
Tamir 
Hayvan yem bedelleri ve sair 
bütün masrafları 

Fasıl yekûnu 

7 790 

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 

8 000 

30 000 
17 000 

47 000 

10 000 
70 000 
35 000 

3 000 

7 000 
8 000 
5 000 

138 000 

1 000 
3 500 
1 000 

5 000 

10 500 

' 

8 000 

30 000 
17 000 

47 000 

10 000 
70 000 
35 000 

3 000 

7 000 
8 000 
5 000 

138 000 

1 000 
3 500 
1 000 

5 000 

10 500 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F . M. Muhassasatin nev'İ Lira Lira Lira 

12 Mahkeme harç ve masrafları 
1 Mahkeme masrafları . 45 000 70 000 70 000 
2 Mahkeme harçları 25 000 50 000 50 000 

Fasıl yekûnu 70 000 120 000 120 000 

13 Daimî memuriyet harcırahı 20 000 30 000 30 000 
14 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 90 000 100 000 100 000 
15 Müfettişler harcırahı 15 000 10 000 10 000 
16 Muhabere ve mükâleme 

1 Resmî telefon tesis ve mükâle
me masrafı 3 000 3 000 3 000 

2 Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 150 150 150 

3 Pos t a ve telgraf ücre t i 50 300 52 459 52 459 

Fasıl yekûnu 53 450 55 609 55 609 

17 Tedavi ve tazminat 
1 3335 sayılı kanun mucibince 

yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 5 000 

2 Amelenin tedavi, ilâç ve yol 
masraflariyle bunlara verile
cek tazminat 500 

Fasıl yekûnu 5 500 

5 000 

500 

5 500 

524 609 

5 000 

500 

5 500 

524 609 tkinci bap yekûnu 425 190 

Üçüncü bap 
18 Mektepler ve kurslar 

1 Mmtaka ve orta orman mek
tepleri 90 000 90 000 90 000 

2 Kurslar 1 000 1 000 1 000 
3 Kamp masrafları 5 000 6 500 6 500 

Fasıl yekûnu 96 000 97 500 97 500 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

19 Devlet işletmeleri için müte-
davil sermaye 

20 Tahdit ve sınırlama, amenaj
man, teşcir ve fidanlıklar, has
talıklar, haşereler ve yangın
larla mücadele, istimlâk, fen
nî tecürbeler, orman evleri [1] 

21 Harita ve kadastro [1] 
22 Ankara ve civarının teşciri ve 

Ankara fidanlığı 
23 Telifat, neşriyat ve propagan

da 
[İktisadi ve meslekî mecmualar, kitap
lar, hartalar telif ve tercüme ücretle
riyle, tab, neşir ücret, bedel ve mas
rafları, filim ve filim makineleri mu
bayaa, ihzar ve kira bedelleri, istih
barat ve propaganda masrafları ve bu 
masraflara müteferri yardımlar.] 

24 Ecnebi memleketlerdeki kon
gre ve konferanslara iştirak 
edeceklerin harcırah ve mas
rafları ve beynelmilel ormancı
lık merkezi âza iştirak hissesi 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

495 000 500 000 500 000 

400 000 
1 

63 500 

3 000 

400 000 
1 

63 500 

3 000 

400 000 
1 

63 500 

3 000 

1 000 1 000 1 000 

Üçüncü bap yekûnu 1 058 501 1 065 001 1 065 001 

[1] Orman imar ve işletmesi işlerinde kullanılacak memur ve müstahdemlerin ücret ve harcırahları 
ve muvakkaten dışarıdan memur edilenlerin harcırahları ve amele yevmiyeleri, katıyat, nakliyat ve 
tathirat ve toplama ve işletme masrafları ve bu işler için alât ve edevat ve boya mubayaasiyle mücadele, 
amenajman ve teşcir fidanlıklar masrafları, tahdit ve sınırlama, telefon makinası ve malzemesi ve bu 
işler için yapılacak ev, kulübe, ahır ve âdi yol ve köprü ve tesisat ve tamirat masrafları, silâh ve cepha
ne mubayaası, ilâç bedeli ve doktor ve veteriner vizite ücretleri, orman ve arazi mubayaa ve istimlak 
ve tazminat bedelleri, vergi resim, pul ve sair tekâlif ile ilân ve tebligat ücretleri. 
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1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı tıüep edilen kabul edilen 

F. M. Muhaas&satm nev'i lâ» Li» IÂT* 

Dördüncü bap - Müteferrik 
masraflar 

25 Arsa ve binaların mubayaa, is
timlâk, inşa ve tesisatiyle mev
cutlarının tamir ve tevsii ve in
şaat ile esaslı tamiratın kontrol 
memurları ücreti ve sair mas
raflar 1 000 1 000 1 000 

26 Ecnebi mütehassıs ve tercü
manları 1 1 1 
[Azimet ve avdet yol paralariyle mu
kavele ile kabul edilecek masraflar bu
radan verilir.] 

27 

28 
29 
30 
31 

1 
2 
3 
4 

Staj ve ihtisas için yabancı 
memleketlere gönderilenlere 
yardım 
Reddiyat 
Masarifi gayri melhuza 
G-eçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1940 vılı borcu karşılığı 
1939' » » '» 
1938 » » » 
1937 » » » 

Fasıl yekûnu 

2 000 
25 000 

1 
0 

4 500 
4 000 
4 000 
5 000 

17 500 

1 
20 000 

1 
4 000 

4 000 
2 500 
2 000 
1 500 

10 000 

1 
20 000 

1 
4 000 

4 000 
2 500 
2 000 
1 500 

10 000 

32 Orman fakültesinden çıkacak 
orman mühendislerine 1437 sa
yılı kanun mucibince verilecek 

33 
34 

avans 
Hükmedilmiş borçlar 
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek it
fa karşılığı 

6 000 
2 000 

40 950 

6 000 
1 000 

48 823 

6 000 
1 000 

48 823 

Dördüncü bap yekûnu 94 452 90 826 90 826 

Birinci kısım yekûnu 3 593 863 4 253 443 4 253 443 
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F. M. 

35 

tf 

1 
2 

3 

Muhassasatm nev'i 

İkinci kısım* - Orman koruma 
teşkilâtı 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Maaş 
Çocuk zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 
Yakacak zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir. 1 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

687 086 
0 

0 

1942 malî yılı 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

837 207 
0 

0 

E 
ı için 
ncünlenoe 

kabul edik-n 
Lira 

837 207 
600 

1 500 

36 

37 
0 

38 
39 

1 
2 

0 
0 

1 
2 
3 
4 
5 

Fasıl yekûnu 

Ücret 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 
4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek çocuk zammı 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

Mefruşat ve demirbaş 
Mütenevvi masraflar 
Kırtasiye 
Matbu evrak ve defterler 
Müteferrika 
îcar bedeli 
Pasif korunma masrafları 

Fasıl yekûnu 

687 086 

54 180 
9 060 

63 240 

8 556 

0 
0 

0 

1 000 

5 000 
7 200 
8 000 

26 500 
0 

46 700 

837 207 

70 622 
11 133 

81 755 

8 556 

600 
1 500 

2 100 

1 000 

7 500 
9 200 
8 000 

22 000 
1 000 

47 700 

839 307 

70 622 
11 133 

81 755 

8 556 

0 
0 

1 0 

1 000 

7 500 
9 200 
8 000 

22 000 
1 000 

47 700 

40 Harcırah 
1 Daimî memuriyet harcırahı 14 000 14 000 14 000 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

M u l i a s s a s a t m liev'İ Lira Lira Lira 

Mı ı vakkat memuriyet harcı
rahı * 34 150 55 000 55 000 
Müfettişler harcırahı 2 000 2 500 2 500 

Fasıl yekûnu 50 150 71 500 71 500 

Resmî telefon tesis vo mükâle-
me bedeli 2 000 2 000 2 000 

Mııayyenat 
Tavımıt yo tayın bedeli 712 008 810 376 831 876 
S"Taîimgâlıların iaşe ve sabun masraf-
lariylo em tın tayın bedelleri, fırınlar
da müstahdem işçi yevmiyeleri ve bu
ralarda kullanılan alât, edevat ve le
vazım bedelleri, fırın kiraları, erzak 

ambarı, tamir ve kira masrafları, zahire 
(»gütme masrafları, mevaddı iaşe te
mizleme ve havalandırma ve bunlara 
ait malzeme mubayaa masrafları, le
vazım ayniyatının muayene vo tahlil 
masrafları ile levazım muayene komis
yonlarının ve kimyan anel erin alât, 
edevat ve ecza mubayaa ve tamir' ve 
muhafaza masrafları, mevaddı iaşe 
muhafaza masrafları, mutfak ve ye
mek takımları kalaylama masrafları, 
erzak ve sabun nakil masrafları. 
mutfak dolapları mubayaası 
Yeni 17 118 38 880 38 880 
[Hayvan besleme masrafları, arpa ve 
yulaf kırma, ezme. temizleme masraf
ları ile bunlara ait makine ve malzeme 
mubayaa ve tamir masrafları, yem na
kil masrafları.] 
Mahrukat, tenvir ve teshin 42 300 46 000 46 000 
[Askerî binaların tenvir ve teshin, so
ba ve teferruatının mubayaa, tamir ve 
vaziye masrafları, 1 000 liraya kadar ' 
fırın, mutfak, çamaşırhane, bula şıklı a-
hane, hamam ve ocak tamir masrafla
rı, 500 liraya kadar elektrik tesis ve 
tamir masrafları, ampul, lüks ve sair 
lâmba ve teferruatının mubayaa ve 
tamir masrafları, fırınlarda ekmek pi-
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Muhassasatıu nev'i 

şirme ve mahrukat masrafları, soba, 
kömür, gaz ve odun nakil masrafları.] 

Fasıl yekûnu 

Levazım ve teçhizatı askeriye 
Melbusat 
[Eratın ve odacıların bilûmum giye
cekleri ile bunların imalinde kullanı
lacak malzeme bedelleri, imal, tamir ve 
ambalaj masrafları ve bu hizmetlerin 
ifasında bullanılacak işçilerin ücretle
ri ve dikiş makineleri.] 
Teçhizat 
[Peksimet torbası, arka çantası, kilim, 
battaniye, kar gözlüğü, gemici feneri, 
palaska takımı, matra, tüfek kayışı, 
yatak takımları ve karyola, boru, fifre 
ve trampet, yangın söndürme malze
mesi, mutfak ve sofra takımları yemek 
ve su kapları, hamam takımları, her 
nevi çadır, levazım, kiler ve ambarlar
da kullanılan tartı ve ölçme âletleri 
mubayaa ve tamiri ve bu maddedeki 
malzemenin ambalaj masrafiyle işbu 
levazımı askeriye faslına ait. ambar
ların tamir masrafları.] 
Muytabiye 
[Yem torbası, yular başlığı ve sapı, 
kaşağı, gebre, fırça, kolan, sünger, 
paybent, köstek, nal, mıh, tavla halatı, 
belleme, çul, nalbant takımı ve heybe
si, seyyar yalaklar, mekkâri tevhit ve 
yük semerleri ve urganları mubayaa-
siyle bunların imar, tamir ve ambalaj 
masrafları.] 

Fasıl yekûnu 

Nakliyat 
[Bilcümle esliha, mühimmat, eşya 
ve malzeme nakliyatı ile bunların 
tahmil ve tahliye masrafları, erat ve 
hayvanları her nevi vesaitle nakil 

( S. Sayısı.: Iü7 

1941 1942 mali yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

771 426 895 256 916 756 

297 111 349 838 328 338 

59 570 24 750 24 750 

3 290 7 000 7 000 

359 971 381 588 360 088 

40 259 40 259 40 259 
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M. Muhassasatıu nev'i 

masrafları, tedavi, muayene ve teb-
dilhava için tabip ve sıhhi heyetler
ce herhangi bir yere gönderilmesine 
sıhhi lüzum görülen subay ve aske
rî meni sırlar 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 hayvanlarının han 
ücretleri, askerî mahkemelere celp 
ve sevkolunacaklarla askerî mahke
melerce verilecek ceza hükümlerinin 
infazı için bir mahalle gönderilecek 
erat ile bunların muhafızlarının yol 
masrafları ve orman yangınlarına 
gidecek olan erlerin nakliye masraf
ları bu tertipten verilir.] 

Muhtelif levazım 
1 Levazım ve teçhizatı harbiye 

ve fenniye 
i Demirbaş ve nıiatlı talim ve terbiye 
malzemesi mubayaa masrafları ve 
gizleme malzemesi mubayaası.] 

2 Levazımı sıhhiye 
[Ecza ve malzemei sıhhiye mubayaası 
masrafları ve tedavi ücretleri.] 

3 Levazımı baytariye 
[Bilûmum ecza ve malzemei baytari
ye mubayaası.] 

Fasıl yekûnu 

Nakil vasıtaları masrafları 
[Tamir ve tamire ait yedek malzeme 
mubayaası ile işletme masrafları.] 
İnşaat ve tamirat 
[Hali inşadaki posta barakalarının 
inşalarının ikmali ve tamir masraf
ları dahil.] 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

6 250 

28 250 

l 340 

35 840 

1 100 

4 000 

8 250 

13 000 

15 000 

8 250 

13 000 

15 000 

36 250 36 250 

1 500 

10 000 

1 500 

10 000 
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Muhassasatm nev'i 

Mahkeme masrafları 
[Orman koruma suçlarından dolayı 
maznun, şahit, ehlivukuf olarak si
vil mahkemelere celbolunan Orman 
koruma genel komutanlık mensup
larına verilecek zaruri yol masrar
lan.] 

İstihbarat 
Geçen yıl borçları 

ikinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

2 000 2 000 2 000 

5 000 
5 084 

2 083 412 

5 677 275 

5 000 
4 000 

2 427 671 

6 681 114 

5 000 
4 000 

2 427 671 

6 681 114 

B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

Devlet ormanlarında mevcut 
mukaveleler ve yapılacak satış
lar 
Vakıf ve hususi ormanlar 
Müteferrik hasılat 
Orta mektepler hasılatı 
1940 senesi varidat fazlası 
Devlet işletmelerinden alına
cak orman tarife bedeli 
Umumî bütçeden yapılacak 
yardım 

1941 
Malî yılı 

muhammenatı 
Lira 

2 629 302 
108 000 
88 000 
3 000 

591 000 

760 000 

1 500 000 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira 

2 994 000 
100 000 
110 000 

9 000 
773 000 

945 114 

1 750 000 

Lira 

2 994 000 
100 000 
110 000 

9 000 
773 000 

945 114 

1 750 000 

UMUMÎ YEKÛN 5 677 302 6 681 114 6 681 114 
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O CETVELİ 

Varidatm müstenit olduğu kanun ve 
nizamnamelerin 

Tarih Nev'i No. 

8 /2 /1937 
13/6/15)38 

Hulâsa 

tCanun 3116 
3444 

Orman kanunu 
Orman kanununa ek 

D CETVELİ 

Memuriyetin nev'i Aded 

Merkez müteferrik müstahdemler 

Daktilo 5 
Daktilo 4 
Daktilo 2 
Motosiklet şoförü 1 
Muakkip 1 
Baş odacı 1 
Kaloriferci 1 
Odacı 5 

» 5 
» 7 

Mmtaka ve Orman mektebleri 

Askerlik ders muallimi (10 aylık) 2 
Şoför 2 
Aşçı 2 
Bahçıvan 2 
Gece bekçisi 2 
Hademe 2 

» 6 
> 10 

Ücret 

80 
75 
70 
60 
60 
60 
50 
40 
35 
30 

36 
50 
50 
50 
40 
40 
35 
30 

Memuriyetin nev'i 

Hademe 
» 

Vilâyetler 

Daktilo 
Odacı 

> 

Aded 

6 
6 

3 
58 
10 

îkinci kısım 

Orman koruma Genel 

Daktilo 
» 

Motosiklet şoförü 
Odacı 
Hamal 
Aşçı 

komutanlığı 

4 
1 
1 
1 
4 
1 

Mektepler leyli talebeleri 
Aded 

350 Orta ve mmtaka orman mektepleri. 

Ücret 

25 
20 

70 
30 
25 

90 
70 
70 
45 
40 
50 
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Nakil vasıtaları 

Nev'i 

Motosi klet 

Kamyonet 
Motosiklet 

Çift atlı araba 
Tek > > 
Binek ve sürüm 
hayvanı 
Çift atlı araba 
Binek ve sürüm 
hayvanı 

Markası 

Biemme 

Ford 
Zündap 

Motor No. 

701242 

18 «9(5794 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

701242 Divanı muhasebat ve diğer Devlet daire 
müesseselere evrak naklinde kullanılm 
tadır. 
Eskişehir fidanlık işlerinde 
Orman koruma genel komutanlık daire 
metlerinde 
Fidanlık ve teşcir işlerinde kullanılmakta 

» » > » 
» » > » 

Fidanlık ve tehcir işlerine mubayaa edile 
> » » > 

Devlet orman işletmesi revirlerinde mevcut motorlu ve motorsuz nakil vasıtalar 

Kamyon Fargo 

Diyamont 

98 T 13527 Karabük işletmesi tomruk nakliyatmda 
lanılmaktadır 

98 T 12793 
98 T 12787 
98 T 12790 
95 — 1345 
95 — 1263 
95 — 1524 
95 — 1262 
95 — 1273 
95 — 1336 

» 
» 
» 
> 
> 
» 
> 
» 
» 

» 
» 
> 
» 
> 
> 
> 
> 
» 

» 
> 
> 
> 
» 
> 
» 
> 
» 

I» 



Uf' 

< 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

No. 

3 

4 
5 
6 
7 

» 

» 
» 
> 
> 
> 

> 

» 

Nev'i Markası 

Opelbliîz 

» 
> 
> 
» 

Fargo 

Şevrolet 

Doç 

Motor No. 

39 Brl0557 

39 Brlİ193 
3:5 Brl0482 
39 Brll078 
39 Brl l . l l6 
98 T 12792 

936 model 

939 model 

30 

100 

19 

28 

80 

10 

Binek ve sürüm 
hayvanı 
Fayton ve çift atlı 
araba 
Manda ve öküz 
arabası 
Manda 

Öküz 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Dursunbey işletmesi tomruk nakliyatı 
kullanılmaktadır 

» » » 
Eskişehir işletmesi tomruk nakliyatı 
kullanılmaktadır 
Artvin işletmesi tomruk nakliyatında ku 
nılmaktadır 
Giresun işletmesi tomruk nakliyatında 
lanılmaktadır 
Bu kamyonlar 1941 malî yılında muba 
edilmiş olup henüz tesellüm edilmediğin 
numaraları gelecek yıl bütçesinde göster 
çektir. 
işletmelerin binek ve sürüm işlerinde ku 
nılmaktadır. 
İşletmelerin bilûmum nakliyat işlerinde 
lanılmaktadır. 

İşletmenin nakliyat ve sürüm işlerinde 
lanılmaktadır. 

http://Brll.ll
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Devlet orman işletmesi için 1942 yûında mubayaa 
edilecek ve tomruk nakliyatında kullanılacak mo

torsuz nakil vmftaları 

Cer hayvanları Acabalar 
RevİTİn ismi At Manda Manda öküz 

Karabük 
Dursunbey-
İstanbul 
Eskişehir 
Artvin 
Düzce 
Daday 
Giresun 
Adana 
Bolu 
Devrek 
Sinap 
Karasu 
Koyulhisar 
Ankara merkez 

12 
3 
2 
5 
2 

10 
3 
4 
4 
9 
6 
4 
4 
1 

13 

20 
21 
7 

13 
6 

26 
8 
6 
3 

17 
10 
18 
6 
6 

33 

15 
25 
7 
7 
6 

34 
7 
4 

— 
20 
7 

34 
— 

1 

27 

12 
27 
8 

10 
8 

16 
8 
4 

— 
8 
8 
8 
8 
6 

30 

Yekûn 82 200 200 161 

Devht orman işletmesi için 1SA2 yılında muba
yaa edilecek motorlu ndkü vasıtaları 

Bulunduğu yer 

Karabük 

Dursunbey 
İstanbul 
Eskişehir 
Düzce 
Bolu 
Devrek 

Ade 

4 

9 
1 
1 

10 
8 
1 

34 

di Kullanılacağı yer 

Tomruk ve saire 
nakliyatında 

» » 
> > 
» » 
» » 
» » 
» » 

Yekûn 
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E - CETVELİ 
Masrafın nev'i 

12 ! Mahkemeler harç ve masrafı 
20 Tahdit ve sınırlama, amenajman, teşcir ve fidanlıklar, hastalıklar, haşereler ve yangınlarla mü

cadele, istimlâk, fennî tecrübeler, orman evleri. 
21 Harita ve kadastro 
22 Ankara ve civarının teşçiri ve Ankara fidanlığı. 
25 Arsa ve binaların mubayaa, istimlâk, inşa ve tesisatiyle mevcutlarının tamir ve tevsii ve 

inşaat ile esaslı tamiratın kontrol memurları ücreti ve sair masraflar 
26 Ecnebi mütehassıs ve tercümanları, 

D ). 

6 
9 

4 

6 

7 

Memuriyetin nev'i 

Merkez 

Şube müdürü 
» » muavini 

Vilâyetler 

Birinci sınıf orman baş 
hendisi 
Üçüncü sınıf orman baş 
hendisi 

mü-

mü-

Birinci sınıf orman mühendis 
muavini 

Aded 

6 
7 

5 

11 

7 

Maaş 

70 
40 

90 

70 

60 

L - CETVELİ 

D. Memuriyetin nev'i 

6 Birinci sınıf kıdemli orman mü
hendis muavini 

7 ikinci sınıf kıdemli orman mü
hendis muavini 

8 Üçüncü sınıf kıdemli orman 
mühendis muavini 

9 Birinci sınıf orman mühendis 
muavini 

10 ikinci sınıf orman mühendis 
muavini 

13 Kondoktör 

Aded 

1 

1 

1 

1 

1 
2 

Maaş 

70 

60 

50 

40 

35 
20 
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T. C. 

Bakvekâlet 
Kararlar dairesi müdürlüğü 

Karar sayısı: 2/16089 
Kararname sureti 

Ücretleri 1941 malî yılı Orman umum müdürlüğü bütçesinin (E) cetveline dahil 20 ve 22 nci fa
sıllarına konulan tahsisattan verilmek üzere çalıştırılacaklara ait ilişik kadronun tasdiki Ziraat ve
killiğinin 2 - VI . 1941 tarih ve 14691 sayılı tezkeresi ve Maliye vekilliğinin 19 . VI . 1941 tarih 
ve 11158/2618 sayılı mütalâanamesi üzerine Orman umum müdürlüğü 1941 bütçe kanununun 6 
ncı maddesine tevfikan icra Vekilleri Heyetince 28 haziran 1941 tarihinde kabul olunmuştur. 

Reisi Cumhur 
İsmet İnönü 

Bş. V. Ad. V. 
Dr. R. Saydam II. Menemencioğlu 

Mf, V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

Mü. V. 
Ç. K. Incedayı 

M. M. V. 
oğlu S. Arıkan 

Ik. V. 
/ / . Çakır 

Ti. V. 
M. Ökmen 

Da V. Ha. V. 
Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu 
S. î. M. V. G. I. V. 

Dr H. Alataş R. Karadeniz 

Mal. T . 
F. Ağralı 

Zr. V 
Muhlis Erkmen 

Daimî mahiyet arzetmiyen hizmetlere ait olup Orman umum müdürlüğü 1941 malî yılı Bütçe 
kanununa bağlı (E) cetveline dahil tertiplerden alınan kadro cetveli 

Ücretli Bir aylığj Bir seneliği Ait olduğu fasıl 
Memuriyetin unvanı A 

Orman tali. komisyonları 
Hukukçu âza 

» » 
Tah. komisyonu kâtibi 

Or. Tah. ve istimlâk müşaviri 

Ankara fidanlığı 
Fidanlık garsiyat memuru 

» •» » 

İzmir orman fidanlığı 
Fidanlık memuru 
Başfidancı ve mutemet 
Fidaneı 

ded 

20 
5 

15 
1 

3 
3 

1 
1 
3 

lira 

210 
170 

75 
300 

80 
60 

140 
60 
40 

lira 

4 200 
850 

1 125 
300 

240 
180 

140 
60 

120 

lira 

50 400 
10 200 
13 500 

3 600 

77 700 Yekûn 

2 880 
2 160 

5 040 Yekûn 

1 680 
720 

1 440 

3 840 Yekûn 

ve madde 

20 
20 
20 
20 

22 
22 

20 
^0 
20 
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Memuriyetin unvanı Ac 

Eskişehir orman fidanlığı 
Mütehassıs fidancı 
Başfidaneı 
Fidancı 
Garsiyat memuru 

» » 
Şoför ve makinist 

led 

1 
1 
4 
4 
2 
1 

İçel orman okaliptüs fidanlığı 
Okaliptüs makinisti 

» şoförü 
Başfidaneı 
Fidancı 
Garsiyat memuru 

Elâzığ orman fidanlığı 
Başfidaneı ve mutemet 
Fidancı 

Sivas orman fidanlığı 
Başfidaneı ve mutemet 
Fidancı 

. . . . . . . . . . . . . 

Çankırı orman fidanlığı 
Başfidaneı ve mutemet 
Fidancı 

2 
1 
3 
6 
6 

1 
3 

1 
3 

1 
3 

Ücretli 
lira 

175 
70 
60 
50 
40 
70 

80 
60 
60 
40 
40 

60 
40 

60 
40 

60 
40 

Bir aylığı 
lira 

175 
70 

240 
200 

80 
70 

160 
60 

180 
240 
240 

60 
120 

60 
.120 

60 
120 

Bir seneliği 
lira 

2 100 
840 

2 880 
2 400 

960 
840 

10 020 Yekûn 

1 920 
720 

2 160 
2 880 
2 880 

10 560 Yekûn 

720 
1 440 

2 160 Yekûn 

720 
1 440 

2 160 Yekûn 

720 
1 440 

2 160 Yekûn 

113 640 Tutan 

»« «mm^ 
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DEVLET HAVAYOLLARı U.M 

BÜTÇESI 



Devlet Havayolları umum müdürlüğü 1942 malt yılı 
çe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası (1/763) 

T. C. 
Başvekâlet 28 . II . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/842 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

îcra Vekilleri Heyetince 28 . I I . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Devlet Hava-
yolalrı umum müdürlüğünün 1942 malî yılı bütçekanunu lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Mucip sebepler lâyihası 

Dünya sivil havacılığı içerisinde mümtaz bir mevki ihraz etmek gayesiyle Devlet teşkilâtı 
arasında yer alan Devlet hava yolları idaresi Yüksek Meclis ve Hükümetçe esirgenmeyen maddi 
ve manevi muzaherete istinaden ve mevcut imkânlar dahilinde bu gayeye bir an evvel ulaşmak 
için çalışmaktadır. 

Evvelki seneler bütçeleri münasebetiyle de arz ve izah olunduğu üzere idareye tevdi edilmiş 
bulunan vazifenin tam bir emniyetle ifa edilmesi yüksek fedakârlığı icabettirmektedir. 

Bu fedakârlık yalnız memleketin büyük şehirlerini yekdiğerine bağlamakla kalmayıp aynı za
manda asrımızda en çok ehemmiyeti bulunan sürati temin etmek ve yurt müdafaasında da ordunun 
faal bir yardımcısı olmak vazifesini tahmil etmektedir. 

Her gün biraz daha hedefine yaklaşmağa çalışan idare 1941 malî senesi zarfında mevcut hat
lara ilâveten Ankara - Elâzığ hattını açmış ve Ankara - Afyon hattının da açılması kuvvei ka-
ribeye gelmiştir. 

Yeniden açılması mutasavver Ankara - Antalya, Sivas, Samsun hatlarında da icabeden etüt
ler yapılmış ve bu mahaller arasında en kısa bir zamanda seyrü seferin temini için gereken 
tedbirlere de başvurulmuştur. 

Bu maksadın husulü için Devlet hava yolları umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesi (600 000) 
lira üzerinden tanzim olunmuştur. 

Bütçe lâyihası 

İdarenin 1942 malî yılı zarfındaki masraflarının (600 000) lira olduğu gösterilmektedir. Bu 
^anm fasıllara tevzii sureti ve fasılların müfredatı aşağıda arz ve izah olunmuştur. 

p a i ' t i - (68 105) liradır. 
asıı . «^22 sayılı Teşkilât kanununa bağlı cetvelde yazılı memurlar ile yeni açılan Elâzığ 

darenın ÜL ^rılması zaruri bir sıhhat memurunun maaşları olup 4178 sayılı kanunla kabul 
istasyonunda çalışu 



buyurulan fevkalâde zam da ilâve edilmek suretiyle bu fasla geçen sene bütçesinden 10 145 lira 
fazla bir meblâğ ilâvesine mecburiyet hâsıl olmuştur. 

Fasıl : 2 - (35 986) liradır. 
Madde : 1 - (20 000) liradır. 
Teşkilât kanunu ile Havayolları idaresi memurlarının tekaütlükleri 1683 sayılı kanuna göre ya

pılacaktır. Yine mezkûr kanun mucibince kaza neticesi olarak vefat eden pilot, makinist ve telsiz
cilerin yetimlerine beşer bin liralık nakdî tazminat verilmesi gerekmektedir. 

Bu tahsisat bahsedilen masraflarla açığa çıkarılan ve vekâlet emrine alınanlara tediye olunacak 
meblâğa karşılık olmak üzere konulmuş olup miktar itibariyle geçen senenin aynıdır. 

* Madde : 2 - (14 806) liradır. 
3424 sayılı teşkilât kanunu mucibince Devlet demiryolları tekaüt sandığına ithal edilmiş olan üc

retli memurların ücretlerinin % 5,5 nisbetinde mezkûr sandığa idarece yapılacak tevdiat karşılığı 
olup bilhesap konulmuştur. Geçen sene tahsisatından (1 484) lira fazladır. 

Madde : 3 - (1 000) liradır. 
Memur ve müstahdemlerin tedavilerine ait bulunan bu tahsisat geçen senenin aynıdır. 
Fasıl : 3 - (180) liradır. '< 
Madde : 1 - (180) liradır. 
4178 sayılı kanunun 3 ncü maddesine istinaden verilmesi gerekli bulunan çocuk zammına aittir. 
Madde : 2 - (0). 
idarenin rakımı 1500 ve daha fazla olan mahallerde henüz teşkilâtı mevcut olmadığından bu mad

deye bir tahsisat konulmamıştır. 
Fasıl : 4 - (14 148) liradır. 
Ankara'da bulunan memur ve müstahdemlere 3656 sayılı kanun mucibince itası lâzımgelen mes

ken tazminatı karşılığı olup bilhesap konulmuştur. Geçen sene tahsisatının aynıdır. 
Fasıl : 5 - (291 475) liradır. 
Bütçe kanunu lâyihasının üçüncü madesine bağlı (D) işaretli cetvelde yazılı müteferrik müstah

demlerle 3822 numaralı kanunla teşkilât kanunumuza bağlanan daimî müstahdemlere ait bir sene
lik ücret tutarıdır. 

Fevkalâde zam kanununa tevfikan tediyesi icabeden meblâğ ile işletmeye açılmış bulunan Elâzığ 
istasyonunun işletilmesi için icabeden teşkilât dolayısiyle bu fasılda geçen sene tahsisatından 
(49 255) lira bir fazlalık vardır. 

Fasıl : 6 - (10 000) liradır. 
1942 malî yılı içerisinde işletilecek mevcut hava hatlanmızdan maada yeniden tesisi mutasavver 

muhtelif ana meydanlarla yardımcı meydanların muamelelerini ikmal ve intaç, hatların genişlemesi 
dolayısiyle artacak servis teftişleri ve Millî Müdafaa vekâletinden mezun bırakılmak suretile I muvak
katen idare enirine verilecek pilotların zat ve aile harcırahını karşılamak üzere ve asgari bir hesaba 
göre konulmuştur. 

Geçen sene tahsisatından beş bin lira bir faz i alık vardır. Bu da 1941 malî senesi zarfında 
konulan tahsisatın altı .aylık bir müddet içinde bitmiş olmasından ileri gelmekte ve Afyon mey
danı ile Elâzığ istasyon binasının kontroluna memur mühendislere verilecek yevmiyeleri karşıla
mağa matuf bulunmaktadır. 

Fasıl : 7 - (5 000) liradır. 
Gerek yabancı memleketlere gönderilecek personellerin harcırahlarını karşılamak ve gerek 

memleket dahilindeki Hava okulları ile diğer Tayyare fabrikalarında tedrisat, tatbikat, kurs ve 
staj gösterilmesi maksadiyle konulan bu tahsisat geçen senenin aynıdır. j 

Fasıl : 8 - (24 001) liradır. ' 
Madde : 1 - (1) liradır. 
İdareye ait bina ve tesisatla nakil vasıtalarının muhtemel her türlü kazaya karşı sigarta 

©dilmeleri çok lüzumlu bir keyfiyet olmakla beraber karşılık temin edilemediğinden bu tertibe 
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— €4; 
aMffe^Msftfcbkriıaıib^aıs^ afcş^a'tıtoarfmafiilbaçiayltiBgste laeoesflâladdatuiBfgib^^d) 

lira konulmuştur .•îir'Hirmfo lıatul .Jsv.mrdoarn onİRoviHi fuddorn t id BFSBÎ 

Madde : 2 - (15 000) liradır. .ırbfîiil (080 58) - S : Iıae^ 
Tayyarede vazife uçuşu yapan pilot, pilot muavini, telsizci Y^5^^k(n^İQg)katpttit;|^'ijj5iıesa-

uzun uzadıya a r z e d i l d i ğ ^ t o n ^ S § r î ^ i î ^ 
lmsM$dÛfrjb&' $M9kılh*Şı$[Hwo JOİBJIOV ov /«UII-JB/II.? BŞIOB ıdırdİK-iHam ııoJiJjoaıIjîd 1B*İ8IİBJ uH 

Bu t a ^ i s a t ^ t t ^ f t j j | » s t ^ ^ 9 ^ ^ ^ î ^ i . ^ v f e v f f f l f r f 4 ^ $J^(£İM9$j»,2lBİto& fflM#fep5tffeıKe 

tayyarede uçucu olarak vazife ifa etmiş makinist ve t e l s i z c i l e ^ ^ ^ t ^ ^ İ 6 ^ x k i l g m e l g ^ ^ ay_ 

muştur. Bundan b a ş k a . . f e ^ t f ^ ^ f f M r ! » » * ! ! ™ 
suretiyle ve idarenin pilot ihtiyacını karşılamak üzere muvakkaten almm'asL^axuriJ3ulun^an uçu
cu personelin de eski senelerde olduğu gibi bu ikramiyeden^ istifaaeİerı Muşüımlmuş ve %n se-
, , , , .ırbur/B rıuıoıma. ıtaooa JMIZCISLJJÜ n$ınnü(l.hü.'vinMivrî\v>\ rrrırdarob damımı ov lumaM. 
beble bu maddeye (o 000) liralık tahsisat ilave edilmiştir. 

Fasıl : 9 - (96 000) liradır. fnpn I • [f 1/ 
. Halen işletilmekte bulunan Ankara.- İstanbul, Ankara -.Adana, .'.Ankara -'Elâzığ" natjarmda -iLİlıu i>rıiiimijBX JIUÜÜİ? fiBnijlııd .rl/i'/irm iRoınlrtov .rr.'jbjîîiuKL omaybbBfc ıLorı i. -itirfîijmîa ınyBa, &vl£ ,,,. . işleyecek Kava nakil vasıtalarının sekiz aylık faaliyet dvresı zarfındaki benzin ve(?yag istihlaki 

550 - 300 ioua rbalığ olmaktadır. Ahvali hazıra rd olayısıyle benzin ve makine yaglarmdakı 
ner gun artmaktadır. İdarenin ihtiyacı bulunan bu mevaddm bu ğunku .rayiç ııyatTarma göre 
kati şekilde tutarım tesbit etmeye imkân yoktur. Alınması zarurî ve' idarenin' 'faaliyeti İmKi-
mından da mübrem bulunan bu ihtiyaç karşılığı tahmini olarak koMu$3raşv<veL efefeferî ieu^^mftçesi-

~tW M â Ş f f i ^ S 8 ^ " » S 0 * a i â u W k m ^ u ¥ : 0 R ^^ImohıüîİRİiffi ov •finnoın nsnuîud üb'm&UnA 
.frbmyü nırnîr,p.!>.dnî OM.OK ri't*':>n .•ıır.t;;nmFijın>}l ([Bjiodlid qıdo iddianın! rJ.BnrmxBİ ım^ 

.'.ubiî-ı'd (CîTĴ  J(İS) - ö : İreal 
-iİBİaıim yli'no'Jo.tüiTi JII.XBV ablovîof.» rljo'Uîşr (<I) r[̂ wd oııizobBin üonüpü rtmiHadiv/d ınnmBjI aoJüH 
-oııo?. T id üt; oıolmobdülmhn îmii'.b ruiJiBİjhtd i;x.ır ıtr rrrru a fî >I .İBÎİîIaor rÂmıunA ilmnmua SÎ&88 oliâlmob 

,'IlbllBİlSİ İO'IÖÜ itil 
şısfjıil ar.rruJud şnrdışB ov.onrJ.oFyi o!r -̂ ivldom ırabodr-or iaoviboî mdi'iyoi r.mnuıiisri rriBN obiHfiiIvo Î 
n«bnı.liîaimîj;.i orıaa noyoy südım'i ud olvifcitviilob tnFblşoî .'LobodBoi m;,>i ERondiJalai n ununa vgBJar 

/nbıiîv îhlr.r.NBÎ -ıid mil (SöS G£) 
.ııbmil (000 01) - 9 : hmr>l 

*r9vvB3B?ırm İRİ.-Î9İ ngbins^ iibef.m nBbsrrrmBİİBd jsvBd Juovorn /îooyli.îoM obııiahoyi dı\ îl&m SĴ Gl 
Î8or«9tşinos ıırifiFiiîii; »fjeini ov lünivlr tJih^FoIîMnjîijm miidrınb^Bin r'HîuInsr/ .til'ixî.Iinib^9m fiiiB lilajdum 
-İB/ıraı oliloifiK îlBmliîIuafd nasaın n9bnij9l&İ9v BBİGbiİM îFFiM 9/ ho\y,i\loi «ÎVIOH İBOBJIB olv îgıy.Bİob 
edüRSid i id itf»̂ 2K ov oıosü 7[Bi'fl.Bİr?.*TB/I iftf (!B-I I9rrxîd olr.fi o / inx rn:Bİloli(j ;İ9')')İj'io v oni'uii'j O*IBI)İ ııo.hîul 

/ınJFşunıiırnoiI ÖIÖ^ 
fibnrîîBs lesııo?. îljun îl(î[ Bb ull .'ÎIİTUSV ?ji!i. SB! 'iid B'fil aid Bf)J a^bînlVj;Hİr:dBİ oıtoa aooaD 
-Y9in fiov̂ îA. av oiilVim':)^ İTOÜ nBb(i?r-!Bii.ıîo şimtid obınoı pjhbüuı -tid yldvfi IJİB riîiBKİ;-HİBJ rifîinno>I 
-BİışiBJİ höto^imvy^ ilooalhsv oıgb'.ibrrodij.fri 'urmom BaüIo-ıiHOîI .firrıısBiırd ııo^HBiar §IS,BIEF 9Ü ınfib 

.•nbfi.blBifrnijIjjd ÎIJİBIÜ B^BHI 
,-ubmil (000 S) - T : Fi8Bri 

jlsıo-g ov /iBnmfrg'urd ınriBfdB-ıro'VBiî Jih9lloııoa*t9q jloosirabnög o'iol.lo^oFmoiîî ronjsdû^; iloıaD 
sv 8-mjI ,İBİtdİBj ..İBahboJ ı\bnv\uluAhdül SMÜİ^BT i9§ib oli nsdUrAo BVBII i>Î9bniIiri"ûb laioFiaom 

.'librnvj; rıbıoiion ii'>;>9'̂  ifiaiarİBJ ırd n&lunaA 3l{\bs;?.ılüm igamîhâİBÖg "LBJK 
.-rrbBiii (100 m - 8 : bae^J 

.ırbfiiil (1) - 1 : obbiîM 
BtiBgia ışi£İ BVB^Ü/I ühfri loıl laurülıliîfii nmnBlBJıaBv IrİBn Bliisaiaaî ov iinıd IÎB a^aifibl 
ediiiöt ud nobniğibsmofibo aini9İ ddııpısıİ 'ladB'igd Bblıunlo .ta^il^o/î -liri ıj-lıriijsiil >Ioj> hofomlrbd 

(f M sâ^^ş m) 
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HBiASAfl «IIY. a&Q9& .ntBİıri ninobb.Bm .gl^iJyııra İBoıIunoi 9V,9bbBm ud ra.R*rrI 000 001 njBbatif 
.ııişımIIIBJÎİ? B^BIİI (000 011) ^I^İBBISBÎ BIÜ (000 001) 

ası* abriBİıry, aıil (000 008) 9b aniaabbfim R g ü v Q | Y İ l (000 001) enteebbsm iomAi mlgBÎ uSL 
.•n>tşımlıqfîx ısleviUi ahjDdoa qioırm mv,B 9v nfibfidtfram rr$Irb 

.•urJşifmfjUfiojJ JIBIBIO fitil (S8ö) 9bjrrnBfc>Ion m'd (£8) nBiBSBfi Blr^ n9Ş9D - I I : Iı&Br? 

Devlet Havayolları umum m ü d ü r t ü g ^ ^ l 9 İ M £ M ^ 

- ^ i P P e f f l e ^ d t f e * 0 ^ <$*$SfflSfar?İfad^e#e$# a p « İ d ? § ? M n t t e ^ b ^ f i a ^ Ö f e ) 
bin lira, daha ilâve edilmiş, buna nazaran 1 9 4 2 r A # V M $ f 9 l $ t O T : P S ^ , n$X $ny seneâen 

"(«tep BM ıffâ̂ MLzfiKsŝ p1 [imîoo- mf'$tfflubmbı$&A Bh&[^Bd^m h93feB 9li 9na9Y Lra 

Fasıl : 1 - (68 105) liradır. Bu f a M f e M ^ 
lalık; son' fevkalâde zam ile yenid^j^fjfilfttiBgjiöşŞgçıJööiü^^iğ istasyonunda zaruri olarak çalıştı-

-JEfi^ n M & f S İ İ P ^ ^ ^ rJiY îlam SMU nü§ühijbijfli mumU 
-8B>taiF^^I3^iBiıulüd gımlı^B av^mtelgi önaa uÜ .libotofomlhateöş 9bİ9vJ9«j ilteiBgi (O) ılşBd ÜŞJOI 
8[m$fe to i İ9 î fc t fd3eg^^ (UÖbÖfiflfâvJİBaİacdjJUsvanı SIÖSÜ jÎBinlmJgılB? Bbrwüoy_ 

Madde : %\b&ü^m^y&>tm%wmHh&$%ı$^mfck âşîMkkO. awfcj|öifi|^i«VBl34fiaİB*ıay^iîl k;&tyn 
mucibince Devlet Demiryolları tekaüt sandığına, ithal edilmiş^ olan ücretli memurların ücretlerinin 
% 5, 5 nisbetinde mezkûr s a n d ı ğ a ' # f e e $ $ M & WW karşılığıdır. 

'™ ^S^F^^ff^^^^MA^m^ ı e M h B İ 9V ^ a " ^ nıiahnav 9bbBm uS 
Fasıl : 3 - ' I İ b 9 t 3 l 9 m 

Madde : 1 - (180) lira 4178 sayıfefjfflj^nröiîi^^aöhjîgtgfe^plesine göre verilmesi lâzımgelen çocuk 
zammın&baj$fci$ev; av ıib&bfomtos'us tevjrifirn -ıid rtsıov iBİniblnû Bbnı*tBşiîIni rriııs-iBbi ,9bbsm uB. 

Fasıl : 3 
Fasıl : 4 - (291 475) lira olup geçen seneye 0iia1zâ ,MİT49 255) lira bir .fazlalık ar/etmektedir. •xid naıay TOfttlhlaVr̂ iâlfîîİjBniJM .imtevınn&am ifc#mlidfiqfiv„ âbnlıufctrırr Jîboı&GiB mİ9bbBm,ıım99.tlJa . . DU ıazı^nK son. Zam Kanunu ne yemden işletmeye1 acılan Tünazıg istasyonunun ısletmıfesL ıçm . .ıtpgbmiâY lOobBm ırtl aBDmaıra&cL.iûBitııı rrrnı*i9Jar OIBDÎ nobodBDi I8Ü rafittin riv elta'iud .'iiDabbem ıcaoeden teşkilattan üerı gelmektedir. 
Fasıl: 5 - (10 000) liralık tahsisat \93$bföwri^bm?mmu&W0) lira fazladır. Bu fazlalık 1942 malî 

yılı i ç e r i İ $ ^ ö H ş t e t f r s ^ m « ^ c ^ ^ 
ana meydanlarla yardımcı meydanların muamelelerini ikmal ve intaç, hatların genişlemesi do-

katen idare emrine verilecek pilotların zat ve aile harcırahlarını karşılamak üzerekonulmuştur. 
1 r> /f nnr\\ T l l i .llJjîIJjBffl figBAIBUŞ 

Fasıl : 6 - (5 000) lira olup geçen yılm aynıdır. 
Fası] : 7 - lîi^$!kifll£JSÖ3dı<lÇl#ff oi g ^ 

(5 000) lira bir fazlalık vardır. 2\fiftfcI|^tölJfaaBmşimi^ i^lüfllafeBlİBleayBHçucu 
-%fe]ft»K#Iiıs$iI dîg^fltt$S0& a^gteâ^lv^i|@sviMa»rtyeİHr j^MIiknamişİîfrolflabo^^ 
-B3lyİSit«iip^kotft*lSsKiiSfeîueP'iııIo İ9m92lirm iBbB2l on rusl&frgfiv xin9b 9v B-IBJ! nh9ltellha flBYjmBlo mid 
üfl .I3fâlfeös89ki^(ll^0^ JÜfinShgy g^fgkŞrılaBkasâfoâfc j^Töö©)xfeaJM?Bfiaa^WaıxsilmÖ5KM9*. fofta-
£^^iî&ev#*tflP2*â^Thatlit>^^ BteaMİiM9bM»lBşrkt iifetiBüâki 
-o(ÛBÖi. -qS@Ct) ,müm^k^sdrA§blMf&mı A$^i&&mMGân\a$^erib&mm voahtıkKse'siya&Mraıırl^LJBasTİt 
^YtMttr^^Bİ&2Mıg?i^at«M^I^ste?âre^^wJ9 İMaoJ İIIIO9IB^^BJ fivia a^ıul zitiüd ,mnBÜB^iidi ıra 
sfmiâPftiı&V: 9 B S ^ - I S Ö D ^ M ^ ol^%Q^nn^ı%ifi3E^a afbnsasOÛÛtdifadııfaiafi flaâteiıkiBrze^tfetesJir.rBiîrfaB-
•ilf^^İı^nfe^l»3^^arxt^^î«a!İî^^a2feÖ9üt«sj!!i[ bubikalaMDliöaMnin.*gjrfB4Jii« ^JaBiîafeflrallefcrd^nnaıfa'-
ffitt^Jz&r^ifeöfeiBjîdtlİıd fe&fa ^öMsr4n%işııfoğdkD\^ 

Fasıl 10 : Bu faslın birinci maddesi ilk daftt /gfeçctB^nkat «çftıı «flantaâ^ 4 ^ ÛÖÛ ÎflMte^eidM edffl-
cutitjifec *î^^4izıt¥ö^h^^I^^ct|utli2iMiiöhtrûiıfcJv? , ^ ^ ^ su-
- 'y<^l^ '^kM^^iâmi^I^^it^aiımm^lcTöl; aBfteömamİBiîz^eBS^cıdolBbüBçje^^ 

.ıırfo 9bflii9^ ıloinSe tâsl'ı fibeıtıd ımırgubnuluö sblsd ıid ılıgrdıa 9b 9b 

((®I Saıyısas^ 183)) 



— 6 — 
liradan 100 000 lirası bu maddeye konulmak suretiyle, maddenin tutan, geçen yıla nazaran 
(100 000) lira fazlasiyle (110 000) liraya çıkarılmıştır. 

Bu faslın ikinci maddesine (100 000) lira, üçüncü maddesine de (300 000) lira yukarıda arze 
dilen membadan ve aynı mucip sebeple ilâveler yapılmıştır. 

Fasıl : 11 - Geçen yıla nazaran (64) lira noksaniyle (585) lira olarak konulmuştur. 
Fasıl : 12 - Ve fasıl 14 tahsisatları geçen yılın aynıdır. 

Kanunun ikinci maddesi Umum müdürlüğün 1942 malî yılı varidat müfredatı bu maddeye 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterilmektedir. Bu hasılatın (70 000) lirası bilet hasılatı ve diğer mü
teferrik hasılat olarak idarece temin olunacağı tahmin edilmektedir. Mütebaki (1 030 000) lira 
sıda Hazineden yardım suretiyle temin edilecektir. 

Bu vesile ile askerî mülâhazalarla kapatılmış olan Ankara - İzmir hattın m askerî bir mahzur 
kalmamış ise tekrar işletmeye açılmasını temenni edeceğim. 

Kanunun üçüncü maddesi 
Umum müdürlüğün 1942 malî yılı müteferrik müstahdemler kadrosu ile nakil vasıtaları kad

rosu bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmektedir. Bu sene işletmeye açılmış bulunan Elâzığ istas
yonunda çalıştırılmak üzere mevzuubahis cetvellerdeki müstahdem kadrosuna muhtelif ücretlerle 
(11) kişi daha ilâve edilmiştir. Bunların müfredatı mezkûr cetvelde görülmektedir. 

Kanunun dördüncü maddesi 
Bu madde varidatın kanunlar ve tarifeler dairesinde tahsil ve cibayetine devam mezuniyetini ver

mektedir. 

Kanunun beşinci maddesi 
Bu madde, idarenin inkişafında imkânlar veren bir mahiyet arzetmektedir ve yerindedir. 

Kanunun altıncı maddesi 
Bütçenin maddeleri arasında münakale yapabilmesi mezuniyetini, Münakalât vekiline veren bir 

maddedir. Süratle yürütülmesi icabeden idare işlerinin intacı bakımından bu madde yerindedir. 

Kanunun yedinci maddesi 
Bu maddenin Umum müdüre verdiği salâhiyet idarenin inkişafı bakımından yerindedir. 

Kanunun sekizinci maddesi 
Bu madde idareye Millî Müdafaa vekâletince temin edilecek, pilot ve makinist ihtiyaçlarını kar

şılamağa matuftur. 

Lâyihanın diğer iki maddesi bütçenin meriyet, tatbik ve icrasını göstermektedir. 
Havayolları bütçesi hakkında umumî görüş ve mütalâalarım: 
İkinci Cihan harbi havacılığa ön plânda bir mevki verdiği herkesçe malûmdur. Havalarına hâ

kim olamıyan milletlerin kara ve deniz vasıtaları ne kadar mükemel olursa olsunlar, vatanlarını ha
ricî tehlikelerden koruyamadıklarını Norveç, Hollanda, Belçika ve Fransa misalleriyle gördük... Bu 
felâketli misalerden sonra memleket havacılığına verilecek önem yerindedir. Tetkikatım sırasında 
hava işlerinde müteiıasıs olan zevattan aldığım malûmata göre; memleket havacılığının, harp kadro
su ihtiyatlarını, bütün dünya sivil tayyarecilik teşkil etmekte imiş... Sulhda bire on, harpte birs yüz 
ihtiyatı icabetiren bu sınıfın memleketimizde de temini ancak, sivil havayollanmıza vereceğimiz 
ehemiyetle mütenasip olacaktır. Memleketimizde havacılık işleri ayrı ayrı beş makama bağlıdır. 
Dünyada hiç bir memleket teşkilâtına benzeni venlıavacılığımızm t e ^ e ^ e toplanarak daha rasyonel 
bir hale getirilmesi çok yerinde olur kanaatindeyim. 

Bizim Devlet havayolları teşekkülümüze gelince; idarenin kuruluş ve işleyiş tarzı insana cidden 
inşirah verici bir vaziyettedir; ancak bu kadar güzel ve modern bir idarenin bir çok imkânsızlıklar için
de de sıkışık bir halde bulunduğunu burada ifade etmek yerinde olur. 

( S . Sayısı : 16$) 
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Meselâ: 1939 senesinde beş senelik bir plân yapılarak memlekette on altı ana meydan yapılması 

kararlaştırıldığı halde aradan da üç sene geçmesine rağmen bu meydanlardan ancak Ankara, is
tanbul̂  izmir, Adana, Elâzığ meydanları tam olarak, Afyon ve Sivas meydanları da yarım olarak 
yapılabilmiştir. 

Bundan başka havayollarımı^da telsiz teşkilâtımız da ikmal ve tanzime muhtaçtır. Ba gün laal 
olan meydanlarımızda faaliyetin icabettirdiği askerî nakil vasıtaları ve sıhhiye otomobilleri de yoktur. 
Bunların önümüzdeki yıl bütçesinde yer alması temenniye değer. I 

Netice : Havayolları bütçesi münasebetiyle edindiğim kanaat şu ş'ekilde telhis edilebilir: 
1. Hava işlerimizi tek elde toplamak; 
2. Mevcut havayollarımıza âcil olarak, 
Gerek ana meydanlarımızı ikmal, gerek diğerzaruri ihtiyaçlarını temin edici yardımı, mümkün 

olursa fevkalâde membalarımızdan temin etmektir. 
Derin saygılarımı sunarım. 20 . V . 1942 

Raportör 
Kütahya mebusu 

A. Tiridoğlu 

( IS. Sayısı : löö ) 
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gin ve b e l l e t YHaV^yolları umum müdürü ile 
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Masraf bütçesi : 
Devlet Havayolları işletmemizin bugünkü 

şekliyle ihtiyaç ve aszulamnızı tatmin etme
mekte olduğa aşikârdır. Gerçi bu teşekkül 
henüz tesis devresinde isede bilhassa şu iki, üç 
senelik cihan harbinden alman tecrübelerle 
havacılığın ve hava nakliyatının memleketin 
müdafaası bakımından dahi haiz olduğu kıy
met ve ehemmiyet bir kat daha tebarüz etti
ğinden bizde de sivil havacılığın mütekâmil 
seviyeye süratle gelebilmesi için muktazi 
tedbirlerin alınmasını gerekli gören Encümen 
Hükümet tarafından Devlet Havayolları bütçe
sine yapılan yardımın 500 000 lira arttırıl
ması yolunda vâki olan teklifi yerinde gö
rerek kabul etmiş ve bu suretle Havayolları 
bütçesini 1 100 000 lira olarak tesbit etmiştir. 

Fazla tahsisat meydan ve istasyon binaları in-
şasiyle telsiz ve nakil vasıtaları mubayaası ve 
diğer tesisat masrafları fasıllarına taksim olun
muştur. 

Hususi raportörün raporunda masraf tertip
leri hakkındaki tetkiklere ait malûmat bulun
duğu cihetle burada tekrarına lüzum görülme
miştir. 

^M^tg^u^âif f l^^^gî lâe*^^^^ 0 

lira yardımla b ü t P 3 € I ^ r « 8 İ I 3 m S f e 9 g e l -
mektedir. 

Bütçe kanunu lâyihası : . 
Lâyiha metinlerinde yapıları değişiklik vari

dat ve masraf bütçelerinin tertiplerine sonradan 
yapılmış olan ilâveler dolayısiyle rakkam tas
hihlerinden, bir de beşinci maddede muhamme-
nat kelimesinin varidat şeklinde değiştirilmesin
den ibarettir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Keisliğe sunulur. 

Bütçe En. Es. 
Çorum 

1. Eker 
Kâtip 

İstanbul 

Es. V. 
Kastamonu 
T. Co§kan 

Antalya 
F. öymen N. Esad Sümer 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

Giresun 
M. Akkaya 

istanbul 
/ . Hakkı Ülkmen 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Ordu 
E. Yalman 

Bursa 
N. Ayaş 

İsparta 
B. Ünlü 

Kayseri 

M. M. 
Muğla 

II. Kitaba 

Bolu 
Celâl Sait Siren 

Diyarbakır 
Büstü Bekit 

İstanbul 
8. Uras 

Kırklareli 
Suat H. Ürgüblü B. Denker 

Mardin 
Rıza Erten 
Seyhan 

S. Çam 

Muş 
Ş. Ataman 
Yozgad 

A. Sungur 

( & < ^ y 4 s w , i $ 8 . £ ) 



Devlet havayolları umum 
bütçe 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MAADE 1. — Devlet havayolları Umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı masrafları için 
bağh (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(600 000) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — idarenin 1942 malî yılı 
masraflarına karşılık olan varidat bağlı (B) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (600 000) 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — idarenin 1942 malî yılı 
müteferrik müstahdemler kadrosu ile nakil 
vasıtaları kadrosu (D) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

MADDE 4. — idare tarafından işletilmekte 
olan tayyarelerin hâsılatı buna mahsus kanun 
ve tarifeler dairesinde alınır. 

MADDE 5. — idarenin 1941 malî yılı 
varidat ve tahsisatı ve Hazinede mevcut 
alacaklariyle mezkûr yıl bütçesinden sarfedilen 
mebaliğ arasında hâsıl olacak fark tayyare ve 
telsiz mubayaatına ve istimlâk bedelleriyle bina 
ve hangar inşaatına tahsis olunmuştur. 

Bu suretle tahassül edecek tahsisattan kar
şılığı mevkuf tutulmak üzere gelecek senelere 
geçici taahhüdat ve sarfiyat icrasına Münaka
lât vekili mezundur. Bu tahsisat 1942 malî yılı 
ve mütaakip seneler varidat bütçesinde açıla
cak hususi bir fasla muhammenat ve masraf 
bütçesinin bu işlere ait tertiplerine tahsisat 
kaydolunur. 

MADDE 6. — Masraf bütçsüıdeki fasılla
rın kendi maddeleri arasında münakale yap
mağa Münakalât vekili mezundur. 

MADDE 7. — 1942 masraf bütçesinin 
1 ilâ 10 ncu fasıllarından hâsıl olacak ta
sarruflardan mahkeme masraflarının tediyesi
ne ve aylıkları elli liradan fazla olmamak ve 
aylık istihkakları yekûnu 1 000 lirayı geçme
mek üzere lüzumu kadar memur namzedi ve 

şakirt ve muayyen işler için maktu bir ücret 
mukabilinde avukat istihdamına Umum müdür 
mezundur. 

müdürlüğü 1942 malî yılı 
nu lâyihası 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTİRİŞİ 

MADDE 1. — Devlet havayolları Umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı masrafları için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 100 000) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Idareniin 1942 malî yık 
i masraflarına karşılık olan varidat bağlı (B) 
I işaretli cetvelde gösterildiği üzere (1 100 000) 
I lira tahmin edilmiştir. 

I MADDE 3. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — idarenin 1941 malî yılı 
varidat ve tahsilatı ve Hazinede mevcut ala
caklariyle mezkûr yıl bütçesinden sarfedilen 
mebaliğ arasında hâsıl olacak fark tayyare ve 
telsiz mubayaatına ve istimlâk bedelleriyle bi
na ve hangar inşaatına tahsis olunmuştur. 

Bu suretle tahassül edecek tahsisattan kar
şılığı mevkuf tutulmak üzere gelecek senelere 

i geçici taahhüdat ve sarfiyat icrasına Münaka-
ı lât vekili mezundur. Bu tahsisat 1942 malî yılı 
I ve mütaakip seneler varidat bütçesinde açıla-
I cak hususi bir fasla varidat ve masraf bütçesi

nin bu işlere ait tertiplerine tahsisat kaydolu
nur. 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Aynen kabul edilmiştir. 

(•S,; Sayısı : I6fi>) 
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MADDE 8. — idarenin pilot, makinist 

ihtiyacı noksanları lüzumu halinde Genel 
kurmay başkanlığının muvafakati üzerine 
Millî Müdafaa vekâletince temin olunur. Bu 
suretle muvakkaten havayolları idaresinde ça
lıştırılacakların nmaş ve uçuş zamları Millî 
Müdafaa bütçesinden ve tahakkuk edecek har
cırah, kilometre uçuş paralariyle ikramiyeleri 
Havayolları bütçesinden tediye olunur. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 haziran 1942 ta
rihinden itibaren meridir. 

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye ve Münakalât vekilleri memur
dur. 

28 . II . 1942 

İh 

MADDE 10. — Aynen kabul edilmiştir. 

Bş. V. 
•. R. Saydam II. 

Da. V. 
Fay il- ("khrtl 

Mf. V. 
Yvcc! A. 

8. İ. M. V. 
Dr. fi. Ala!as 

Mü. V. 
F. Fngin 

Ad. V. 
Mrnemencioğh 

TTa. V. 
Ş\ Saraçoğlu 

Na. V. 
F. Ccbcsoy 

n. T. v. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M. ÖJcmen 

M. M. V. 
A.R.Artunkal 

Ma. V. 
F. Ağrah 
Tk. V. 

Sırrı D ay 
Zr. V. 

Muhlis Krlnr.cn 

( S. Sn v ısı : 168 ) 
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A - CETVELİ 

Muhassasatın nev'i 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Memurlar maaşı 
Çocuk zammı 
[ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

1941 
"Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

57 °'T 
0 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Uncum etıee 
talep edilen kabul edilen 

Liva Lira 

(>8 105 08 105 
0 18ü 

Fasıl yekûnu 57 960 68 106 68 285 

Tekaüt maaşlariyle tazminat 
ve tedavi masrafları 
Tekaüt ve açık maaşı, ikramiye 
ve tazminat * 20 000 20 000 20 000 
Devlet demiryolları tekaüt 
sandığına iştirak hissesi 13 322 14 806 14 80(5 
Memur ve müstahdemlerin te
davi, yol ve saire masrafları 1 000 1 000 1 000 

Fasıl yekûnu 34 322 35 806 35 806 

4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek çocuk ve yakacak 
zammı 
Çocuk zammı 
Yakacak zammı 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 
Müstahdemler ücreti 

0 
0 

0 

14 148 
242 220 

14 
291 

180 
0 

180 

148 
475 

0 
0 

0 

14 148 
291 475 

Muvakkat ve daimî memuriyet 
harcırahı 5 000 10 000 10 000 
Yabancı memleketler harcırahı 
ile memleket dahil ve haricin
de tedrisat, tatbikat ve staj 
masrafları 5 000 5 000 5 000 

( S. Sayısı : 168) 
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Muhasaasatın nev'i 

İkramiye, sigorta ve uçuş pa
raları 
Hava ve yer nakil vasıtalariyle 
tesisatın sigortaları 
Kilometre uçuş parası 
[Tayyarelerle vazife, tecrübe ve talini 
uçuşu yapan muvakkat ve daimî pilot
lara katettikleri kilometre başına 1,75 
kuruş, mühendis, pilot muavinleriyle 
telsizci ve makinistlere1 birer kuruş 
verilir. | 
Uçucu eşhasa aylık veya sene
lik verilecek ikramiye 

Fasıl yekûnu 

Nakil vasıtalarının benzin, yağ 
ve sair masraflariyle nakliye 
için verilecek ücret ve kiralar 
ve sair masraflar 

İdare masrafları 
Kırtasiye, matbu evrak, tenvir, 
teshin, muhabere, telsiz ve atel-
yelcrin elektrik sarfiyatı ve sa
ir masraflar 

19*1 
Malî yıh 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

1 
15 000 

4 000 

19 001 

68 000 

15 000 

1 
15 000 

9 000 

24 001 

96 000 

15 000 
Müteferrika 
Mefruşat ve demirbaş 
Mclbusat 
îcar bedeli 
Sıhhi malzeme alat ve 
Hava tehlikesine karsı 
ma masrafı 

Fasıl 

edevatı 
korun-

yekûnu 

4 000 
1 000 
1 500 

500 
1 000 

3 000 

26 000 

4 000 
l 000 
1 500 
l 500 
1 000 

3 000 

27 000 

1 
15 000 

9 000 

24 001 

96 000 

15 000 
4 
1 
.1 
1 
1 

3 

000 
000 
500 
500 
000 

000 

27 000 
— 

Tesisat masrafları 
Hava ve yer nakil vasıtalariy
le sıhhiye ve yangın söndürme 
vasıtaları ve bunlara muktazi 
motor ve malzemenin ve atel-
ye malzemesinin mubayaa ve 
tamirleri 10 000 10 000 110 000 

( S. Sayısı : 168 ) 



1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

13 

Muhassasatm nev'i 

Telsiz ve gonyometre cihazları 
mubayaa ve tesisi ile yedek 
malzeme ve edevatı telsiz bi
naları inşası ve telefon tesisatı 5 000 5 000 105 00i) 
İstasyon binaları atelye, han
gar inşa ve tamirleriyle mey
danların istimlâk ve sair mas
rafları 5 000 5 000 305 000 

Fasıl yekûnu 20 000 20 000 520 000 

Geçen ve eski yıllar borçları 649 585 585 
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek it
fa karşılığı 700 700 700 
Eeddiyat, bilet ve tarife tabı 
masrafı ve satış komisyonu, 
reklâm, propaganda, memur 
ve yolcuların nakli ve sair mas
raflar 7 000 7 000 7 000 

UMUMÎ YEKÛN 500 000 600 000 1 100 000 

( S. Sayısı ; J (38 ) 
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B CETVELİ 

Varidatın nev'i 

İşletme hasılatı 
Ankara istasyonu bilet hasılatı 
tstanbul istasyonu bilet hası
latı 
İzmir istasyonu bilet hasılatı 
Adana istasyonu bilet hasılatı 
Elâzığ vre saire meydanlar bi
let hasılatı 

Fasıl yekûnu 

Müteferrik hasılat 
Hazineden yardım 

UMUMÎ YEKÛN 

1941 
Malî yılı 

muhammenatı 
Lira 

22 000 
21 000 

10 000 
8 000 

4 000 

65 000 

5 000 
430 000 

500 000 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

22 000 
22 000 

0 
12 000 

5 000 

61 000 

9 000 
530 000 

600 000 

22 000 
22 000 

0 
12 000 

5 000 

61 000 

9 000 
1 030 000 

1 100 000 

Memuriyetin nev'i 

Birinci sınıf pilot 
İkinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü» » 
Pilot muavini 
Telsiz baş makinisti 
Telsiz istasyon baş memuru 
Telsiz istasyon memuru 
Uçucu telsizci 
Baş makinist 
İstasyon makinist şefi 
Birinci sınıf makinist 
İkinci » > 
Üçüncü » » 

Aded 

3 
6 
7 
6 
3 
1 
5 

12 
7 
3 
5 

12 
4 
4 

D - CETVELİ 

Ücret 

300 
275 
250 
200 
125 
175 
150 
125 
125 
250 
175 
150 
125 
100 

Memuriyetin nev'i 

Kaynakçı 
Borda atelcisi 
Marangoz 
Elektrikçi 
Terzi saraç 
Şoför 

Atelye işçisi 
Kaloriferci 
Odacıbaşı 
Odacı 
Bekçi 
Daimî amele 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
6 
6 

20 
1 
1 

13 
16 
12 

Ücret 

100 
100 
100 
100 
100 

80 
70 
40 
60 
45 
30 
30 
25 
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a 

No. 

3 
4 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

196 
151 
744 
150 
149 
15 

Nev'i 

Tayyare 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Otobüs 
> 
» 
» 
» 

> 

Markası 

Dragon rapit 
» > 
» » 

S6B Ekspres 
> > 
» » 
» » 

Dragon Fİ ay 
Tiğermot 

Şevrole 
> 
» 

Opel 
» 

Fort 

148 Küçük otobüs 

Sıhhiye otomobili 
Silindir Enternasvonel 

1 410 Motosiklet Harley Davitson 
1 424 » > > 

v 

Nakil vasıtaları kadrosu 

Motor No. 

Mütehavvil 
> 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 

237724 
1131500 
1087760 

13808 
2285 

18931005 

Posta 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Talim 
Posta 
Yolcu 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yolcu 

Tahsis edilen isin mahiyeti 

ve yolcu nakli için 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

için 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

ve nakil için (Yeni almacak) 
ve personel 

» 
» 
» 
» 
> 
» 

ve personiî 

nakli için 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

için (3827 
(Yeni 

sayılı kan 

1/14 3199 

4188 
5471 

ııun muvakkat maddesinin B fıkrası mu 
bince bu hizmet otomobili küçük otobüs ş 
line ifrağ edilinceye kadar idare elinde b 
lunan Kraysler markalı 104 plâka ve 295 
motor numaralı 14 - 5 - 1938 tarihinde 3 7 
liraya mubayaa edilen 5 sene miadlı otomobil 
kullanılmasına devam olunacaktır. 
Hasta ve yaralı nakli için (Yeni alınacak) 
Tayyare çekme ve meydan ıslahında kul 
nılmak üzere (Teferrüatile birlikte) 
Posta ve acele işlerde (Sepetli) 

» » > 
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< 

1 
1 
2 
4 

5 

3 

No. 

152 

Nevi 

Kamyon 
Motörbot 
Sandal 
Yangın otobüsü 

Silindir traktör 

Kamyonet 

Markası 

Opel 
Pikoti 

Enternasyonal 

Panel 

Motor No. 

9604 
Fiat 15 

• > - -

^ V 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Nakliye işlerinde 
Deniz işlerinde (Aero ekspresten müdevver) 
Deniz işlerinde (Aero ekspresten müdevver 
Kaza ve itfa işlerinde kullanılmak için (Ye 
alınacak) 
Tayyare çekme ve meydan ıslahında kul 
nılmak için (Yeni alınacak) 
Müstacel insan ve eşya nakli için (Ye 
alınacak) 

>>-e^< 



S.Şayjsı: |72 
Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî yılı bütçesine 
120 000 000 lira fevkalâde tahsisat verilmesi hak

kında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası O / 8 2 6 ) 

T. G. 
Başvekâlet 22 . V . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî yılı bütçesine 120 000 000 milyon liralık fevkalâde tahsisat 
verilmesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 21 . V . 1942 târi
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş
tur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebebi er layihası 

1942 malî yılı bütçesiyle Millî Müdafaa ihtiyaçlarına tahsis olunan (101 995 000) liraya ilâ
veten hali hazır vaziyet icabı olarak muhtelif müdafaa hizmetlerine daha (120 000 000) liranın 
tahsisine lüzum görülmüş olduğundan, karşılığı fevkalâde menbalardan elde edilecek varidatla 
temin edilmek üzere bu miktar tahsisat istihsali ve gerek bu kanun ile gerek şimdiye kadar kar
şılıkları fevkalâde menbalardan temin edilmek suretiyle 3037, 3061, 3194, 3420, 3628, 3802, 3849, 

>.% 3905, 3967, 3985, 4027, 4054, 4058, 4120, 4182, 4124, 4216, sayılı kanunlarla verilmiş olan tahsisa
tın sarfolunmıyan kısımlarının ertesi senelere devrini temin maksadiyle ilişik kanun lâyihası tan
ım kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 26 . V . 1942 
Mazbata No. 105 

Esas No. 1/826 

Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî yılı bütçesine cümenimize havale Duyurulmakla Maliye vekâleti 
120 000 000 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi namına Bütçe ve Malî kontrol umum müdürü ha-
hakkmda Maliye vekilliğince hazırlanıp Başvekâ- zır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 
letin 22 . V . 1942 tarih ve 6/1940 sayılı tezkere- 1942 malî yılı âdi bütçesinden Millî Müdafaa 
giyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası En- hizmetlerine tahsis edilen miktara ilâveten Millî 
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Müdafaanın istilzam eylediği fevkalâde ihtiyaç
lara sarfolunmak vmıv 120 000 000 liralık fev
kalâde tahsisat verilmesi ve geçen yıllarda aynı 
mahiyette olmak ibîere muhtelif kanunlarla veri i-
miş olan tahsisatlar i sı sarfolunamıyan kısımları
nın aynı işlere tahsis olunmak üzere ertesi yılla
ra devrini teinin maksadîyle JumrlanmiM olan ka
nun lâyihnsı EmumKinı^i/AO, de ::;-!v.n"ik p'ö;-'ile
rek teklif veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmok üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Beis Eciş V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
/ . Eker T. Coşkmı II. Küahcı 

Kâtip 
İstanbul 
F. Oyman 

Bursa 

Bolu 
Celâl Sait Siren 

Gümüşane 

Antalya 
N. Esad Sümer 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk Nevzad Ayaş D. Sakarya 
İsparta İstanbul Kayseri 
E. Ünlü S. İfraz Suat Hayrı Ürgüblü 

mırklareiı Mardin Muş 
H. Denker R. Erten Ş. Ataman 

Ordu Samsun 
// . Yalman Memed Ali Yörüker 

Seyhan Yozgad 
S. Çam A. Sungur 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Milli lii.üdafaa vekâleti .1.942 'inalı yılı bütçesine 
120 000 000 lira fevkalâde tahsisat verilmesi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1942 malî yılı Millî Müdafaa 
vekâleti Kara kısmı bütçesinde (muhtelif mü
dafaa hizmetleri.) unvaniyle açılacak hususî 
fasla, hizmetlere tevmi ve maddelere tefriki İc
ra Vekilleri Heyeti karariyle yapılmak iiaerc 
(120 000 000) lira fevkalade tahsisat konulmuş
tur. 

MiıDDSI 2. - - ^amkldi i r ı fevkalâde mon-
ba.lardaıı temin edilmek suretiyle muhtelif ka
nunlarla va bu kanmı mttcibis.ee verilmiş olan 
tahsisattan seneleri içinde sarf olunmayan mik
tarlar, ay m hikmetlerin ifasına tahsis edilmek 
üezere, uıütaamp beneîer bütçelerine devren 
varidat ve tahsisat kaydolunur. 

MADDE 3. — Birinci ve ikinci maddeler 
mevzuuna dahil tahsisat te.î tipleri arasında ic
ra Vekilleri Heyeti karariyle münakale yapıla
bilir. 

MâBDE 4, 
muteberdir, 

Eu kanun neşri tarihinden 

MADDE 6. — Bu kainimin hükümlerini ic
raya ima Vekilleri Heyeti memurdur. 

21 . V . 1942 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
/m- II. Suydum, il. Menemeneıoğiu, A. R. Artunkal 

Dr. A. 
Da. V. 
F. Tuzcr 

Mi*. 

S. î- M. V. 
Dr. İT. Malas 

İla. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
fi. F. Gebesoy 

a. ı. V. 
İL Karadeniz 

Mal. 
F. Ağralı 

İk. V. 
Sırrı Day 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

Mü. V. 
F. Engin 

Ti. V. 
M. Ökmen 

mmm-iı.» 
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