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1 — JSABXK ZABIT HULASASI
Ziraat vekftleti
Mill! Miidafaa vekftleti hava, kara ve deniz biitcelerile Askeri fabrikalar ye Harita umum mttdttrlUkleri btttceteri kabul ye kahraman ordumuza Biiyiik
Millet Meclisinin selftm ye takdirlerimin sunulmasi
hakkmdaki takrir ittifakla tasvib edildi,

Varidat biitcesi de kabul edildikten sonra biitce
heyeti umumiyesi milttefikan kabul edilerek pazartesi gttnii toplanilmak iizere inikada nihayet verildi.
Baskan
Kfttib
Kfttib
Gazi Antep
"Corah
M. A. Renda
Bekir kaleli
AH Zirh

2 — HAVALE EDtLEN EVRAK
L&yihalar
1 — Kaza vakiflar memnrlarile tahsisatlara ye fen
memurlarma verilecek aidat, Ucret ye yevmiyelere
ye ingaat ve tamiratm mezuniyet derecelerfrte dair
kanun Iftyihasi (1/855) (Maliye ve Biitce enciimenlerine)
2 — |MH11 Miidafaa vekftleti hava kismmda ttcretle
cahsan ucjus. muallimleri maaglan hakkmdaki 2797
sayili kanuna ek. kanun Iftyihasi (1/856) (BUtce enciimenine)
3 — Tapu ye kadastro umum mttdiirliigii teskilfit
ve vazifeUri hakkmdaki 2997 sayili kanuna bir muvakkat m|dde ilftveslne dair kanun Iftyihasi (1/857)
(Maliye v« Biitce encttmenlerme)
4 — Vakiflar umum miidiirliigti teskilftt ve vazifrsi
hakkmda jkanun Iftyihasi (1/858) (Maliye ve Biitce
enciimenlerine)
Tezkereler
5 —Siyasal bilgiler okulu hakkmdaki 2777 sayili
kanunun $ nci maddesinin tefsirine dair Basvek&let
tezkeresi (3/383) (Biitce encttmenfeie)
Mazbatalar
6 — Rftkimler kanununun muvakkat maddesinin
(B) fikrasmm 2 numarali bendhtin tefsiri hakkmda
Basvekfllet tezkeresile Hftkimler kanununun muvakkat
maddesinin (B) fikrasmm 3 ve 4 numarali bendlerin-

de yazili miiddetlerm tic, sene daha uzatilmasma ve
muvakkat maddeye son bir fikra ilftvesine dair kanun Iftyihasi ve Adliye enciimeni mazbatasi (3/345,
1/779) (Ruznameye)
7 — Tiirkiye Ciimhuriyetile Iran Devleti gehingahisi arasmda imza edilen iadei miicrimin ve cezaf
mevadda adli muzaheret muahedenamesinin tasdikma
dair kanun Iftyihasi ve Rariciye ve Adliye enciimenleri
mazbatalari (1/837) (Ruznameye)
8 — Tiirkiye Ciimhuriyetile Iran Devleti gehingahisi arasmda imza edilen muzahereti adliye mukavelesinin tasdiki hakkmda kanun Iftyihasi ve Hariciye
ve Adliye enciimenleri mazbatalari (1/839) (Ruznameye)
9 — Ankara sehri imar mtidiirlii&ii teskilftt ve vezaifinin Ankara belediyesine devri hakkmda kanun
Iftyihasi ve Dahiliye ve BUtce enciimenleri mazbatalari
(1/828) (Ruznameye)
10 — Satilan kinin bedellerinin Sihhat ve ictimai
muavenet vekftleti 1936 malt yih biitcesine tahsisat
kaydi hakkmda kanun Iftyihasi ve Biitce enciimeni
mazbatasi (1/833) (Ruznameye)
11 — Orman umum mtidiirliigu 1937 malf yih biitce kanunu Iftyihasi ve BUtce enciimeni mazbatasi
(1/852) (Ruznameye)
• •

BIBINOI

CBL8E

A§dma saati: 14
BAfKAN — Befet Canrtez
KATtBLER : Nasit Ulug (Ktitahya), Ali Zirb (goruh).

BASKAN — Celse a^ilmistir.
BtTTQE En. M. M. RAtF KARADENlZ
(Tr&bzon)— Ankara ^efari Imar mudurliiftintin
belediyeye devri hakkmda bir kanun layihasi
vardir. Bir de Orman idaresi mtilhak btlt§e ile
idare edi|eoeginderi o blithe hakkmda da bir kanun layihasi vardir. Her ikisi de bu gtln tevzi
edllmiftir. tizerlerinden 48 saat geomemiftir.
Fakat senei maliye bu gira hitam bulmaktadir.

Yarm yeni seneye girecegimiz igin bu gun bun,
larm Devlet demiryollari idaresi biitgesinin miizakeresinden sonra ruznameye almarak mtizakeresini Btttge enciimeni namma rica ederim.
(Muvafik sesleri).
MALIYE V. PUAD A&KALI (Elaaz) —
Ruznamede birinci mtizakeresi yapilacak mevad
diye iki defa muzakereye tabi tutulan maddeler
arasmda bir numarayi teskil eden 35 840 000
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liraiik fevkalade tahsisat verilmesine dair olan
kanun layihasi vardir. Bunun dahi tercihan ye
miistacelen muzakeresine miisaade buyurulmasmi rica ederim. (Muvafik sesleri).
BALKAN — Gelen evrak arasmda 9, 10, 11
numaralardaM layihalarm ruznameye almarak
muzakeresini Biitge enciimeni teklif ediyor.
Bu teklifi reye arzediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmistir.
Maliye vekili de 35 846 000 lirakk fevkalade tahsisata aid kanun layihasmm tercihan
ve miistacelen muzakeresini rica ediyor. Tercihan muzakeresini kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir. Miistacelen muzakeresini kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmistir

an

ADLtYE V. S. M. SALAH YAR&I (KocaeH)
— Dd defa miizakereye tabi plan maddeler arasmda 15 numarali askerjt ihtisas niahkemelerinin
kaza salahiyetlerinin uzatilmasi hakkmdaki kanun layihasmm, bu akijamdan itibaren temdidine liizum vardir. Tercihan ve miistacelen miizakeresini rica ederim.
BALKAN — Bu giinkii ruznamenin 15 nci
maddesinin miistacelen ve tercihan miizakeresi
teklif ediliyor. Tercihan muzakeresini kabul
edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmistir.
Miistacelen muzakeresini kabul edenler....
Etmiyenler. Kabul edilmistir.
Fevkalade tahsisat kanununa basjryoruz.

3 — MttZAKERE EDtLEN MADDELRE
1 — 35 846 000 liraiik fevkalade tahsisat lira var. Bu layiha Yiiksek Meclise takdint
verilmesine dair kanun layihasi ve Biitge enciime- olunduktan sonra, ahiren goriilen liizum iizerine Dorduncii umumi miifettiglikte bazi insaata
ni mazbatast (1/794) [lj.
ihtiyac hasil oldu: karakol vesaire gibi. BinaBALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda enaleyh bu 950 bin liraya 200 bin lira ilavesini
mutalea var mi?.
teklif ediyorum. Bu suretle 1 150 000 lira olaMaddelere gegilmesini kabul buyuranlar...
caktxr. Bu suretle kabulunii rica ederim.
Etmiyenler... Kabul edilmistir.
BALKAN — Maddeyi tekrar okutuyoruz.
(35 886 000) lira fevkalada tahsisat verilmesi
hakkmda kanun
MADDE 1 — Fevkalade membalardan elde
edilecek varidatla kar^iligi temin edildikge ili§ik cetvele gore muhtelif dairelerin 1937 mail
yili biitgelerinde yeniden agilacak fasillara hizalarmda gosterilen miktarlari gegmemek iizere
35 886 000 liraya kadar fevkalade tahsisat konulmasi igin Maliye vekiline mezuniyet verilmis/tir.
BtTTgE En. M. M. RAlF KARADENlZ
(Trabzon) — Bu maddeye bagli cetvelde, Hiikumet konaklan in§aati igin 500 bin lira konmustur. Bunun yanma, Gurcubulak ve Antalya
giimruk binalan ingaati da bu tahsisattan yapdabilir) diye bir me^ruhat var. Bu mesruhatm $u ^ekilde degi^tirilmesini rica ediyorum.
(Gurcubulak ve Antalyada yapdacak giimruk binalan ile Giirctibulakta 3096 numarali
kanun mucibince yapilacak binalar in^aati da
bu tahsisattan yapdabilir). Bu suretle degis>
cektir.
BALKAN — Madde hakkmda baska miitalea var mi?
Maddeyi Biitge enciimeninin tadili veghile
bir daha okutuyorum. (Madde tekrar tadilen
okundu).
MALtYE V. FUAD AGRA!! (Elaziz) —
Bu cetvelin Nafia vekaleti siitununda «D6rdiincii umumi muf etti^lik ins>at iglerb diye 950 bin
[1] 175 saytlt hasmayazi edbhn sonundadtr.

MADDE 1 — Fevkalade membalardan elde
edilecek varidatla kargiligi temin edildikge ili§ik cetvele gore muhtelif dairelerin 1937 malt
yilt butgelerisde yeniden agilacak fasillara hizalarmda gosterilen miktarlari gegmemek iizere 36 086 000 liraya kadar fevkalade tahsisat
konulmasi igin Maliye vekiline mezuniyet verilmigtir.
BALKAN — Biitge enciimeni bu hususta Hiikumetle mutabik midrr?
B. E. M. M. RAlF KARADENlZ (Trabzon)
— Mutabikiz.
8. ve 1. M. V. Dr. REFlK SAYDAM (Istanbul) — Iskan meselesi hakkmda, sihhat biitge,*
si miizakere olunurken bendenize bir arkada§rm
sual sormusj, bendeniz de bu tahsisatm miizakeresi esnasmda cevab verecegimi arzetmi§tim.
§imdi arzu buyururlarsa bu izahati vermege
amadeyim. <Hay hay sesleri).
Iskan meselesi hakkmda saym arkadasmi
General §efik bendenizden bir sual sormuslardx.
Tahsisati geldigi zaman arzedecegimi vad etmistim. Onun igin huzurunuza geliyorum.
Iskan isleri, vekaletimize devrolundugu zaman, Trakya'ya Bulgaristandan gelmig 8152
hanede 31 553 niifus, Romanyadan 7 443 hanede 28 557 niifus, Yugoslavyadan. 278 hanede
1 167 niifus ve Anadolunun muhtelif yerlerme
gelmig 752 hanede 2 659 niifus M, ceman 16 625
hanede 63 936 niifus vardi. Bunlara yapilan evler 6 739, olup tevzi edilen gift hayvanati 3 570
alman pulluk 1 440, araba 59 olub tevziati yapilmigtir. Bendeniz bu vaziyette teselliim ettim^
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Bij swretle gelmi§ aijflere verilrais olanl*rdan
o^ada, § 886 QV, 13 803 hayvan ve 12 803 pulluga itit^a§ vardi.
1936 ftenesi zarfiada Kostenceden evvela 930
frvde 3 8J.9 romen ve 4 2D0 hanede 16 295, yiae
romen v4 2 794 Jjanede 11 381 Bulgaristanlj olmak iizere, 7 933 hanede 31 495 niifus memleketimize k%bul edilmi§tir. Malumunuz oldugu veghile buBfaf degrudan dogruya Deviet eHle ve
Devlet tefkilatile Kostenceden Tuzlaya ve Urlaya getirilmi§lerdir. BiMisnum muameleleri burada ikmal edildikten, tathirati yapildiktan sonra
isfeftn i$ya tahsis oluaan yerlere, yine Devlfrt elile sevkedilmi§lerdir. Bu suretle sevkpluBaElar
15 yilj^sle 38 §87 nijf ustur. Qelenlerin yelpununa nazaran geri kalan 2 608 niifus, kendileri
serbest ikameti istedikleri i§in istedikleri yerlerde oturmak iizere serbest birakilmiflardiF. Bu
vaziyete nazaran 1934, 1935, 1936 senelerinde
95 431 kfcji memleketimize Romanyadan, Bulgaristandan- ve gok az kismi 4a Yugoslavyadan getirilmif *e yerlerine yerle§tirilmi§ bulunuyor.
1986 senesi aarfmda yaptigimiz ingaat Trakyada 4 118 ev, Kocaelide 808, diger vilayetlerimizde de 418 ev ohnak iizere 5 344 ev yar»tirilmi§tir. 15 0^0 pulluk almip tevzi edilmi§tir. 7 966
gift hayvanati dagtalmis.ts*. 1 664 araba tevzi
edihnigtfr.
Bunjajrdan bagka sanatkarlara doner sermaye olmak Iizere 11 102 lira verilmi§tir. Verilen
yemeklik 10 811 403 kilo, tohumluk miktan
ise. 4,709,349 kLlodur. Kendilerine verilen arazi
88 77T lira kiymetinde, 35 049 dekardjr, Vine
iskan dafresi vasitasile tevzi edilmi§ olan araziden siirdtiriilen arazi miktan 29 bin dekardir.
Bu gpginenleriit tevziati dolayisile G^liboluda,
Ke§anda, ^orluda hususi dispanserler a5ilmi§trr.
Hastalan gerek Devletge idare edileu ve gerek
idarei husueiyelere aid bastahanelerde ve gerekse yeni acilan dispanserlerde tedavi ettik.
Jlraai tevziati: Trakyada 618 700, Anadoluda 647 500 olmak iizere 1 029 200 dekar arazi
tevzi ettik. Bunlar tevzi edilmekle beraber tescil edilmi§ ve tapuya raptedilmek iizere Tapu
idareaine bildirilmigtir.
Yerli topraksiz halka 1986 senesinde §arkta Kars danil ve Qrta Anadoluda 2 272 ev ve
diikkan jseri, §ark ve Qrta Anadoluda 1 127 958
dekar arazi tevzi edilmigtir. Bunlar da tapuya
verilmig ve bir kismi da tapularmi almi^lardir.
Keza 1986 senesinde Devletge gbrulen liizum
uzerine. 3 575 ki§i muhtelif garb vilayetlerine
uakjl ve iskan edilmi§lerdir.
1937 senesinde yapdacak igler: 10 OQQ gogmen Bulgiwsstandan, 15 000 gbgmen de Romanyadan olmak iizere 25 000 gogmen getirilecektir.
JBunlarm 15 000 ni Trakyada, 5 200 it Ege sahillerindei
4 800 ii Srvas, Bilecikf Nigde
ve Amasya vilayetlerine gdmierileceklerdir.
bittabi elimizdeki biitganin viifl-
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ati n&betMe yapaea|iz. takan idaraiaoe hiruimasi lazim gelea kpylerin U§ bir mum yUz
hanedjsn az oliaamasi esa&i kabul edilmi$tir.
giinkii bu suretle bir §ahsiyet tefkil edib kendilerini idare edebilraeleri dusiiniilerek bu mikdar hane, asgari bad olarak kabul edilmi^tir.
gift bayvanati ve di|er malzemeleri butgemiz
nisbetinde teinin ed*9Wiz. Marusatna bundan
ibarettir
QJ. §EFt£ TOBJIAN (D«»izli) - f*?ekkiir ederim.
BALKAN — Madtfeyi merbutu cetvelle birlikte kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi?tir.
MA1>D^E 2 — Hiikumet konaklari insaati
igin, senelik tediye miktan 1 500 000 lirayx
gawmmik uzere 5 000 000 liraya kadar 19381941 senelerine gegici taahhiide girisme^e Maliye vekdli mezundur.
BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmi§tir
MADDI 3 — ^rinei madde muoibinoe tahsisat kaydedilecek paralardan senesi iginde sarfolunmayan miktarlar, ayni Mzmetlerm ilasma
tahsis edilmek iizere 1937 mall yili hesablarmdan tenzil ve 1938 mali yili biitcesine devren
varidat ve tahsisat kaydolunur.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler.. Etmiyenler.. Kabul edilmistir.
MABDE 4 — lM|ik cetvelde yazili hiametlere tahsis olunan miktarlar arasmda lora Vekilleri Heyeti kararile munakale yapilabilir.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 1987 taribinden muteberdir.
BALKAN — Kabul edenler... Kabul etmiyenler Kabul edilmistir.
MADDE 6 — Bu kanunuu hukiimlerini icraya Icra Vekilleri Jleyeti m«murdur»
BA§KAN — Kabul edenler... Kabul etmiyenler.. Kabul edilmiftir
Heyeti umumiyeaini reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler. Kabul edUmi^tir.
Teroihan ve miistacelen miizakeresi kabul
edilen maddelere geciyoruz.
2 — KaQakQthjfin men ve takibim. <#8*r ohm
kmunun 71 nci maddmnde yozdi muddetm askert ihtisas mahk^mehfine mMnh&8%r (Amok iizwe
uz&%lmats% hakktnda kanun Idyihasi ve, Adliyz,
Maliye ve Butce encilmenleri mazhataJmt Cl/754)
BALKAN* — Kaauttun heyeti umumiyesi
[1J 202 sayih baswtyazi tahtw sonundwUr,
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nakkinda m&taiea var mi?. Maddelere gegilme- lekette narekati tieariyeye, yolculuga, memlegini kabul edenler... Etmiyenler.. Maddelere ge- keti tammak igin vatandasjara firsat vermegi
vazife bildiler. Bu makul ve memlekete gok
ge$ilmesi kabul edilmi^tir.
faydali hadiseyi dusiinerek zannederim ki bug"
day ve arpa meselesinde de tenzilat yapmak
Askeri ihtisas mahkemeleri faaliyetlerinin
zarureti
oldugunu gbrurlerse o vakit boyle, biituzatilmasma dair kanun
ge zarureti ile bunun yapilmasma imkan yokMADDE 1 — 2635 sayili kanunla uzatilmis, tur, cevabile karsilamazlar zannederim.
olan kagakgiligin men ve takibine dair 1918 saMuhterem arkada^lar, pek ala biliriz ki, bugyili kanunun 71 nci maddesinde yazili mliddet day memlekette epeyce bir vergiye tabi olan
Askeri ihtisas mahkemelerine munhasir olmak bir mahsuldiir, bir mustehlek maddedir. Bilhastore 1989 yiii mavis aymm sonuna kadar yeni- sa istihlak pazarlarmda bulunan halkimiz, gerek
den uz&tximi^tir.
muamele vergisi ve gerek bugday koruma verBALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. gisi olarak epeyce bir para vermektedirler. GrKabnl edenler... Etmiyenler. Madde kabul edil- ta tabaka, bilhassa fakir halkm yegane gidaami
mijftir
ekmek te^kil ettigi igin bu vergiyi dahi hali
MADDE 2 — Bu kanun 1 faasiran 1937 tari- vakti olanlara nisibetle daha fazla o smrf halk
rinde agulik hissettirecek olan ekmek fiati iizehinden muteberdir.
BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. rinde agrrlik hssettrecek olan ekmek fiati iizerinde, demiryollanmizm az gok tenzilat imkaKabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi^tir.
nmi verecek tarife tatbik ettigini goriirse, HiiMADDE 3 — Bu kanunun hukumlerini yukumete bir kat daha minnettar kalir.
rulmege Bakanlar heyeti memurdur.
Sonra, yine biliriz ki, son senelerde bugday
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
olsun, arpa olsun zaten eskidenberi, ihrag madKabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi^tir.
delerimizin arasma girmigtir. Bunlarm ihrag isKabul edilmistir.
kelelerinde kolaylikla satilabilmesi, kabil olduLayibanm heyeti umumiyesini kabul edengu kadar oraya ucuz gelmesile kaimdir. Bmaler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
enaleyh ihraci kolayla§tiracak olan bu tenzilati
3 —- Devlet demiryollari ve limanlcvn isletme yerinde gormek gerektir.
tmum mtidmrluQu 1937 maU yth butge kanunu
Biliriz ki, bugdayi almak igin Ziraat bankal&yikam ve Miitge encumeni mazbatasi (1/703) [1] si epeyce emekler sarfetmektedir ve zannederim
ki Ziraat bankasma karsi nakliyede lazim gelen
BALKAN — Kanunun heyeti umumiyesi
tenzilat da gbsterilmektedir. Fakat eger istihhakkxnda bir miitalea var mi?
sal pazarlarile istihlak pazarlari ve harici isHBBNtt KtTABCI (Mugla) — Devlet detihlak pazarlari arasmdaki farki fiat, nakliyemiryallan idaresinin, biitgesinin tanziminde senin ucuzlugu dolayisile bir kat daha du§erse,
nelerdenberi takib ettigi bir usul vardir. Gerek
Ziraat bankasma fazla yiik olmadan, bu i§in
gelir ve gerek masraf fasillarmin en ince temilletge bagarilmasi imkani verilmi§ olacaktir.
ferruatina varmcaya kadar her$eyi taf silen bilYani Ziraat bankasmm alip nakletmesine hacet
dirmek. Bu sayededir ki Butge encumenimiz
kalmadan, erbabi ticaret araya girerek i§i kokisa bir mazbata ile bu butgeyi huzuru alinize
layla§tiracktir. Bu itibarla da Ziraat bankasma
gcmdermek imkanmi bulmu^tur. Biz de bundan
dolayi tetkikatnrazi daha kolay bir surette yapverecegimiz tazminat tenezzul etmi§ olacaktir.
mak imkanmr elde ettik. Biitgenin heyeti umuBinaenaleyh Devlet demiryollarmm yapacagi
miyesi konustthrrken bugday meselesine temas
tenzilatla, gerek Ziraat Bankasi ve gerek halk
etmi$tim. Buntx Emin Sazak arkadasmi daha
buyiik bir istifade gorecektir. Onun igin bu noktafsilen Nafta butgesi mimasebetile soylemi^ta iizermde tekrar tevakkuf etmek ihtiyacini
lerdi. Muhterem Ali Qetinkayanm buna dair
hissettim, eger Muhterem vekil de tevakkuf
verd&leri izahat, bir dereceye kadar menii ceederlerse faydali olur. Butgedeki izahattan §unu
*a& mahgpetinde oldugundan, bu meseleye tekda anladim ki, biitge zaruretleri, bilhassa boyle
rar temas- etmegi liizumlu gcrdum. Bir defa hebiiyuk yekunlarda, pek kati bir mana ifade etpimiir hatn-lariz M AH ^etinkayanm. vekaleti
mez. Bunlar buyiik rakamlardir. Alestiki mahi^aBteutdfen evvel bbyle tarifeierde teuzilat yayettedir, Goriiyoruz ki Rumeli §imendiferlerimiz
pdmaar- ifin MfeeKste her zaman talebler sebi§in 70(1 bin lira ilaveai lazimken bunun 900 bin
kedferdk Biraiar, butge zaruretile yapilamaz celiraya mdirilmesi kabil olmusjtur. Sonra yine
vabHfr karsilanirdi. Keirdileri vekaleti isgalden
garuyoruz ki Devlet demiryollarmm i§letme fasonra, bizim hatta tasawur edemiyecegimiz desiUarmdan memur kadrosuna §u kadar almmi|.
recede, buyiik tenziKit yapmak suretile memDemek M boyle i§>ler biiyiik bir butge: iginde
yapilabilir. Elverir ki buna karar verilsin. Be|Tj ISO1 sayili basrnayazi mhtiu sommdadw. nim istedigim, bu hususta da bir karar versin-
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ler ve bunda muvaffak olsunlar. Izahattan istifademiz bu oluyor.
Sonra kbmiir meselesi vardir. 240 bin ton
komiire ihtiyactmiz vardir. 10,5 liradan yekunu
§u tutar.. Bundan iki, iig sene evvel hatirlarim
ki, Kiitahya civarmda bir linyit madeninden istifade ediliyordu. Sonra Samsun taraflarmda da
diger bir madenden istifade ediliyordu ve % 15
miktarinda kanstirmak suretile masraftan % 9
tasarruf ediliyordu. §imdi, hepsi bir fiat iizerinden, 10,5 liradan §u kadar tutuyor, deniliyor.
Acaba, bu madenlerden istifade etmek imkani
halen mevcud degil midir?
Sonra, yine bu teferruat hakkmdaki izahattan anlryorum: Bu sene kuru yemiglerde tonaj
ve getirdikleri iicret itibarile bir tenezzttl var,
bunun aebebi de kurakliktir, diyorlar. Bu kismen variddir. Yalniz benim bildigim incir iginde evvelki senelere nisbetle bir noksanlik var.
Halbuki incir rekoltesi % 25 noksan degildir,
zannederim, % 10 veya % 15 tir. Bunda daha
fazla kamyon rekabetinin tesiri olmugtur. Kamyon rekabeti tarife fazlaligmdan degildir, yalniz kamyoncularm daha ziyade kolaylik gostermelerinden dolayidir.
Benim, Selgukta gahid oldugum vaziyet de
§udur: Devlet demiryolan cumartesi ogleden
sonra, hatta pazar da dahil oldugu halde, tahmil
yapmamaktadir. Halbuki halk bilhassa ay sonlarmda Izmir piyasasma malini indirmek mecburiyetindedir. Binaenaleyh hatta biraz da farki iicret dahi olsa onu piyasaya bir an evvel sevketmek zaruretindedir. Ben bu hali goriir gormez
Devlet demiryollan mumessili Bay Tahsine gittim, vaziyeti anlattim, enerjik bir zattir, online
gegeceklerini vaad buyurdular ve bir takim
emirler verdiler. Ben bu temasimla anladim ki,
buna saik olan hal, personel noksanidir. Bu vaziyet boyle ise, temenni ederiz ki, personel noksanmdan dolayi halkimiz mallarmi kamyonlara
vererek zedelemek zaruretinde kalmasm.
Sonra mucib sebeblerden anliyoruz ki Devlet demiryollarinm masarifi arasmda i§letme
masarifi % 71.64 nil tegkil eder, miitebakisi de
borglarra filan itfasi igindir. Bu §u demektir Id,
Devlet demiryolan % 28 §u kadar kar ediyor.
Varidat bu borglari bdiiyor, bittabi gayani giikran bir neticedir. Ancak orada izahattan anliyoruz, gegen senekine nisbetle igletme masrafi
% 2.26 fazlalagmig buna saik olan trafigin 500
bin kilo metre fazlalagmasi ve bazi kisijn hatlarm ilayesiymig. Trafigin fazlalagmasi masrafi
gogaltir.
Fakat masraf
nisbetini gogaltmaz. Qiinkii trafik miktarmca ig gogalacaktir
ve binnetice o nisbette varidat da artacaktir.
Binaenaleyh trafigin gogalmasmdan, masrafm
azalmasi lazim gelirdi. Gtegen sene 9 milyon hesab edilen trafik 11,5 milyona gikmigtir. Yani
nisbeti % 27 dir. Halbuki bizim verdigimiz para
I milyon 600 bin lira idi ki, ancak % 10 tutar-
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di. Hulasa bu igletme masrafi nisbetinin gogalmasi, hat kilometresinin yiikselmesini tarn manasile ifade etmez. Gergi yeni hatlarm iglemesinin eskiye tesiri vardir. Fakat ilave edilen
hatlar eskiye nisbetle % 2,5 dur. Bilhassa
igin gogalmasi itibarile bu hususta daha tasarrufkar bir vaziyetle hareket edilmesinin imkani
var miydi, yok mu idi?. Ona yalniz Muhterem.
Ali Qetinkayanm nazari dikkatlerini celbetmekle iktifa ederim.
Binnetice Devlet demiryollarmin memlekete
gok hayirli igler yaptigmdan ve vatandaglara
memleketi tanitmak imkanlarmi verdiginden ve
kendilerinin devam eden gayretlerinden dolayi
tegekkur etmegi bir vecibe bilirim.
EMtN SAZAK (Eskigehir) — Gegen giin
Nafia biitgesinin miizakeresi sirasmda bugday
ve arpa nakliye tarifelerinin fazlaligmi arzetmigtim. Muhterem vekilimiz demir yollari biitgesi zamanmda konugmagi muvafik gbrduler. Bu
munasebetle bendeniz kisaca hatirlatacagxm.
Hukumetimiz olanca kuwetile koyliiyu kaJLkmdirmak igin bir gok tedbir almaga baglamigtir.
Ve bteden beri, pek yakmdan bildigim Bagvekilimiz, kbylunun derdile hasta, kbylunun iyiligile gendir. Bunun igin koyliiye aid her geyde
gok hassas olarak bu sef er de koyliiyii kalkmdirma tedbirleri filen alinmig bulunuyor. Bendeniz diyorum ki, mademki, koyliiyii kalkmdirmak istiyoruz, evvela kendi elimizle vurdugumuz bir kostek var, onu gbzelim de zorla kalkmdmnaga galagtigimiz koylii kendi kendine
kalkma bilsin. Bir iaturaya gahid oldugumu arzetmigtim. Vekil Beyefendi son zamanlarda bir
tadilat yapildigmdan bahsettiler. Bendeniz, bu
tarife ile yapilan tenzilat nisbetini bilmiyorum.
Eomisyon masrafi, gimendifer tarifesi, rihtim
iicreti mavuna ile nakliyat ve saireden sonra,
Istanbulda bugday iig kurug on paraya satiliyor ve tuccara da sattigi arpadan kirk para kaliyor. Elbette bunun bu vaziyette devammdau
bir egy beklemege imkan yoktur. Malumu aliniz sahile en yakm olan Adanada nakliye iicreti hig olmadigi halde, arpa zararli diye onu
mahsulden saymiyorlar. Bendeniz Vekil Beyefendiden rica edecegim. Kendisi de bu yaylanm
gorak ve kurak bir yerinin gocugudur. Kendi
memleketimin de, bizlerde oldugu gibi, ehemmiyetli miktarda arpasi, bugdayi yoktur. 1stinad ettikleri bir afyon vardi, o da ellerinden
gitti. Bu ige himayenin en yuksegini, gostererek hatta miimkiin olsa gimendiferin yalniz yag
masrafmi alib, yalniz bu iicretle mahsulii
nakletmek laznn gelir. Devletgilik deyince
bundan, biiyuk nakliye miiesseseleri gibi miihim
muessesatm, memleketin zaif ve himayeye muhtag bulunan filan kismmda, menfaat duygusundan sryrilarak, milletin yardnnma yetigmesi lazim geldigi manasmi anlariz. Menfaati birakib,
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noksan yeri canlandirarak, yardmilarile o mmtakaya sifabahs olacak tedbir almak, Devletgiligin ta kendisidir. Bence Devlet§ilik bahsi budur. Bendenizce imkani olan yerlere arzettigim
yardimlar esirgenmemelidir. Koyliiyii yukseltmek i<jin almacak tedbirlerin en ba$mda bu gelir. Devlet demiryollari biitgesi kendi hasilltile
bir taraftan hattm mubayaa taksitlerini odeyor,
diger taraftan isletme ve saire masrafalrmi kapatiyorsa, bu meyanda kemali cesaretle yapilacak olan bu nakliyat yardimmm, halk icin
aynlan kalkmma tahsisatmi haddi. asgariye indirecegini ve arzettigim tedbirlerin koyliiyu
kendi kendine kalkmdiracagrni arzederim.
BASKAN — Baska soz istiyen var mi?
REFtK 1NCE (Manisa) — Efendim, Devlet
demiryollarma taalluk eden i§ler hakkmda umum! kanaati her zaman ifade etmi§ olduk.
Kendi hesabima ucuzluk itibarile ve yolcu noktasmdan intizam itibarile hakikaten Devlet demiryollari viicudile iftihar edilebilecek bir intizam yolunda yuriimektedir.
Bu kisimdan sonra; Emin Sazak arkadas>
miz uziimiin, incirin, tiitiiniin ve zannederim ki
bu meyanda fistigm mazhar oldugu §u veya bu
nimetlerin derecesinde arpa ve bugdaym dahi
miitenaim olmasi yolunda temennide bulundular ki. ilk soyledikleri her ne kadar bizim taraftaki mahsullerin aleyhine ise de, gene kendilerine istirak ederim. Temenni ederim ki maliyet fiati yiiksek olan arpa bugday uzerinde
savm Nafia vekilimiz iktisadi ve ticari tedbirlerde bulunmus, olsun.
Asil kursiiye gelmemin sebebi, vekil arkadastan bir sevi ogrenmege matuftur. Izmir ve
Aydm arasmda Aziziye denilen bir ttinel vardir.
Bu tiinelin bulundugu yer, 50k meyilli oldugundan dolayi melhuz kazalarm oniine gec,mek ki,
ben §ahsen orada vuku bulan bir kazanm maluliiyum, orada her tiirlii tedabiri fenniyeye tevfikan hareket edilerek ve ke§fi yapilarak tiinelin geni§letilmesine ve yahut meylinin azaltilmasma te§ebbiis edilmi§ ve is,ittigimize gore 3-4
bin lira kadar da bir masraf yapildiktan sonra
bu i§in Qikmryacagi kanaati hasil olarak tiinel
yapmaktan vaz gegilmi§ ve ba§ka bir istikamette gelmek suretile bu yolun istikameti degistirilmi§tir.
$imdi vaziyet boyle blduguna gore insanm
aklma bir sual geliyor. Pen meselesi, hata etmiyen makulati ihtiva eden esasli bir §ey olduguna gore, bu tiinelin vaziyeti fenniyesini ewelden
iyi kegfetmemenin dogurdugu bir akibetten herhalde mesul olmasi icab eden miitef enninler vardir. Binaenaleyh Ali Qetinkaya arkada§imiz bize bu tiinelin vaziyeti hakkmda izahat versinler.
Bu i§te miitefehninlerin hatasi varsa ve bu yiizden husule gelen maddi zararlarm telafisi hakkmda ittihaz edilmis bir tedbirleri olup olmadigm& dair njajumat Jfltf etsinler.
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BALKAN — Fevkalade tahsisat kanununa
rey vermiyen var mi?
Key t'oplama muamelesi bitmi§tir.
Na. V. ALt QETlNKAYA (Afyonkarahisar)
— Ewela demiryollanmizm umumi vaziyeti
hakkmda kisa. kisa izahat verdikteh sonra
arkadaslarimm suallerine cevab verecegim.
Biitgemizin heyeti umumiyesi elinizdedir.
Mutalea buyurdunuz. Orada, takdir buyuracagmiz veqhile, simendifer isletme idaremiz, giinden giine inkisaf etmektedir. Biitgede oldukqa
geni$ bir terakki ve inkisaf vardir. Bundan 5-6
sene eweline nisbetle hazineden a<?igi kapatmak suretile yapilan simendifer butcesi bugiin
1936 senesinde 4 000 000 fazlasi ile senelik vazifesini yapmis, bulunuyor. Bundan sonra da
umudumuz inkisaf edecegi merkezindedir. Bunun icin elimizden geldigi kadar caligmaktayiz.
Simendifer idaresinin bir biitiinluk gosterebilmesi igin personel itibarile, materyel itibarile
tanzim ve islah edilmesi lazimdir.
Personel hususunda muskttlat gekmiyoruz.
Fakat herhalde dikkatle c,ali§makligimiz liizumuna kailim. Qiinkii bir zamanlar 1 800 - 2 000
kilometre olan hat bugiin 6 700 - 6 800 kilometreye balig oldugu vakit bunun idaresi icin lazim olan personeli tedarik etmek cidden bir
meseledir. Bunun iqin mumkiin olan tedbirleri
almaktayiz. Teknik elemanlarimiz azdir. Bunlan tedarik ve islaha galigryoruz. 4 000 kiisur
raddesinde; istasyon memurlan,^ibar memurlan ve saire ve saire, bunlarm ^Tgal ettikleri
mevki ve vazife itibarile daha miinewer olmasma liizum vardir. Bunlarm biraz daha miinevver olarak yeti§melerine de §ali§ryoruz. Diger
cihetten miihendis ve fen memuru itibarile de
mektebten yetigenlerden seneden seneye biraz
daha fazla olarak oraya yardim etmekteyiz. Bir
de cer i§lerimiz vardir. Esasi budur. Bu da makine igletmesini temin etmek ve makine hususunda lazim olan malumati iktisab etmig olmak
hususunda da ihtiyacimiz vardir. Maalesef bunda biraz zayrfiz. Almanyaya talebe gondererek
okutuyoruz. Bir taraftan da ayrica alti ay, bir
sene de staj yaptmyoruz. Bu, dolayisile makine
ve vagonlarnntzm muntazaman is.lemesine ve
trenlerin rotar
yapmamasma lazma olan
bir hizmettir. Bunu da temin ediyoruz. Ondan baska bilhassa hatlarimizm mezcii terkib
edilebilmesi meselesi vardir. Bir taraftan
kendi yaptigimiz hatlarimiz 3 000 kilometreye yakla§maktadir. Diger taraftan muhtelif ecnebi ellerden §ikmi§ sistemlerdir.
Malzemesi ba^ka baskadu, hatta lokomotifleri
baskadir. Bunlarla umumiyet itibarile hatlarm
sabit kisimlan da temamen yipranmis bir vaziyettedir. Gerek vagon, lokomotifleri vesaire ve
gerekse raylari, istasyonlari, ambarlan bastan
a^agrya kadar elden gecirerek islah etmek, ve
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biitiin bir hale getirmek zarureti vardir. Bamun
icjta. de uzun zaman ugrasmak mecburiyetinde
bulunuyoruz. Biitgemizi ve hatta tarifelerimizi
tanzim ederken, hangisinde ne dereceye kadar
tadilat yapacagrmizi dii^uniirken bu cihetleri de
nazan itibara almak mecburiyetinde bulunuyoruz ki febekeyi Biiyiik Millet Meclisinin tam
arzusuna muvafik bir surette hazirlamis, ve tam
bir miiessese haline getirmis olabilelim. Bunu
yapmadigrmiz ve diisiininedig-imiz takdirde size
karsj, memlekete karsi olan vazifemizi eksik
yapmif olacagimzza kaniim. Dagmik ve eksik
pargalar, tabiidir ki giiniin birinde, bir seferberlik vesair hizmet giinlerinde bir ariza gosterir. Bilhassa 936 senesinde hububat nakliyati
biraz kizistigi vakitte miiskiilata ugTadigimizi
da huzuruimzda itiraf edebilirim. Bunun icin
<?ok zahmet gekmisizdir. Qunkii lokomotiflerin
bir taraftan fabrikalara gidib islah edilmesi,
grailer ve sirasmi gecirmesi lazmidi. Diger taraftan giinii giiniine toplanan zahirelerin limanlara nakline meGbur oluyorduk ve vagonlan her
semtin ihtiyac. ve vaziyetlerine gore tevzi ve
taksim ederek, srraya koymak bir meseledir.
Bunu, miimkiin oldukga miiskiilatla miicadele
ederek yapmaga cali$tik. Fakat sunu arzedebilirim M giiniin birinde biiyiik bir trafik yapmak
mecburiyetinde kaldigmiiz zaman vagonlarimiz,
lokomotiflerimiz ihtiyaca kafi derecede degildir, bunfen tedarik etmek mecburiyetindeyiz.
Soma arkada^lar, bir hattm, bir raym omrii
traversi ile l ^ a b e r teknik noktai nazardan
40 senedir. Hajrclarpa&adan, Dal iskelesinden itibaren Eski§ehire, Konyaya kadar bir defa Anadolu hattmm raylan, ondan sonra Izmir - Kasaba, Izmir - Afyon hattmm raylari ile, yeni
aldigimiz §ark demiryollari raylarmr srrasile
degi^tirmek mecburiyetindeyiz. Dil iskelesinden Geyveye kadar 102 kilometrelik bir hattm degigmesi 1 600 000 liradir. Geyve - Vezirhan, Karakoy - Boziiyiik, Boziiyiik - Eskisehir
arasi 123 kilometre olub 1 968 000 liralik raya
ihtiyac vardrr. Bunlarm bir kismmr siparis. ettik, seneden seneye yapaeagiz.
Eskisehir - Konya arasi 434 kilometre olub
6 950 QQ0 liralik yalniz ray ve traverse ihtiyag
vardir. umir - Kasaba, Manisa hatti, §ark demiryollari bu nisbette biiyiik masraflari mucib hatlann degismesine luzum vardir. Bu boyle olmakla beraber, geqen grin de arkadasima cevab
\verirken soyledim, Eskisehir atelyesi bu giin
biitiin vagonlarimizi ve lokomotiflerimizi tamir
etmektedir. Ecnebilerden kalanlarin tamir yapabilecek kabiliyette kurulmus olanlarmdan da
az bir nisbette istifade ediyoruz Bunu tevsi etmek ve mevcud malzemeyi islah etmek, yenilemek mecburiyetindeyiz ki bu da oldukga miihim bir masraf a muhtagtrr.
Sivasta ikinci bir atelyeye basladik. Modern bir f ekilde yapmak i$in ona da miihim
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bir miktarda para tahsis etmek mecburiyetin^yiz. Binasi yapihniffcir. Makineleri uzerindeyia.
O da yapildigi vakit 4 - 5 milyon liralik bir fabrika olacaktir.
§imdi simendifercilik boyle biiyiik kiitleleri
nakletmek roliinii yapmakla beraber siirat ve su
hulet cihetinden hesab ettigim malzemenin tamamen bar intizam altmda olma3i ve eksiksiz
bulumnasi zarraidir. Bir takrni rotarlarm olmasi
ve Istanbula fazla siirat veremememiz bundan
ne$et etmektedir ve dedigimiz gibi aletleri ve
otesi berisi, makineleri tanzim edildigi vakit
daha muntazam daha iyi galistrrma^a muvaffak
olacagiz. ^imdi daha fszla izah etmeyeyim, heyeti umumiyesi hakkmda bir ffldr verebildifimi
zannediyorum. Arkada^larm sozlerine cevab
vereyim:
Nafia vekaletine ge§ti^im gttnden beri takib
ettiffimiz siyaset Basvekilimizden aldigini ilk
emri isaret iizerine tarifeyi mumkiin oldusn kadar islah ederek tenzil&t yapmaga ve bunu halkm tabiatile Hiikumetin de miitekabil vaziyetlerini mezcetme^e calistik. Yine bu esasi takib
etmekten areri diirmadik ve takib ediyoruz ve
ihdas ettiiSimiz bir takim tenzilatli sevahallar
iizeriTideki tarifeler belki baska memleketlerde
tatbik edilmemektedir. Fakat biz her tesebbiis
ettioimizde daima muvaffak olduk ve olacagiz,
umidimiz budur.
Arkadaslarimiz hububat iizerinde durdular.
Bir defa sunu sovleveyim M umumivetle halk ve
kovlii hesabma her ne lazim geldi ise mumkiin
olduo'u kadar vapmak sivasetini takib etmekteyiz. Kovlii isinde mesela; hip Mmse tarafmdin
telkin edilmemis. soylenmemis olduj?u halde hemen sirasile biitiin istasyonlarda hangarlar altmdaki toz ve topragi goziimle ffb'rdiik ve bunu
bu gun hemen yari yariya asfalt ve bakiyesini
de yantirmaktaviz. Biitiin istasyonlari gozden
geqirdik. Temizlettirdik. Medeniyet ve intizam
niimunesi olacak sekilde ihtar ederek temiz tutulmasmi ve aga§ yetistirilmesini, temine galisryoruz.
Pancar meselesinde vaki olan ufak tefefc
miiracaatler iizerine luzumlu gordueiimiiz rampalari miihim miktarda bu husus iqin fedakarligi yaptik. Pancar tarifesi meselesini azami
hadde indirdik. Pancar mmtakasmda buluna^
kovlerin tamamen menfaatlerine olarak azami
fedakarlik yaptigmnza kaniiz.
Arpa ve gavdar gibi hububat iizerinde bunlalarm ihracat maddesi oldugunu nazan dikkate
alarak % 40 nisbetinde tenzilat yaptik.
Arkadaslarima daha iyi izah etmis olmak
iqin sunu soyleyeyim ki tarife kanuntnda ton kilometre basma birinci smif es
yanm iicreti 5,25 tir, yani be§ kuru^ on
paradir. Ikinci smif es,ya igin 4 kurus, hububat
gibi mevadm iicreti ise 3,30 4ir. Boyle oldufu
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halde bu gun naklettigimiz 300 ila 500 bin ton
zahirenin tarife fiat vasatisi 28 ila, 30 paradir.
Vakia uzak mesafelerden nakledildigi vakitte bu, belki daha yuksek rakamlar gosterir, sunu da arkadaslarimiza hatirlatmak isterim ki,
hububat naklinde deniz vesaitile nakil esastrr.
Bir yere kadar kara vesaitile nakledilir, ondan
sonra deniz vesaitile nakline liizum hasil olur.
Mesela Adanadan Haydarpasaya kadar nakledildigi zaman - lie. kurus diyorlar - degil 60 - 70
paradir. Adananm limani Mersindir, Sivas havalisinin iskelesi ise Samsundur. Tabii Sivastan Istanbula nakliyat yapilrrken kara yolu
tercih edilmek istenilirse bu, pahali olur.
Orta mesafeler icin 40 paradir. Kisa mesafeler
icin kafi tenzilat yapdmistir. Heyeti umumiyesi
itibarile hububat isini dahi ihmal etmemisizdir,
dusiinmiisiizdiir ve iizerinde ?alismi§izdir. Mamafih arkadaslarimizm arzularmi miimkiin oldugu kadar yerine getirebilmek igin bir kere
daha esasli surette tetkik ettiririm. (Tesekkiir
ederiz sesleri). Bu hususta verecegim izahatm
bu kadarla kafi gelecegini zannediyorum.
Husnii Bey arkadasimiz, lignit kbmurii yakmak meselesinden bahsettiler. Buna gegmezden
evvei bir noktayi hatirlataynn ki, ton kilometre masrafi yiiz paradir. Her ne nakledersek
edelim ton basma kilometre masrafrnm yiiz para oldugunu ve bu harekete nisbet edilmesini
arzetmis oluyorum.
Komiirde lignit kullanmak meselesi: Bunu
maalmemnuniye yapmaktayiz. Miimkiin olan
nisbette karistnryoruz. Teknik noktada daha
imkani olursa daha fazla karistiririz. (jfimdilik
% 30-35 nisbetinde lignit yakmaktayiz.
Sonra siirat meselesi iizerinde dudular. Daha
fazla siirat olabilmesinin esasi, evvelce arzettigim gibi, mevaddi muteharrikenin ve raylarm
daima iyi islemesi ve iyi bir halde bulunabilmesi kabildir. saatte 70 - 80 kilometre katetmek
imkani vardir. Pakat hip bir vakit bu siirati
veremiyoruz. Raylari degis/tirdigimiz vakit buna
muvaffak olacagiz!
Refik tnce arkadasimm Aziziye tiineli hakkmdaki fikirlerine gelince: Aziziye tiinelinin
irtifai meyli 0, 026 nisbetindedir. Ve kendilerl
daha iyi bilirler ki, iki defa rasfor yaparak
trenler geqer. Bu tiinel, 1856 senesinde Aydm
hattmm insasma baslandi^i zamanda yapilmis
olan ilk tiineldir. O vakit yapilan tiinelin bu
giinkii seraiti fenniyeye uygun bir surette yapilmamis oldugunu binnetice gordiik. Tetkikat yapildi, miinakasaya konuldu, yapilmasma baslandigi vakit te tiinelin bir takim tuglalannm
yapilmis olan kisimlarmm esasen giiriik oldugu
ve bunun iizerinde esasen gayri fenni bir sekilde duran tiineli degistirmege karar verdik. Tiinel, bir defa irtifai, meyli itibarile bizim tiinellerimize uygun degildi. Sonra kenarlari tamamen daire gibi gevrilmis vaziyetteidi. Ilk defa
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heyeti fenniyemizin verdigi raporlar, ayaklarim biraz genisletmek suretile bu tiinelin islah
edilecegi kanaatinde idi. Fakat hat kafi derecede irtifai alabiliyorsa da bizim tiinellerimizde
kullandigmiiz nisbet
dahilinde degildi. 4,5.
Halbuki, bizim tiinellerimizin yerden itibaren
irtifai 6 metre idi. Yani ne cihetten bakilrrsa bakilsm, yapilsa dahi yine eksik bir vaziyete birakilacagma kanaat hasil oldu. Bunu, bir daha,
Yuksek muhendis mektebinden salahiyettar fen
adamlarmi getirerek iki ii§ defa daha tetkik ettirdikten sonra diger bir tiinelin ayni masrafla
yapilacagi kanaatine vardik. Heyeti fenniyenin
raporu iizerine bu kanaat hasil oldu. Bu sefer
yapacagimiz tiinel, tabii simdi yapmakta oldugumuz tiineller gibi son sistem ve daha emin ve
kuwetli olacaktir. Ayni zamanda meyil nisbeti itibarile de binde 20 ye indirdik. Masraf
itibarile de hemen hemen nig bir fark yok gibidir.
Aziziye tiineli hakkinda yaptigimiz is bundan
ibarettir.
Arkada§lann baska sualleri var mi?
BERg TURKER' (Afyon Karahisar) — Ankara ile Istanbul arasindaki baglilik miihimdir.
Giinde iig tren geliyor. Bu da sayani sukrandir. Yalniz, ekispres namile gelen tirenl4 buguk
saatte geliyor. Bu mesafe meselesinin indirilmesi hakkinda (Sbylendi sesleri).
Bir de vagonlu kumpanyasi hakkmda bir sual. Avrupada gayet yeni ve genis vagonlar yapdmistir. Halbuki kumpanya bbyle vagon
kullanmiyor. Acaba vekalet bunun iizerinde
niifuz istimal edip bizde de modern vagonlar
kullandiramaz mi?
Na. V. ALl QETlNKAYA (Afyon Karahisar) — 2 ekispresimiz vardir. Birde Toros treni
vardir. Bir surat katarile Ankara Istanbul arasmdaki ihtiyaci karsilamak giig oluyor. Bir
marsandizimiz karisik olarak ikinci bir tren de
vardir. Ekispres haftada 3 defa gegtigi gibi diger iki trenin de ayni kapasitede olmasina karar
verdik. Yani 7 yi 10 gece trenini yatakli vagonu restorani ne tertibte ise ikinci tren de bir
saat sonra ayni mahiyette olacaktir.
Birinci trende yatakli vagonlar, restoranlar,
biliyorsunuz, tamamile degi§mi§tir. §irketi icbar ettik, vagonlarm maden olmasi esasmi tatbik edeceksin, dedik ve bunu yaptirdik. Ikinci
trende de digerlerinde oldugu gibi son sistem,
madeni vagonlarm konulmasmi mecburi kildik
ve bunun igin demir vagonlar verdik. Bu da tamamen tatbik olunmak iizeredir. Sirketten, herhalde eski restoranlan bu hat iizerinden kaldirmasmi temin ettik. Belki Samsun kisminda ve
ote taraflarda bir zaman igin diger vagonlar
kullanilabilir. Fakat bu hat iizerinde, arzettigim gibi, son sistem, modern bir tren olacaktir:
Gerek materyel ve gerek diger husustaki servisleri itibarile.
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Gl. gAZIM SEVttKTEKtN (Diyarbekir) —
Bir suat soracagrm:
Birkag sene ewel askeri fabrikalarm Kirikkalede bulunan bir kisminda ray dokttldiiftfmii
gordiik. Acaba, degi§tirilece^ini sovledisiniz
raylarm o fabrikada yapilmasi miimkiin degil
midir?
NAPIA VEKlLt ALl QETlNKAYA (devamla) — Oyle yamvoruz. Hatta bize biraz pahaliya maloluyor. Fakat memlekette bunun inkisafi
igin vine oraya siparis etmekteviz. Bugiin bile
orava siDari§lerimiz vardir. (Qok giizel sesleri).
DAMAR ARIKO&LU (Seyhan) — Toros
ekspresjerinin her giin icin yapilmasina imkan
yok mudur?
NAPIA VEKlLt A. CETlNKAYA (Afyonkarahisar) — Bunda fazla dii§unmedik, fakat
malumis alinizdir ki bilhassa bu trenlerin seyriiseferi Avrupadan geli§e tabidir. Yani bizim yedi ihtiyanmizda bir vaziyet olmadigmi zannediyorum.
REFlK INCE (Manisa} — Verdiginiz izahata gore, eskiden verilen tahsisatla yeni timeli
cikaracagrz. Bunda zarar ve ziyan meselesinin
mevzuubahs olmiyacagi gibi bir miitalea vardir,
oyle mi?
NAPIA VEKtLl A. QETlNKAYA (Afyonkarahisar) — Eet oyledir.
Arkadaslarm gosterdikleri hiisniizan ve tevegciihe tessekkiir ederim. (Alki§lar).
MtTAT AYDIN (Trabzon) — Refik Ince arkadasimiz Devlet demiryollarmm esasli bir noktasma temas ettiler, yani Aziziye timeline.
Aydm hatti, Devlet demiryollan igin masrafli bir hattir. Bu 1855 de yapilryor. Hotse nammda bir miihendisin idaresinde yapilmi§, bugiiniin nazariyesine degil, o giiniin nazariyesine
dahi talji olmadan insa edilmis, bash basma,
fenne aykiri bir i§tir, i§te Aziziye timeli budur.
Aziziye timeli gerek kurp, gerek kontrkup cap
itibarile bir cok kansikliklarla doludur. Aziziyeden, Ayasoluga kadar bastan asagi tamamile
islaha muhtagtir. Tiirkiye §imendiferlerinde %
30 derecede meyil yalniz orada mevcuddur. Aksine meyil icin §imendifercilikte fenni bir mesele ve nazariye vardir. Yukardan a§agi kendi
kendine; inebiliyor gibi geliyorsa da fakat
aksinedir, yukardan as.agr dogru kendi kendine gitmesinde pek gok mii§kulat vardir ve
bir gok ikazalar olabilir. Bu hatlardaki garabetlerden birisi de kopriilerdedir. Sonra tiinel i§lerinde tuglalar Londradan getirilmistir. Halbuki iki tiinelin arasmda mermer ocaklan vardir.
Bunlardjan da istifade edilmemi^tir. Dogrudan
dogruya Ingiltereden getirtilen ingiliz tuglalarmdan yapilmistrr.
Arkada§larimizm Turk miihendisleri hakkmda bahis buyurduklan bir noktaya temas etmek
istiyorum. Tiirk miihendisleri hata etmemi§lerdir. Yalniz Ingilizlerin evvelden yapilmi§ bazi
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projeleri vardi. Arkada^lar onlari aynen tatbik
etmek istemisler ve onda hata etmi§lerdir. Yani hata dogrudan dogruya Ingilizlerin yaptigi
eski projededir. Bu, sonradan anla§ilmi§tir.
Muhterem vekilin buyurduklan gibi ba§ka bir
tiinel yapilirsa daha iyi olacaktir. Saym vekilden §unu da rica edecegim. Rampanm gok fazla
oldugunu soylemi§tim. Miimkiin oldugu kadar
meylin -azaltilmasi, binde 30 un, hig olmazsa binde 20 ye indirilmesi igin etiid yaptirmalarmi rica edecegim.
ZtYA GEVHER ETtLl (Qanakkale) — Demiryollan idaresinin kendi menfaatma olarak
bir ricade bulunacagrm, bunu ben muhtelif zamanlarda, muhtelif vesilelerle ve demiryollan
muhtelif sahislarm idaresinde iken soylemistim.
§imdi biliyorsunuz ki bir yatakli vagon var,
ekspreslerde pek ala is goriiyor, belki de lazimdn*. Bizim yeni vagonlanmizm hep birinci mevkilerinin oturulacak yerleri dort kisiliktir. tkisi asagida ikisi yukanda olmak uzere bu mevkiler dort yatak olabilir. Dunyanm her yerinde
boyledir ve dogrudur, seyahat ederken bu kultuklan gekersiniz yatak olur. Elli kurus alirlar
birde yastik verirler o gece uyur rahatsrz olmazsmiz. Bu bizde de olursa demiryollan fazla
varidat temin eder, ben bir lira fazla ucret vererek az bir fedakarlikla rahat ederim, ve idare her yolcudan bir lira, almakla cok istifade
eder. Bir giin oturdugum mevkiin koltuklarmi
yatak haline getirib yatmak istedim. Memur
geldi, yasak dedi. Neden yasak dedim, yasak
dedi. Ben de nizama uymus olmak igin uyumadim, ba^imi yastiga koyarak sabahi ettim. Binaenaleyh bu kadar hazir olan bir seyden bir
lira vererek istifade etmek; hem halkin, hem
de idarenin menfaatmadir. Belki diyecekler ki
yatakli vagon buna miisaade etmez, boyle sey
olur mu! bu yatakli vagonun seraiti buna gore
degistirilir. Hem her tarafa ve her zaman yatakli vagon gitmiyor ki.
Ikinci mesele numarali yerler meselesidir.
Bunu muhtelif zamanlarda belki yiiz defadan
fazla rica ettim. Saym vekilimiz zannediyorum
ki bu sefer bunu nazan itibare alacaklardir.
Birinci mevki igin 17 lira 35 kurus bir ucret
veriyorum, ewelden aldigrm igin de, yirmi' bes
elli kurus bir iicret verirsiniz, gittiginiz zaman elinizdeki numara ile oturacagmiz yer
muayyendir ne biri birini iter kakar,
ne de bir birinin yerine tecaviiz edilir. Neden
ayakta kalmiyor?. Bunlar basit gibi goruniir
fakat halk igin, memleket igin en buyiik menfaatlerden birisidir. Bu hususlarda Saym Bakanin teminat verecegini zannediyorum.
NAFIA V. ALl QETlNKAYA (Afyon Karahisar) — Kuset meselesi bu giin Rusyada da
tatbik edilmektedir. Uzak mesafeler igin, mesela, Sibirya yolculari igin her smif yolcunun
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geee uyuyabilmesi imkani temin edilmistir. Fakat
onlarm raylari emin ve enli vagonlan buyiiktiir.
Biz de buna mecbur olacagiz. Bunun iizerinde ufak
bir tecriibe yaptik. Uzak mesafeler igin yolcunun
esyasmi mumkiin oldugu kadar aralara sokarak
kanepeleri uzatmak veya asmak suretile imkan
arastrrdik. Arkadaslarimiz buna dair tecriibe yapryorlar. Fakat bunlarm hepsi kendi atolyelerimizin emin bir surette isleyebilecekleri giinlerde kabil olacaktir. Onun igin daha bir iki
sene vaziyeti idare edecegiz.
Yatakli vagon meselesinin mumkiin oldugu
kadar iyi olmasma galisjyoruz.
Numara meselesine gelince : Affmiza magruren soyliyecegim ki bu, umumi yetisme meselesidir. Bir kondoktoriin fazla bir salahiyeti
yoktur ki, numara konacak bir yere halk oturdugu vakit onu kaldrrmak igin bir sey yapabilsin. Boyle bir tatbikata giristigimiz takdirde
bir gok patirti, guriiltu cikacaktir. Bunun heniiz zamani gelmedigini zannederim. Tedricen
alistirmak suretile gidilmesi yerindedir.- Birinci smif mevkilerde ve ekispreslerde tatbik
edilebilir.
ZlYA GEVHER ETlfti(ganakkale) — Tesekkiir ederim. Diger vagonlar igin tabii biraz
miiskiil olacaktir. Yalniz yeni gelen demir vagonlarm iginde bu tertibat hazirdir. 0 kadar
hazrrdir ki, bizi oraya koymamak igin kelebekleri kaldrrmislardrr. Emir verirler ve kelebekleri taktirirlar ve bu aks>m gider yatariz.
BALKAN — Baska soz isteyen yokutr. Maddelere gegiyoruz.
Devlet demiryollari ve limanlari i§letme umum
miidurliigu 1937. mali yili biitge kanunu
MADDE 1 — Devlet demiryollari ve limanlari i^letme umum mudurlugu 1937 mali yili
masraflan igin bagli (A) isaretli cetvelde gosrildigi iizere 29 870 850 lira tahsisat verilmistir.
F.
Lira
1 tJcret ve yevmiyeler
7 917 990
BA§KAW — Kabul edilmistir.
2 Daimi memuriyet harcrrahi
16 600
BALKAN — Kabul edilmistir.
3 Muvakakt memuriyet harcrrahi
48 700
BALKAN — Kabul edilmistir.
4 Devir ve teftis. harcrrahi
102 200
BALKAN — Kabul edilmi§tir.
5 Idare teskilatma dahil memur ve
miistahdemlere yardnn
934 625
BA§KAN — Kabul edilmi§tir.
6 Idare masraflan
1 181 704
BA§KAN — Kabul edilmigtir.
7 Isletme masraflan
11 813 630
BA§KAN — Kabul edilmigtir.
8 Miitenevvi masraflar
238 500
BA§KAN — Kabul edilmistir.

d : 1

F.

lira

9 Borglar
451 500
±>A£KAN — Kabul edilmistir.
10 Tesisat ve tevsiat masraflan
978 000
£A§KAN — Kabul edilmistir.
11 Sigorta iicret ve sermayesi
62 000
B A ^ K A J * — Kabul eaiimistir.
12 Tekaiid, dul ve yetim maaslan
1 860
BALKAN — Kabul edilmistir.
13 Mubayaa olunan hat ve limanlarm senelik faiz ve itfa kar§iliklan ve sair masraflan
4 975 909
JBA§KAN — Kabul eailmi§tir.
14 3071 numarali kanunun 2 nci
maddesi mucibince Srvas cer atelyesi tezgah ve sair tesisati
masrafi
500 000
I S A § K A N — Kabul edilmistir.
15 Trabzon - Iran hudud transit
yolu otobiis, kamyon ve otomobil
isletmesi masraflan
271 881
bA§KAN — Kabul edilmistir.
16 Ecnebi misafirlere mahsus servis
vagonu bedeli
80 000
B A § K A N — Kabul edilmi§tir.
17 1715 numarali kanunun 8 nci
maddesi mucibince Cumhuriyet
Merkez bankasma verilecek itfa
karsiligi
295 751
BALKAN — Kabul edilmistir.
(Birinci madde tekrar okundu).
BALKAN — Miitalea var mi?. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edilmistir
MADDE 2 — Umum muduf lugiin 1937 mali
yili masraflarma kar§ilik olan varidat bagli (B)
ia§retli cetvelde gosterildigi iizere 29 870 850
lira tahmin edilmistir.
Lira
F.
28 456 250
1 Demiryollar hasilati
BALKAN — Kabul edilmistir.
2 Liman ve rihtnn ve iskeleler
hasilati
800 000
BA§KAN — Kabul edilmi§tir.
3 Sihhiye tevkifati
220 000
BA§KAN — Kabul edilmi§tir.
4 Miitenevvi hasilat
120 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
5 Trabzon - Iran hudud transit
yolu otobiis, kamyon ve otomobil isletmesi hasilati
274 600
BALKAN — Kabul edilmistir.
(Ikinci madde tekrar okundu)
BALKAN — Miitalea var mi? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ;.. Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Umum mudiirlugiin 1937 mali
yili daimi memur ve mustahdemlerile nakil va-
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Sitaian kadrolari bagli (C) isaretli cetvelde gosterilmiftir.
BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiftir.
MADDE 4 — Umum miidiirluk taral'mJian
i§letilniekte olan demiryollar ve diger motoriu
vasitalar, limanlar, iskeleler ve maden ocaKlarmm butiin varidat ve hasilati bumara mahsus kanun ve nizamnameler dairesinde tahsil
olunur.
Erzurum - Sarikamis ve §uabati demiryoliari
igin 1929 butgesine bagii (0) isaretli tarile ahkami 1937 mali yilmda da tatoik olunur. Bu
tarifede tadilat icrasma Nafia vekili salahiyettardzr.
BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmi^tir.
MADDE 5 — (585 000) lirasi Ankara gar
binasi in^aatinin ikmali ile tesisat ve tezyinatma, (1 100 000) lirasi Srvas atelyesi in§aarcinm
ikmallle tevsiat ve iltisak yollarma, (1 030 000)
lirasi Geyve - Vezirhan arasmdaki (57) kilometrelik battm tecdidine, (398 000) lirasi hat tevsiatile muhtelif istasyon binalari ve hangar ve
ambar in§aatma, (887 000) lirasi da vagon ve
rotatif kar makineleri ve tezgah mubayaasma
sarfedilmek iizere (4 000 000) liraya kadar istikraz akdine ve bankalarda hesabi cari agtirmaga Nafia vekili ve bu hususa kefalet etmege
ve icabmda Hazine bonosu gikarmaga da Maliye
vekili salahiyettardir.
Bu membalardaiL hasil olan mebalig bir taraftan varidat biitgesinde acilacak hususi f asla irad
ve diger taraftan masraf biitgesinde yukarida
yazili hizmetlerin her birisi igin agilacak hususi
lasillara tahsisat kaydolunur.
1936 mali yili biitgesinin tahsisat kaydedilmeyen varidat fazlalarile 1937 mali yili masraf
biitgesinin tasarrufati ve muhtemel varidat f*zlalari bu istikrazin itfasma tahsis olunmuftur.
Mezkur istikrazm bu suretle itfa edilmeyen
kismi Idarenin muteakib yillar butgesine konacak tahsisat ile karsilanrr.
BA§KAN — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmisjtir.
MADDE 6 — 1937 mali yili nakdi muamelatmm tedviri ve 600 000 liraya kadar komiir,
1 000 000 liraya kadar malzeme ve ahfab tra
vers stoklan yapmak igin Umum miidiirluk
2 000 000 liraya kadar kisa vadeli istikrazlar akdine ve bankalar nezdinde hesabi cari agtmnaga
ve Maliye vekili bu istikraza kefalet etmege me
zundur.
BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiftir.
MADDE 7 — Devlet demiryoliari §ebekesi
iizerinde 1937 mali yili zarfmda iicretsiz veya
tenzilatli Ucretle seyahat etmek salahiyetiai
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haiz olanlar bagli (D) isaretli cetvelde gosterilmistir.
Devlet demiryoliari ve limanlari Umumi idaresinin teskilat ve vezaifine dair 23 mayis 1937
tarih ve 1042 sayili kanunun 24 ve 28 nci maddelerinin eshas nakliyatma aid hukumlerile mezkur kanunu muaddil 1 haziran 1929 tarih ve
1483 sayili kanunun 8 nci maddesinin 2 ici
fikrasi hukmii 1937 mali yili zarfmda
tatbik
olunmaz.
1042 numarali kanunun 25 nci madde^ile
posta kanununun 53 ncii maddesinin degistirilmesine dair olan 3108 numarali kanun hiikmii
ve 21 haziran 1930 tarih ve 9623 sayili Icra Vekilleri Heyeti kararnamesinin 1 nci Umumi
miifetti§e aid hukmii harig olmak iizere diger
hiikiimleri bakidir.
BA§KAN — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmisw,
MADDE 8 — Devlet demiryoliari ve limanlari i^letme umumi idaresinin teskilat ve vazaifine dair olan 1042 numarali kanunu muaddil
1483 numarali kanunun 8 nci maddesinin 1 nci
fikrasma tevfikan idare enciimenince verilecek
muvakkat miisaadenanleiiin adedi (700) ii gegemze.
BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 9 — Asagida gosterilen fikralarda
yazili hizmetlerden her birinin senesi butgesine
konulan tahsisati kafi gelmedigi takdirde ilaveten sarfma liizum gorulecek miktari tediyeye umumi miidiirluk mezundur. Bu suretle husule gelecek tahsisat f arki hesabi katide ayrica
gbsterilir:
#
A - Tahmil ve tahliye iicretleri,
B - Mahkeme masraflan,
C - Semplon ekspresi agigmdan Tiirkiye hissesi,
D - Reddiyat ve bilet satisi aidati,
E - Irad getiren emlak, resim ve vergileri,
BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 10 — Devlet demiryoliari memur
ve mustahdemleri igin Nafia vekaletince tasdik
edilmis olan memur ve miistahdemler talimatnamesi hududu dahilinde kalmak sartile haftada beser ve hafta iglerinde istimal edilmedigi takdirde senede 300 kiloyu gegmemek
iizere getirilecek erzak ve esya ile evlilere
senede (2 000) ve bekarlara (1 000) kiloya
munhasir olmak iizere getirilecek mahrukat
meccanen naklolunur.
BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 11 — 1932 - 1936 mali yillan biitge
kanunlarmdan hiikiimleri 1937 mali yili zarfm-
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da dahi devam edecek olanlan bagli (H) isa- j layipta tabii seklini bulunca artik Biitge ve Dahiliye encumenlerinin kabul ettigi sekilde ayrica
retli cetvelde gbsterilmistir.
bir sahsiyeti hukmiyeyi haiz olmasma luzum var
BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Kamidir? Esasen istigal ettigi madde vazaifi belebul edenler... EtmiyenleT... Kabul edilmistir.
diye meyanmdadir. tmar islerini, oldugu gibi beMABDE 12 — 1932 mali yili sonuna kadar
lediyeye bagli olunca, zaten belediye bir sahsisarfolunup ta mahsubu icra edilmeyen mebaliyeti maneviyedir. Onun reisi olan zat te bunun
gin eski seneler biit<jelerinde kullanilmayan
da idaresini deruhde edecektir. Aynca s^ahsiyetahsisati kanplik tutularak 1937 mali yili biitti hukmiye kabul etmek ve buna miimasil olagesinde agilacak ayri bir fasla masraf kaydi surak belediye reisini tammak ne fayda verecekretile mahsubu icra olunur.
tir? Izahat verirlerse, Hukumetin teklifinin miiBALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Kazakeresi igin dusundiigum teklifte bulunmaktan
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
belki vaz gegerim.
DAHlLlYE V. §UKRtt KAYA (Mugla) —
MADDE 13 — Bu kanun 1 haziran 1937 taArkadaslarnn, Ankara Imar miidurliigu, Ankara
rihinden muteberdir.
Devlet merkezinin plamni tanzim ve tatbik igin
BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Kakurulmus, bir miiessesedir. Ankara belediyesibul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
nin nihayet ne biitgesi, ne de teskilati ve ne de
MADDE 14 — Bu kanunun hiikiimlerini icsalahiyeti fenniyesi, boyle biiyiik bir yiikii iizeraya Maliye ve Nafia vekilleri memurdur.
rine alacak kabiliyette olmadigi igin, Devletin
BALKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Kayakmdan alakadar oldugu ve nakdi fedakarlikbul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
ta bulundugu bu sehrin imari igin bir Devlet orLayihanm heyeti umumiyesini agik reye argani kurmak tabii ve zaruri gorulmustu. Dostlazediyorum.
rimizm ve hepimizin yiizunu gulduren Ankaranm hali hazrn, milletimizin biiyiik fedakarligi•i — Ankara sehri Inuir miidurliigu teskildt
ve vazaifinin Ankara belediyesine devri hakkm- nm eseri olmakla beraber, kismen de bu miidiiriyeti
umumiyenin
eseridir,
denilebilir.
da kanun layihasi ve Dahiliye ve Bitter encumenAnkara,
Tiirkiyenin
ilk
plani
yapilan
leri mazbatalan (1/828) [1]
ve sehir hayati yas,adigi halde tatbik
BALKAN — Bu giinkii ruznameye alrnmasiedilen bir sehirdir. Tabii bir gok ruhi ihve simdi miizakeresine karar verilen Ankara
yadi, kanuni ve hukuki mii§kiilata maruz kal§ehri Imar mMurlugu teskilat ve vezaifinin
di, bir gok safhalar gecirdi. Fakat gerek AnkaAnkara belediyesine devri hakkmdaki layiharalilar ve Ankarada alakadar olanlar ve gerek
nm m&Bakere&ine gegiyoruz.
Hukumetin ve Imar mudttriyetinin mukabil suplesleri - zaman zaman had bir sekilde olsa bile Layihanm mustacelen muzakeresi de teklif
bu miigkulati ortadan kaldirdi ve bugiin bir kisediliyor.
mmi giizel gordugumiiz Ankaramiz meydana
Mustacelen muzakere edilmesini kabul edengeldi. Ankaramizm boyle giizel bir niimune oller ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
masi, bize, diger gehirlerimizi de, Ankaraya yaHttSNE KlTABCI (Mugla) — Layiha yeni
km ve Ankara gi\?i, temiz, giizel, havah bir §etevzi edildi. Onun icin tabiatile tetkik imkani
hir yapmak ihtiyaemi ve hevesini vermistir.
yoktu. Yalniz imar biitgeleri uzerinde evvelce
Her belediye gayet tabii olarak bunu tatbik etba-zi tenkidler yapmistim. Onlardan hatmmda
mekle me§guldur.
kalan bazi noktalan arzedecegim ve enciimenlerden izahat vermelerini rica edecegim. Bu is
Gegen sene biitceleri mevzuu bahis olurken,
tabii §eklini buluyordu, eger Hukumetin teklifi
Ankaraya aid olan kismin Ankara belediyesine
kabul edilseydi. Hakikaten imar isleri belediyebaglanmasi ve Dahiliye vekaletinde diger biiye aid bir ifitir. Ankaranm merkezi Hiikumet
tiin belediyelerin iglerile ugragacak bir te§ekkiil
olmasi itibarile buna fazla ehemmiyet verilmesi
yapilmasi hususi miitalea olarak goriisuldii. Enlazimgelmis ve Dahiliye vekaletine bagh miistaciimenlerde, karar denemezse de, bir cereyam
kil ve §ahsiyeti hiikmiyeyi haiz bir miidiiriyet
efkar hasil oldu. Bendeniz de bu kiirsiiden arzteskil edilniisti. Fakat isin tabii cereyam beleederek, gelecek sene Imar mudiiriyetini Ankara
diyeye baglanmasi merkezinde idi. Bunu evbelediyesine bagliyacagrmi arzetmi§tim. Bu kavelce soyledigimiz vakit zannederim, muhterem
nun layihasi o miizakerelerin neticesidir. Bu
§'iikrii Kaya demislerdi ki, « Imar muduriyetite§ekkulii Ankara belediyesine baglamak denin merkezden baska tasraya aid bir takrm promek, miiessesenin §ahsiyeti hiikmiyesi ve biitiin
jelerle de alakasi vardir. Isjin boyle dehukuk ve vecaibi ile baglanmasi demektir. Bunvami muvafiktir ».
Orasmi
birakalim.
da zaruret vardir ve gittikge artmaktadir.
Fakt
simdi Ankara belediyesine bagQiinkii Ankara plani tamamlanmis olmakla beraber tatbikati tamamlanmamistir. Ondan sonra
Ankara haricinde kalan kxsmi dahi Mr plana
[1] 210 sayih basmayazi zaphn sonundadir,
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siiren ve gok az iztirab vermis, olan tecrubeye
baglamak garureti hasil olmugtur. Bu plani yapistinad etmektedir. Onun igin zannediyorum
tirdik, Heyeti Vekilede tasdiktedir. Keza onun
ki, Kitapgi Hiisnii ve diger arkadaglarimm zida tatbiki icab eder. Planin tatbiki eski §ehire
hinlerinde hasil olacak olan bu siipheyi izaleye
dogru tevessii ettigi igin buradaki i§ler daha gokafi gelecektir.
galacaktir. Halkin ihtiyaci ve sairesi orada daRiilFIK INCE (Manisa) — imar planlari nokha fazladir. Binaenaleyh onlara yol gostermek,
tasi, noktasma takib ediliyor muV. lsitiyoruz ki,
kolaylik gostermek zarureti hasil olacak, bu da
bir tegekkiile ihtiyag gbsterecektir. Bizim ilk
bazan bozuluyormug.
kanunda bu maksad ifade edilmedigi igin DahiDAHILIYE V. §UKRU KAYA (Mugla) —
liye enciimeninde diger arkadaglarla g6rii§tiik
Arzedeyim. Benim meslegim degil, teknik bir
ve Dahiliye enciimeninde madde madde mutabik
istir ama bu miinasebetle alakaaar oldum. §ekaldik. Ankara §ehrinin imari noktasmdan ve
hirlerin plain evvela bir ideal plan olarak, tagerek halkin i§inin siiratle ve hakkaniyet daisavvuri olarak yapilryor.^ Bu tasawuri planlar
resinde goriilmesi igin bu gekli tercih etmekte
1/400, 1/2000 gibi buyuk paftalar iizerinde yamuztar kaldik. Biitge enciimenine intikal ettipildigi igin araziye tatbikinde az gok degi§iyor.
gimiz vakit Kitabgi arkadagimizm fikirleri oraEvler yikildigi aitindan ne gikacagi yolun, ne
da da vaki oldu. Miinakagalardan sonra Biitge manzara alacagi, hatta parke dd§eme bile, evveldeu
enciimeni arkadaglarimiz da Dahiliye eneiimenikabili tasavvur olmadigi igin tatbikatta her vanin fikrine iltihak ettiler. Ufak tefek bazi taskit ve her yerde bir taken degi^iklikler oluyor.
hihle aynen kabul ettik. Bendeniz tekrar arzeBizim burada da boyle degisikiiklere tesadiif etderim ki imar miidiiriyetini Ankara belediyetik. Her yerde de boyle olurmug. Misalleri varsine devredecek olursak Ankara belediyesinin
drr. Yalniz bu degigiklikler keyfe ve arzuya
§ehir igin yapacagi ve yapmakta oldugu i§leri
tabi degildir. Bir yerde tatbikatta degisiklik
i§gal etmi§ olacagiz. Ankara belediyesinin imahasil oldugu vakit, evvelemirde ~bu degisiklik
rin tatbikatmda bazi vazifeleri vardir. Kanunun
kendisine bir mukavele ile bagli bulundugumuz
kendisine tevdi ettigi bu vazifeleri yapmakla
miitehassisa gider. O, tetkik eder, ondan
miikelleftir. Fakat bu dogrudan dogruya plan
sonra §imdi mevcudiyetini mevzubahsettitatbikatma aid i§lerdir ve Ankarada bina yaptigimiz komisyona bir avan proje verir, o da
ran arkada§larm en gok alakalan bu muduritetkik eder ve mahalline gidilir. Bu gekilde o
yetledir. Bunu belediyeye intikal ettirdigimiz
komisyon da mutabik goriirse, ilk planda oldu.vakit, belediye tabii diger
vazifelerle de
gu gibi, Heyeti Vekileye gelir. Oradan tasalakadar olacagi igin, kadrosu bugiinkii gibi gaviben gikar. Yalniz ufak tefek, goze goruneli§amiyacaktir. 0 halde Ankara belediyesine
miyecek kadar degisiklikler oluyorsa onu bilvermekteki gaye ve menfaat nedir? Ankara bemiyorum. Ben gimdiye kadar bu kaidelerin halediyesine vermekteki gaye ve menfaat evvela
ricinde bir degisiklik oldugunu zannedmiyorum.
7 - 8 senedenberi devam eden bu tatbikat esasFakat bazi binalarm genigiigi, uzunlugu ve irli geklini gehirde almi§tir. Artik Hiikumetin ve
tifai hususunda §urayi devletin kararlari varHiikumetin miimessili olarak Dahiliye vekilinin
dir. Buna da itaat edilmektedir. Bu kararlar
bizzat bu i§in teferruatile ugragmasma ihtiyag
da, plan icraati diye telekki edilmektedir.
kalmamigtir; bu bir.
REFIK INGE (Manisa) — Halkevinin oniintkincisi; demin de arzettigim esbab dolayiside, Tayyare Cemiyetinin arkasma tesadiif eden
le, eski §ehire intikal ettikten sonra gerek so- yerde
bir ingaat vardir. Bu, Halkevinin giizel mankaklarm tanziminde, gerek evlerin avlularma
zarasmi
bozmaz mi?. Ve bu insaat imar prograkadar girerek adalar yapilmasi §ekli, belediye
mme kabili telif midir?.
ile bunlar arasmda bir takim tatbikat ihtilaflaDAHILIYE V. gttKRtJ KAYA (Mugla) —
ri dogurabilirdi. Onlar bugiin riyasete gegmek
Evet; Halkevinin bniine ve Tayyare Cemiyetiitibarile, bu tegekkiil oraya bagli bulunmak itinin arkasma tesadiif eden yer planda da insabarile bu gibi ihtilaflar da daha bidayette halat mahallidir. Yalniz Halkevini mumkiin merledilecek ve tatbikatta suhuleti mucib olacaktir.
tebe kapatmamak igin irtifa o nisbette verilBu kanunu bu kanaatle, hem Ankara §ehmistir.
Kaldmlan kayalar da o sebebdendir.
rinin imarma daha ziyade hadim olmak ve planGegenlerde,
zannedersem/ rNafia vekili arlari suhuletle tatbik edebilmek, hem de Ankakara halkmm ve Ankara ile alakadarlarm isleri kadasimiza bir sual sormu^lardi, ben de burada
idim, demislerdi ki; bu genglik parkma dbkiiigin kanun ve usullere nazaran, bu gunkiine
nisbetle, daha iyi ve maddi menfaatler nokta- len toprak nedir?. ileride burasi park olacaksa
bu toprak tekrar kaldrrilmak icab etmiyecek
smdan daha miisait olacagi kanaatile getirmis
bulunuyoruz. Esbabi mucibe bundan ibarettir. mi?.
Binaenaleyh kanunun bu esbabi mucibesinin arO toprak oraya genglik park plani iktizasi olakadaglarim tarafmdan da kabul edilmesini rak getirilmekte ve orasi imla edilmektedir. Diger
rica ediyorum. gunkii bir defa Hiikumet uzun
bazi insaat dolayisile artan topraklar da bura-
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Simdi buradaki fark bir miitehassis ile iki
miitehassis farkidrr. Buna bilhassa nazari dikkatinizi celbederim.
Maliyeyi koyuyoruz, qiinkii para veriyoruz;
Ankara Belediyesi de mali isjerle Maliyenin muzaharet ve kontroliine tabi olsun. Bu, giizel, Sihhiyeyi koyuyoruz, gayet tabii olarak Sihhiye veAnkara sehri Imar mudurlugiinun Ankara
kaleti Devlet merkezindeki sihhat i|lerile alakaBelediyesme baglanmasi hakkmda kanun
dardir. Bu da cok giizel.
MADDE 1 — Ankara sehri Imar mudiirlugii,
Ictimai muavenet, ayni.Nafia vekaleti, tekhususi kanunlarmda gosterilen teskilati, vazife
nik is,lerde kontrol yapsm diye konulmu§, bu da
ve salahiyetleri baki kalmak sartile Ankara Begayet tabii. Imar ve Ankara Belediyesi de bulediyesine baglanmistir.
na ithal ediliyor. Bu da tabii. Simdi kala, kala,
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
Hiikumet iki miitehassis istiyor, Butce enciimemi?. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka- ni bir miitehassis diyor. Birinin yerine de Dahibul edilmistir.
liye hukuk miisfavirini koyuyor. Buyurdular ki,
?ahsa taalluk eden hukuk vardir, bunun igin
MADDE 2 — Imar idare heyeti Belediye rehukuk
mii§avirini ilave ettik.
isinin riyaseti altinda Icra Vekilleri Hevetincs
Arkada§lar,
Hiikumet dii§unmii§ ki, tmar heintihab edilecek olan Maliye, Sihhat ve Igtimai
yetine
iki
miitehassis,
iki teknisiyen gelsin ve
muavenet, Nafia, Dahiliye vekaletlerine menbu
suretle
§ikayetlerin
bniine gegilsin. Eger bu
sub birer zat ve Dahiliye vekaleti hukuk mii§agun, su yol ewela boyle yapildi, sonra boyle olviri ile bir mutehassistan ve tmar miiduriinden
du, blok evler, bahgeli evler ve saire diye imarterekkiip eder.
dan §ikayetlerimiz varsa bunlar hep miitehasIdare heyetince verilecek kararlarm icrasi
sislarm nedretinden dolayidir. Hiikumet bunu
tmar mudurlugiinun miimessili olan Belediye
dii§iinerek iki miitehassis koyuyor, ilmi, fenni
reisine aiddir.
meselelerde imar heyetini takviye ediyor. ButZlYA GEVHER ETlLt (Qanakkale) — Biitce enciimeni, fen miitehassismdan birini alryor.
§e enciimeni burada bir tadil yapmis. HiikumeHukuk miis,aviri koyuyor^ Madde sarihtir. Datin teklifinde olmadigi halde dahiliye hukuk
hiliye vekaleti isterse hukuk mii§avirini, isterse
mu§avirini de ilave etmi§. Bu, neden icab etdiger bir devlet memurunu gonderir. Binaenami§tir?
leyh Dahiliyenin miimessili vardir. Dahiliye arzu ederse oraya hukuk mii§avirini gonderir*.
BttTQE En. M. M. RAtF KARADENtZ
Amma Butce encumeninin noktai nazarmi kabul
(Trabzon) — Butce enciimeni, gerek Dahiliye
enciimeninde hazirlanan metinden ve gerekse
edersek imar heyeti 2 mutehassistan mahrum
Hiikumetge teklif olunan metinden ayri olarak
kalir, hem de kanunu zayiflatmi§ oluruz. Onmaddeler hazirlami§ ve bazi hiikiimler koymu§dan sonra bir §ahsm hukukuna taalluk eden bir
tur. Bunlardan bir tanesi de idare heyetinin temesele olursa, memleketin her tarafmda ancak
§ekkiiliine aiddir. Hiikumetin teklifinde, idare
kanunlar hakimdir, boyle bir heyeti fenniye
heyetinde iki miitehassis vardir. Idare heyetinolmasa bile, Belediyenin yapacagi heyeti fennide, hususi miilkiyete aid bazi i§ler derpi§ edilye §ahsi hukuka riayete mecburdur. Eger riayet
mekte ve kararlar almmakta oldugundan bu iki
etmezlerse - hepimiz riayet ettirmenin yolunu
mutehassistan birisinin yerine bir hukuk mii§aogrendik, biliyoruz - memleketin mahkemeleri
viri koymagi miinasib gormii§tiir.
vardir. Ya kazai veya idari mahkemelere gideriz. Binaenaleyh ilim ve fenne ehemmiyet ver01. KAZIM SEVtJKTEKtN (Diyarbekir) —
digimiz yerlerden, katiyen fen mutehassismm
Mudafaaya aid yapilacak siginak gibi binalar
gikanlrp yerine ba§ka bir zatm konulmasina tada vardir. Bu heyette bir de kurmay zabitin buraftar degilim. Dahiliye vekaleti isterse oraya
iunmasi icab etmez mi?
hukuk mii§avirini gondersin. Zannederim ki
ZlYA GEVHER ETILl (Qanakkale) — Arnoktai nazanma Biitge enciimeni muhalefet etkada§lar; Hiikumetin getirdigi teklif gayet sarihtir. Okuyorum: Nafia, Dahiliye vekaletlerine miyecektir. Bunu tekid eden bir de takririm vardir. Kabuliinii rica ederim.
mensub birer zat ile iki mutehassistan ve BeleBttTQE En. R. MUSTAFA SEREF OZKAN
diye reisile tmar miiduriinden te§ekkiil eder.
(Burdur) — Ziya Gevher arkada§imizla aramiz
Simdi BiitQe encumeninin teklifini okuyalim.
da, zannetmiyorum ki hie bir fark bulunsun.
tmar heyeti Belediye reisinin riyaseti altmda IcBiitge enciimeninin du§undiigu §udur: Bu kora Vekilleri Heyetince intihab edilecek olan Maliye, Sihhat ve Igtimai muavenet, Nafia ve Damisyonda Imar miidiirii bulunuyor ve i§ bakihiliye vekaletlerine mensub birer zat ile Dahilimmdan bu zat kendilerinin arzu ettikleri gibi
ye hukuk mii§avirinden ve bir miitehassis- |I teknisiyendir.
tan...
II
Nafiadan da bir kimse bulunacaktir, o da
ya getirildigi icin fazla bir masrafi mucib olmayacaktir. (Giizel, "giizel sesleri).
BALKAN — Baska miitalea var mi?. Maddelere gecilmesini kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmistir.
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mtihendis olm&k itibarile teknisiyendir. Bunun
yanma, Hukumetin teklifinden fazla, zannederim Dahiliye enciimeni, iki teknisiyen daha Have
etmistir. Biitge enciimeni dusiindii ki iig teknisiyen boyle bir komisyonda kafidir. Fakat kendilerinin de tasvir ettikleri veghile, mesela daima hukuki ihtilaflar zuhur ediyor. Bu hukuki
ihtilaflar yiiziinden insaatta bulunacak kimseler
Devlet surasma miiraeaat edib oradan karar
almak mecburiyetinde bulunuyorlar. Bu karar
almmcaya kadar, siibhesiz isler gegikiyor. §imdi bu komisyonda bir hukuk miisaviri bulunacak olursa heyeti tenvir eder, heyet bu tenvir
ile, is sahiblerini; Devlet surasma miiraeaat
ederek, karar almaktan miistagni kilar. Bu itibarladir ki oradaki teknisiyenlerden birisini gikarip onun yerine hukuk musavirmi koyduk.
Fakat kendileri herhalde bir teknisiyen daha
olsun diyorlarsa ona hie bir mani yoktur. Biitge enciimeninin gok arzu ettigi ve 50k faideli
gbrdiigii, 0 heyette bir hukuk musavirinin bulunmasidir. Bu hukuk musavirinin de en miinasip olani, Dahiliye vekaleti hukuk musaviridir.
Biitge enciimeni maddede onu ayriea tasrih etmistir. Mesele bundan ibarettir.
ZlYA OEVHER ETlLt (Qanakkale) — Baskannnm noktai nazarile benim noktai nazarim
arasmda daima ihtilaf olacaktir. Buyurdular ki,
boyle bir takrni hukuki mesail oluyor, binaenaleyh bunu boyle dugundiik, koyduk gibi, tarif buyurduklari meseleye bakacak olursak, 0
, hukuk musavirinin Adliyeden gelmesi lazimdir.
Teknik bir teklif serdetmek i<jin soyle diisiiniiyorum. Eger Biitge enciimeni behemehal bir hukukgunxin bu heyet igerisinde bulunmasmi arzu
ediyorsa o,nu, tmar miidiriyetinin biinyesinin
igine ahnalidir. Bu heyet, bir, ayda iki kere
toplanip da eshasm hukuku ile ugrasacak olursa
bilmem 0 hukuk temin edilir mi? Dahiliye hukuk miisavirinin zaten basmdan isi asmistir.
Hem 0 azaya yazrk hem de isimize yazik. Hangi
noktadan tetkik edilecek olursa olsun, Biitge encumeniain noktai nazaramda israr etmemesi daha dogrudur. Hukukgryi imarm igerisine koyalim, komisyona koymryalim.
DAllLlYE V. §tJKRtT KAYA (Mugla) —
Zannedjyorum ki arkadaslarimm fikirlerini tevhid kabll olacaktir. Hukuk miisaviri teklif olundugu vakit, Biitge encumeninde; Adliye de hatira gelmisti. Fakat adliyeyi icrai islere kanstirmamagt daha dogru bulduk. Orada hukuki bir
meselenin izahi lazim geldigi vakit, bunu hukuk bilen bar zatm yapmasi icab ederdi, yani
orada bir hukuk musavirinin bulunmasi iktiza
ediyordu. Bu da kim olabilir? Dahiliye vekaleti
vazife itibarile, huzurunuzda ve efkan umumiyede vekanun nazarmda bu islerin son mesul
yeri oldugu igin kendisinden gidecek bir miimessilin, hukukla da alakadar olmasmi teklif
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ettiler ve derhal kabul ettik. Bu da olsa olsa
Dahiliye hukuk miisaviri-olur. Qiinkii oraya gelen her hangi ihtilafli bir mesele, kanuna muvafik midir, degil midir, zaten evvela hukuk
miisavirinden geger, evvela 0 miitalea eder ve
sonra onu ben miitalea ettigim vakit, bu miitaleadan 0 mesele iizerindebir fikrim olur. Bu fikri
ben de derhal kabul ettim ve pratik buldum.
yoksa imarm ayriea, hukuk islerile mesgul bir
memuru vrdir. Bu sirf miizakerati ibtidaiyede
bir fikir edinilmesi igindir.
Iki miitehassis bulunmasi hakikaten dogrudur. Bu hem tatbikati temin, etmek igin lazimdir, hem, de diger islerde kullanilabilir. Binaenaleyh Biiyiik Meclis kabul buyurursa iki miitehassisla beraber hukuk miisavirini de koyalim.
Hem arkadasimm dedigi cihet takviye edilmis
olur, hem de benim goziim dimagim olan hukuk
miisaviri de orada bulunur. Zaten Biitge enciimeni reisi arkadasim da 0 miitaleada bulundular. Binaenaleyh zannederim ki fikirleri telif
etmek kabildir.
Sonra signaklara gelince: Pasif miidafaa teskilati zaten Dahiliyeye aid bir vezifedir.
Eger arkadasim bir takrir verir de Heyeti
Aliye de kabul ederse menfaat vardir.
DAMAR ARIKOGLU (Seyhan) — Bir miitehassism ilavesile senevi sarfedilecek paranm
miktan nedir?
DAHILIYE VEKILI §UKRU KAYA (Devamla) — Bu Heyeti Vekile kararile olur. Yerli
bir miitehassisa ayda 300 lira verecek olursak,
ki eline 250 lira geger. senede 3000 lira tutar.
ZIYA GEVHER ETILI (Qanakkale) — Bir
hukuk prensibi iizerine vekilimizin nazari dikkatini celbetmek isterilm. Bu maddede deniliyor ki:
egerbelediye reisi itiraz etmek isterse bir hafta
iginde Dahiliye vekaleti nezdinde itiraz edebilir.
Bittabi bu itiraz, Dahiliye vekaletinde Hukik
miisaviri tarafmdan tetkik edilecektir. Bu vaziyette hukuk musavirinin bulundugu bir komisyonda belki onun tesirile verilen kararm
yine ayni zat tarafmdan tetkik edilmesi, acu,ba
kanuni prensiblerle telif edilebilir mi?
DAHILIYE VEKILI §UKRtJ KAYA (Devamla) — Prensibe dokunur bir sey yoktur. Bunun reyi srrf istisaridir. Onun fikri ne olursa
olsun karar Dahiliye vekiline aiddir. Her karar
Vekil tarafindan mucib denilmedikge iniaz olunmaz. Dahiliye hukuk musavirinin oradi buli.nmasi, Dahiliye vekilini tenvir noktasmdin, daha
faydalidrr. Orada miizakere boyle cereyan etti,
Sihhiye miimessili soyle soyledi Nafia miinessili
soyle soyledi Belediye reisi soyle itiraz etti soyle
yapmak daha dogru olur, degildir diye beid ikaz
eder. Ben de belediye resile daha iyi konusurum.
Bunun prensibe de dokunacak tarafi olmasa
gerektir.
M. M. E. R. 01. KAZIM SEVUKTEKIN (Diyarbekir) — Ben maruzatnni teyid edecektim.
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Bay vekil de kabul ettiler, nratehassirladan binainin de Kurmay subay olmasmi teklif .ediyorum.
Yeni yapdan bir memleketin imari di^uniiliirkeB
onun mtidafaasmi da dityiinmek lazrm gelir.
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lar ... Almayanlar ... Nazari dikkate almmami?tir.
(Gl. Kazim Sevuktekinin takriri tekrar
okundu).
BALKAN — Takriri nazari dikkate alanlar...
Yyksek Reislige
Almayanlar... Nazari itibare almmamistir.
«... Dahiliye vekaletine mensub hirer zatle
i§u halde maddeyi aynen reyinize arzediyoiki miitehassistan ...» §ekline komilmasmi teklif
rum. Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ...
ederim.
Madde kabul edilmistir.
Qanakkale
MADDE 3 — tdare heyeti, haftada en az bir
Ziya Gevher Etili
defa toplanrr. Heyetin memur olan azalarma
(Red sesleri)
mesai saatleri haricindeki gali§malan igin ayda
ZtYA GEVHER ETILI (Qanakkale) — Bu
elliser ve reisine 75 liraya kadar huzur iicreti
takrir meselesinde Saym Dahiliye vekili dedi- verilir. Memur olmayan mutehassis azanm huler ki> arzu ederseniz t}M veya bu suretle olma- zur iicreti Icra Vekilleri Heyetince tesbit olusma imkan vardir. Ben de bundan cesaret alanur.
rak bu noktayi arzediyorum. Dahiliye vekaletiHttSNtt KlTABCI (Mugla) — Barem kanunin hukuk mus,aviri, idari kararlan tefsir eder. nu gok iyi esaslar koymustur. Bilhassa memurEshasa taalluk eden islerde, kendisinin idari
larm kendi islerine aid herhangi bir §ekilde
ve adli mahiyeti goz oniinde olacagi igin behemunzam para almamalarmi sureti katiyede tasmehal idari bir hukuk musavirinin burada burih etmistir. Burada imar mudurii dogrudan
lunmasnia pek ihtiyag goriilmez. Onun icin Dadogruya bu isle alakadardir. Belediye reisi de,
hiliye hukuk musaviri yerine iki miitehassis
kezalik onun gibi, dogrudan dogruya alakadaralmmasi, bu kanunu takviye edecektir. Idari
dir. §u halde Biitge enciimeni bu hiikumle esasi
hukuk musavirinin bulunmasi hie bir zaaf tevlid
nasil telif etti? Masrafta gok tasarrufa riayet etetmeyecektir. Esasen Dahiliye vekaletinin hakmemiz lazmigelir. Bir miitehassism verecegi
kidir, her zaman onu miimessil olarak gonderemenfaati, 4 000 liraya tercih eden Biitge enciimebilir ve kendisini tenvir edebilecek her hanei
ni, burada bu iki zate 1500 lirayi neden Veriyor)
faukuki malumati da alabilir. Binaenaleyh bu iki
Liizumsuz, gtinkii bu zatler o isi gormege mecmiitehassisi Qikartmayalim.
burdurlar.
Sonra yine Biitge enciimeni, Ziraat bankasi
BALKAN — Bir takrir daha var.
kanunu He giizel bir esas koymustu. Oranin,
Yiiksek Baskanhg-a
miidiirii ile erkani diger isler yaptiklari takdirImar idare heyeti azasi arasmda bir kurmay
de ayrica para almryacaklardi. Vakia Adliye ensubayi bulundurulmasmi arz ve teklif ederim.
ciimeni bunu gikarmisti, fakat bu hiikmiin gok
Diyarbekir
dogru oldugunu ve miimasili tesekkiillerede te$Kazrni Sevuktekin
mili liizumuna kani oldugunu tasrih etmisfti.
B. E. M. M. RAIP KARADENIZ (Trabzon) —
§u halde memurlar igin nasil oluyor da maa§mArkadaslar, eger verilen takrir kabul buyurudan baska iicret almaga imkan ve yol veriyolacak olursa, (Hangisi sesleri) bir miitehassis
ruz? Bence ayrica maas verilmesi katiyen
daha ilave edilecegi hususu kabul edilirse, Imir
dogru degildir. Diger dairelerden gelecek memudurliigii biitgesine en asagi 4 000 liranm daha
murlara gelince, bunlara da iicret vermek igin
zammi icab edecektir. Imar mudurlueii varidati
kendilerini saati mesai haricinde galis.tirmaktan
zaten Devlet biitgesinden alman paradan ibaretkurtarsak daha dogru olmaz mi? Sonra saati
tir. Buraya bir zat daha ilave edilsin dendigi
mesai haricinde galisacak komisyonda bir tavakit, bunun mali tesirini de hesablamak lazunkim katibler ve memurlarda hizmet gorecektir,
dir. Dahiliye vekaletinden gelecek hukuk musaonlara da mi bu verilecektir? Bu gikmaz yoldur.
viri ayda 50 lira alacaktir, diger mutehassis ta
Bunun kaldirilmasi en dogru hareket olur zandisaridan almacak ve bu heyette bulundurul*nederim. Heyeti Celile lutfederse bu hususta
caktir. Eger Heyeti Celile 4000 liranm daha
verdigim takriri kabul buyurur.
ilavesinde mahzur olmadigmi kabul ederse, BiitDAHlLlYE V. §tJKRtT KAYA (Mugla) —
ge enciimeninin de diyecegi yoktur.
Bu, eski biitge kanunlarmda da mevcud bir hiikumdiir, yeni bir hukiim degildir. Madde aynen
Diger arkadasmim takriri bir erkani harb zaburaya nakledilmi^tir.
bitinin ilavesi yolundadir. Bana bir erkani harb
H3VSNU KtTABCI (Mugla) — Eski bir hiizabitinin bu heyette vazifesi yok gibi geliyor.
kiimdiir, buna itiraz sebketmez denemez.
Bu ciheti Yiiksek heyetiniz takdir etsin.
DAHtLlYE V. SjjtJKRtJ KAYA (Mugla) —
BALKAN — Bu husustaki takrirleri tekrar
Prensib itibarile verilmekte olan bu paranm imar
okutuyoruz.
(Ziya Gevher Etilinin takriri tekrar okundu). is,lerile ugrasan bu memurlara verilmemesi zannederim adalete muvafik olmaz.
BALKAN — Bu teklifi nazari dikkate alan-
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HUSNU KITAPgi (Mugla) — Prensib itibarile verilmiyor ve onun ic,in sbyliyorum.
BALKAN — Takriri okutuyorum.
Yiiksek Baskanli^a
Vctincu maddenin «Heyetin memur olan azalarma mesai saatleri haricindeki cali^malan
i§in ayda elliser ve reisine 75 liraya kadar huzur iicreti verilir» ciimlesinin kaldirilmasmi teklif ederim.
Mugla
Hiisnii Kitapej
BtJTgE En. M. M. RAlF KARADENtZ
(Trabzon) — Mesaai saati dahilinde munzam
bir vazifede calisacak olanlara ayrica bir iicret
verilmemesi esas prensibtir. Fakat mesai saatinin haridnde olarak muayyen bir i§te §alisacaksm denilenlere bazi ahvalde iicret verile gelmektedir.
Arkadaslar, bendeniz Blithe enciimeninin
niein bunu kabul ettigini arzedecegim. Karar
vermek vine Yiiksek Heyetinize aiddir.
Kabul ederseniz tabii bu sekilde olacaktir.
Kabul etmezseniz eski sekilde kalacaktzr. Onun
i<?in miisaade edinde izah edeyim. Kac seneden
beridir Imar miiduriyetinin biiteesi Yiiksek Heyetinizce tasdik edilmektedir. Bu meyanda bu
maddeyi de kabul etmissinizdir. Hiikumet bu
sekilde teklif etmistir. Dahiliye encumeni de
aynen kabul etti. Biitce enciimeni de bunu
aynen kabul ederek arzetmektedir. Yani bu
hiikmii Biitce encumeni ihdas etmemistir. Elli
lira iicretle. haftada bir defa toplanacaktir ve
mesai saatleri haricinde toplanmalan sarttir.
Bize izah edilen esbabi mucibe de sudur: Eger
bu adamlara bu nara verilmiyecek olursa bunlarm Imar mudiirltigTinde calismalarz esas vazifelerinden olmadigr iqin bu isi benimsemiyecekler ve iizerinde lazim (reldiei kadar durmayacaklar. Eg-er Heyeti Celile bu para verilmeden
bu isin fforuleceeine kani ise kaldrrabilir.
DAHtLtYE V. §ttKRtt KAYA (Mugla) —
Arkadaslar, bu hevet tesekkul ettigi zaman, heyetin, Devletin biiyiik ve meanl memurlarmdan
miitesekkil olmasi tensib edildi. Sihhat umum
miiduru, Nafia, muhasebe veva varidat umum
miidiirleri gibi ve ilk devrede bu iicret konulmadi. Fakat imar islerinin avn daire ve binalarda
gortilmesi ve hakikaten giinde dort bes saat bir
is iizerinde tevakkuf etmeleri, hakiki sikftyetlerini mucib oldu ve bu sikayet Meclisi Aliye intikal etti. Meclisi Alive intikal ettikten sonra
dahi biz bunu tekrar Hiikumetin bir teklifi olarak getirdik. O zamandanberi her sene biitcede
geeer, gider ve simdive kadar buna dair hie bir
itiraz da olmadi. (Jiinki saati mesaileri haricinde hip bir vekalet, falan is iejn kendi miidiiri
umumisini saatlerce gondermez. Bunlarm haricinde bir memur gelib bu isi goremez. Memurlarm mesaisini daima miismir kilmaktasmiz.
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Alicenebligmiz bunu kesmege manidir. Esasen
Devletin diger dairelerinde buna benzer surette
cali^anlar maaslarile beraber bu paralan da
almaktadirlar. Cok rica ederim, buna mani olmaymiz, <?iinku dogrudan dogruya Meclisi Alinin eseridir.
BASKAN — Takriri tekrar okutuyorum.
(Hiisnii Kitabcmm takriri tekrar okundu).
BALKAN — Takriri reye arzediyorum. Nazari itibara alanlar.. Almayanlar... Nazari itibara
almmadi.
§u halde maddeyi aynen reye arzediyorum.
Kabul buyuranlar.. Etmiyenler.. Kabul edilmistir.
MADDE 4 — Imar miidiiru ile idare heyetine almacak miitehassis aza Belediye reisinin
teklifi ve Dahiliye vekilinin inhasi iizerine Icra
Vekilleri Heyeti kararile tayin ve ayni suretle
tebdil edilir.
Mudiirliigiin diger memur ve miistahdemlerinden 100 liradan fazla iicret alanlar Imar miidiiriiniin teklifi ve belediye reisinin inhasi iizerine Dahiliye vekili tarafmdan tayin olunur..
Memurlar Imar mudiirunun inhasi iizerine
beledive reisi tarafmdan tayin olunur.
BASKAN — Miitalea var mi?.
Maddevi kabul edenler... Etmiyenler. Madde
kabul edilmi§tir.
MADDE 5 — Icra Vekilleri Heyetinin tasdikine tabi olmayan idare heyeti kararlan aleyhine beledive reisi tarafmdan yedi giin iginde
Dahilive vekili nezdinde itiraz olunabilir.
Itiraz vukuunda vekilin vereceei karar ile
hevfttin itiraza ugramayan kararlan kati olup
icra.lfl.n la.srmdir.
BASKAN — Demir yollari kanununa rey
vermiven var mi?.
P.fiv t.onlama nmamelesi bitmistir.
REFtK INCE (Manisa} Bir defa gerek vekil
arkadaslardan, gerek alakadarlardan boyle okunmasma imkan bulunmiyan bir zamanda bize
kanun tevzi edilmemesini, bu vesile ile, rica
ederim. Hakikaten kanun numaralari da gogalmaga ba§ladi. Simdi bu besinci maddeyi okudum. Bunun manasmi §6yle buluyorum. Imar
miidiriyeti bir takim kararlar ittihaz edecektir.
Qiinkii Imar mudiirliigii kanununu okuyup da,
hangi meselelerin, hangi kararlarm Icra Vekilleri Heyetinin tasdikine iktiran edecegini, hangilerinin etmiyecegini bilemedim. Fakat bundan, eski tabir ile, mefhumu muhalif olarak §ikardigim manaya gore, idare heyetinin bazi
kararlan tasdika iktiran edecek, bazilan etmiyecek. §imdi Icra Vekilleri Heyetinin tasdikina tabi olmiyan idare heyetleri kararlarmda,
Belediye reisinin - ki §imdi Imar heyetinin de
reisi oldu - icinde bulundugu heyetin bu kararina kar§i muhalif olmak vaziyeti vardir. Yani
miitehassis, mu§avirlerinden miirekkeb olan he-
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yetin bu mutaleasma Belediye reisinin itiraz
hakki vardir ve Dahiliye vekili de bu itirazi
tetkik edecek, ne karar verirse, mesele onun kararma gore sureti katiyede halledilmi§ olacaktir. §imdi Imar miiduriyeti idare heyetinin nelere karar verecegini hatirlamadigrm igin, birincn madde mucibince Imar mudurliigune taalluk
eden te§kilat, vazife ve salahiyet aynen buraya dercolunuyof. Su dakikada aklima gelen mesele §u oldu: Acaba Imar muduriyetinin miimessili olan bu idare heyetinin ittihaz edecegi kararlar hangi kararlardir? Mahiyeti itibarile idari karar olduguna gore ya bundan esjhasm hukuku miitesssir olur ve yahud kendi biinyesine
taalluk eder, dahilde kalir. Eger umuru kendi
dahiliyesine miiteallik bir mesele ise, dogrudan
dogruya (Hierarchique) bir §ekilde halledilmesi noktasmdan bu prensip dogru bir geydir.
Belediye reisi ile Idare heyeti arasmdaki ihtilafi ben esasen dogru bulmam. Bu gibi ihtilaflar
igin mafevka miiracaati dahi dogru bulmam.
Ben reis oldugum halde, azalan fikayet etmegi,
hukuk prensipi itibarile ben dogru bulmam. 0nu birakalim. Boyle bir itiraz oldugu zaman ve
muamelati dahiliyeye talluk ediyorsa, mafevka
miiracaati nizami umumiyeyi temin noktasmdan
faydalidir. Eger bu idare heyetinin karari, eshasi sairenin, daha dogrusu ammenin herhangi bir
meselesine taalluk ederse bu, nihayet amme igin
bir ibtal davasi mevzuu ise, daha dogrusu amme igin bir hak iddiasmi miistelzim bir dava ise
bu takdirde, Belediye reisi olan zat buna itiraz
etsin ve bu itiraz da §u §ekilde mazhari kabul
olarak, Icra Vekilleri Heyetinin, Dahiliye vekilinin kararz katidir diye kabul olunursa, orta
yerde hakki muhtel olan zatin kanuni suretle
vaziyeti hukukiyesini miidafaa etmege imkan
kalmaz. Qiinkii kati ve lazimiilicradrr. Binaenaleh ben kendi hesabima bu i§i §byle goriiyorum:
eger bu kararlar Belediye reisi ve Idare heyeti
arasmda ihtilafi mucib degilse, dogrudan dogruya idari heyetin verdigi karar olmak dolayisile alakalinm hukukunu aramak hakki, itiraza
ugrarsa tehlikeye girecek gibi bir vaziyet vardir. Bunun igin tensib buyurursaniz bu prensibin idare itibarile bir defa mantikmi bulalim.
Qunkii emsali yok. Yani bir reisin riyaset ettigi bir heyetteki uzuvlar toplanarak ittihaz ettikleri ekseriyet kararile, mafevklerine idari
bir itirazda bulunmalarmm emsali gbrulmemi§tir. Vakia umumi meclislerde ittihaz edilen kararlara kar§i valiler tarafmdan bir itiraz hakki
mevcud ise de, umumi meclislerle daimi surette
inikad eden idare meclisleri arasmda gerek mesuliyet, gerek tegekkiil ve gerek vazife itibarile
fark vardir. Kepimizin bildigimiz bu esaslara
Have edecek bir gey olmamakla beraber bunda, Belediye reisinin kendi mesai arkada§larmi
mafevkma §ikayet gibi bir §ekil gordiigiinden
dolayi, bunu, havsalam almiyor. Arzettigim hu-
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kuki meselelerin indi olabilecegini nazan dikkate alarak, idare heyeti kararlan aleyhine vaki itirazm, Dahiliye vekili tarafmdan tasdiki
halinde katiyet kesbetmesi ve icra edilir bir
hal almasi, alakalilardan hakh olmasi melhuz
olanlarm zararlarmi miieddi olabileceginden dolayi, sbyle bir kaydin ilavesi dogru olur. Maamafin, bu miitaleam verecekleri izahatla degi^ebilir veya bu izahat beni temin edecek seMlde
olabilir. Bu maddenm okunmasmdan bana sanih
olan fikir budur. Bu kararlarm her halde efrad
hukukuna taalluk eden mueyyidelerle takviye
edilmesi laznndir. Maamafih, verecegim izahatm faydali olabilecegini zannediyorum.
Mfesela idare heyeti Ahmed isminde birisinin arsasmm istimlakine karar vermis olsa ve
belediye reisi de bu istimlakin aleyhinde bulunsa ne olacaktir? Be? ki^iden miirekkeb heyetin
dort azasi $u karari vermis, reis buna mukabil
su miitaleayi dermeyan etmis, ondan sonra itiraz
etmis.. Itiraz edince Dahiliye vekili, reisin itirazmi kabul etmemis. Bunun hemen icrasi ve arsanm istimlak edilmesi lazimgelir ve arsa sahibinin itirazma meydan kalmaz. Fakat bu misal,
yerinde olmadi. Qunkii mal sahibinin menafii
umumiye igin istimlak kararlarma itiraz hakki
yoktur.
Baska bir misal soyleyeyim: Mesela, bir yer
den cadde agilmak igin filan filan evlerin yiktinlmasma imar heyeti karar vermi?, vali buna
muhalefet etmis, heyetin karari aynen kabul
edilmis. ve derhal evler yikilmaga baslanmi^.
Bu vaziyet karsismda bir vatandasm, yikmak karari hakkmda bir itiraz hakkma sahib olmasi,
umumi kanunlara muvafik olmaz. Halbuki, hig
zannetmem ki, Biitge enciimeni bu maddeyi bu
sekilde tanzim ederken, bu maksadi istihdaf etmis olsun. Nerede kaldi ki, Hukumetin teklifinde dahi boyle bir §ey yoktur. Onun igindir ki, bu
meselede tenewiir etmege ihtiyacrmiz vardir.
Eger tenewiir etmezsek, esasli kanunlarla halka
verilmis olan hukukun ihlal edilmesi vaziyeti
hasil olur. Onun igin Biitge enciimeninden soruyorum: Bu maddenm esbabi mucibesi nedir?
Boyle bir tehlike var midir, yok mudur?
BtJTgE E. R. MUSTAFA &EREF OZKAN
(Burdur) — Arkadaslar, idari makamlar daima
icrasi lazim kararlar almazlar. Idari makamrm kararlarmdan bir kismi mafevk tarafmdan
tasdik edildikten sonra icra olunur. Bir kisminm da dogrudan dogruya icrasi lazzmdrr. Burada esas itibarile idare heyetinin «Imar komisyonunun» verdigi kararlarm icrasi lazimdrr.
Frensib budur. Bu icrasi lazxm olan kararlarda
fayed vali akalKyette kalmig olursa, asd imarm
mesuliyeti valinin, belediye reisinin sahsma
aid oldugu igin, kendisine bu babta bir soz
soylemek hakkmi vermek gok tabiidir. Qunkii
eger belediye reisi kendisi akalliyette bulundugu halde, imar komisyonunun verdigi kararlan
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gen bir miktarda istikraza karar vermi§ie,
icra meeburiyetinde kalacak olursa, yarm onbu kararm dogrudan dogruya icrasi lazim dedan dolayi Dahiliye vekili kendisine «nigin bu
gildir. Dogrudan dogruya istikraza gidilemez.
karari icra ettin» dedigi zaman «benim bu i§te
Umumi meclis bu istikrazi yapabilmek igin Hu
big bir dahlim yoktur; imar komisyonu bu kakumet merkezinden, o kararmin tasdik edilmerari vermistir» der ve mesuliyet anonim bir kosini istemek mecburiyetindedir. Eger alelade vamisyon iizerinde kalmis olur. Halbuki idarede
ridatmm bir senelik miktarmi gegecek olursa,
mesuliyetlerin muayyen makamlarda bulunan
•
bunun tasdikinin heyetinizden bir kanunla geggahislar iizerinde temerkiiz etmesi icabeder. Bu
mesi lazimdir. Ancak o vakittir ki icrasi lazim
idari lazimeye binaendir ki Imar komisyonu ile
bir hale gelir. Bu icrasi lazim bir hale geldikbelediye reisi arasmda, alman bir karar iizerine
ten
sonradir ki idari kazaya, o karar aleyhine
ihtilaf hasil olursa o kararm icrasi lazim bir
miiracaat etmek imkani hasil olur.
hale gelebilmesi igin, Dahiliye vekilinin hakemBelediye meclislerini de ele alacak olursak,
ligine is tevdi edilmi§tir. Sirf bu noktayi muhayine vaziyet aynidir. Belediye meclisinin bir kifaza igin bu hukmii buraya koymus bulunuyosim kararlarmm lazimiilicra olabilmesi igin, karuz. Bu hukcmun buraya konmus olmasi Refik
zaya aid ise kaymakam tarafmdan, vilayete aid
Ince arkadasmiizm dedikleri; idari kazai maise Vali ve hatta Dahiliye vekili tarafmdan taskamlarma miiracaati temin igindir.
dik edilmi§ olmasi lazimdir. Bu sirf icrayi lazim
QiinM kendileri de bilirler. |urayi devlet kanunu mucibince §urayi devlette bir kararm ibtali kilmak maksadile konmug bir hiikiimdur ve bu
kayid, burada Belediye reisine yani Ankara Vazimnmda miiracaat edebilmek, igin, o kararm
lisine, salahiyetim yok ki beni mesul edebilesiicrasi lazim gelen bir karar olmasi lazimdir. Heniz, dememesi ve kendisine salahiyet verilerek,
niiz icrasi lazim gelmiyen bir karar aleyhine
mesuliyeti iizerinde temerkiiz ettirmig bulunmak
Devlet surasma miiracaat olunamaz. Tezminat
igindir.
talebi zimnmda muracaatta da yine boyledir.
Befik Ince arkadagimm itiraz ettikleri, 3 ncii
Icrasi lazim gelmiyen bir karar hukukan tebir §ahsm hukukuna taalluk ettigi takdirde, bu
kemrntU etmis bir karar degildir. Hukukan teibare onlann mahkemeye miiracaat salahiyetini
kemmiil etmiyen bir karar aleyhine de idari kabertaraf eder miitaleasi varid degildir. Bu miirazaya miiracaat olunamaz. §imdi kendilerinin
caat yapildigi gibi, i§in icrasi igin lazim gelen
verdigi misali ele alalmi. Bir tarafta bir yolun
keyfiyetin hukukan tekemmiil etmi§ olmasi latevsii icabetmistir. Imar komisyonu tevsii liizimdir. Eger kendileri bundan §iiphe ediyor ve
zumlu gordti ve o yolda karar verdi. Belediye
bu yolda ilerde herhangi bir ihtilafm vuku bureisi tevsii orada liizumsuz gbrmiistur. Bu hiilacagmi tahmin ediyorlarsa maddeye, alakakiim mucibince Imar komisyonunun verdigi kadarlarm bu kararlar aleyhine §urayi devlete
rar lazimiilicra olursa, belediye reisi liizum gbrmiiracaatma
halel gelmez diye bir kayid konamedigi halde, imar komisyonunun direktifini
bilir. Fakat bendenizce kararlar katidir. Asliye
kendisi tatbik etmek meeburiyetinde kalacakmahkemesinin karari katidir, fakat o karar
tir. Kabul ettigi takdirde mesuliyet Imar koaleyhinde
Temyiz mahkemesine miiracaat hakki
misyonuna aid olacaktir. Kendisine degildir.
murtefi degildir. Bundan miiracaat hakkmin
Boyle olunca mesuliyet anonim bir heyete aid
nez edilmig oldugu manasi gikmaz. Boyle bir iholmu§ olacaktir ve tebariiz etmi§ olmryacaktir.
timal tevehhum ediyorlarsa, yukarda soylediYani hakiki mesul, hakiki sahislar tebariiz etgim kaydm konmasinda, Biitge enciimenince,
miyecektir. Bunun igin kanuna, belediye reisine,
hig bir beis yoktur.
mafevkinin hakemligine miiracaat hiikmiinii
koyduk. Yani belediye reisi Dahiliye vekaletine
BASlH KAPLAN (Antalya) — Biitge enciimiiracaatla Imar komisyonu bbyle bir karar vermeni reisimiz mudafaasile maddeyi miidafaa etmediler, hakem esasmi miidafaa ettiler. Madde
mi^tir diye onun icrasmi Dahiliye vekaletinin
oyle yazilsaydi belki kabul edebilirdik. Madde,
salahiyetine birakmak lazim gelmektedir. Zaten
bundan evvel kabul ettigimiz maddeyi oyle aci
onun mafevki Dahiliye vekaletidir. Dahiliye vebir §ekle sokuyor ki, orada kabul ettiginiz hekaletine miiracaat edip ve Dahiliye vekaleti tasyeti, vekaletlerin yuksek §ahsiyetlerinde te§kil
dik ettikten sonra o karar, icrasi lazim bir maettiniz, bu madde ile onlann vaziyeti o kadar
hiyete girer. Icrasi lazim bir mahiyet aldiktan
elim bir mevkie dii§er ki, onlar karar veremez
sonra alakadarlarm, Devlet Surasma miiracaata
ve reylerini soyliyemezler. Biraz dugunursek
haklari olur. Eger bu vaziyette, Devlet §urasma
hakiki vaziyet bu olur. itiraz mevzuu degildir.
miiracaat etmek salahiyeti selbolunur tarzinda
vaziyet. Aralarmda ihtilaf olursa, her iki taraf
dugiinuluyorsa, bu kendilerinin aradiklan prenmiitaleasmi serdederek Dahiliye vekilini hakem
sibe uygun diigmez. Biliyorsunuz ki umumi mecyapabilirler. Fakat heyet reisinin itiraz hakkmi
lislere vali riyaset eder. Umumi meclislerin alkabul etmek, o heyetten hig bir vakit ciddi kadiklan bir gok kararlar Dahiliye vekaleti tararar gikmiyacagmi kabul etmek demektir. Onun
fmdan tasdik olunduktan sonra tatbik olunur.
Mesela bir umumi meclis, alelade varidatmi ge- igin enciimen maddeyi, hig olmazsa hakem §ek-
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linde tashih ederse belki bir az manasi olur.
Fakat itiraz §eklinde hig bir mana ifade etmez.
O vakit, bundan evvel kabul ettiginiz maddelerle beyhude yere belediyenin bir parasmi israf
ettireceksiniz, o heyete beyhude bir tahsisat vermis olacaksmiz. Vekaletlerin oldukga yiiksek
§ahsiyetlerini orada toplanip miizakere etmek
igin gegirecekleri vakitleri beyhude izaa ettirmeyin, vekaletler de kendi iglerini gorsiinler.
REFlK INCE (Manisa) — Meselenin ehemiyeti, herhangi teessiis etmig bir hukuk prensipinin, aykiri bir miitalea ile, aykiri bir ifade ile
ihlal edilmi§ olmamasma verdigimiz ehemmiyetten ileri geliyor. Simdiye kadar gikardigimiz
birgok kanunlarm igindeki «kati» tabiri, artik
bunlar igin baska bir mercie miiracaat edilemez.
manasmadir. (Hayir sesleri). Buuun igin o kadar gok misal sayabilirim ki aklima gelen bir
tanesini soylemekle zannederim ki hepinizin hatirma elbette gelir. Mesela biz eski memurlarm ahvalini tetkik igin bir Ali karar heyeti
te§kil etmigti. Orada bir tabir vardi: Ali karar
heyetinin verdigi kararlar katidir. Bu heyetin
kararlarma tevfikan kendilerinin magdur edildiklerini farzedenler Devlet gurasma miiracaat
ettiler, reddedildiler; Adliyeye miiracaat edenler reddedildi; Biiyiik Millet Meclisine miiracaat
edenler, layetenahi red cevabi aldilar. Arzuhal
enciimeni mazbata muharriri arkadasimiz buradadir. Hatta aradan bir kag sene gegtikten sonra onlar igin §u veya bu gekilde kararlar ittihaz ettik. Kati tabirinin manasi, en son verilen
karardir, bundan sonra hig bir mercie miiracaat
edilmemek manasma olduguna gore, ben o endigeye binaendir ki bu noktai nazarimi arzetmi§tim. 0 endigem berdevamdir.
Nitekim asil §ayani dikkat olan kismi, Mustafa §eref arkadagnnizm dedigi gibi, bir vekilin
karari lazimulicra ve kabili icra olmalidirid
o karardan dolayi hakki muhtel olanm gidib
dava ikame etmek salahiyeti olsun, bu oyle degildir. Ibare budur: «Kararlan kati olub icralari lazmidir*. Icarlari lazmtdir dendikten sonra, imar, bu emri aldigi dakikadan itibaren paldir kiildiir derhal harekete geger ki tehiri icrakaran dahi almmaz.
Maddeye bir fikranm ilavesi liizumuncten
bahsettiler. Ona da liizum yoktur. Eger tensio
ederlerse, buradaki prensibi halledelim. Buradaki vaziyetin felsefesine igtirak etmem. Bu
heyeti tesjril eden bes uzuvdan reisin akalliyett*
kalmis, olmasi, digerlerinin mutalealarma karsi
itirazi mucib olacak felsefesine i^tirak etmem.
Belki hakem olmasi dogrudur. Aynen bu kcsnu
kabul ediyorum. Kararlar ittifakla verilecek,
ihtilaf vukuunda hakemlik rolunii Dahiliye ve
kili yapacaktir. Boyle olursa gok giizel bir gey
olur. Bu meselede hem rey vereoeklerin, reylerine hiirmetkarlik vardir, hem de bagi ile azalarr
arasmda munakaga, mubahase kabisi agmak giiri
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miistesna bir vaziyete gidilmemi? olur. dnun
igin, tensib buyurursaniz, (Icra Vekilleri heyetinin tasdikma iktiran etmesi lazmi gelmaeyeu
kararlann miittefikan verihnesi garttn*. Aralarmda ittifak hasil olmadigi takdirde Dahiliye
vekilinin verecegi karar lazimulicradir) diyeliui
Boyle denilecek itiraz kapisi birakilmi§ olur.
Yoksa burada oldugu gibi birakirsak, vatandagi
hakkmdan mahrum birakmig oluruz. Bu noktada bir takrir takdim ediyorum.
B. £. B. MUSTAFA §EREF OZKAN (Burdur) — Efendim; tabii idarenin kendisine mahsus bir teknigi vardir. Idarenin bu tekniginde
esasli bir kaide konmugtur. 0 da, miizakere bir
gok kimsenin igidir, icra bir kimsenin igidir, derler. Bir igin icrasmi uzerine almig olan Irimse,
o igi icra ettiginden dolayi harice ve mafevkine
kargi mesuldur.
§imdi buradaki mesuliyeti imar komisyonuna mi tahmil edecegiz, yoksa valiye mi?. Bir
kere Icra VekHlerinin tasdikine iktiran etmesi
lazimgelen hususlar igin mesele yoktur. Onun
mesuliyetini Icra Vekilleri Heyeti uzerine almigtir. gimdi Icra Vekilleri Heyetinin tasdikma
iktiran etmiyen meselelerde tenkidlerimizi kime
tahmil edecegiz?. Nafiadan gelen Nafia umum
muduriine mi, Sihhiye vekaletinden gelen Sihhiye umum miidurune mi . Yoksa oraya koymus,
oldugumuz miitehassislara mi tahmil edecegiz.
Onlarm hepsi verilen kararlari tetkik ve istia^re
ederler. Neticede bu kararlari benimsiyen kimsenin, onun mesuliyetini kendi sirtma almasi lazimgelir. Bunlardan bir tanesi de belediye reisi ve validir vaziyet boyle olunca, valinin muhalif bulundugu noktada kendisine bir hak vermiyecek midir? Biitge enciimeniniz bu noktayi dugundii. valinin, Imar komisyonunun verdigi kararlari, alelrtlak kabul etmedigi takdirde dahi, icra mevMine diigmemesi igin, kendisinin muvafik gormedigi kararlar iizerinde, meseleyi Dahiliye
vekaletine bildirerek, Vekaletin o karar uzerindeki miitaleasmi almasmi dogru bulduk ve onu
kendisine salahiyet olarak verdik. Meselenin
esasi bundan ibarettir. Sebebi budur. Kati
hiikme gelince:
Hukukta, ba^tan nihayete kadar mevzu olan
esas gudur ki, her hangi bir hukmii verecek makam tesis edilmi^se, o makam hukmunii verdikten sonra, eger o hukum icrasi laznn mahiyette ise, o hiikiim katidir. Kati hiikiim deye
buna derler. Kati hukumlerin aleyhindedir ki,
mafevk derecelere miiracaat edilebilir. Hiikiim
henuz katiyet iktisab etmenmjse, heniiz icrasi laznn gelmiyorsa, bunun aleyhinde ne diye mafevka miiracaat edilsin? Mafevk der ki, «Bu hukmun heniiz icrasi lazmi degildir, bana getirmeniz dogru degildir*.
Bu itibarla «Kati» kelimesinin kullanilmasi;
gerek adli hukuk, gerek idari hukuk istilahlari-.
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mizda bulunan «Lazimulicra karan» ifade igindir. Bu kati kararlardir ki, ancak yukan derecelerin murakabasma tabi tutulabilir. Kendileri «Yiiksek kararlar heyeti» ni misal olarak
gbsterdiler. 0 istisnaidir. Devlet surasi her
nevi idari kararlar aleyhindeki miiracaatlan
kabul eder. Hatta Icra Vekilleri Heyetinden
gikan kararlar aleyhindeki miiracaatlar iizerinde de muhakeme yuriitiir ye murafaa yapar.
Yalniz bazi hukiimler miistesnadir. Mesela Devletin diger devletlerle olan miinasebatmdan ileri
gelen isJLerde, Icra Vekilleri Heyetinin karari ile
bir ecnebi hudud haricine gikarilirsa bu ecnebi
karar aleyhine §urayi devlete miiracaat edeinez. Bunlara Aktdo Guverneman derler. Yani
Devletin esasli olarak ittihaz ettigi kararlardir.
Her hangi bir vatandasm hudud dahiline girmemesi - ki, gegenlerde bbyle bir miizakere cereyan etti - hakkmda verilen bir karar iizerine Surayi devlete miiracaat ediliyorsa Surayi devlet bu
muracaati kabul etmez. Bunun gibi, Yiiksek tasfiye komisyonunun kararlari da akt Guverneman
addedilmigtir. Surayi devlet bunlar aleyhinde de
miiracaat kabul etmemektedir. Bir de mesela
Hukumet salahiyetine binaen idarei brfiye ilan
etmi§, bir vatandas, bundan dolayi benim menfaatim haleldar oldu diye §urayi devlete miiracaat edemez. Cunki bu da o ciimleden bir Hiikumet tasarrufudur. Bu gibi Hukumet tasarruflan her memlekette kabul edilmi§tir. Kendilerinin getirdikleri misal da aynidir. Mafevka
miiracaat edilmemesi, oradaki kati kelimesinin
mevcudiyetinden degil, zaten kararlarm esas
ve mahiyeti itibarile kabul edilmi§ oluyor. Memleketin dahil ve harigteki diismanlara kar§i
muhafazasi igin olan Hukumetin tasarruflari
murakabei kazaiyeye tabi degildir. Bu, diinyanm her tarafmda usul ittihaz edilmijstir. Kendilerinin verdigi misal de aynidir.
Oradaki « kati » kelimesi bir mani teskil etmis degildir. Kararm zat ve mahiyeti buna
mani olmustur. « Kati » kelimesi bizim hukukumuzda, adli hukukta bulunan arkadaslanmiz da bilirler ki, o karari, icrasi lazim bir hale
getirib, onun aleyhine miiracaat kapismm agilmasi iqin lazimdir. Bu itibarla buradaki «kati»
kelimesi, efradin bu kararlar aleyhine Devlet
surasma miiracaatlerine mani te§kil etmez.
Kendilerinin tavsiye ettikleri sekil ise, doniib
dolasarak bizim sbyledigimiz sekle gelmektedir.
Yalniz kendilerine acizane arzedeyim ki, bu hukuki bir formiil degildir.
Kaplan arkadasima gelince: Hakikaten soylediklerini layikile kavriyamadim. Bu karar
aleyhine, o karari ittihaz eden komisyonun reisi
akalliyette kalir da, ben bunu kabul etmiyorum, sen hakem ol diye, Dahiliye vekiline giderse bununla o karar aleyhine ben itiraz ediyorum,
Dahiliye vekili, sen bunu kararmi ver, demek
arasmda hukukan her hangi bir fark sezemeAAA
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dim. Eger bunu mutlak olark belediye reisinden baska, komisyon azasindan her birine vermek istiyorlarsa, azadan birisi muhalif
oldugu takdirde, onda da, Dahiliye vekHinin
hakemligine miiracat edebilmek salahiyetini temin etmek istiyorlarsa bu, tehlikeli bir vaziyettir.
Qiinkii o vakit hakikaten komisyon azasmdan
her biri, muhalif kaldigi her noktada, serbestiye
dogru gitmek imkanmi bulmus olur, Icra ile
miikellef bulunmadigi ve iizerinde icra mesuliyeti olmadigi igin, bbyle bir salahiyet kendilerine zaid olarak verilmis, olur. Sonra, dediler ki,
reis eger itiraz salahiyetini haiz olacak olursa,
komisyon azalan fikirlerini serbest olarak ifade
edemezler. 0 komisyona gonderecegimiz, memleketin teadiil kanunu mucibince (A) serisine
cikarak, 100, 125 lira asli maas alan yiiksek memurlarimizm, reisin itiraz hakki vardir diye fikirlerini soyleyemeyecekleri zihniyetini kabule
taraftar degilim. Onlarin her biri, reisde boyle
salahiyet olmakla beraber, isin selameti noktai
nazarmdan menfaatli gordiikleri fikirlerini, tarn
serbesti ile ifade edebilecek bir yiikseklikte yetismis ve o dereceye gelmislerdir. Onlardan bbyle bir sey tevehhiim etmek hiq yerinde bir miitalea olmaz.
MAZHAR MVlFtD KANSU (Denizli) — Kati ve lazimulicra denildikten sonra, bunda mutazarnr olan sahis, Devlet surasma muracaatle
icrayi tehir edebilecek mi? Kati olarak bu icra
edilecekse bizim evi gelib paldir, giildiir yikacaklar mi? Eger bbyle olacaksa, benim surayi
devlete miiracatim ameli bir mesele degildir.
BUTCE En. REtSt M. §EREF OZKAN (Burdur) — Bu vaziyet iizerinde adli knsimla idari
kisim arasmda 50k esasli fark vardir. Adli kisimda, icra edilmeden Adliyenin karar vermesi
lazimdrr. Ancak adliyenin, adli mahkemelerin
verdigi karardir ki vatandas aleyhine yeni bir
vaziyet tevlid eder ve vatandas aleyhine olan o
vaziyet icra olunur.
Idareye gelince: Bizde Devlet §urasi bazi
idari kararlarm icrasmm tehirine karar vermektedir. Fakat bunda diinyaca kabul olunmus
prensib sudur ki, idare karar verdikten sonra
idarenin karari hatta biitiin itiraz yollar agik
oldugu halde icra olunur. Vatandasm o husustaM hakki tazminata inkilab eder. Hig bir vakit Devlet surasi aynen iadeye hiikmetmez.
Devlet surasmm aynen iadeye hiikmetmek salahiyeti yoktur. Devlet surasmm hukmedecegi
§ey vatanda§a malmi tazmin etmektir.
Adli mahkemelerle idari mahkemeler asasmdaki
fark budur. Bunun bbyle olmasi gayet tabiidir
giinkii eger aynen iadeye liizum hasd olacak
olsa bir gok vaziyetlerde, idari heyetler icraat
yapmaktan temamen kalmis ve idarenin icraati
baltalanmis, engellenmi^ olur ve idare icraatmi
yaparken, yarm mahkemeye diisecegim, bunu
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bana aynen iade ettireceklerdir diye icraattan
durmus olur ve boyle oldugu igin yalniz bizim
iriemlekette degil idari kazayi kabul etmis. memleketlerin hepsinde idari heyetleri, aynen iadeye degil, tazminata mahkum ederler. Ama bazz
vaziyetlerde tehiri icraya karar verilebilir. Tehiri icra karan verilimisse tabii muhakeme neticesinde vaziyet aynen muhafaza edilmis olur.
REPtK INGE (M3anisa) — Bendeniz arzettiklerimi bir kelime ile hiilasa edecegim. Idari
dava agmak igin mutlaka idari lazimulicra karar laznndnv Binaenaleyh bnradaki endisem
«taki» tabirinden dogmustur. Mustafa §eref arkadasrmm «kati» kelimesi iizerindeki miitaleasina gok isterdim ki Adliye enciimenindeki
arkadaslanmizdan
bir tanesi bana
yardrm ederek cevab versinler ve arkadaslari
tenvir etsinler. Ben bu hususta munewerim. Yine isterdim ki Arzuhal eneiimeni mazbata muharriri olan arkadasmuz, sekiz on senedenberi
verdikleri kararlardan bir tanesini burada sbylemek suretile, bana yerdim etsinler. Benim tenewuriim igin degil Mustafa §eref arkadas.imizm ve heyeti celilenin tenewiirii igin. Mekteb
siralarmda beraber okuduk. Eski kanunlarda
«sureti katiyede verilen karalar» tabiri vardi.
Fakat Btiyuk Millet Meclisinin on alti senedir,
te§rii, adli, idari olarak ittihaz ettigi kararlarda «kati» kelimesinin manasi, «artik ondan sonra ba§ka bir mercie miiracaat edilemez» §eklinde temerkiiz etmistir.
BUTCE En. REtSl M. SEREF OZKAN (Burdur) — Oyle sayilmayanlar da vardir.
REFlK tNCE (Devamla) — Demin aklrma
bir tanesi geldi, soylemijftim, s^mdi aklima bir
tanesi daha geldi, soyliyecegim. Jjfurayi devlet
kendi vazifelerini goriirken, fHan, filan is,leri
sureti katiyede, falan, falan i§leri sureti nihaiyede goriir. 0 halde ffurayi devletin karan ne
oldu? Artik bundan sonra §urayi devletten
baska merci yoktur manasi gikryor. «Kati»
tabirinin bizim te§rii hayatimizda aldigi §ekil,
eski zamandaki bildiklerimizden ba§kadir. Kendisile birle§tigimiz bir nokta vardir; kati tabirinden vaz gegsinler, bu endi§eyi kaldiralrm.
«ldare heyeti kararlan lazimulicra» deyince artik ne karar vermi§lerse, nasil yapiyorlarsa o
§ekilde yapsmlar. Binaenaleyh maddeden «kati»
tabiri kalksm, «kararlarm icrasi lazimdir» §eklinde olsun. tcraya gectikten sonra, diger i§lerde oldugu gibi, vatanda§, hakkmi aramak igin
merciine gidebilsin. Esasta beraberiz, fakat kati
kelimesinden korkuyorum, bunu kaldiralrm.
IHSAN TAV (Bayazid) — Arkada§lar; bir
meseleyi tavzih igin soz almaga mecbur oldum.
§urayi Devlet kanununu okursak o kanunda
goruriiz ki, ancak nihai olan kararlara kar§i
§urayi Devlete miiracaat edilir. Nihai olmiyan
kararlar igin Surayi Devlete miiracaat edilmez,
Biitge enciimeni reisinin vermi§ oldugu izahat
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gibi, §imdiye kadar yapmi§ oldugumuz kanunlarda, on senelik tecriibem budur, kati ve nihai
olmrvan kararlara karsi Surayi Devlete miiracaat edilemez. Kati ve nihai olursa miiracaat edilir. Hatta bazi defa enciimende verdigimiz kararlarda bu ciheti daima nazan dikkate aliriz.
Artik Surayi Devlete miiracaat edilmesin, diye yapilmak istenilen kanunlar vardir. Surayi
Devlet kanununa bakilacak olursa kati ve nihai olan kararlardir ki en son olarak Surayi
Devlete gider. Binaenaleyh gurayi Devlete gitmiyecek isler igin «katidir ve nihaidir ve Surayi Devlete gitmez» dive bazi kanunlarda sarahat vardir. Fakat hanari kanunlar oldugunu sorarsaniz aklimda degildir, sovliyemem. Ararsam bazi kanunlarda bunu bulurum. Zannaderim giimriiklerdeki tetkikata itirazdan dolayi
bu §ekilde itiraz edilmemek kaydi kanuna konulmustur. Eger biz bir kararm SSurayi Devlete
itiraz olunmamasmi istiyorsak kanuna, «kati ve
nihaidir» dedikten sonra, «Surayi Devlette itiraz olunmaz» kaydmi da koymak lazimdir. Yoksa aksi takdirde yalniz «kati ve nihaidir» tabirile kalacak olursa, Surayi Devlete gider ve
orada tetkik olunur. Onun igin bendeniz takrire taraftar degilim. Biitge enciimeni reisinin
verdigi izahat muvafiktir.
BUTCE En. R. MUSTAFA SEREF &ZKAN
(Burdur) — Efendim, bu mesele zaten tenevviir etmisti, cikmama liizum yoktu. Oikmamm sebebi, Refik tnce arkadasimm son kursiiye geldigi zaman sovledigi sozdiir. Yani «bu kararlar katidir» denilen yerlerde, artik itiraz kapilan kapanmisjtir, oteden beri kanunlarimizda
tuttugumuz usul budur, buyurdular. Bunun gayet tehlikeli bir sbz oldugunu arzetmek igin buraya giktrm. Katidir denen yerde miiracaat yollari kapanmi§ olursa, bir gok hususlarda vatanda^lari, haksiz yere hiikiim almis, olduklan halde, mafevk makama miiracaat ederek derdini
anlatmaktan onu mahrum etmis oluruz. Bu hale
dii§memek igin kendileri de lutfen kabul buyursunlar ki, maksadimiz; halkm ugradigi bir
haksizlik adliyede vaki olmu§ ise, Mahkemeyi
temyize, idari islerde olmus, ise, Surayi Devlete
miiracaat olunabilir, §eklidir. Aksi tezin kabulii, memleketimizde gerek adli ve gerekse idari
kaza bakimmdan vatanda§larm haklarmi tehlikeye du§iirur.
REFtK INOE (Manisa) — tstiklal mahkemesi kanununda yalniz «katidir» tabiri vardir.
MUSTAFA SEREF OZKAN (devamla) —
Istiklal mahkemeleri-buyuk heyetin miimessilidir. Nasil buyiik heyetin verdigi karar kati ise
o da oylece katidir. Bu, bizim normal mahkemelerimizle mukayese edilemez.
MAZHAR MUFlD KANSU (Denizli) — Bu
katidir, tabiri bizi biraz endi§eye diisiirdii. Fakat bu tabirdeki endi§eyi Biitge enciimeni reisi
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Mustafa Seref arkada§imiz tamamen silmi§tir. verilen kararlar arasmda fark vardir. ZannedeQiinkti burada «kati» demekle, herhangi bir §ah- rim ki, Mustafa §eref iistadmi, ifadesinde adlism Devlet §urasma miiracaat hakkmi selbetme- yeden kati bir karar gikarsa kabili temyizdir
dik dediler. Bu soyledikleri zapta da gegtmistir. buyurdular. AdHyeden her hangi bir hadise igin.
Binaenaleyh kafidir. Demek ki vatanda^m fjfura- kanun, su dereceye kadar mahketmelerden verilen kararlar katidir derse, artik o karar kabili
yi devlete miiracaat hakki vardir. Boylemi?
B. E. R. MUSTAFA §EREF OZKAN (Bur- temyiz degildir. Mesela kanun, mahkemelerden 20 liraya kadar verilen hafif cezayi naktiler
dur) — Oyle, oyle.
katidir derse ki, demistir. Onun aleyhine temMAZHAE MUFID KANSU (Devamla) —
yize gidilmez. Fakat idari mercilerden sadir
Yalniz benim soyledigim bir sey kalryor. Ondan
olan kararlar boyle. degildir
Esasen §urayi
§ok korkuyorum. Katidir, lazimulicradir diyodevlet kanununda sarahat vardir. §furayi devleruz. Mesela; her hangi bir sahsm evi, yahud
te, idari mercilerden verilen kati, lazimiilicra,
tarlasi, arsasi istimlak edileoek, yikilacak. Bu
kararlar iizerine.gidilir. Binaenaleyh, burada
hususta verilen karar lazimulicradir, herifin evi
imar heyetinin vermis, oldugu bir karara belediyxkridfktan sonra Sjfurayi devlete miiracaat ederye reisi tarafmdan itiraz edilemez veya itiraz
se tazminat alir buyurdular. Malumu aliniz tazedilir de Dahiliye vekaleti tarafmdan tasdik
minatla mal arasmda fark vardir ve yine maluedilirse bu, idari merciden sadir olmus kati bir
mu aliniz adliyede bir tehiri icra usulii vardir.
karardir, bunun aleyhine §urayi devlete gidilir.
Nigin burada yoktur?
§urayi devlet kanunu mucibince valilerin, vekilB. E. R. MUSTAFA §EREF OZKAN (Burlerin, hatta tcra Vekilleri Heyetinin kararlan
dur) — §urayi devletin zatmda tehiri icra karaaleyhine §urayi devlette dava agilabilir. Bu
ri vermek hakki varsa, bu tabir o hakki kaldirmaz. Buraya konulan kayidde o hakki nezeder itibarla bendeniz maddede hie. bir mahzur gbrmemekteyim. Esasen bu madde, vatandasji alamahiyet yoktur.
kadar eden bir madde degildir. Benim anladiMAZHAR MUFID KANSU (Denizli) —
gmi, bu madde belediye reisine itiraz hakkmi
Muhterem arkadasumm malumudur ki tatbivermekle beraber, belediye reisini, imar heyetikat boyle degildir. lazimiilicradir. deyince palnin kararmi infaza mecbur etmek igin konuldrr, kiildur herifin evi yikilir. gurayi devlete
mustur.
Yani, belediye reisi, sehir mumesili
gidinceye kadar kimse beklemez. Eiirer Surayi
olmasi
itibarile,
sehir sakinlerinin imar isleri
devlete miiracaat zamanmda icra tehir edilirse
ni mii^kulata ugratan, imar heyeti kararlarmi
mesele yoktur.
infaz etmek istemezse, yine sehir sakinlerinin
DAHILIYE VEKIL1 §UKRU KAYA (Mu£hukuku itibarile Dahiliye vekaletine miiracaat
IB,) — Hukuk nazariyesi ve bizim kanun teknieder. Dahiliye vekaleti isi tetkik eder, tetkik
gimiz ve simdiye kadar B. M. Meclisinin ta
ettigi zaman verdigi karari belediye reisi infaza
kib ettigi usul, Mustafa §eref arkadasimm soymecburdur,
manasma konmustur. Bahusus enciiledigi sekilde cereyan etmistir ve etmektedir.
men namma verilen izahat, buradaki idari kaBunu arzettikten sonra. bu heyetin verdigi kararm icrasi laznndir soziimiin manasi, ewela
rarlarm munhasiran belediye igin lazimiilicra,
lugat manasmda, tavik edilmesin diyedir. Ka
lazimiilinfaz mahiyette oldugunu ifade etrar icra olunacaktir. Bu karara karsi halkm,
mesine ve bilhassa §urayi devlet kanununda
aid oldugu idari veya adli makamata sjikayet
idari kararlar aleyhine Surayi devlete miiracaat
hakkmm refi, ne Hukumetinizin ve ne de enriiedebilecegine dair hiikiim olduguna gore, makmenin aklma gelmistir. Zaten boyle bir kanunu sad hasil olmustur, tadile liizum yoktur.
Hukumetiniz asla getirmez. Bu maddede olsun,
BUTQE E. R. M. § E R E F OZKAN (Burdur)
kanun sarin oldugu yerlerde olsun, idari karar— Deminden soyledigim, « kabili temyiz olmalar aleyhine, halkm sikayet hakki daima mahmak kaydile » mukayyed olanlar igindir.
fuzdur. Zapta gegsin diye arzediyorum.
MAZHAR MUFID KANSU (Denizli) — Bu
Da. E. R. V. FAlK OZTRAK (Tekirdag) —
teminat kafidir. Esasen bizim istedigimiz bunun
Arkadaslar, bu layiha, Dahiliye encumenince de
zapta gegmesidir.
tetkik edildi. ve bu itiraz, « katidir ve lazimiilREFIK INCE (Manisa) — ZabittaM miindeicradir » kaydi aynen orada da boyle ifade edilricat vatandas tarafmdan okunmaz. Vatandas
di. Yani Dahiliye encumeni bu kararlann icrasi
Ancak, resmi ceridedeM kanun metnini okur.
lazim ve kati olmasi liizumunu kabul etti. BunOnun igin «Kati» tabirinden ziyade bence «lazidan maksad su idi, lazimiilicradir, Binaenaleyh,
mulicra» tabiri hepsinden daha iyidir.
her hangi bir idare makami bu kararlan icra
etmemek yoluna gidemez. Katidir, binaenaleyh,
MAZHAR MUFID KANSU
(Denizli) —
her hangi bir idari mercide tetkik edilemez.
Bu kanunu Icra edecek makamlar zapti okur,
Amma kaza yolile §urayi devlette tetkik edilmebu kafildir.
si her zaman kabildir. manasi maksuddur.
MUMTAZ OKMEN (Ankara) — Mahkemebaska manada anlasihyorsa, hukukgu arkada^Jerden verilen kati kararlarla idari mercilerden

— 446 —

1 : 69

31-5-1937

larimiz bu kayde gore tashih etsinler. Yanmida
maalesef kitab yok. Ben byle hatirlryorum M,
§urayi devlet kanununda, « sureti katiyede verilmis kararlar » degil, « sureti nihaiyede » tabiri vardrr.
BALKAN — Takriri okutuyorum:
Yiiksek Reislige
Verdigim izahata gore maddenin « .... kararlann icrasi lazimdir » seklinde tadilini teklif
ederim.
Manisa
Refik tnee
BALKAN — Takriri nazari itibare alanlar ...
Almayanlar ...
Anlasilamadi. Tekrar reye arzediyoruin. Nazari dikkate alanlar ... Almayanlar ... Takrir nazari dikkate almmistrr.
TakrMn kabulile fikra ne sekil alacaktir?
SALAH YARGI (Kocaeli) — Takririn kabul
edilmesi nazari itibare almmasi demektir. Bu
meselenin enciimene tekrar gitmesi laznngelir.
Qtinku « katidir » tabirini ihtiva eden cok kanunlar vardir. Bu miizakerenin bu neticeye
miincer olmasi, eger layikile, diisunulmezse,
bir gok ihtilafat tevlid eder. Biitge enciimeni
bunu himmet buyursunlar, meseleyi miistacelen
bir daha tetkik etsinler. Onlarm miitalealarmi
da dinleyelim.
BASKAN — Madde takrirle Biitge encumenine verilmi^tir.
REFtK INCE (Manisa) — Biitge enciimeninden rica ederiz, biraz acele yapsmlar.
MADDE 6 — Imar mudurlugiinun biitge ve
kadrolari idare heyeti tarafmdan tanzim ve tcra Vekilleri Heyetince tasdik olunur.
Biitgenin fasillan arasmda yapilacak munakaleler dahi ayni hiikme tabi olup bir faslin maddeleri arasmdaki miinakaleler idare heyetince
yapilir.
BASKAN — Miitalea var mi?... Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmigtir.
MADDE 7 — Umumi muvazeneden her sene
Ankara Imar mudiirlugiine yardim olarak verilecek ve istikraz hasilmdan elde edilecek paralarla diger varidat tahsis maksadlan ve miidiirliigiin igtigal mevzulan haricinde hig bir yere
sarfedilemez.
BASKAN — Miitalea var mi?... Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
MADDE 8 — 1351 sayili kanunun bu kanuna muhalif hiikiimleri mtilgadir.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi?... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmigtir.
MUVAKKAT MADDE 1 — Istimlak bedelleri kar^iligi olmak uzere Dahiliye vekaletinin
tensibi ve Maliye vekaletinin kefaletile Imar
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mudurlup 1937 mali yih iginde 150 000 liraya
kadar istikraz akdine salahiyetlidir.
BASKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi?... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil*
mi$tir.
MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanun mucibince miidiirlugiin kadrolari tanzim ve tasdik
olununcaya kadar Ankara §ehri Imar mudurliigti 1936 mali yili biitge kanumma, bagli kadrolar tatbik olunur.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi?... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
Ruznamenin miizakere edilecek diger maddelerine gegiyoruz.
5 — Satilan kinin bedellerinin Sihhat ve Igtimai muavenet vekaleti 1936 mali yili biitgesine
tahsisat kaydi hakkmda kanun Idyihasi ve Biitge
enciimeni mazbatasi (1/833) [1]
BALKAN — Layihanm heyeti umumiyesi
hakkmda miitalea var mi?... Maddelere gegilmesini kabul buyuranlar... Etmiyenler... Maddelere gegilmesi kabul edilmiftir.
Satilan kinin bedelinin Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti 1936 mali yili biitgesine tahsisat
kaydi hakkmda kanun
MADDE 1 — 1936 mali yili iginde Devlet
kininleri sati§mdan elde edilen 113, 219 lira 35
kuru§ mezkur mali yil Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti biiteesinin 544 ncii (Devlet kinini) faslma tahsisat kaydoluhmu§tur.
BALKAN — Madde hakkmda miitalea var
mi?... Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden muteberdir
BtTTQE En. M. M. RAlF KARADENtZ
(Trabzon) ~ Bu madde §u §ekilde olacaktir
«Bu kanun 31 mayis 1937 tarihinden muteberdir.»
BASKAN — Maddeyi bu §ekilde kabul buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul edilmiftir.
MADDE 3 — Bu kanunun hukmiinii icraya
Maliye vekili memurdur.
BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar...
Kabul etmiyenler... Madde kabul edilmi§tir.
Layihanm heyeti umumiyesini agik reye arzediyorum.
BUTQE En. REtSl M. §EREF OZKAN (Burdur) — Ankara sehri imari hakkmdaki layihanm enciimene gonderilen maddesini enciimen
hazirladi, veriyoruz.
[1] 211 sayih basmayazi zaptin sonundadir.
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MADDE 5 — tcra Vekilleri Heyetinin tasdikine tabi olmryan idare heyeti kararlan aleyhine belediye reisi tarafmdan yedi gun iginde
Dahiliye vekili nezdinde itiraz olunabilir.
Itiraz vukuunda vekilin verecegi karar ile
heyetin itiraza ugramayan kararlan kati olup
icralan lazimdir.
Ancak bu kararlar aleyhine idari dava agilabilir.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler.... Etmiyenler.... Madde kabul
edilmistir.
MADDE 9 — Bu kanun 1 haziran 1937 tarihinden muteberdir.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmistir.
MADDE 10 — Bu kanunun hukiimlerini icraya Icra Vekilleri heyeti memurdur.
BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler.... Madde kabul edilmistir.
Layihanm heyeti umumiyesini agik reye arzediyorum.
6 — Orman umum mudurliigu 1937 mall
yili biitge kanunu layihasi ve Biitge encumeni
mazbatasi (1/852) [1]
BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda
soz isteyen var mi?
§ttKEtt GttLEZ (Bolu) — 1 haziran 1937
tarihinde mevkii meriyete girecek olan yeni orman kanunumuzun tatbikma memur olan ve
htikmiyeti §ahsiyeyi haiz bulunan Orman umum
mudiirliigu. biitgesine dair kanunu miizakere etmekteyiz. Bu te^kilat Heyeti aliyece tasvib edilecegi igin bu hususta sbylenecek hig bir sey
yoktur. Muvaf f akiyetler temenni ederiz. Ancak;
Kanunla^ Devlet isletmesi ve te^kil isleri ve
sirasile muhafaza, amenejman meseleleri gibi
bir cok muhim ve yorucu vazifeler almis olan
mttdiriyeti umumiyeden ve onun bagli oldugu
Ziraat vekaletinden temennim sudur: Evvelemirde memlekette gerek odun, komiir buhrani
ve gerek kereste buhrani, layik oldugu haddi
fersah fersah a$mistir. Buna gare olmak iizere
kesafet arzeden ormanlardan ise baslanmasmi
temennni etmekteyim. Boluda Karadere, Kbroglu ve saire namlari altinda, Devlete aid gok
cesim ormanlar vardir. Karadere ormanlarmdan
senevi 50-60 000 bin merte mikabi raddesinde
agac kendiliginden gegmektedir. Bunlarm ewelemirde isletilmesi igin ise baslanmasmi vekaletten rica ediyorum. Memleketin bu kadar biiyiik
servetinin artik heder olmasmda, bilhassa bu
kanun giktiktan sonra, mana yoktur. Yeni ka[1] 209 sayih basmayazi zabhn sonundadir.
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nunla umum mudurlugun bu isi ewelemirde
ele almasmi rica ediyorum. Baska sbyliyecegim
yoktur. Gelecek sene biitgesinde icraatlarma
sahid olacagiz. tnsaallah muvaffak olacaklardir.

BALKAN — Baska soz istiyen var mi? Maddelere gecilmesini kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmistir.
Orman umum mudurliigu. 1937 mail yili biitge
kanunu
MADDE 1 — Orman umum mudurlugunun
1937 mali yili masraflari igin ilisik (A) isaretli
cetvelde gbsterildigi iizere 3 343 096 liralik
tahsisat verilmistir.
F.
Lira
1 Memurlar maasi
1 115 816
BASKAN — Kabul edilmistir.
2 Miistahdemler iicreti
276 878
BASKAN — Kabul edilmistir.
3 Muvakkat tazminat
25 640
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
4 Tekaiid, dul, yetim maaslari ve
tahsisatlan
17 310
BASKAN — Kabul edilmi§tir.
5 Tekaiid ikramiyesi
5 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
6 2233 numarali kanun mucibince
askerlik dersi muallimlerine verilecek iicret
648
BALKAN — Kabul edilmi§tir.
7 Mefrusat ve demirbas
4 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
8 Levazim
8 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
9 Mutenevvi masraflar
31 328
BALKAN — Kabul edilmistir.
10 Mahkeme harg ve masraflari
24 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
11 Daimi memuriyetler harcirahi
12 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
12 Muvakkat memuriyetler harcirahi
61 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
13 Miifettisler harcirahi
6 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
14 Muhabere ve mukaleme
11 800
BALKAN — Kabul edilmistir.
15 Mektebler ve kurslar
64 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
16 Devlet isletmesi igin miitedavil
sermaye
110 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
FlKRl MUTLU (Igel) — Bu idare iizerine
aldigi biiyiik vazifeyi 110 000 lira ile ifa edebilecek midir?.
ZlRAAT V. MUHLlS ERKMEN (Kutahya)
— Kanunun bir maddesile, isletme imkanim
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buldugu takdirde, 1 000 000 liraya kadar istikraz salahiyeti verilmi§tir.
BA§KAN — Ba§ka miitalea yoktur. Fasli
kabul edenler... Etmiyenler. Kabul edilmi^tir.
F.
Lira
17 Tahdid ve smrrlama, amenajman,
te§cir ve fidanliklar, hastaiiklar,
ha§ereler ve yangmlarla miicacadele, istimlak, lenni tecriibeler,
orman evleri
300 000
BA§KAN — Kabul edilmistir.
18 Harita ve kadastro
2
BALKAN — Kabul edilmi§tir.
19 Ankara ve civarmm tesciri ve
Ankara fidanligi
63 500
TAHlR HlTIT (Manisa) — Orman miiteahhitlerine mukavele mucibince satilmakta olan
ormanlardan metre mikabi igin 20 kurus te§gir
bedeli almiyor. Bu para burada gbzukmiiyor?.
BttTQE En. M. M. RAtF KARADENlZ
(Trabzon) — Alman bu paralar muteferrika
maddesinde gorulmektedir.
TAHlR HITlT (Manisa) — Orman muteahhitlerine mukavele mucibince satilmakta olan
ormanlarda beher metre mikabi igin 20 kurus,
tesgir bedeli almmaktadir. Bu 20 kuru§ makabilinde hasil olacak varidatm hasilat faslmda
ve bunlar igin yapilacak masrafm da masraf kismmda gozukmesi lazimdir. Halbuki, bunlar ne
varidat ve ne de masraf biitgesinde gozukmemektedir.
BUTQE En. M. M. RAtF KARADENlZ
(Trabzon) — Muteahhidlerle yapilan mukavelede te§gir parasi olarak toptan bir §ey alinacagi zikredilmektedir. Bilahare muteahhidle
anlafilmca metremikabx iizerinden ayrica bir
para verilmesi kararla§tirilmi§sa, tabii miiteahhid de buna razidir. Otedenberi bu §ekilde bir
para alma gelmektedir. Bu para dogrudan dogruya, orman butgesinin, mukaveleli ormanlar
satajmdan ve yeniden yapilacak sati§lardan tevelliid edecek varidat mddesine girecektir.
Yalmz muteahhidlerden almmakta olan paranm
filan ormandan §u kadar almmistrr. Mutlaka
filan ormana sarfedilecektir, diye biitgede bir
kayid yoktur. Biitgede yalmz «tahdid ve sinrrlama, amenajman, te§gir ve fidanliklar masrafi» diye bir fasli mahsus vardrr. Buradan o
sarfiyat yapilmaktadir. Biitgede biitun teferruata kadar, suradan alman, suraya sarfedilecektir diye bir esy yoktur ve olamaz. Bu itibarla Biitge encumeninin alakadar oldugu bir §ey
yoktur. Bu paralar baska suretle almiyorsa
onun muhatabi Biitge encumeni degildir.
§UKRU GULEZ (Bolu) — §imdi yalmz mukavelenameli sati§lardan degil alelumum ruhsatname ahvali ve ne kadar ormandan ihale yapilmissa bunlardan dahi tescir bedeli almir. Bunlar
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varidatta gorulmedigi gibi esasen mukavelfcna*
melerde de ormamn tesciri yaziliyor.
B. E. M. M. RAIF KARADENlZ (Trabzon) — Devlet ormanlarmda bir (B) cetveli
vardir. Orada birinci f asil, Devlet ormanlari
ve mevcud mukaveleler ve yapilacak satislar
diye yazilidrr. Bunlara 2 milyon 500 bin lira kadar bir para ayrilmaktadrr. §imdi buyurugunuz
tescir is>eri de bunun igindir.
§UKRU GULE2I (Bolu) — Mukaveleleriu
iginde, oldugu gibi mukavelenin haricinde de
ruhsatname ahvali vardir. Onlar hakkmda da
tescir fasli vardir. Buraya dahil midir? Degil
midir?
B. E. M. M. RA1F KARADENlZ (Trabzon) — Hepsi dahiidir. Varidat biitgesinde, bu
sekilde alminis, olan paralar, (B) cetvelinin iki
milyon 500 bin liralik fasli arasmdadir. Zaten
orman biitgesi malumu aliniz muvazenei umumiyede iken, bunlar orman varidati kismmda idi.
Orada miri ve hususi ormanlar diye iki fasil vardir. §imdiye kadar bu fasillardan alman paralar
aynen buraya nakledilmi^tir. Yani bu umumi
biitgeye nasil giriyorsa buraya da ayni sekilde
girmektedir.
§UKRU GULEZ (Bolu) — Ewelce bu paralar Orman hasilati diye umumi biitgeye konulurdu. Burada «Mukaveleler mucibince* diye
bir tasrih yapryorsunuz ve ondan da ruhsatname
ahvali ve Devlet satislari gikryor. Mevcud mukaveleler. haricinde de satis vardir.
RAlF KARADENlZ (Trabzon) — Yapilacak
sati§lar da var. Satis, yapilmayinca bu para alinamaz. Sati§ bedeli dahil oldugu gibi ruhsatname harci da buraya girer. Eger bir teklifiniz
varsa, agikga teklif edin, goriigelim.
TAHlR HlTtT (Manisa) — Bu para hizmet
mukabili almmaktadir. Te§cir yapmak kaydile
mukavele ile almryordu ve §imdiye kadar da almmi§tn\ Ihtimal Biitge encumeninin bundan
malumati yoktur. Binaenaleyh Hiikumet izahat
versin: gimdiye kadar ne almmi§tir ve ne sarfolunmusjjtur?
ZIRAAT VEKtLl MUHLlS ERKMEN (Kiitahya) — Arkada§imm dedikleri kisim, bu varidat kismmda dahiidir. Yani bilumum Devlet
ormanlarmdan yapilacak sati§lardan hasil olacak ve mukavelenin de maddelerinde derpis. edilmi§ olan varidat, heyeti umumiyesi itibarile buraya dahiidir. O noktai nazardan endigelerine
mahal yoktur.
TAHlR HlTlT (Manisa) — Bu para orman
hasilati degildir. Orman resmi ile beraber tahsil
ediliyor. Amma; mukavelede sarihan yazilmi§tir, bu para ormanda te§cir igin almir. Te§cir
muteahhidin vazifesidir. Hiikumet, miiteahhidin
bu vazifesini bir para mukabili, deruhde ediyor.
Yapilan mukavelelerde nerelerde te§cir yapilacagrna dair kayidler vardir. Egre bu tegcir yapilmiyorsa ormanlarda yolsuz katiyat yapilma-
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Sftia cevfcz Veriliyor demektir. Binaenaleyh neden yapitauyor?
ZtRAAT VEKtLt MUHLtS ERKMEN (Kiitahya) -+ Burada, Devlet ormanlannda, yapilacak mukavelelerle vukua gelecek satolar,
2 500 000 lira icerisine bu suretle almmistir. 0
paralar ve almacak paralar da dahildir. §imdiye kadai te§cir icin para almmig kisimlar, otomatikman olarak burada te§eir kismma idhal ediliyor. Yalruz mahallinde yapilip yapilmamak meselesi, hall tatbikte kisim kisim almmi§ ve par§a parga yapilmaktadir. Bunlarm hepsini bir
plana raptederek, bir defada ve Mr senede yapmagi tecviz ediyoruz. Sualiniz tatbikata taalliik
eder bir meseledir. Yoksa tahsisat ve varidat
biitcesi noktasmdan bence endifeye mahal yoktur.
TAHlR HlTlT (Manisa) — Eger miimkiinse bu parayi ayni fasti dahilinde diger bir maddeye koyalim. Ne miktar tahsis edilmiftir, ne
miktar tesjeir yapilmi§tir, acikea gosterilsin.
ZtRAAT VEKlLl MUHLtS ERKMEN (Kiitahya) — Gelecek serie butgesinin bilancosunda
daha etrafli malumat arzederim.
BALKAN — Fasil hakkmda baska miitalea
yoktur. 19 neu fasli kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir.
Lira
P.
2 000
20 Telifat, ne§riyat ve propaganda
BALKAN — Kabul edilmigtir.
21 Ecnebi miitehassis ve terciimanlari
48 000
BALKAN — Kabul edilmi§tir.
22 Staj ve ihtisas icin 1937 senesinden evvel yabanci memleketlere
gonderilmiglere yardrm
35 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
23 Tedavi ve tazminat
5 000
BAfKAN — Kabul edilmistir.
24 Agik maa§x ve ikramiye
107 076
v
BALKAN — Kabul edilmi§tir.
25 Orman koruma tegkilatinm maa§ ve iicretleri
414 662
BAfKAN — Kabul edilmistir.
26 Orman koruma teskilatmm masarifi umumiyesi
568 694
BALKAN — Kabul edilmi§tir.
27 1715 numarali kanunun 8 nci
maddesi mucibince Ciimhuriyet
Merkez bankasma verilecek itfa
kargihgi
25 742
BALKAN — Kabul edilmigtir.
(Birinci madde tekrar okundu.)
BALKAN — Maddeyi kabul edenler.... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir.
MADDE 2 — Orman umum mudurliigiinun
1937 mail yili varidati ili§ik (B) igaretli eetvelde gosterildigi iizere 3 343 096 lira tahmin edilmi|tir.

C :1
B - CETVELl

P.
1

Lira
Devlet ormanlarmda mevcud mukaveleler ve yapilacak sati^lar 2 500 000
BALKAN — Kabul edilmi§tir.
2 Vakif hususi ormanlar
100 000
BALKAN — Kabul edilmistir.
3 Umumi butgeden yapilacak yardmi
743 096
BALKAN — Kabul edilmistir.
(tkinci madde tekrar okundu) .
BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ...
Kabul etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 3 — Orman umum mudurlugiiniin varidati ili^ik (C) cetvelinde yazili kanun mucibince tahsil olunur.
BAfKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ...
Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 4 — Masraf biitcesindeki fasillann
kendi maddeleri arasmda miinakale yapmaga
Ziraat vekili mezundur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 5 — Orman umum miidiirliiguniin
iicretli memur ve mustahdemleri kadrosu ili$ik
(D) cetvelinde g6sterilmis,tir.
BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ...
Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 6 — Fasil numaralan ile unvanlari
bagli (B) is^retli cetvelde miinderic masraf tertiblerinden idaresi zaruri gbriilen hizmetler iein
sehri iicretli veya yevmiyeli miistahdemler kullanilabilir. Bunlarm kadrolan tcra Vekilleri
Heyeti kararile tatbik ve miiteakib yil biitgesile
Biiyiik Millet Meclisine takdim olunur. Yevmiye
alan amele bu hiikiimden mustesnadrr.
BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ...
Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 7 — 1508 numarali kanun mucibince amenajman ve te^cir i^lerinde gali^acaklara
verilecek tazminat yevmiyeleri ba^miihendisler
igin (350) ba$muhendis muavinlerine (300) ve
miihendislere (250) kurus. olarak hesab olunur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir.
MADDE 8 — 1937 mall yili iginde kapatilmak Iizere 500 000 liraya kadar kisa vadeli avans ve hesabi cariler akid ve kiisadma Ziraat
vekili mezundur.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul
edilmistir.
MADDE 9 — Orman kanununun istimlake
aid hiikiimlerinin temini ve Devlet orman igletmelerinin faideli gorulecek yerlerde tesis ve
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BALKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul
tevsii icin 1938 mali yili ba§mdan itibaren 5
mali yili biitcelerine konacak tahsisattan oden- j etmiyenler... Kabul edilmiftir.
mek iizere 1 000 000 liraya kadar istikraz akdiMADDE 15 — Orman umum mudurlugimun
ne veya hesabi cari acmaga Ziraat vekili salave
Orman koruma teskilatmm 1937 haziran ve
hiyetlidir.
temmuz
maas, iicret ve masrailan yili icinde
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul
odenmek
fartile verilecek kadrolara gore Maetmiyenler... Kabul edilmi^tir.
liye veznelerihce tesviye olunur.
MADDE 10 — Devlet orman i§letmesi miiteBALKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul
davil sermayesine aid muameleler muhasebei etmiyenler... Kabul edilmi^tir.
umumiye, arttirma, eksiltme ve ihale kanunMADDE 16 — Hukmi sahsiyeti haiz Orman
lan hukiimlerine tabi olmayib Icra Vekilleri
umum miidurlugiine aid tesjdlat kanunu gikmHeyetince tanzim olunacak kararnameye gore
caya kadar 1452 numarali kanun ile miizeyyapilir.
yelatma bagli cetvellerin Ziraat vekaleti kisBu i§letme sermayesinin hesab devresi te§riniewel bidayetinden eylul sonuna kadardir. mmda yazili Orman umum miidurlugu merkez
1937 haziranmdan itibaren yapilacak i§letme ve vilayetler te§kilati devren meri olacaktir.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul
hesablan 1938 senesi eylulii sonunda kapanrr.
Bilangolar tes.rinievvel bidayetinden itibaren
etmiyenler... Kabul edilmiftir.
dort ay zarfmda Divam muhasebata tevdi oluMADDE 17 — Bu kanun 1 haziran 1937 tarinur. Divam muhasebat bu hesablari bu idarehinden
muteberdir.
nin mevzuatma ve ticari isjletmenin icablarma
BALKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul
gore tetkik ve muhakeme eder.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul etmiyenler... Kabul edilmistir.
ecmiyenler... Kabul edilmi^tir.
MADDE 18 — Bu kanunun hiikiimlerini icMADDE 11 — 1937 mali yzli ieinde tasar- raya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur.
BALKAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul
ruf edilecegi tatbikat neticesinde anlasxlan masraf tertibinden Icra Vekilleri Heyeti karari ile etmiyenler... Kabul edilmiftir.
Devlet orman i§letmesi icin miitedavil sermaye
Layihanm heyeti umumiyesini acik reye
faslma miinakale icrasi caizdir.
arzediyorum.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul
Ewelki layihalara rey vermeyen var mi?
etmiyenler... Kabul edilmiftir.
Rey toplama muamelesi bitmi^tir.
MADDE 12 — Orman isjLeri icin ormanlarda
7 — Milli saraylarla Yalovd
kosklerindeki
yapilacak ve her birinin masrafi 10 000 lirayi esya hakkmda Meslis Hesablarinin l^etkiki Engegmeyecek olan her nevi in§aat, tesisat ve ta- cumeni mazbatasi (5/49) [1]
mirat icin iktiza eden proje ve kefifleri yapmak
BALKAN — Mutalea olmadigi igin ruznameve bu iglerin idare ve murakabe ve kabul muamelelerini ifa eylemek Orman umum miidurlii- ye devam ediyoruz.
giine aiddir.
8 — Aksehirin meydan mahallesinden Seyid
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul
Akmedoglu Huseyinin oliim cezasma qarptinletmiyenler... Kabul edilmiftir.
MADDE 13 — Merkez veya vilayetler kadrosuna dahil olan memurlarla mustahdemlerin
kendi maas ve unvanlarile idarenin merkez ve
tasra tesj&latram her hangi bir kismmda istihdamlari halinde kendilerine harcirah kararnamesine tevfikan yevmiye ve harcirah veya
vekaleten diger bir isde istihdam edileceklere
vekalet maasi verib vermemege Ziraat vekili
salahiyetlidir.
BA§KAN — Maddeyi kabul edenler.. Kabul
etmiyenler... Kabul edilmi^tir.
MADDE 14 — Tekaiid, dul ve yetim maa§lari
kar^ili^i olarak butceye mevzu tahsisat kafi
gelmedigi takdirde luzumu gorulecek mikdar
icin Maliye vekaletinin de miitaleasi almarak
diger masraf fasillarrndan miinakaleye Ziraat
vekili salahiyetlidir.

masi hakkmda Basvekalet tezkeresi ve
cncihneni mazbatasi \(3/234) [2]

Adliye

BALKAN — Mazbatayi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.,.. Kabul edilmiftir.
9 —• Babaeskinin Qengerli koyiinden Mahmudoglu Muradm blum cezasina
garptirilmasi
hakkmda Basvekalet tezkeresi ve Adliye encilmeni mazbatasi (3/273) [3]
,

BALKAN — Mazbatasi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmistir.
[1] 195 sayili basmayazt zabtin
[2]200 sayili basmayazi zabtin
[3] 197 sayili basmayazi zabtm
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10 — Bozkinn Ilinik kdyiinden
Ahmedoglu
Memed Alinin dlilm cezasina carphnlmasi hakkinda Baqvekdlet tezkeresi ve Adliye
enciimcni
mazbatasi (3/248) [1]
BALKAN — Mazbatayi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir.
11 — Kilisin Kxiraali mahallesinden Memedoglu tsmailin dlilm cezasina carphnlmasi hakkinda Basvekdlei tezkeresi ve Adliye enciimcni
ynazbatasi (3/275) [2J
BALKAN — Mazbatayi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmi§tir.
12 — Muradiyenin Asagi Kortikdn kdyiinden
Hacan kbyii nufus sicilinde mukayyed
Davetioglu Memedin dlilm cezasina qarphnlmasi hakkinda Basvekdlet tezkeresi ve Adliye enciimcni
ynazbatasi (3/323) [3]
BASKAN — Mazbatasyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmi§tir.
13 — Polis teskilat kanununun bazi maddelerinin degistirilmesi hakkinda kanun layihasi ve
Dahiliye ve Butce encilmenlcri
mazbatalari
(1/625)
DAHlLlYE VEKlLl §UKRt* KAYA (Mugla) — Ruznamemizde polis tegkilati hakkinda
bir kanun vardir. Gegen gun miizakereye baglar
baglamaz, mustaceliyetle miizakeresini teklif
edecektim. Arkadaglarimdan birisi benden daha
evvel kiirsiiye geldigi igin sozunii kesmekten
teeddiip ederek teklifte bulunamadim. Simdi
nizamnamei dahilimizi okudum, miizakere esnasmda dahi boyle bir teklifin yapilmasma mani
degildir. Miisaade ederseniz bu kanunu miistacelen miizakere edelim. Usule dair bir hataya
da mahal kalmamak igin bu teklifi yazili olarak
da verecegim.
BASKAN — 66 nci inikadda bu layihanin
miizakeresine baslamistik. Fakat maddelere ge§ilmemi§ti. Binaenaleyh teklifi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmi§tir.
BALKAN — Soz Istemat Ozdamarmdir.
(Yok, soyledi sesleri).
BERQ TttRKER (Afyonkarahisar) — Sayin
arkada§lar,
Bug'iin Kamutaya sunulan Polis tegkilat kanununun ehemmiyeti gok buyuktur.
Bir memlekette polis tegkilati ne kadar muntazam olursa, o memleketin dahili refahi sela[1] 198 say ill basmayazi zaphn
[2] 199 say ill basma yazi zaphn
[3], 196 sayih basmayazi zaphn

sonundadir.
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sonundadir.
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meti o kadar kuvvetli esaslar uzerine kurulmugolur.
Halkm huzur ve sukun iginde ve mutlak bir
emniyet altmda i§ine giicune devam edebilmesini gaye edinmig olan Muhterem tg bakani polis
ve jandarma kadrosunda esasli reformlar yapmak liizumunu duymu§ ve Kamutaya polis te§kilat kanununu sunmu§tur.
Bu kanunla polis, jandarma ve siivari tegkilatma dair gok esasli hiikiimler ihtiva etmektedir. Maa§lara yapilan zamlarla da biitiin memurlarin refahlandirilmasma gali§ilmi§tir.
Bu kanun uzerine Muhterem Dahiliye ve
Btitge enciimenleri de gok esasli etiidler ve incelemeler yaptiktan sonra Yiiksek Heyetinizin tasvibine konulmu§tur.
Ben bu ya§ima geldim ve eski devirlerdeki
polis tegkilatmin sakatligini ve o sakatliktan
dogan bir takim hadiseleri gordiim.
Nasil ki kahraman ordumuz harigten gelecek
dii§mana karsi vatani miidafaa ederse, polis
kuvvetleri de dahilde tureyen ve yahud hududlarimiz icerisine girmek istiyen muzir mikroblarin imhasma gali§ir, dahilde milli kalkinmamiza engel olacak unsurlan yakalar velhasil
polisler evimizi, malimizi, ailemizi herhangi bir
tehlikeye kar§i muhafaza ederler.
Polislerin vazifeleri, gok agir, gok nazik ve
gok mugkuldiir. Onun igindir ki, bu tegkilat igin
ne kadar para sarfetsek gok yerindedir.
Evvelce de arzettigim veghile, polis memuru,
bihakkm vazifesini ifa etmek igin zihninde
aile gailesi mevcud olmamalidir.
Memnuniyetle goriiyorum ki bu kanunla polis efradmm mail vaziyeti az gok islah edilmi§
ve kismen refahlandirilmi§tir.
Cumhuriyet rejiminin teessiisiindenberi ve
Muhterem iiahiliye vekilinin gayret ve himmetleri sayesinde polis tegkilati gitgide intizam ve
mukemmeliyete varmi§, memlekette egkiya giir u h u t e n k i l jidilmis, ve dahili asayig teessiis_etmi|tir7
~ Y i n e Muhterem vekilin himmeti ve direktifleri ile ve Emniyeti umumiyenin dirayetli memurlannin gayretile bugiin Tiirk polisi yiiksek
bir mertebeye varmi§tir. Hatta diyebilirim ki,
ingilterenin mukemmel polis te§kilati derecesine varmigtir. Bu memnuniyetbah§ ve parlak vaziyeti, eski devirlerdeki feci hali ile mukayese
ederken, gogsiim kabanyor ve yagasm cumhuriyet rejimi diyorum.
Bu kanunla bir emniyet komisyonu te§kil
ediliyor, bu memleketin umumi emniyet ve asayig igleri noktai nazarmdan gok onemli bir karardir.
Bir de polis bakmi ve yardim sandigmin kurulmasi da meslek memurlari igin gok faydali
bir kurumdur.
Maaglar cetvelinde, birinci simf ve kidemli
polls memurlannm maaglan, ikinci sinif me-
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murlarm maa§i nisbetinde tesbit edilmi§tir. Bu
dogru mudur?
Bence bu iki smif arasmda bir maa§ farki
bulunmalidir. Muhterem Biitce enciimeni ikinci
sinifa 16, birinci smifa 20 lira vermektense,
hepsine de 20 verelim demi§. Yani ikinci smiftakilerde 4 lira ziyade alsmlar buyurulmu§. Ben
bunu sevincle kabul ediyorum, fakat eger Muhterem Biitge enciimeni, birinci smif memurlarinm maa§mi hie, olmazsa 22 liraya gikarmis, olsa
idi mantik ve usule daha muvafik olurdu, ciinkti birinci smifta kidemli polis memurlan vardir ve ikinci smifla bir fark yapmak dogru olur.
Bir de terfi meselesi vardrr:
Liseden yahud yedi senelik idadi veya bunlara muadil mekteblerden mezun emniyet amirlerinden terfi icin muvafik sicil almak s/artile
Polis enstitiisiiniin yiiksek tahsil kismma ve ihtisas kursunu muvaffakiyetle ikmal edenler
emniyet teskilati kadrolan
dahilinde yiiksek
tahsil gormiis addolunurlar. Bunlar da altmci
meslek derecesile daha yukari derecelerdeki memurluklara tayin olunurlar denilmektedir.
Bundan anlasilryor ki, lise, idadi veya bunlara muadil mekteblerden mezun olmayan emniyet memurlan ancak emniyet memurluguna kadar yiikselebileceklerdir. Bundan yukari cikamayacaklardir. Halbuki, bugiin meslek dahilinde orta tahsil gormiis ve bu orta tahsilini hususi
tahsil ile takviye etmis, fakat biitiin vesaiki miiruru zamanla kaybolmus ve tedarikine imkan
goriilememis bir ook zeki ve krymetli komiserler mevcuddur. Kanunun bu maddesinin sarahati karsismda yukselmek ihtimallerini goremediklerinden ve goremeyeceklerinden umidsizlige diiserek meslek zarardide olacaktn*.
Bunlar icinde diyebilirim ki, ameli tecriibeleri sayesinde gok krymetli miitehassislar vardrr
ve bu ihtisaslarmi ihtisas kurslarmda tezyid ve
takviye ederek mesleke nafi birer uzuv olacaklardir. Binaenaleyh, az tahsil gormiis diye istikballerini emnivet amirligi seddile kapamak
dogru degildir. Iclerinden 50k krymetli miitehassis yetisecek olan ve umumi tecriibeleri sayesinde muvaffakiyetler
temin eden bu gibi
meslek erbabmi da lise, idadi, ve miimasili mekteb mezunlan gibi evsaf aramlmayarak Polis
enstitiisiiniin her smif kursuna istirak ettirilerek
muvaffak olduklari takdirde altmci derece ve
daha yukari derecelere tayinleri ve muvaffak
olamadiklari takdirde yukselmek iimidlerinin
kalmamis oldugu tebaruz edecektir.
Sonra tecziyeye dair: resen verilecek inzibati
cezalar vardrr. Bu cezalar kimler tarafindan ve
hangi memurlara verilecegini amirdir.
Bir kaymakam emnivet amirlerini tecziye
edemivor, fakat miistakil baskomiserleri tecziye
edebiliyor. Emniyet amiri mevkiinde bulunan
bir ba^komiser kaymakam tarafmdan tecziye
edilirse istedigimiz
otoriteyi temin edemez.
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Bas,komiserlerle idare edilecek kazalar kaymakamlarm tecziyelerinden istisna edilmelidir.
Qiinkii bu tecziyeler amir iizerinde 50k miiessir
olur ve maiyet iizerindeki niifuzu kesreder.
Bence, bu vazif ede bulunan baskomiserler, valiler tarafmdan tecziye edilmelidirler.
Polis karakollan :
Muhterem Tangut arkadasimizm temennisine
istirak ederek soyliiyorum ki, polis karakollari
iqin tedricen modern binalar
yaptmlmalidir.
Zira arzettigim veghile polis teskilati memleketimizin prestisini yiikseltecek teskilatlandan biridir ve bundan maada bir polis gece giindiiz
agrr vazifesini ifa ederken, kendisini barmdrracak yer de az gok istirahatini temin edecek bir
yer olmalidir.
Soziimii bitirirken, memleketimizi hayati surette alakadar eden bu gibi kanunlari Kamutaya
sunduoimdan, gerek cok saym tsmet tnonii Hiikumetini, enerjik Dahiliye vekili, ve bu kanunu inceleyen Dahiliye ve Biitce enciimenlerini
candan tebrik etmegi bir vazife bilirim.
BALKAN — Musaade ederseniz, arada, acik
reye konulan kanunlara verilen reylerin neticesini arzedeyim:
36 086 000 lirahk fevkalade tahsisat verilmesine dair olan kanuha (289) zat rey vermi^tir.
Kanun (289) reyle kabul edilmistir.
Devlet demiryollan ve limanlan isletme umum mudurliigu 1937 biit<?e kanununa (283)
zat rey vermis,tir. Kanun (283) reyle kabul edil •
mi§tir.
Ankara sehri tmar mudurliigu teskilat ve vazifelerinin Ankara Belediyesine devri hakkindaki kanuna (255) zat rey vermi^itir. Kanun (255)
reyle kabul edUmistir.
Satilan kinin bedellerinin Sihhat ve ictimat
muavenet vekaleti 1936 yili biitcesine tahsisat
kaydi hakkmdaki kanuna (265) zat rey vermistir. Kanun (265) reyle kabul edilmistir.
Orman umum miidurliigii 1937 mali yili biitce
kanununa (283) zat rey vermistir. Kanun (283)
reyle kabul edilmistir.
Miizakereye devam ediyoruz.
Ahmed Ihsan Tokgoz (Yok sesleri).
Durak Sakarya.
DURAK SAKARYA (Gumusane) — Bendeniz vaz gectim..
BALKAN — Ziya Gevher Etili.
ZlYA GEVHER ETlLl (Oanakkale) .— Arkadaslar, elimizdeki kanun idari tekemmiilatm
yeni bir safliasmi gosterecek kadar ehemmiyetli
bir layiha olarak gelmistir. Ben tesadiif olarak on iM senedenberi iM karakol arasmda 0turuyorum. Evim iki karakol arasmdadir. Bir
vanrmda polis, diger yanmada jandarma kanikolu vardir. (Korkma oyle ise sesleri).
Karakoldan uzak dahi olsam hie bir vakit asayi§ten endi§em yokfcur. (Bravo sesleri). Bu
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miinasebetle bu gocuklan, gocuklan diyorum,
piinki her gun daima geng kalan ve geng unsurdan terekkiib eden bu kuweti, pek yakmdan
tetkik etmek firsatmi buldum. Polis dedigimiz zaman bir goklarimiz igin, umumi hayatta
gbziimiiziin oniine gelen bir manzaradan ibaret
zannolunur. Fakat biz istirahata gekilirken. istirahat her kes igin miibrem bir zaruret iken
ve saatler bunu her kese verirken, yalniz bir
unsurum, zabita kuwetlerine mensub olan bu
unsurun ayrica bir fedakarhgi vardn*. Biz uvudugumuz zaman o uyaniktir. Biz sicaktan miiteessir olub terledigimiz ve serin bir yer aradigimiz anlarda o, giineisn en siddetli zamanmda,
giinesin biitiin siddetine maruzdur. Biz, sogxiktan muztarib olupta evlerimize, sicaga gekildigimiz zaman, o nobetini almis. sovugim en siddetlisine maruz bulunarak nobetini gegirmek
mecburiyetindedir. Ayni zamanda nobet bekleledigi kuliibede ates yakmasi bile memnudur.
Binaenaleyh bunlar, iizerine aldiklan vazifeyi,
hayatimizi korumak suretile ifa ederken, kendi
hayatlarmi iki misli fazla yrpratmak zorunda
kalan insanlardrr. Onun igin polise karsi, bilhassa Oumhuriyet zamanmda teessus eden ve hepimizin iftiharla karsriadigimiz polise karsi,
igimde daima bir sefkat mevcuddur. Bunu miiteaddit defalar Saym Dahiliye bakanrmizla g'driisurdttm. Her zaman bana, bunun kendisi icin
miihim bir etiid mevzuu oldugunu, pek yakinda
bir kanun hazirlayip gelecegini soylerlerdi.
Bugun gelen kanun iste odur. Bundan dolayi
Dahiliye bakanima hakikaten minnettarim.
Arkadaslar, polisimiz, bugiin gelen kanunla,
yalniz idari ve asayisin noktai nazarmdan degil,
bir de i§timai bakmidan biiyiik bir ilerleme gbstermekte oldugunu goreceksiniz. 0 polisimiz
yalniz polis olarak degil, yani uniformasi dolayisile, degil, birde polisligin icabi olarak, yiiksek
vasiflar dolayisile, bilek kuvvetine giivenerek degil, viodanma giivenmek suretile ifayi vazife etmis olarak, biiyiik bir terakki gostermektedir. Polis, bugunkii kanunla miiskiil vaziyetini hal hususunda mehmaemkan taltif edilmis oluyor. Fakat ben byle arzu ederim ki memleketin mali
vaziyeti miisaade ettikge, heran, yalniz vazifesinden dolayi degil, herhangi bir serserinin, herhangi bir meonunun kursununa daimi surette
maruz kalan bu miicadele unsurunu, memleketin vazdyeti maliyesi iyilestikce dereee derece
terfih etmek yolu agilmalidir. Daha iki giin
ewel Istanbul sokaklarmda, iig sarhosun elinde,
hig ktndisinin nokta vazif esi olmadigi halde
sirf bir kavgayi bastirmak igin, bir polisin nasil kbtti bir akibete maruz kalrp ellerile ayaklarmm param parga oldugunu gordiiniiz. Demek
Id her an olum tehlikesine maruz bir unsur bulunuyor. Polise vedecegimiz maddi sey, bizim ha-
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yatimizda mali cihetten bir kabariklik yapamaz.
QiinM polise ne verecek olursak, onun bize getirdigi asayis ve istirahatle, onun mukabilindeki kazancmiiz, daima ona verdigimizden yiiksek olacaktrr. Hayatimiz ne kadar rahat ve istirahatta bulunursa, galismamiz ve kazanmamiz
da o kadar artacagi igin, bu fazlahgi her ferd
seve seve kabul eder. Onun igin firsat buldukga, yalniz Huikumetm degil, bu isle mesgul olan
enciimen arkadaslarimm da daima bu polis kuvvetinin maddi vaziyetile alakadar olmasmi hassaten rica ederim.
Arkadaslar, Dahiliye bakanmi diger bir cicihetten daha tebrik etmek istiyorum. Dahiliye bakani bize yalniz mukemmel bir
polisi tesis edecek bir kanun getiriyor;
o kanunla disiplini, kuvvetli o derecede
fedakar ve kahraman olabilecek, memlekete yeni, kuwetli bir unsur daha yaratryor.
Yani memleket kuweti bu suretle, bu yeni polis teskilatile bir kat daha kuwet kesbediyor.
Bu cihetten de, saym Dahiliye vekilinin, irfani
ve enerjisinin mahsulii ve hediyesi olarak bu
kanunu kabul ediyorum.
Biitiin maddelerinde goreceksiniz, polisin
yalniz maddi hususatta degil, manevi sahada da
yiikselmesi igin lazrm olan her tiirlii tedbirleri
ittihaz etmislerdir. Bu cihetten de kendilerini
tebrik ederim.
Arkadaslarim, bir kere daha bu kanundan
bahsederken, Dahiliye vekilinden ve bu daire
ile alakadar olan seflerden, polisin maddi hayatmi daha fazlasile temin edecek yeni ahkamla
bu kanunu daima takviye etmelerini ve bunu
daima goz bniinde bulundurmalarmi temenni
ederim ve bize geldikten sonra, bizim ilk vazifemiz, hayatlarmi istihkar eden bu cocuklara,
daha miireffeh olmalari igin bir sey ilave etmektir. Biz maddi ve manevi islaha dogru gittigimiz igin, daima boyle kanunlan getirmelerini alakadarlardan rica ederim.
BALKAN — Baska Soz isteyen var mi? (Miizakere kafi, maddelere gegelim sesleri).
DAHILIYE VEKlLt StJKRU KAYA (Mugla) — Gecen giin ve bugiin bu kanun miinasebetile soz alan hatiblerin nagiz §ahsim hakkmdaki
tevecciihlerine te§ekkiir ederim. Bu tevecciihii
vazifemde ve mesuliyetimde bir eseri te§vik ve
gayret olmak iizere telakki ederim. Biitiin gayretimle Biiyiik Millet Meclisinin tevecciih ve itimadini kaybetmemege gali§acagrma emin olmalarmi rica ederim. Bu sozler igerisinde beni en
gok mutehassis eden cihet, hatiblerin bilhassa
polislerimiz hakkinda gbsterdikleri muhabbet
ve §efkat hisleridir. Hatiblerin bu muhabbet ve
§efkat dolu sozleri sbylenirkeii, Meclisin gbsterdigi giizel tezahiirler, hem polisleri, hem memurlari hem de milletimizi sevindirecek tezahiirlerdir. Qiinkii siz, her zaman oldugu gibi bugiin da-
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hi, memleketimizin, milletimizin samimi kanaatlerinin terciimam oluyorsunuz.
Arkadaglar, zabita tegkilati, zabita kuweti
bir memleketin bayragi gibi, kanunu gibi istiklal alametlerinden bir alamettir. (Bravo sesleri)
Bir memlekete goz dikildigi ve pargalamaga karar verildigi vakit ewelemirde hatirlanan gey,
polis kuwetidir. Ewela onun murakabesile i§e
baglanir ve polis ele almnr. Osmanli imparatorlugunun hazin akibeti bunu gosterecek manzaralarla doludur. Zabita kuweti bir memleketin
§ekli idaresinin de bir ifadesidir ve o, efradi milletin karakterinin niimunesi olarak durur.
Eger Tiirk polisi fedakarlikta cesarette, fedailikte diger meslek erbabi gibi buyiik varliklar
gosteriyorsa ve gostermigse bu, kendilerinin damarlarmda tagidiklan Tiirk milletinin asil kaninm eseridir. (Bravo sesleri, alkiglar). Zabrtada
ve poliste feragati nefis, fedakarlik, fedayi nefisle tevem bir. geydir. Polisin feragati daima
fedayi nefisle nihayet bulur. Polis destanmda ve
edebiyatmda boyle gehidlerin miktan pek goktur. 0 gehidleri anarken huzuru alinizde hiirmetle egilirim.
Arkadaglar; polis denilen kuwet, zabita
kuweti daima sinsi ve gizli, arkadan vuran kuvvetlerle ugragan bir heyettir. Onu daima pusuda
bekliyen kotii emelli adamlar en dalgm bir zamanmda onu arkadan vururlar.
0, milletin ve halkm namusunu, hayatmi,
haysiyetini ve malim, kotii emelli, kbtu ruhlu
adamlara kar§i koruyan, kanunun kalkmig bir
kalkani gibidir. Bu kalkan daima sinsi kuvvetlerin attiklan kurgunlarm hedefi olmaktadir.
Sonra, polis memleketin iktisadi bir elemanidir.
Qiinkii arkadaglar, asayig ve inzibat olmiyan bir
memlekette, istihsal de olmaz. Polisimizin giizel §6hreti smirlanmizm hududunu a§mi§tir.
Polis, memleketimizin diger faal unsurlan gibi,
memleketimizin iginde oldugu gibi harigte de
bir §eref bayragi gibi elden ele, dilden dile dolagmaktadir. Polisin bugiinkii teknigi tamamen
ve hakikaten ba§liba§ma bir ilim, bir mesleki
mahsus ve bir fen olmugtur. Biz buna bilgi ile,
yani polisin keyfiyetini artirmakla i§e ba§lami§
oluyoruz? Yaptignniz §eyin baginda Polis enstitiisu gelir. Ondan sonra poliste en Qok lazim
olan §ey disiplindir. Dedigim gibi, fedakarligi,
cesareti milli bir hassa olarak kanmda ta§iyan
bir polise bilgi verildikten ve disiplin talim edildikten sonra, o polisin bugiin verdigi misallerden
daha gok misaller vermesi, elbette her giin beklenecek bir hadise olur. Biz ewela polisimize
bu itibarla bagladik. Koydugumuz maddelerde
bir takim tahsil devreleri ayirdik ve burada bir
enstitii kurduk.
Ikincisi, polisin bizatihi maddi hayatidir. Biliyorsunuz ki bugiin - ilk kademeyi arzediyorum - ilk kademe bugune kadar hayata kafi olmiyacak bir maa§ almakta idi. Biitge zarureti,
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memleketin umumi iktisadi hayati, kendisini bu
fedakarliga katlandiriyordu. Fakat biitcede biraz in§irah hasil olur olmaz kendisini terfih yollu gozetildi. Hiikumet icab eden fedakarligi nazari dikkate alarak bir kanun layihasi hazirladi. ^urasmi soylememe ve alenen te|ekkiir
etmeme miisaadenizi rica ederim ki, bu kanun
layihasi Butge ve Dahiliye enciimenlerinde tekemmul etti. Onlarm verdigi kararlarla, bizim
miitevaziane attigimiz adimlar kuwet buldu.
Huzurunuza gelen ve bu giin biitiin meclisi
sevindiren ve milletimizi de sevindirecek olan
kademeler, ancak Dahiliye ve Biitge enciimenlerinin kararlari sayesinde almmigtir. Miisaade
buyurursaniz burada alenen kendilerine huzurunuzda tesekkur edecegim. Bu itibarla en kii§uk riitbeli polisten en biiyuk riitbeliye kadar
hepsi hirer terfi payi alnuslardrr ve kendilerinin birer derece terfii tesbit edilmigtii. §imdiM
halde, biitgenin bu giinkii viisati dairesinde Devlet, polisine icab eden fedakarligi yapmig bulunuyor. Etili arkadasmun dedigi gibi, tabiidir ki,
polisin maddi ve manevi refahmm temini igin
yapilacak ve diisiiniilecek isler pek coktur. 6erek kendilerinin ve ailelerinin birlikte bulunmasi igin, bagka memleketlerde gordugiimiiz gibi,
toplu binalar dahilinde oturmalari, gerek hastalarmm ve gocuklarmm bakilmasi- gerek hayatlannm sigorta edilmesi gibi igler vardir.
Binaenaleyh, bunlar, hakkinda zaman zaman
yapacagimiz igler goktur. Ciimhuriyetimiz, her
davasmda oldugu gibi, bu davasmda da adnnlarmi, daima miitezayid bir surette, miisbet ve
muayyen • bir program dahilinde atacaktrr.
Meclisi Alinizin arzu ettig,i ve Hiikumetinize
verdigi direktif, az zamanda faaliyet sahasmda
siibut bulmus olacaktir. Eger bu igin basmda
ben bir vasita, bir vesile olurpam, bu benim igin,
mabadelhayat, hatta hemserilerim igin madamelhayat devam edecek buyiik bir gereftir (Bravo seslerir Alkiglar).
DUEAK SAKARYA (Gumiisane) — Arkadaslanm, gegen giin bu layihai kanuniyenin miizakeresine baglandigi zaman bendeniz de soz
soylemek istemig ve ismimi yazdirmigtim. Bu
giin sira geldigi zaman riyaset bendenize soz
verdi. Fakat, bir temennim olacakti, o temennim inkisari hayale ugrar diye tereddiid etmig
ve soz almamistrm. Fakat o meslekten yetigmis
oldugum igin, arkadaglarim
hakkmda bir kag
soz soylemek tizere kiirsiiye gikmak ihtiyacmi
hissettim. Kusuruma bakmaymiz.
Arkadaslar, polis vazifesinin ne demek oldugunu hepiniz bendenizden gok daha iyi takdir
buyurursunuz, Bendeniz de bu meslek iginden
yetigtigim igin biraz da onlarm ig yiizlerine temas edersem, onlar hakkmda zannedersem bir sitayigte bulunabilirim. Polisin pek iyi bilirsiniz
ki, idari, adli, siyasi bir. de beledi vazifeleri vardir. Vazifesi o kadar mutenewi, o kadar miite-
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newidir ki, tabir caizse, polisin tarn kitabi yoktur. Polls oyle vakalar karfisznda kalzr M, hatiru hayele gelmez. Boyle bir vaka karszsmda kalacagmi polls bile takdir edemez.
Erzurumda polis miidiirii bulundug-um zaman
bir vaka karszsmda kaldzm. Bendeniz odamda
oturuyordum. Haber verdiler ki, garsida tiiccardan birisi delirmi?. Bu tiiccar memlekette
oldukoa miihim bir adam olmakla beraber silahda satryordu. Malumu aliniz o vaMt silah in
hisar altma alzninamzstz. Delirae sdyle olmustu;
Magazasmda ne kadar revolver varsa hepsini fisenkle doldurmus, magazanm oiine cjikmis, baszyor atesi. Haber verdiler, kostuk, gittik. Tabii
bunun oniinti polisten baska hangi kuwet alabilir?
Halkm vazifesi degildi. Polis kendisinifeda edib bunun iizerine yiiriiyecekti. Bendeniz
de polis miidurii olmaklzgzm dolayisile tabii poliselere cesaret vermek igin onden gitmekHgim lazzm gelirdi. Baska suretle hareket etseydim vaziyet fena oldu. Sokakta fisenkler yagryor. Hatta o adamm amcasi da gelmis karszda duruyor.
Ona da silah atxyor, yani akrabasmi da tanimryor.
Meseleyi uzatmayalrm. Polisler hiicum ettiler. Bir
polis surasmdan yaralandz, kursun bir yandan
girdi, karsidan gzktz. Birisinin gSgsiine isabet
etti. Diidug"e degdigi icin kalbe kadar isleyemedi. Birisi de dizinden yaralandz. 0 da nihayet yakalandi. BelM bunu oldiirmek te lizzmdz,
magazayi yakmakta kabildi. Fakat ma^azayi
yakmak da bunu oldiirmek de bir facia idi.
Orada artzk kanun, usul ve saire mevzuu bahis
solmuyordu. Demek ki, polisler idari vaziyetlerde boyle bir 50k muskiilata maruz aklzrlar,
Arkadaszm cok gtizel izah buyurdular. Polisin
vazifesi 0 kadar coktur, 0 kadar biiyiiktiir, 0
kadar mtitenewidir ki, bunu burada bendeniz
arzetmek icin kelime bulamryorum. Layihai kanuniyeyi hepiniz okumussunuzdur. Gordii^iiniiz, esbabi mucibesi cok giizel yazzlmzstzr. Polis bir ay icjjide 26 giin vazifededir. Yalnzz dort
grin evine gider. Haftada 24 saat izni vardir,
Bunu da tamamile istirahatle gegiremez.
Arkadaszmzn soyledigi gibi, her kes sicak
dSseginde uyurken, polis gece yarzsz ifayz vazife eder. Polls sinsileri takib eder, kursunun
online c.zkar, anarsistlerle miicadele eder. Yagmurda, tipide polis vazifesi basmda dimdik
durur. Her ne tarafa baksan, halk her hang!
bir vaziyette polislikten istimdat eder. Her hangi
bir adam yatagma yattigi zaman evime hzrszz
girecek, beni oldiirecekler diye korkmaz, oiinkii
0 uyurken vazifesinl ifa eden polls devriye geziyordur.
Arkadaslar, hulasa etmek lazrm gelirse
memleketin, biitiin kuwetleri miihim olmakla
beraber, iki miihim kuwetl vardir. Bukuwetten biri ordudur, onu hiirmetle selamlarrm.
Ordu hudutlarmuzz bekler, bu, polisin bttyiik
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kardesidir. Bunun bir de ktigtik kardefji vardir,
zabita. Bu da memleketin ioinde inzibat ve asayisi temin ile miikelleftir. Bunun igin bu polis teskllatma verilen ehemmiyet 50k yerindedir. Acaba bu layihai kanuniye ile polisin faakkznz tamamile verebilecek miyiz?. Bendeniz hayir diyebilirim. Qiinkii polise nihayet yirmi
lira ma/os veriyoruz. Bunun tutarz 60 lira mz ne
eder. Tevkifattan sonra bunun eline 50 - 51 lira
kadar bir para gecer.
Arkadaslar; bir polis memuru ifayi vazife
ederken kundurasz boyaszz olarak gzkamaz, o,
terbiyei meslekiyeye mttnafidir. Trasszz, hamamszz, hatta bir dugmesi noksan dahi olsa,
vazifeye gikamaz. Qiinki arzettigim gibi, bu bir
terbiyei meslekiye meselesidir. Bu itibarla polis
memurunun her ihtiyacmz g8z oniine getirmelidir. Polis memuru memlekette inzibat ve asayisten baska intizamzn da timsalidir. Vazifesi
boyle a|rr ve nazik olan bir memura elli lira
yeter mi? Ayni zamanda ooluk ve cocugunun
iasesi ve onlarm tahsil terbiyesile de miikelleftir. Aldzgi para tabiidir ki, bu ihtiyaclara yetisemez. Bu noktal nazardan da polisi, bu layihai kanuniye de tatmin edemez. Fakat ne
yaDalzm ki, bir biitge zarureti vardzr. Bu kiiciik biitce ile ancak bu kadar verilebilmistir.
tleride imkan bnldukea daha fazla terfih ederiz. Yalniz bir ricam var: BelM inkisarz hayale ugranrn, muvaffak olamam diye sSylemekten sarfmazar etmistim. Simdi kiirsiiye gelince kendimi soylemekten menedemedim. Imkan
varsa ricamz yapmzz. Biliyorsunuz ki, yaptz§imzz
biitiin teskilat kanunlarmm, nesri tarihinden
itibaren veyahud sene ibtidasmdan itibaren tatbik edilmesini kabul etmistik. Bu layihada Hiikumetin teklifi, kanunun nesri tarihinden muteber olmasz seklinrte yazilmistzr. Dahiliye
eneumeninin yaptzgi tadil ise, bir hazirandan
itibaren meriyete gecmesi seklindedir. Bendeniz de Biitce enciimenindeyim, bir hazirandan
itibaren tatbikine imMn gb'rmeyen Biit§e enciimeninin mazbatasznda benim de imzam vardzr. Vq ay sonraya bzraktzk.
Diyecegim yoktur, huzuru alinizde itiraf
edivorum. Fakat tahammul edemedim. Miimkiinse bunu UQ ay sonra tatbik edilecek yerde,
bu senelerden beri bekliyen arkada§lari, bir an
ewel memnun edelim. (Olur, olur sesleri),
(Takrir ver, sesleri).
Bendeniz takrir veremem. Arzedeyim.
MAZHAR MtJFtD KANSU (Denizli) — tmzanz geri al, kabul edelim.
BALKAN — Rica ederim, ciddi olalzm.
DURAK SAKARYA (devamla) — Qiinku
yeniden tahsisat istemek lazim gelir ki nizamnamei dahiliye muhaliftir. Yalniz bir mesele
var, biz layihai kanuniye ile polis te§kilatmi bes
senede ikmal edecegiz. Be§ senede Dahiliye vekaletine, Emniyeti umumiyeye iki milyon lira
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verilecektir. fin sen* de bir miktar para alacaklardir. Bger kendi biitgelerinden kavrulmak imkam varsa bu»y yapsmjar. Te§kilati bir an evvel tatbik eylesinler.
BALKAN — Bagka goz istiyen yoktur. Maddelere gegilmesini kabul edenler... Kabul etmi-

0 :1

yenler... Maddelere gecjlmesi kabul edilmi§tir.
Valpt geeikmiftir. Qargamba giuxii saat 14
te tODlanilmak uzere inikada nibayet veriyoKapanma saati

18.30

DtZELTME
Bu zaptm sonuna b&gli 175 sayik basmayazmin 6 nci sayfasmm blrtnoi satirmdaki (Denizyollan), (DemiryoHan),
3 net satirmdaki (95f 000) rakami, (800 000) lira ilaveefie (1 150 000),
Yekonnda (10 388 600) ve ayai sayrfaam sonunda yekunn umumf rakami da (36 086 000)
olarak diiHeltilmi|tir.
imm-mmmmmim
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36 086 000 liralik f •vkalade taJwisat vwUmasiue dair olan kununa v«rilen reylerin netisidir
( Kanun kabul edilmiftir )
A*a adedi : 399
Beye i^tirak edenler : 289
Kabul edenler _: 280
Beddedenler ;
0
Musteakifler :
0
Beye istirak etmeyenler : MO
Mftnhaller :
0

[Kabul edenler]
Afyen Karahisar
Ali Qetinkaya (Bakan)
Berc Tiirker
Cemal Ak$m
Haydar £tar$«l
Izzet Akosman
Izzet Ulvi Aykurd
Mebrure GSneng
Atnasya
JBsad Uras
Nafiz Aktm
Ankara
Ahmed Ulus
Egref Demirel
Hati Qirpaa
Musjttefc Okmen
Miigfik Ayasli
Easim Aktar

Rifat Araz
Antalya
Cell] Mengiliborii
Numaa Aksoy
Rasih Kaplan
Tevfik Arie*n
Turkan Off
Aydm
Or. Hulisi Mm*
Nazmi Topcoglu
Nuri Goktepe
Baltktnr
Cemal Esener
Dr. H. Vajsif Somyttrek
Enver Adakan
Hacim Qankh
Hayrettm Karan
•

Ismail S a t o Ugunear§ili

Memed Demir
Osman Niya*i Burcu
Bahmi Seitjuk
Sabiha G6k$ftl
Baymd
Halid Bayrak
thsan TaT
Bmffaife
Dr. Gl. Beeim Omer
Akalm
Bolv
Dr. Emin Gemal Suda
Ismail Bakki Uzmay
Mitat Dafcdemir
§ukru GMez

Burdur
Halid Onaran
Mustafa §eref Ozkan
Bursa
Asaf Doras
Atrf Akgu§
Dr. Galib Kahraman
Dr. Befik GUran
Dr. Sadi Konuk
Esad Sagay
Fatin Guvendiren
M. Fehmi Gergeker
Refet Caaitez
Sadettin Ferid Talay
§ekib« Insel
Qanakkale
Dr. Mustafa Bengisu
Hilmi Ergeneli
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$ukrii Yagin
Erzincan
Qankirt
Abdulhak Firat
Fazil Nazmi Orkiin
Aziz Samih liter
Hatice Ozgener
Hikmet Isik
Mustafa Abdiilhalik
Erzurum
Renda
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Dr. Saim Ali Dilemre
Mustafa Onsay
Fuad Sirmen
Ziya Esen
Gl. Zeki Soydemir
Ijoruh
Nakiye Elgiin
Akif Akyiiz
§iikrii Kogak
Ali Zirh
Asim Us
Eski§ehir
Atif Tiizun
Ahmed Ozdemir
Fuad Bulca
Emin Sazak
Hasan Cavid
tstamat Ozdamar
llyas Sami Mu§
Osman I§in
Yusuf Ziya Ozer
Qorum
Gazi Anteb
Ali Riza Ozeng
Dr. Mustafa Cantekin Ali Kilic.
Bekir Kaleli
Eyub Sabri Akgol
tsmail Kemal Alpsar
Gl. Ali Hikmet Ayerdem
Ismet Eker
Memed §ahin
Munir Q&gil
Omer Asim Aksoy
Nabi Riza Yildirim
Remzi Giires
Giresuii,
Denizli
Gl. Ihsan Sokmen
Dr. Hamdi Berkman
Ismail Sabuncu
Dr. Kazim Samanb
Muzaffer Kilig
Emin Asian Tokad
Miinir Akkaya
Gl. §efik Tiirsan
Haydar Rugtii Oktem
Gumu§ane
Mazhar Miifid Eansu Ali §evket Ondersev
Yusuf Bagkaya
Durak Sakarya
Edib Servet Tor
Diyarbekir
Dr. Ibrahim Tali On- Hasan Fehmi Ata$
§evket Erdogan
gSren
tqel
61. Kazim Seviiktekin
Emin tnankur
Huriye Oniz
Fikri Mutlu
Ru§tu Bekit
Hamdi Ongun
Tevfik Bilge
Istanbul
Zeki Mesud Alsan
Ali Rana Tarhan
Ztilfti Tigrel
Atif Baymdir
Edirne
Dr, Neget Omer trdelp
Dr. Fatma Memik
Dr. Tugamiral Hakki
Faik Ealtakkiran
§inasi Erel
Mecdi Boysan
Fakihe Oymen
Eldziz
Gl.
Refet Bele
Ahmed Saffet Ohkay
Hamdi
Gursoy
Fazil Ahmed Ayka§
Hayrullah Ergin
Fuad Ziya Qiyiltepe
Sadettin Uraz
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§ukru Ali Ogel
Yagar Yazici
Ziya Karamursal
Izmir
Benal Airman
,;f" '*
Gl. Kazim tnang
Hiisnii Qakir
Kamil Dursun
Rahmi Koken
Sadettin Epikmen
§ukrii Saracoglu ^
Isparta
Hiisnii Ozdamar
Ibrahim Demiralay
Miikerrem Unsal
Ears
Baha Ongoren
Esad Ozoguz
Gl. Muhittin Akyiiz
Hiisrev Kizildogan
Kastamonu
Dr. Tevfik Asian
Nuri Tamag
Sitki §erif Eken
§erif Ilden
Veled lzbudak
Kayseri
Ahmed Hilmi Kalag
Faik Baysal
Ferruh Giipgiip
Hasan Ferid Perker
Nahid Kerven
Salih Turgay
Veli Yasm
Ktrklareli
Dr. Fuad Umay
§evket Odiil
Ktr§ehir
Ali Riza Esen
Hazim Borekgi
Lutfi Miifid Ozdeg
Memed Seyfeli
Kocaeli
Ali Dikmen
Hasan Hayvi Tan
Ibrahim Diblan
Ibrahim Siireyya Yigit
Keraalettin Olpak
Nedim Bozatik
Ragib Akca

Salah Yai-gi
Konya
Ahmed Hamdi Dikmen
Ali Riza Tiirel
Ali Muzaffer Goker
Bediz Morova
Cemal Tekin
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Kazim Gurel
Kazim Okay
Mustafa Eken
Mustafa Halid tlner
Nairn Hazim Onat
Ressam §evket Dag
Tevfik Fikret Silay
Kutahya
Besim Atalay
Dr. Qakir Ahmed Ediz
Huseyin Rahmi Gurpinar
Ibrahim Dalkilic.
Memed Somer
Na§id Ulug
Malatya
Abdiilmuttalib Oker
Dr. Hilmi Oytag
Emrullah Barkan
Gl. Osman Koptagel
Mahmud Nedim Zabex
Mihri Pekta§
Osman Taner
Manisa
Kazim Nami Duru
Kenan Orer
Osman Ergin
Refik Ince
Sabri Toprak
Tahir Hitit
Yagar Ozey
Mara§
Alaeddin Tiridoglu
Hasan Re§id Tankud
Mardin
Abdiirrezzak §atana
Dr. Riza Levent
Edib Ergin
Hilmi Qoruk
Irfan Ferid Alpaya
Riza Erten
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Memed Ali Yuriiker
Dr. Huseyin Avni Ercan Memed Gunegdogdu
Bugeni Barkin
Nuri Tuna
Ziihtii Durukan
§ukru Eaya
Sayhan
Ali Miinif Yegena
§evki Qiloglu
Hilmi Uran
§ukru Ataman
Ibrahim Mete
Ni$de
Omer Biger
Faik Soylu
Tevfik Tarman
Halid Mengi
Siird
Kamil trdelp
§evki Susoy
Ordu
Ahmed Ihsan Tokgoz
Sinob
Dr. Ziya Naki Yaltirim Dr. Galib tfstun
Hamdi Yalman
Hulusi Orugoglu
Ismail Qama§
Husamettin Okan
Muhittin Baha Pars
Yusuf Eemal Tengir§enk
Samsun
Stvas
Ali Tunali
Dr. Asim Sirel
Gl. Akif Oztekin ErEtem Tuncel
demgil
Meliha Ulag
Ismail Memed Ugur

e: 1

Basim Bagara
Sabiha Go'rkey
§emsettin Giinaltay
Vasfi Basid Sevig
Ziya Basara
Tokad
Gl. Sitki Uke
Hurrem Ergon
Hiisnii Konay
Besai Erisken
Sureyya Tevfik Genca
Trdbzon
Dani§ Eyiboglu
Mitat Aydin
Baif Karadeniz
Seniha Hizal
Sirri Day
Suleyman Sirn Gedik
Urfa
Behcet Gunay
Fuad Gokbudak

GL Anmed "Vaz&an
Muhittin Diagsoy
Befet tftgen
Van
Hakki Ungan
Ibrahim Arvas
Munib Boya
Yozgad
Celal Arat
Ekrem Pekel
Emin Draman
Omer Evci
Sim Icoz
Songur
Zongvlddk
Esad (^akmakkaya
Halil Turkmen
Bifat Vardar
Baif Ding
Bagib Ozdemiroglu
Beceb Ziihtii Soyak

[Beye i§tirdk etmeyenler]
Amasya
Ismail Hakki Mumcu
(Izinli)
Ankara
Aka Gunduz
Dr. Taptas
Falih Bifki Atay
Kamal Ataturk (B. C.)
§akir Kinaci
Yahya Galib Eargi
Antalya
Dr. Cemal Tunca
Tayfur Sokmen
Ay dm
Adnan Ertekin
Dr. Mazhar Germen
Tahsin San
(Izinli)
Baltkesir
Gl. Kazim Ozalp
(Bakan)
Orge Evren
Bayazxd
tfbeydullah

Bilecik
Erzincan
Ibrahim Qolak
Saffet Arikan (Bakan)
Salih Bozok
Erzurum
Aziz Akyurek
Bolu
Gl. Pertev Demirhan
Cemal Hiisnii Taray
Nafi
Atuf Eansu
Cevad Abbas Giirer
(S. M.)
Basan Cemil Qambel
Nafiz Dumlu
Burdur
Ibrahim Necmi Dilmen
Gazi Anteb
(Izinli)
Numan Menemencioglu
(S. M.)
QanakkaU
Ahmed Cevad Emre
Giretun
Ziya Gevher Etili
Hakki Tank Us
Sadri Maksudi Arsal
Qorvh
Talat Onay
Ihsan Kurtkan
(IzinU)
tgel
Denteli
Ferid Celal Guven
Necib Ali Ku^iika
Hakki Saydam
(S. M.)
Istanbul
Ahmed Hamdi Denizmen
Edirne
(Izinli)
§eref Aykut
Ali Barlas
(Izinli)
Dr. Befik Saydam (BaFuad Agrak (Bakan) kan)
Tahsin Berk (Izinli)

-W-

Halil Etem Eldem
(IzinU)
Salah Cimcoz
Izmir
Celal Bayar (Bakan)
Dr. Tevfik Bu§tu Aras
(Bakan)
Halil Mentege
Hamdi Aksoy
Hasan Ali Yiicel
Mahmud Esad Bozkurd
Isparia
Kemal Unal
Ears
Fuad Eoprulu
Memed Nazif Sirel
Omer Euntay
(IzinU)
~
Kastamonu
Dr. §iikru §enozan
Ibrahim Grantay
Sami Erkman
Tahsin Coskan
Kaysen
Besid Ozsoy

1 : 69
ittrktareli
Ziihtii Akin
Konya
Dr. Osman §evki Ulu«
dag
Mustafa Ulusan
(Izinli)
Kutahya
Muthlta Erkmen (Bakan)
Omer Dine,
(Izinli)
Beceb Peker
Malatya
lamet Inonii (Basbakan)
Vasrf Qmay
(Izinli)
Manisa
Dr. Saim Uzel
(t A.)
Hikmet Bayur
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Kani Akcken (Izinli)
Turgud Tiirkoglu
Mara?
Kemal Kusun
Memed Erten
Nuri Ural
Mardin
Osman Dinger
Mutfla
Husnu Kitabci
Yunus Nadi
Mu§
Hakki KiLcoJin
Naki Yucekok
(Izinli)
Ni$de
Ahmed Vefik Ulugay
(Izinli)
Cavid Oral
(Izinli)

6 :1

Dr. Abravaya
Dr. Rasim Perid Talay
Ordu
Ali Canib Yontem
(Izinli)
Selim Sim Tarcan
(Izinli)
Sayhan
Damar Arikoglu
Esma Nayman
Gl. Naci Eldeniz
Siird
Hulki Aydm
Ismail M&stak Mayakon
Mehmed Ali Kurtoglu
Sinob
Cevdet Kerim Incedayi
Stvas
Mitat ^iikrii Bleda
Necmettin Sadak

liemzi Oiner
Tekirdajj
Cemil Uybadm
Faik Oztrak
Bahmi Apak
§akir Kesebir
Yahya Kemal Beyatli
Tohad
Galib Pekel
Nazim Poroy
Tratrton
Halil Nihad Boztepe
Hamdi Ulkiimen
Hasan Saka

Urfa
Ali Saib Ursavas
Memed Emin Yurdakul
(Izinli)
Zonguldak
Dr. Mitat Altiok
Hasan Karabacak

»m<i
Devlet demiryollan re limanlari i&letnie umum mudiirlup 1037 ydi biit§e kanuaum veirilen reyjy». i
i
lerin neticasi
(Kanun kabul edilmistir)
Azaadedi : 399
Beye istirak edenler : 283
Kabul edenler : 283
Beddedenler :
0
Munhaller :
0
Bey©istirak etmeyenler : H 6
Munhaller :
0

[Kabul edenler]
Afyon Karahisar
Ali Qefdnkaya (Bakan)
Bere Tfixker
Cemal Akgm
Haydar Qer§el
Izzet Akosman
Izzet IHvi Aykurd
Mebrure Gon«nq
Amaaya
Esad Uras
Nafiz Aktm

Ankara
Ahmed Ulus
E§ref Demirel
Hati Qirpan
Miimtaz Okmen
Mu^fikAyasli
Rasim Aktar
Bifat Araz
Antalya
Celal Mengiliborii
Numan Aksoy

Basih Kaplan
TevfiLk Arican
Tiirkan Ors
Aydin
Nazmi Topcoglu
Nuri Goktepe
Baltkeair
Cemal Esener
Dr. H. Vasif Somyiirek
Enver Adakan
Hacim Qarkkli

Hayrettin Karan
Ismail Hakki Uzun§ar
§ih

Memed Demir
Orge Evren
Osman Niyazi Burcu
Bahmi Sel<juk
Sabiha Gokejil
Boyoztd
Halid Bayrak
Ihsan Tav

t : 69
Bilecik
Dr. GL Besim Omer
Akalin
Bolu
Dr. Emin Cemal Suda
Ismail Hakki Uzmay
Mitat Dagdemir
§iikru Giilez
Bwdur
Halid Onaran
Mustafa §eref Ozkan
Bursa
Asaf Doras
Atrf Akgiic,
Dr. Galib Kahraman
Dr. Refik Gtiran
Dr. Sadi Konttk
Esad Sagay
Fatin Guvendiren
Mustafa Fehmi Qer$eker
Refet Canitez
Sadettin Ferid Talay
gekibe tnsel
Qanakkale
Hilmi Ergeneli
§ukru Yagm
Ziya Gevher Etili
Qankxrx
Fazil Orkun
Hatice Ozgener
Mustafa Abdulhalik
Renda
Mustafa Oneay
Ziya Esen
Qorvh
Akif Akyiiz
Ali Zirh
Atrf Tiizftn
Fuad Bulca
Qorum
Ali Riza Ozenc,
Dr. Mustafa Cantekin ,
Ismail Kemal Alpsar
tBmet Eker
Munir Qagil
Nabi Riza Yildmm
Denieli
Dr. Hamdi Berkinan
Dr. Kazim Samanh
Emin Asian Tokad

3 1 ^Wtf

Gl. gefik Tursan
Haydar Ru§tii Oktem
Mazhar Miifid Kansu
Yusuf Ba§kaya
Diyarbekir
Dr. Ibrahim Tali Ongoren
Gl. Kazim Seviiktekm
Huriye Gmz
Rii§tu Bekit
Tevfik Bilge
Zeki Mesud Alsan
Ziilfu Tigrel
Edirne
Dr. Fatma Memik
Faik KaHakkiran
Mecdi Boysan
Elaziz
Ahmed Saffet Ohkay
Fa?il Ahmed Aykac.
Fuad Ziya CJiyiltepe
Ermncan
Abdulhak Firat
Aziz Samih titer
Ereurum
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Dr. Saim Ali Dilemre
Fuad Sirmen
Gl. Pertev Demirhan
Gl. Zeki Soydemir
Nafiz Dumlu
§ukrti Kogak
Eski§ehir
Ahmed Ozdemir
Emin Sazak
tstamat Ozdamar
Osman Ism
Yusuf Ziya Ozer
Gazi Anteb
Ali Kilie.
Bekir Kaleli
Gl. Ali Hikmet Ayerdem
Memed §ahin
Omer Asim Aksoy
Remzi Gures
Giresun
Gl. thsan Sokmen
Ismail Sabuncu
Muzaffer Kilic,
Miinir Akkaya

^ :I

GumM^ne
Ali §evket Ondersev
Durak Sakarya
Edib Serve! T8r
Hasan Fehmi Atac.
§evket Erdogan
tqel
Emin Inankur
Fikri Mutiu
Hamdi Ongun
Hakki Saydam
Istanbul
Ali Rana Tarhan
Atif Bayindir
Dr. Tugamiral Hakki
§inasi Erel
F&kihe Oymen
Gl. Refet Bele
Hamdi Gftrsoy
Hayrullah Ergin
Sadettin Uraz
Ya§ar Yaziei
Ziya Karamursal
Izmir
Benal Ariman
Gl. Kazim tnane,
Hiisnti Q&kir
Kamil Dursun
Rahmi K6ken
Sadettin Epikmen
§ukrii Saracoglu
Ispanta
Hiisnii Ozdamar
Ibrahim Demiralay
Miikerrem Cnsal
Knr»
Baha Oagoren
Fsad Ozoguz
Gl. Muhtttin Akyiiz
Kastamonu
Dr. Tevfik Asian
Nnri Tamac.
Sitki §erif Eken
Veled Izbudak
Kayseri
Ahmed Hilmi Kalac.
Ferruh Gftpgup
Hasan Ferid Perker
Nahid Eerven
Resid Ozsoy

-.— mi**-

Salih Tungay
Veli Yasjn
Ktrkfateli
§evket OdtH
J&r$ekir
Ali Riza Esen
Hazim Borekgi
Lutfi Mufid Ozde§
Memed Seyfeli
Kocaeli
Ali Dikmen
Hasan Hayri Tan
Ibrahim Dribian
tbrahim Siireyya Yigit
Nedim Bozatik
Ragib Akca
Salah Yargi
Konya
Ahmed Hamdi Dikmen
Ali Muzaffer Goker
Ali Riza Turel
Bediz Morova
Cemal Tekin
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Kazim Giirel
Kazim Okay
Mustafa Eken
Mustafa Halid TJner
Ressam J-levket Dag
Tevfik Fikret Silay
Kutahya
Besim Atalay
Dr. §akir Ahmed Ediz
Hiiseyin Rahmi Giirpinar
Ibrahim Dalkilig
Memed Somer
Na§id Ulug
Malatya
Abdiilmuttalib Oker
Dr. Hilmi Oytac,
Emrullah Barkan
Gl. Osman Koptagel
Mahmud JSedim Zabci
Mihri Pektas,
Osman Taner
Manisa
Hikmet Bayur
Kenan Orer
Refik Ince

t:tt
Osman Ergin
Tahir Hitit
Yagar Ozey
Mara§
Alaettin Tiridoglu
Kemal ICusun
Memed Erten
Hardin
Abdiirrezzak §atana
Dr. Riza Levent
Edib Ergin
Hilmi (poruk
Irfan Perid Alpaya
Riza Erten
i,

Mu§la
Hiisnii Kitabci
Nuri Tuna
§iikruKaya
Mu§
§evki ploglu
§ukrii Ataman
Nigde
Faife Saylu
Halid Mengi
Kamil trdelp
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Ordu
Dr. Ziya Naki Yaltirim
Hamdi Yalman
Ismail Qamag
Muhittin Baha Pars
Samsun
Ali Tunali
Dr. Asim Sirel
Etem Tuneel
Meliha Ula§
Memed Ali Yuriiker
Memed Giinegdogdu
Rugeni Barkm
Ziihtii Durukan
Sayhan
Ali Miinif Yegena
Daraar Ankoglu
Esma Nayman
Ibrahim Mete
Omer Biqer
Tevfik Tarman
Siird
§evki Susoy
Sinob
Cevdet Kerim tncedayi
Dr. Galib Ustiin
Hulusi OruQoglu

C:1

Yusuf Kemal Tengir§enk
Sivas
Gl. Akif Oztekin Erdemgil
Ismail Mehmed Ugiir
Rasim Bagara
Remzi Qiner
Sabiha Gorkey
§emsettin Giinaltay
Vasfi Ragid Sevig"
Ziya Bagara
Tekirdajf
Rahmi Apak
§akir Kesebir
Tokad
Galib Pekel
Gl. Sitki ttke
Hiisnii Konay
Resai Erigken
Sureyya Tevfik Genca
Trabzon
Danig Eyiboglu
Halil Nihad Boztepe
Mitat Aydm
Raif Karadeniz

Seniha Hizal
Siileyman Sirn Gedik

Urfa
Behcet Giinay
Fuad Gokbudak
Gl. Ahmed Yazgan
Muhittin Dingsoy
Refet Dlgen
Van
Hakki Ungan •
Ibrahim Arvas
Miinib Boya
Yozgad
Celal Arat
Ekrem Pekel
Emin Draman
Omer Evci
Sirri Igoz
Sungur
Zonguldak
Esad Qakmakkaya
Halil Turkmen
Hasan Karabacak
Ragib Ozdemiroglu
Receb Ziihtii Soyak
Rifat Vardar

[Beye iftirdli etmeyenler]
Amasya
Ismail Hakki Mumeu
(Izinli)
Ankara
AkaGiindiiz
Dr. Taptas
P'alih Rifki Atay
Kamal Atatiirk (R. C.)
§akir Ifinaci
Yahya ^Galib Kargi
Antalya
Dr. Genial Tunca
Tayfur Sokmen
v
Ay dm
Adnan Ertekin
Dr. Hulusi Alatag1
(S. M.)
Dr. Mazhar Germen
Tahsin San

Bahkesir
Gl. Kazim Ozalp
(Bakan)
Bayaztd
Ubeydullah
Bilecik
Ibrahim Qolak
Salih Bozok
Bolu
Cemal Hiisnii Taray
Cevad Abbas Giirer
Hasan Cemil Qambel
Burdur
Ibrahim Necmi Dilmen
(Izinli)
Qanakkale
Ahmed Cevad Erare
Dr. Mustafa Bengisu
Qoruh
Asim Us

-m-

Hasan Cavid
Nafi Atuf Kansu
Ihsan Kurtkan
(S. M.)
(Izinli)
Nakiye Elgiin
Ilyas Sami Mug
Gazi Anteb
Qorum
Numan Menemencioglu
Eyub Sabri Akgol
. (S. M.)
Denizli
Giresun
Necib Ali Kiicuka
Hakki Tank Us
(S. M.)
Sadri Maksudi Arsal
Talat Onay
Edirne
§eref Aykut (Izinli)
t$el
Elaziz
Ferid Celal Giiven
Fuad Agrali (Bakan)
Istanbul
Tahsin Berk (Izinli)
Ahmed Hamdi DenizErzincan
men (Izinli)
Hikmet Igik
Ali Barlas
Saffet Ankan (Bakan) Dr. Neget Omer Irdelp
Erzurum
Dr. Refik Saydam (BaAziz Akyiirek
kan)

1 : 69
Halil Etem Eldem
(tzinli)
Salah Cimcoz
§ukru Ali Ogel
Izmir
Celal Bayar (Bakan)
Dr. Tevfik Ru§tu Aras
(Bakan)
Halil Mentesje
Hamdi Aksoy
Hasan Ali Yiicel
Mahmud Esad Bozkurd
Isparta
Kemal I3nal
Kars
Fuad Kopriilu
Hiisrev Kizildogan
Memed Nazif Sirel
Omer Kiintay
(tzinli)
Kastamonu
Dr. §ukrii §enozan
Ibrahim Grantay
Sami Erkman
§erif tlden
Tahsin Coskan
Kayseri
Faik Baysal (S. M.)
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Kirklareli
Dr. Fuad Umay
Ziihtu Akin
Kocaeli
Kemalettin Olpak
Konya
Dr. Osman §evki Uludag
Mustafa Ulusan
(tzinli)
Nairn Hazim Onat
Kiitahya
Muhlis Erkmen (Bakan
Omer Dine.
(IzinU)
Reeeb Peker
Mdlatya
Ismet tnonu (Basbakan)
Vasif Qmay
(tzinli)
Manisa
Dr. Saim Uzel

(t A.)
Kani Akeken (tzinli)
Kazim Nami Duru
Sabri Toprak
(tzinli)

C:1

Turgud Tiirkoglu
Mara§
Hasan Re§id Tankud
Nuri Ural
Mardin
Osman Dinger
Mugla
Dr. Hiiseyin Avni Ercan
Yunus Nadi
Mu§
Hakki Kilicoglu
Naki Yiicekok
(tzinli)
Ni§de
Ahmed Vefik Ulu<jay
(tzinli)
Cavid Oral (tzinli)
Dr. Abravaya
Dr. Rasim Ferid Talay
Ordu
Ahmed thsan Tokgoz
Ali Canib Yontem
(tzinli)
Selim Sim Tarcan
(tzinli)
Seyhan
Ql. Naei Eldeniz
Hilmi Uran (R. V.)

SUrd
Hulki Aydin
Ismail Miigtak Mayakon
Memet Ali K/urdoglu
Sinob
Hiisamettin Okan
Siva*
Mitat §iikru Bleda
Necmettin Sadaik
Telcirdag
Cemil Uybadm
Faik Oztrak
Yahya Kemal Beyaili
Tohad
Hiirrem Ergun
Nazim Poroy
Trabzon
Hamdi Dlkiimen
Hasan Saka
S i m Day
(S. M.)
Urfa
Ali Saib Ursavas
Memed Emin Yurdaknl
(tzinli)
Zonguldak
Dr. Mitat Altiok
Raif Dine.

Ankara §ehri Imar miidurlugii teskilat ve vazifelerinin Ankara belediyesine devri hakkmdaki kanuna verilen reylerin neticesi
(Kantin kabul edilmistir )
Aza adedi : 399
Reye istirak edenler ? 255
Kabul edenler : 255
Reddedenler :
0
Mustenkifler :
0
Reye istirak etmeyenler : 144
Munhaller :
0

[Kabul edenler]
Afyon Karahisar
Bere Tiirker
Cemal Akgm
Haydar Qergel

Izzet Akosman
Mebrure (Sronenc.
Amasya
Esad Uras

Nafiz Aktm
Ankara
Ahmed Ulus
Egref Demirel

— 483 —

Hati Qirpan
Rasim Aktar
Rifat Araz

1 : 69
Antalya
Celal Mengiliboru
Numan Aksoy
Tevfik Arican
Tiirkan Ors
Aydm
Dr. Huhlsi Alata§
Nuri Goktepe
Balikesir
Cemal Esener
Enver Adakan
Hacim Qarikb
Ismail Hakki Uzungar91I1

Memed Demir
Orge Evren
Rahmi Selguk
Sabiha Gokc,ul
Bayaztd
Halid Bayrak
Ihsan Tav
BUeciJc

Dr. 61. Besim Omer
Akalm
Salih Bozok
Bolu
Dr. Emin Cemal Suda
tsmail Hakki Uzmay
Mitat Dagdemir
§ukrii Gulez
Burdur
Halid Onaran
Mustafa §eref Ozkan
Bursa
Asaf Doras
Atif AkguQ
Dr. Galib Kahraman
Dr. Refik Guran
Dr. Sadi Konuk
Esad Sagay
M. Fehmi Gergeker
Refet Canrtez
Sadettin Ferid Talay
§ekibe tnsel
Qanakkale
Dr. Mustafa Bengisu
Hilmi Ergeneli
Qarikirt
FSzil Nazmi Orkun
Hatice Ozgener
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Mustafa Abdiilhalik
Renda
Mustafa Onsay
Ziya Esen
Qoruh
Akif Akyiiz
Ali Zirh
Atrf Tuziin
Fuad Bulca
Qorum
Ali Riza Ozeng
Dr. Mustafa Cantekin
Eyub Sabri Akgol
Ismail Kemal Alpsar
tsmet Eker
Miinir Q&gil
Nabi Riza Yildirim
Denizli
Dr. Hamdi Berkman
Dr. Kazim Samanli
Gl. §efik Tursan
Haydar Rii§tii Oktem
Mazhar Miifid Kansu
Necib Ali Kugiika
Yusuf Ba§kaya
Diyarbekir
Dr. Ibrahim Tali Ongoren
Gl. Kazim Seviiktekin
Huriye Oniz
Ru§tu Bekit
Zulfii Tigrel
Edime
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkiran
Elaziz
Ahmed Saffet Ohkay
Fazil Ahmed Ayka$
Fuad Ziya Qiyiltepe
Erzincan
Abdiilhak Firat
Erzurum
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Dr. Saim Ali Dilemre
Fuad Sirmen
Gl. Zeki Soydemir
Nafiz Dumlu
Nakiye Elgun
Sukru Kogak

C :1

EskiseMr
Ahmed Ozdemir
Gazi Anteb
Ali Kike,
Bekir Kaleli
Memed §ahin
Omer Asim Aksoy
Remzi Giire?
Cfiresun
Gl. Ihsan Sokmen
Muzaffer Kilig
Miinir Akkaya
Gumuqane
Ali §evket Ondersev
Edib Servet Tor
Hasan Fehmi Atag
§evket Erdogan
Iqel
Fikri Mutlu
Hakki Saydam
Hamdi Ongun
Istanbul
Ali Barlas
Ali Rana Tarhan
Atrf Baymdir
Dr. Ne§et Omer Irdelp
Dr. Tugamiral Hakki
§inasi Erel
Fakihe Oymen
Hamdi Giirsoy
Hayrullah Ergin
Sadettin Uraz
Ya§ar Yazici
Ziya Karamursal
Izmir
Benal Arrroan
Gl. Kazim tnang
Halil Mente§e
Hiisnii G&krr
Kamil Dursun
Mahmud Esad Bozkurd
Rahmi Koken
Sadettin Epikmen
§tikru Saracoglu
Isparta
Hiisnii Ozdamar
Ibrahim Demiralay
Miikerrem TJnsal
Ears
Baha Ongoren
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Gl. Muhittin Akyuz
Hiisrev Kizildogan
Memed Nazif Sirel
Kastamonu
Dr. §ukrii §enozan
Dr. Tevfik Asian
Nuri Tamag
Sitki §erif Eken
Serif Ilden
Veled Izbudak
Kayseri
Ahmed Hilmi Kalag
Ferruh Giipgiip
Hasan Ferid Perker
Nahid Kerven
Re§id Ozsoy
Salih Turgay
Veli Yasin
Ktrklareli
§evket Odul
Kirqehir
Ali Riza Esen
Lutfi Miifid Ozdes,
Memed Seyfeli
Kocaeli
Ali Dikmen
Ibrahim Diblan
Kemalettin Olpak
Ragib Akea
Salah Yargi
Konya
Ahmed Hamdi Dikmen
Ali Muzaffer Goker
Bediz Morova
Cemal Tekin
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Kazim Giirel
Kazim Okay
Mustafa Eken
Mustafa Halid ttner
Nairn Hazim Onat
Ressam §evket Dag
Tevfik Fikret Silay
Kutahya
Besim Atalay
Dr. §akir Ahmed Ediz
Hiiseyin Rahmi Giirpinar
Ibrahim Dalkilig
Memed Somer

i : 69
Na§id Ulug
Malatya
Abdiilmuttalib Oker
Dr. Hilmi Oytac.
61. Osman Koptagel
Osman Taner
Manisa
Hikmet Bayur
Kenan Orer
Osman Ergin
Tahir Hitit
Turgud Turkoglu
Ya§ar Ozey
Mara§
Alaettin Tiridoglu
Kemal Kusun
Memed Erten
Mardin
Dr. Riza Levent
Hilmi Qoruk
Irfan Ferid Alpaya
Riza Erten

31-8-1&3?

Mu§
§evki Ciloglu
§iikru Ataman
Nigde
Dr. Abravaya
Halid Mengi
Kamil Irdelp
Ordu
Hamdi Yalman
Ismail Qama§
Muhittin Baha Pars
Samsun
Ali Tunali
Dr. Asim Sirel
Etem Tuncel
Meliha Ula§
Memed Ali Yuriiker
Rugeni Barkin
Zuhtii Durukan

Sayhan
Hilmi Uran
Ibrahim Mete
Omer Biger
Mugla
Dr. Hiiseyin Avni Erean Tevfik Tarman
Siird
Nuri Tuna
§evki Siisoy
§iikru Kaya

0 : 1

Sinob
Cevdet Kerim Incedayi
Dr. Galib tlstiin
Hulusi OruQoglu
Hiisamettin Okan
Yusuf Kemal Tengir§enk
Stvas
Gl. Akif Oztekin Erdemgil
Ismail Memed Ugur
Rasim Ba§ara
Sabiha Gorkey
§emsettin Gunaltay
Vasfi Ra§id Sevig
Ziya Ba§ara
Tekirdag
Faik Oztrak
§akir Kesebir
Tokad
Galib Pekel
Gl. Sitki Uke
Hiirrem Ergun
Husnii Konay
Resai Erigken
Siireyya Tevfik Genoa
Trabzon
Dani§ Eyiboglu

Raif Karadeniz
Semha Hizal
Siileyman Sirn Gedik
Urfa
Behcet Giinay
Fuad Gokbudak
Gl. Ahmed Yazgan
Muhittin Dingsoy
Refet tJlgen
Van
Hakki Ungan
Miinib Boya
Yozgad
Celal Arat
Ekrem Pekel
Omer Evci
Sungur
Emin Draman
Zonguldak
Esad Qakmakkaya
Halil Turkmen
Hasan Karabaeak
Raif Dine,
Ragxb Ozdemiroghi
Receb Ziihtu Soyak
Rifat Vardar

[Beye i§tirdk etmeyenlerj
Afyon Karahisar
Ali Qetinkaya (Bakan)
Izzet Ulvi Aykurd
Amasya
Ismail Hakki Mumcu
(lzinli)
Ankara
Aka Giinduz
Dr. Taptas
Falih Rifki Atay
Kamal Ataturk (R. C.)
Miimtaz Okmen
Mii§fik Aya§li
§akir Kinaci
Yahya Galib Kargi
Antalya
Dr. Cemal Tunca
Rasih Kaplan
Tayfur Sokmen

Aydm
Adnan Ertekin
Dr. Mazhar Germen
Nazmi Topcoglu
Tahsin San (lzinli)
Bahkesir
Dr. H. Vasif Somyiirek
Gl. Kazim Ozalp (Bakan)
Hayrettin Karan
Osman Niyazi Burcu
Bayaztd
Ubeydullah
BUecik
Ibrahim Qolak
Bolu
Cemal Husnii Taray
Cevad Abbas Giirer
Hasan Cemil Qambel

Burdur
Ibrahim Necmi Dilmen
(lzinli)
Bursa
Fatin Gtivendiren
Qanakkale
Ahmed Cevad Emre
§ukiii Yasm
Ziya Gevher Etili
Qoruh
Asnn Us
Hasan Cavid
Ihsan Kurtkan
(lzinli)
Ilyas Sami Mu§
Denizli
Emin Asian Tokad
Tevfik Bilge
Zeki Mesud Alsan
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Edirne
Mecdi Boysan
(lzinli)
§eref Aykut (lzinli)
Eldziz
Fuad AgraJi (Bakan)
Tahsin Berk
(IzinU)
Erzincan
Aziz Samih liter
Hikmet Igik
Saffet Arikan (Bakan)
Erzurum
Aziz Akyurek
Gl. Pertev Demirhan
Nafi Atuf Kansu
(S. M.)
Eski§ehir
Emin Sazak
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tstamat Ozdamaf
Osman I§m
Yusuf Ziya Ozer
Gem Anteb
Gl. Ali Hikmet Ayerdem
Numan Meinemencioglu
(S. M.)
(Hresun
Hakki Tank Us
Ismail Sabuncu
Sadri Miaksudi Arsal
Talat Onay
€rumii§ane
Durak Sakarya
tgel
Emin Inankur
Ferid Celal Giiven
tstaribul
Ahmed Hamdi Denizmen (Izfcli)
Dr. Refik Saydam (Bakan)
Gl. Refet Bele
Halil Etem Eldem
(Izinli)
Salah Cimcoz
§ukru Ali Ogel
Izmir
Celal Bayar (Bakan)
Dr. Tevfik Rustii Aras
(Bakan)
Hamdi Aksoy
Hasan Ali Yiicel
Isparta
Kemal Una!
Ears
Esad Ozoguz

31-5-1937

Fuad Kopriilii
Omer Kiintay (Izinli)
Kastamonu
Ibrahim Grantay
Sami Erkman
Tahsin Coskan
Kayseri
Paik Baysal (S. M.)
Ktrklareli
Dr, Fuad Umay
Ziihtu. Akin
Kir§ehir
Hazim Borekgi (Izinli)
Kocaeli
Hasan Hayri Tan
Ibrahim Siireyya Yigit
Nedim Bozatik
Konya
Ali Riza Tiirel
Dr. Osman §evki Uludag
Mustafa Ulusan
(Izinli)
Kutdhya
Muhlis Erkmen (Bakan)
Omer Ding
(Izinli)
Reeeb Peker
Malatya
Emrullah Barkan
ismet Inonu (Basbakan)
Mahmud Nedim Zabw
Mihri Pektas.
Vasif Qmay (Izinli)
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Manisa
Dr. Saim Uzel

(I. A.)
Kani Akeken (Izinli)
Kazim Nami Duru
Refik Ince
Sabri Toprak
(Izinli)
Mara§
Hasan Re§id Tankud
Nuri Ural
Hardin
Abdiirrezzak J-5atana
Edib Ergin
Osman Dinger
Mugla
Husnii Kitabei
Yunus Nadi
Mu§
Hakki Kilicoglu
Naki Yucekok
(Izinli)
Nigde
Ahmed Vefik Ulugay
(Izinli)
Cavid Oral
(Izinli)
Dr. Rasim Ferid Talay
Faik Soylu
Ordu
Ahmed Ihsan Tokgoz
Ali Canib Yontem
(Izinli)
Dr. Ziya Naki Yaltinm
Selim Sirn Tarcan
(Izinli)

Memed Gune§dogdu
(Izinli)
Sayhan
Ali Munif Yegena
Damar Arikoglu
Esma Nayman
Gl. Naei Eldeniz
Siird
Hulki Aydm
Ismail Mii§tak Mayakon
Memed Ali Kurtoglu
Swas
Mitat §ukrii Bleda
^Tecmettin Sadak
Remzi Qiner
Tekirdag
Cemil Uybadm
Rahmi Apak
Yahya Kemal Beyath
Tokad
Nazim Poroy
Trabzon
Halil Nihad Boztepe
Hamdi Olkiimen
Hasan Saka
Mitat Aydm
Sim Day (S. M.)
TJrfa
Ali Saib Ursavag
Memed Emin Yurdakul
(Izinli)
Van
Ibrahim Arvas
Yozgad
Sirn IQOZ
Zonguldak
Dr. Mitat Altiok
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Satilan kinin bedellerinin Sihhat ve Igtimai muavenet vekaleti 1936 yili butgesine
tahsisat kaydi hakkmdaki kanuna verilen reylerin neticesi
(Kanun kabul edilmistir)
Aza adedi

: 399

Reye istirak edenler : 2 6 5
Kabul edenler : 2 6 5
Reddedenler :
0
Miistenkifler :
u
Reye istirak etmeyenler ; 134
Munhaller :
0

[Kabul edenler]
Afyon Karahisar
Berc Tiirker
Cemal Akgin
Haydar Qer§el
Izzet Akosman
Izzet Ulvi Aykurd
Mebrure Gorien§
Amasya
fisad Uras
Nafiz Aktm
Ankara
Ahm«d Ulus
E§ref Demirel
Hati Qirpan
Mii§fik Aya§li
Rasim Aktar
Eifat Araz
Antalya
Celal Mengiliborii
Numan Aksoy
Tevfik Arccan
Aydm
Dr. Hulusi Alatas.
Nuri Gdktepe
Bahkesir
Cemal Esener
Dr. H. Vasrf Somyurek
Enver Adakan
Hayrettin Karan
Ismail Hakki Uzungarsik
Orge Evren
Rahmi Selguk
Sabiha GokQiil
Bayazid
Halid Bayrak

thsan Tav
Bilecik
Dr. Gl. Besim Omer
Akalm
Salih Bozok
Bolu
Dr. Emin Cemal Suda
Ismail Hakkt (Jzmay
Mitat Dagdemir
Burdur
Mustafa §eref Ozkan
Bursa
Asaf Doras
Atif Akgiic.
Dr. Galib Kahraman
Dr. Refik Giiran
Dr. Sadi Konuk
Esad Sagay
Patin Giivendiren
M. Fehmi Gergeker
Refet Canitez
Sadettin Ferid Talay
§ekibe Insel
Qanakkale
Dr. Mustafa Bengisu
Hilmi Ergeneli
Ziya Gevher Etili
Qanktrt
Fazil Orkiin
Hatice Ozgener
Mustafa
A.bdiilhalik
Renda
Mustafa Onsay
Ziya Esen
Qoruh
Akif Akyiiz

Ali Zirh
Atif Tuistin
Fuad Bulea
Qorum
Ali Riza Ozeng
Dr. Mustafa Cantekin
Eyub Sabri Akgol
Ismail Kemal Alpsar
Ismet Eker
Miinir Qagil
Nabi Riza Yildmm
Denizli
Dr. Hamdi Berkman
Gl. §efik Tiirsan
Haydar Rii§tu Oktem
Mazhar Miifid Kansu
Necib Ali Kuguka
Yusuf Baskaya
Diyarbekir
Dr. Ibrahim Tali Ongoren
Gl. Kazrm Seviiktekin
Huriye Oniz
Rustii Bekit
Zeki Mesud Alsan
Ziilfii Tigrei
Edirne
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkiran
Mecdi Boysan
Elaziz
Ahmed Saffet Ohkay
Fazil Ahmed Ayka§
Fuad Ziya QiyHtepe
Erzincan
Abdiilhak Frrat
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Hikmet Isik
Erzurum
Dr. Ahmed Fikri Tuzer
Dr. Saim Ali Dilemre
Fuad Sirmen
Gl. Pertev Demirhan
Nafiz Dumlu
§iikru Kogak
Eski§ehir
Ahmed Ozdemir
Qazi Anteb
Ali K1I15
Bekir Kaleli
Gl. Ali Hikmet Ayerdem
Omer Asnn Aksoy
Remzi Giires
Oiresun
Gl. Ihsan Sokmen
Muzaffer K1I15
Miinir Akkaya
Giimu§ane
Ali §evket Ondersev
Durak Sakarya
Edib Servet Tor
Hasan Fehmi Ata§
§evket Erdogan

tgel
Emin Inankur
Fikri Mutlu
Hakki Saydam
Hamdi Ongun
Istanbul
Ali Barlas
Ali Rana Tarhan
Atif Baymdnr
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Dr. Neget dmer Irdelp
Dr. Refik Saydam
Dr. Tugamiral Hakki
§inasi Brel
Fakihe Oymen
Gl. Refet Bele
Hamdi Giirsoy
Hayrullah Ergin
Sadettin Uraz
Yagar Yazici
Ziya Karamursal
Izmir
Benal Ariman
Halil Mente§e
Hiisnii Qakir
Kamil Dursun
Mahmud Esad Bozkurd
Rahmi Koken
gukrii Saracoglu
Isparta
Hiisnii Ozdamar
Ibrahim Demiralay
Miikerrem Unsal
Ears
Baha Ongoren
Gl. Muhittin Akyuz
Hiisrev Kizildogan
Kastamonu
Dr. §ukrii §enozan
Dr. Tevfik Asian
Nuri TamaQ
Sitki §erif Eken
§erif tlden
Veled tzbudak
Kayseri
Ahmed Uilmi Kalac.
Ferruh Giipgiip
Hasan Ferid Perker
Nahid Eerven
Resid Ozsoy
Salih Turgay
Veli Yasm
Ktrklareli
§evket Odul
^ir§ehdr
AH Riza Esen

81-5 193?
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Lutfi Miifid Ozdeg
Mara§
Memed Seyfeli
Alaettin Tiridoglu
Kocaeli
Mardin
Ali Dikmen
Dr. Riza Levent
Hasan Hayri Tan
Hilmi Qoruk
Ibrahim Diblan
Irfan Ferid Alpaya
Ibrahim Siireyya Yigit Riza Erten
Kemalettin Olpak
Mugla
Nedim Bozatik
Dr. Hiiseyin Avni Erean
Ragib Akca
Hiisnii Kitabci
Salah Yargi
Nuri Tuna
Konya
!$ukrii Kaya
Ahmed Hamdi Dikmen
Mu§
Ali Muzaffer Goker
§evki Qiloglu
Ali Riza Tfirel
§ukrii Ataman
Bediz Morova
JSligde
Cemal Tekin
Dr. Abravaya
Gl. Ali Fuad Cebesoy Halid Mengi
Kazim Giirel
Kamil Irdelp
Kazim Okay
Ordu
Mustafa Eken
Dr. Ziya Naki Yaltinm
Mustafa Halid "Oner
Hamdi Yalman
Nairn Hazim Onat
Ismail Qama§
Ressam §evket Dag Muhittin Baha Pars
Tevfik Fikret Silay
Samsun
Kutahya
Ali Tunali
Besim Atalay
Dr. Asim Sirel
Dr. §akir Ahmed Ediz Etem Tuncel
Hiiseyin Rahmi Giirpi- Meliha Ulag
nar
Memed Ali Yiiriiker
Memed Somer
Memed Giinegdogdu
Na§id Ulug
Rugeni Barkm
Malatya
Ziihtii Durukan
Abdiilmuttalib Oker
Sayhan
Dr. Hilmi Oytac,
Esma
Nayman
Emrullah Barkan
Hilmi Uran
Gl. Osman Koptagel
Ibrahim Mete
Mihri Pektag
Omer Biger
Osman Taner
Tevfik Tarman
Manisa
Siird
Hikmet Bayur
§evki Siisoy
Kenan Orer
Osman Ergin
Sinob
Refik Inee
Cevdet Kerim Incedayi
Tahir Hitit
Dr. Galib tTstiin
Turgud Turkoglu
Hulusi Orugoglu
Yagar Ozey
Hiisamettin Okan
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Yusuf Keinal Tengirgenk
Stvas
Gl. Akif Oztekin Erdemgil
Ismail Memed Ugur
Rasim Bagara
Remzi Qiner
Sabiha Gorkey
§emsettin Giinaltay
Ziya Bagara
Tekirdag
Faik Oztrak
Rahmi Apak
Tohad
Galib Pekel
Gl. Sitki tike
Hiirrem Ergun
Hiisnii Konay
Resai Erigken
Trabzon
Danig Eyiboglu
Halil Nihad Boztepe
Mitat Aydm
Siileyman Sirri Gedik
TJrfa
Behcet Giinay
Fuad Gokbudak
Gl. Ahmed Yazgan
Muhittin Dingsoy
Refet Ulgen
Van
Hakki Ungan
Ibrahim Arvas
Miinib Boya
Yozgad
Celal Arat
Ekrem Pekel
Omer Evci
Sirri IQOZ
Zonguldak
Esad Qakmakkaya
Halil Tiirkmen
Hasan Karabacak
Raif Ding
Ragib Ozdemiroglu
Receb Ziihtii Soyak
Rifat Vardar
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[Iteye i§tirak etmeyenler']
Afyon Karahisar
Hasan Cavid
Ali Qctinkaya (Bakan) Ihsan Kurtkan
Amasya
tlyas Sami Mu§
Ismail Hakki Mumcu
Denizli
(IzinU)
Dr. Kaznn Samanli
Ankara
Emin Asian Tokad
Aka Giinduz
Diyarbekir
Dr. Taptas
Tevfik Bilge
Falih Rifki Atay
(IzinU)
Kamal Atatiirk (R. C.)
Edirne
Miimtaz Okmen
§eref Aykut
§akir Kmaci
(IzinU)
Yahya Galib Kargi
Eldziz
Antalya
Puad Agrah (Bakan)
Dr. Cemal Tunca
Tahsin Berk
Rasih Kaplan
(Izinli)
Tayfur Sokmen
Erzincan
Tiirkan Ors
Aziz Samih liter
Aydm
Saffet Arikan (Bakan)
Adnan Ertekin
Erzurum
Dr. Mazhar Germen
Aziz Akyiirek
Nazmi Topcoglu
Gl. Zeki Soydemir
Tahsin San (Izinli)
Nafi Atuf Kansu
Bahkesir
(S. M.)
GL Kaznn Ozalp (BaNakiye Elgiin
kan)
Eskiqehir
Hacim Qarikli
Emin Sazak
(Izinli)
tstamat Ozdamar
Memed Demir
Osman Ism
Osman Niyazi Bureu
Yusuf Ziya Ozer
Bayaztd
Gazi Anteb
Ubeydullah
Memed §ahin
BUecik
Numan Menemencioglu
Ibrahim Qolak
(S. M.)
Bolu
Giresun
Cemal Hiismi Taray
Hakki Tank Us
Cevad Abbas Giirer
Ismail Sabuncu
Hasan Cemil Qambel
Sadri Maksudi Arsal
§iikru Giilez
Talat Onay
Burdur
tyel
Halid Onaran
Ferid Celal Giiven
Ibrahim Necmi Dilmen
Istanbul
(Izinli)
Ahmed Hamdi DenizQanakkale
men (IzinU)
Ahmed Cevad Emre
Halil Etem Eldem
§iikru Ya§m
(Izinli)
Qoruh
Salah Cimcoz
Asim Us

§iikru Ali Ogel
Izmir
Celal Bayar (Bakan)
Dr. Tevfik Ru§tii Aras
(Bakan)
Gl. Kazim Inane,
Hamdi Aksoy
Hasan Ali Yiicel
Sadettin Epikmen
Isparta
Kemal Unal
Kars
Esad Ozoguz
Fuad Koprtilu
Memed Nazif Sirel
Omer Kiintay
(IzinU)
Kastamonu
Ibrahim Grantay
Sami Erkman
Tahsin Coskan
Kayseri
Faik Baysal (S. M.)
Ktrklarelt
Dr. Fuad Umay
Ziihtii Akin
Kir§ehir
Hazim Borekgi (Izinli)
Konya
Dr. Osman §evki Uludag
Mustafa Ulusan (Izinli)
Kutdhya
Ibrahim Dalkilic,
Muhlis Erkmen (Bakan)
Omer Dine, (IzinU)
Reeeb Peker
Malatya
tsmet Inonii (Basbakan)
Mahmud Nedim Zab^»
Vasrf Qmay (Izinli)
Manisa
Dr. Saim Uzel

(I. A.)
Kani Akeken (Izinli)
Kazim Nami Dura
Sabri Toprak (IzinU)
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Mara§
Hasan Re§id Tankud
Kemal Kusun
Memed Erten (IzinU)
Nuri Ural
Mardin
Abdiirrezzak §atana
Edib Ergin
Osman Dinger
Mugla
Yunus Nadi
Mu§
Hakki Kilicoglu
(IzinU)
Naki Yucekofk
Nigde
Ahmed Vefik Ulu§ay
(IzinU)
Cavid Oral (Izinli)
Dr. Rasim Ferid Talay
Faik Soylu
Ordu
Ahmed Ihsan Tokgoz
Ali Canib Yontem
(Izinli)
Selim Sirn Tarcan
(IzinU)
Sayhan
Ali Munif Yegena
Damar Arikoglu
Gl. Naci Eldeniz
Siird
Hulki Aydm
Ismail Miistak Mayakon
Memet Ali Kurtoglu
Sivas
Mitat §iikrii Bleda
Neemettin Sadak
Vasfi Ra§id Sevig
Tekirdag
Cemil Uybadin
§akir Kesebir
Yahya Kemal Beyath
Tokad
Nazim Poroy
Siireyya Tevfik Genoa
Trabzon
Hamdi Ulkiimen
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Hasan Saka
Raif Karadeniz
Seniha Hizal
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Memed Emin Yurdakn!
(Izinli)
Tozgad
Emin Draman

Sirn Day (S. M.)
TJrfa
Ali Saib Ursavas.

Sungur
Zonguldak
Dr. Mitat Altiok

>>»<<

Orman umum mudtirliigu 1937 yili Butge kanununa verilen reylerin neticesidir
( Eanun kabul edilmistir )
Aza adedi
Reye istirak edenler
Kabul edenler
Reddedenler
Miistenkifier
Reye istirak etmeyenler
Munhaller

399
283
283
0
0
116
0

[Kabul edenler]
Afyon Karahisar
Berc Turker
Ceraal Akgin
Haydar Qergel
tzzet Akosman
*zzet Ulvi Aykurd
Mebrure Goneng
Amasya
Esad Uras
Nafiz Aktin
Ankara
Ahmed Ulus
Esref Demirel
Hati Qirpan
Miimtaz Okmen
Miigfik Ayagli
Rasim Aktar
Rifat Araz
Antalya
Celal Mengiliborii
Dr. Cemai Tunca
Numan Aksoy
Tevfik Arican
Turkan Ors
Aydm
Adnan Ertekin
Dr. Hulusi Alata§
Nuri Goktepe

Bahkesir
Cemal Esener
Dr. H. Vasif Somyiirek
Enver Adakan
Hacim Qarikli
Hayrettin Karan
tsmail Hakki Uzungar§ili

Memed Demir
Orge Evren
Osman Niyazi Burcu
Rahmi Selguk
Sabiha GokQiil
Bayazid
Halid Bayrak
thsan Tav
Bilecik
Dr. Gl. Besim Omer
Akalm
Salih Bozok
Bolu
Dr. Emin Cemal Suda
tsmail Hakki Uzmay
Mitat Dagdemir
§iikru Giilez
Burdur
Halid Onaran
Mustafa §eref Ozkan

Bursa
Asaf Doras
Atif Akgiig
Dr. Galib Kahraman
Dr. Refik Guran
Dr. Sadi Konuk
Esad Sagay
Fatin Giivendiren
M. Fehmi Gergeker
Refet Canitez
Sadettin Ferid Talay
§ekibe tnsel
Qanaltkale
Hilmi Ergeneli
§iikru Ya§m
Ziya Gevher Etili
Qankiri
Fazil Nazmi Orkiin
Hatice Ozgener
Mustafa
Abdiilhalik
Renda
Mustafa Onsay
Ziya Esen
Qoruh
Akif Akyiiz
Ali Zirh
Atif Tuziin
Fuad Bulca

m

Qorum
Ali Riza Ozenc,
Dr. Mustafa Cantekin
Eyub Sabri Akgol
Ismail Kemal Alpsar
tsmet Eker
Mtinir Qagil
Nabi Riza Yildirim
Denizli
Dr. Hamdi Berkman
Dr. Kazim Samanli
Gl. §efik Tiirsan
Haydar Ru§tii Oktem
Mazhar Miifid Kansu
Yusuf Bagkaya
Diyarbekir
Dr. Ibrahim Tali Ongoren
Gl. Kazim Seviiktekin
Huriye Oniz
Riigtu Bekit
Zulfii Tigrel
Edirne
Dr. Fatma Memik
Faik Kaltakkiran
Mecdi Boysan
Eldziz
Ahmed Saffet Ohkay
Fazil Ahmed Aykac,
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Fuad Ziya Qiyiltepe
Erzincan
Abdiilhak Firat
Aziz Samih titer
Hikmet I§ik
Erzurum
Dr. Ahmed Pikri Tuzer
Dr. Saim Ali Dilemre
Fuad Sirmen
Gl. Pertev Demirhan
Gl. Zeki Soydemir
Nafiz Dumlu
§ukru Kogak
Eski§ehir
Ahmed Ozdemir
Emin Sazak
Istamat Ozdamar
Osman Igm
Oazi Anteb
Ali KIIIQ

Bekir Kaleli
Memed §ahin
Omer Asim Aksoy
Remzi Giires
Giresun
GL thsan Sokmen
Ismail Sabuncu
Muzaffer KIIIQ
Miinir Akkaya
CHimu§ane
Ali §evket Ondersev
Durak Sakarya
Edib Servet Tor
Hasan Fehmi Atag
§evket Erdogan
tgel
Fikri Mutlu
Hakki Saydam
Hamdi Ongun
Istanbul
Ali Barlas
Ali Rana Tarhan
Atif Baymdir
Dr. Neget Omer Irdelp
Dr. Tugamiral Hakki
§inasi Erel
Fakihe Oymen
Gl. Refet Bele
Hamdi Gursoy
Hayrullah Ergin

31-5- 1937

Sadettin Uraz
Yagar Yazici
Ziya Karamursal
Izmir
Benal Anman
Halil Mentege
Hiisnii Qakir
Kamil Dursun
Mahmud Esad Bozkurd
Rahmi Koken
Sadettin Epikmen
§iikru Saracoglu
Isparta
Hiisnii Ozdamar
Ibrahim Demiralay
Mukerrem Unsal
Kars
Baha Ongoren
Gl. Muhittin Akyiiz
Hiisrev Kizildogan
Kastamonu
Dr. §ukrii §enozan
Dr. Tevfik Asian
Nuri Tamac.
Sitki §erif Eken
§erif Ilden
Veled Izbudak
Kayseri
Ahmed Hilmi Kalac,
Ferruh Giipgup
Hasan Perid Perker
Nahid Kerven
Resid Ozsoy
Salih Turgay
Veli Yasm
Kirklareli
§evket Cdiil
Ktr§ehir
Ali Riza Esen
Lutfi Mufid Ozde§
Memed Seyfeli
Kocaeli
Ali Dikmen
Ibrahim Diblan
Kemalettin Olpak
Nedim Bozatik
Ragib Akca
Sallh Yargi
Konya
Ahmejd Hamdi Dikmen
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Ali Muzaffer Goker
Ali Riza Tiirel
Bediz Morova
Cemal Tekin
Gl. Ali Fuad Cebesoy
Kazim Giirel
Kazim Okay
Mustafa Eken
Mustafa Halid t)ner
Nairn Hazim Onat
Ressam §evket Dag
Tevfik Fikret Silay
Kutahya
Besim Atalay
Dr. §akir Ahmed Ediz
Hiiseyin Rahmi Gurpmar
Ibrahim Dalkilig
Memed Somer
Malatya
Abdulmuttalib Oker
Dr. Hilmi Oyta§
Emrullah Barkan
Gl. Osman Koptagel
Mahmud Nedim Zabci
Osman Taner
Manisa
Hikmet Bayur
Kazim Nami Duru
Osman Er<jin
Tahir Hitit
Turgud Turkoglu
Ya§ar Ozey
Mara§
Alftettin Tiridoglu
Kemal Kusun
Memed Erten
Mardin
Dr. Riza Levent
Edib Ergin
Hilmi Qoruk
Irfan Ferid Alpaya
Riza Erten
Mugla
Husnu Kitabci
Nuri Tuna
$ukru Kaya
Mus,
§evki Qiloglu
§tikru Ataman
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Nigde
Dr. Abravaya
Faik Soylu
Halid Mengi
Kamil Irdelp
Ordu
Dr. Ziya Naki Yaltirim
Hamdi Yalman
Ismail Qamas.
Muhittin Baha Pars
Samsun
Ali Tunali
Dr. Asim Sirel
Etem Tuncel
Meliha Ula§
Memed Ali Yiiriiker
Memed Gunegdogdu.
Ru§eni Barkm
Ziihtu Durukan
Sayhan
Hilmi Uran
Ibrahim Mete
Omer Biger
Tevfik Tarman
Siird
§evki Siisoy
Sinob
Cevdet Kerim Incedayi
Dr. Galib Ustiin
Hulusi OruQoglu
Hiisamettin Okan
Yusuf Kemal Tengirsenk
Sivas
Gl. Akif Oztekin Erdemgil
Ismail Memed Ugur
Rasim Ba§ara
Remzi Qiner
Sabiha Gorkey
§emsettin Giinaltay
Vasfi Ragid Sevig
Ziya Bagara
Tekirdag
Faik Oztrak
J*>akir Kesebir
Tokad
Galib Pekel
Gl. Sitki ttke
Hurrem Ergiin
Hiisnii Konay
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Resai Erisken
Sureyya Tevfik Genca
Trabzon
Dani§ Eyiboglu
Mitat Aydin
Raif Kamdeniz
Seniha Hizal
Sirri Day
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Suleyman Sirri Gedik
Urfa
Behcet Giinay
Fuad Gokbudak
Gl Ahmed Yazgan
Muhittin Dinc^oy
Refet tJlgen
Van
Hakki Ungan
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Ibrahim Arvas
Munib Boya
Yozgad
Celal Arat
Ekrem Pekel
Emin Draman
Omer Evci
Sirri t<joz
Sungur

Zongulddk
Esad Qakmakkaya
Halil Turkmen
Hasan Karabacak
Raif Ding
Ragib Ozdemiroglu
Receb Ziihtii Soyak
Rifat Vardar

[Reye iqtirdh etmeyenler]
Afyon Karahisar
Ali C^tinkaya (Bakan)
Amasya
tsmail Hakki Mumeu
(tzinli)
Ankara
Aka Giindiiz
Dr. Taptas
Falih Rifki Atay
Kamal Atatiirk (R. C.)
§akir Kinaci
Yahya Galib Kargi
Antalya
Rasih Kaplan
Tayfur Sokmen
Aydm
Dr. Mazhar Gerraen
Nazmi Topcoglu
Tahsin San (Izinli)
. Bahkesir
General Kaznn Ozalp
(Bakan)
Bayazid
ttbeydullah
Bilecik
tbrahim Qolak
Bolu
Cemal Hiisnii Taray
Cevad Abbas Giirer
Hasan Cemil Qambel
Burdur
tbrahim Necmi Dilmen
(Izinli)
Qanakkale
Ahmed Cevad Emre
Dr. Mustafa Bengisu
Qoruh
A sim Us

Hasan Cavid
Ihsan Kurtkan

Ferid Celal Giiven
Istanbul
(Izinli)
Ahmed Hamdi DenizIlyas Sami Mu§
men (Izinli)
Denizli
Dr Refik Saydam
Emin Asian Tokad
(Bakan)
Necib Ali KuQiika
Halil E t an El Jem
(S. M.)
(tzinli)
Bvyarbekir
§iikrii Ali Ogel
Tevfik Bilge
Snlah Cimcoz
Zeki Mesud Alsan
Izmir
Edirne
Celal Bayar (Bakan)
$eref Aykut;
Dr. Tevfik Riistii Aras
(Tzinli)
(Bakan)
Elazk
Gl Kazim Inane,
F u a d A g r a h (Bakan)
Hamdi Aksoy
Tahsin Berk
Hasan Ali Yiicel
(Izinli)
Isparta
Ersincan
Kemal Unal
Saffat Arrkan (Bakan)
Kars
Erzurum
Esad Ozoguz
Aziz Akyiirek
Fuad Kopriilii
Nafi Atuf Kansu
Memed Nazif Sirel
(S. M.)
Omer Kiintay
Nakiye Elgiin
(tzinli)
Eskisehir
Kastamonu
Yusuf Ziya Ozer
tbrahim Grantay
Gazi Anteb
Sami Erkman
Gl. Ali Hikmet Ayer- Tahsin Coskan
dem
Kayseri
Numan Menemencioglu Faik Baysal
(S. M.)
(S. M.)
Kirklareli
Dr. Fuad Umay
Cfiresun
Ziihtii
Akin
Hakki T a n k Us
Sadri Maksudi Arsal
Kirqehir
Talat Onay
Hazirn Borekci
(tzinli)
lqel
Emin tnankur
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Kocaeli
Hasan Hayri Tan
tbrahim Sureyya Yigit
Konya
Dr. Osman §evki Uludag
Mustafa Ulusan
(tzinli)
Kiitahya
Muhlis Erkmen
(Bakan)
Nasjd Ulug
Omer Ding (tzinli)
Receb Peker
Malatya
Ismet tnonii (Basbakan)
Mihri Pektas,
Vasif Qmay (Izinli)
Manisa
Dr. Saim Uzel (t. A.)
Kani Akeken
(Izinli)
Kenan Orer
Refik Ince
Sabri Toprak (tzinli)
Mara§
Hasan Re§id Tankud
Nuri Ural
Hardin
Abdiirrezzak §atana
Osman Dinger
Mugla
Dr. Huscyin Avni Ercan
Yunus Nadi
Mu§
Hakki Kilicoglu
Naki Yiicek5k

1 : 69
Nigde
Ahmed Vefik Ulugay
(Izinli)
Cavid Oral (Izinli)
Dr. Rasim Ferid Talay
Ordu
Ahmed thsan Tokgoz
Ali Canib Yontem
(Izinli)
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Selim Sirn Tarcan
Memed Ali Kurtoglu
(Izinli)
Sivas
Sayhan
Mitat §ukrii Bleda
Ali Miinif Yegena
Necmettin Sadak
Damar Arikoglu
Tekirdag
Esma Nayman
Cemil Uybadm
Gl. Naci Eldemz
Rahmi Apak
Yahya
Kemal Beyatli
Siird
Hulki Aydm
Tokad
Ismail Miistak Mayakon Nazim Poroy

Trabzon
Halil Nihad Boztepe
Hamdi Ulkiimen
Hasan Saka
Urfa
Ali Saib Ursavas.
Memed Emin Yurd&kul
(Izinli)
Zonguldak
Dr. Mitat Altiok

T. B. M. M. Matbcwi

S.Sayisi:175
35 846 000 liralik fevkalade tahsisat verilmesine dair
kanun layihasi ve Btitge encumeni mazbatasi( 1/794)
T. C.
Bofvekalet
Kararlar miidurliigii
Sayi: 6/1-172

30 - IV - 19'i7

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
35 846 OOO lira fevkalade tahsisat verilmesi hakkmda Maliye vekilligince hazirlanan ve tcra
Vekilleri Heyetiiice 30 - IV - 1937 de Yiiksek Meelise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mueibesile birlikte sunulmustur.
Basvekil
/. Inbnu

Esbabi mucibe layihasi
Adi biit^e varidati haricinde fevkalade membalardan temin edilecek veridat ile karsilanmak
iizere 3037 ve 3061 sayili kanuiilarla (30 780 000) liranm 1936 mali yilinda Miidafaa, Kiiltiir, Bayindirlik, Iktisad, Ziraat ve iskan isleri gibi miihim bazi hizmetlere sarfina mezuniyet verilmis idi.
Yine bu mahiyetteki hizmetlere 3132 sayili kanunla kabul buyurulan su isleri taahhudatma ve
Denizyollari idaresi iein satin aiinacak vapurlar bedeline tahsis edilmek iizere 1937 mali yili
ic,inde de ayni suretle temin edilecek varidattan (35 846 000) liranm sarfina mezuniyeti mutazamnun olarak ilisik kanuii layihasi tanzim ve takdiin kilmmistir.

Biitce encumeni mazbatasi
T. B. M. M.
Biltce encumeni
M. No. 116
Esas No. 1/791

20 -V -1937

Yiiksek Reislige
35 846 000 liralik fevkalade tahsisat verilmesine dair olup Ba^vekaletin 30 - IV -1937 tarih ve 6/1472 sayili tezkeresile Yriiksek Meelise
sunularak encumenimize havale olunan kanun
layihasi Maliye vekili Fuad Agrali hazir oldugu halde okundu ve konusuldu:
Demiryolu insaati, su tesisati gibi nafia islerile miihim sinai ve zirai tesebbiislerin ve miimasili hizmetlerin biiyiik bir kismini oteden beri normal biit§e varidatile karsilamakta oldugumuz malumdur. Temin ettigi faydalar genis

ve devamli oldugu nisbette yukii agir olan bu
gibi islerin mali kiilfetini, daha c,ok senesi icindeki hizmetlere karsilik tutulmasi lazimgelen
normal butgeye sigdirmanm, diger umumi hizmetleri az cok tazyik edeceginde ise siiphe yoktur. Binaenaleyh gecjen sene oldugu gibi bu sene de bir kisim hizmetler igin muhtelif kanunlarin esasen verdigi mezuniyet hududu dahilinde
temin edilmekte olan varidatla karsilanmak iizere, fevkalade tahsisat verilmesi eneumenimizce
de muvafik gorulmustur.
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Istenilen tahsisatin miihim bir kisnu mevcud kanunlarla verilmi§ olan taahhiid salahiyetlerine karsilik tutulmustur.
Fevkalade tahsisatin Maliye vekaletii kisnunda, Hukumet konaklari insaati ic,in projede gosterilen 450 000 liranin 500 000 liraya iblagi ve
Ankara mezarligi iein 50 000 lira ilavesi, layihanin enciimende miizakeresi sirasinda Hiikumet tarafindan teklif ve enciimence kabul edilmistir.
Hiikumetten gelen layiha ile, ecnebi misafirlere mahsus vagon mubayaasimn Hariciye vekaleti kismina konulan tahsisattan temini teklif edilmis ise dc esas itibarile eneiimenimizce de
yerinde gorulen bu ihtiyaein Devlet demiryollari isletme idaresince karsilanmasi muvafik goriilmus ve mezkur idare biitgesinin tetkiki sirasinda nazari itibare alinmak iizere fevkalade
tahsisat layihasindan bu hizmetin ve ona tefrik
edilecek 60 000 liranin (jikarilmasi kararlastirclmistir. Layihanm birinci maddesindeki tahsisat miktari bu degisikliklere gore tesbit edilmistir.
Hiikiimetin layihasmda, Hukumet konaklari

HCKOMETlN TEKLlFl

insaati hun istenilen 5 000 000 liralik taahhiid
salahiyetine miisteniden her sene odenecek miktann asgari 500 000 lira olmasi teklif edilmis ise
de muayyen bir salahiyet verilmesi mevzubahs
oldugundan azami miktann tesbiti daha dogru gdrulmii§ ve ikinci madde ona gore tadil edilmistir.
Diger maddeler aynen kabul edilmistir. Yukariki maruzat dairesinde yeniden tanzim olunan layiha Umumi heyetin tasvibine konulmak
iizere Yiiksek Keislige sunuldu.
Reis
Burdur
Katib
Istanbul
F. Oymen
Gumii§ane
1). Sakarya

Reis V.
Isparta
Miikerrem tfnsal
Qorum
M. Cantekin
Izmir
K. Inang

Qorum
E. Sabri Akgol
Kirklareli
#. Odiil
Manisa
Maras.
Mu§
§. Ataman
A. Tiritoglu
T. Turkoglu
Srvas
Ordu
//. Yalman
Remzi Qiner

BtlTQE ENOtMENlNiN

(35 846 OOO) lira fevkalade tahsisat verilmesi hakkmda kanun layihasi

M. M.
Trabzon
R. Karadeniz

DE&I§TlRt§t

(Sf> 886 000) lira fevkalade tahsisat verilmesi
hakkmda Jmnun layihasi

MADDE 1 — Fevkalade membalardan elde
edilecek varidatla karsihgi temin edildikge ili§ik cetvele gore muhtelif dairelerin 1937 mali
yili biitgelerinde yeniden agilacak fasillara hizalarmda gosterilen miktarlari gegmemek iizere (35 846 000) liraya kadar fevkalade tahsisat konulmasi igin Maliye vekiline mezuniyet
verilmistir.

MADDE 1 — Fvvkalade membalardan elde
edilecek varidatla karsiligi temin edildikge ilisik cetvele gore muhtelif dairelerin 1937 mali
yili biitgelerinde yeniden agilacak fasillara hizalarmda gosterilen miktarlari gegmemek iizere
35 886 000 liraya kadar fevkalade tahsisat konulmasi igin Maliye vekiline mezuniyet verilmistir.

MADDEE 2 — Hukumet konaklari insaati
igin, senelik tediye miktari (500 000) liradan
asagi olmamak iizere (5 000 000) liraya kadar
gelecek senelere gegici taahhude girismege Maliye vekili mezundur.

MADDE 2 — Hukumet konaklari
igin, senelik tediye miktari 1 500 000
gegmemek iizere 5 000 000 liraya
1938-1941 senelerine gegigi taahhude
mege Mlaliye vekili mezundur.

MADDE 3 — Birinci madde mucibince tahsisat kaydedilecek paralardan senesi iginde sarfolunmayan miktarlar, ayni hizmetlerin ifasma
tahsis edilmek iizere 1937 mali yili hesablarm-

insaati
lirayi
kadar
giris-

MADDE 3 — Aynen kabul edilmistir.

( S. Sayisi : 175 )

dan tenzU ve 1938 malt yili bfitgesine
varidat ve tahsisat kaydolunur.

devren

MADDE 4 — tli$ik cetvelde yasdz hismetlere tahsis olunan miktarlar arasmda Icra vekilleri Heyeti kararile miinakale yapilabilir.

MADDE 4 — Aynen kabul edilmistir.

MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 1937 fcarihinden muteberdir.

MADDE 5 — Aynen kabul edilmistir.

MADDE 6 — Bu kanunun hukiimlerini icraya Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
30 - IV -1937

MADDE 6 — Aynen kabul edilmistir.

Bs. V.
/. Inonu
Da. V.
§. Kaya
Mf. v.

Ad. V.
M. M. V.
#. Saracoglu
K. Ozalp
Mai. V.
Ha. V.
Dr. T. R. Aras
F. Agrah
Na. V.
Ik. V.
A. (Jetinkaya
C. Bayar
ZY.V.
S. 1. M. V.
G. I. V.
Dr. B. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen

Hiikumetin teklifine bagh
OETVEL
Lira
Maliye vekdleti
450 000 Hiikumet konaklari insaati
Jandarma umum kumandariligi
120 000 Jandarma silahlarmin tecdidi, cephane ve bomba mubayaasi.
Hariciye vekdleti
300 000 Elcjilik ve konsolosluk binalari in§aati ve eenebi misafirlere mahsus vagon mubayaasi
Sihhat ve igtimai muavenet vekdleti
2 500 000 Muhacir iskan isleri. (Sarf sekli tcra Vekilleri Heyetinee tayin olunur.)
900 000 Ankara Tib fakultesi ve Trabzon hastahanesi insaati ve diger miiessesati sihhiyenin miiteferrik insaat, tamirat ve tesisati.
;
3 400 000 Yekun
Maarif vekdleti
735 000 Ankarada yaptirilacak fakiilte ve mekteplerle Istanbul tTniversitesinin insaat, tamirat ve tesisati.
300 000 Orta okullarla liseler ve ogretmen okullari igin fizik, kimya ve tabii ilimler ders ve
tecriibe aletlerile malzemesi mubayaa bedeli.
1 035 000 Yekun.
5 000 000

Ikttsad vekdleti
2708 sayili kanun mucibince yaptirilacak gemilerin taksit karsiligi.
( S. Sayisi : 175 )
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Lira
1 000 000 2805 sayili kanun mucibince sermayesine mahsuben ,Eti Banka,
4 075 000 2580 sayili kanun mucibince sermayesine mahsuben Siimer Banka.
10 075 000 Yekun.
4 250 000

4 320 000
216 000
950 000
450 000
10 186 000

Nafia vekdleti
3132 sayili kanun mucibince yapilacak su isleri. <Bu tahsisatin (213 521) lirasi
Bursa ovasi su isjerine, Qubuk baraji masrafma, su i§leri igin gegen senelerde verilmi§ police bedellerine ve 3132 sayili kanun harieindeki diger su i§lerine sarfedilebilir.»
_
_
_
(Sarf §ekli Icra Vekilleri Heyetince tayin olunur.)
DemiryoUar in§aat masraflari. (Hizmetlere tevzii ve maddelere tefriki Icra Vekilleri
Heyetince yapilir.)
ttguncu umumi miifetti§lik in§aat i§leri. (Umumi miifettiglik mmtakasi dahilinde liizum goriilecek §ehir ve kasabalarm harita ve planlan bu tahsisattan yaptirilir.)
Dorduneii Umumi mufetti§lik in§aat i§leri. (Umumi mufetti§lik mmtakasi dahilinde
liizum goriilecek §ehir ve kasabalarm harita ve planlan bu tahsisattan yaptirilir.)
Lise ve orta okullar ingaati. (Maarif vekaleti)
Yekun.

Ziraat vekaleti
630 000 Ya§ ve kuru meyvalarin islahi ve bu hususta kuUanilacak memurlarm iicret ve masraflari.
(Bu tertipten fidanlik ve istasyonlarda resmi ve teknik mesainin ifasma mahsus bina
ve meskenler ic,in de sarfiyat yapilabilir.)
Milli Miidafaa vekaleti
(Kara kismi)
3 700 000 2980 sayili kanun mucibince top ve cephane siparisleri icjn.
1 100 000 Levazimi askeriye.
(Hava kismi)
2 000 000 Levazmr ve teghizati harbiye ve fenniye ic,in.
(Deniz kismi)
350 000 Golciikte in§a olunacak mahfuz tanklar.
2 150
350
9 650
35 346

Askeri fabrikalar
000 2980 sayili kanun mucibince cephane imalati, in§aat ve tesisat.
000 Tank imalati i§in yapilacak tesisat bedel ve masraflari.
000 Yekun.
000 Umumi yekun.
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- 5 Biitge encumeniniyi degi§tiri§ine bagh
OETVEL
Lira
MALtYE

VEKALETl

500 000

Hiikumet konaklan insaati [Giirciibulak ve Antalya giimriik binalan
tahsisattan yapilabilir].
50 000 Ankara mezarligi insasi ic,in Imar idaresine

550 000

Yekun
JANDARMA

120 000

UMUM K.

Jandarana silahlarmm tecdidi, cebhane ve bomba mubayaasi
HARtCtYE

240 000

insaati da bu

Elcilik ve konsolosluk
SIHHAT

VE

VEKALETt

binalan insaati
iQTtMAI

MUAVENET

VEKALETl

2 500 000 Muhacir iskan isleri (Sarf sekli tcra Vekilleri Heyetince tayin olunur)
900 000 Ankara Tip fakiiltesi ve Trabzon hastanesi insaati ve diger miiessesati sihhiyenin mttteferrik in^aat, tamirat ve tesisati
*
3 400 000

Yekun
MAARlF

VMKlLETt

735 000

Ankarada yaptinlacak fakiilte ve mekteblerle Istanbul Universitesinin in$aat, tamirat ve tesisati
300 000 Orta okuUarla liseler ve ogretmen okullari i<jin fizik, kimya ve tabii ilimler ders ve
tecriibe aletlerile malzemesi mubayaa bedeli.
1 035 000

Yekun
tKTISAD

VEKALETt

5 000 000 2708 sayili kanun mucibince yaptinlacak gemilerin taksit kar^ikgi
1 000 000 2805 sayili kanun mucibince sermayesine mahsuben Etibanka
4 075 000 2580 sayili kanun mucibince sermayesine mahsuben Sinner banka
10 075 000

Yekun
NAFIA

4 250 000

VEKALETl

3132 sayili kanun mucibince yapilacak su isleri (Bu tahsisatm 213 521 lirasi Bursa
ovasi su i§lerine, Qubuk baraji masrafina, su isleri ie,in gegen senelerde verilmi§ police bedellerine ve 3132 sayili kanun haricindeki diger su i^lerine sarfedilebilir) t
(Sarf sekli Icra Vekilleri Heyetince tayin olunur)
j
L_.
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Lira
4 320 000

DenizyoUari insaat masraflari (Hizmetlere tevzii ve maddelere tefriki Icra Vekilleri
Heyetince yapilir)
216 000 Ugiincu umumi miifettislik insaat isleri (Umumi miifettislik mintakasi dahilinde liizum
goriilecek ?ehir ve kasabalarm harita ve planlari da bu talhsisattan yaptirililr.)
950 000 Dordiineii umumi miifettislik insaat isleri (Umumi miifettislik mintakasi dahilinde liizum goriilecek sehir ve, kasabalarm harita ve planlari da bu tahsisattan yaptinlir)
450 000 Lise ve orta okullar insaati (Maarif vekaleti)

10 186 000

Yekun
Z'lRAAT

630 000

VEKALETl

Yas ve kuru meyvelerin islahi ve bu hususta kullanilaeak menmrlarin iicret ve masraflari (Bu tertibden fidanlik ve is tasyonlarda resmi ve teknik mesainin ifasina mahsus bina ve meskenler igin de sarfiyat yapilabilir)
MtLLl MtTDAFAA

VEKALETl

(KARA

KISMI)

3 700 000
1 100 000

2980 sayili kanun mucibince top ve eephane siparisleri igin
Levazimi askeriye (Melbusat ve teghizat ic,in)

4 800 000

Yekun
MtLLl

2 000 000

VEKALETt

(HAYA

KISMI)

Levazim ve teghizati harbiye ve feuniye ic,in
MtLLl

350 000

MtJBAFAA

MtJBAFAA

VEKALETl

(DENlZ

KISMI)

Golciikte insa olunacak mahfuz tanklar
ASKERt

FABRtKALAR

JJMUM

MdDtfRLtT&tf

2 150 000 2980 sayili kanun mucibince eephane imalati insaat ve tesisati
350 000 Tank imalati igin yapilacak tesisat bedel ve masraflari
2 500 000
35 886 000

Yekun
tJMUMl YEKttN

)>m<i
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S. Sayisi: 2 0 2
Kagakgiligm men ve takibine dair olan kanunun 7! nci
maddesinde yazili muddetin askeri ihtisas mahkemelerine
munhasir olmak uzere uzatilmasi hakkinda kanun layihasi
ve Adliye, Maliye ve But?e encumenleri
mazbatalan (1/754)

T. C.
BwmMlet
Kararlar mudurZiigu
Say*: 6/1000

.

27-IUrl9$7

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reteligine
Askeri ihtisas mahkemeleri faaliyetlerinin uzatilmasi hakkinda Adliye vekilliginee hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetinee 22 - III - 1937 de Yiiksek Meelise arzi karariasteilan kanun layihasi «shabi mucibesile birlikte sunulnmstur.
h
Basvekil
t. lni<nii

Efrbabi mucibe

I

1918 sayili kanunla faurulan ihtisias mahkemeleri, kagakQilik sue/larma miiteallik davalan acele ibitirmek, faillerini ibaskalarina muessir ibret olacak kadar kisa bir zamanda cezalandirmak suretile kagak^iligm azalmsmi temin etmis, bu suretle miktan oldukga azalmis olan bu nevi davalarm umumi mahkemelerde riiyeti daha muvafik goriilmus oldugu cihetle artik Adli ihtisas maihkeraelerinin viicuduna ihtiyac, kalmamistir.
Ancak Suriye hududu iizerinde kurahnu? olan asker! ihtisas mahkemelerinin, kagakcihk suqlarmin en qcfk islendigi bu mmtakada bir mMdet daha faaliyetlerine devam etmeleri liizumlu
goriilmektedir. Bu sebeble ihtisas mahkemelerinin faaliyet muddetini tesbit eden ve Uitiyaca binaen ewelce 2635 sayili kanunla 1937 yili mayis aymm sonuna kadar uzatilmis olan kac,ak<jihgm men ve takibi hakkmdaki kanunun 71 nci maddesindeki miiddetin Askeri ihtisas mahkemelerine munhasir olmak uzere 1939 yili mayis aymm sonuna kadar yeniden uzatilmasi muvafik
goriilmustur.

—2 Adliye enciimeni maribatasi
T. B. M. M.
Adliye enciimeni
Esas No. 1/754
Karar No. 17

21 - IV - 193',

Yiiksek Reislige
Askeri ihtisas (mahkemeleri faaliyetlerinin
uzatilmasi hakkrnda Adliye vekilliginee hazirlanan ve Basvekaletin 27 mart 1937 tarih ve 1000
numarali tezkeresile Yiiksek Reislige goiiderileii
katran layihasi enciimenimize havale olunmakla
is enciimenoe gorusiilub konusuldu:
1918 sayili kanunla kurulan ihtisas mahkemeleri kagak^ilik su§larcna miiteallik davalari
acele bitirmek, suglulari kisa bir zamanda cezalandirmak suretile kagakcjligin azalmasini temin
etmis bu suretle miktari oldukga azalmis olan bu
nevi davalarin umumi mahkemelerde riiyeti daha
muvafik goriilmiis oldugu cihetle adli ihtisas
mahkemelerinin viicudiine ihtiyac, kalmamis olmakla beraber Suriye hududu iizerinde kurulirras olan askeri ihtisas mahkemelerinin kagak<jilik suelarinrn en gok islenmeikte oldugu bu
mmtakada bir miiddet daha faaliyetlerine devam etm,elerine Hiikumetge liizum gosterilmis
ve bu liizum ve zaruret yukaridaki sebeblere binaen eneiimenimizce de varid goriilmus oldugun-

dan Ihtisas mahkemeleri faaliyet miiddetini tesbit eden ve ihtiyaca binaen evvelee 2635 sayili
kanunla 1937 yili mayis aymm sonuna kadar
uzatilmis olan kagakQiligrn meni takibi hakkindaki kanunun 71 nci maddesindeki miiddetin
askeri Ihtisas mahkeijielerine munhasir olmak
iizere 1939 yili mayis aymin sonuna kadar uzatilmasi encumenimizce de musib goriilerek bu
hususta Hiikumetge hazirlanan maddenin aynen
kabuliine ittifakla karar verilmistir.
Layiha Umumi heyetin tavvibine arzedilmek
iizere Yiiksek Reislige sunulur.
M. M.
Adliye En. Reisi
Ankara
Qorum
M. Okmen
Milniir Qagil
Antalya
Eayseri
T. N. Arican
Hasan T. Perker
Gazi Anteb
Kocaeli
0. A. Aksoy
Ragib Akca
Antalya
Numan Aksoy

Katib
Erzurum
Fuad Sirmen
Balikesir
0. N. Burcu
Urfa
F. Gokberk

Maliye enciimeni mazbatasi
T. B, M. M.

Maliye enciimeni
Karar No. 52
Esas No. 1/754

28-IV - 1937

Yiiksek Reislige
Askeri ihtisas mahkemeleri faaliyetinin uzatilmasi hakkrnda Basvekaletin 27 mart 1937 tarih ve 6/1000 sayrli tezkeresile Biiyiik Meclise
sunulan kanun iayihasr, Adliye enciimenince
miizakereden sonra enciimenimize tevdi edilmistir. Layiha enciimenimizde Adliye vekaleti siyasi miistesari bulundugu halde tetkik ve miizakere olundu.
Enciimenimize

verilen

izahlara

gore 2635

sayili kanunla faaliyetleri miiddeti mayis 1937
sonuna kadar uzatilmis olan ihtisas mahkemelerinin adli kisimlarma ihtiyac, kalmamistir. Bu
vaziile, kagakcjligin men ve takibi hakkindaki
muhakeme usulleri tatbik edilmek iizere adli
inahkeinelerce goriilecektir. Ancak askeri kismin 1939 mayisi sonuna kadar faaliyetlerine bilhassa Cenub hududumuzda ihtiyac, vardir. Bu
hususta irad edilen sebebleri tamamen tasvib
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eden enciimemmiz, adli kisimlann lagvini do
kagakQiligm meni hakkindaki tedbirlerin iyi bir
netieesi olarak telakki etmistir. Layihayi esas
itibarilc kabul eden enciimen maddelerin miizakeresinde ikinci maddede meriyet tarihinin 1
haziran 1937 olarak tesbitini tedvin noktasindan
daha faydali miilahaza etmis ve maddeyi buna
gore tadil eylemistir.

Yiiksek Reislige arzolunur. .
Mai. En. Rs.
•
M. M.
Bayazid
Isparta
Ihsan Tav
Kemal
final
Istanbul
Istanbul
A. Baymdir
Y. Yazici
(lumiisane
Izmir
S. Ondersev
K. Dursun

Katib
Qankiri
M. Onsay
Qoruh
t. 8 ami Mus
Diyarbekir
IHiriye Oniz

Biitge enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Biitge enciimeni
Mazbata No. 132
Esas No. 1/754

27 - V - 1937

Yiiksek Reislige
Askeri ihtisas niahkenieleri
faaliyetlerinin
uzatilmasi hakkinda olub Basvekaletin 27 - III 1937 tarih ve 6/1000 sayili tezkeresile Yiiksek
Meclise gonderilne kanun layihasi Adliye ve
Maliye encumenleri mazbatalarile birlikte enciimenimize verilmis olmakla Adliye vekaleti siyasi
mustesari Salah Yargi hazir odugu halde okundu
ve konusuldu.
Alman izahata ve tetkik edilen mucib sebeblere gore kacakyiligm takibi hususunda faaliyette bulimraalarina liizum goriilen askeri ihtisas mahkemelerine munhasir olmak iizere 2635
saili kanun ile niayis 1937 nihayetinde hitam hula cak miiddetin 1939 yih raayisi sonuna kadar
uzatilmasi eneumenimizce de tensib edilerek layiha Maliye enciimeninin tadili dairesin.de kabul

ec
edilmistir.
Umumi Heyetin tasvibine konulmak
Y
Yiiksek Reislige sunuldu.
Reis
Burdur
M. $eref
Katib
Istanbul
,
F. Oymen
Corum
E. Sabri
Maras
A.
Tiritoglu
A.
Ordu
//.
// Yalmqn
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R. V.
Iseparta
M. tfnsal
Balikesir
E. Adakan
Edirne
F. Kaltakktran
Mus
8. Qilogln

iizere

M. M.
Trabzon
R. Karadeniz
Diyarbekir
K. Bekii
Kirsehir
M. Seyfeli
Mus
£f. Ataman

HttKMETtN TEKLlFl

MALlYE ENCttMENlNlN DEGl§TtRt§t

Asken ihtisas mahkemeleri faaliyetlerinin
uzatilmastna dair kanun layihasi

Askeri ihtisas mahkemeleri faaliyetlerinin
uzatilmastna dair kanun layihasi

MADDE 1 — 2635 sayili kanunla uzatilmi§
olan kagakgiligm men ve takibine dair 1918 sayili kanunun 87 nci maddesinde yazili miiddet
Askeri ihtisas mahkemelerine miinhasir olmak
iizere 1939 yili mayis aymm sonuna kadar yeniden uzatilmigtir.

MADDE 1 — Hiikumetin birinci
aynen

MADDE 2 — Bu kanunun hiikmii negri tarihinden itibaren ytiriimege baglar.

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1937 tarihinden muteberdir.

MADDE 3 — Bu kanunun hiikiimlerini yiiriitmege Bakanlar heyeti memurdur.
22-m-1937
Ad. V.
M. M. V.
Bs.v.
K. Ozalp
t. Irionu
Da. V.
Ha. V.
Ma. V. V.
Dr. R. Saydam
Dr. T. B. Aras
Mf.V.
Na. V.
tkV.
A. Qetinkaya
C. Bayar
8. Artkan
Zr. V.
G. 1. V.
S. 1. M. V.
MuhUs
Erkmen
Br. B. Saydam Bana Tarhan

MADDE 3 — Hiikumetin 3 ncii maddesi
aynen.

»e-<i
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1937
DEVLET DEMIRYOLLARI VE
UMANLARI U. M. BOTQESi

Devlet demiryollan ve limanlari i§letme umum mudurlugu
1937 mail yili btitge kanunu layihasi ve Butcpe eucumeni
mazbatasi (1/703)

T.C.
Ba§vekalet
Kararlar mudurlii^u
Sayi : 6/636

1- III -1937
Buytik Millet Meclisi Yuksek Reisligine

1 mart 1937 tarihinde Biiyiik Millet Meelisine a m iktiza eden Devlet Demiryollan ve Limanlari I§letme Umum-Miidurliigii 1937 mali yili biit^e kanunu layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmugtur.
Basyekil
/ . Inonii

Umumi miitalea
Devlet Demiryollan ve Limanlari Isletme Umumi Mudurlugiiniin 1937 mali yili
masraflari
(26 920 000) ve varidati da keza (26 920 000) lira olarak tahmin edilmis bulunmaktadir.
Varidat hakkinda ieab eden izahat varidat kismi esbabi mueibesinde
arzedilecegl eihetle
burada yalniz masraf biitcemiz hakkinda umumi bir mutaleada bulunmak isteriz.
1936 mali yili butc,esi 9 milyon tren kilometresi esasma gore tanzim
edilmis ve seue igindctrafigin tahminlerimizin fevkine §ikmasi tren kilometresinin 11,5 milyona balig
olae&gmi gostermistir.
Demiryollarinda husule gelen bu seyriisefer fazlaligi isletme hasilatini sayani
memnuuiyet
bir dereeeye yiikseltmis olmakla beraber isletme masraflarmin da gogalmasmi intac. etmis ve
bilhassa isletme ile c,ok siki alakasi olan komiir , makine ve vagon tamirati ve yol bakimi tahsisatlarinda biiyiik bir darlik meydana gelmis ve binnetice btttgemizin muhtelif fasil ve maddelcri
icjn ceman 1 665 000 liralik munzam
tahsisat alinmisti.
Gog en senenin verdigi isletme netayicine nazaran 1937 mali yili zarf mda (tren kilometresinin 12 milyon
ve lokomotif kilometresinin de
15 840 000 |i bulaeagini ve belki de bu miktarlari asacagini
tahmin ctmekteyiz .
Ciimhuriyet Hiikumetinin sarsilmaz bir sebat ve sasmaz bir israria takib etmckte oldugu yurdu
demir aglarla ormek siyasasinin silsilei muzafferiyatina ekleneeek bir zafer silsilesi de oniimuzdeki mali yil icjnde insaati biterek isletmege acjlaeagmi sevine, ve siikranla kaydettigimiz:
Qetinkaya '- Divrik
Hekimhan - Qetinkaya'
Qatalagzi - Zonguldak
ve ceman 145,5 kilometrelik yeni

65,5
70
10

hatlardir. Bu suretle isletmesi idaremize
( S. Sayisi : 180 )

mevdu
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hatlarm meemu tulii sark hatti hari§ 6148^5 kilometreye balig olmus bulunuyor.
Bir taraftan sebekenin ton tevessiiu diger taraftan da memleketin zirai, tieari ve iktisadi vsahalarda
gosterdigi biiyiik terakki hamlelerinin gayri kabili red ve inkar bir delili olarak miinakalatin
artist karsjsmda gok fazla bir ehemimdyet kazanan isletme umurunun yeni ihtiyaclarini kars>
lamak icin masraf butgemizi (26 920 000) lira olarak tesbit ve teklif zarureti hissedilmi$tir.
Bununla beraber bu biitgeyi hazirlarken biiyiik bir tasarruf gayesi gozetilmis ve kati zaruret
gorulmedikge gegen sene tahsisatile iktifa olunmjustur.
Gegen sene biitgesdne nazaran goriilen fazlalik asagida madde, mjadde izah edileeegi iizere
kadronun tvsii lie i§letme masraflarmin biiyiik mikyasta ve idare masraflarmin kismen tezyidi liiziim, ve zaruretlerinden, 1937 mali yili zarfmda yapilacak milium tesis ve tevsi isjerile
Sivas atelyesi tezgahlari igin kanunu m'ahsusu mucibince «A» ceitveline (500 000) liralik yeni
bir faslin ilavesinden ve kaza gegen senelere aid olup Ziraat bankasma reddi icab eden
394 000 liranm reddiyat maddesine ithali gibi esbablardan miitevelliddir.
§urasini da kayid ve i§aret etmiek icab eder bi teklif edilen biitQe ile istenilen 26 920 000 lira
tahsisatin 7 652 800 lirasi isletme haricinde kalan bazi masraflar karsiligidrr.
Sirf nazari bakimdan demiryollar isletme biitgesinin miubayaa taksitleri, tesis ve tevsi
ijjileri, muhtelif yardimlar ve saire gibi mahiyeti itibarile isletme dismda kalan mlasraflari ihtiva etmemesi icab ederse de haddi zatinda Devletin mali olan demiryollarina bu kabil masraflari
kendi biitgesinden odemesi miahzurlu telakki edilmemektedir. Bununla beraber hakiki isletmje masraflarmi tebaruz ettirmek miaksadile yapilacak
bir mukayesede biitgemizi dogrudan
dogruya i§letmeyi alakadar eden 1, 2, 3, 4,6 ve 7 nci fasillari yekununun 19 260 200
lira oldugu ve bunun masraf btgesi umumi yekununun % 71, 64 iinii teskil etmekte bulundugu goriilur.
Bu nisbet her ne kadar gegen sene
butgesine nazaran 2, 26 kadar fazla ise de tren kilometresinin 500 000 gibi biiyiik bir miktarla gegen sene traf igini a^masi ve isletmeye acilan ve
aeilacak olan hatlarla sebekenin tevessiiii nazari itibara almdigi takdirde bu fazlaligm asgari
bir hesaba istinad etmekte oldugu tezahiir eder;
Pasd : 1 -< Madde : 1
Daimi naemur ve aniistahdemler
Daimi imemur ve inustahdemlerin iicretlerine aid bulunan bu madde tahsisati 1936 mali yili itaihsisatmdan 586 707 lira fazlasile 7 003 700 lira olarak teklif edilmitsir.
Bu fazlaligm 463 707 lirasi kadroya yapilan ilavelerden 76 000 lirasi masraf tertifbinden iicret
almaikta olan bir kisim personelin daimi imemur ve mustahdem kadrosuna naklinden ve 47 000 lirasi da 1937 mali yili zarfmda kadeone zaantoi alaoak veya terfi edecek olanlarm nazan itilbara
alinmig olmasmdan miitevellittir.
1 — Kadronun tezyidi :
A) Gegen sene icinde ihdas edilerek dar bir kadro ile galismakta olan 2 nci ve 3 ncii ve 5 n d
isletmelerin personel ihtiyac.lan nazari itibare almmistir.
B) Isletmeye acilan ve aeilacak olan (hatlarla (§ark hattt harig) 6148,5 kilometreye balig olan
§ebekenin emniyet ve selameti noktasmdan muktazi bakimi temiai ve idame edebilmek iizere yol
servisine mensub personelin tezyidi icab etmi^tir.
C) 12 inilyon tren kilometreye balig olan isletme faaliyeti cer servisine mensuib personel adedinin arttmlmasmi zaruri ikilmistir.
D) B ve C fikralarmda zikredilen selbebler hareket servisine mensufb personel adedinin de tezyidini istilzaim etmistir.
E) Gittikge (biiyuk Ibir ehemaniyet keslbeden i§letme umurunun Ihusnii suretle tedviri i§in merkez
badrosumm genisletilmesi liizumlu goriilmustiir.
F) Trafik fazlaligi ve lesbekenin tevessiiu. kontrol ve miirakabe, teftis heyeti kadrosunun tevsii
zaruretini dogurmu^tur.
( S. Sayisi : 180 ).
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G) t j ihacminde sureti umumiyede vukua gelengenisletinenin taibii Ibir neticesi olma% tlzere muhtelif servislerimizin kadrolarma ibazi ilaveler yapilmigtir.
2 — Masraf tertibinden yapilan nakiller:
Masraf tertibinden iieret almakta olan personelin bir kismi daimi memur ve mustahdein kadrosuna nakledildiklerinden ucretlerinin birinci faslm birinci maddesine ithali ieab etmistir.
3 — Kademe zamlari ve terfiler:
2847 sayili kariuna gore oimmii/xleki mali sene iginde kademe zainmma kesbi istihkak
edecek
olanlarla terfi edeeeklerin iieret farklan nazari itibare almmistir.
Fasil : I - Madde : 2
Muvakkat memur ve miistahdemler
Trafigin fevkalade arttigi aylarda eer ve hareket servislerince meveud
personele ilaveten istihdamma liizum goriilen ve yine muvakkat mahiyetteki islerde galistirilmak iizere umumi miidurliikge harigten temin edilen mustahdemlerin iicretleri karsiligi olarak bu maddeye mevzu tahsisat
sebekenin genislemesi, nakliyat ve muamelatin miitezayid seyirleri nazari itibare alinmak suretile
gegen seneye nazaran 5 500 lira faziasile teklif edilmistir .
Fasil : I - Madde : 3
Ankara mesken tazminati
tdaremiz memur ve mustahdemlerine 2847 sayili kanunun 5 nei maddesi mueibince 1452 sayili
kanun ve miizeyyelati ahkamma tevfikan verilmesi icab eden Ankara mesken tazminati karsiligi
olarak bu maddeye mevzu tahsisat gegen sene tahsisatindan 55 000 lira fazlasile teklif edilmistir.
Bu fazlalik 2847 sayili kanunun tayin ettigi birinci, ikinci ve ugiincu. dereeelerde olub simdiye kadar mesken tazminati almayanlara da 1452 sayili bu kerre kabul edilen zeyli mueibince ay da
60 lira tazminat verilmesi luzumundan, sene iginde ihdas edilip muamelati mehmaemken dar bir
kadro ile idare edilmekte olan ikinci isletme kadrosunun
tevsii ile bu tazminattan
istifade
edecek personel adedinin artmasmdan ve keza 6 340 kilometreye balig olan gebekenin artan muamelatmi hiisnii suretle ifa igin merkez kadrosuna yapilan il&velerden miitevelliddir.
Fasil : 2
f '

' '• •

'

:

Daimi memuriyet harcirahi

Bu maddeye mevzu tahsisat, idari liizuma binnaen bir yerden diger bir yere nakledilen ve idareye yeniden alinacak olanlar ile tekatid edilen, kadro hariei kalan veya sihhi ve idari sebeblerle gikarilan memur ve mustahdeminin, harcirah nizamnamesi hukiimlerine gore tahakkuk edecek hareirahlarma aid olup gegen sene tahsisatina nazaran 4 040 lira fazla bulunmaktadrr. Fazlalik esas
itibarile 1937 kadrosuna yapilan ilavelerden dolayi yeniden tayin edileeek memur ve miistahdemin
harcirahlarinin da madde tahsisatina ithal edilmi§ olmasindan miitevelliddir.
Fasil : 3
i ~:' •

•

Muvakkat memuriyet harcirahi

'

' !

§ebeke geni§lemi§ ve trafik artmis. olmak itibarile isjletme ihtiyaglarma binaen bir yerden diger bir yere muvakkaten gonderilecek olanlarla hastalik ve mezuniyet gibi hallerde i§lerin sekteye ugranramasi igin hasta veya mezun bulunan memur ve mustahdemine vekaleten ifayi vazife
etmek iizere nakilleri ieab eden personelin hamrahlarcna aid bulunan bu madde tahsisati, gegen
sene tahsisatinm ademi kifayesi neticesinde 5 000 liralik munzam tahsisat alinmi§ olmasi da nazari itibara almarak 13 741 lira tezyid edilniigtir.
( S. Sayisi : 180)

Fasil : 4
Devir ve tefti§ hareirahi
Yukardaki maddeler esbabi mucibelerinde arzve izah edildigi uzere biiyiiyen §ebeke ve artah
trafik kontrol ve miirakabe iglerini de gogaltmi§ bulunmaktadir.
Hattm, i§letmenin ve isletme hasilat ve masrailarmin emniyet ve selametini niuhafaza ve temin
maksadlar ile mevcud ve meri talimat ve nizamat dahilinde salahiyettar amirlerin, miirakip ve mufettislerin yapacaklari devir ve teftislerinde tahakkuk edecek harcirahlari karsilgi olan bu rnadde tahsisatinin tasarruf endiselerine binaen gegen sene tahsisatina nazaran (9 518) lira tezyidi ile
iktifa edilmi§tir.
Fasil : 5 - Mjadde : 1
Memur ve mustahdemler elbise bedeline % 50 yardtm
Elbise talimatnamesi ahkamma tevfikan 18/1 den yukariki derecelerde bulunanlann
(18/1
derece harig) giyecekleri elbise ve paltolar guha ve siyah kumastan, yol servisinin 15 nci dereeede olanlari da dahil olmak iizere bilumum servislerin 18/1 dereceden asagi bulunan personelinin
elbiseleri sayak ve paltolan haki kumastan yapilmaktadir.
Gegen sene, elbise talimatnamesi mucibince elbise giyen personelin tesbit edilen adedine gore
vasati kiymetler iizerinden yapilan hesablar elbise mubayaatmin (173 000) liraya balig olaeagini
gostermi§ ve bu itibarla idarenin yapacagi % 50 yardim igin (85 000) lira tahsisat taleb edilmisti.
1937 kadrosuna yapilan ilaveler elbise talimatnamesi mucibince elbise giyecek olan personelin
adedini bir miktar arttirmis ise de gegen senelerin bu maddeden yapilan sarfiyat netieelerine
nazaran tahsisatinin tezyidine liizum gorulmemis ve binaenaleyh gegen sene tahsisati aynen ipka
ve teklif olunmlustur.
Fasil : 5 - Madde : 2
Memur ve miistatidemlere verilecek

ikramiye ve tazminat

Gegen sene biitgemizin ihzan aninda harcrrah, tazminat ve tahsisatlar hakkmdaki nizamname
mevcud ve meri olmadigindan sozu gegen nizamnamenin 35 nci maddesinin 2 nci ve 36 nci maddesinin 1 nci fikralan mucibince verilecek tazminatlar igin tahsisat teklif edilmemis bulunuyordu.
1937 mali yili zarfinda tahakikulk edecek )bu kabil tazminatlar igin tahmin edilen onikdar bu
maddeye ilave ve ibmnetiee toaihsisat gegen seneye nazaran 5 000 lira .fazlasile teklif edilimistir.
!

Fasil : 5 — Madde : 3
Mekteb foulunmayan yerlerdeki imemur ve mustahdem gocuklarmm

•
tahsil imasraflarma yardim

Bu cmaddeye mevzu tahsisat, vazifeleri icalbi mekteb bulunimayan yerlerde galisinafeta olan memur ve mustahdeminimkin gocuklarini tahsilden anahrum Jbirakmamak igin itesis edilmis bulunan
Eski^ehir talebe pansiyonunun masraflari karsiligidir.
Etskisehir taleibe pansiyonu gegen seneye kadar Turk Maarif cemiyeti tarafindan mektdb seklinde
idare edihnekte ve miektebin leyli taleibe kadrosu big bir zaman 60 i tecaviiz etmemefete idi. Kadronun Ibu dar vaziyeti yiizunden mekteb ibulunmayan yerlerde galismakita olan memur ve mustaJhdeminimizden bir <}oklarinin yavrulan ibu gok yerinde yardimdan istifade edememislerdir.
Mektebin pansiyon siekline tahvili halinde mevcud tahsisatla kadronun tevsii kabil olalbilecegi diisiimilerek 1936 seneskide mekteb yeniden idaremize imtikal ettirildi. Mektebin pansiyon haline
tahvili ile leyli taleibe kadrosu 140 a •gikarilmis 1 - 3 ncii siniflardaki talebenin pansiyonda okuma( S. Sayisi : 180 )
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lari ve 4 - 5 nci siniflarda bulunanlarin da Eskd^ehirdeki resmi niektelblerin tedrisatindan istifadeleri temin edilmistir.
Oniimiizdeki seneler i<jin Iba^ka yerlerd« de acjlinasini tasawur ve temennl ©ttigimiz pansiyon
ve mdktebler ic,in butc/e darligi yuziinden tahsisat talebine imfean igorulememis ve binaenaleyh yalniz
Eski^ehir talebe pansiyonu masraflarma Ikarsriifc olarak mevzu bulunan gegen sene tahsisati ile
itetifa olunmustur.
Fasil : 5 -

Madde : 4

Eskisehir ejrak pansiyonu masraflarma yardim
Giinden gune faaliyeti artmafota olan atetyelerimizle insa edilmekte olan Srvas cer atelyesinie, miitehassis demirci, tornaci, tesviyeei, kazanci ve ilah... sanatkarlar yeti§tirmek i§in bu sene Eski§ehirde bir grrak pansiyonu tesisi du§unulmektedir. Bu maksatla hazirlanmis. olan talimatnamenin
tayin ettigi §erait ve ehliyeti haiz olup pansiyona kabul edilecek grraklar 4 sene miiddetle nazari
ve ameli bir surette yetistirilecektir.
I§bu Qirak talimatnamesine gore 1937 senesinde idarece ilbas, ia§e ve ibate isjeri temin edilecek (jikanlan adedi smif - I 33, S. II 76 ve S. Ill 33 olmak iizere ceman 141 dir.
Qirak ba§ma senede «35» lira hesabile 4935 lira ilbas ve giinde 25 kuru§tan 350 gun hesabile
12 337 lira ia§e masrafi tesbit edilmi§, kalem, kagit, defter ve sair masraflar igin 476 ve pansiyon
igin teklif edilen memur ve miistahdem iicretleri kar§iligi olarak 9 252 liranm da ilavesile pansiyonun senelik masrafi 27 000 liraya balig olmu§tur. Buna mukabil Qiraklarm iicretlerinden ayda
13 lira hesabile yapilacak tevkifat yekunu (bir aylik tatil miiddeti nazari itibare alinmak suretile) olan 20 000 1937 biit<jemizin (B) cetveline ayri bir madde olarak ilave edilmis. oldugundan
idarenin hakiki masrafi-7 000 liraya inmektedir.
Takib edilen gayenin ehemmiyetile ihtiyar edilecek masrafin azligi goz onunde tutularak 1937
biitgemizin 5 nci faslma (Eski§ehir Qirak pansiyonu masraflari) maddesi ilave ve 27 000 liralik
tahsisat teklif edilmi§tir.
•T.i, '
a.,„.i..i. j,i: v "

Fasil : 5 - Madde : 5

v

Mualecat ve sihhi imdat kutulan masrafi, memurlara ve ailelerine sihhi
muavenet, cenaze ve sihhi nakliye masraflari
Bu maddeden yapilan sarfiyatin en miihim kismmi mualecat, ameliyat ve hastane masraflari
te§kil eder. 1937 kadrosunun tevsii ile memur ve miistahdem adedinin artmis. olmasi yapilacak
sarfiyatm da fazlaligini icab ettirecegi ve binnetice gegen sene tahsisatmin ihtiyaca tekabiil etmiyecegi nazari itibara almarak tahsisatin 15 000 lira tezyidine liizum goriilmustiir.
Esasen memur ve miistahdemin iicretlerinden yapilan sihhiye tevkifati bu tahsisati kar§ilayan
bir yekun tutmakta ve biitgemizin (B) cetvelinde ayri bir fasil olarak mevzu bulunmaktadrr.
Binaenaleyh yapilan yardim mahiyeti itibarile idare mensublarmm istihkaklarmdan kesilerek
toplanan paralarm kendilerinin ve ailelerinin sihhat mesailinde idare elile ve idare kontrolu altinda sarfi demek oluyor. Tevkifatm gayesi Devlet demiryollarma hususi bir varidat temini olmadigindan toplanan paranin tamamile mahalline mesruf olmasi icab eder.
Bu maksatla, onumiizdeki mali yil ic^inde yapilmakta olan yardimm biraz daha geni§letilmesi
ve bir prevantoryomun tesisi dusjiniilmektedir.
""

'•r

Fasil : 5 -Madde : 6

2454 numarali kanun mucibince verilecek tekaiid aidati ile maluliyet karsiligi
Bu madde tahsisati, idaremiz memur ve mustahdemininin iicretlerinden tekaiid sandigi aida*
ti olarak yapilmakta olan % 5 tevkifata mukabilverilen % $ lerle % 1/2 maluliyet farkma aittir.

(S. Sayisi: 180)

— 8—
1937 mali yili zarfinda kademe zammi alacak ve terfi edecek olanlarla kadroya ilave edilen
memur ve miistahdeminden yapilacak tevkifatin fazlaligi nazari itibara alrmnis, ve binnetice tahsisatm gegen seneye nazaran 60 000 lira fazlasile teklifi zaruri goriilmu§tur.
Fasil : 6 - Madde : 1

j

Kirtasiye, matbu evrak ve mecmua bedelile demiryollar dergisine yardim
Bu madde igin gegen sene butgesile verilmis. olan 125 000 lira ihtiyaci kar§ilayamami§, ayrica
40 000 liralik munzam tahsisat almmi§ti.
Trafik fazlaligi ile yeni agilacak istasyonlarm ihtiyaglari, kirtasiye ve matbu evrak sarfiyatini
da §o§altmaktadir. Normal ihtiyaca ilaveten in§aati biterek bu sene zarfinda i§letmeye devrolunacak istasyonlarm ihtiyacini da karsilamakta olan bu madde tahsisatina ayni zamanda demiryollar dergisine yapilacak yardim da ithal edilmis bulunuyor.
Demiryolcularm ilmi ve mesleM kultiirlerini y'ikscltme, memleketin demiryolu ve bayindirhk klerini alaka ile takib edenleri tatmin ve bilhassa demiryolcularimiz ic,in bir reklam ve propaganda
vasitasi olarak nesredilmekte olan derginin masraflari, abone ve ilanlarma temin edilen varidatla karsilanmamaktadir.
>
Derginin nesrinden beiklenen gayenin temin ve ida nesi mecmuanin abone ve ilan varidati ile kaj*$ilanamayan masraflanna yardim zarnretini dogurdugundan hem 1936 yilmda zuh-ur eden 3 250 lira
a§igi kapamak, hem de 1937 muhtemel agigmi karsilamak iizere maddeye 5 000 lira daha eklenmis ve unvani (Kirtasiye, matbu, evrak ve meemua bedelile demiryollar dergisine yardim) seklinde
degistirilmistir.
Fasil : 6 - Madde : 2
Mefrusat ve demirabs tamir,

teedid ve tezyidi masraflan

8 nci isletme mintakamizda ana hat usullerin tamamen tatbik edilebilmesi icin muktazi mors
sistemi telgraf makineleri ve teferruatile biliimum furgonlara verilecek karpit lambalari, tezyidine
liizum goriilen sedyeler, yiik vagonlari iqin sihhiye sandiklari, portatif telgraf
makineleri, 135
vagonun musambasi, elektrikli bes bagaj arabasi, Ankara gannin mefrusati
masraflan ve oniimiizdeki sene zarfinda agilacak 10 istasyon ile isletmeye yeni acjlan Sivas - Qetinkaya ve Malatya - Qetinkaya subelerinin ve sihhiye servisimizce goriilen liizuma binaen Diyarbekirde
a^ilacak
olan eezahanenim, 4 yeni kisim hekimligi ve Eskisehir hastahanesinin
demirbaslari ve depolarimizda bulunan alat ve edevatin geqen sene tahsisatinin darligi yiiziinden layiki veejhile yapilamayan tamiratmin yapilmasi, orta tamir yapilmakta olan depolarmiizdaki alat ve edevatin mumkiin
mertebe tecdidi gibi miibrem ihtiyacat ile isleri gok fazlalasmis olan miatbaanin bir tabi makine,
bir hurufat dokiim makinesi ve teferriiati, bir major otomatik ve sair malzeme ihtiyaejan hesab
ve binnetice madde tahsisati gegen sene tahsisatina nazaran 45 950 lira fazlasile 266 000 lira olarak
tesbit ve teklif edilmistir.
Fasil : 6 - Madde : 3
Posta, telgraf ve telefon iicretleri
Gecjen sene bu madde igin verilmis olan 8 000 lira tahsisatin ihtiyaca kafi gelmedigi goriilerek
2 000 lira munzam tahsisat taleb ve istihsal edilmisti.
1937 biitgemizde bu madde tahsisati gegen senenin ayni olarak teklif edilmistir.
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Fasil : 6 - Madde : 4
tlan iieretleri
Bu maddeye mevzu tahsisatm 10 000 lirasi tarife ilanlarcna ve miitebakisi de 2490 sayili arttirma, eksiltme ve ihale kanununa gore isletmelerdeki komisyonlar tarafindan
yapilmakta
olan icar ve isticar gibi bir kisim ilanat masraflarile bilumum miiteferrik ilanlara aid bulunmaktadir. Iktisadi sartlarm mutehavvil seyirlerine
binaen tarifelerde yapilan degisiklikler sarfiyati
gogaltmis ve binnetice gecjen sene tahsisatinm 5 000 lira tezyidi zaruri goriilmustiir.
Fasil : 6 - Madde : 5
Mahkeme masraflan, serbest avukat iieretleri ve aidat
Bu maddeye mevzu tahsisat idaremiz sahsiyeti hiikmiyesinin eshasi salise ile vuku bulan miinasebati hukukiyesinden tahaddiis eden ihtilaiat ve deaviyi takib ve intac, etmek
iizere tevkil ve
tavzif edilen serbest avukatlarm iieret ve masraflarile mahkeme masraflarina ve aidata karsilik
bulunmaktadir.
Mukavelelerine gore idaremiz davalarmi takib edeeek serbest avukatlarm aded ve iieretleri
Umumi mudiirlukce bidayeten tesbit edilmekte ve bu miktar muhafaza olunmaktadir.
Gegen sene icin tesbit edilen serbest avukatlarm adedi 12 olup 1937 senesi icin bir serbest avukat tahsisati daha ilave edilmis bulunuyor. ilave edilen bir serbest avukatm iicreti de goz oniinde
tutularak madde tahsisati (22 000) liraya cikarilmis ve mahkeme masraflannin bidayeten tahmini miimkun olmamak itibarile gecen seneler biitce kanunlarinda da oldugu gibi tahsisiti miitehawile meyanmda teklif edilmistir.
Fasil : 6 - Madde : 6
Kilometre tazminati
Bu madde icin 1936 biitce kamunu ile (365 000) lira tahsisat verilmisti. 9 milyon tren kilometresi hesabile alinan bu tahsisat, tren kilometresinin 11,5 milyonu bulmasi ve 5333 sayili kararname ile kabul edilmisolan hareirah, tazminat ve tahsisatlar hakkindaki nizamnamenin tazminatin hudud ve sumulunii bir miktar arttirmis olmasi dolayisile kifayet etmemis ve Yuksek Meelisten (98 000) liralik munzam tahsisat alinara-k(463 000) liraya balig olmfustur.
1937 mail yili zarfmda ise 12 milyon tren ve (15 840 000) onbes milyon sekiz yiiz kirk bin lokomotif kilometresi yapilacagi tahmin edilmektedir. Bu itibarla cer ve hareket servislerimize
mensup makinist, atesgi, gardivagon, seftiren, bilet ve bagaj kondoktorleri, gardfren gibi personel ile motorlu derezin soforlerine verilecek tazminat ve tahsisat mevcud ve meri nizamname
hiikiimlerine tevfikan hesab edilmis ve madde tal sisatinm geyen seneye nazaran (7 000) lira fazlasile teklifi zaruri goriilmiistur.
Fasil : 6 - Madde : 7
2847 sayili kanunun 9 ncu maddesine miisten'den tanzim ve (5333) sayili kararname ile kabul
olunarak tatbik sahasma giren nizamname isletmenin zaruri ieablarmdan olmak iizere memur
ve miistahdemine verilecek ev kiralarinm hudud ve sumuliinii bir miktar genisletmis bulundugundan 1936 msali yili icin alinan tahsisat kifayet etmemis ve ayrica 3 000 lira munzam tahsisat
almmistir.
1937 kadrosuna, isletme ihtiyacatmi karsilayabilmek i§in yapilan ilaveler hane kirasi tahsisatmdan istifade edeeek olan personeli de gogaltmis ve binnetice madde tahsisati gegen se
ne tahsisatindan 15 4£0 lira fazla olarak teklifedilmisti.
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Fasil : 6 — Madde : 8
trad getiren emlak

vergileri

Tdaremizce kiraya verilmekte ohm emhlkin HJiikutnete odemuesi icab eden vergilerine aid
l)n madde tahsisati tezyid. edilmemis ve gegen sene bulge! kanimiinda oldugu gibi miiteliavvil
olarak tekiif edilniistir.
Fasil : 6 — Madde : 9
Milfeferrik triiasraflar (Misai'ir

kabnl

rrtasrafr

dahil)

Bu maddeye tnevzu tahsisat, 5333 sayili kararname ile kabul edilen harcirali, tazmlnat ve
tahsisatlar hakkindaki nizanmanienin
3 ncii ve 4 neii fasillarmda yazili liiikiimlere tevfikan
verilniiekte olan fazla mesai iicretleri, gise ve fena liava tahsisatlarile miiihim istasyon ve am'barlarda idare3d temsilen eshabi mesald.hi kabul ve onlarin dileklerini dinleniek mevkimde olanlara verilecek temsil talisisati, dortuvar ve hizniet vagonlarmm yamasir yikatma masraflan ve
igilecek suyu olmayan yerlerin iyi su masraf'larile Izmir fuan ve Ankara g a n aeilima toreni
gibi nriiteferrika foruuiliitie dahil biiciimle masrafiar karsiligidir.
Yeni nizanmame hiikiimleri, sebekenin buyiimesi. ve miinakalatni goklugu bu maddeden yapilacak sarfiyati arttirniis ve azami bir tasarruf gayesi gozetilerek tahsisatin geeen sencye nazaran 11 690 lira tezyidile iktifa olunmiustur.
Fasil : 6 — Madde : 10
Temsil masrafi
(lec-cn sender

biitee kammlarile verilms olan 1 000 lira, tahsisat ayneit tekJif edilmiislir,
Fasil : 7 -

Madde : 1

Mdbani, muharrik ve miiteharrik edevatm tenvir, teshin,
mevad masraflan

mahrukat,

yag vcsair

Tniisteihlik

Bu maddeye mevzu bulunan tahsisat, basta komiir olmak iizere cerre miiteallik bulunan miistefhlek malezme masraflarile trenlerin, imebaninin, harcket ve yol dairelerinin butiin aksam ve suabatmin tenvir ve teshin ve sair mustehlek inevad anasraflarrni ihtiva etmektedir.
Gegen sene biitge kanunu ile verilmis olan 2 700 740 liralik tahsisat, tren kilometrosinin 11,5
milyonu bulmasile ihtiyaca tekabiil etmemis ve 801 000 liralik munzam tahsisat almarak 3 501 740
liraya gikarilmistir.
1937 mali yilinda 12 milyon tren kilometresi yapilaeagi ikuvvetle taiimin edilmekte ve ibeher tren
kilometre iein 20 kg. komiir sarfedecegine nazaran 240 000 ton komiire ihtiyag gorulmektedir. Son
mubayaajta gore komuriin tonu idaremize 10, 5 liraya maloldugundan 240 000 ton komiir igin ikomiir tahsisatinin 2 520 000 lira olmasi icaib eder. Tren kilometresinin bu tezayiidii komiir sarfiyati
ile ibirlikte benzin, su, imazot, yag, ustupu vesairmiistehlek mevad masraflarinin da, artmasrni intac,
etmisitir.
1937 mali yilinda yapilaoak tren kilometresi 12milyon kabul edildigine nazaran beher tren kilometre igin 160 litre ihesabile ve bir ton suyun maliyet fiati «Pompaci .maaslari harig ve komiir,
clektrik, yag, iistiipii, fayraplik odun masraflaridahil» vasati 4 kurustan alimantasyonlarin masraiflari olarak 76 800 lira, kilometre basina 35 gram rezidii sarfina liizum olduguna nazaran tonu
110 lira hesabile 72 600 motorlii ray otobiisleri imn ibeiher kilometreye 5 gram vo 900 000 kilometre
hesalbile 4 500 ve depolar icjn 25 ton ihesabile 2 500 ceman 79 600 lira, ebher tren kilometre igin
10 gram siirsof yagi sarfiyati yapildigma gore ve vsiirsof yaginin tonu 170 lira hesabile 20 400
lira, beher tren kilometreye 1, 5 gram iistiipu hesabile tonu 470 liradan 8 460 ve depolann sarfiyati
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-iiigin 30 ton hesaibile 14 100 lira olmaJk iizere eemari 22 560 lira, ibeber tren kilometre igin 70 gram
fayraplik odun sarfedildigine gore tonu 9 liradan (7 560) lira, beher teren kilometreye 3 gram
hesabile ve tonu 230 liradan gaz yagr igin (8 280) lira, Erzurum hatti makinelerin mazot surfiyati igin tonu 50 liradan (105 000) lira, ray Otobusleri igin tonu 85 liradan (13 600) lira,
Benzin ile galisan otoraylar igin 100 kilometreye 33 litre hesabile tonu (350) liradan (40 200)
lira, depo ve katarlarda sarfedilen kolza, don, gres, vakum, pakura gibi yaglarla sair miistehlek
mevad igin (63 000) lira hesab edilmis bulunmakta ve vagonlarin tenvir ve teshin masraflari igin
de gegen sene oldugu gibi ayda (15 000) liradan (180 000) liraya ihtiyag goriilmektedir.
Yeni agilacak on istasyonun tenvir, teshin ve miistehlek mevad ihtiyaglarmm. da nazan itibara almmasi ile hareket servisimiz igin gegen seneayrilmis olan (170 000) liranm (3 600) lira tezyidi icab etmektedir. Bunlardan baska biitiin sebekenin elektrik sarfiyati igin (19 500) ve yol
servisinin biitiin kisimlanndaki gaz yagi sarfiyati igin (11 261) lira ile komiir igin (33 390), odun
igin (4 025), benzin igin (18 600) lira hesab edilmis, tenvir- ve teshin edevatmin tamiri igin
(34 000) lira ile sair imiistehlek malzeme masraflarinin ilavesi madde tahsisatinin (3 143 000)
lira olarak tesbit ve teklifini zaruri kilmistn\
Fasil : 7 - Madde : 2
Mfuharrik ve miiteharrik edevatm

tamdr ve tathir masraflari

Ymkariki madde esbabi mueibesinde de arz ve izah edildigi gibi 1936 mali yili zarfmda tren
kilometresinin tahminleri asarak 11,5 milyonu bulmasi ile muharrik ve miiteharrik edevatm tamir ve tathir masraflari icin alinan tahsisat da ihtiyaei karsilamamis ve binnetiee bu madde
iqin (500 000) liralik munzam tahsisat talep veistihsal edilmisti.
Senelerin birbirlerile rekabet edereesine artirarak sayani siikran bir mertebeye isal ettigi miinakalat, 1937 senesinde tren kilometresinin 12 milyondan asagi olmayacagini gosteriyor. tnsaati biterek isletmeye agilan ve agilacak olan hatlarla sebekenin giinden giine biiyiimesi pek tabii olarak isletme masraflarinin da rniihim mikyasta tezayudiimi inta§ etmekte ve bu cumleden
olmak iizere makine ve vagonlarrmizm hiisnii suretle muhafazasi ve i§letmenin emniyetini temin
igin tamir ve tathir masraflari tahsisatinin da §ebekenin geni§lemesi ve katedilen tren kilometresile miitenasiben arttirilmasi liizumu hasil olmaltadir.
Mevcud atelyelerin i§ hacmi ile miitenasiben randimamni arttirmak ve yapilacak trafige gore
muayyen kilometreyi ikmal eden lokomotifleri biiyiik tamire sevk ve orta ve kiigiik tamirlerle
diger vagon tamiratini ihtiyaei kar§ilayaeak §ekilde yeti§tirebilmek igin Sivas atelyesinin faaliyete vaz'ina kadar i§letme umurunu layikile if a edebilmek iizere mevcud i§ postalannin her sekiz saatte degistirilerek iig posta halinde galigtirilmasi mukarrer bulunmaktadir.
Bu suretle 1937 mali yili zarfmda muayyen olan kilometreleri ikmal edecek 158 lokomotifin
biiyiik tamiri igin beheri 5 500 liradan 869 000, 158 lokomotifin orta tamiri igin beheri 2 500
liradan 395 000, 600 yolcu vagonunun tamiri igin beheri 250 liradan 330 000 ve 2 500 yiik vagonu
tamiri igin beheri 90 liradan 225 000 lira ile makine ve vagonlarrmizm cari tamir masraflari igin
698 000 Eskigehir atelyesi igletme masraflari igin 330 180, Halkapmar atelyesi igin 66 400 ve Alsancak atelyesi i§letme masraflari igin de 60 5001iraya ihtiyag vardrr. Bunlardan maada Erzurum
hatti makine ve vagon tamirati ihtiyaei ile Ankara ve Haydarpa§a elektrik santrallarrnm i§ci yevmiyeleri ve malzeme masraflari ve tathiratta gali§an personelin yevmiyelerile tathirat igin miistamel malzeme bedelleri hesab edilmis, ve madde tahsisatinin 3 407 000 lira olarak tesbiti zaruri
goriilmustur.
Fasil : 7 - Madde : 3
Hat, kopriiler, telgraf hatlari, limah, nhtim, iskele ve dubalar tamir masraflari, fidanliklar
iicret ve umumi masarifi ile yol alat, edevat ve levazimmm tamir, tecdid ve tezyidi masraflari
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- I S Bu maddenin 1936 mali yili tahsisati 2 820 135 lira idi. Sene iginde seyriiseferin tahminlerin
fevkine gikmasile yol bakim ve tamir masraflan da artmis, ve binnetiee 130 000 lira munzam tahsisat taleb ve istihsal olunarak madde tahsisati 2 950 135 liraya balig olmu§tur.
1937 mali yilinda in§aattan i§letmemize mutemadi tamirati devredileeek rnintakalarda dakil
olmak iizere (§ark hatti harie,) 6 148,5 kilometrelik bir §ebeke vardir. Bu sebeke bulunduklan gtizergahin arizasina ehemmiyetine ve trafige nazaran 7 - 1 6 kilometre arasmda miitehavvil olan 637
takima te£rik edilmi§ bulunuyor.
Her takima bir yol Qavusu verildigine gore 637 Qavus. mevcud olmasi icab ettigi gibi c,avu§ vekaletlerinde gali§tirilmak veya §ubelerle yarma tathirat takimlannm munzam islerini gormek lizere 39 ihtiyat yol gavusuna ihtiyae, vardir.
8 nci igletme mmtakamizda Aydm hattina ait 52 takimin mutemadi tamiratmdaki hususiyete
binaen yol bekgisi yerine yol gavus, muavini istihdam edilmekte ve diger takimlarda birer yol bekgisi bulunmaktadir. Oniimiizdeki sene iginde in§; attan teselliim edileeek iki §ubelik mintaka takimlari igin 28 vol gavusu ve 28 yol bekgisine ve iki telgraf siirveyani ile bir telgraf gavu§una liizum goriilmektedir.
In§aattan teselliim edilen kisimlar i§in hig olmazsa bir sene miiddetle kilometre basma bir
amele galigtirmak zaruri oldugundan amele ade leri ona gore hesab edilmistir. Yeni kisimlar haric,
tutulursa §ebekemiz iizerinde kilometre ba§ma 0,6 amele isabet etmekte ve blithe darligma binaen hali hazir vaziyeti mehmaemken idare edilebilecek olan bu ciiz'i miktarla iktifa olunmaktadir.
ln§aattan devren alinacak olan §ubeler igin yol miistehlek malzemesini 6 000 lira tezyide ve
8 nci isletme mintakasinda seyriisefer emniyetinin temini igin tebdili zaruri bulunan travers ve
tirfonlar igin 134 000 liraya ihtiyag hasil olmu§tur.
Balast gabarisi metre tule 1 m3 balast kabuledildigi takdirde bile derairyollarnnizdaki balast,
muktazi miktarm nisfmin dununda olup yapilan hesaba nazaran umum §ebekede 3 000 000 m3
balast noksani mevcud bulunmaktadir. Biitge darligi yiiziinden balastin tamamile ikmali mevzuubahs olmaksizin aneak hazir vaziyetin idamesi ve her sene kaybolacak balastm yerine yenisiniii
fer§i du§unulmii§ ve ziyaa ugrayan miktar takriben % 6 nisb'etinde olacagmdan 1937 mali yih
igin 180 000 metre mikaibi balast teklif edilmistir.
Telgraf miistehlek malzemesi igin 28 512, emniyet itesisati imalzemesi iqin 10 000 lira hesab edilmis, noksan ve esiki alat ve edevatin yapiknaikta olan mutemadi tamirat randimanini pek ziyade
azaltmaikta oldugu ve insaatitan teselliim edileeek sulbe malzemesinin de tamiri ve tecdidi liizumu nazan itibare almarak yol taikimlarinin tamir ve tecdidi ma^raflarina asgari ibir hesaibla gegen sen eye
mijzaran 12 000 lira fazla tahsisat ayrilmasmi zaruri gorulmustur.
Seyriisefer emniyetinin temini igin demirkopruler tahsisatinin da geeefi seneye nazaran 30 000
lira tezyidine liizum gorulmus ve ayni sebeble 6 nci isletme mintakasmdaki 19 hurda makasm tebdili
igin 25 000 liraya ihtiyag hasil olmustur.
Pek nazik bir vaziyet iktisab etmis olan Baydarpasa ve Derince limanlarmm taranma ve temizlenmesi liizumu da goz oniinde bulundurularak liman, duba ve istekat tamiratina gegen sene oldugu gibi vine 60 000 lira ayrilmiftir. Bunlardan baska 1937 mali yili aizrfmda tamirati imitemadiye haricinde olarak Qambbel ve Ladik iheyelan mintaikalarinin taihkimi, Kaydarpasa mafaza ve
deposu eivarinin selden tmuhafaziasi igin yapilacak kanal ile muhtelif mintakalardaki kar siperlerinin
yapilmasi ve miimasili yola aid tahJkimat ve tevsiat masraiflari karsiligi olarak tahsisata aynea
124 000 liranin ilavesi icab etmefctedir.
Isletmeye agilan hatlarin baknni Ibir sene muddetle insaat tarafindan yapilmakta ve buna mitkabil insaata kilometre basina ayda 40 lira hesabile tamirat tazminati verilmekte oldugundan oniimiizdeki mali yil ic,inde 69 kilometrelik Tecer - Qetinkaya hatti iqin 13 800, 63, 5 kilometrelik Qetinkaya Divrik hatti i§in 20 960, 37 kilometrelik Hekiinhan - Yazihan hatti i^in 7 400, 70 kilometrelik
Hekimhan - Qetinkaya hatti i^in 30 800, 16, 25 kilometrelik Filyos - Qatalagzi hatti igin 3 250, 10
kilometrelik Zonkuldak - Qatalagzi hatti igin 3 200 lira olmak ii zere insaata ceman 79 410 lira verilecektir.
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Binnetice ihem memleketin <jok ibiiyiik foir kiymeti haiz olan Ibu sabit sermayesini hiisnii muhafaza
hem de dogrudan dogruya isletmenin emniyetini temin liizum ve zaruretleri goz oniinde tutulmak
suretile yapilan teknik hesabat, madde tahsisati inn 3 357 000 lira olarak tesbit ve teklifini istilzam
etmektedir.
F a s i l : 7 - Madde : 4
Fevkalade kazalar, arizalar ve sel tahrifoati masraflari
Bu madde; iijin igecen sene biitee kanunu ile 20 000 lira tahsisat verilmis ise de muhtelif yerlerde
vukua gelen feyezanlar netioesinde kifayet etmediginden 10 000 lira daha munzam 'tahsisat taleb ve
istihsal edilmitsi.
Yapilacak imasraflari sureti katiyede ewelden tesbite iraikan olmamakla beraber geeen senenin
verdigi neticeye nazaran madde tahsisati 30 000 lira olarak ipka edilmitsir.
Fasil : 7 - Madde 5
Sabit tesisatm

tamir ve tevsii ve yeniden insaisi masraflari

Bu madde ie,in 1936 butge kanunu ile verilen tahsisat 170 00O lira idi. Sene icjnde tahsisatin
ihtiyaea ka.fi gelmedigii ve bu yuzden bazi imibrem tamiratin yapilmadigi gorulmus ve binnetice 56 000
liralik munzam tahsisat talep ve istihsal edilerek tahsisat 226 000 liraya grkanlmistir.
1937 mali yili aniitemadi bakim masraflari asgari bir hesaMa 210 000 lira olarak tesbit edilmist
ve miitemadi bakim harieinde kalan Haydarpasa merkezinin, ma-gaza reyyonlannin, ser ve limonlugunun islahi ile imuhtelif yerlerdeki bazi anbarlarin islahi ve mumasili yapilacak tevsi ve lslah isleri
icin de 39 650 liraya ibtiyac, goriilmus oldugundan madde tahsisati gecjen seneye nazaran 24 000
lira fazlasile 250 000 lira olarak teklif edilmistir.
Fasil : 7 - Madde : 6
Elektrikli ve elektriksiz isaretler .masraflari
Gegen senenin tahsisati aynen ipka edilmistir.
Fasil : 7 -Madde : 7
Transit vagonlarm edevat tatili iiereti
1936 but<je kanununda bu maddeye movai tahsisat 3 000 lira idi. Sene iginde trafigin artmasi neticesi Erzurum hatti ile Cenub hatlarimizdaki transit muamelati da fazlalasmis ve eenebi
hatlardan hatlarimiza gegen vagonlarm somaj iicretlerme aid bulunan bu madde igin ayrica
3 000 liralik munzam tahsisat taleb ve istihsal edilmisti.
Oniimuzdeki mali yil zarfinda da transit mua melatonin ayni miktan muhafaza edecegi tahmin
edildiginden madde tahsisati 1937 biitgemizde gegen sene oldugu gibi 6 000 lira olarak tesbit ve
teklif edildi.
Fasil : 7 - Madde : 8
Kaza, ticari esya hasarat ve zayiat tazminati
Bu madde tahsisati, zayi olan ticari esya ile hatlarda vukubulacak bilumum
tazminat olarak eshasi saliseye tediyesi icab eden mebalig karsiligidir.
1936 mali yilmin verdigi neticeler esas tutularak tahsisat tezyid edilmemistir.
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Fasil : 7 - Madde : 9
Tahmil vc tahliyc iicret ve masraflari
Istasyoti \'e JimanlcH'iniizdaki tahniil ve lahliye itsleri ic,in calustirilan vc kadroya dahil btihmniayan hamallai'in iicretlori bu niaddc tahsisatmdan verilmekledir. 1936 mall yili. zarfinda cJde
ettigimiz yiiksek trafik tahmil ve tahliye islerini pek 50k arttirmis ve binnetice bu maddeye
mevzu tahsisat ihtiyaea tekabiil etmediginden biitge kanunumuzun 9 ncu maddesine istinaden
tediyat yapilabilmistir. 1937 mall yilmda trafigin bir miktar daha artacagi ve gegen senenin bu
maddeden yapilan sarfiyati goz oniinde tutulmak suretile dogrudan dogruya hasilatla alakadar bulunan bu madde tahsisati 200 000 liraya gikarilmis ve evvelki seneler butge kanunlarmda oldugu gibi bu sene ic,in de miitehavvil tahsisat olarak teklif edilmistir.
Fasil : 8 - Madde : 1
Gayri

melhuz masraflar

BiitQenin ihzarinda tesbit edileniieyen teahhiidu. mjiimkun bazi masraflari karsilamak iizere
mevzu bulunan bu madde tahsisatmin gegen sene sarfiyat netieelerine
nazaran bir mliktar
tezyidi ieab etmekte ise de 1937 mail yilinda bu kabil mjasraflarcn ne olaeagi malum bulunrwamak itibarile aynen teklif edilmesi muvafrk gorulmjustiir.
Fasil : 8 - M]adde : 2
Beynelmilel

simendiferler kongresine istirak m/asraflari

Bu maddeye mevzu tahsisat Avrupanm muhtelif sehirlerinde toplanarak orerler (Horaires) ve demiryollari ile alakadar iktisadi ve ticari meseleler hakkinda mukarrerat ittihaz eden
konfranslarla (U. I. C.) kongrelerine Tiirkiye Devlet
demiryollari namma istirak edecek
delegelerin bilumum masraflarma karsilik bulunmiaktadir.
Gegen^senenin verdigi neticeye gore tahsisatin aynen ipka ve teklifi zaruri gorulmiistiir.
Fasil : 8 - Madde : 3
Semplon ekspresi acjgmdan Tiirkiye hissesi
Beynelmilel taahhiidler mucibince (S. O. E.) tireninin ac,ik ve rmasraflarina istirak hissew
olarak miimessil idare (P. LM.) tarafmdan idaremize fatura edilen mebalig iein her sene
biitgemize bu madde ile bir tahsisat vazolunmaktadir. Tahakkuk edecek agigin ve masraflarm
ve bundan. idaremdze isabet edecek hisseixin bidayeten tayin ve tesbiti mumkun olimiamak itibarile gegen seneler biitQe kanunlannda da oldugu gibi madde miitehavvil olarak teklif ve tahsisati aynen ipka edilmistir.
Fasil : 8 - Madde : 4
Ecnebi niemleketlere gonderileeek

talebe ile

memurlarm

iicret,

masraf

ve

hareirahlari

Giinden giine biiyiiyen ve faaliyeti artan demiryollarimizm rasyonel ve ekonomik esaslar dahilinde tekamuliinu temin ve tesri edebilmekligin ancak demiryolculugu gok ilerilemis olan milletlerin bilgi ve tecrubelerinden istifade ile mumkun olaeagi gayri kahili inkardir. isletmenin memleket menafiine en uygun bir sekilde tedviri ve demiryollannm hazir ve aniistakbel vaziyetinin saglam. esaslara istinad etmesi iejn personelin iyi hazirlanmasi ve iyi yetistirilmesi icab eder. BiitQemize mevzu bu madde tahsisatile temin edilinek istenen gayenin daha genis mikyasta tahakkuku
iejn muhtelif servislerimizden Avrupaya gonderileeek olanlarm adedini arttirmak zarureti hissedilmistir.
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Bu maddeye gegen sene verilmis olan 20 000 lira kifayet etmediginden 18 500 lira miinakale
edilmisti. Gec,en sene tahsisatmin bu niiinakaleli vaziyetine nazaran gorulen - 56 500 - lira fazlalik
yol, cer, hareket, muhasebe servislerinden 1936 da gondcrilen ve 1937 mali yili zarfinda gonderilecek olan personelin masraflanndan miitevelliddir.
Fasil : 8 - Madde : 5
Eenebi miitehassislarm

iicret ve masraflan

Bu maddeye mevzu tahsisat idaremizin muhtelif servislerinde ve bilhassa yol ve cerre aid teknik
islerde hem bilgi ve hizmetlerinden istifade' ve hem de personeli is basinda umumi bir sekilde yetistirmek maksadile celbedilen eenebi imitehassislarin iicret ve masraflarma aid bulunmaktadir.
Kuvvetle hissedilen ihtiyaca binaen oniimuzdeki mali yil iginde cer servisi iqm celbine liizum
gorulen bir atelye miitehassis bir kazaner, bir kaynakcj, bir montaj, bir tornaj, bir vagon, bir
vagon tenvirat, bir tezgah temirat, bir takimci ustabasisi ile iki cer miifettisinin ve yol servistmi/.
ic,in iiQ miitehassis miihendis ile iie, miitehassis isgrnin iicret ve masraflan hesab ve binnetice madde tahsisati gegen sene tahsisatmdan (51 500) lira fazlasile (133 000) lira olarak teklif edilmistir.
Fasil : 8 - Madde : 6
Demiryollan spor tesekkiillerine yardirm
Gegen senenin ayni olarak teklif edilmistir.
FasiUi 9 - Madde : 1
Faiz ve aeyo
Biitge kanunu ile verilen salahiyetlere istinaden bankalar nezdinde acilan kisa vadeli istikrazlar mukabilinde odenmesi zaruri bulunan faizlerle her hangi bir mahalde vukubulacak sarfiyat m temini ic,in verilen nakli nukud masraflan karsiligi olan bu madde tahsisati mali vaziyetimizde gorulen inkisaf ve salah neticesi gee, en sene tahsisatimizdan (100 000) lira noksanile
(50 000) lira olarak teklif edilmistir.
Fasil : 9 - Madde : 2
Eski seneler borglan
1937 biitQesinden odenecek olan eski seneler borglari (1 500) olarak
dan madde tahsisati (5 500) lira noksanile teklifedilmistir.

tesbit edilmis oldugun-

Fasil : 9 - Madde : 3
Reddiyat ve bilet satisi aidati
Bu madde tahsisati bilet satislarindan dolayi verilen komusyonlara ve evvelki seneler zarfinda
tahsil veya tevkif edilip ashabina reddi icab eden mebalige karsilik olarak her sene biitgemize mevzu bulunmakta ve reddiyat ile komusyon miktarlarmi evvelden tahmin ve tesbit imkani bulunmamak itibarile miitehavvil tahsisatlar meyanma ithal edilmektedir.
1934 senesinde yapilan bugday nakliyatmdan dolayi ziraat bankasma (394 000) lira primin
iadesi icab etmekte oldugundan madde tahsisati (400 000) liraya ejkarilmis ve ge^en senelerde
oldugu gibi bu sene de miitehavvil olarak teklif edilmistir.
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Teminat ye tevsiat masraflan
Fasil : 10
Gittikge artan demiryolu faaliyetinin dogurdugu yeni ihtiyaglari mevcud tesisat ile kar§ilamak
imkani bulunmadigmdan her sene bazi yeni tesisat yapmak ve mevcud tesisati tevsi eylemek liizum ve zarureti hasil olmaktadir.
1937 mali yili zarfinda yapilacak tesis ve tevsi i§leri igin madde tahsisati 978 000 lira olarak
teklif edilmis, ve mtifredati, ili§ik olarak sunulan (P) eetvelinde gosterilmi§tir.
Pasil ;: 11
Sigorta iiorft ve sermayesi
tdareye aid mebani ve tesisat yangma knr§: sigortali olup hesab edilen sigorta prmilerinin
% €0 si sigorta §irketine ve mutabaki % 50 si de ilaremizde tutulmakta olan sigorta sermayesi
hesabsia verilmekte idi. Sigorta §irketinden ahnan tazminat hemen daima odenen primlerden
noksan oldugundan idaremiz sigorta sermnyesini gogaltarak kendi kendisini sigorta etmeye Qali§maktadir.
Nitekim 1936 mali yilinda aktedilen yeni mukavele sigorta §irketine verilmesi icab eden primleri % 25 e indirmekte ve bu suretle primlerin % 75 kismi sigorta sermayesi hesabinm matlubuna
gegirilinektedir. I§letmenin sebebiyet verecegi yanginlarda e§hasi saliseye tazminat olarak tediyesi
icab eden mebalig de ayni esasa gore sigorta §irketi ve idare tarafindan mii§tereken odenmektedir.
Halen mevcud ve hiikiimleri 1 - II - 1937 tarihine kadar devam edecek olan mukaveleye nazaran hat iistunde bulunan tesisat ve fnebanmin primleri, kilometre ba§ma dar hatlarda 6, genis, hatlarda 7 lira olarak ve kiymeti fazla olan tesisat primleri de kiymetlerinin % 2,25 i iizerinden hesab edilmektedir.
Bu «sasa gore tesbit edilen -primlerin % 25 iolarak 1936 mali yilinda sigorta §irketine 13 709
lira tediye edilmis, olup mutebaki % 75 de sigorta sermayesine matlub verilecektir.
Buyiien §ebeke ve artan tesisat ve mebaninin kiymetleri de nazari itibara alinarak bu madde.ye
mevzu tahsisat gegen seneye nazaran 2 000 lira fazlasile teklif edilmi§tir.
Fasil : 12
Tekaiid dul, veyetim maaglari
Ge^en sene tahsisatium aynidir.
Fasrl : 13
Mubayaa oilman hat ve limanlarm senelik faiz ve itfa karsjliklan ve sail* masraflan
Bu fasil tahsisatmdan odemekte oldugumuz taksitler mubayaa mukavelelerindcki esasat dahilinde Fransiz frangr, Isvigre frangi ve Ingiliz lirasi iizerinden hesab edilmektedir.
193*6 mali yili zarfinda Fransiz ve Isvigre franklarinin devaluasyonu taksit miktarlarium evvelki senelere nazaran tenakusunu mucib olmu§tur.
Fasil : 15
3071 numarali kanunun 2 nci maddesi mucibince Sivas cer atelyesi tezgah
ve sair tesisati masraflan
Sivas atelyesine muktazi tezgahlar igin 2 500 000 liraya kadar teahhiidat yapilmasma dair
olup 27 - X I - 1936 tarihinde kabul ve 2 - XII -1936 tarihinde ne§redilen 3071 sayili kanunun
2 nci maddesi, yapilacak teahhude istinaden her sene sarfedilecek miktarm idaremiz biitgesine
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tahsisat olarak vazolunmasi amir bulundugundan 1937 btitgemizin (A) cetveline (3071 numarali
kanunun 2 nci maddesi mucibince Sivas cer atelyesi tezgah ve sair tesisati masraflari) namile bir
fasil ilave edilmig ve 500 000 lira tahsisat konmtujtur.
, '

Fasil : 16
1715 numarali kanunun sekizinci maddesi mucibince Cumhuriyet Merkez bankasma
verilecek itfa karsjligi

BiitQemizin biituu fasil ve maddeleri igin istenen tahsisat yekununun % 1 i olarak hesab ve
tesbit edilmi§tir,

1937/1938 malt yih gelir hiltgesi
Ahiren imtiyaz hakki Devletge satin alinmis olan §ark demiryollan hesaba katilmamak sartile Devlet demiryollarinin ortalama isletme uzunlugu 1937 mali yili baslangicindan 6 003 kilometreyi bulmus olacaktir.
1937 haziranindan sonra acjlmasi mutasawer bulunan Elaziz - Qetinkaya, Qetinkaya - Brzurum ve Eregli kisimlarindan isletmeye verilecek olanlarin da uzunlugu 145,5 kilometre oldugundan 1937 devresinin umumi isletme uzunlugu 6 148,5 kilometreden ibaret bulunacaktir. Bu
gun Devlet demiryollan camiasina giren muhtelit hatlann beher kilometresine diisen ortalama
geliri Haydarpasa ve Derince limanlan haric, oldugu halde 1930/1931 de 4 589, 1931/1932 de
4 276, 1932/1933 de 3 353, 1933/1934 de 3 619, 1934/1935 de 4 269 ve 1935/1936 da 3 754 liradir.
1936/1937 mali yili varidatinin ilk alti aylik isletme devresinde takib ettigi yuriiyuse gore
bu nisbetin 4 500 liraya varmasi muhtemel gortilmektedir.
1929/1930 senesinde tesirleri gorulmeye baslayan cihan iktisadi buhraninin 1934 ten beri yavas yavas menfi tesirlerini kaybetmege basladigigegen seneki biitge esbabi mucibemizde arzedilxni^ti.

Gegen eylul ayi zarfinda ihracat ticaretimizi yakmdan alakadar eden bazi memleketler paralarmda tatbik ettikleri tenzili kiymet tedbirlerinin tesirleri hakkinda §imdiden miitalaa beyan etmek
mumkiin olmamakla beraber umumi ticaretleri gibi §imendifer nakliyatinda da bir gerileme hareketi
imi^aihede edilen bu memleketlerin istihsal maliyetlerini umumi fiat muvazenesi seviyesine uydurarak cihan mulbadele imkan ve hareketlerine daha genis bir nislbette tistiraki igin gayret sarfettiklerinden beynelmilel nakliyat hareketlerinin oniimiizdeki devrelerde salaha dogru bir temayiil gostermesi muhtemel gorulmektedir.
Memleketimizin harici ticaret vaziyeti gerek idhalat ve gerekse ihracatta inki§af seyrini muhafaza etmektedir.
1936 takvim senesinin 10 aylik ithalat ve ihracat umum siklet ve kiymet yekunlari 1935 senesinin ayni devresine tekabiil eden rakamlarla mukayese suretinde asagiya yazilmistir.
Siklet
Ihracat
Kilo
1936 senesi
1935 »

647 259 131
646 010 151

Ithalat
Kilo
414 843 809
400 805 217

!
Fark
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1 248 980
14 038 592
% 0,19 +
% 3,50 +
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Kiymet
1 lira cat
Lira
1936 senesi
1935 »

82 480 086
68 431 106

1 thai at
Lira
75 668 496
75 104 286

i

14 408 980
564 210
% 21,05 +
,% 0,75 +

Fark

Bu rakamlarm miitaleasmdan ihracat miktarlarinm 1936 senesinde yainiz % 0 19 ve ithalat rniktarlannin % 3,5 nisbetinde arttigi halde ayni devrede ithalat kiymetlerinin % 0,75 ve ihracat
kiynietlerinin ise % 21,50 nisbetinde c.ogaldigi miisahede edilmektedir.
Her iki miitenazir devrede ihra<j oilman miktarlar henien miisavi olduklan halde 1936 senesi ihrac. krymetleriude kaydedileu % 21 derecesindeki fark cihan iktisadi hareketlerindeki umumi salah temayullerinden <menileketiinizce azami derecede istifade edildigini ifade etmektedir.
Hulk ve ticaret niiinasebetlerini kolaylastirarak memleket iktisadiyatimn inkisafma yardim etmek ve binnetice Devlet Demiryollari trafigini yogaltiuak gayesile baslanmis olan tarife islahatma
1936 devresinde de ayni eherumiyetle devam edilmektedir. Umumi tarifeye uazaran tenzilati ihtiva
eden yolcu ve esyaya miiteallik hususi tenzilli tarifelerimizin adedi halen 146 ya balig olinus ve ihracat mallarimizin hemen kaffesi ihtiyaglarina gore tenzilli tarifelerden istifade ettirilmistir.
1936 haziranmdan bu giine kadar geqen alti ay zarfmda yeniden tatbik mevkiine konulan ba§lica tarifelerden yolcu mevzuunda ahiren isletmeye agilmis olan Diyarbekir ve Filyos kisimlan n d a seyahati tesvik i<jin umumi iicretlerden % 50 tenzilat yapilmi$tir.
Yaz mevsiminde turizmi ve bilhassa toplu halk hareketlerini kolaylastirmak igin uzun mesafe
tenzilatina ilaveten aynca % 50 tenzilli grup tarifesi ihdas edilmistir.
Bulunduklari mahallerde muhtelif dereceli mekteb olmamasi ve nakil iicretleri hasebile tahsillerine devamda miiskilata maruz bulunan genglere muntazam tahsil imkanini vermek igin 70
kilometre mesafede seyahat edecek mektebliler igin yeniden % 90 nisbetinde tenzilati ihtiva eden
mektebler abonman karnesi tarifesi tanzim edilmis ve yolculugu kolaylastirmak ve halkta seyahat his ve zevkini uyandirmak maksadile 1934 senesinde ihdas edilmis olan tenzilli yolcu tarifelerinin aynen tatbikma devam edilmistir.
Esya tarifelerine gelince, istihsal ve miibadele sartlarmin islahma yardim etmek ve bazi mintakalarda demiryoUarimiz aleyhine hiikum siiren kamyon rekabetine karsi gelmek icin Devlet
demiryoUarimiz gegen senelerde basladigi tenzilli tarife siyasetine bu sene de devam eylemistir.
Bunlar meyaninda yas pancar kiisbesi, ham manyezit, yumurta, afyon, melas, c,uval, bilumum madenler hakkmda yapilan yeni tarifeleri zikredebiliriz.
Bu maddelere verdigimiz tenzilat, ticaretin ihtiyac, ve hususiyetlerine gore % 20 ile 65 arasinda
tahavviil etmektedir.
Bundan baska kamyon rekabetinin qok miiessir bulundugu Ege mmtakasinin Aydm ve Alasehir kisimlannda bilumum esya igin sinif farki kaldirilarak % 40 nisbetinde tenzilat yapilmis;
beynelmilel mesajeri ve koli nakliyatinda pahabhk dolayisile deniz ve hava yollarma intikal etmek istidadini g-osteren ecnebi nakliyatmi Toros ekspresimize celbetmek icin beynelmilel bir karar ile semplon giizergahi iizerindeki bilumum demiryollan tarifeleri iizerinden % 20 den fazla
tenzilat temin edilmistir.
Bazi rekabet tesebbtisleri neticesinde Payasa akmak ve kafi tesisat mevcud olmayan bu limanda bir qok sikmti ve zararlara maruz ikalmak tehlikesile karsilasan Ceyhan mintakasi hububatina
anahsus olmaik iizere yeniden tenzilli (bir tarife ihdas edilmis ve Mersin limaninda simendifer kismina isaibet eden hamaliye ve diger imiteferri iicretler % 50 den fazla indirilmi§tir.
Ewelee

Mudanya,

Bursa ve Erzurum kisimlarrmrzda yapildigi gibi Sanusun sahil
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hattimizda

- 10 esya tarifeleriiniz daba ucuz ve ibasit bir sekle ifrag edilmistir.
Gegen sene imubayaa ©dilmif olan Aydm battmrn yolcu ve esya tarifeleri kisa bir zaman&a Devlet demiryollari tarifelerine ve maihalU bir hususiyet gosteren maddeler ise tioari ihtiyaQlara uygun bir sekilde tadil ediLmiistir. Aydm mmtikasinin tzmire ugramakisizm dogrudan dogruya ihracata intikal eden agir niaddelerini himaye etmek iein Alsaneak iskelesinin tarifeleri de bu sene
miiraeaat mevsimi baslamadan islah edilmis; ve iicretler de esfcisine nazaran foizmetin nevine gore
% 10-40 arasmda degisen tenzilat icra edilmistir.

1937 senesi malt yih

muhammen geliri

Devletce satin alinan Izmir - Kasaba ve Aydm kisiimlan da daih.il oldugu balde Devlet demiryollarmm 1930 -1931 senesinden itibaren son alti senelik umumi basilati asagida yazilmistir:
Lira
1930/1931
1931/1932
1932/1933
1933/1934
1934/1935
1935/1936

20
21
17
19
23
21

715
114
110
518
734
613

428
706
718
500
202
975

Varidat butgemkin ibzar edildigi kanunusani 1937 aymdaki hesablara gore Devlet demiryollarinrn bazirandan itibaren ilk alti aylik devrede kaydettigi umumi varidati 15 615 000 liradir.
Munakalatimizin en mubim unsurlarmdaa birini teskil eden hulbulbat stoklarinin benuz kamilen
iskelelere indirilmedigi ve kism siddetine gore Anadolu dahiline bir mikdar daba komiir celb etmek
ihtiyacinda kalinacagi goz oniinde tutularak onvimiizde kalan alti aylik devre zarfmda daba
10, 5 mdlyon lira varidat temin edilecegi tahmin edilmektedir.
Bu suretle 1936 varidati 26, 5 milyon liraya varmis olaeaktir.
Aneak gerek zirai istihsal ve gerekse nakliyat itibarile pek miisaid sartlar dahilinde tahakkuk eden ve yayla mintakasi mahsiilunun, bereketli olmasi hasebile uzak mesafelerden bol
nakil imkanlari vermis olan 1936 gelirini 1937 tahminati igin esas ittihaz etmek ihtiyat tedbirlerdne uygun miitalea edilmediginden tahmjnde mumikiin olan sihhat ve isabete yaklasmak
igin evveleirfirde miisaid ve gayri miisaid seneleri ihtiva eden 1931 1932 ile 1936 1937 arasmdaki 6 senelik varidatin vasati seyirleri nazan dikkate
alinmis ve limanlar hasilati
harig
tutuldugu halde bu devrede beher kilometreye isabet eden umum vasati gelir 4 000 lira etrafmda tebelliir ettigi anla^ilmistir.
Memleketin ticari ve sinai hayatmda goriilen yiikselme ve cihan iktisadiyatmda kaydedilen iyilik emarelerinden mulhem olarak hat tin iktisadi inkisafi yeni baslam^akta olan mmtakalara uzamfikta olmasma ragmen isbu vasatinin hakikate yakin bir rakam
oldugu ve
hatta yolcu harekatinm diger grafiklerden daha mainkesif bir vaziyet gosterm.esi bu kisim
varidatmin 1936 1937 mali senesinde kaydedecegi rakam,a yakin bir miktarda
tahminde beis olmadig i kanaatine varilmis bu itibarla lirnan ve iskeleler varidatile beraber Devlet demiryollarimn 1937 umum geliri 26 600 000 lira tahmin edtilmiistir.
Yolcu nakliyati :
Yolcu tarifelerinde yapilan tadilat ve tenzilat ile beraber bazi ahvalde yolculara gosterilen kolayliklarm yolcu hareketlerine verdigi kuvvetli cereyan, tabii seyrini takib etmektedir.
Gerek insa ve gerek mfubayaa suretile Devlet dem,iryollari eam,iasma girmis olan hatlarm
1930 1931 senesinden itibaren yolcu nakliyat ve hasilati asagiya yazilmistir:
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BanliyiBlerde:
Yolcu sayisi
1930/1931
1931/1932
1932/1933
1933/1934
1934/L935
1935/1936
1936 (6 aymda)

6
5
5
5
5
6
3

157 892
870 870
577^ 025
173 729
902 780
304 764
328 815

Hasilat
Lira
500 518
466 594
421 902
352 676
344 905
371 634
211 965

Banliyo yolcu hareketlerinde mahsus bir iyilik kaydedilmekle beraber Haydarpa^a banliyosunf*
muvazi bir surette in§a edilmis olan Kadikoy, Bostanci tramvay hattmin Devlet derairyollarmdan bir miktar yolcuyu kendisine eelbetmi§ oldugu a^ikardir.
Buna mukabil Izm^r banliyosu. tarifelerinde ypilmis olan tadilat netieesinde buhrandan evvelki normal nisbet iade ve tesis edilmistir.
Ana hatta:
Yolcu sayisi
1930/1931
1931/1932
1932/1933
1933/1934
1934/1935
1935/1936
1936 (6 aymda)

3
3
2
2
3
5
3

794 123
059 338
481 651
648 993
695 014
259 681
307 859

Yolcu kilometresi
398
346
323
368
488
573
331

138 689
212 328
696 360
076 946
985 309
185 812
100 877

Hasilat
Lira
6
5
4
4
5
6
3

278 441
428 914
581 305
792 415
363 980
200 078,
947 575,

Bir taraftan cihan iktisadi buhraninin tesirati diger taraftan ^ebekenin her mmtakasmda beliren otobus rekabeti ve bundan ba§ka tarifelerin halkfn tediye kabiliyetile kabili telif olmayan
hadde bulunmasi gibi sebebler dolayisile yolcu munakalat ve varidatmm 1930/1931 senesinden
itibaren her sene muhtelif nisbetlerde gosterdigi tenezzul yukaridaki rakamlann seyrinde goriildiigii tizere nihayet 1934/1935 de durdurulmu^tur.
1933 - 1934 yilinda ana hat yolcu varidati da% 30 nisbetinde bir noksanlik kaydediyordu. §ebekenin bazi mmtakalarinda bu azalma nisbeti % 50 yi de tecavuz etmi§ bulunuyordu.
Her mintakanin hususi vaziyetine gore ihdas olunan mintaka tarifelerile gidi§ - donii§, halk
ticaret biletleri sukutun oniine geemig 1930 - 1931 senesine nazaran heyeti umumiyesi itibarile %
30 u bulan azalma nisbeti 1935 - 1936 yilinda eski vaziyetini ve nisbetini kazanmigtir.
1936 senesinin ilk alti ayi devresindeki seyre nazaran yolcu varidatimizm sene sonunda 1930 1931 rakamini da 500 000 gibi muhim miktari tecavuz edecegi tahmin edilmektedir.
Bu husustaki tetkikati kolayla§tirmak iizere son dort senenin ilk alti aylik devreleri iginde
biitiin §ebekede ta§man yoleularm sayi ve varidatini tarifeleri itibarile bildirir rakamlar agagiya
dercedilmistir.
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Yolcu sayilan:
1935 de

1936 da

& 232 748
1 094 496
29 451
61 698
—
302 185
215 441
110 151
75 669
24 509
3 134

3 318 880
1 164 807
76 Oil
68 432
27 958
702 506
205 529
174 317
151.090
93 844
9 243

3 328 815*
1 451 027

4 171485

5 149 482

5 992 617

6 636 674

1933 de

1934 de

1935 de

1936 da

1933 de
2 789 212
Banliyo katarlarile
704 103
Ana hatta umumi tarife ve mintaka tarifelerile
—
Halk ticaret biletleri
—
Gidi§ - doniis. biletlerile
—
Aile biletleri
356 408
Diger tenzilli biletler
202 281
Askeri biletler
13 786
Gezinti katarlarile
68 430
Samsun Sahil hattinda
28
773
Mudanya hattmda
8 492
Erzurum hattmda

Yolcu geliri (lira olarak)
Banliyo katarlarmda
Ana hatta umumi tarife ve mintaka tarifelerile
Gidi§ - doniis, biletleri
Halk ticaret biletleri
Aile biletleri
Diger tenzilli biletlerle
Askeri biletler
Gezinti kartarlarile
Samsun - Sahil hatti
Mudanya hatti
Erzurum hatti
JCatarlarda alinan munzam ticretler
Yekun:

1934 de

$9 27tf
72 370s
25 598'

989 Wf
225
91
231
109
12

042
932
386
186
185

: 194 068
1 537 815
—
—
—
635 056
375 533
4 723
15 922
8 744
14 744
35 583

199 592
1 482 903
370 412
186 046
—
284 084
441 947
75 199
16 692
7 302
5 635
45 475

206 250
1 257 961
421 365
444 603
83 479
443 410
453 296
62 818
24 724
14 734
9 921
94 636

211 965
1 430 118
430 485
561 085
87 165
666 683
495 231
36 881
32 619
17 769
10 885.
178 654

2 822 188

3 115 287

3 517 197

4 159 540

§u rakamlar tarifelerin ucuzluk ve temin ettigi kolaylik itibarile halk uzerinde matlub tesiri
icra ettigini ve evelee yalniz miiebir ahval sevki ile yapilan §imendifer yolculuklarmm bugiin ziyaret ve gezinti gibi keyfi seyahat sahasma da intikal ettirildigini gostermekle beraber §ebekenin
muhtelif mmtakalarmdaki otobiis servislerinin gun gegtikge hararetlerini kaybeylediklerini ve
bundan ba§ka memleket dahilinde bir i§ faaliyetinin de basladigmi tebaruz ettirmektedir.
I§te bu gorii§lerm hasil ettigi kanaate binaen son alti yilm vasati varidat seyrine gore i§leyen
hattin bir, kilometresine dii§en 1131 lira vasati iizerinden 1937 - 1938 yili varidatmm 6 950 000
lira olarak tahmini lazim geliyorsa da son senenin gosterdigi inki§afa binaen bu mikdara daha
400 000 liranin ilavesinde bir beis gorulmemis. ve yolcu muhammenati 7 350 000 olarak kabul edilmi§tir.
Yolcu agirligi:
Yolcu agirligi, yolcu harekatmm temevvu§lerine tabi ve i§letme gelirimizde muhim bir rakam
ifade etmiyen nakliyattir. Yolcu nakliyatimizda ehemmiyetli fazlaliklari kaydeden seyahatlerin
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- 2 2 yaridan iazlasi kismen gidig - dontig, halk ticaret biletleri ve kismen de diger tenziili tarifelerle
tasinan yoleular temin eylemektedir. Bu sekilde seyaihat eden yolcularin ise yolculuklarc ikisa Ibir zamana inihisar etitigi iqm ebralberlerinde ucrete taibi esya getirmelerine Mizum thissetmedikleri ve tiicearlann evvlece yolcu agirligi ftarifesile gonderdikleri numunelik esyayi mesajeri tarif esinin ueiiizluk ve kolayligi dolayisile bu tarif e ile naiklettMeri yolcu harekatindaki bariz inkisafa ragmen yolcu
agirligi varidatmda kayda sayan bir tebeddul gostermemesinden istidlal edilmektedir.
1936 - 1937 yillannin ilk alti aymda elde edilen varidat 97 729 lira olub bes senelik vasati seyre
gore bu imikdar sene sonunda nihayet 165 000 liraya balig olabilecek, !bu yd iqin tahmin olunan
200 0(K) lira tahakkuk etmiyecektir. Bu dusunceye binaen yoleu varidati itahminatmdaki esasa gore
kilometre basma 31 lira hesabile 190 000 lira olarak tahmini muvafik g6rulmu§tiir.
Mesajeri nakliyati :
1936 mali yilinin ilk alti aylik devresinde bu kisrm nakliyattan elde edilen hasilat 312 000 liraraddesindedir.
Giagen bes senenin vasati seyrine gore imiibeakib aylarda elde edilecek kimdarlarla bu varidatm
sene eonunda 600 000 liraya yakrn ibir inikdara balig olmasi muhtemel ise de bu nakliyatm oldukea
muhim bir kisimini taze imeyve ve sebze gibi her senenin mahsul vaziyetine gore imikdan degisen mraddeler teskil ettigi ve geleoek seneki mahsul vaziyetinin ne sekilde tecelli edecegi simdiden kestirilemiyeeegi icjn ge|gen sene but^esinde 1936 - 1937 senesi igin tahmin edilen 450 000 liranm ipkasi ihtiyat tedbirine daha uygun olacagi dusunulanlistur.
Esya nakliyati :
'
Devlet demiryollannm nakliyatmin siklet merkezini te§kil eden ve nakil sartlarc itibarile seyri
seri ve seyri hafif namlari altinda iki kisma ayrilan bu mevzuu a y n ayri imitalea etmeden evyel heyeti umuimiyesini bir arada arzetraekte fayda miilalhaza edildiginden satin alinan hatlar da dahil
oldugu halde biitiin Devlet demiryollannda 1929/1930 mali yilindan itibaren yapilan esya nakliyatinin ton, kilometre ve hasilatmi gosterir rakamlar sene sirasile asagiya dercedilmistir:

Ton

Senesi
1929/1930 da
1930/1931 de
1931/1932 »
1932/1933 »
1933/1934 »
1934/1935 »
1935/1936 da
1936 ilk 6 ay

1
2
1
1
1
2
2
1

931
017
837
531
741
382
110
506

Tonkilometre
831
630
903
119
984
383
527
758

389
389
477
364
421
617
539
385

263
832
273
561
906
674
634
278

880
972
606
750
184
459
065
020

Hasilat
Lira
13
12
13
10
12
15
13
10

578
314
249
530
632
828
178
240

311
759
807
786
924
921
872
700

Seyriseri:
1936 mali yili» seyriseri nakliyati iqin 900 000 lira tahmin edilmis olmasma ragmen ilk alti aylik devre iginde 773 000 kiisur liralik bir gelir tahakkuk etmis ve gegen bes yrlin vasati seyrine
gore miiteakib devrede daha 570 000 liralik bir gelirin bu miktara eklenmesi lazimgeleeegi anlasilmistir.
Ilk devrede tahakkuk eden gelir gegen senenin ayni devresine aid gelirden 292 000 kiisur lira
fazladir. Bunun takriben 16 000 lirasi yas sebze ve meyve ve 56 000 lirasi davar ve sigir nakliyatinda ve imitebaki 220 000 lira da diger maddelerden husule gelmistir.
Bu nakliyatm biiyiik bir kismi tenziili ve diger kismi askeri tarif elerle tasinan ve kiigiik bir,
miktari da mecburi seyriseri tarif esine tabi esya dan ibarettir.
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Yas sebze ve meyve, kesilmis et, kiimes ve av hayvanlan, siit, yogurd, krema, buz, kar, deniz mahsulati gibi maddelerlc, tavuk ve benzeri kanadli ve canli hayvanlar, davar ve sigir ve
diger canli hayvanlar nakliyatina temin olunan kolaylik ve ucuzluk is hacminin gogalmasma amil
olan baslica sebeblerdir.
Bu maddelerden yas meyve ve sebzenin, mahsuliin feyiz ve bereketine ve askeri nakliyat ile
ciheti askerieynin hissedecegi liizum ve zarurete gore azalip Qogalan bir nakil olmasi hasebile tahminatta ihtiyatkar hareketle gec,en senenin muhammen miktanndan biraz fazla olarak 1 050 000
lira tahmin edilmi§tir.
Seyri hafif:
Yukanda arzedildigi iizere seyri hafif varidatinin demiryollar miinakalati arasinda pek miihim bir mevki isgal etmekte olmasi hasebile milli ihtihsal ve ticaretimizin biiyiik maddelerinin
seyrini gosteren bu nakliyatin alti aylik mukayeseli cetveli asagiya dercedilmistir:
T O N
1935

1936

Farki

Zahireler
Yagli taneler
Un ve kepek
Taze sebze ve meyve
Portakal
^eker pancan
§eker
Bira

236 362
15 546
27 000
25 259
1 140
242 701
16 679

358

308

Tuz

18 464
13 969
4 937
13 220
18 168
40 804
16 297
51 943
75 672
17 367
10 834
499 166
25 077
13 832

13 424
6 866
4 467
8 332
9 504
41 032
16 735
44 639
55 930
11 714
9 067
332 258
20 350
7 523

H a m pamuk
Yiin, yapagi ve tiftik
Meyan kokii
Palamut
Qimento ve kirec,
Tugla ve kiremid
Maden eevherleri
Maden komiirii ve kok
Odun komurii
Petrol ve mumasili
Diger maddeler
Mudanya hatti nakliyati
Erzurum hatti nakliyati
Sair hasilat
Davar, sigir

Vagon yekunu

0
2 840

1 384 795

128 740
11 458
22 022
21 937

Hasilat (Lira olarak)
1936
1935
Farki

1 988

0
852

2 067 165
38 529
148 734
211 259
13 103
447 034
191 914
5 362
101 992
95 689
88 874
60 407
96 952
330 095
44 200
278 784
263 287
94 307
177 505
3 897 754
25 758
59 901
542 903
122 403

985 223

399 572

9 403 911

107
4
4
3

G22
088
978
322

660

480

200 668
17 589

42 033

0

910
50
5 040
7 103

470
4 888
8 664

228
438
7
19
5
1
166
4
6

304
742
653
767
908
727
309

752 786
31 559
106 319
171 415
7 814
415 923
184 145
5 360
67 288
34 414
79 719
40 201
56 749
273 028
34 193
255 267
177 728
71 849
141 657
2 804 173
22 253
46 491
441 191
66 022

1 314 379
6 970
42 415
39 844
5 289
31 111
7 769

6 287 544

3 116 376

2
34 704
61 275
9 155
20 206
40 203
57 067
10 007
23 517
85 559
22 458
35 848
1 093 581
3 505
13 410
101 712
56 381

Tenzilatli tarifelerin stimuli! dairesine giren belli basli maddelerin ton ve hasilati yukanda
gosterildigi gibi einsleri itibarile ve nakliyatimiz mevzulari arasinda miihim bir mevki tutmayan
bazi tenzilli tarifeler nakliyatile umumi tarifelere tabi esya ise umumiyetle «Diger maddeler»
nami altinda ve bir kalemde toplayip mukayese edilmistir.
Tablonun tetkikindan anlasilacagi veghuzere en miihim tezayiidii zahire ile diger mahsulati arziye kaydetmektir. Qogalma sebebile bu seneki mahsul vaziyetinin bilhassa yayla kismmin miisaid olmasidir. Zahire nakliyati, filhakika gegen senenin ayni aylarmdaki miktarlara gore fazla ise
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de feyzu bereket itibarile bu senenin hemen ayni olan 1934 yili ilk alti aylik nakliyatmdan 100 kiisur bin ton noksandir. Bu itibarla muhim miktarda stoklarin daha miisid fiatlara intizar etmekte
oldugu talimin edilmektedir.
Tuz nakliyatinda musahede edilen fazlalik tuz satis fiatmin indirilmis ve bu madde igin ayni
zamanda Devlet Demiryollannda tenzilli bir tarife tatbik edilmis olmasindan ileri gelmistir.
Yiin ve yapagi ve tiftik, meyan kokii, palamut, maden cevherleri nakliyatindaki gogalma harici
'ticaret mubadelelerinin gosterdigi inkisaf mahsuliidiir.
§eker ile yapi malzemesinden pimento, kirec,, tugla ve kiremit imiinakalati
gergi ton itibarile
gec,en seneki miktarlardan bir az noksan ise de bu seneki naklin daha uzun mesafeler
arasinda
yapilmis olmasi bu noksani telaiiden baska bu trafikten 75 000 liraya yakm bir varidat fazlasmm
teminine de yardim etmistir.
Maden komiirii, kok, odun ve odun komiirii, petrol ve miimasili gibi yakilan ve sanayide kullanilan maddelerin gogalmasini kismen memleket dahilinde sanayi hareketlerinin gittik^e hararet peyda etmesine ve kismen de kisin erken baslamak ve gec,en seneden daha siddetli gegmekte
bulunmus olmasina atfedebiliriz.
Diger maddeler yukarida soylendigi gibi einsleri muhtelif esyadan terekkiib eden bu naklin
bir kismi tenzilli tarifelere taalliik ve muhim bir kismi ise unmnii tarifelere tabi perakende irsalattan ibarettir.
Izmir - Alasehir - Soma ve Izmir - Denizli mmtakalarindaki kamyon rekabetine
karsi alinan
tedbirler ciimlesinden ohnak iizere ih-das olunan tarifeye tabi tutularak tasirian c^yanin ton vc
hasilati da bu meyandadir. Tarifenin ihdasi tarihi olan 1 - VI - 1936 giirmnden ikinci tesrin giinune
kadar alti ay iginde ta§man e§yanm ton ve hasilati mukayeseli bir §ekilde a§agida gosterilmi§tir:
Ton
1936 senesinde
1935
»
Farki

16 882
9 435
7 447 +

Hasilat (Lira)
74 135
73 273
862

Hasilatta gevqi miihim bir fazlalik goriilmiiyorsa da tonajm % 50 nisbetinde artmasi tarife seyrinin ilerde daha miisaid bir safha arzedecegine iimid vereeek mahiyettedir. Heyeti umumiyesi
itibarile diger maddelerin ton ve hasilatindaki fazlalik, memleketin iktisadi hayatinda normal bir
vaziyetin teesstis etmekte ve halkin tediye kabiliyetlerinin artmakta oldugunu ifade eder.
Mudanya ve Erzurum hatlannin e§ya ve merkezi hatlarm davar ve sigir nakliyatindaki gogalma alinan tarife tedbirlerinin verdigi miisbet neticelerdir.
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Varidat itibarile tenakus kaydeden maddeler:
T O N
1935

1936
Piring
Ot ve saman
Patates
Kuril sebzeler
Kavun ve karpuz
Kuril uziim
Kuru incir
Yumurta
Yerli ieme sulari
t§lenml§ tlitiin
Kereste ve kutiikler
Diger yapi malzemesi
Samsun sahil hatti
Demiryol in§a malzemesi

2 140
1 700

511
18 488
19 127
20 857
17 756
2 167
1 655
2 853
21 533
7 228
5 948

—
121 963

2 209
1 682
2 079
19 652
18 094
42 549
23 092
1 956
1 910
1 979
23 135
14 047
8 428

Hasilat (Lira olarak)
1935
Parkr

69
8 794
4 468
18 +
1 568
1 064
69 685
1 194
I 033 + 28 038
21 692
54 922
5 336
119 461
211 + 22 448
8 916
255
15
185
874 T
1 602
93 619
90 592
6 821
2 480

—
88 881

83

6 863
312 734

8 877
6 264
3 357
69 941
49 907
106 072
153 186
23 733
11 968
16 907
104 366
165 218
11 332
392 364

21 869
51 150
33 725
1 285
3 052
1 722
10 747
74 626
4 469
79 630

836 789

1 123 492

286 703

i

—
160 844

1936

Farki

1 796
2 293

256

Yukardaki tabloimn tetkikinden anla§ilacagi iizere miihim tenakus kuru iiziim ve incir ile kereste ve yapi malzemesi kaydetmektedir.
Kuru iiziim ile ineirdeki azalma mahsul devresinde miiteaddid defalar dusen dolunun bag ve
incirlere ika ettigi hasardan miitevellittir.
Kereste ve yapi malzemesindeki tenakus, yapi faaliyetinin hararetini bir az kaybetmesindedir.
Samsun sahil hatti esya nakliyatinm gosterdigi sukut, kamyon rekabetinin devamindan ileri gelmistir. Mjaahaza birinci tesrin 936 baslangicmdan itibaren tatbikina baslanilan ucuz tarifenin bu
vaziyeti tedricen lslah edecegini iimid etmekteyiz.
Alti aylik miinakalat neticesinde 9 154 000 liralik bir varidat elde edilmis ve nakliyatta miisahede olunan tezayiide ve geqen bes senenin vasati seyrine gore miiteakip aylarda daha 6 927 000
liralik bir gelirin bu niiktara ilavesile 936 mali yili seyrihafif varidatmin takriben 16 081 000
liraya ulasmasi memul bulunmustur.
Ancak seyrihafif nakliyatimizdan pek miihim bir kismi zirai menseli maddelerden olmasi hasebile bunlar hakkmda yapilacak tahkikatin cari sene neticelerinden ziyade umumi bir vasatiye istinad ettirilmesi zaruri goriilmiis ve bu itibarla son alti seneligin vasatisi olan 2 467 lira isletme
tuliine zarbedilecek ve son senenin gosterdigi inkisaf nazari dikkate alinarak bu miktarin bir
az fazlasile 1937 senesi seyrihafif geliri 16 060 000 lira olarak tahmin edilmistir.
Muhtelif gelir:
Istasyonlarda esyanin vagonlara yiikletilmesi, vagonlardan Qikarilmasi, tartilmasi ve buna ben
zer diger islerden dogan perakende bir gelirdir. Ve esya nakliyatile birlikte yiiriir.
Iginde bulunduguinuz yilm ilk alti aymdaki gelir ge^en yilm ayni aylanndaki gelire nazaran takriben % 30 nisbetinde bir fazlalik keydediyor. Bu fazialigin miihim bir kismi zahire nakliyatmm coklugundan ve eiizi bir kismi ise diger miinakalatm gosterdigi inkisaftan ileri gelmistir.
Bu sebeble seyrihafif gelirinin tahmininde rnizari itibara aldigimiz biitiin ihtimalati isletme
gelirinin bu kismi i^in de varid bularak bes senelik vasati seyre ve geleeek sene icjnde isletilecek hattm uzunluguna gore 937 - 38 muhtelif geliri 700 000 lira olarak kabul edilmistir.

( S. Sayisi : 180 )

— 26 —
Haydarpasga limani:
1936 - 37 yilmin ilk alti aylik geliri 319 350 liradir 6 ay igindc alinmis olan bu gelire iiiuteakip aylar igin be§ senelik vasati seyre gore daha 266 000 liranin ilavesile liman ve rihtim varidatinin sene sonunda 585 350 lira olmasi icab eder.
1931 - 32 ile 1936 - 37 arasmdaki senelerin gelirleri:
773 573
1931 • 32
de
1932 - 33
580 176
de
580 656
1933 • 34
de
1934 - 35
de
766 177
1935 • 36
da
475 444 lira olup takribi hesaba gore
1936 - 37 varidati da 585 350
liraya balig olacaktir.
Bu rakamlarm mutaleasmdan anlasilacagi vec.li iizere en ytiksek rakami zahire mahsuliiiuin
feyizli oldugu 1931 - 32 ve 1934 - 35 seneleri kaydetmistir.
1936 - 37 ydi hububat rekoltesi ayirdigmuz senelere yaklasmakta ise de muhtelif istikametlere dogru yapdan hatlarm ikmial edilerek ana hat ile iltisakiiidan ve Izmir - Kasaba ve Aydm
hatlarmm Devlet demiryollarina iltihakindan sonradan sebekenin az gok tahavvul gosteren miinakalat vaziyeti varidatm bu hadde kadar yiikselmesine mani olmustur.
Haydarpasa limani evvelce orta Anadoluya giren mamul esya ve maddeleriu yegane niethali
ve bu hinterlandin en biiyiik miistehlik pazari olan Istanbul ile mcmleket disma gonderilen mahsulat ve iptidai.maddelerin basliea mahreci idi.
Memleket dahilinde kurulan fabrikalar faaliyet sahasma gegtikten ve Istanbid piyasasma
bagli olan mmtakalardan bazilari hatlarm ikmalini miiteakip kisa yolu tercih ederek ihracatlarini kendilerine daha yakin olan limanlardan yapmaga basladiktan sonra Haydarpasa limani eski
vaziyetini muhafaza edememis ve varidatinda gorulen tenakus bu esbab dolayisile husule gelmistir.
Bu itibarla Haydarpasa liman ve rihtim faaliyetindo ortalama bir sayi ile 600 000 lira gelir
tahmin edilmistir.
Derince limani :
1936 yilinm ilk alti aylik devresinde bu limandan 93 543 liralik bir varidat almrb miiteakiib ikinci
alti aylik devrede tahakkukuna intizar olunan 69 000 lira elde edildigi takdirde bir senelik gelirin
nihayet 162 500 liraya balig olacaktir.
Liman varidati memlekette yapi faaliyetini en hareretli oklugu senelerde bile 181 000 liradan
yukariya gikmamis ve en biiyiik rakamlarm 1934 - 1936 seneleri kaydetmistir.
Bu fazlahgm basliea sebebleri de bir az cvvel soylendigi gibi memlekct dahilinde kurulan faibrikalara aid malzemenin ve insa olunan demiryollari iein haricten eelbolunan tesisati sabitenin bu limandan gegirilmis olmasidir.
Derince limaninin belli basli faaliyeti, maden kdmurii kok gibi yakilacak maddelerle yapi malziemesinin igeriye gonderilmesinden ve krom ve diger maden filizlerinin disariya gikarilmasindan
ibarettir. Derincede ibir silo insa edilmis olmasi yabanci imemleketlere Qikarilacak zahirenin bundan
sonra bu linnanda da ihraema imkan vereeektir.
Buna mukabil maden komuru ve kok ithalatmin bir kismi da bundan sonra Eregli - Ankara
yolulile geleeektir.
Bes senelik vasatiye gore varidati 150 000 lira tahmin edilmistir.
Iskeleler varidati :
Devlet demiryollari, Haydarpasa, Derince limanlarindan baska tzmit, Sabanca, Filyos, Samsun,
Mersin ve Izmirden hirer iskeleye sahib bulunmaktadir. Bunlarm en ehemmiyetlisi Ege mintakasinm
mahreci olan Alsaneaktir.
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tskelelerin iheyeti iimumiyesinden vasati bir hesabla 50 000 liralik ibir varidatm tcmini memul
bulundugundan 1936 - 1938 mmhammen isletme varidati meyanina iskeleler varidati olarak daiha
50 000 liranin ilavesi muvafik gorulmiistur.
Hiilasa :
Devlet domiryollari ve limanlari iiimimi idaresinin 1937 - 1938 isletmesinden :
7 350
190
450
1 050
1G 060
700
600
150
50
an

000 lirasi Yolcu
000 » Bagaj
000 » Mesajeri
000 » Seyri seri
000 » Seyri seri
000 » Muhtelif
000 » Haydarpasa limani
000 » Derince limani
000 » Iskeleler varidati olmak iizere

26 600 000
Fasil : 3
Sihhiye tevkifati

1936 malt yili biitgesinde sihhiye tevkifati varidati 170 000 lira olarak tesbit edilmis ise de
yapilan tevkifat, sene sonunda bu miktarm ortalama bir hesabla 197 000 iiraya yiikselecegini gostermektedir.
Kadroya yapilan ilavelerde nazari itibara almarak bu varidatm 1937 mali yili biityesinde
200 000 lira olarak tahmini muvafik gorulmustiir.
Fasil : 4
Miitenevvi hasilat
Idaremizin miitenevvi hasilatmi gosteren bu faslin biitiin maddelerinde gegen sene muhammenati aynen muhafaza edilmis olup mali vaziyetimizde goriilen inkisaf ve selahm netieesi
olarak mevduatimizdan alinacak faizler iein 50 000 liralik bir madde ile butgemizin masraf
kismi esbabi mucibesinde izah edildigi veejiile Eskisehirde acjlaeik olan eirak pansiyonu icjii
cjraklardan alinacak pansiyon iicretleri varidati olarak 20 000 liralik bir madde ilave edilmis
bulunmaktadir.
Madde : 3
Idaremizin mufredat
kadrolarmi gosteren ilisik «C» eetvelindeki fazlaliklar sureti umumiyede is haemiude husule gelen genislemenin zaruri netieesi olup «A» eetvelinin birinci faslinin
birinei mladdesi esbabi mucibesinde muktazi izahat verilmis bulunmaktadir.
Madde : 4
Mevcud ve meri ahkamm 1937 mali yili zarfmda
ruldiigunden madde aynen ipka ve teklif edilmistir.

da tatbikma

devam olunmasi

zaruri

go-

Madde : 5
Hali insada bulunan Ankara garmm ikmalile tesisat ve tezyinati iein 585 000, Sivas cer atelyesi
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insaatinm ikmalile tevsiat ve iltisak yollan icjn 1 100 000 lira ile omrii tabiisini ikinal. ederek isletme emniyetini ihlal ederek emniyetini ihlal edebilecek bir vaziyete j*"eleii (ieyve - Vezirhan arasindaki (57) kilometrelik hattm tecdidi iein 1 030 000 liraya ihtiynt* inevcud oldugu gibi Devlet
Demiryollannrn hali hazir seyriisefer vaziyet.iiL.iii zaruri icabatindan olmak iizere nmhtelil' yerlerdeki hat tevsiatmm yapilmasi, istasyon binalarile ambar ve hangarlarm insasi i(,;in yapilan hesabata nazaran 398 000 liraya liizum gorulmektedir.
Bunlardan baska, sicaktan kolayea -muteessir olan mekiilat ve sairenin nakliyat esnasmda muhafazasmi temin k;in frigorifik tevtibath vagonlann, yiik vagonlannin, kis aylannda hat iizerine
yagan karlarm miinakalata ika ettigi muskiiiati izale iein rotatif kar makinelerinin
mubayaasi
dusiiniilmus ve bu niubayaatiii 887 000 liraya balig olaeagi hesab edilmistir.
Esasen Ankara gan ile Sivas cer atelyesi insaati J935 ve 1936 mali yili biitee kanunlarmm besinci maddeleri mucibince alinau salahiyetlere musteniden taahhiide baglanmis bulunuyor.
Ankara gan iejn 1936 ibiitye kanuiimnun 5 nci maddesile
sarfina
mezuniyet
verilmis olan
600 000 liranin mali sene i(;in de aneak 450 000 lirasi sarfedilebilmis ve binaenaleyh insaatin ikmali iyin miitebaki miktarm 1937 mali yili zarfinda sarfi liizumu hasil olmus bulunmaktadir.
Sivas atelyesi icjn de 1936 mali ydi blithe kanunu ile 1 000 000 liraya kadar sarf mezuniyeti
istihsal edilmis ise de temel hafriyatmda tesadiif edilen ariza dolayisile yerli pimento
istimaline
fennen imkan bulunmadigmdan Avrupadan hususi cjmento eel bine liizum gortilmiistiir.
Bu suretle insaatin bir miiddet daha uzaniasi netieesinde 1936 senesi tahsisatmin
tamamen
sarfi imkani tahassul etmemis oldugundan insaatin ikmalile Jojinanlar ve iltisak
yollan iejn
1937 yilinda 1 100 000 liranin. sarfina mezuniyet taleb edilmistir.
Yukanda sayili ve cernan 4 000 000 liraya balig olan bu isler iejn biiteeniize tahsisat
vazina
miktanndan temini
diisiinulmus ve bu imkan varidat
fazlalarinin
tahsisat kaydedilmeyen
mdktatrindan temini dusuniilmus ve bu innikan hasil olmadigi takdirde 1937 butgesinin iicret
ve masraf tertiblerinden yapilacak tasarrufat ve tahakkuk edeeek varidat fazlalarmdan odenmek iizere 4 000 000 liraya kadar istikraz akdi hususunda Nafia vekiline ve bu istikraza kefalet etmiek ve icabinda Hazine bonosu gikarmak i^in de Mialiye vekiline mezuniyet verilm.esi
istenmlis ve bu memlbalardan hasil olan mebaligin bir taraftan varidat biit<jesinden ae.il aeak
hususi fasla irad, diger taraftan masraf biit^esinde yukanda yazili hizmetlar iein aeilaeak fasillara tahsisat kaydolunmiasi ic/m rnaddei kanuniye teklif olunmustur.
Madde : 6
Bu nyidde ile 1937 mali yili muamelatin nakdiyesini tedvir etmek, malzeme, komiir ve ahsab
travers stoklarini yapabilmek iizere 2 000 000 liraya kadar kisa vadeli istikraz akdi hususun
da umumi mudiirliige ve bu istikraza kefalet iqin Maliye vekiline mezuniyet verilmesi istenilmjektedir.
Gre^en sene biitee kantinile 400 000 liraya kadar malzeme 600 000 liraya kadar gomiir ve
500 000 liraya kadar ahsab travers stoklari yapmak igin ayni miktarda
istikraz mezuniyeti
verilmiistir. Gittikge artan isletme faaliyeti mevcud stoklann bir miktar daha tezyidi zarureti
ni dogurmjus oldugundan 1937 mali yilinda da 600 000 liraya kadar malzeme, 600 000 liraya kadar komiir ve 400 000 liraya kadar ahsab travrs stok yapmak liiziimu hissedilmis ve maddei kanuniye o yolda teklif olunmustur.
Madde : 7

i

Bu madde ile teklif edilen ve Devlet demiryollari uzerinde (ieretsiz ve tenzilatli iicretlc seyyahat etmek hakkini haiz olanlari tayin eden «D;» cetvelinde idari ve i^timai zaruretlerhi
neticesd olarak gegen seneye nazaran bazi degisiklikler ve ilaveler yapilmis bulunmaktadir.
Maddei kanuniyenin diger ahkami gegen senenin aynidir.
i
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Madde : 8
Devlet demiryollari ve limanlari umumi idaiesinin teskilat ve vezaifine dair 1042 saydi kanunu tadil eden 1483 sayili kanunun 8 nci maddesi mucibince Devlet demiryollarinda taahhiidii veya sair suretle alakasi bulunanlara umumi idarenin usul ve talimati dairesinde maccani vaya
nisif iieretle seyahat i^in idare encumeni tarafindan verileeek muvakkat musaadenamelerin adedi her sene blithe kanunlanmizda bir madde ile tesbit ohmmaktadir.
Gegen sene blithe kanunu ile (500) olarak tesbit edilmis olan bu miktar demiryollari faaliyetinin mtitemadi inkisafi netieesinde ihtiyaca tekabiil edememekte ve bir gok talebler karsisinda kalmmaktadir.
Bu itibarla 1937 malt yili ic,in verileeek miisaadenameler adedinin 700 e gikarilmasi liizumu ve
zarureti hissedilmis ve m,addei kanuniye o yolda teklif olunmustur.
Madde .: 9
Mahiyetleri itibarile miktarlarini sureti katiyede evvelden tayin ve tesbite imkan bulunmayan
masraflar bu madde ile miitehavvil olarak teklif edilmekte ve bu hususta icab eden izahat masraf
biitQemiz esbabi mucibesinde sirasile arzedilmis bulunmaktadir.
Madde : 10
Gee,en sene butc,e kanununun bu maddesile Nafia vekaletinee tasdik edilmis memur ve miistahdemler talimatnamesi hududu dahilinde kalmak tizere Devlet demiryollari memur ve mustahdemleri igin haftada beser kiloyu tecaviiz etmemek sartile getirtilecek esya ve erzakin meeeanen
nakledileeegi kabul edilmis bulunmakta idi. Bu mtisaadenin perakende olarak istimal mecburiyetini ortadan kaldirmak maksadile (haftada iejerinde istimal olunmadigi takdirde senede 300 kiloyu tecaviiz etmemek iizere) kaydi ilave edilmis ve evliler ie,in 1500 kilo olarak tesbit edilmis bulunan mahrukat miisaadenamesinin de kifayet etmedigi goriilerek 2000 kiloya Qikanlmasi teklif
olunmustur.
Madde : 11
1332 - 1936 biitge kanunlarmm 1937 mali yilinda da tatbikma devam
riilen maddeleri «H» isaretli cetvel ile arz ve teklif olunmustur.

olunmasi liizumlu go-

Madde : 12, 13
Mutad oldugu iizere biitge kanununun meriyet tarihi ile hukiimlerini
gostermektedir.
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BasveMlet
K ararlar Mudilrlugu
6/1740
Bliyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine

20 - V - 19:>7

Devlet clemiryollari ve limanlari igletme imium miidiiiiiigiiniiii 1987 mali yili
blithe kanmmna ek olarak Maliye vekilligin.ee liazirlanan ve Icra Vekilleri Ileyetince 18 - V - 1937 tariliinde Yiiksek Meclise arzi kararlagtirilan kanmi layiliasi
csbabi mucibesile birlikde sunulmugtur.
Bagvekalet vekili
Dr. R. Say dam

Esbabi mucibe layihasi
Devlet Demiryollarr ve Limaiilari i s l e t m e LJmuin Mudui4i.igu.iiu.ii 19-57 malt yili biitcesuiiu ihzar m d a heniiz sirket, demiryollarinin imtiyazi ile sirkete aid uiallariii satin alinnuisma, dair fLukumetle (S^irk D e m i r y o l l a r i T u r k Anonim Sirketi) arasinda itiiiriaikid m'ukavelename lasdiki aliye
ikth'an etmemis oldugu ieiu mezkiir d e m i r y o d a r n u n 1937 nui.lt yili niasraf ve v a r i d a t i unuini iinidiirliigun 1937 mali yili hi'iic/sine Have edilmis idi.
A hi roil satin alma mukavolenahiesiiiin tasdikiui amir bulunan 815(5 numarali k a n u n i a liattin tesellum ve islel ilmesine dair ohm o 159 n u m a r a l i kanuiihir iizeriue lui ha 11111 1987 mali y d i masral*
ve v a r i d a t i iyin tanzim edilen ilisik hut<;enin unuini niudurJiigun 19:57 malt yili buteosine ckU'ruiM1sine z a r u r e t hasil olmus ve kanun layihasi bu sebebten tanzim ve 1 ekIiL" edilmistir.
S a r k Demiryolhiri 1987 malt yili biiteesinin tesbitinde hv\- tie ka,dar bu d e m i r y o l l a r m liev.lel
h a t l a r r sekline s o k u l a r a k isletilmesi diisiineesi h a k i m olmus ve bu esas daliiliude bir p r o jo, liazirlanniasi eihotine gidihuisse do, h a t t m , ayriea takdi.ni. edilen v a n d a l esbabi mueibesinde de. bertal!sil arzedildigi veehile v a n d a l in aneak 2 870 000 lira o l a r a k tahmin edilebilmesi, unium
masarir
m e y a n m d a bash basina bir i'asil olarak tebn.ru/ ve asageda izahati arzedilen taksiti ile buna miileferri masrni'larm bulunmasi buna, imkaii vormemis ve bu sebeblo sirkelin tanzim etmis oldugu 198(5
seriesi biitcesuiiu esas t u t u l n i a s m a / a m ret basil olniustivr.
Bark D e m i r y o l l a r m m 1987 mali yili butc/osiiiiu uevi ve lasnii'i itibarile idaremiz buteesine uygun o l m a d i g m d a n i'asil ve niad.de itibarile mukayesesi kabil olainamis ve aneak y e k u u ve islel me
idart niasraf la r itibarile muUayesesi eihetine gidilmistir.
S/irket tanzim el mis oldugu 193(5 biityesinin y e k u n u 1 850 000 lira i u t i u g u n a ve takdim edilen
19)57 niasraf biiteesinin y e k u n u ise 2 870 000 lirayi b u l d u g u n a git re leklif edilen hiiteo yekfmri sirkelin geeen seneki hiiteesine nisbetle 520 000 lira bir fazlahk a r z e l m e k t e d i r .
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Bu fazlaligm :
"'""""
'"
'
481 500 lirasi mubayaa taksiti,
131 500
» Yalniz 'bir defaya vo 1937 mali yilina mahsus olmak iizere tahvillerin taJbi ve
ihrac, ve kontrol masrafile % 2 damga resmi,
23 465
» 1715 numarali kanunun 8 nei maddesi mueibince Ciimhuriyet Merkez bankasina
verilecek itfa karsiligi,
67 000
» Sirketten devralinip Devlet demiryollari baremine intibak ettirilecek imemurlann 2454 numarali tekaiid kanunu hukiimlerine tevfikan Idareee verilmesi
zaruri olan % 5 muaddiller ile % 1/2 imaliiliyet karsiligi,
20 000
» tdare mevzuatina miisteniden memurin ve mustahdemin ile aileleri efradina
yapilmasi iealb eden sihhi yardim,
10 000
» Ellbise talimatnamesine tevfikan resmi elbise giymek mecburiyetinde bulunan
memur ve imistahdemlerin ellbise bodellerine biitcje kanunlarile kabul olan %
olan % 50 yardim,
733 465
61 403

794 868

Lirasi devralman memur ve imustahdemlerin 2847 numarali kanuna gore iicretlerinin tesbitinden mutevellitfark :
Teskil etmekte ve yekunu (794 868) lirayi butaiaktadir.

Esas itibarile bu fazlalik muhtelif fcanunlarm tdareye tahmil ettigi vecibelerin ifasmdan miitevillid olub mahiyetleri itibarile sirket butc.esinde simdiye kadar yeri olmayan masraflardan ibaret
bulunmaktadir.
Buna mukalbil hattin geliri ve miitevazin blithe tanzimi esasi gozonune alinarak ikramiye ve harcirah maddelerile idari ve isletme masraflarindan tenzilat
yapilmak suretile bu fazlalrk aneak
520 000 liraya indirilmis ve notice itibarile idari ve isletme masraflari sirketin 1936 senesi igin
tanzim etmis oldugu ibutge ile kabul edilen miktarlara irca edilmistir.
Binaenaleyh yukarda da bir nebze arzedildigi iizere hattin heyeti umumiyesi itibarile goze <garpan
eksikligini meilimaemken izale maksadile hattin takviyesi ve muharrik ve miiteharrik edevafm tamir ve islahi igin isletme masraflarinin da artirilmasina hattin gelir vaziyetinin miisaadesizligi dolayisile imkan
elvermemis ve aneak emniyet seyrisefer bakimmdan zaruri ve eok liizumlu bulunan masraflar
goz online alinarak:
§ark hatti icin idarenin 1937 mali yili biitce kanununun 1 nci
maddesinde yazili «A» eetvelinin ilisik (1) numarali cetvelde yazih
fasil ve maddelerine eeman
2 370 000
Ve isletme salahiyeti Devlet demiryollari ve limanlan isletme umtum miidiirlugune verilmis olan Trabzon - Iran hudud transit yolu
otobiis ve kamyon isletmesinin 1937 mali yili masraflari icin de yeniden agilan fasla
271 881
lie mezkur isletmenin 1715 numarali kanun mueibince Ciimhuriyet Merkez bankasina verilecek % 1 itfa karsiligi olarak 17 nci
fasla Have edilen
2 719
Liraki ceman

•

274 600

Liralik tahsisatin eklenmesi icab etmis oldugundan kanunun birinci maddesi ona gore tanzim
olunmustur.
Otobiis ve kamyon isletme isi Devlet demiryollari ve limanlan isletme umumi mudurlugu ic,in
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yep yeni bir is mevzuu olup bu saliada edinilmis bir teeriibe ve tahassiil etmis bir kanaat mevcud olmadigindan isletme umurunda ve bu umurun istilzam ettigi masarifin odenmesinde sikintiya diisulniemek ve edilecek bir senelik tecriibeye gore blithe masraflari tasnife tabi tutlniak
iizere yalniz 1937 malt yili icjn bu isletmenin umumi masarifinin «A» eetvelinde yeniden aeilan
ve iki maddeden ibaret bulunan 16 nci fasilda gosterilmesinde zaruret hissedilmistir.
Bu faslm 1 nci maddesine konan (110 460) lira tahsisat kanunun 4 ncii maddesine ilisik (4)
numarali cetvel mucibinee mezkur isletmede 1937 malt yilinda istihdam edilecek memur ve miistahdemlerin bir senelik iicret ve yevmiyelerinden ibarettir. Kadro asgari ihtiyac gozetilmek suretile tanzim edilmistir.
2 nci maddeye mevzu 161 421 lira tahsisatin mahiyet mufredatina gelinee;
Varidat esbabi mucibesinde mufassalan izah edilmis oldugii iizere Trabzon - Erzurum mesafesile Erzurum - hudud mesafesinin ayri, ayri ikiser giinde katedileeegi ve mevcud otobiis ve
kamyonlarm dortte birinin ihtiyatta bulunarak niutebaki dortte ueuniin bir senede azami bir
milyon oto kilometre yapacagi goz online alinarak mazot, yag, lastik, tenvir, teshin gibi miisLira
tehlek mevad masraflanna karsihk olmak iizere
ve otobiis ve kamyonlarrn tamiri ve tathiri iein muktazi ni/alzeme ve yidek parealar ve el emegi bedell olarak
kilo metre tazminati olarak
Dalmi ve muvakkat memuriyet ve teftis harcrrahr olarak
Isletme ihtiycr iein isticar edilecek mebani ve hangar icarile t'aal nicmurlara
nizamname mucibinee verilecek ev kirasi bedeli olarak
Demiirbas esya tamir ve tecdid ve tezyidi iein
Muvakkat memur ve miistahdem iicreti olarak
2454 numarali kanun mucibinee tekaiid sandigma verilecek tekaiid aidatile
% 1/2 malfiliyet karsiligi olarak
Miemur ve miistahdemine yapilacak sihbi yardim ve mualece, posta, telgraf ve
ilan iicretleri ve hasarat ve zayiat tazminati ve miiteferrika ve gayri nielhuz
gibi masraflar karsiligi olarak
>

56 300
48 000
11 250
4 960
11 600
6 500
9 660
7 611

5 540

cemnn 161 421
161 421 liradan ibaret bulunmaktadir.
Her iki madde yekCmunu teskil eden 271 881 Li ran in
1715 numarali kanunun 8 nci maddesi
mucibinee (Jum;huriyet Merkez bankasma verilecek % 1 it fa karsiligi olan 2 719 lira kanunun
1 nci maddesine ilisik (1) numarali
cetvelin 17 nci faslma dahil edilmistir.
ilisik (2) numarali cetvel. mucibinee §ark hatti ha.sila.ti olarak 2 370 000 lira ve transit yolu
liasilati olarak da 274 600 lira ki ceman 2 644 600 liraniu Devlet demiryollarinin 1937 mall yrli
but(,;e kanununun 2 nci maddesinde yazili B
isaretli cetveline eklenmesi lazim, geldiginden
kanunun 2 nci maddesi de buna gore tesbit edilmistir.
Kanunun 3 ncii maddesi ile de §ark hattindan camiamiza ilt.ihak eden memur ve mustahdenilerin idarenin 1937 niali yih
kadro cetvellerineithali taleb edilmistir.
Kanunun 4 ncii maddesi ile bir taraftan bu maddeye ilisik (4) numarali cetvel mucibinee
Trabzon - Iran hudud sosesi iizerinde isleyecek otobiis ve kamyon servisinde istilidaiu edilecek
meiniur ve mustahdemlerin kadrosunun kezalik idarenin mezkur yil kadro cetvellerine ilavesi
iein bu madde o suretle teklif edilmistir.
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Gtelir esbabi mucibesi
Mubayaasi kararlastirilip 1937 senesi ikinci kanunun 1 nei guniinden itibaren isletmesine vaziyet
edilmis olan Avrupa hatti:
288 kilometrelik Sirkeci - Pityon - Karaagac,
3 kilometrelik Karaagac, - Edirn'e
46 kilometrelik Mandira - Kirklareli
Kisimlarindan ifoaret ve ceman 337 kilometre uzunlugundadir.
Devlet Demiryollarinin 9 ncu isletme mintakasini teskil eden bu kisimlarin heyeti mmumiyesinden
1930 - 1931 mali yili baslangicindan itibaren elde edilen varidat;
1930
1931
1932
1933
1934
1935

-

1931
1932
1933
1934
1935
1936

senesinde
senesinde
senesinde
senesinde
senesinde
senesinde

2
2
2
2
1
2

467
303
005
473
813
375

100
922
270
472
876
739

ve i<jinde buluindugumuz 1936 - 1937 yilinin ilk alti ayinda tahakkuk etmis olan varidat 1 084 374
liradir. Gecen alti yilin birinci ve ikinci alti aylik devreleri arasindaki seyre gore hesab
ettigimiz
takdirde su ilk alti aylik gelirin de sene sonunda 1 900 000 die 2 000 000 lirayi bulmasi muhtemeldir.
Isletilen hattin uzunluguna gore kilometre basina diisen hasilat;
1930
1931
1932
1933
1934
1935

-

1931
1932
1933
1934
1935
1936

senesinde
senesinde
senesinde
senesinde
senesinde
senesinde

takriben
takriben
takriben
takriben
takriben
takriben

732
683
595
733
538
704

077
656
036
968
242
967

kurustur.

Yukardaki rakkamlari sira ile takib ettigimizde 1933 - 1934 senesi varidati harig olmak iizere
diger sender varidatinda 1931 den itibaren her sene bir miktar azalma ve 1935 - 1936 senesinde
tekrar bir yiikselme basladigini goriiyoruz. Bu hadise cihan iktisadi buhranimn ve ayni zamanda
otobiis ve kamyon rekabetinin tesirleri neticesi oldugu gibi 1933 - 1934 yili varidatindaki yiikselme de o sene iginde Alpuilu §eker fabrikasimn faaliyetini artirarak pancar, §eker, maden komiirii
gibi maddelerin evelki senelerden daha fazla nakledilmesinden ileri gelmigtir.
1937/1938 mall yili geliri
Alti senelik devre iginde tahakkuk etmi§ olan varidata gore bu hattin senelik gelirini vasati
bir hesapla kilometre ba§ma (6.647) lira olarak hesab etmek icab ediyorsa da cihan iktisadi
buhranimn eski siddetini kaybetmege ba§ladigi tarihten itibaren miinakalatta mahsiis bir salah
belirmi§ ve nitekim kilometre ba§ma dii§en varidat 1935 - 1936 yilmda (7 050) liraya kadar qikmistir. Bu yiikselme iyilik emareleridir.
tktisadi buhran, otobiis ve kamyon rekabeti tesirlerile hattin sarsilmi§ olan vaziyetini diizeltmek igin almacak tarife tedbirlerinde halkin tediye kabiliyeti gozetilmekle beraber bu gtinkii
varidat seyrile bir muvazene tesisi ciheti de ihmal edilmiyeceginden 1937 - 1938 mali yili varidatmin 1935 - 1936 senesi vaziyetine mu§abih bir safha irae etmesi umulmaktadir.
I§te bu goruslerin kanaat sevkile gelecek yilin varidati (2 350 000) lira olarak tahmin ediL
mi§tir,
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Yolcu

geliri

Yolcu geliri, 1930 - 1931 mali senesinden itibaren (1 149 000),
(1 018 000),
(819 000),
(756 000), (817 000), (866 000) lira olarak tahakkuk etmi§tir.
Hattin ba§tan ba§a otobiis rekabetine maruz bulunmasi tehlikesini onlemek maksadile J 934
senesinde yaprlan tenzilat sukutu tevkif ettikten ba§ka hattin varidatinda bir yiikselme temayiiJu.
de gostermi§tir.
Katarlarm seyriiseferlerinin ihtiyaca gore tadil ve islahi ve ana hatta tatbik edilen gidis, - donii§ halk ticaret biletleri gibi halkin kolaylikia seyahatlerine imkan verecek tarifelerin bu hatta
da te§mili gibi tedbirler yolcu trafigini bir az daha artirabilecektir. Fakat bu tedbirler rekabet
tehlikesini defe matuf olacagi cihetle trafik fazlasinin varidat uzerindeki tesiri ancak tenzilatm
birakacagi bo§lugu dolduracaktir.
Bu du§unceye binaen 1937 - 1938 yolcu geliri (900 000) lira olarak tesbit edilmi§tir.
Bagaj

geliri

Yolcu hareketlerini gogaltniak gayesine mustenid tedbirlerin trafikte husule getirecegi fazlaligi, kisa miiddetler zarfinda gidip gelecek ve bu itibarla yanlannda iicrete tabi bagaj e§yasi getirmiyecek yolcular te§kil edecegi igin bu kisim varidatta biiyuk bir degi§iklik olmasma ihtimal
verilmemekte oldugundan 1937 - 1938 yili bagaj geliri gee,en senelerin vasatisi uzerinden (15 000)
lira olarak tahmin edilmi§tir.
Mesajeri

geliri

§imdiye kadar bu hatta Mesajeri nakliyati, yatakli vagonlarla memleket liaricinden gelen ve
memleket haricine gonderilen kolilere inhisar etmis. ve 1930 - 1931 mail yilmdan itibaren her sene temin edilen varidat (1 500) ile (2 000) lira arasmda tebelliir etmigtir.
Dahili mesajeri nakliyatmin tesisinden soura varidatin Qogalacagi nazari dikkate almarak
1937 - 1938 yili mesajeri geliri (3 000) lira uzerinden hesab edilmi§tir.
Seyrise ri geliri
1930 - 1936 devresi iginde seyriseri nakliyatindan (32 000) ile (66 000) lira arasmda \re vasati
olarak (48 000) liralik bir varidat temin edilmi§se de seyriseri tarifesile yapilan nakliyatin kismen
liiks esyadan ve kismen askeri esya ve techizatindan ibaret bulunmasi dohi visile isletme gelirinin
bu kisim hig bir zaman miistakar bir seyir iizerinde yuriimemistir.
Bu cihet goz oniinde bulundurularak 1937/1938 yili geliri 1935/1936 vili geliri gibi 42 000 lira olarak tahmin edilmistir.
Seyrihafif

geliri

1930/1931 mali yilmdan itibaren 1935/1936 sonuna kadar seyrihafif geliri asgari 879 000 ve
azami 1 611 000 lira kaydetmis ve her seneye vasati olarak 1 217 000 lira isabet eylemistir.
Bu devre icjnde tasinan esya tonaji ise 280 000 ile 397 000 arasmda temevvue etmistir. Bu
tonajin takriben % 63 nii pancar, maden komiiru,, seker gibi Alpullu seker fabrikasinin istihlakat ve istihsalati ve % 9 nu zahire, karpuz ve kavun gibi mahsulati arziye, % 3 nii odun komiirii, miitebaki % 25 ni de diger esya ve maddeler teskil etmektedir.
Varidat seyrini 1930/1931 yilmdan itibaren senc sirasilc takib edeeek olursak kilometre basin a
diisen varidatin yalniz 1934/1935 yilinda 2 700ve diger senelerde 3 200 ile 4 800 lira ai-asmda
tebelliir ettigini goriiriiz.
tktisadi buhranin siddetle devam ettigi siralarda kamyon rekabetine de maruz kalinis olan bu
hattin, iktisadi hayatta salah baslayarak yalniz bir kamyon rekabeti tehlikcsihi basbasa kaldiktan
( S . Sayisi : 180)

- 3 5 sonra scyrihafif munakalutmdan kilometre basin a 4 000 liralik bir gelir temin etinosi pek nitisaid
goriiler/iedigindcn 1937/1938 yili esya geliriniu 1 340 000 lira olarak tahniininde tcreddiid odilmemistir.
Muhtelif

gelir

Tahmil ve tahliye, vezin, icar ve buna miimasil ameliyelere mukabil alinan iicretlerden toplanmakta olan bu gelirin bu hatta her sene 48 000 ile 58 000 lira raddesinde bir rakam kaydetmis olmasi nazari itibare alinarak 1937/1938 yili iginde vasati olarak 50 000 lira tabmin edilmistir.
Hiilasa :
Avrupa hattmm 1937/1938 mali yili isletmesinden ;
900 000 Lirasi Yolcu,

15 000
3 000
42 000
340 000
50 000

»
»
»
»
»

Bagaj,
Mesajeri,
Seyri seri
Seyri hafif,
Muhtelif,

Olmak iizere ceman 2 350 000 liralik bir gelir bekleyefoiliriz.
Bu hat memur ve imustahdemlerinden almacak sihhiye tevkifati yapilan hesab neticesinde 20 000
lira olaraik tesbit edilmis oluib bu fasil varidati ile beraber Ihattin 1937 mali yili geliri 2 370 000
lira olarak taihmin edilmistir.
Trabzon - Erzurum - hudud transit yolu hasilatina gelinee :
Mevcud 8 otobiis ve 24 kamyondan dortte birleri ihtiyata ayrcldiktan sonra bakiyesi tarn randimanla ^alistigi takdirde, yolcu i§in TraJbzon - Erzuruim mesafesinde yolcu basma 7 ve Erzurum hudut mesafesinde 7, 5 lira ueret ve esya igin Trabzon - Erzurum arasinda ton basma 35 ve Erzurum hudut arasmda 37, 5 lira, bagaj fazlasile seyri seri nakliyati i^in de bu ueretlerin 2 - 3 misli
alinacagi hesabile :
70 000 Lirasi Yolcu varidati,
55 000 » Bagaj ve seyri seri nakliyati,ti,
122 000
» Seyri hafif,
247 000
Ceman 247 000 lira bir varidat yapilacagi taihmin edilmektedir.
Bu serviste tahmil ve tahliye ve vezin iicretleri pek istisnai ahvalde almaeaktir, Ardiye muafiyeti
ise bir hafta oldugundan ardiye ucretlerinden miihim bir varidat beklenmez. Bu itibarla muhtelifeden basil olacak ciizi varidat diger varidat kisrmlarma dahil farzedilmistir.
Yukandaki varidata 3037 numarali kanunla buservis iqm verilen 280 000 lira tahsisattan 1936
mali yili icinde sarfedilmeyip 1937 senesine devrolunan tahsisat bakiyesi olarak tahmin edilen
25 000 lira ile memurlardan almacak 2 600 liralrk sihhiye varidatmin ilavesi halinde bu isletme hasilati umumiyesinin 247 600 liraya balig olaeagiarzolunur.
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Blitge enciimeni mazbatasi
T. B.M.M.
Biitge enciimeni
M. No. 130
Esas No. 1/703

26~V-1937
Yiiksek Reislige

Devlet demiryoilari ve limanlan i§letme umum miidurlugu. 1937 mali yili biitgesi hakkinda olup Ba§vekaietin 1 - I I I -1937 tarih ve 6/636 sayili tezkeresile Yiiksek Meclise gonderilen kanun layihasi enciimenimize havale edilmis. olmakla Nafia
vekaleti siyasi miiste^ari Sirri Day ve Devlet demiryollari ve limanlan isletme
umum muduru hazir olduklari halde okundu ve konusaildu.
Bevlet demiryollari ve limanlan isjetme idaresinin 1937 mali yili varidat biit§esi 1936 yilma nazaran 3 550 000 lira fazlasile 26 920 000 lira olarak teklif
edilmis. olup bu tahminatm gegmi§ yillann hasilati goz oniinde tutulmak suretile
1936 mali yili sonuna kadar elde edileeegi umulan miktarlara gore hesab edildigi
ve varidat kalemleri tesbit edilirken tulleri yekunu 145,5 kilometre tutan Qatalagzi - Zonguldak, Qetinkaya - Divriki, Qetinkaya - Hekimhan hatlari dahi 1937 yilmda islemege agilaeagmdan bunlardan elde edilecek gelirlerin de du§iinuldugu anla§ilmi§tir.
Trabzon - Iran transit yolu otobiis, otomobil ve kamyon isletmesile §ark demiryollari i§letmesine ait varidat ve masraflar dahi 1937 mali yili biitgesinde yer tutacagmdan bu isletmelere aid olmak iizere hazirlanan ayrr bir layiha Basvekaletin?
20 - V - 1937 tarih ve 6/1740 sayili tezkeresile Yiiksek Meclise gonderilerek enciimenimize verilmi§ olup, bu layiha ile Hukumetge ayrica enciimene verilen ve mukavelesi mucibince isletmeleri 1937 yili temmuz aymin 15 nde idareye gegecek olan
Fevzipa§a - Meydaniekbez ve Toprakkale - Payas hatlarma aid varidat ve masraf
cetvelleri dahi tetkik olunmu^tur.
Bunlardan §ark demiryollarma aid varidat bu hattan 1936 tarihinde kismen
girket, kismen de idare tarafmdan elde edilen hasilat ile gegen yillar hasilatma
gore hesab edilmi§ olup bu hesaba nazaran 2 664 000 lira, Trabzon - Iran transit yoluna aid varidat dahi elde mevcud vesaite ve mahalli nakil iicretleri rayicine gore yapilan hesablar neticesinde 274 600 lira ve nihayet Fevzipa§a Meydaniekbez ve Toprakkale - Payas hatlarma aid varidat ta on bucuk ay iginde yapilacagi taHmin olunan e§ya ve yolcu nakliyati nazari itibare ahnmak suretile hesab edilmis, olup bu hesaba gore 306 250 lira olarak teklif edilmi§tir.
Enciimene verilen izahata ve yapilan tetkiklere gore bu kisimlann her birine aid tekliflerin ihtiyath bir tahmine miistenid oldugu goriilerek kabul edilmis, ve biitiin kisimlara aid varidat kalemleri birle§tirilmek suretile Devlet demiryollari ve limanlan i§letmesi umum miidiirliigunun 1937 mali yili varidati
29 870 850 lira olarak tesbit edilmigtir.
Masraf biitgesi:
1936 yilma nazaran 3 555 343 lira fazlasile
( S. Sayisi : 180 )

26 920 000 lira olarak teklif

— 37 —
edilmekte olup bu fazlahgm i§letmeye agilacak olan 145,5 kilometrelik h a t t m personel masraflarindan, yeni te§kil edilen 3 igletme merkezi masraflarmdan ve
1936 yilinda 9 milyon tren kilometresi iizerinden hesab edilmis, olan i§letme masraflarmin 1937 yih icin 12 milyon tren kilometresi Iizerinden hesab edilmesi neticesi olarak ilavesi lazimgelen masraflardan, sene iginde teselliim edileeek
olan bazi h a t l a n n bakim masraflarmdan ve Eski§ehir atelyesinde lig ekip Qah$tirilmak suretile makine ve vagon tamirati i§lerinin genigletilmesi zaruretinden
ve 1934 yilina aid bugday nakliyatmdan dolayi Ziraat bankasma verilecek olan
prim kar§iligmdan ve Sivas atelyesi ic,in ismarlanacak olan 2 bucuk milyon liralik tezgah bedelinden 500 000 lirasmin 1937 biit^esine konulmasmdan ve sair
hizmetlerin icab eyledigi yeni masraflardan ileri geldigi anla§ilmi§tir.
gark Demiryollari ve Trabzon - I r a n transit yolu i§letme masraflari olarak
2 644 600 lira ve cenuptaki Fevzipa§a - Meydamekbez, Toprakkale - Pay as hatlarinin on buenk ayhk masraflari icin cle ayrica 226 250 lira talisisat
taleb olunmu§tur.
Masraf tertiblerine aid rakamiar eiiciimenimizce hirer birer tetkik edilmis. ve
her birisi hizmetlerin icab eyledigi miktarlardan ibaret oldugu gorulmii§tiir.
Ancak munhasiran ecnebi misafirlere tahsis edilmek iizere Hariciye vckaleti
namma mubayaasi Hiikumetge teklif edilerek tahsisati taleb oilman bir vagonun bu
vekalet namma mubayaasi dogru goriilmeyerek mubayaanm Devlet Demiryollari
tarafmdan yapilmasma karar verilmis. °lmakla bu is icjn masraf tertiblerine yeniden acilan bir fasla 80 000 lira konulmu§tur.
Muhtelif kisimlra aid masraf tertibleri birle§tirilmek suretile Devlet Demiryollari ve limanlari igletme umum mudurliigu 1937 mail yili masraf
biiteesi de
29 870 850 lira olark tesbit edilmi§tir.
Biitge kanunu:

•

.

Bu kanunun birinei ve ikiuci maddeleri
termektedir.

varidat ve masraflarm

miktarmi gos-

tjcjincii madde : 1937 yilina aid idarenin memur kadrosunu irae etmekte olub
gegen seneye nazaran bu kadroda goriilen fark isdetmeye acilacak olan yeni hatlarla
§ark Demiryollari ve Trabzon - Iran transit yolu isjetmesi ve cenup hatlarmm muhtac. oldugu personellerin ve tren kilometresinin artmi§ olmasindan ileri gelmektedir.
Dorduncii madde : Btitge kanununda bulunmasi lazim gelen bir hiikiim ile E r zurum - Sankamis, hattmin tarif esini tesibit etmekte olub aynen kabul olunmugtur.
Be§inci madde : Normal butge ile tediye olunamayan bazi islerin yapilabilmesi
icin idareye 4 000 000 liraya kadar istikraz akdine salahiyet vermekte ve bu istikrazin 1936 yilmda tahsisat kaydedilmiyeri varidat fazlalarile 1937 yili iginde elde
edileeek varidat fazlalari ve blithe tasarrufati ile kar§ilanacagini tayin etmekte
ve 6 nci madde de muamelati nakdiye kolayliklarini temin i§in idareye Maliyenin
kefaletile 2 000 000 liraya kadar kisa vadeli istikrazlar akdine salahiyet vermekte
•olub aynen kabul olunmu§tur.
(S. Sayisi: 180),
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Yedinci madde : Devlet demiryollari sebekesi iizerinde 1937 mali yili zarfmcla
iicretsiz veya tenzilatli iicretle kimlerin seyaliat edeceklerini tt^sbit etmekte olub
madde hiikmii Encuraenimizce incelenmi§ vc liizum goriilen abzi degisiklikler
yapilmi§tir.
Sekizinci madde : — Tlcretsiz seyabatler igin idarenin verecegi miisaadeyi talidid etmekte ve 1936 yilma nazaran 200 aded fazlasile bu miisaade adedini yedi yiize Qikarmakta olub yeni hatlarm da seebkeye ithal edilmis olmasi yiiziinden bu
artis tabii gorulmustur.
Dokuz ve onnncu maddeler gecen yil biitge kanununda yer tutmus maddeler
olub bu sene de bunlarm teklif veghile kabulii miinasib goriilmiis ve hiikiimleri
1937 yilrnda da devam edecek olan kanunlari gosteren (H) cetveli (1936 yili biitge
kanununun 11 nci maddesi) layiha metnine almraak suretile degistirilmistir.
Enciimenimizce bu degisikliklerle kabul edilen layiha Umumi Heyetin tasvibine
konulmak iizere Yliksek Reislige sunulmustur.
Rs.V.
M. M.
Ka.
Isparta
Trabzon
Istanbul
Qorum
Qorum
Edirne
Milkerrem tjnml R. Karadeniz F. Oymen M. Cantekin E. S. Akgol F. Kaltakiran
Griimiisane
D. Sakarya
Ordu
H. Yalman

Malatya
O. Taner
Sivas
Remzi Qiner

Manisa
T. Turkoglu

Maras
T. Tiridogln

Yozgad
S. tgoz

( S. Sayisi : l8(J)

Mus
S. Qiloglu

Mus
S. Ataman

— 39 —

Devlet Demiryollan ve Limanlan i§letme umum mudurlugu
1937 mail yili butge kanunu layihasi
HtTKtTMETtN T E K L t F I

BtTTCE E N C t T M E N l N l N T A D l L t

MADDE 1 — Devlet demiryollan
ve limanlan isletme umum mudurlugu
1937 mali yili maraflan icin bagli (A)
isaretli cetvelde
goterildigi
uzere
(26 920 000) lira tahsiat verilmistir.

MADDE 1 — Devlet demiryollan ve
limanlan isletme umum miidurlugu
1937 mali yili masraflan i§in bagli (A)
isaretli
cetvelde
gosterildigi tizere
29 870 850 lira tahsisat verilmistir.
MADDE 2 — Umum miidurliigiin
1937 mali yili masraflarma karsilik olan
varidat bagli (B) isaretli cetvelde gosterildigi tizere 29 870 850 lira tahmin
edilmistir.

MADDE 2 — Umum miidurliigun
1937 mali yili masraflarma kar§ilik olan varidat bagli (B) isaretli cetvelde
gosterildigi iizere (26 920 000) lira tahmin edilmistir.
MADDE 3 — Umum mudiirlugim
1937 mali yili daimi memur ve miistahdemlerile nakil vasitalan kadrolan
bagli (C) isaretli cetvelde gosterilmis-*
tir. Bu cetvelde derece ve sayilan gosterilen daimi memur ve mustahdemlerin ayliklan 2847 numarali kanunun
hukiimleri dairesinde tesbit ve tesviye
olunur.

MADDE 3 — Umum miidurliigiin
1937 mali yili daimi memur ve miistahdemlerile nakil vasitalan kadrolan bagli (C) isaretli cetvelde gosterilmistir.

MADDE 4 — Umum miidiirliik tarafmdan isletilmekte olan demiryollan,
limanlar, iskeleler ve maden ocaklarmm
butiin varidat ve hasilati bunlara mahsus kamm ve nizamnameler dairesinde
tahsil olimur.
Erzurum - Sankamis ve suabati demiryollan igin 1929 biitgesine bagli (C)
isaretli tarif e ahkami 1937 mali yihnda
da tatbik olimur. Bu tarifede tadilat
icrasma Nafia vekili salahiyettardir.

MADDE 4 — Umum mudiirliik tarafmdan isletilmekte olan demiryollar
ve diger motorlii vasitalar, limanlar,
iskeleler ve maden ocaklarmm biitiin varidat ve hasilati bunlara mahsus kanun
ve nizamnameler dairesinde tahsil olunur.
Erzurum - Sankamis. ve suabati demiryollan iein 1929 biitQesine bagli (( 1 )
isaretli tarife ahkami 1937 mali yilmda
da tatbik olunur. Bu tarifede tadilat icrasma Nafia vekili salahiyettardir.

MADDE 5 — (585 000) lirasi Ankara gar binasi insaatinm ikmalile tesisat ve tezyinatina, (1 100 000) lirasi
Sivas atelyesi insaatinm ikmalile tevsiat ve iltisak yollarma, (1 030 000) lirasi Geyve - Yezirhan arasmdaki (57) kilometrelik hattm tecdidine, (398 000)
lirasi hat tevsiatile muhtelif istasyon
binalari ve hangar ve ambar insaatma,
(887 000) lirasi da vagon ve rotatif kar
makineleri mubayaasma sarfedilmek u-

MADDE 5 — (585 000) lirasi Ankara gar binasi insaatinm ikmali ile tesisat ve tezyinatina, (1 100 000) lirasi
Sivas atelyesi insaatinm ikmalile tevsiat ve iltisak yollarma, (1 030 000) lirasi Geyve - Vezirhan arasmdaki (57)
kilometrelik hattm tecdidine, (398 000)
lirasi h a t tevsiatile muhtelif . istasyon
binalari ve hangar ve ambar insaatma,
(887 000) lirasi da vagon ve rotatif kar
makineleri ve tezgah mubayaasma sar-
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zere (4 000 000) liraya kadar istikraz
akdine ve bankalarda hesabi cari agtirmaga Nafia vekili ve bu hususa kefalet
etmeye ve icabmda hazine bonosu gikarmaga da Maliye vekili salahiyettardir.
Bu menbalardan hasil olan mebalig
bir taraftan varidat biitgesinde agilaeak
hususi fasla irad ve diger taraftan masraf biitgesinde yukarda yazili hizmetlerin her birisi iejn agilacak hususi fasillara tahsisat kaydolunur.
1936 mali yili butgesinin tahsisat kaydedilmeyen varidat fazlalarile 1937 mali
yili masraf biitgesinin tasarrufati ve
muhtemel varidat fazlalan bu istikrazm
itfasma tahsis olunmu§tur. Mezkur istikrazm bu suretle itfa edilmeyen kismi
idarenin muteakib yillar biitgesine konacak tahsisat ile kar§ilanir.
MADDE 6 — 1937 mali yili nakdi
muamelatinm tedviri ve 600 000 liraya
kadar malzeme, 600 000 liraya kadar
komiir ve 400 000 liraya kadar ah§ap
travers stoklan 3 r apmak igin umum miidurliik 2 000 000 liraya kadar kisa vadeli istikrazlar akdine ve bankalar nezdinde hesabi cari agdirmaga ve Maliye vekili de bu istikraza kefalet etmege
mezundur.
MADDE 7 — Devlet demiryollari
^ebekesi iizerinde 1937 mali yili zarfmda ucretsiz veya tenzilatli iicretle seyahat etmek selahiyetini haiz olanlar bagli (D) i^arctli cetvelde gosterilmistir. Devlet demiryollari ve limanl a n umumi idavcsinin teskilat ve vazaifine dair
23 mayis 1927 tarih ve
1042 mimarali kanunun 24, 28, 30 ve
34 licit maddelovinin eshas nakliyatma
aid hukiimlerilo mezkur kanunu muaddil 1 haziran 1929 tarih ve 1483 sayib kanunun 8 nci maddesinin 2 nci fikrasi hiikmii 1937 mali yili zarfmda tatbik olunmaz.
1042 numarali kanunun 25 nci maddesile.21 haziran 1930 tarih ve 9623 sayili Tcra Vekili eri Heyeti kararnamesinin hukiimleri bakidir.

fedilmek iizere (4 000 000) liraya kadar istikraz akdine ve bankalarda hesabi cari agtirmaga Nafia vekili ve bu hususa kefalet etmege ve ieabmda hazine
bonosu gikarmaga da Maliye vekili salahiyettardir.
Bu membalardan hasil olan mebalig
bir taraftan varidat biitgesinde agilacak
hususi fasla irad ve diger taraftan masraf butgesinde yukarda yazili hizmetlerin her birisi igin agilacak hususi f asilra tahsisat kaydolunur.
1936 mali yili butgesinin tahsisat
kaydedilmeyen varidat fazlalarile 1937
mali yili masraf butgesinin tasarrufati
ve muhtemel varidat fazlalan bu istikrazm itfasnia tahsis olunmu§tur. Mezkur istikrazm bu suretle itfa edilmiyen
kismi Idarenin muteakib yillar biitgesine konacak tahsisat ile kar§ilanir.
MADDE 6 —1937 mali yili nakdi muamelatmm tedviri ve 600 000 liraya kadar
komsr, 1 000 000 liraya kadar malzeme ve ah§ap travers stoklan yapmak
igin Umum mudurluk 2 000 000 liraya
kadar kisa vadeli istikrazlar akdine
ve bankalar nezdinde hesabi cari agtrrmaga ve Maliye vekili bu istikraza kefalet etmege mezundur.
MADDE 7 — Devlet demiryollari §ebekesi iizerinde 1937 mali yili zarfmda
ucretsiz veya tenzilatli iicretle seyahat
etmek selahiyetini haiz olanlar bagli
(D) i§aretli cetvelde gostorilmistir.
Devlet demiryollari ve limanlan
TTmumi idaresinin te§kilat ve vezaifine
dair 23 mayis 1927 tarih ve 1042 sayili
kanunun 24 ve 28 nci maddelerinin eshas
nakliyatma aid hiiklimlerile mezkur
kanunu muaddil 1 haziran 1929 tarih
ve 1483 sayili kanunun 8 nci maddesinin
2 nci fikasi hiikmii 1937 mali yili zarfmda tatbik olunmaz.
1042 mimarali kanunun 25 nci maddesile posta kanununun 53 ncii maddesinin degistirilmesine dair olan 3108
mimarali kanun hiikmii ve 21 haziran
1930 tarih ve 9623 sayili t c r a Vekilleri
Heyeti kararnamesinin 1 nci Umumi
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miifettise aid hukmii harig olmak iizere
diger hukumleri bakidir.
MADDE 8 — Devlet
demiryollari
ve limanlari i§letme umumi idaresinin
teskilat ve vazaifine dair olan 1042
numarali kanunu muaddil 1483 numarali kanunun 8 nci maddesinin 1 nci
fikrasma tevfikan idare enciimenince
verilecek muvakkat miisaadenamenin
adedi (700) ii gegemez.
MADDE 9 — Asagida
gosterilen
fikralarda yazili hizmetlerden her biinrin senesi biitgesine konulan tahsisati kafi gelmedigi takdirde ilaveten
sarfma liizum goriilecek miktari tediyeye umumi
miidiirliik
mezundur.
Bu suretle husule geleeek tahsisat farki hesabi katide ayrica gosterilir:
A- Tahmil ve tahliye iicretleri,
B - Mahkeme masraflari,
C - Semplon ekspresi
agigmdan
Tiirkiye hissesi,
D - Reddiyat ve bilet satisi aidati,
E - I r a d getiren emlak, resim ve
vergileri,
MADDE 10 — Devlet demiryollari
memur ve mustahdemleri igin Nafia
vekaletince tasdik edilmis olan memur
ve mustahdemler talimatnamesi hududu
dahilinde kalmak sartile haftada beser
ve hafta icjerinde istimal edilmedigi
takdirde senede 300 kiloyu gegmemek
iizere getirilecek erzak ve esya ile evlilere senede (2 000) ve bekarlara (1 000)
kiloya munbasir olmak iizere getirilecek mahrukat meeeanen naklolunur.
MADDE 11 — 1932 - 1936 mali yillari biitge kanunlarmdan hiikiimleri 1937
mali yili zarfmda dahi devam edecek
olanlan bagh (H) i^aretli cetvelde gosterilmistir.

MADDE 8 — Aynen kabul edilmi§tir.

MADDE 9 — Aynen kabul edilmis-

tir.

MADDE 10 — Aynen kabul edilmis-

tir.

MADDE 11
tir.

Aynen kabul edilmi§-

MADDE 12 — 1932 mali yili sonuna
kadar sarfolunup ta mahsubu iera edilmeyen mebaligin eski seneler biitgelerinde kullamlmayan tahsisati kargihk
tutularak 1937 mali yili biitgesinde agilaeak ayri bir fasla masraf kaydi suretile mahsubu icra olunur.
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MADDE 12 — Bu kanun 1 haziran.
1937 tarihinden muteberdir.
MA DDE] 13 — Bu kanunun hiikumlerini icraya Maliye ve Nafia vekilleri
memurdur.
1 - TIT - 1937
B$. V.
Ad.V.
M. M. V.
/. Inonil
$. Saracoglu
K. Ozalp
Ha. V.
Da. V.
Ma.V.
$. Kaya
Dr. T. R. Aras F. Ajjrdli
Na.V,
Mf.V.
1LV.
*S\

Arikan

S. I. M. V.
Dr. B. Say dam

A. Qetinkaya

G.I.V.
JSana Tarhan

MAUDE 13 — Aynen kabul edilmi§

tir.
MADDE 14 — Aynen kabul edilmis.
tir.

C. Bayar

Zr.V.

Bevlet demdryolan ve limanlan isletme
umum mihdwiugih 1937 malt yili bitige
kauunu layihasvna ek kanun layihasi
MADDE 1 — Devlet Demiryollan ve
Limanlan t§letme Umum mudiirluguniin 1937 mali yili biitge kanununun
1 nci maddesinde yazih (A) cetvelinin
merbut (1) mimarah cetvelde yazili fasillan ile, yenij agilan faslina
ceman
(2 644 600) li ralik tahsisat zam edilmi^tir.
MADDE 2 — Mezkur kanunun 2 nci
maddesinde yazili (B) cetvelinin merbut (2) numarali cetvelde yazili fasillan
ile, yeni a^ilan faslina ceman (2 644 600)
lira ilave edilmi^tir.
MADDE 3 — Mezkur kanunun 3 ncii
maddesin.de yazili (C) cetveline ili§ik
(3) numarali cetvelde yazili kadrolar
eklenmistir.
MADDE 4 — Mezkur kanunun 3 ncii
maddesinde yazili (C) cetveline kezalik
ilisik (4) numarali cetvelde yazili kadrolar eklenmistir.
MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran
1937 tariliinden muteberdir.
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MADDE 6 — Bu kanunun luiklimlerini ieraya Nafia ve Maliye vekilleri
memurdur.
18 - V - 1937
B^. V. V.
Ad. V.
M. M. V.
Dr. R. Saydam
S. Saracoglu
K. Ozalp
Da. V.
Ha. V. V.
Mai. V.
8. Kaya
8. Saracoglu
F. Agrah
Mf. V.
Na. V.
Ik. V.
8. Ankcm
A. Qetinkaya
C. Bayar
S. 1. M. V.
G. 1. V.
Zr. V.
Dr. H. Say dam liana Tarhmi Muhlis Erkmen
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1936

M.

Mubassasatm ttev'i

tJcret ve yevmiyeler
1 Daimi memur ve miistahdemler
2 Muvakkat memur ve mustahdemler
3 Ankara mesken tazminati

1937 mali yili icin

Mali yili
tahsisati
Lira

HiikumetQe
taleb edilen
Lira

Enciimence
kabul edilen
Lira

6 416 993

7 625 117

7 663 660

26 000
150 000

42 000
212 330

42 000
212 330

Fasil yekunu

6 592 993

7 879 447

7 917 990

Daimi memuriyet harcirahi
Muvakkat memuriyet harcirahi
Devir ve tefti§ harcirahi
tdare te§kilatina dahil memur
ve miistahdemlere yardim
Memur ve mustahdemler elbise bedeline % 50 yardim
Memur ve miistahdemlere verilecek ikramiye ve tazminatMekteb "bulunmayan yerlerdeki memur ve miistahdem QOcuklarimn tahsil masraflarma
yardim
Eski§ehir Qirak pansiyonunun
masraflarma yardim
Mualecat ve sihhi imdad kutulari masrafi, memur ve miistahdemlerle ailelerine sihhi
muavenet, cenaze ve sihhi nakliye masraflari
2454 numarali kanun mucibince verilecek tekaiid aidati ile
maluliyet kar§iligi

9 960

16 600

16 600

31 259
85 482

48 700
102 200

48 700
102 200

85 000

95 000

95 000

10 000

16 000

53 000

25 000

25 000

25 000

0

27 000

27 000

150 000

185 000

185 000

420 000

547 000

549 625

Pasil yekunu

690 000

895 000

934 625

tdare masraflari
1 Kirtasiye, matbu evrak ve
mecmua bedeli ile demiryollar
dergisine yardim

165 000

185 000

185 000

1
2
3

4
5

6
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1936
Mali yili

M.

Muhassasatm nev'i

2 Mefrugat ve demirba§ tamir,
teedid ve tezyidi masraflan
3 Posta, telgraf ve telefon iieretleri
4 tlan iicretleri
5 Mahkeme masraflan, serbest
avukat iicretleri ve aidat
6 Kilometre tazminati
7 Mebani icari, memur ve miistahdemlere verilecek ev kirasi
8 trad getiren emlak vergileri
9 Miiteferrik masraflar

tahsisati
Lira

1937 mali yili igin
HiikfimetQe
taleb edilen
Lira

Enciimence
kabul edilen
Lira

220 050

276 000

276 000

10 000
10 000

11 000
16 000

11 000
16 000

20 016
463 000

23 000
495 000

23 000
515 420

71 520
5 000
38 310

93 000
6 000
55 284

93 000
6 000
55 284

1 000

1 000

1 000

1 003 896

1 161 284

1 181 704

3 501 740

3 808 000

3 888 610

2 828 519

3 707 000

3 721 440

2 950 135

3 657 000

3 686 580

30 000

32 000

32 000

226 000

255 000

255 000

10 000

10 000

10 000

6 000

13 000

13 000

3 000

4 000

4 000

[Misafir kabul masrafi dahil]

10 Temsil masrafi
Fasil yekunu
t§letme masraflan
1 Mebani, muharrik ve miiteharrik edevatin tenvir, teshin,
mahrukat, yag ve sair miistehlek mevad masraflan
2 Muharrik ve muteharrik edevatin tamir ve tathir masraflan
3 Hat, kopriiler, telgraf hatlari,
liman, nhtim, iskele ve dubalar tamir masraflan, fidanliklar iicret ve masraflan ile yol
alat, edevat ve levazimrmn tamir, teedit ve tezyidi masraflan
4 Fevkalade kazalar, arizalar ve
sel tahribati masraflan
5 Sabit tesisatin tamir, tevsi ve
yeniden insasi masraflan
6 Elektrikli ve elektriksiz isaretler masraflan
7 Transit vagonlarm edevat tatili iiereti
8 Kaza ve tieari esya hasarat ve
zayiat tazminati
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*~46~1936
F.

M.

8

Muhassasatin nev'i

10
11
12
13

0

14

mali yili iciii

Hukumetge
taleb edilen
Lira

Enciimence
kabul edilen
Lira

9 Tahmil ve tahliye iicret ve
masraflari

93 000

203 000

203 000

Fasil yekunu

9 648 394

11689 000

11813 630

2 000

2 500

2 500

4 000

4 000

4 000

3 000

3 000

3 000

38 500

95 000

95 000

81 500

133 000

133 000

1 000

1 000

1 000

130 000

238 500

238 500

150 000
7 000
1 000

50 000
1 500
400 000

50 000
1 500
400 000

Fasil yekunu

158 000

451 500

451 500

Tesisat ve tevsiat masraflari
Sigorta iicret ve sermayesi
Tekaild, dul ve yetim maaglari
Mubayaa olunan hat ve limanlarm senelik faiz ve itfa kar§iliklari ve sair masraflari
Bakimi idareye devredilen hatlarin noksanlarinm ikmali
masraflari

288 200

978 000

978 000

55 000

62 000

62 000

1 860

1 860

1 860

5 855 755

4 975 909

4 975 909

250 000

0

0

0

500 000

500 000

Mijtenewi masraflar
1 Gayri melhuz masraflar
2 Beynelmilel simendiferler korigresine istirak masraflari
3 Semplon ekspresi agigindan
Tiirkiye hissesi
4 Ecnebi memleketlere gonderilecek talebe ile memurlarm iicret, masraf ve harcirahlari
5 Ecnebi miitehassislarm iicret
ve masraflari
6 Demiryollar spor tegekkiillerine yardim
Fasil yekunu

9

Ml

Mali yili
tahsisati
Lira

Borglar
1 Faiz ve aciyo
2 Eski seneler borglari
3 Reddiyat ve bilet satisi aidati

3071 numarali kanunun 2 nci
maddesi mucibince Sivas cer
atelyesi tezgah ve sair tesisati
masrafi
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1936
F.
15

M.

1937 mali yili igin

Mali yib
tahsisati
Lira

Muhassasatm nev'i

Hukumetge
taleb edilen
Lira

Enciimence
kabul edilen
Lira

Trabzon - Iran hudud transit
yolu otobiis, kamyon ve otomobil i§letmesi masraflan
1 tlcret ve yevmiyeler
2 Sair masarifi umumiye

0
0

110 460
161 421

110 460
161 421

Pasil yekunu

0

271 881

271 881

0

0

80 000

228 858

292 719

295 751

25 029 657

29 564 600

29 870 850

Ecnebi misafirlere mahsus servis vagonu bedeli
1715 numarah kanunun 8 nci
maddesi mucibince Cumhuriyet Merkez bankasina verilecek itfa kar§ihgi

16
17

T«*

UMUMI YEKUN

B - CE1?VELl
1936
F.

M.

Varidatin nev'i

1 Demiryollar hasilati
1 Yolcu
2 Yolcu agirhgi
3 Mesajeri
4 Seyriseri
5 Seyrihafif
6 Muhtelif hasilat
Pasil yekunu

1937 mall yili igin

Mali yili
muhammenati
Lira

Hukumet§e
tahmin edilen
Lira

Enciimence
tahmin edilen
Lira

6 150 000
200 000
450 000
900 000
13 850 000
570 000

8 250 000
205 000
453 000
1 092 000
17 400 000
750 000

8 328 750
205 000
461 750
1 100 750
17 610 000
750 000

22 120 000

28 150 000

28 456 250
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1936
F.

HiikumetQe
tahmin edilen
Lira

Enciimence
tahmin edilen
Lira

Liman ve nhtim ve iskeleler
hasilati
1 Haydarpa§a liman ve rihtimi
2 Derince limam
3 Iskeleler

630 000
150 000
0

600 000
150 000
50 000

600 000
150 000
50 000

Fasil yekunu

780 000

800 000

800 000

M.

2

1937 mali yili igin

Mali yili
nmhammenati
Lira

Varidatm nev'i

' • — —

3
4
1
2
3
4
5

6

0

5

_ _ =

Sihhiye tevkifati
Miitenevvi hasilat
tstimalclen lskat edilen vagon,
lokomotif ve hurda demirler
sati§i
Memurlardan almacak tahsil
iicreti
Qiraklardan almacak pansiyon
iicreti
'
Idareye aid binalardan almacak icar bedeli
1 haziran 1912 tarihli itilafnamesine tevfikan Izmir liman
idaresinden senevi maktuan
almacak bedel
Faiz

170 000

220 000

220 000

5 000

5 000

5 000

2 500

2 500

2 500

0

20 000

20 000

35 000

35 000

35 000

7 500
0

7 500
50 000

7 500
50 000

Fasil yekunu

50 000

120 000

120 000

Bakimi i§letmeye devredilmi§
hatlardaki nevakis bedellerine
mahsuben Nafia vekaleti btitgesinden almacak mebalig

250 000

0

0

Trabzon - Iran hudud transit
yolu otobtis, kamyon ve otomobil i§letmesi hasilati'

0

274 600

274 600

UMUMl YEK0N

23 370 000

29 564 600

29 870 850

(S. Sayasi : 180)

— 49 —
C - CETVELI
Memuriyetin nevi

Umum

Derece

Aded

1
2
5
6.II
8
9
10
11
12

1
2
1
1
1
1
2
3
2

mudiirlilh

Umum miidiir
Umum miidiir muavini
Umumi Katib
Seferberlik miidiirii
Evrak ve dosya amiri
Kalem amiri
Kalem §efi
Masa sefi
S. 1 memur

•

14
Teftis

heyeti

Teftlg heyeti reisi
Miifetti§'
Miifettis.
8 . 1 miifettis.
8. I I miifettis
Kalem §efi
8. I memur
8. I I memur

'2
4
5
6.II
8
10
12
14

1.
J
7
1
1
1

17
tstatistik

amirligi

Istatistik amiri
Kalem §efi
Masa §efi
8. I memur
8. I I memur

(5.II
10
11
12
14

1
1

3
5
4
5
5
6.II
6.II
6.II
7

1
2
1
1
1
2
8
1
2

<>
o

1
2

Yol dairesl
Yol dairesi reisi
Yol dairesi reis muavini
Yol heyeti fenniye miidiirii
Demir kopriiler heyeti fenniye miidiirii
Yol atelye mudiirii
S. I yol miifetti^i
S. I diplomali muhendis
Ziraat rmifettisi
Emniyet tesisati miifettisi
( S. Sayisi : 180 )
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Menmriyetin nevi

Istimlak amiri
S. I I diplmoali mliliendis
S. I merkez fen memuru
S. I telgraf miifettisi
S. I sube sefi
Istimlak sefi
Kalem amiri
Bas ressam
S. I I merkez fen memuru
S. I I telgraf miifettisi
S. I ressam
Masa sefi
Muhasib
S. I kisim sefi
S. I I kisim sefi
S. I memur
S. I I ressam
S. I I memur
Mavici
S. I bekgi
S. I I bekc,i

Derecfi

7
8
8
8
8
9
9
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
14
17.111.
18.11
18.111

Aded

1
9
1
2
3
1
2
1
5
3
6
3
6
6
3
5
3
7
2
1
4
93

Cer dairesi
Cer dairesi reisi
Cer dairesi reis muavini
Cer heyeti fenniye miidiirii
Atelyeler miidur muavini
8. I cer miifetti§i
S- I diplomali miihendis
S. I I cer miifettisj
Komiir teselliim §efi
S. 1 Morkez fen memuru
Kalem amiri
S. I I merkez fen memuru
Bas ressam
8. I ressam
Masa sefi
S. I memur
S. I I ressam
S. I I memur
S. I daktilo
S. I I daktilo
Mavici

3
5
4
5
6.II
6.11
8
8
8
9
10
10
11
11
12
12
14
14
16
17.111

1
1
1
1
4
6
2
1
3
1
r)

1
6
9
2
2
1
2
1
53
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Memuriyetin nevi

Aded

3
5
5
5
6.II
8
9
9
10
10
11
12
14

1
1
1
1
11
13
14
6

dairesi

Ticaret ve hasilat reisi
Ticaret reis muavini
Hasilat reis muavini
Mufettis
S. I mufettis
S. I I mufettis
Murakip
Kalem amiri
Kalem sefi
Mudekkik
Masa sefi
S. I memur
S. 11 memur

CD 00

Ticaret ve hasilat

Derece

40
70
85
260

Maliye ve muhasebe isleri dairesi
Maliye ve muhasebe isleri reisi
Maliye ve muhasebe isleri reis muavini
S. I mesul muhasib
8. I I mesul muhasib
S. I mufettis
S. 11 mufettis
Kalem amiri
Murakip
Mudekkik
Kalem sefi
Masa sefi
Muhasib
S. I memur
S. I I memur
Memur namzedi
Bas veznedar
S. I veznedar
S. I I veznedar
S. I bekgi
S. I I bekgi

3
5
6.1
6.II
6.II
8
9
9
10
10
11
11
12
14
16
9
10
12
18.11
18.111

1
2
3
7
3
4
15
2
6
4
34
22
35
39
1
3
9
16
1
11
218

Hareket

dairesi

Hareket dairesi reisi
Harekot dairesi reis muavini
S. I miifettis
S. I I mufettis,
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3
5
6.II
8

1
2
1
1

Memuriyetin nevi

Derece

Kalem amiri
Masa §efi
S; I memur
Si. I t memur

9
11
12
14

Aded

1
2
2
1
11

Sihhat isleri

mudilrlugu

Sihhat i§leri miidiirii
Miitehassis doktor
S. I miifetti§
S. I I miifetti§ (Eczaci)
Ecza methar §efi
S. I I eczaci
Masa §efi
S. I I memur
Eczaci kalfasi
Ba§ hem§ire
Hem§ire
Etiiv makinisti
Hasta bakici
A§QI basi
S. I I hademe

4
6.1
6.II

8
8
10
11
14
14
14
17.1

16
17.11
17.11
18.111

1
3
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
5
1
7
30

Zat isleri

mildurlugil

Zajt i§leri miidiiru
Kalem amiri
Kalem §efi
Masa §efi
S. I memur
S. I I memur

4
9
10
11
12
14

1
2
1
11
4
13
32

Malzeme

dairesi

Malzeme reisi
»

»

Bas, miifetti§
S. I miifettig
S. I I mufetti§
Siparis, §efi
Sipari§ memuru

muavini

3
5
6.1
6.II

8
7
9
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- 6 8 Memuriyetin nevi

Derece
9
10
11
11
12
14

Kalem amiri
Mudekkik
Masa §efi
Muhasib
S. I memur
S. I I memur

Hukuk i§len mudurlugii
Hukuk igleri mlidurii
»
»
»
muaviiii
Mu§avir avukat
S. I I avukat
Masa §efi
S. I I memur
Memur namzedi

4
5
4
6.II
11
14
16

Daire mudurliigu
Daire mlidurii
S. I I memur
S. I I §ofor
S. I Hademe
S. I I hademe
S. I I bek§i

9
14
15
18.11
18.111
18.111

l§letme mudilrlilkleri
S. I Isletme miiduru
S. I I isletme mudiiru
Isletme amiri
Kalem amiri
Kalem §efi
Masa §efi
S. I memur
S. I I memur
Memur namzedi
S. I I daktilo

3
4
6.1
9
10
11
12
14
16
16

( S. Sayisi : 180 )

Memuriyetin nevi

t§letme

Derfeee

h&kimlikleri

S. I doktor
S. I I doktor
S. I l l doktor
S. I eczaci
S. I I eczaci
S. I l l eczaci
S* I memur
S. I I memur
Eczaci kalfasi

6.II
7
8
9
10
11
12
14
14

Isletmeler

kukuk

isleri

mnirlikleri

Hukuk igleri amiri
S. I I avukat
&
Masa §efi
MOTTIUT' namzedi

6.II
6.II
11
1(>

tsletmeler

daire

menvurluhian

Masa §efi
S. I I memur
S. I hademe
S. I l h a d e m e
S. I bekci
S. II bekci

Haydarpasa

11
14
18.11
18.111
18.11
18.111

liman ve rihtim has

Liman rihtim ba§miifetti§i
Liman rihtim miifetti§i
Kalem amiri
Kalem §efi
Tahmil ve tahliye gefi
Masa §efi
Silo §efi
S. I memur
S. I I memur
Deniz ba§ memuru
S. I I Romorkor kaptani
S. II romorkor makinisti
Mavna kaptani
( S . Sayisi : 180)
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6.1
7
9
10
11
11
11
12
14
11
14
14
17.1
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Memuriyetin nevi

Derece

18.1
18.11
18.111
18.11
18.111
18.11
15
18.1
19.1
19.11

Romorkor ate§§isi
S. I liademe
S. I I hademe
S. I bek^i
S. I I bekci
Magazaci
S. I yol §avu§u
Amele §avu§u
S. I amele
S. I I amele

Aded

4
1
3
2
24
2
1
6
19
5
92

Isletmeler

yol has

mufettisUMeri

Yol bas miifettisi
S. I yol miifettisi
S. I yol atelyesi mmtaka miihendisi
S. I I miihendis yol miifettisi
Miihendis sube §efi
S. I sube sefi
S. I I sube sefi
Istimlak sefi
S. I I telgraf miifettisi
Kalem sefi
S. I I merkez fen memuru
S. I ressam
S. I kisim sefi
S. I fidanlik fen memuru
Muhasib
S. I I kisim sefi
S. I I fidanlik fen memuru
S. I memur
S. I I ressam
S. I I memur
S. I telefon tesisat memuru
S. I I telefon tesisat memuru
S. I I daktilo
Telefoncu
S. I I bek§i
Grecld bekcisi
Drezinor

6.1
6.II
6.II
7
7
8
9
9
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
14
14
15
16
17.111
18.111
19.1
19.1

10
9
3
3
13
26
10
1
1
10
11
1
60
6
33
108
3
16
8
34
1
8
1
21
138
236
184
955
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Memuriyetin neri

Derece

Aded
r^,,:,^-

Isletmeler

cer has milf ettislihleri

Cer ba§miifetti§i
S. I eer mufettigi
S. I elektrik i§leri §efi
S. I I cer miifetti§i
S. I I diplomah miihendis
8. I I elektrik i§leri §efi
Miihendis depo §efi
S. I depo §jefi
S. I I Atolye §ubc aniiri
8. I I depo §efi
Kalem §efi
8. I usta ba§i
Bas, makinist
8. I I merkez fen memuni
§efmontor
8. I ressam
8. I I usta bay:
8. I Makinist
Masa sefi
8. I mcmur
Bas, revizor
8. I nezaret makinisti
8. I I memur
8. IT makinist
Mezun ate§ci
Puvantor

8. I gotor
8. I I gofor
8. II sab it makine makinisti
8. I I nezaret makinisti
8. I l l §ofor
8. I revizdr
8. I I revizor
8. I I daktilo
Memur namzedi
8. I lokomotif ate$yisi
8. I I lokomotif ate§gisi
Pompaei
8abit makine ateycjsi
Gardvagon
8 . 1 bekgi
Magazaci
8. I I bekgi

6.1
6.II
7
8
8
8
8
9
9
10
10
10
10
10
11
II
11
11
11
12
12
13
14
13
14
15
14
15
13
14
16
14
16
16
16
17.1
17.11
17.11
18.1
18.1
18.11
18.11
18.111

11
4
3
5
1
1
8
17
3
17
10
6
1G
1
5
1
1
J 64
10
41
20
30
39
229
119
4
7
6
<>

8
3
51
39
1
294
163
!>6
112
222
4
13
59

1849
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Memuriyetin nevi

Derecc

Aded

Isletmeler Jiareket hasmilfettisUkleri
Hareket basmiifetti§i
S. I hareket miifetti§i
S. I I hareket miifetti§i
S. I gar sefi
S. I I gar §efi
S. I istasyon §efi
S. I I istasyon §efi
S. I l l istasyon §efi
Hareket memuru
S. I ambar muhasibi
S. I I ambar muhasibi
Ba§ yardimci
S. I yardimci
S. I I yardimci
Memur namzedi
Kopyeci
Kalem §efi
S. I ressam
S. I memur
S. I I memur
Bas manevraci
S. I manevraci
S. I I manevraci
S. I makasci
S. I I makasci
S. I bekcj.
S. I I bekcj.
S. I lambaci
S. I I lambaci
Hamalba^i
S. I hamal
S. I I hamal
S. I tren muayene memuru
S. I I tren muayene memuru
S. I seftren
S. I I §eftren
Bagaj kondoktorii
Kontoktor
Gardfren

6.1
6.II
8
8
9
10
11
12
14
13
14
14
15
16
16
17.111
10
11
12
14
15
17.11
17.111
18.111
19.1
18.11
18.111
18.1
18.11
18.111
19.1
19.11
11
12
14
15
16
17.11
18.11

10
14
43
5
18
65
169
531
292
28
117
25
122
205
114
6
4
1
21
18
9
74
100
203
561
28
138
13
13
13
17
296
13
6
71
230
113
337
578
4621

( S. Sayisi : 180 )

— 58
Derecc

Memuriyetin nevi

MASBAF

TEBTlBLmtNDEN

DCBET

Tesellum ve sevk

ALANLA

Aded

It

§efligi

Tesellum §efi
S. I kimyager
S. I I kimyager
Kalem amiri
Miidekkik
Masa §efi
S. I memur
S. I I memur
Laboratuar kalfasi
Magazaci
Amele cjavugu
S. I I hademe
8. I I bekcj

7
9
10
9
10
11
12
14
14
17.111
18.1
18.111
18.111

1
1
1
1
1
7
3
4
1
2
1
2
2
27

Hwydarpa§a

magazasi

8 . 1 magaza §efi
Kalem §efi
Masa gefi
8. I memur
8. I I memur
Memur namzedi
Kamyon goforii
Amele gavugu
Magazaci
8. I I hademe
8. I I bekcj
8. I I amele

SAX
10
11
12
14
16
17.111
18.1
17.111
18.111
18.111
19.11

1
1
10
10
6
J
1
1
4
f)

10
;:>;>

Ankara

magazasi
6.II

10
11
12
14
16
17.111
17.111
18.1
( S. Sayrsi : 180 )

1
1
7
4
8
1
rH

S. I magaza §efi
Kalem §efi
Masa §efi
S. I memur
S. I I memur
Memur namzedi
Kamyon §oforu
Magazaci
Amele §avu§u

3
1
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Memuriyetin nevi

S. I bekcj.
S. I I bekgi
S. I I hademe
S. I I amele

Derec*
18.11
18.111
18.111
19.11

Aded

1
3
2
10
43

Konya magazasi
S. I I magaza sefi
Kalem sefi
Masa sefi
S. I memur
S. I I memur
Memur namzedi
Magazaci
Amele gavusu
S. I I Hademe
S. I I bekcj.
S. I I amele

9
10
11
12
14
16
17.111
18.1
18.111
18.111
19.11

1
1
4
3
4
1
2
1
1
2
5
25

Eski§ehir magazasi
S. I magaza sefi
Kalem amiri
Masa §efi
S. I memur
S. I I memur
Memur namzedi
Magazaci
Amele §avu§u
S. I I hademe
S. I I bekgi
S. I I amele

6.II

9
11
12
14
16
17.111
18.1
18.111
18.111
19.11

1
1
•6

7
6
2
4
1
2
7
10
47

Izmir magazasi
S. I magaza §efi
Kalem amiri
S. I memur
S. I I memur
Memur namzedi
Magazaci
Kamyon §oforii
Amele §avu§u

6.11
9
12
14
16
17.111
17.111
18.1
( S . Sayra : 180 )
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1
6
8
2
3
1
1
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Memuriyetin nevi

S. I I hademe
S. I I bekgi
S. I I amele

Dcrccc

Aded

18.111
18.111
19.11
35
Erzurum magazasi

S. I I magaza §efi
S. I memur
S. I I memur
•S. I I hademe
8. I I bekci
S. I I amele

9
12
14
18.111
18.111
19.11

1
1
3
1
2
5

13
Sirheci magazasi
Masa §efi
S. I I memur
S. I I amele

11
14
19.11

1
1

6.11
9
12
14
17.111
18.1
18.11
19.1

1
1
5
4
4
1
1
6

Yedikule magazasi
S. I magaza §efi
Kalem amiri
S. I memur
S. I I memur
Magazaci
Amele gavu§u
S. I hademe
S. I amele

23
Kirtasiye,

matbua magazasi

(Sirheci)
12
14
19.11

S. I memur
S. I I memur
S. I I amele

Eshisehir atelyesi
S. I atelye mudiirii
S. I atelye miidiir muavrni
( S. Sayisi : 180 )

5
6.1

1
1
1
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Derece

S. I diplomali muliendis
Fabrika kisim amiri
S. I atelye sube amiri
S. I I diplomali muhendis
S. I I atelye sube amiri
Kalem amiri
S. I I merkez fen memuru
S. I ustabasi
Kalem sefi
Masa sefi
S. I ressam
S. I I ustabasi
§ef montor
S. I memur
Bas puvantor
S. I I ressam
S. I sabit makinist
S. I I memur
Puvantor
Mavici
S. I bekcj.
S. II bek§i

6.II
6.II
8
8
9
9
10
10
10
11
11
11
11
12
12
12
12
14
15
17.111
18.11
18.111

Aded

4
2
1
1
10
1
8
2
2
2
1
3
14
6
1
1
1
5
10
1
3
14
95

Halkapmar

atelyesi

S. I atolye sube amiri
S. I I Atolye §ube amiri
Kalem amiri
S. I ustabagi
S. I I ustabasi
S. I ressam
S. I memur
Bas, puvantor
S. I sabit makinist
S, I I memur
Puvantor
Sabit makine ates^isi
S. I bekgi
S. I I bekgi

8
9
9
10
11
11
12
12
12
14
15
18.1
18.11
18.111

1
1
1
1
2
1
2
1
1
3
3
2
1
o

22
Alsancdk

atelyesi

S. I diplomali muhendis

( S. Sayisi : 180 )

6.II
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S. I I diplomali miiliendis
S. I I atolye §ube amiri
S. I I ustaba§i
S. I memur
8. I I memur
Puvantor
8. I bekgi
S. I I bekgi

Derece

8
9
11
12
14
15

18.11
18.111

Aded

1
1
2
2
;j

2
8
4

24

Yedikule atelyesi
S. I I atelye miiduru
S. I atelye §ube amiri
Kalem §efi
Masa §efi
8. I I ustaba§i
S. I memur
Bas puvantor
S. I I memur
Puvantor
S. I bekgi

6.II
8
10
11
11
12
12
14
15

18.11

1
1
1
1
3
2
1
2
2
4

18
Edirne atelyesi
S. I ustabasi
S. I memur
Puvantor
S. I bek§i

10
12
15

18.11

1
1
1
2

Matbaa wmirlijji
7
9
11
12
14
16

Matbaa amiri
Kalem amiri
Masa §efi
S. I memur
S. I I memur
Memur namzedi
S. I I hademe
S. I I bekgi
S. I I amele

18.111
18.111
19.11

1
1
2
1
4
1
2
2
3

17
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Eshisehir talebe pansiyonu
Kalem sefi (pansiyon miidiirii)
S. I memur (miizakereci muallim)
S. I I memur
Hem§ire
A§<jiba§i

S. I I hademe

Derece

10
12
14
17.1
17.11
18.111

Aded

1
2
1
1
1
9
15

Eski§ehir girak pansiyonu
Kalem sefi (pansiyon mudurii)
S. I memur
S. I I memur
Hem§ire
A§Qibasi

S. I I hademe

10
12
14
17.1
17.11
18.111

1
2
1
1
1
7
13

Milteferrik mustahdemler
S. I diplomali muhendis
S. I memur
S. I sabit makinist
S. I siirveyan
Memur namzedi
S. I I yol §avu§u
S. I I bekc,i
S. I ustaba^i
S. I I sabit makine makinisti
Sabit makine ate§§isi
Bahgivan

6.II
12
12
12
16
17.11
18.111
10
13
18.1
18.11

1
1
1
1
1
3
11
1
1
1
20
42

TBABZON - IBAN HUDUD TBANSlT YOLU OTOBtlS,
KAMY ON YE OTOMOBIL ISLET ME Si KADBOSU
Cer
S. I cer miifettisi
Muhendis depo s.efi
Basmakinist
Kalem §efi

6.II
8
10
10
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S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

I memur
I I memur
I sofor
I I §ofor
I l l §ofor
I I hamal
I ustaba§i
I I ustaba^i

Dereee

Aded

12
14
14
15
16
19.n
10
11

1
4
12
26
38
6
1
1
93

Ticaret ve hastlat
6.II
9

S. I miifetti§
Murakip

1
1
2

Muhasebe
S. I I veznedar
S. I I memur

12
14

1
1

(J.II
12
11
12
13
14
11
i8.ni
18.111
19.11

1
1
2
5
1
1
1
3
1
9

Hareket
8. I hareket mufetti§i
S. 1 memur
S. I I istasyon §efi
S. I l l istasyon §efi
S. I ambar muhasibi
S. I I ambar muhasibi
S. I treii muaveiie memuru
S. I I bekgi
S. I I hademe
S.' I I hamal

25
Hekimlik
8
18.111

S. I l l doktor
S. I I hademe

Hukuk
Serbest avukat
( S. Sayisi : 180 )
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Memuriyetin nevi

MASRAF

TERTtBtNBEN

Derece

tJCRET

Aded

ALANLAR

Magaza
S. I memur
8. I I memur
S. II bek(^i
Magazaci
S. I I amele

12
14

1
3
1
1
4

i8.ni
17.111
19.11

10

1 — Umumi yekun dahilinde kalmak sartile ihtiyac goruldugu takdirde kadrolar arasmda munakale icrasina
Umumi mudiirliik saldhiyettardir.
2 — Masraf tertibine dahil bulunan telgraf qavuslan,
surveyanlar, yol bekgileri, has montor, sdbit makine makinisti ve atesgileri, amele gavuslari, amele, lavajci, yol gavusu
ve muavinleri ve hammallarla 2847 numarah barem kanununa ili§ik (2) numarah cetvelde yasili bulunan mustahdeminin aded kadrolan ihtiyaca gore Umumi mildurlukge ta~
yin olunur.
3 — Leninakandaki istasyon sejinin ucretine ilaveten
milteferrika tertibinden verilecek tahsisatm miktari Umumi mudurlukge tayin olunur.
,
4 — Kullanilacak bekgi kopeklerinin tesbit ve iasesinin
milteferrika tahsisatmdan tayin ve tefriktna Umumi mudiirliik saldhiyettardir.

NAKlL

VASITALARI

KADROSU
Aded

Hizmet otomobili
Magaza kamyonu
Kamyon (Samsun sahil hattinda)

1
3
2

Binek ati (Qeltik maden muhendisligi emrinde)

6
1
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D - CETVELI
Pcretsis scyahat etmek hakhi-m haiz olanJav
1 - Devlet demiryollan isjetme idaresi memur ve mustahdemlerinden h a t l a n n
teftig, in§a, tamir, muhafaza, idare ve isjetme iglerile muvazzaf olanlarla sihhi
i§ler ve tegkilatta vazifedar bulunanlar.
2 - Gidi§ ve geliglerindie muvakkat bir vazife ve memuriyetin ifasi igin ba§ka
bir yere gonderilen ve getirilenlerle sab it vazifelerde olub bulunduklari yerden
diger bir yere naklen tayin olunanlar (Gidecekleri yere kadar) yeniden tavzif ve
tekalid edilen, kadro ve tegkilat veya idari sebeblerle aciga gikanlan, istifa eden
veya liizmetten affolunan Devlet demiryollan memurlan ile miistalidemleri ve aile
beyannamelerinde yazili ailesi efradi (Kendi, ev egyalan ve elili hayvanati daliil)
ancak idareye intisab miiddeti alti ayi doldurmadan istifa edenlere ve aileleri
efradma bu teshilat yapilmaz.
3 »• Senede iki defaya munhasir olmak iizere umum gebeke iizerinde arzu ettikleri yere kadar gidis. ve gelisjerinde Devlet demiryollan i§letme idaresinin memur
ve miistahdemleri ile aile beyannamelerinde yazili aileleri efradi ve memurve ailesi
ile birlikde seyahat etmek mecburiyetinde bulunan hizmet^iler vo i§letmedeki
usulune tevfikan senede bir defa olmak iizere Devlet demiryollan ve limanlan
askeri komisyonu reis ve azalarile irtibat zabitleri ve Nafia vekaleti miinakalat ve
demiryollar ve limanlar insaat dairelerinin bilumum memur ve miistahdemleri ve
bunlarla birlikde ikamet eden harcirah kararnamesile mu ay yen aileleri efradi
(Kendi egyalan dahil).
4 - Vefat, evlenme ve sair sebeblerle iase
miikellefiyeti
memura tevecciih
eden aile efradi (gidecekleri yere kadar kendi ve ev esyalan ve ehli hayvanati dahil) ile vefat eden memur ve miistahdemin aile
beyannamesinde yazili
ailesi efradi (gidecekleri yere kadar kendi ve ev esyalan ve ehli hayvanati
dahil).
5 - Diger permi haklarma halel gelmemek iizere ahvali sihhiyelori dolayisile
baska mahallere gitmelerine sihhi liiznm gosterilen memur ve miistahdemlerle aile bevannamelerinde yazili aileleri efradi (500 kiloya kadar esvalari dahil).
Bu suretle gonderilecek gocuklar «10» yasmdan kiiciik oldugu takdirde aile
efradmdan birisi refakat edebilir.
6 - Vazife icabi olarak aynca yol masrafi almamak ve kendi hududlari dahiline munhasir kalmak iizere seyahat eden umumi miifettisler, valiler, kaymakamlar, nahiye miidiirleri.
7 - Devlet demiryollan ve limanlan umumi idaresi memur ve miistahdemlerinin Qoeuklarmdan tahsil miiddetleri zarfmda mekteb bulunan en yakm mahalle
gidip gelecekler (banliyo haric) her yolcu katarmda iiizibati temine memur
ve en fazla iki polis ve bir inzibat memuru ile vazifeten katarda bulunmasi
icab eden giimriik memurlari ile dahili ve mill] emniyet igin Nafia vekaletinin
alakadar vekaletlerle birlikte tesbit edeeegi miktardaki k a r t l a n hamil olan sivil
veya formali z^bita memurlari ve ay da bir defaya munhasir olmak iizere garsisi
bulunmayan veya mevcud gar§i ihtiyaci temin edemeyen mahallere erzak tedariki igin gidecek memurlar veya aileleri (10 yasim ikmal etmemis. gocuklar vali( S. Sayisi : 180 )
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deleri ile birlikte seyahat edeiblirler).
8 — Nafia vekaleti miiste§ari, miinakalat reisi ile DemiryoUar ve limanlar in§aat dairesinin miiseccel memur ve miistalidemlerinden vazif eleri icabi seyyar olanlarla devir ve teftise memur buluiianlara miktarlari in§aat dairesinee bildirilmek
sartile hizmet karti verilir.
Sabit vazifelerde olub ta buhmduklari yerden diger bir yere nakledilen veya
diger bir vazif eye gonderilen demiryollari in§aat memur ve miistahdemlerine
vazif eleri basina en kisa yoldan gitmek §artile gidis. ve gelisjerinde permi verilir.
9 — Demiryollari guzergahmda Devlet telgraf hat ve merkezlerinin insa ve tamirlerini if a ve bu in§a ve tamirleri teftis islerile muvazzaf fen miifettisleri ve hat
memurlari,
10 — Miitekabiliyet §artile miicavir deuiiryolu sirketleri memurlarmdan Devlet
demiryollari sebekesi iizerinde seyahat edeceklerle beynelmilel miitekabiliyet sartile ecnebi memleketler. demiryollari memurlarindan ve ailelerinden Devlet demiryollari sebekesi iizerinde seyahat edecekler.
11 — Nafia vekili emrile hamiline mahsus olarak verileeek 5 adet kart hamilleri,
12 — Yevmi vazifeleri dolayisile banliyo giizergahmda oturan Devlet demiryollari memur ve mustahdemleri.

TenzilatU ilcretle seyahat etmek

hakkim

haiz olanlar

1 — Senede iki defaya munhasir olmakiizere, Devlet Demiryollari Isletme Idaresi
memur ve miistahdemieri ile aile beyannamesinde yazili aileleri efradi ve Nafia
vekaleti miinakalat ve demiryoUar VA limanlar insaat dairelerinin memur ve mil
tahdemleri ile Devlet Demiryollari askeri komisyon reis ve azalari ve irtibat zabitleri ve bunlarla birlikte ikamet eden harcirah kararnamesinde yazili aileleri efradi.
2 — Beynelmilel miitekabiliyet §artile ecnebi memleketler demiryollari memurlarmdan ve miitekabiliyet §artile civar hatlar memurlarindan Devlet demiryollari
§ebekesi iizerinde seyahat edecek olanlar ve aileleri,

( S. Sayisi : 180 )
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H - CETVELt
1932 malt senesi biltge kanunu: No. 1978
MADDE 6 — Mudanya iskelesinin
barb esnasmda askeri demiryollari idaresince tecdiden in§a edilmis. olmasmdan mlttehassil hukuk ve menafi Mudanya belediyesine terkolunmugtur.

Devlet demiryollanna aid olup ta i§bu iskeleden gegeeek olan malzeme, mahrukat, alat ve edevattan belediyece resim almmaz,

1984 malt senesi biltge kanunu: No. 2478
MADDE 13 — Anadolu demiryollari idaresince Eski§ehir ve Kiitahya
vilayetleri (jiftgilerine tevzi edilen tohumluk bedelinden idareye heniiz borglarmi
odemeyenlerden yoksuzluklari
mezkur vilayetleree
bildirileceklerin
bore kayidlan terkin ve digerlerinin takib ve tahsiline devam olunur.
MADDE 14 — Muayyen tarifeli vo-

sait ile seyahat eden yolculardan almacak nakliyat resmi hakkmdaki 10 nisan 1340 tarih ve 472 numarali kanuna
miizeyyel 25 haziran 1932 tarih ve 2030
numarali kanunun 1 nci maddiesi ile tayin edilen 45 giinliik miiddet Devlet demiryollari ve limanlari isletme idaresine
munhasir olmak iizere 75 giine iblag
edilmistir.

19;}/) malt senesi biltge kanunu: No. 2740
MADDE 13 — Devlet demiryollari
ve limanlari isletme umumi idaresi, in§aat, balast, travel's, malzemei fer§iye,
muharrik ve miiteharrik edevat, komur,
kereste, demir kopriiler ve aksami ile
tahmil ve tahliye isleri icjn senesi biitgesindeki tahsisatin nisfim teeaviiz et-

memek sartile ati seneye samil taalihiidat icrasma mezundur.
MADDE 16 — Devlet demiryollari
sebekeye miicavir sehir ve kasabalarla
istasyonlan arasmda otobiis ve kamyon
servisleri yapmaga mezundur.

1936 malt yili biltge kanunu: No. 2991
MADDE 12 — 1818 sayili kanunla
insaat ve isletmenin ayrilmasi iizerine
insaat dairesi teskilatmda kalip Devlet demiryollari ve limanlari isletme

umum miidurluk kayidlerine dahil bulunan demirbas esya bedelleri terkin
olunur.
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S. Sayisr.210
Ankara §ehri imar Mudurlugu te§kilat ve vazaffinin Ankara
belediyesine devri hakkmda kanun layihasi ve Oahiliye ve
Btitge encumenleri mazbatalan (I/828)

T. C.
BafwMlet
ISiWarlar mudurlugu
Soyi : 6/1779

22 -V - 1937

Biiyiik Millet Mecliai Yufosek Reisligine
Ankara §ehri Imar mudurlugii teskilat ve vazaifinin Ankara belediyesine devri hakkmda
hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 21/V/1937 tarihinde Yuksek Meclise arzi kararlastrnlan
kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur.
Basvekalet vekili
Br. B. Saydam

Mucib sebebler layihasi
Yeniden kurulmakta olan Ankara §ehrinin Devlet merkezi olmasi hasebile hususi ehemmiyeti
derpis edilerek imar i§lerinin hnsusi §ahsiyeti ve istisnai salahiyetleri haiz miistakil bir tesekkiil
marifetile idaresi zaruretinden dogan Ankara §ehri imar mudiirlit§u te§kilatmm §ehrin tanzim
ve iman vazifeieri esas itibarile uhdesinde bulunan belediyeye verilmesi tesis, tanzim ve imar i§lerinin bir elden idaresi bazan tahaddiis etmekte olan iniiskilatin onlenmesi noktasmdan faideli
gorulerek Ankara $ehri imar mudurlugu teskilatmm hususi kanuniarmda gosterilen hak, vazife
salahiyetleri tamamen mahfuz kalmak §artile Ankara belediyesine devri muvafik goriilmiis ve kanun layihasi bu maksadla hazirlanmistir.
1) Lagvedilecek imar miidurlugunun bore, ve alacaklarile taahhiidlerinin ve demirbas esyasinin yerine kahn olan Ankara belediyesine intikal etmesi tabii oldugundan bu cihet kanunun 1 nci
maddesinde tasrih edilmi^tir.
2) 1351 sayili kanun Ankara imar iniidurlugune bazi salahiyetler vermis oldugundan bu salahiyetlerin aynen Ankara belediyesi tarafindan kullanilacagi kanun
layihasinm 2 nci maddesinde
tasrih edilmistir.
3) Her sene uniumi muvazeneden Ankara §ehri imar mudurlugu butgesine tahsis edilmekte olan
paralarm Ankara belediyesine verilmesi, §ehrin pilan tatbikatmin yiiriitulmesi ve tanzim i§lerinin
goriilebilmesi icJn zaruri oldugundan layihanin 3 ncii maddesi bu maksadla kalt-me almmi^tir.
4) Umumi muvazeneden tahsis edilecek ve istikraz yolu ile temin edilecek paralarm maksad
dahilinde istimalini ve ba§ka yerlere nakil ve sarfedilmemesini teminen layihaya hiikiimler konmustur.
5) 1937 yili zarfmda yapilacak 150 000 liraiik istikraz igin layihaya muvakkat bir madde konulmustur,
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Dahiliye Encumeni mazbatasi
T, B. B. M.
Dahiliye EnciiMeni
Karar No. 22
Esas No. 1/828

26 -V-1937

Yiiksek Reislige
igun olacagi kanaati izhar edildi.
Bu kanaate, Dahiliye vekili de istirak ve
muvafakat beyan etti.
Bunun igin layiha, araedilen sekli ihtiva ve
ifade edecek tarzda tadil edildi. Bu tadilin liizuimlu bir neticesi olarak da 1351 numarali kanunun 4 ncii maddesini degistiren bir metin ilave
rilundu.
Havale nmcibince Butge eiiciimenine tevdi
buyurulmak iizere Yiiksek Reislige takdim ki-

Ankara §ehri Imar mudiirliigri teskil&t ve vaizifelerinin Ankara Belediyesine devri hakkinda
hazirlanan ve tcra Vekilleri Heyetinee Yiiksek
[Meclise arzr 21 -V-1937 tarihinde kararlastirilan kanun layihasmm igonderildigine dair 22 - V 1937 tariihli ve 6/1779 numarali Yiiksek Basvekalet tezkeresi, imelfuflarile birlikde Eneiimenimaize tevdi feuyurulmus; oldugundan 25 - V-1937
itarihli igtimamda, Dahiliye vekili hazir oldugu
halde okundu ve icalbi miizakere olundu.
Ankara Imar mudifrliigii teskil&tnm Ankara
Belediyesine devredilmesi maksadmr istihdaf etimeikte olan layiha, imar islerinin taHbikatmda halen tesadiif edilmekte olan ibazi musfciilati refetmek nofctasindan faydalar temin edecegi icjn esas
itibarile kaibulii muvafik goriildii.
Cereyan eden miizakere sirasinda; hiikmi sahsiyeti lhaiz olan ibu miidiirliigiin belediyeye devredilmesi ve mudiiirliik biit^esine fcelediye biitgesi
meyaninda husuisi bir Onsrm olarak yer verilmesi,
Ankara sehri Imar miidiirliigii teskilaitmdan Ibeklenilen faaliyet oiizerinde az, §ok bir tesir birakacagi igibi, bu tesekkiiliin belediyeye devrinden
imemul olan faydanm tarn derecede istihsaline
imedar olamnayacagi fikri hasil oldu.
Bunjun iizerine, Ankara sehri Imar moidurliigiiniin haiz oldugu biitun karnini salahiyet ve
vazife ve teeskikul aynen muhafaiza edilerek belediyeye baglanmasi, istihdaf edilen gayeye daha uy-

lindi.
Dhiliye Ea. Reisi
Reis V.
Bu M. M.
Tekirdag
Tekirdag
Mardin
C. Uybadm
F. Oztrak
E. Ergin
Katib
Mardin
Afyon K.
Burdur
E. Ergin
/. U. Aykurt
/ / . Onaran
Bursa
Qanakkale
Qoruh
F. Giivendiren
H. E.
A. Tiiziin
Qorum
Erzurum
Erzurum
K. Alpsar
N. Elgun
Z. Soydemir
Kars
Kiitahya
Malatya
E. Ozoguz
M. Corner
E. Barkan
Samsun
Samsun
Srvas
M. A. Yuruker
Z. Durukan
M. $. Bleda
Tokad
Tokad
Urfa
R. Pekel
/ / . Ergun
B. Gunay
Zonguldak
Zonguldak
Urfa
II. Turkmen
M. Dingsoy
R. Vardar

Btitce encumeni mazbatasi
T.B.M.M.
Biitge encumeni
M. No. 185
Esas No. 1/701,828

\
30 - V •• 1937

Yiiksek Reislige
Ankara §ehri Imar miidiirliigii tegkilat ve
vazifelerinin Ankara Belediyesine devri hakkinda olup Ba§vekaletin 22 - V - 1937 tarih ve

6/1779 sayili tezkeresile Yiiksek Meclise gonderilen kanun layihasi Dahiliye encumeni mazbatasile birlikte encumenimizce verilmis, olmakla

(S. Sayisi : 210)
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Dahiiiye vekili $iikrii Kaya ve Maliye vekaleti
namma Biitge ve mali kontrol umum mudiiru
Cemal Ye§il hazrr olduklari halde okundu ve
konuguldu.
Hiikumetge hazirlanan layihanm esasi haddi
zatmda bir §ehrin imar i§leri Belediyenin vazifeleri ciimlesinden oldugu halde yeni kurulmakta olan Ankara §ehrinin Devlet merkezi olmasi
hasebile bu §ehre aid imar i§leri Ankara §ehri
Imar miidiirlugii namile te§kil edilmi§ olan hiikmi §ahsiyeti haiz hususi bir te§ekkiile verilmi§
ve bugiine kadar Dahiiiye vekaletine bagli ve
miilhak biitge ile idare edilen bu miiessese kendisine verilen i§ler iizerinde <jali§mi§ olup Ankara Belediyesi yaninda ve belediye i§lerinden
bir kismi ile me§gul bulunan bu mudiriyetin
faaliyeti tatbikatta bazi miigkuller ihdas eylemi§ bulundugundan miiessesenin hukuki mevcudiyetine nihayet verilerek buna aid hukuk ve
vecaibin Ankara Belediyesine devredilmesinden
ibaret bulunmaktadir.
Dahliye enciimeninee yapilan tadilatta ise
Imar miidiriyetine tevdi edilmig olan i§ler heniiz ikmal edilmedigi ve halen i§lemekte bulunan bu miiessesenin mevcudiyetine nihayet verilerek hukuk ve vezaifinin mutlak surette Ankara Belediyesine devri munasip goriilmiyerek
mudiriyetin §ahsiyeti hiikmiyesmi muhafaza
§artile Ankara Belediyesine baglanmasi maksadi takip olunmugtur.
Bnciimenimiz meseleyi biitiin §iimulile tetkik
ettikten ve hiikumetge hazirlanan layiha ile
bilahare Hukumetin de igtirak ettigi anla§ilan
Dahiiiye enciimeninee hazirlanan metni miitalea
eyledikten sonra heniiz i§lerini bitirmemi§ olan
Imar mudiirlugiine aid te§kilat ile meveudiyetinin oldugu gibi muhafazasi aneak bu idarenin Ankara belediye reisi tarafmdan temsil
edilerek Imar miidurliigiinun Belediye reisi emrine verilmesi ve te§ekkiilde esasen mevcud olan

idare heyetince verileeek kararlarm icrasi da
Belediye reisine tevdi olunmasi ve biitc,esinin
idare heyeti tarafmdan yapilarak Icra Vekilleri
Heyetince tasdiki munasip olacagi neticesine
vanknis v© bu MX taranm Belediye ile Imar
anudiirlugii icra islerinin Ibir elde toplanmasi suretile tatbikatta tesadiif oluuan miisjkulatm foertarai ledileeegi ve (bu sayede Hazinece Imar miidiirlugune her sene verilmekte olan yardim paralannin da kontrolii temin edilmis. bulunacagi
cihetle en muvafik §nekil olacagi kalbul edilmi^tir.
iBu esasa gore layihanin rniaddelerinde icalb
eden degisjklikler yapildigi gibi maaddelerin
miiitaleasmdan vazifhan anlasxLaeagi iizere intikalin icaib eyledigi hukiimlerle kanuna ikonulmasmda fayda umulan bazi yeni Ihuikiimler Have edilani^tir.
Ewelce bu idareye aid olub Huikumet^e Yiiksek Meclise gonderilerek Enciimenianize havale
edilmis olan 1937 biitge layihasmin da tetkikine
liuizuon kalmamistir.
Umumi Heyetin tasviibine foonulmak iizere
Yiilksek Reislige sunulmustur.
Biitge En. Reisi
Rs. V.
M.M.
Burdur
Isparta
Tralbzon
M. §eref Ozkan Miikerrem tlnsal R. Karadeniz
KL
Balikesir
Istanbul
Coram
F. Oymen
E. Adakan
M. Cantekin
Qorum
Diyarbekir
Edirn©
E. Sdbri Akgol
Riistu Bekit
F. Kaltakvran
Gumusjane
Izmir
Malatya
D. Sakarya
H. Qakir
0. Taner
Manisa
Mus
Mus
T. Turkoglu
§evki Qiloglu
$. Ataman
Ordu
Siird
Sivas
H. Yatonan
M. Mayakon
Remzi Qiner
Yozgad
8. lgoz
i

( & Sayisi : 2id )

1

- 4 HteHMETlN TEKjLtFt

DAHlLlYE ENCtlMENlNtN

DE(lI§TlRi§i

Ankara sehri Imar mudiirliigu teskilat ve vazaifinin Ankara belediyesine devri hakkmda
kanun layihast

Ankara sehri imar niiidurlugiinun Ankara belediyesine bglanmasi hakkmda kanun layihast

MADDE 1 — Ankara s,ehri lmar miidurlugiiniin kannnu maksuslarmda gosterilen tfsjkilat,
vazife, salal?iyet ve haklari Ankara belediyesine
devredilnustir. Mezkur mMurliigun demirbas.
e$yasi, borg ve alacaklan ile taahhiidleri Ankara belediyesine intikal eder.

MADDE 1 — Ankara sehri imar mndurlugu,
hususi kanunlarda gosterilein te^kdlati, vazife ve
salahiyetleri baki kalmak sartile Ankara belediyesine bag-lanmi^tir.

MADDE 2 — 1351 sayili Ankara sehri imar
kanunu ile Imar miidiiriine verilmis olan
salahiyetler Ankara belediye reisi tarafmdan
istimal olunur.

MADDE 2 — Imar idare heyeti; Icra Vekilleri Heyetince intihab edilecek olan Maliye, Sihhat ve igtimai muavenet, Nafia, Dahiliye vekaletlerine mensub hirer zat ile iki miitehassistan
ve belediye reisi ile imar mMuriinden tesekkul
eder.
Mare Heyetine, belediye reisi riyaset eder.
Haftda en az bir defa igtimai muktazi olan
heyetin memur olan azalarrna mesai saati haricindeki galismalan igin ayda 50 §er ve reisine
75 liraya kadar huzur iicreti verilir.
Heyetin memur olmayan miitehassis azasinm huzur iicreti, Icra Vekilleri Heyeti kararile tesbit olunur.

MADDE 3 — Her sene umumi muvazeneden Ankara sehri Imar miidiirlugii but§esine
tefrik ye tahsis edilmekte olan paralar Ankara
belediyesine verilir.

MADDE 3 — Imar miiduru, belediye reisinin
intihabi ve Dahiliye vekilinin tasvibi uzerine
Icra Vekilleri Heyeti kararile tayiin ve tebdil
edilir.
Imar mudurlugunde luzumu kadar iicretli
memur ve mustahdem ve Turk ve ecnebi miitehassislar kullanilabilir.

MADDE 4 — ttguncu maddeye g-ore temin
edilecek paralar belediye biitgesinde ayri bir
kisrm ve fasilda g'bsterilerek ibu tertibden
biitgenin diger fasil ve maddelerine munakale
yapilamaz.

MADDE 4 — Hususi kanunlarmda Icra Vekilleri Heyetinin tasdikma tabi tutulan kararlar
harig olmak iizere, Imar idare heyetinin ittihaz
eyledigi kararlar, ikati ve icrasi lazmidir.

MADDE 5 — Umumi muvazeneden her sene
Ankara Imar miidurlugune tefrik ve tahsis
edilmekte olan paralar kemakan verilir. Imar
mudiirlugu butgesine irat kaydedilecek olan
bu paralar ve istikraz tarikile temin edilecek
mebalig, tahsis maksatlari haricinde hig bir
yere sarfedilemez.
(S.

: : 210)

BtlTQE ENCt)MENiNlN DE&t§TtRt§t
Ankara §ehri Imar mudiirliigiinun Ankara Belediyesine baglanmasi hakkinda kanun idyihasi
MADDE 1 — Ankara §ehri tmar miidurliigii, hususi kanunlarmda gosterilen te§kilati, vazife ve salahiyetleri baki kalmak gartile Ankara Belediyesine baglanmigtir.

MADDE 2 — Imar idare heyeti Belediye
reisinin riyaseti altmda Icra Vekilleri Heyetince intihab edilecek olan Maliye, Sihhat ve Igtimai muavenet, Nafia, Dahiliye vekaletlerine
mensub birer zat ve Dahiliye vekaleti hukuk
mugaviri ile bir miitehassistan ve tmar miiduriinden terekkiip eder.
Idare heyetince verilecek kararlarm icrasi
Imar mMurliigiinun miimessili olan Belediye
reisine aiddir.

MADDE 3 — Idare heyeti haftada en az bir
defa toplanrr. Heyetin memur olan azalarma
mesai saatleri haricindeki galigmalari igin ayda
elli§er ve reisine 75 liraya kadar huzur iicreti
verilir. Memur olmiyan miitehassis azanm huzur iicreti Icra Vekileri Heyetince tesbit olunur.
MADDE 4 — Imar mudurii ile idare heyetine almacak miitehassis aza Belediye reisinin
teklifi ve Dahiliye vekilinin inhasi iizerine Icra
Vekilleri Heyeti kararile tayin ve ayni suretle
tebdil edilir.
Mudiirliigun diger memur ve miistahdemleri
Imar miiduriinun teklifi ve Belediye reisinin
inhasi iizerine Dahiliye vekili tarafmdan tayin
olunur.
MADDE 5 — Icra Vekilleri Heyetinin tasdikine tabi olmiyan idare heyeti kararlan aleyhine Belediye reisi tarafmdan yedi gun icinde
Dahiliye vekili nezdinde itiraz olunabilir.
ttiraz vukuunda vekilin verecegi karar ile
heyetin itiraza ugramayan kararlan kati olup
icralan lazimdn*.
(S. Sayisi ; 2ia)

6MADDE 6 —1351 sayili kanunun
maddesi hiikmii miilg-adir.

4 ncii

MUVAKKAT MADDE — Istimlak bedelleri
tertibine konulmak ^artile Dahiliye vekaletinin
tensibi ve Maliye vekaletinin kefaletile Ankara
belediyesi 150 000 liraya kadar istikraz akdine
mezundur.

MUVAKKAT MADDE — tstimlak bedelleri
karsiligi olmak iizere Dahiliye vekaletinin tensibi ve Maliye vekaletinin kefaletile Imar
mudurliigu 150 000 liraya kadar istikraz akdine mezundur.

MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 1937 tarihinden muteberdir.

MADDE 7 — Bu kanun 1 haziran 1937 tarihinden muteberdir.

MADDE 6 — Bu kanunun hiikiimlerini yiiriitmeg-e Icra Vekilleri Heyeti memurdur.
21 - V - 1937
B 9 . V. V.
Ad. V.
M. M. V.
Dr. R. Scvydam $. Saragoglu
K. Ozalp
Da. V.
Ha. V. V.
Ma. V.
$. Kaya
8. Saragoglu
F. Agrah
Ml V.
Na. V.
Ik. V.
8. Ankan
A. Qetinkaya
C. Bcuyar
S. I. M. V.
G. 1. V.
Zr. V.
Dr. R. Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen

MADDE 8 — Bu kanunun hiikiimlerini yiirtitmege Icra Vekilleri Heyeti memurdur.

(S. Sayisi : 216 )
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MADDE 6 — Imar mtidtirltigiinun butc,e ve
kadrolari idare heyeti tarafmdan tanzim ve
tcra Vekilleri Heyetince tasdik olunur.
Butgenin fasillan arasmda yapilacak miinakaleler dahi ayni htikme tabi olup bir faslm
maddeleri arasindaki miinakaleler idare heyetince yapilir.
MADDE 7 — Umumi muvazeneden her sene
Ankara tmar mudtirltigune yardim olarak verilecek ve istikraz hasilmdan elde edilecek paralarla diger varidat tahsis maksadlan ve miidiirliigiin igtigal mevzulan haricinde hig bir yere
sarfedilemez.
MADDE 8 — 1351 sayili kanunun bu kanuna muhalif hiikumleri mtilgadir.
MUVAKKAT MADDE 1 — tstimlak bedelleri kargilzgi olmak iizere Dahiliye vekaletinin
tensibi ve Maliye vekaletinin kefaletile Imar
mudurlugu 1937 mali yili iginde 150 000 liraya
kadar istikraz akdine salahiyetlidir.
MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanun mucibince mudurliigun kadrolari tanzim ve tasdik
olununcaya kadar Ankara §ehri Imar mudurlugii 1936 mali yili biitge kanununa bagli kadrolar tatbik olunur.
MADDE 9 — Bu kanun 1 haziran 1937 tarihinden muteberdir.
MADDE 10 — Bu kanunun huktimlerini icraya tcra Vekilleri Heyeti memurdur.

( S. Sayisi : 210 )

8.$ayisi:2l1
Satilan kinirt bedellerinin Sihhat ve igtimai muavenet
vekaleti 1936 malt yili butgesine tahsisat kaydi hakkinda
kanun layihasi ve Butge enciimeni mazbatasi (1/833)

T. C.
Ba§veMlet
Kararlar rrtildurlilgu
Sayi : 6/1781

22 - V -1937

Buyiik Millet Meclisi Yiiksek Keisligine
Satilan kinin bedellerinin Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti 1936 mali yili biitgesine tah*
sisat kaydi hakkinda Maliye vekilligince
hazirlanan ve lera Vekilleri Heyetince 21/V/1937 tarihinde Yiiksek Meclise a'rzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birliktet sunulmustur.
Basvekalet vekili
Dr. R. Saydam

Esbabi

mucibe

4 nisan 1333 tarihli kinin tedarik ve satimi hakkindaki kanunun 4 neii maddesini tadil eden
26 nisan 1926 tarihli ve 827 sayili kanun mueibince satilacak kinin bedelinin bi¥ taraftan muvaze*
nei umumiyeye irad kaydi ve diger taraftan da yine senesi zarfinda kinin nrabayaa edilmek
iizere fasli mahsusuna tahsisat olarak ilavesi icab etmekte bulunmakla 1936 mali senesi zarfinda
satilip irad kaydedilen kinin bedeli olan 113 219 lira 35 kurusun Sihhat ve igtimai muavenet vekaletinin 1936 mali yili biitgesinde (Devlet kinini) namile agilan 544 neii fasla ilavesini temin
maksadile ilisik kanun layihasi tanzim kilinmjstir... ...„

Biitge enciimeni mazbatasi
T. $. M. M.
teiitge enciimeni
M. No. 133
Esas No. 1/833

29-V-1937

Yiiksek Beislige
Satilan kinin bedellerinin Sihhat ve igtimai
muavenet vekaleti 1936 mali yili biitgesine tahsisat keydi
hakkinda
olup
Basvekaletin
22 - V -1937 tarih ve 6/17%l sayili tezkeresile
Yiiksek Meclise gonderilen kanun layihasi encumenimize havale edilmis olmakla okundu ve
konusuldu:

4 nisan 1333 tarihli kanun mueibince Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti tarafindan
tedarik edilerek satilan kinin bedelinin 827 sayili kanun mueibince bir taraftan muvazenei
umumiye kanununa irad ve diger taraftan masraf kaydi icab ettiginden 1936 mali yili zarfinda satilip irad kaydedilen kinin bedelinin mez^

2
kur vekalet 193$ maii yili biitgesmde (Devlet
kinini) namile agilan fasla ilavesini temin maksadile sevkedilen kanun layihasi enciimemmizce
aynen kabul edilmistir. Umumi heyetin tasvibine konttlmak iizere Yiiksek Reislige sunuldu.
Bels
Keis V.
M. M.
BurdUr
Isparta
Trabzon
M. §eref Ozkan Miikerrem ttnsdi R. Karadeniz

K&tib
Balikesir
£/oruhi
Istanbul
F. Oymen
E. Adakan
E. Sabri Akg'ol
Diyarbekir
Ediroe
Ktrklareii
%ii§tu Bekii
F. Kaltakktran
§. Odiil
Mus
Mara?
A. Tirito§lii
§!evki Qiloglu
Mus
Ordu
§. Ataman
It. Yalmdn

SaUtdft Uinin bedelinin Sihhat ve igtimai mila*
venei vekaleti 1936 mali y%U biitgesine tahsisai
kaydi kakkmda kanUn tayihast
MADDE 1 — 1936 mali yflt i§inde Devlet
kininleri sati§mdan elde edilen 113, 219 lira 35
kuru§ meakur mali yil Sihhat ve igtimai muavenet vekaleti biitgesinin 544 ncii (Devlet kinini) faslma thsisat k&ydohmmugtur.
MADDE 2 — Bu kanun negri tarihinden
muteberdir.
MADDE 3 — Bu kanunun htikmunii icraya

Maliye vekili memurdur.
21 - V -1037
M. M. V.
B* V. V.
Ad. V.
Dr. R. Saydam
$. Saracog'lu K. Ozalp
Da. V.
Ma. V.
Ha. V. V.
#. Kaya
£f. Saracnglu
F. Agrait
Mf.V.
N«.V.
S. Arikan
C. Bayar
A. Qetinkaya
S. 1. M. V.
0.1. V.
Zr. V.
Dr. R. Saydam Rana Tarhan Mvhlis Erkmen

(S. Sayisi: 211)
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1937
ORMAN U. M. BlITQESi

Orman umum mudurlugu 1937 mall yili butge kanun layihasi ve Biitge encumeni mazbatasi (1/852)
T.C.
Ba§vekalet
Kararlar mudurlugu
Sayi: 6/1383
Biiytik Millet Meclisi Yuksek Beisligine

28 -V - 1937

Maliye vekilligince hazirlanan ve tcraVekilleri Heyetince 27 - 5 - 1937 tarihinde Yuksek Meclise arzi kararlastirilan Orman umum mudurlugu 1937 mali yili biitqe kanunu layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmu§tur.
Ba§vekalet vekili
Dr. B. Saydam

Orman umum mudurlugu blithe kanunu esbabi mucibe layihasi
Orman gelirinin tesbit olunan muhammen miktari Orman umum mudiirluguniin varidati olarak kabul edilmis ve Devletge yardim suretile verilen 900 000 liranm da ilavesile meydana gelen miktara gore tarn mutevazin bir masraf biitgesi
viicude getirilmigtir.
Orman kanununun tayin ve isiihdaf ettigi gayelerin temini maksadile muhtelif fasillara ve bu arada tahdid, simrlama, amenajman, agaglama, istimlak iqm. ac>
lan fasla icabeden tahsisat konmakla beraber orman isletmelerine basjangic, olarak
isletilmeleri kararlastirilan bazi ormanlar iqm. de 110 000 lira isletme tahsisati
konmustur. Bunlardan baska istimlak ve liizumlu ve faydali goriilecek isletme i§lerinde kullanilmak iizere 1 000 000 liralik istikraz akdine salahiyet istenmi§tir.
Orman kanununun tahmil ettigi gesitli vazifeler karsiligi olarak butgeye konulan masraf fasillarmm ilk blithe olmasi sebebile kifayetsizligi ihtimalinden bu miifredatm bazilannda dogabilecek tatbikat imkansizligim kaldirmak iqm. ayrica miinakaleye mezuniyet ve yine bu maksadlara hizmet du§tincesile de 500 000 liraya
kadar avans ve hesabi cariler akdine salahiyet alrnmasma luzum gorulmii§tur.
Ormanlarin muhafazasi hususi kanunile koruma kitalarina birakilmis. oldugundan tesekkiiliin maas. ve masraf fasillari karsiligi olarak ceman 1 150 000 lira tahsisat konulmustur. Bu tahsisattan 156 904 lirasi talimgahlardaki erlerin maas. ve
masraflari iqm Milli Miidafaa biite.esine nakledilmistir.
Blithe kanununun sair hiikiimleri ve bagli cetveldeki diger fasillar Orman
umum mudurluguniin orman kanununa gore hukmi §ahsiyeti haiz ve mulhak blithe ile idaresi dolayisile konulmus, ve butc,e mevzuatma gore emsali te§ekktillerde
mevcud mii§terek hiikiim ve fasillardir
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Biitge encumeni

mazbatasi

T. B. M. M.
Biitge encumeni
Karar No. 134
Easas No. 1/852

30 - V -1937

Orman umiiiri miidiirliigii 1937 mali yili biit^esi hakkmda olup Bagvekalethi
2 8 - Y - 1 9 3 7 tarih ve 6/1383 sayili tezkeresile Yiiksek Moelise gonderilen kanun layihasi Enciimenimize verilmi§ olmakla Ziraat vekaleti Siysi muste^ari Riza Erten
ve Orma numnm miidiiru Fahrettin Biik liazir olduklari halde okiindu ve koini§uldu.
Orman umum miidiirliigii 1937 mali yili vaTidati biiteeye bagh varidat cctveliniu tetkikinden anla§ilacagi iizere 3 500 000 lira olarak teklif edilmis olup bu varidat Devlet ormanlarinda mevcud mukaveleler ve vapilaeak satisjarla vakif ve
hususi ormanlardan elde edileeek hasilat ve umumi mnvazeneden vapilaeak yardimlardan ibaret bulunmaktadir.
Varidat kalemlerinde, Devlet ormanlarinda mevcud mukaveleler ve yapilacak
satisjar ile vakif ve hususi ormanlar hasilati sjmdiye kadar Devletin umumi varidatx meyanmda bulunan Devlet oimanlari ve hususi ormanlar hasilatma tekabiil
etmekte olup bu varidattan Devletge 1936 yilinda 2 400 000 lira elde edilmis. olduguna gore bu biitgede 1937 yili iein bu miktar 200 000 lira fazlasile talimiu
edildig ve bu tahminin cle 1 haziran 1937 tarihinden itibaren tatbik edileeek olan
yeni orman kanununda meeeani intifa hakki kaldinlmis ve koruma teskilati dahi
gegen yillara nazaran daha kuvvetli bir halde yeni den kurulmus. olmakla bu iki.
sebebden dolayi daha fa/la varidat elde edileeegi umulmasmdan ileri geldigi anla^ilmaktadir.
Devlet bUtc.esinden yardim olarak konnulan 900 000 liraya gelince: bu paranm
umumi biitge kanunu .ile 156 904 lirasi askeri talimgahlarda buliiuaeak orman
koruma tegkilatina aid erlerin maas ve masraflari kar§iligi olarak Milli Miidafaa
biitgesine ayrimis. ve orman idaresine verilecek miktar da 743 096 lira olarak gosterilmis, olmakla bu rakamm bu sure4tie tashihinden ve tahmin ohman diger varidatm da ifade edilen sebeblerden. dolayi elde edileeegi anla§ildigmdan varidat
bitt^esi Enciimcnimizee 3 343 096 lira olarak tesbit ve kabul olunmus.tur.
Masraf biitgesinc gelince:
Varidat miktarile miitenasib olmak iizere 3 500 000 lira olarak teklif edilmektedir .
Masraf tertiblerini gosteren eetveliu miitalaasindan anla§ilacagi iizere bu masraflar §imdiye kadar Ziraat vekaleti tegkilati meyanmda bulunan orman islerine
aid masraflarm yeni tegekkiil eden bu idareye ahnmi§ olmasi sebeebile kabulii lazimgelen tahsisattan ve yeni orman kanununun verdigi vazifelerin ifasi icin sarfi
lazimgelen paralardan ibaret bulunmaktadir.
Tertiblere konulan paralarm mikdarlari tetkik edilmis ve 1937 senesi igerisinde
( S. Sayisi : 209 )

—5 —
hizmetlerin icab eyleyecegi masraflari kargilayacak halde olduklari anla§ilmi§f,
ancak orman igletmesile tahdid komisyonlan ve istimlak fasillarma konulan mikdarlar talimini olarak teklif edilmis, olub bunim da yeni baslayacak olan bu iglerin
hakiki olarak ne kadar para sarfini istilzam edeeegi bilinmemesindeen ileri geldigi goriilmu§tiir.
Kongreler ve Beynelmilel miiessesata i§tirak igin konulan 502 lira kaldinlarak
orman i§letmesi faslma eklenmek ve variclat kismmda sebebi izali edilen askeri talimgahlarda bulimacak eiierin maa§ vc masraflari olan 156 904 lira eikanlmak ve
masraf tertibine konulmadigi anlasilan Ciimhuriyet Merkez bankasma verilmesi lazimgelen itfa karsrligi dabi besab edilerek masraf tertiblcrinin bazilarmdan tenzilat yapilmak ve agilan yeni bir fasla kaydedilmek suretilc idarenin 1937 mali yili
masraflari yekunu 3 343 096 lira olarak tesbit ve kabul olunmustur.
Blithe kanumi:
Bu layihada yazili maddelerin mutaleasmdan anlasilacagi iizere masraf biit^eesinin her hangi bir faslma aid maddeler arasmda miinakale yapmaga Ziraat vekilinin mezun kiliimiasi, amenajman ve tescir i§lerinde galigtmlacaklara verilecek-tazminat vee yevmiyelere mikdarmm tesbit edilmesi ve tediye kolayliklarmi
temin icjn senesi icinde kapatilmak iizere 500 000 liraya kadar kisa vadeli avails
ve hesabi earlier akid ve kii§adi icjin Ziraat vekiline izin verilmesi gibi bazi Mikiimler miilhak biitge ile idare edilecek olan bu miiesseseye verilmesi lazim gelen
salahiyetlerden ve orman kanununun istimlake aid hukumlerinin temini ve Devlet orman igletmelerinin tesis ve tevsii igin 1938 mali yili bagmdan itibaren be§
mali yil buteelerine konacak tabsisattan odenmek iizere 1 000 000 liraya kadar
istikraz akdi icin Ziraat vekiline salahiyet verilmesi, orman i§letmesi miitedavil
sermayesine aid muamelelerin muliasebei umumiye, arttirma ve eksiltme ve ihale
kanunlari liiikiimlerine tabi olmayaeagi ve masraf tertiblerinden Icra Vekilleri
Heyeti karavile miitedavil sermaye faslma miinakale yapilabilmesi ve Orman nmum mudurlugiinun 1937 liazirau ve temmuz maas vc iicretleri senesi zarfmda
odenmek §artile verilecek kadrolara gore Maliye veznelerince tesviye olunmasi
gibi istisnai bazi hiikumler do yeni tegckkiil cdcn bu idareye verilen hizmetleri yapabilmcsi ieju kolayltk gosterilmesini tazammun eden miisadelerden ibaret olmakla birer, birer tctkik edilmis. ve izah olunan sebeblere gore yerinde goriilerek
yalniz yazili§ tarzma aid bazi tashihlerle kabul olunmugtur.
Umumi Heyetin tasvibine konulmak iizere Yiiksek Reislige sunuldu.
Reis
Burclur
M. Seref Ozkan
Qoruni
M. Canlekui
Malatya
O. Taner

Rs.V.
Isparta
Miikerremtfnsal

M. M.
Trabzon
It.Karadeniz

Corum
Diyarbekir
Edirne.
E. S. Akijol Riistii Bekit F. Kaltakiran
Mus
Ordu
Sevki (JilogJu II. Y aim an

Siird
M. Mayakon
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Ka.
Istanbul
F.Oymen

BaLkesir
E. Adakan

Giimiisane
D. SaUarya
Sivas
Remzi Qiner

Izmir
H. Qakir

Orman umnm muduHu ;u 1937 malt yili Butge
kanunu layihasi
HtTKtTMETlN T E K L l F i

BtiTCE ENCttMENtN" T A D t L l

MADDE 1 — Orman umum miidtirlugiiniin 1937 mali yili masraflari icin
ili§ik (A) igaretli cetvelde gosterildigi
iizere 3 500 000 liralik tahsisat verilmigtir.

MADDE 1 — Orman umu mmiidii rliigiiuiin 1937 mali yili masraflari iejn
ili§ik (A) i§aretli cetvelde gosterildigi
iizere 3 343 096 liralik tahsisat verilmi§tir.

MADDE 2 — Orman umum miidiirlugiiniin 1937 mali yili masraflarma
kargilik olan varidat (B) igaretli cetvelde gosterildigi iizere 3 500 000 lira tahmin edilmi§tir.

MADDE 2 — Orman umum miidiirliiguniin 1937 mali yili varidati ili§ik
(B) igaretli cetvelde gosterildigi iizere
3 343 096 lira tahmin edilmigtir .

MADDE 3 — Varidat (C) cetvelinde yazili kaimn mucibinee tahsil ohmacaktir.

MADDE 3 — Orman umum miidiirliigiiniin varidati ili§ik (C) eetvelinde
yazili kanun mucibinee tahsil olunur.

MADDE 4 — Masraf biitgesindeki
fasillarm maddeleri arasinda miinakale
yapmaga Ziraat vekili mezundur.

MADDE 4 —Masraf biitgesindeki
fasillarm kendi maddeleri arasinda miinakale yapmaga Ziraat vekili mezundur.

MADDE 5 — Orman umum miidiirliigiiniin iicretli meinur ve mustahdemleri kadrosu ili§ik (D) eetvelinde gosterilmigtir.

MADDE 5 — Aynen
mi§tir.

MADDE 6 — Fasil numaralari ile
unvanlari bagh (E) igaretli cetvelde
miinderic, measraf tertiblerinden idaresi zaruri goriilen hizmetler icin gehri
Iicretli veya yevmiyeli miistalidemler
kullanilabilir. Bun] arm kadrolan tcra
Vekilleri Heyti kararile tatbik ve miiteakib yil biitgesile birlikte Biiyiik Millet
Meclisine takdim olunur. Yevmiye alan
amele bu hiikumden mtistesnadir.

MADDE (J — Aynen

kabul edil-

kabul

edil-

migtir.

MADDE 7 — 1508 numarali kanun
mucibinee amcnajnmn ve tescir i^lerinde gakgacaklara verilecek tazminat yevmiyeleri ba§miihendisler ixjin (350) ba§miihesndis muavinlerine (300) ve miihendislere (250) kurus olarak hesab olunur.

MADDE 7 — Aynen
mi§tir. -

kabul

edil-

MADDE 8 — 1937 mali yili icmde
kapatilmak iizere. 500 000 liraya kadar

MADDE 8 — Aymni
mistir.

kabul

cdil-
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kisa vadeli avans ve hesabi cariler akid
ve kiigadina ZiraatT vekili mezundur.
MADDE 9 — Orman kaiumumm istimlake aid hukumlerinin temini ve
Devlet orman igletmelerinin faideli goriilecek yerlerde tesis ve tvsii i^in 1938
mali yili bagmdan itibaren 5 mali yil
but§elerine konacak tahsisattan odenmek iizere 1 000 000 liraya kadar istikraz akdine veya hesabi cari a^maga
Ziraat vekili salahiyetlidir.

7-

^

MADDE 9 — Aynen kabul
migtir.

edil-

MADDE 10 — Devlet orman igletmesi miitedavil sermayesine aid muameleler muhasebei umumiye, arttirma,
eksiltme ve ihale kanunlari hiikumlerine tabi olmayib Icra Vekilleri Heyetince tanzim olunaeak talimatnamesine gore yapilir.
Bu igletme sermayesinin hesab devresi tegriniewel bidayetinden eylul sonuna kadardir. 1937 haziranmdan itibaren yapilacak igletme hesablari 1938
senesi eylulii sonunda kapanir.
Bilangolar tegrinievvel bidayetinden
itibaren dort ay zarfmda Divani muhasebata tevdi olunur. Divani muhasebat
bu hesablari bu idarenin mevzuatma ve
ticari igletmenin icablarma gore tetkik
ve muhakeme eder.

MADDE 10 — Devlet orman igletmesi miitedavil sermayesine aid muameleler muhasebei umumiye, arttirma,
eksiltme ve ihale kanunlan hukiimlerine tabi olmayip Icra Vekilleri Heyetince tanzim olunaeak kararnameye
gore yapilir.
Bu igletme sermayesinin hesab devresi tegrinievvel bidayetinden eylul sonuna kadardir. 1937 haziranmdan itibaren yapilacak igletme hesablari 1938
senesi eylulii sonunda kapanir. Bilancolar tegrinievvel bidayetinden itibaren
dort ay zarfmda Divani muhasebata
tevdi olunur. Divani muhasebat bu hesablari bu idarenin mevzuatma ve ticari igletmenin icablarma gore tetkik
ve muhakeme eder.

MADDE 11 — Masraf tertiblerinden
Icra Vekilleri Heyeti karari ile Devlet
orman igletmesi icin miitedavil sermaye
fashna miinakale icrasi eaizdir .

MADDE 11 — 1937 mali yili icinde
tasarruf edilecegi tatbikat neticesinde
anlagilan masraf tertiblerinden Icra
Vekilleri Heyeti karari ile Devlet orman igletmes^ igin miitedavil sermaye
fashna miinakale icrasi eaizdir.

MADDE 12 — Orman igleri igin ormanlarda yapilacak ve her birinin masrafi 10 000 lirayi gegmeyecek olan her
nevi in§aat, tesisat ve tamirat iqin. iktiza eden proje ve kegifleri yapmak ve
bu iglerin idare ve murakabe ve kabul
muamelelerini ifa eylemek Orman umum mudurliigune aiddir.

MADDE 12 — Ayneh kabul edilmigtir.

MADDE 13 — Merkez veva vilayetler kadrosuna dahil olan memurlarla
mustahdemlerin kendi maag ve unvanlarile idarenin merkez ve tagra tegki-

MADDE 13 - - Aynen kabul edilmigtir.
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latin in her liangi bir kismmda istihdamlan halinde kendilerine liarcirah
kararnamesine tevfikan yevnriye ve
liarcirah veya vckaleten diger bir i§de
istihdam edileceklere vekalet maa§i verib vermemege Ziraat vekili salahiyetlidir.
MADDE 14 — Tekaiid, dul, yetim
maaglari kar§iligi olarak biitgeye mevzu tahsisat kafi gelmedigi takdirde liizum goriilecek mikdar i§in Maliye ve
kaletinin. de miitaleasi ahnarak diger
masraf fasillarindan miinakaleye Ziraat vekili slahiyetlidir.

MADDE 14 — Aynen kabul edilmigtir.

MADDE 15 — Orman umum miidurlugiinun 1937 haziran ve temmuz
maa§ ve iicretleri senesi zarfmda odenmek §artile verilecek kadrolara gore
Maliye veznelerince tesviye ohmur.

MADDE 15 — Orman umum miidurlugiiniin ve Orman koruma tegkilatimn 1937 haziran ve temmuz maa§, lieret ve masrafIan yili iginde odeiunek
§artile verilecek kadrolara gore Maliye
veznelerince tesviye olunur.

MADDE 16 — Hiikmi sahsiyeti haiz
Orman umum mudurliigime aid te§kilat kanunu cxkmcaya kadar 1452 numar a h kanun ile miizeyyelatina bagli cetvellerin Ziraat vekaleti kisminda yazili
Orman umum mlidiirlugii merkez ve vilayetler te§kilati devren meri olaeaktir.

MADDE 16 — Aynen kabul edilmigtir.

MADDE 17 — Bu kanun 1 haziran
1937 tarihinden muteberdir.

MADDE 17 — Aynen kabul edilmi§tir.

MADDE 18 — Bu kanunun hukiimlerini icraya Maliye ve Ziraat vekilleri
memurdur.

MADDE 18 — Aynen kabul edilmistir.

27 - V - 1 9 3 7
Bs. V. V.
Ad. V.
M. M. V.
Dr. K. Say dam
S. Saracoglu
K. Ozalp
Da. V.
Ha. V. V.
Mai. V.
§. Kaya
S. Saracoglu
F. Agrah
Mf. V.
N*LV.
tk s V.
8. Artkm
A. Qetinkaya
G. Bayar
S. 1. M. V.
a. 1. V.
Zr. V.
Dr. K. Saydani liana TarJian MuJdis Erkmen
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A - OETVELI
1937 mall yih icin
F.

M.

HClkumetge
taleb edilen
lira

Muhassasatm nev'i
Birinci

ktstm - CiizUrde mu§terek
muhassasat

Birinci bab - Maas, iicret, tahsisat
Memurlar maa§i

1

Encumence
kabul edilen
Lira

1 115 816

1 115 816

2
3

Mustahdemler iicreti

276 878

276 878

Muvakkat tazminat

4

Tekaud, dul, yetim maa§lan ve tahsisatlan

25 640
17 310

25 640
17 310

5

Tekaud ikramiyesi

5 000

5 000

6

2233 numarah kanun mucibince askerlik
dersi muallimlerine verilecek iicret

648

648

1 441 292

I 441 292

5 000

4 000

7 000
2 000

7 000
1 000

9 000

8 000

4 000

3 500

22 328
3 000
500
3 000

22 328
2 000
500
3 000

32 828

31 328

2 i Q00

24 00Q

Birinci bab yekunu

7
8

Ikinci bab - Masraflar
Mefrugat ve demirba§
Levazim
1 Tenvir ve teshin
2 Kirtasiye

*?

Fasil yekunu

1

Miitenewi masraflar
Miiteferrika
[Miivezzi ve muakkiblerin sehir dahilindeki yol masraflan daih.il]

2
3
4
5

tear bedeli
Defatir ve matbu evrak
Melbusat
Banka ile yapilacak para nakil masrafI
Fasil yekunu

10

Mahkeme harg ve masraflan
[Yotmedigi takdirde masraf fasillarindan
Ziraat vekaletinee miinakale yapilabilil*.]

bu fasla
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1937 mall yih igin
F.

M.

11
12
13
14

15

Muhassasatin nev'i

Daimi memuriyetler harcirahi
Muvakkat memuriyetler harcirahi
Mufetti§ler harcirahi
Muhabere ve mukaleme
1 Resmi telefon tesis ve rnlikaleme masrafi
2 tTcretli muhabere ve mukaleme becleli
3 Posta ve telgraf ucreti

18
19
20

13 000

12 000

63 000

61 00Q

7 000

6 000

1 500

1 500

300

10 000

10 000

Fasil yekunu

11 800

11 800

Tkinci bab yekunu

165 628

158 128

tTcjincii bab - Daimi masraflar
Mektebler ve kurslar
1 Orta ve mmtaka orman mektebleri
2 Kurslar

63 000
5 000

61 000
3 000

68 000

64 000

110 000

110 000

300 000

300 000

2

2

63 500

63 500

3 000

2 000

Devlet i§letmesi i§in mutedavil sermaye
Tahdid ve smirlama, amenajman, te§cir
ve fidanhklar, hastahklar, ha§ereler
ve
yangmlarla miicadele, istimlak, fenni tecrubeler, orman evleri [1]
Harita ve kadastro
Ankara ve civarmin te§ciri ve Ankara fidanligi
Telifat, ne§riyat ve propaganda
[Iktisadi ve mesloki mecmualar, kitablar, haritalar,
telif ve terciime iicretlerile tabi, nesir iicret bedel ve masraflan, film vc film makineleri mubayaa,
ihzar ve kira bedeleri, istihbarat ve propaganda masraflan ve bu maksadlara miiteferri yardimlar.]

0

Enciimence
kabul edilen
Lira

300

Fasil yekunu
16
17

Htlkftmet^e
taleb edilen
Lira

Kongreler ve beynelmilel miiessesata i§tirak
0 Beynelmilel miiessesata i§tirak
0 Kongrelere gonderileceklerin harcirahi
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1937 mali yih igin
F.

M.

HtikftmetQe
taleb edilen
Lira

Muhassasatm nev'i

0 Kongrelerin tesis ve idare masraflari

21

1

Encumence
kabul edilen
Lira

0

Fasil yekunu

502

tTguncii bab yekunu

545 004

539 502

50 000

48 000

35 000

35 000

3 000

3 000

2 000

2 000

5 000

5 000

40 000

40 000

68 076

67 076

Fasil yekunu

108 076

107 076

Dorduncii bab yekunu

198 076

195 076

Birinci kisim yekunu

2 350 000

2 333 998

414 662

414 662

578 434

568 694

Dorduncii <bab - Miiteferrik masraflar
Ecnebi mutehassis ve tercumanlan
[Azimet ve avdet yol paralarile mukavele ile kabul
edilecek masraflari buradan verilir.]

22

23

Staj ve ihtisas igin 1937 senesinden
ewel
yabanci memleketlere gonderilmi§lere yardim
Tedavi ve tazminat
1 Tedavi ve yol masraflarile Devletge tedavi
ettirilmekte iken vefat edenlerin
cenaze
masraflari
2 Amelenin tedavi, ilac ve yol masraflari ile
bunlara verilecek tazminat
Fasii yekunu

24

Agik maa§i ve ikramiye
1 A§ik maa§i
2 Tasfiye edilecek memurlara verilecek ikramiye

thinci kisim - Ormmi koruma
25
26

teskildh

Orman koruma te§kilatmm maa§ ve ticretleri
Orman koruma tegkilatinin masarifi umumiyesi
(S. Saymi: 209)
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F.

M,
0

Muhassasatm nev'i

'"

1600 erin talimgah masrafi olup Milli Mtidafaa vekaleti biitgesine miinakale yapilan
1715 numarah kanunun 8 nci maddesi mucibince Cumhuriyet Merkez bankasma verilecek itfa kar§ihgi

27

1937 mali yih igin
Hftkilmetse
Encflmence
taleb edilen
kabul edilen
Lira
Lira
156 904

0

0

25 742

Ikinci kisim yekunu

1 150 000

1 009 098

UMUMl YEKtfN

3 500 000

3 343 096

[1] Orman imar ve isletmesi islerinde kullamlacak memur ve mustahdemlerin
ilcret ve harcirahlan ve muvakkaten di§ardan memur edilenlerin harcirahlari ve amele yevmiyeleri, katiyat, nakliyat ve tathirat ve toplama masraflan ve bu isler
igin alat, edevat ve boya muba/yaasile ecnebi mutehassislar, milcadele, amenajman ve tescir, mefrusat ve demirbas, tenvir ve teshin, ktrtasiye,
miiteferrika,
bedeli tear, defatir ve evraki matbua, islehme m,asrafi, telefon makinesi ve malzemesi, hayvan ve motorlu, motorsuz vesaiti nakliye mubayaasi ve tamiratt,
isletme mtntakalannda yapilacak. ev, kulube, ahir ve adi yol ve kopril ve tesisat ve tamirat masraflan, hayvan iase ve kosum masraflan, silah ve cephane
mubayaasi, hayvan yem bedeli, ilag ve doktor ve veteriner vizita ucretleri, orman
ve arazi mubayaa ve istimlak ve tazminat bedelleri, vergi, resim, put ve sair tekdlif He Han ve tebligat ucretleri.

B - CETVELl

F.

M.
1
2
3

Varidatm nev'i
Devlet ormanlarinda mevcud mukaveleler
ve yapilacak sati§lar
Vakif ve hususi ormanlar
Umumi butgeden yapilacak yardim
UMUMl YEKUN
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1937 mali yih i§in
Hukfimetge
Encumence
tahmin edilen tahmin edilen
Lira
Lira

2 500 000
100 000
900 000

2 500 000
100 000
743 096

3 500 000

3 343 096

-130 - OETVELt
Varidat ve rusumun miistenidati
Tarihi
Numarasi
Nevi
8-2-1937

3116

Hulasasi

Kanun

Orman kanunu

3D - OETVELt
Memtiriyetin nevi

Aded

Orman miihendisi
» muhendis muavini
Orman komiser ve fen memurlari
Orman komiseri
»

»
»

»

komiser muavini
fen memuru

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

Daktilo [1]
Odaci [2]

48
64

ttaret
85
75

9 200
4 150
1 150
2 200
9 150
3 120
14 100
2
80
3
75
13 910
75 1960

Orta ve mmtaka orman mehtebleri
Miidiir
Miidiir muavini
Askerlik dersi muallimi (9 aylik)
Muallim
§ef
Katib
gofor
A§§i

Hademe ve saire [2]

2
2
2
4
6
2
2
2
14

100
40
36
100
40
75
50
50
280

[1] Azami 80 lirayi gegmemek ilzere aded ve tahsisah
dahiUnde heherinin ucretlerinin tayini Orman umwm miidilrlugune aiddir.
[2] Azami 40 lirayi gegmemek ilzere aded ve tahsisatn
dahiUnde heherinin ucretlerinin tayini Orman umum mildilrlilgilne aiddir,
( S. Sayisi : 200 )

- , 14 —
Msnrnriyetin nevi

Aded

tlcret

Mektehler leyli talebesi
Orta orman mektebi
Mintaka orman mektebi
NAKtL

100
50

VAStTALAM

KADBOLAB1

Orrntibti wmtlm mudilrtugil
Cinsi
Motosiklet
Kamyonet

Aded
1
2

Orman honima te§kiltiti
Otomobil
Motosiklet

1
2

E - CETVELi
$i\
17
19
21

M,

Muhassasatm nevi
Tahdid ve smirlama, amenajman, tescir ve fidanliklar, hastaliklar, hasereler ve yangmlarla miicadele, istimlak, fenni tecrubeler, orman evleri
Ankara ve civarmin tesciri ve Ankara fidanligi
Ecnebi miitehassis ve terciimanlan

*>•<(

( S . Sayisi : 209)

S. Say i si: 195
Mill! saraylaria Yalova ko§klerindeki e§ya hakkinda Meclis
Hesaplarmm Tetkiki Encumeni mazbatasi(5 49)
Meclis Hesablarmm Tetkiki Encumeni mazbatasi
T. B. M. M.
M. H. T. Encumeni
Karat No. 9
Esas No. 5/49

26 - V - 1937

Yuksek Reislige
Dahili nizamnamenin 62 nci maddesi mucibince Xstanbuldaki mdlli saraylaria Yalovadaki
milli kosklerde buliinan demirbas esya Idare
amirliginden verilen defterlerile karsilastrrcM)
tetkik ve teftis edilerek gerek bunlarm, gerek
gegenlerde Yalovada Parkoteli binasile beraber
yanan ve mahalli memurlarmca tanzim olunan
zabrtnamede miinderic, esyadan maadasmm ciimleten mevcud ve yerli yerinde bulundugu g'6rulmustur. Ucmumi Heyete arzolunmak iizere

Yuksek Reislige sunulur.
Mil.
M. H. T. En Reisi
M. M.
Denizli
Bursa
Van
M. M. Kansu
Esad Sagay
IL Vngan
Katib
Ankara
Ankara
Balikesir
B. Araz
R. Aktar
M. C. Emir
MJU§

Kilicoglu

S. Sayisi: 2 0 0
Ak§ehirin Meydan mahallesinden Seyid Ahmetogiu Huseyinin oliim cezasina garptmlmasi hakkinda Ba§vekalet
tezkeresi ve Adliye enciimeni mazbatasi 3/234
T. G. *
Ba§vekalet
Yazi i§leri miidurliigu
Sayi : 4/2345

28 - IV -1936

Biiyiik Millet Meclisi Yuksek Reisligine
Adam oldiirmek maddesinden sucju Seyid Ahmedoglu Hiiseyinin oliim cezasina garptirilmasi
hakkinda Ankara Agir eeza mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi Birinei ceza dairesmce
tasdik edilen hiikme karsi Basmuddeiumumiligin vaki olan itirazi, Heyeti umiimiyece reddedilip
teskilati esasiye kanununun yirmi altinci maddesi mucibince kanuni merasiminin tamamlanmasina karar verilmis oldugundan, Adliye vekilliginin 25-IV-1936 tarihli- ve Ceza isleri U. M. 134/111
sayili tezkeresi ile gonderilen ilam ve bu ise aid evrak bilece suuulmustur/
Basvekil
/ . tnonu

Adliye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Adliye enciimeni
Esas No. 3/234
Karar No. 23

-

26 - V - 1937

Yuksek Reislige
Sivrihisar Gocebelerinden ve kipti taifesinden Halil Ibrihimi oldiirmekten suglu Aksehirin
Meydain mahallesinden ve seyyar gogebelerden
1298 dogumlu Seyid Ahmedoglu Hiiseyin hakkmda Ankara Agrr ceza mahkemesince hiikmedilen oliim cezasmm tasdikmi havi Temyiz mahkemesi Birinei ceza dairesinin 16 - III - 1936
tarih ve 352 sayili ilami, miiteakib kanuni muamelenin ifasi igin Basvekaletin 28 - IV - 1936
tarih ve 4/2345 sayili tezkeresile Adliye enciimenine verilmekle mezkur dosya ve ilam tetkik olundu.
Hadise : suclu Seyid Ahmedoglu
Hiiseyin
1 - IX - 1932 tarihinde evvelce sirkatten mahkum arkadaslarile Balanm Diizyurd nan mevkiinde konaklayan
Sivrihisar gogebelerinden
ve krpti taifesinden Halil Ibrahimin geceleyin
gbgunii basarak at, merkep ve sair hayvanatmi
yagraia ettikten sonra ayni gecede yalniz ol-

dugu halde yine hirsizlikta bulunmak uzere
mezkur goge gitmis ve yine hayvan calmak isteiigi srrada uyanan Halil Ibrahimi tabarca
kursunile kasten cerh ve katleylemistir.
Seyid Ahmedoglu Hiiseyin hakkmda hu".imedilmis olan oliim cezasmm degistirilmesini ve
hafiflestiriimesini istilzam eden bir sebeb gorulemediginden Teskilati esasiye
kanununun
26 nci maddesi mucibince bu cezanm infazma
karar verilmesi hususunun Umumi Heyetin tasvibine arzma ittifakla karar verildi.
Adliye E. Reisi
(Jorum
M. Qagil
Kocaeli
H. Tan
Balikesir
0. N. Burcu

M. M.
Ankara
M. Okmen
Bursa
1. S. Talay
Kocaeli
E. Akga

Katib
Erzurum
F. Sirmen
Kayseri
R. Ozsoy
Kastamomi
Dr. 8. Senozan

S. Sayisi: 197
Baba eskinin Qengerli koyunden Mahmudoglu Muradin oliim
cezasma garptinlmasi hakkmda Ba§vekalet tezkeresi ve
Adliye encumeni mazbatasi (3/273)

T. C.
Ba§vekalet
Yazi isleri miidiirlugu
Sayi : 4/5543

28 -IX-1936

Biiytik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Oldiirmekten sueju Mahmudoglu 1312 dogumlu Muradin Slum cezasma Qarptirilmasi hakkmda
Kirklareli Agir ceza mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi Birinci ceza dairesince tasdik
edilen ve teskilati esasiye kanunu mucibince kanuni merasimi tamamlanmak iizere Adliye vekilliginin 26 - IX -1936 tarih ve Ceza isleri U. M. 334/231 sayili tezkeresile gelen ilam ve bu ise
aid evrak bilece sunulmu§tur.
Gereginin yapilmasmi ve sonunun bildirilmesi ni rica ederim.
Basrekil
1. Indnii

Adliye encumeni mazbatasi
T. B. M. M.
Adliye encumeni
Esas No. 3/273
Karar No. 22

26 - V - 1937

Yiiksek Reislige
Babaeskinin Qengerli koyunden Memedoglu
Memed Ali pehlivani taammudle oldiirmekten
suclu ayni koyden 1312 dogumlu Mahmudoglu
Murad hakkmda Kirklareli Agir ceza mahkemesince hukmedilen oliim cezasmm tasdikmi
havi Temyiz mahkemesi Birinci ceza dairesinin
31 - VIII - 1936 tarih ve 846 sayili ilami, miiteakip kanuni muamelenin icrasi igin Basvekaletin 28 - IX - 1937 tarih ve 4/5543 sayili tezkeresile Adliye enciimenine verilmekle mezkur
ilam ve dosya tetkik olundu.
Hadise: Suglu Memedoglu Muradin; gayrimesru mtinasebette bulundugu maktul Memed
Alinin ikarisi Refia ile evlenmeyi kararlastirarak bu arzularmm husuliine engel saydrklan
Memed Aliyi oldiirmeyi Refianm da te^viki ile
kabul ederek zahire almak igin bir gece Memed
Ali ile diger bir koye giderken yolda revolver-

le ve taammudle Memed Aliyi dldiirmiis. olmasidir.
Murad hakkmda hukmedilen oliim cezasmm
degistirilmesini ve hafiflestirilmesini istilzam
eden bir sebeb gbrulemediginden Teskilati esasiye kanununun 26 nci maddesi mucibince bu
cezanm infazma karar verilmesi hususunun
Umumi heyete arzma ittifakla karar verildi.
Adliye En. Reisi
M. M.
Qorum
Ankara
Milnir Qagil
M. Okmen
Kocaeli
Bursa
Hayri Tan
8. F. Talay
Kayseri
Kocaeli
H. Ferid Perker
Ragib Akca
Antalya
Numan Aksoy

Katib
Erzurum
Fuad Sirmen
Kayseri
Re§id Ozsoy
, Kastamonu
Dr. $. §enozan

S. Sayisi: 196
Muradiycnin A§agi Kortikan koyunden Hacan koyu nufus
sicillinde mukayyed Daveti oglu Memedin olum cezasina
garptinlmasina dair Ba^vekalet tezkeresi ve Adliye encumcni mazbatasi (3/323)
T.

a

25-1-1937

Ba§vekalet
Yazt isleri miidiirliigu
Sayt : 4/443

Buyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Teammuden adam oldiirmekten suclu 1317 dogumlu Dnvetioglu Memedin iiliim cozasnut <;arptirrlmasi liakkinda Van Agir ceza mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi Birinci ceza dairesince tasdik edilen ve teskilati esasiye kanununun yirmi yedinci maddesi mucibince kiinuni mcrusimi tamamlanmak iizere Adliye vekilliginden 23-1-1937 tarihli ve 23/12 sayili tezkoro ih- gonderilen ilam ve bu ise aid evrak bilece sunulniustur.
CJercginin yapilmasina ve sonunun bildirilmesine miisaadelerini rica ederim.
Basvekil
1. Inonii

Adliye enciimeni mazbatasi
T. B. M. M.
Adliye enciimeni
Esas No. 3/323
Karar No. 26

26.V.1937
Yiiksek Reislige

Muradiyenin A§agi Kortikan kbyiinden olup Kiirt Sait isyanmdan dolayi Adana hapishanesinde mevkuf Memet oglu Nasonun kansi
Haniyi taammiitle oldiirmekten suclu ayni koyden 1317 dogumlu Daveti oglu Memet hakkmda
Van Agrr ceza mahkemesince, hukmedilen olum
cezasmm tasdikini havi Temyiz mahkemesi
Birinci ceza cla^resinin 7 - XII -1936 tarih ve 1894
sayili ilami, miiteakib kanuni muamelenin icrasi igin Basvel?aletin 25 -1 -1936 tarih ve 4/443 sayili tezkeresile Adliye Enciimenine verilmekle
mezkur ilam ve dosya tetkik olundu.
Hadise:
Mahkum Daveti oglu Memet, mevkuf Nasonun, ailesine bakmak ve mallarmi idare etmek
bahanesile mezkur emvali sarf ve istihlak etmi§
ve kansi Hani ile gayri me§ru munasebete ba§lamis, ve Nasonun affedilerek geleceginin §uyuu
ve koy muhtannm tavsiyesi ile Haninin kendi
evine avdetinden ve kocasma aid tiifek ve fi-

§ekleri istemesinden ve bilahare de Hukumete
ihbar edilmesinden mugber olarak bir gece
evinden gikardigr mezbureyi bogduktan sonra
tezek yigini altma gommesinden ibarettir.
Yapilan tetkik ve muzakere neticesinde mahkum Daveti oglu Memedin cezasmm hafifle§tirilmesi ve degi§tirilmesini istilzam eden bir sebeb goriilemediginden Tesjkilati Esasiye kanununun 26 nci maddesi mucibince cezanm infazina karar verilmesinin Umumi Heyete arzma ittifakla karar verildi.
Adliye En. Reisi
M. M.
Katib
Qorum
Ankara
Erzurum
Miinilr Qagil
M. Okmen
Fuad §irman
Igel
IL Ongun

Balikesir
Kayseri
0. Niyazi Burcu H. Ferit Perlcer

Manisa
Kocaeli
Refik tnce Ragib Akga

»€*<(

Antalya
Numan

Bursa
S. F. Talay

S. Sayisi: 198
Bozkinn Kmik koyunden Ahmed oglu Memed Alinin olum
cezasma garptinlmasi hakkipda Ba§vekalet tezkeresi ve
Adliye encumeni mazbatasi 3/248
T. G.
Hasvehdlct
Yazi islcri miidurlugii
Sayi : 4/3181

!!>- V - HKiti

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine
Adam bldiu-mekten suelu 319 dogumlu Ahmodoglu Memed Alinin bliim cezaMiia rarptM-iliiiH
hakkmda Konya A&u- ceza iiiahkeine.since verilen ve Temyiz mahkeniesi Birinci ceza dahvsin<
tasdik edilen ve te.skilati esasiye kanununun yirmi allrnci maddesi mucibince kaiinni niera.sin
taniamlanmak iizeie .Adliye vokilliginin 27 - V - 1936 tarilili ve Ccza i.?lori U. M. 17J TJT sayih tc.
korosile gel on ilam ilo lm ise aid evrak bilecc sunulniiistiir.
Oereginin yapilmasiur vc somicunun bildirilmcsini rica ederim.
Hayvekil
/. Inonii

Adliye encumeni mazbatasi
T. B. M. M.
Adliye encumeni
Esas No 3/2-18
Karar No. 25

26.V. 1937

Yiiksek Reislige
Bozkir kazasmin Kmrk kbyiinden Memi§ oglu Ahmedi bldii.mekten suglu ayni koyden Sofu ogulalrmdan Ahmet oglu 319 dogumlu Memet Ali hakkmda Konya Agir ceza mahkemesince hiikmedilen oliim cezasmin tasdikim havi
Temyiz mahkemesi Birinci ceza dairesinin 15 VI - 1935 tarih ve 744 numarali ilami, miiteakib*
kanuni muamelenin icrasi icin Basvekaletin 29 V -1936 tarih ve 4/3181 sayili tezkeresile Adliye
encumenine verilmekle mezkur ilam ve dosya
tetkik olundu.
Hadise:
Suglu Ahmed oglu Memet Alinin d'ger sug
arkadaglarile birlikte Kmik kbyiinden Memi§
karisi Eminenin kapismi tazyikle agrp igeriye
girerek kizi 336 dogumlu Ayseyi cebren kagi•nrlarken onu kurtannak iizere arkalanndan

kogan Aygenin karde§i Memis oglu Ahmedi
tiifek sagmasile bldiirmii§ olmasindan ibarettir.
Yapilan tetkikat ve miizakere neticesinde
mahkum Memet Alinin cezasmm hafiflestirilmesi ve degi§tirilmesini istilzam eden bir sebeb
gbriilemediginden Tegkilati Esasiye kanununun
26 nci maddesi mucibince bu cezanm infazma
karar verilmesi hususunun Umumi Heyete arzina ittifakla karar verildi.
Adliye En. Reisi
Qorum.
Miiniir Qajil

M. M.
Ankara
M. Okmen

Katib
Erzuruni
Fnad Sirm-jn

Balikesir
0. Niyazi Duru

Kastamonu
Dr. §. Senozan

Kocaeli
Hayri Tan

Kayseri
7/rt.sYMj Fcril I'crker

Kayseri
h'rsid Ozaoy

Bursa
S. F. Tahty

S.Sayisi:199
Kilisin Kara Ali mahallesinden Memedoglu ismailin olum
cezasina <;arptinlmasi hakkmda Ba§vekalet tezkeresi ve
Adliye encumeni mazbatasi 3/275
T.

a.

liasvchalct
Yazi

islcri
Sayt

S-VI

/'>••'"

ttnidurliifjii
• -1/M-I5

Biiyiik Millet Mcclisi Yiiksek Reisliginc
A d a m ("iltliirnx'ktcii simln
k m d a (iazi

Antcli

.Memedoglu I ' l l 4 d o & u m l u

ce de t n s d i k cdilen

ve toskilatr esasiye k a n i i n u i i i i n

simi lamamlaiiniak

ii/.eiv A d l i y e

decilen ilaiu ve l>n

Ismailin

oliiin eezasina (;;irpl i iilm.i>i

A & i r ceza mahkemesince v e r i l e n ve T e m y i z mahkomesi
\ekilli£iml.m

yirmi

>-^-

B i r i n e i re/a dan<->"»"

a l l n i e r maddesi mucibinee

kanuni

ni«i. •

('» - \ ' l - l!)3(i t a r i h l i ve 188/138 snyili te/kere ile •'""•

isc aid evrak liilece s i i n u l m t i s t u r .

Gereginin yaprlmnsnu ve sonunun bildirilmesini riea ederim.
Basvehil

Adliye encumeni mazbataai
T. H. M. M.
Adliye evciimevi
Ksas No. 3/37$
h'arar No. 21

2<i V - /•''•''''

Yiiksek Reislige
Kilisin Kara Ali Mahallesinden karde§i
Memedoglu Ahmcdi taammiidle bldurmekten
suclu ve bir katil vakasmdan dolayi Gazi Anteb hapisanesinde 15 seneye mahkum 314 dogumlu Memedoglu Ismail hakkmda Gazi Anteb Agir ceza mahkemesince hiikmedilen bliim
cezasmin tasdikmi havi Temyiz mahkemesi Birinci ceza dairesinin 29 - V -1936 tarih ve 424
sayili ilami miiteakib kanuni muamelenin icrasi icin Basvekaletin 8 - VI -1936 tarih ve
4/3445 sayili tezkeresile Adliye enciimenine verilmekle mezkur ilam ve dosya tetkik olundu.
Hadise : Suclu Ismail, kacakciliktan dolayi 9 ay hapse mahkum olarak Gazi Anteb
hapisanesinde miiddeti mahkumiyetini bitirmekte bulunan bz biraderi Ahmedden hapisanede bir kac defa para isteyerek almis ve hadiseden ewel Ahmedin elinde bulunan iki mecidiyeyi de almak istemisse de Kilis hapisanesine nakledileceginden ve yol parasi yapacagm-

dan bahsile vermek istemeyen Ahinede initnliul
olarak bicakla bogazmda'n ve karnrudan U>iwnmiiden actigi yaralar blumunii intac c.yN'nnstir.
Yapilan tetkikat ve miizakere m:l.icrsnulc
mahkum Ismailin cezasmin hafii'lcstir ilm^i ve
degistirilmesini istilzam eden bir HCIM:'> f'.'"™lemediginden, teskilati esasiye kaniununm 26
nci maddesi mucibinee bu cezanm iiifaaina karar verilmesi hususunun Umumi heyotm tasvibine arzma ittifakla karar verildi.
Ad. En. Rs.
Qorum
Miinir Qayil
Antalya
T. N. An can
Kocaeli
ITayri Tan
Kocaeli
Hay lb AL<:<i

K;'.lil>
M. M.
I'lrziii-niii
Ankara
l<liKid Sir mia
M. Olcmen
Kavseri
Balikesir
//.
l''t
n'l
rrrkcr
0, Niyazi Burcv
Kayweri
Bursa
HCH'HI <"> S"U
S. F. Talay

Antalya
Numan

K}iMt;j"i<>nii

Dr. S. Sr.-Hozun

