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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Devlet memurları maaşlarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki kanuna bazı maddeler ilâvesine dair ka
nun lâyihası kabul edildikten 

Ve Divanı muhasebat teşkilât kanununun birinci 
müzakeresi yapıldıktan sonra cuma günü toplanılmak 

Lâyihalar 
1 — Ceza muhakemeleri usulü kanununun bazı 

maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
(1/1054) (Adliye encümenine) 

2 — Meşhut suçların muhakeme usulü kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâ
yihası (1/1055) (Adliye encümenine) 

3 — Müze ve rasathane teşkilât kanununun 10 ncu 
maddesinin ikinci fıkrasının kaldırılması hakkında ka
nun lâyihası (1/1056) (Maarif ve Bütçe encümenle
rine) 

4 — Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası hak
kındaki 1715 sayılı kanun ile 2062 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
(1/1057) (İktısad, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkereler 
5 — Kayserinin Hacılar nahiyesinden Memedoğlu 

Ahmed Baktırm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (3/508) (Adliye encümenine) 

Mazbatalar 
6 — Muvazene vergisi kanununun bazı hükümle-

1 — Devlet demir yollan ve Umanları işlet
me umum müdürlüğü 1938 yılı bütçe kanunu lâ
yihası ve bütçe encümeni mazbatası (1/739) [1\ 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

HÜSNÜ KÎTABCI (Muğla) — Devlet demir
yolları bütçesi yekûnu geçen seneye nisbetle 

[1] 182 ve 182 ye ek sayılı basmayazı zabtın 
sonundadır. 

üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
R. Canıtez Konya Çanakkale 

A. M. Göker Z. G. Etili 

rinin değiştirilmesine ve müddetinin uzatılmasına da
ir kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/985) (Ruznameye) 

7 — Millî Müdafaa ihtiyaçları için taahhüde giri
şilmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/1040) (Ruznameye) 

8 — Millî saraylarla müştemilâtında ve Yalova 
köşklerinde bulunan eşya hakkında Meclis Hesabları-
nm tedkikı encümeni mazbatası (5/65) (Ruznameye) 

9 — Satılan kinin bedelinin Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekâleti 1937 malî yılı bütçesine tahsisat kaydi 
hakkında 1/933, 1937 malî yılı muvazenei umumiye 
kanununa bağlı bazı daire bütçelerinde değişiklik ya
pılması hakkında 1/1033, Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâleti 1937 malî yılı bütçesinde 18 000 liralık mü
nakale yapılmasına dair 1/1043, 1937 malî yılı muva
zenei umumiye kanununa bağlı bütçelerin bazılarında 
değişiklik yapılması hakkında 1/1044 sayılı kanun 
lâyihalarile idare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1937 malî yılı bütçesine 7 000 lira munzam tahsisat 
konulmasına dair 2/73 sayılı kanun teklifi ve Bütçe 
encümeni mazbatası (Ruznameye). 

% 20 bir tezayüd gösteriyor. Bu, memleket ik
tisadiyatının inkişafına delâlet etmesi itibarile 
şayanı memnuniyet olduğu gibi ihtiyacı karşı
lamak kabiliyetini gösteren idarenin muvaffaki
yeti itibarile de şayanı teşekkürdür. Ancak bu 
münasebetle muhterem vekilden bazı noktalar 
hakkmda izahat vermelerini rica edeceğim: 

Evvelâ geçen sene de mevzuubahis olan ve 
tedkik edileceği vaid buyurulan hububat ücret
leri meselesi vardı. Acaba bunda müstahsil le-

£1 

saa 
jvfi 

£üt: 

DÎI 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

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

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 
KÂTİBLER — Naşid Uluğ (Kütahya), Cavid Oral (Niğde) 

BAŞKAN — Meclis açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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hinde bir neticeye vardabildi mi Bu nokta üze
rinde söz söylerken o vakitler muayyen bir 
mikdar hubuoat sevk edenlerin bu sevkettikleri 
mikdar üzerinden sene sonunda bir prim aldık
larını işitmiştım. Eğer bu böyle ise demek 
ki hububat tarifesinden bir tenzilât imkâ
nı vardır. Sonra benim kanaatımca doğ
rudan doğruya ucuzluk üzerinde bir tesir yapa-
mryacak olan böyle bir prim vermekten ise hem 
memlekette orta tüccarı vikaye etmek, hem de 
her tüccara çalışmak imkânmı vererek rekabet sa
hasını genişletmek için bu fazla mikdarda nakli
yata hiç hacet yok. Herkes sevkiyatmı ayni üc
ret üzerinden yaparsa bu iş ile uğraşanlar çoğa
lır. 

Sonra işitiyoruz ki, tüccar, malmı Anadoluya 
naklederken Haydarpaşayı değil, îzmiti tercih 
ediyor. Vesaiti mihanikiye ile her hangi bir mü
essesenin teçhizi yalnız kolaylık ve sürat temi
ni için olmamalıdır. Bilhassa Hükümetin ucuz
luk siyaseti ile doğrudan doğruya alâkası olan 
bu meselede ucuzluk da temin edilmelidir. Ve
kili muhterem ne düşünüyarlar? 

Sonra, masraflar arasmda görüyoruz ki per
sonel adedi çoğaldığı için ücretler de çoğalı
yor. tş hacminin gittikçe vüsat kesbet-
mesine nazaran bunun hakkmda söyliye-
cek sözüm yok. Yalnız idare personel 
adedi hakkında ve bizim komşu hükümetlere 
nisbetle ne kadar az personel kullandığımıza 
dair bir cetvel koyuyor ve az personelle idare 
ettiğimizi söylüyor. Bu tren kilometresine gö
re tedkik edilirse o kadar büyük bir fark gös
termiyor ve benim kanaatimce mukayeseyi ki
lometre itibarile değil, yapılan iş hacmine de
lâlet etmesi itibarile tren kilometre üzerinden 
yapmalı. Bu noktadan Mjacarlarda tren kilomet
resi basma 1,32 bizde 1,17 imiş ki, arada % 11 
kadar bir fark var amma bu 935 dedir. Ondan 
sonra acaba daha yeni çıkmış istatistikler gös
terilemez miydi? 

ikincisi; Almanya gibi bu işte en mütekâmil 
bir Devletin personel adedi nisbeti buraya ya
zılamaz mrydı? Sonra onların idarei merkeziye-
lerinin masrafı nedir, onlar hakkındaki rakam
lar da buraya dercediHrse biz de reylerimizi ve
rirken daha memnuniyet ve sevgi ile vermek 
imkânı elde edilmiş olur. 

Sonra kömür meselesi; bir defa dışardan kö
mür getirtmek zaruretini hissetmemiz elbette 
teessürü, teessüfü celbedici bir şeydir. Bunun 
önüne geçmek için lâzımgelen tedbir
ler şüphesiz ki »alınmıştır. Yalnız buradaki he
sab hakkında izahat lütfetmelerini rica ediyo
rum. 1938 malî senesi başmda 35 ağır tip maki
ne ilâve edilecektir. Bunlar 18,5 ton dingil taz
yikli ağır ve kilometre basma 22 kilo kömür 
sarfeder makinalar imiş. Peki amma, elimizde 
bulunan bütün diğer makinelerimiz de kilomet
rede 20 kilo sarfediyor. Niçin hepsi için kilo

metrede 22 kilo sarfeder hesab etti
niz? Bundan Başka bunlar daha ağır
dır, fakat işletme masraf mı çoğaltmamak için 
ağır makine alınmamıştır. Cer kuvveti fazla 
olduğu için alınmış olacaktır ve bu takdirde 
ise tren kilometresi o nisbette düşecektir. Bu
na rağmen 14 milyon tren kilometresinin 
hepsine 22 kilo kömür sarfedileceği hesab edil
miştir. Bilhassa bu kömür meselesinde her yer
de Hükümetin kömür yakmağı prensib ittihaz 
ettiğini görmekteyiz. Evvelâ şimendifer ida
relerinin bu prensipe riayet etmeleri gerektir. 

Otobüs meselesi: Otobüs meselesinde zarar 
edildiği görülmektedir. Transit dolayısile biz 
bu zarara katlanabiliriz. Yalnız zarar varken 
mevcud kadroyu tevsi etmek ne dereceye kadar 
doğrudur. Bu kadroyu biraz daha tensik etmek 
suretile işletme masrafmı bir mikdar daha 
tenkis etmeğe imkân yok mudur? Bu hususta 
izahat vermelerini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
NAFIA VEKİLİ ALI ÇETlNKAYA (Afyon 

Karahisar) — Hüsnü arkadaşımızın, müstakil 
bir mebus olarak kürsüye çıkıb Demiryolları 
idaresi hakkmda söylediklerini dikkatle dinle
dim. Kendilerine teşekkür ederim. Dikkat et
tim, gördüm ki nerelerinde ne suretle daha 
biraz söz götürecek noktalar varsa onları araş
tırmışlar, bu mucibi memnuniyettir. Fakat der
hal söyliyeyim ki, ben, Halk Partisinin esas me
buslarından ve müessislerinden olan Ali Çetin-
kaya olarak bir işi vazife olarak yaparım, dik
kat ederim ve vazife olarak yapmakta zevk du
yarım. Onun için kendilerine, suallerine cevab 
vereceğim: 

Hububat işinde tenzilât yapılıb yapılmaması 
meselesi: Derhal cevab vereyim ki bu mesele, 
her hangi bir itiraza maruz kalmak noktasından 
değil, halk ve müstahsillerin menfaatleri ve 
memleketin ziraî inkişafının lüzum gösterdiği 
noktadan mütalea edilmiştir ve bu yapılmak 
üzeredir, yapacağız. 

Prim meselesini de ayni veçhile esaslı şekilde 
mütalea ettik. Bu, musammemdir, mukarrerdir. 

Sonra hububatın Haydarpaşaya değil, Izmi-
te naklinin faydalı olub olmadığı meselesi; bu 
doğrudan doğruya tzmid belediyesinin düşün
düğü basit bir takım menfaat hissi meselesidir 
M buna taraftar değiliz. 

Personel mikdan artıyor diyorlar, artmıyor. 
Maalesef nisbetsiz derecede eksiktir. Cetvel 
vardır. Yanımda değildir. Balkanlarla nisbet 
edildiği vakit Bulgaristanla yan yarıya eksiktir. 
3500 kilometre hattı olan Bulgaristanla yanya-
rıya eksiktir. Romanya ve Yugoslavya demiryol
larına nisbetle yine eksiktir. Yunanistana nis
betle Bulgaristan derecesinde eksiktir. Bunu 
arttırmak mecburiyetindeyiz. Onun için mekteb 
açarak yeniden personel yetiştireceğiz. 

Kömür meselesi üzerinde de durdular. Bu-
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yurdukları gibi fazla sarfedilmesi meselesi varid 
değildir. Biz kömürü biraz pahalı mal ettiğimiz
den dolayı şikayet etmek mevkiinde bulunuyo
ruz. Seneden seneye kömür mikdarı artmakta
dır. Sarfiyat 350 000 tona çıkmıştır. 12 şer lira
dan 4 milyon lira kadar, kazandığımız bir para
dan kömüre vermekteyiz. 

Ağır makinelerin alınması trafik vaziyetinin 
icabıdır, işin icab ettirdiği bir zarurettir. Onun 
için bunun üzerinde fazla durmak istemiyorum. 

Şimdi sureti umumiyede söyliyeyim ki, mem
leketimizde şimendifer meselesi B. M. Meclisinin 
ve Türk milletinin arzusunu tam tatmin edecek 
bir esasta inkişaf etmektedir. Üç senenin rakam
larını bir fikir olmak üzere arzedeceğim: 

1934 - 35 senesinde tren adedi 80 000. 
1935 - 36 » » 112 bin küsur 
1936 - 37 » » 157 732 
Yani üç senenin içerisinde bir misli fazla 

tren adedi olmuştur. 
Taşman yolcu mikdarı: 
1934 - 35 senesinde 8,5 milyon 
1935 - 36 » 11,5 » 
1936 - 37 » 14,5 » yolcu 

nakletmiştir. 
Eşya tonu olarak 34 - 35 de 2 800 000; 35 -

36 de 3 milyon küsur bin; 36 - 37 de 4 111 000 
ton eşya nakledilmiştir. 

Görülüyor ki şimendifer, nakliyat ve hare
ketine en müsaid bir şekilde devam etmektedir. 

Bunun içtimaî, iktisadî, ticarî inkişafının da 
ne derecede olacağını takdir buyurursunuz. Bu 
münasebetle de bir fikir vermek istedim. 

HÜSNÜ KÎTABÇI (Muğla) — Sözlerimin 
neden dolayı sui tefehhüm uyandırdığını anla
yamadım. Evvelâ geg&n. seneye nisbetle % 20 
tezayüd olmasını şayanı şükran görmem, Dev
let demiryollarına teşekkür etmem zannederim 
ki benim kanaatimi kâfi derecede tebarüz ettir
miştir. Bütün arkadaşların lâyiha ve mazbatada 
okumuş olduğu yükselişleri buradan tekrar et
mek zannederim ki baş ağırtmaktan başka bir 
netice vermez. Binaenaleyh bu kadarla iktifa 
etmek en tabiî bir şeydi. Burada bittabi yalnız 
temas edilmesi lâzımğelen noktalar üzerinde 
durmak lâzmıgelir. İstirham ettim, vuzuh icab 
eden noktaları bildirsinler. Yoksa eyi tarafları 
alettafsil söylemek, arzettiğim gibi tekrardan 
başka bir şey olmazdı. Sonra ben müstakil bir 
mebusum amma buraya çıktığım vakit müstakil 
bir mebus sıfatile söz söylerim gibi bende ne 
bir zan ne de bir vahime vardır. Arkadaşlara 
mm da benim hakkımdaki kanaatlarmm böyle 
olduğunu tahmin ederim ve zannederdim ki be
nim de sizin gibi millî kahraman ve kıymetli 
bir recülü devlet olarak tanıdığım ve her za
man hakkında sitayişkârlıkta bulunduğum Ali 
Çetinkayanm benim hakkımda hüsnü kanaati 
vardır ve hiç bir zaman kendimi sizden aykırı 
bulmadım. Ben de sizler gibi Atatürkün çizdiği 
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reha yolunda, rejime sadakatla yörüyen bir ar
kadaşınızım ve bu yolda zannederim ki elimden 
geldiği kadar sarfı mesai ettim. Eğer bir hata 
ettimse bu, mutlaka bir nisyan, ve zühul eseri
dir. Yoksa kasdı mahsus eseri olamaz. Binaen
aleyh bazı noktaların tavzihini istedimse bu, 
memleket namma vazifei teşriiyemi ifa etmek 
için lâzım olan bir şeydir. Sonra sorduğum 
noktalardan hangisi yerinde değilmiş anlaya
madım. Hububat meselesi üzerinde söylediğim 
müstahsilin lehine tenzili ve prim meselesini 
doğrudur dediler. Demek ki benim düşüncele
rim doğru imiş. Sonra îznıitin tercihi mesele
nin gayrimeşru rekabetten ileri geldiğini söy
lediler; bu meselede ben her hususta olduğu 
gibi kanaatimi ve işittiklerimi burada söyledim. 
Eğer ortada çapraşık bir şey varsa kabahat 
bende midir? Neticede Ali Çetinkayanm iza
hatından anlaşıldı ki, bu gayrimeşru bir 
rekabetten doğuyormuş. Pekala, şimdi bu
nu anlamak fena mı oldu? Ondan sonra ben 
ağır tipli yani 18 buçuk ton dingil tazyikli 
lokomotif, makine kullanılmasın demedim. Yal
nız, madem ki, kullanılıyor, kilometre trafik 
azalması lâzımıdır. Bundan dolayı kömür sar
fiyatının tenakus etmesi icabedecektir, dedim. 
Belki de böyle değildir. Ben anlamak istedim. 

Sonra personel adedini lâyihanızdaki yazı
dan aldım. Macaristandakini göz önüne alarak 
aradaki farkın ancak yüzde on bir 48, olduğunu 
tebarüz etttirdim. Yoksa personel adedi çok
tur, azaltınız demedim. Madem ki, iş hacmi ço
ğalmıştır, personel adedi de tabiatile çoğalacak
tır. Ben eğer buna mıuteriz olsaydım birinci 
fasla itiraz ederdim. Bilhassa şu noktanın iyi 
anlaşılmasını isterim: Zannederim ki, memle
ketin lehine çalışmakta kendilerile beraberiz, 
ayrı değiliz, 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
başka mütalea yoktur. Maddelere geçilmesini 
kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğü 1938 malî yılı bütçe kanunu 
MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman

ları işletme umum müdürlüğü 1938 malî yüı 
masrafları için bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (35 739 400) lira tahsisat veril
miştir. 

A - CETVELİ 
P. l i ra 

1 Ücret ve yevmiyeler 9 178 100 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2 Daimî memuriyet harcırahı 16 600 
BALKAN — Kabul edilmiştir. 
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68 700 3 Muvakkat memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Devir ve teftiş harcırahı 120 400 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 İdare teşkilâtına dahil memur 
ve müstahdemlere yardım 1 040 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 İdare masrafları ' 1 493 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 İşletme masrafları 13 468 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Mütenevvi masraflar 289 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Borçlar ' 87 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 . Tesisat ve tevsiat masrafları 579 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Sigorta ücret ve sermayesi 65 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

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

13 Mubayaa olunan hat ve limanla
rın senelik faiz ve itfa karşılıkla
rı ve sair masrafları 4 880 055 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

14 3071 numaralı kanunun 2 nci 
maddesi mucibince Sivas cer 
atelyesi tezgâh ve sair tesisatı 
masrafı 1 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 Trabzon - İran hudud transit 
yolu otobüs, kamyon ve otomo
bil işletmesi masrafları 299 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 3247 ve 3319 numaralı kanun
lar mucibince mubayaa edile
cek ıtfuharrik ve müteharrik ede
vat bedeli ile gümrük resmi ve 
sair masrafları 1 900 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 Bakımı idareye devredilen hat
ların noksanlarının ikmali mas
rafları 350 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

18 Ankara garı büfe ve gazinosu 
için mütedavil sermaye 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek itfa 
karşılığı 350 885 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 

mı? Maddeyi cetvelle birlikte reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Umum müdürlüğün 1938 malî 
yılı masraflarına karşılık olan varidat bağlı 

(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(35 789 400) lira tahmin edilmiştir. 

B - CETVELİ 
P. Lira 
1 Demiryollar hasılatı 34 149 200 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Liman ve nhtım ve iskeleler ha

sılatı 800 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Sıhhiye tevMfatı 260 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Mütenevvi hasılat 130 200 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 

5 Trabzon - İran transit yolu oto
büs, kamyon işletmesi hasıla
tı 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Bakımı idareye devredilen hat
ların noksanlarının ikmali mas
rafına mahsuben Nafıa vekâleti 
bütçesinden almacak mebaliğ 350 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(ikinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber reyi

nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Umum müdürlüğün 1938 malî 
yılı daimî memur ve müstahdemlerile nakil va
sıtaları kadroları bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Umum müdürlük tarafından 
işletilmekte olan demiryollar ve diğer motorlu 
vasıtalar, limanlar, iskeleler ve maden ocakları
nın bütün varidat ve hasılatı bunlara mahsus 
kanun ve nizamnameler dairesinde tahsil olunur. 

Erzurum - Sarıkamış ve şuabatı demiryolları 
için 1929 bütçesine bağlı (C) işaretli tarife 
ahkâmı 1938 malî yılmda da tatbik olunur. Bu 
tarifede tadilât icrasına Nafıa vekili salâhiyet-
dardır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? 

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

MADDE 5 — (611 000) lirası Ankara garma 
aid muhtelif tesisat ve tezyinata, (1 000 000) li
rası umumî idare binası inşaatına, (1 365 000) 
lirası Sivas atelyesi inşaatının ikmalile tevsiat 
ve tesisatma, (1 647 000) lirası Karaköy - Es
kişehir arasındaki hattm tecdidi ile diğer kı
sımlarda tebdili icab eden makas taknnlarile muh
telif yol malzemesine, (2 815 000) lirası muhtelif 
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tamamlayıcı tesisat, inşaat ve tevsiata, (925 000) 
lirası muhtelif muharrik ve müteharrik ede
vat ve tezgâh mubayaasına sarf edilmek üzere 
(8 363 000) liraya kadar taahhüde girişmeğe 
umum müdürlük mezundur. 1937 malî yılı niha
yetine kadar hâsıl olan varidat fazlalarından 
henüz tahsisat kaydedilmeyen mikdarlarla 
1938 malî yılı masraf bütçesi tasarrufatı ve 
muhtemel varidat fazlası mezkûr taahhüdlere 
karşılık tutulmuştur. Bu karşılıklardan 1937 ni
hayetine kadar olan varidat fazlası 1938 malî 
yılı varidat bütçesinde açılacak hususî fasla irad 
kaydedilmek ve masraf bütçesi tasarrufatı da 
taallûk ettiği tertiblerden tenzil edilmek su-
retile mukabilleri yukarıda yazdı hizmetlerin 
her biri için masraf bütçesinde açılacak hususî 
fasıllara tahsisat kayid ve sarfolunur. Taahhüd-
lerin bu suretle karşılanamayan kısmı idarenin 
müteakib yıllar bütçesine konacak tahsisat ile 
karşılanır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? 

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

MADDE 6 — 1938 malî yılı nakdî muame-
lâtmm tedviri ve (600 000) liraya kadar kömür 
(2 000 000) liraya kadar malzeme stoku yap
mak için Umum müdürlük (3 000 000) liraya 
kadar kısa vadeli istikrazlar akdine ve banka
lar nezdinde hesabı cari açtırmağa ve Maliye 
vekili bu istikraza kefalet etmeğe mezundur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? 

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

MADDE 7 — Devlet demiryolları şebekesi 
üzerinde 1938 malî yılı zarfmda ücretsiz veya 
tenzilâtlı ücretle seyahat etmek salâhiyetini ha
iz olanlar bağlı (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

Devlet demiryolları ve limanları umumî ida
resinin teşkilât ve vezaifine dair 23 mayıs 1927 
tarih ve 1042 sayılı kanunun 24, 28 ve 34 ncü 
maddelerinin eşhas nakliyatına aid hükümlerile 
mezkûr kanunu muaddil 1 haziran 1929 tarih 
ve 1483 sayılı kanunun 8 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası hükmü 1938 malî yılı zarfmda tatbik 
olunmaz. 

1042 sayılı kanunun 25 nci maddesini değiş
tiren 3282 sayılı kanun ile Posta kanununun 53 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair olan 3108 
sayılı kanun hükmü ve 21 haziran 1930 tarih 
ve 9623 sayılı İcra Vekilleri Heyeti kararname
sinin birinci umumî müfettişe aid hükmü hariç 
olmak üzere diğer hükümleri bakidir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? 

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

MADDE 8 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umumî idaresinin teşkilât ve veza
ifine dair olan 1042 sayılı kanunu muaddil 1483 
sayılı kanunun 8 noi maddesinin 1 nci fıkrasına 
tevfikan idare encümenince verilecek muvak
kat müsaadenamenin adedi (700) ü geçemez. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 9 — Aşağıda gösterilen fıkralarda 
yazılı hizmetlerden her birinin senesi bütçe
sine konulan tahsisatı kâfi gelmadiği takdirde 
ilâveten sarfına lüzum görülecek mikdarı tedi
yeye Umum müdürlük mezundur. Bu suretle 
husule gelecek tahsisat farkı hesabı katğide 
ayrıca gösterilir. 

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

hissesi, 
D) Reddiyat ve bilet satışı aidatı, 
E) trad getiren emlâk resim ve vergileri. 
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka

bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10 — Her hangi bir sebeble kulla
nılmamış olduğu sabit olan biletlerin bedelleri
ni iade etmeğe Umumî müdürlük salahiyetli
dir. 

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

MADDE 11 — 1932 - 1937 malî yılları bütçe 
kanunlarından hükümleri 1938 malî yılı zarfm
da dahi devam edecek olanları bağlı (H) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 12 — 1932 malî yılı sonuna kadar 
sarfolunup ta mahsubu icra edilmeyen mebali-
ğin eski seneler bütçelerinde kullanılmayan 
tahsisatı karşılık tutularak 1938 malî yılı bütçe
sinde açılacak ayrı bir fasla masraf kaydi su-
retile mahsubu icra olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13 — Ankara garı büfe ve gazino
su için tahsis edilen mütedavil sermaye ile yapı
lacak muamelât ve sarfiyat muhasebei umumiye, 
arttırma, eksiltme ve ihale kanunları hükümle
rine ve Divanı muhasebatın vize ve murakabe

sine ve işletme işleri de hiç bir vergi ve resme 
tâbi değildir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 14 — Bu kanun 1 haziran 1938 ta

rihinden muteberdir. 
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka

bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 15 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle tas
vibinize arzediyorum. 

2 — Sigorta şirketlerinin teftiş ve muraka
besi hakkındaki 1149 sayılı kanunun bazı mad
delerinin tadiline ve bu kanuna bazı hükümler 
ilâvesine dair kanun lâyihası ve İktısad ve Adliye 
encümenleri mazbataları (1/966) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir, birinci 
maddeyi okutuyorum. 

Sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesi hak
kındaki 1149 saydı kanunun bazı maddelerinin 
tadiline ve mezkûr kanuna bazı hükümler ilâve

sine dair kanun 

MADDE 1 — Sigorta şirketlerinin teftiş ve 
murakabesi hakkındaki 1149 sayılı kanunun 9, 
10 ve 13 ncü maddeleri aşağıda yazılı şekillerde 
değiştirilmiştir: 

Madde 9 — Sigorta şirketleri muamele yap
tıkları sigorta sahiblerine karşı taahhüdlerinin 
ifasma teminat olmak üzere Hükümete biri 
sabit, diğeri mütehavvil iki nevi kefalet itasma 
mecburdurlar. 

A - Sabit kefalet : 
Şirketin faaliyeti yalnız yangm ve yahud 

yalnız hayat kısmma münhasır olduğu takdirde 
75 000 lira; 

Şirketin faaliyeti her iki kısma şamil olduğu 
takdirde 100 000 lira 

Diğer sigorta muamelelerinden her kısmı 
içinde 25 000 er liradan ibarettir. 

B - Mütehavvil kefalet : 
Hayat hariç olmak üzere diğer sigorta kısım

ları için her sene içinde Türkiyede tahsil ettiği 
bilûmum ücretler yekûnu üzerinden şirketin 
mezkûr sene içinde yaptığı masraflar ile ver
diği tazminat ve mükerrer sigorta suretile devir 
ve havale eylediği ücretler tenzil edildikten 
sonra kalacak bakiyenin yüzde 25 sinden iba
rettir. 

MüteaMb senelerde de işbu kefalet mikdan 
yukarıdaki fıkraya tevfikan, mezkûr sene 
içinde tahsil edilen ücret ve yapılan masraflara 
nazaran vuku bulan tahavvüllere göre tayin ve 
tesbit edilir. 

[1] Birinci müzakeresi 60 ncı inikad zaptın-
dadır. 

Nakliyat sigortaları için bu nisbet geçen se
ne içinde tahsil edilen ücretlerin yüzde on iki 
buçuğundan ibarettir, işbu yüzde on iki bu
çukta yukarıdaki B bendinin birinci fıkrası 
dairesinde hesab edilir. Bir seneye mahsus mü
tehavvil kefalet mikdan evvelki sene için teşkil 
edilmiş bulunan mütehavvil kefalet mikdarmdan 
fazla ise aradaki fark şirketçe itmam edilir ve 
noksan ise aradaki fark şirkete iade olunur. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 10 — Sabit ve mütehavvil kefalet ak
çeleri ancak aşağıdaki şekillerde istimal edile
bilir. 

A - Türkiyede gayrimenkul emval iştirası, 
B - Hakikî krymetlerinin yüzde ellisini teca

vüz etmemek suretile ipotek muamelesi, 
C - Türk lirası olarak nakden tevdiat, 
D - İktısad vekâletinin muvafakatile Devlet 

dahilî istikraz tahvilleri ile sermayesi kısmen 
veya tamamen Devlete aid müesseselerin ve be
lediyelerin ve Türk şirketlerinin hisse senedleri 
ve tahvilleri, 

Şu kadar M, sabit ve mütehavvil kefalet ak
çelerinin (A) ve (B) bendlerinde yazılı şekil
lerde kullanılabilecek mikdan yüzde elliyi te
cavüz edemez. 

Gerek Türkiyede gayrimenkul iştirası ge
rek ipotek muamelelerinde gayrimenkullerin 
krymeti gayrisafi iradlan üzerinden hesab edi
lir. Ancak İktısad vekâletince lüzumunda yap
tırılacak ekspertiz neticesinde taayyün eden 
kıymet gayrisafi irad esasına göre tesbit edilen 
kıymetten aşağı olursa işbu kıymet kabul olu
nur. 

Şirket bu kıymetin kendisine tebliğinden iti
baren on beş gün içinde itiraz eylediği takdirde, 
mahallî ticaret mahkemesi reisi ve ticaret mah
kemesi bulunmayan yerlerde ticaret davalarına 
bakan mahkeme reisi veya asliye hâkimi, se
çeceği mütehassıs bir ehlihibreye kifayeti tedkik 
ettirerek gayrimenkulun gayrisafi irad esa
sına göre tesbit edilmiş olan kıymetinin tenezzül 
etmiş olub olmadığını ve tenezzül etmiş ise 
mikdar ve nisbetini tayin eder. Bu husustaki 
karar katğidir. 

Gayrimengullerin kıymetlerinde tenezzül vu
ku bulduğu tebeyyün ederse İktısad vekâletinin 
tahrirî talebi üzerine azamî otuz gün içinde şir
ketçe fark kapatılır. 

Bu maddede yazılı gayrimenkullere aid yan
gm poliçeleri İktısad vekâleti namma tanzim 
olunur. 

Devlet dahilî istikraz tahvilleri ile sermayesi 
kısmen veya tamamen Devlete aid müesseselerin 
ve belediyelerin ve Türk şirketlerinin hisse sened-
lerinin ve tahvillerinin kıymetleri, bankaya tev
di edildikleri tarihe tekaddüm eden günün va-
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satî borsa kurlarma nazaran tesbit olunur. 
Bu krymetlerde her hangi bir sebeble tenezzül 
vuku bulduğu takdirde, îktısad vekâletinin tah
rirî talebi üzerine azamî otuz gün içinde şirket
çe fark kapatılır. 

Nakid ve Devlet dahilî istikraz tahvilleri ile 
sermayesi ksmen veya tamamen Devlete aid 
müesseselerin ve belediyelerin ve Türk şirket
lerinin hisse senedleri ve tahvilleri îktısad ve
kâletinin yediemin olarak göstereceği millî ban
kalarda îktısad vekâleti emir ve namma bloke 
şekilde muhafaza olunur. Bu suretle yapılacak 
tevdiat mukabilinde iki nüsha olarak tanzim 
edilecek makbuzlardan bir nüshası banka tara
fından îktısad vekâletine gönderilir. îktısad 
vekâletinin, emir ve müsaadesi olmadıkça işbu 
tevdiat hiç bir suretle hiç bir tarafa verilemez 
ve iade olunamaz. Millî bankalarda bloke edil
miş olan Devlet dahilî istikraz tahvilleri ile ser
mayesi kısmen veya tamamen Devlete aid mü
esseselerin ve belediyelerin ve Türk şirketleri
nin hisse senedlerinin ve tahvillerinin kısmen 
veya tamamen değiştirilmesi veya satılması alâ
kadar sigorta şirketi tarafından taleb edildiği 
takdirde müstevdi banka bu muameleleri Îktı
sad vekâletinin müsaadesi alınmaksızın yapma
ğa mezundur. Şu kadar ki :!eğiştirilc:ı veya sa
tılan Devlet dahilî istikraz tahvillerile serma
yesi kısmen veya tamamen Devlete aid müesse
selerin ve belediyelerıı ve Türk şirketlerinin 
hisse senedlerinin ve tahvillerinin yerine mu
amele tarihinde muteber listede yaaüı muadil 
kıymette diğerlerinin veya bu mikdara teka
bül eden nakdin ikamesi ve keyfiyetin azamî üç 
gün zarfında îktısad vekâletine banka tarafın
dan ihbarı ve yeni makbuzun irsali şarttır. 

îktısad vekâletince kabul edilecek olan Dev
let Dahilî istikraz tahvilleri ile sermayesi kıs
men veya tamamen Devlete aid müesseselerin 
ve belediyelerin ve Türk şirketlerinin hisse se-
ned ve tahvillerinin listesi mezkûr vekâletçe 
tesbit edilir ve alâkadar bankalarla sigorta şir
ketlerine bildirilir. 

Bankalara yapılacak tevdiat dolayisile veri
lecek ve alınacak faiz ve komusyonlarla muha
faza ücretleri nisbetlerinde yediemin bankalar
la sigorta şirketleri arasmda ihtilâf çıktığı tak
dirde keyfiyet îktısad vekâletince tedkik ve ka
rara rabtolunur. Bu karar katği ve taraflar için 
muteberdir. 

Gayrimenkul iştirasile ipotek muamelelerine 
aid resmî senedlerin birer tasdikli sureti îktısad 
vekâletine tevdi edilerek mezkûr senedlere veya 
tapu dairelerindeki kaydma îktısad vekâletinin 
müsaadesi olmadıkça ferağ ve mülkiyeti tahdid 
edici hiç bir muamele yapılamayacağına dair 
meşruhat verilir. 

Ecnebi sigorta şirketlerinin gayrimenkul em
vale tasarrufları hakkındaki ahdî hükümler ke-
makân bakidir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Madde 13 — Sigorta şirketleri, senelik bilan
çolarını ve kâr ve zarar hesablarmı îktısad ve
kâletince tesbit edilecek formüllere muvafık 
olarak tanzime mecburdurlar. Bu formüllere gö
re şirketlerin her sigorta kısımları için ayırmak 
mecburiyetinde bulunacakları bilûmum teknik 
ihtiyatlar kazanç vergisine matrah teşkil etmez. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka
bul edenler işaret buyursunlar . . . Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Türkiye dahilinde hayat üzeri
ne iş yapan sigorta şirketleri, sigortalılarına 
karşı vaki olan taahhüdlerinin teminatı olmak 
üzere safi primler üzerinden riyazî ihtiyat ak
çesi tefrik ve tesis etmeğe mecburdurlar. 

Riyazî ihtiyat akçelerinin hesab tarzı ile bu 
hesabda esas ittihaz edilecek faiz nisbetinin ve 
vefiyat cetvellerinin îktısad vekâleti tarafından 
tasdik edilmiş olması şarttır. 

Riyazî ihtiyat akçeleri reasürörlerin hissesi
ni de ihtiva edecektir. Ancak mükerrer sigorta 
hakkındaki 1160 numaralı kanuna göre Millî 
reasürans Türk anonim şirketine verilmesi mec
burî olan hisseye aid riyazî ihtiyat akçeleri 
mezkûr şirket tarafından işbu kanun hükümle
rine uygun olarak aşağıdaki şekilde tesis edi
lecektir. 

Millî reasürans Türk anonim şirketine dev-
rolunan hisseye aid olmak üzere işi devreden 
sigorta şirketi ile Millî reasürans Türk anonim 
şirketi arasmda mezkûr hisseye mahsus riyazî 
ihtiyat akçeleri teminatı için hususî mukavele
name hükümleri mucibince işbu kanun hüküm
leri dairesinde tesis edilen karşılıklar Millî re
asürans Türk anonim şirketi tarafından îktısad 
vekâleti emrine aynen teminat olarak gösteri
lir; bu suretle tesis edilen riyazî ihtiyat akçe
leri karşılıklarının tamamen veya kısmen iade
si hususunda ayrıca îktısad vekâletinin müsa
adesi lâhik olacaktır. Hususî mukavelenameler 
meriyetten sakit olduğu takdirde Millî reasü
rans Türk anonim şirketine devrolunan hisse
ye aid riyazî ihtiyat akçeleri hakkmda bu mad
denin evvelki fıkraları hükmü caridir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
kabul edenler işaret buyursunlar... Etnıiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Riyazî ihtiyat akçelerinin is
timal şekilleri ve bu hususta tatbik edilecek 
hükümler, bu kanunun birinci maddesile değiş
tirilmiş olan 1149 sayılı kanunun 10 ncu madde
sinde sabit ve mütehavvil kefalet akçeleri için 
gösterilen şekiller ve hükümler ile hayat muka
velenameleri şartlan dairesinde şirketlerin si
gortalılarına yaptıkları ikrazat muamelelerinden 
ibarettir. 
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Riyazi ihtiyat hesablan her yüm sonunda 

tesbit edildikten sonra, karşılıkları ve teminat 
şekilleri gösterilmek suretile azamî dört ay için
de tktısad vekâletine tevdi olunur. 

Vekâletçe yapılacak tedkikat neticesinde he-
sab yanlışlığı, karşılık kifayetsizliği veya isti
mal şekillerinin kanun hükümlerine uymaması 
sebeblerile lüzumlu tashihlerin icrası sigorta 
şirketine tebliğ edildiği takdirde azamî İM ay 
içinde bu tebliğin yerine getirilmesi mecburidir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
kabul edenler işaret buyursunlar... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Riyazî ihtiyat akçesi karşdık-
larmdan hesab senesi içinde her hangi bir se-
beble mehuzatta bulunulamaz. Hesab senesi so
nunda ihtiyat akçelerinden tenzili lâznngelen 
mikdarlar hakkmda şirketçe vâki olacak müra
caat Iktısad vekâletince tedkik ve icabmda şir
kette yaptıracağı teftiş neticesinde haklı görül
düğü takdirde, tenzili taleb edilen mikdar şir
kete iade edilir. 

Şirket fevkalâde sebebler karşısında riya
zî ihtiyat akçesi karşılıklarına müracaat mecbu
riyetinde kaldığını Iktısad vekâletine bildirdi
ği takdirde vekâletçe derhal şirketin teknik ve 
malî vaziyeti esaslı bir teftişe tâbi tutulur. Tef
tiş neticesine göre şirketçe gösterilen zaruret 
yerinde görüldüğü takdirde tensib edilecek mik
dar şirkete iade olunur veyahud şirketin tasfi
yesi resen Iktısad vekâletince alâkadar mahke
meden taleb olunur. 

Bu madde hükümleri mütehavvil kefalet ak
çeleri hakkmda dahi caridir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
kabul edenler işaret buyursunlar... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Riyazî ihtiyat akçelerinin kar-
şüıklarmı teşkil eden bilcümle menkul ve gay
rimenkul kıymetler hayat sigortalarmm ala
caklarına karşılıktır; bu alacaklar istifa edil
medikçe bunlardan hiç bir borç ödenemez. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
kabul edenler işaret buyursunlar... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Hayat üzerine iş yapan sigorta 
şirketleri Türkiye dahilinde akdedecekleri her 
nevi hayat sigortalarını Türk lirası üzerinden 
yapmağa mecburdurlar. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
kabul edenler işaret buyursunlar... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Sigorta şirketleri riyazî ihti
yatlarına müteallik bütün hesab, kayid ve vesi
kaları Türkiyedeki idare merkezlerinde bulun
durmağa mecburdurlar. Ecnebi şirketler bun
dan başka Türkiyedeki taahhüdlerine aid olub 
merkezlerince tutulan hesablan, kayidler ve 

vesikalar ile karşılık hesablarmı ve envanter 
kartlarmm aynini Türkiyede merkez ittihaz et
tikleri mahalde bulundurmakla mükelleftirler. 

Sigorta şirketleri bu maddede yazdı bilûmum 
hesab ve vasikaları bu kanunun tatbikini mu
rakabe ile mükellef olanlara irae etmeğe mec
burdurlar. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
kabul edenler işaret buyursunlar... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bir hayat sigorta portföyü an
cak tazammun ettiği taahhüdatm bu kanun hü
kümleri dahilinde karşılıkları tamamen tesis 
edilmek şartile devralmabilir; devri kabul eden 
şirket yeni iş almış saydır ve bu kanun.hükümle
rine tâbi olur. 

iflâs vukuunda, hayat sigorta portföyünün 
bütün hukuk ve vecaibile devrini kabul eden 
şirket mevcud bulunduğu takdirde tasfiye neti
cesi beklenmeksizin Iktısad vekâletinin muva-
fakatile devir yapdn*. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka
bul edenler işarei buyursunlar ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Ödenmesi lâzım hale gelibde 
istihkak sahiblerince aranmayan paralar öden
mesi icab ettiği tarihten itibaren on senenin 
müruruna kadar sigorta şirketleri nezdinde müs-
tahikleri namma hususî bir hesabda muhafaza 
olunur; işbu paralar sigorta şirketlerince Dev
let tahvillerine plase edilmek suretils işletilir 
ve bu kabil paraların tafsilâtlı bir listesi her 
sene sonunda şirket bilançosu ile birlikte Iktısad 
vekâletine tevdi olunur. 

On senelik müddetin hitamı tarihinden iti
baren altı ay zarfmda sigorta şirketleri tarafın
dan, poliçe sahihlerinin isim ve son adreslerini 
ve poliçe tarih ve numaralarını gösterir bir 
cetvel ile bu paralar veya mukabilleri olan Dev
let tahvilleri faizlerile birlikte Maliye vekâleti 
emrine Türkiye Cümhriyet Merkez banka
sına tevdi olunur. Türkiye Cumhuriyet Merkez 
bankası, tevdi tarihinden itibaren bu paraları 
İM sene müddetle muhafaza ve bu müddet zar
fmda bunların müstahiklerini tahkika çalışmak
la beraber her sene başı müstahikleri namma 
tebligat icra ve gazetelerle de müstahiklerinin 
bankaya müracaatlarını ilân eder. Mezkûr iki 
senenin hitamında da müstahikleri çıkmayan 
paralar Devlete intikal eyler. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka
bul edenler işaret buyursunlar ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — 1149 sayılı kanun ile bu kanun 
hükümlerine aykırı hareket edenler Iktısad ve
kâletinin talebi üzerine vaki olacak takibat ne
ticesinde işledikleri filin derecesine ve bu fiilden 
doğan zararm mikdarma göre elli liradan bin 
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liraya kadar ağır para cezasile cezalandırılırlar. 

Mükerrirler hakkında verilecek para cezası 
iki kat olarak hükmolunacağı gibi ayrıca bir 
haftadan altı aya kadar da hapis cezası hükmo-
lunabilir. 

BAŞKAN — Tadilnams yoktur. Maddeyi ka
bul edenler işaret buyursunlar ... Etmiyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Riyazi ihtiyatları, kasden yan
lış hesab ve tesbit eden bu iş ile vazifeli memur 
ile bu file kasden iştiraki tebeyyün edenler fiil
leri ceza kanununa göre daha ağır bir suç teşkil 
etmediği takdirde Iktısad vekâletinin talebi üze
rine vuku bulacak takibat neticesinde bir aydan 
bir seneye kadar hapis cezası ile cezalandırılır
lar ve bir daha sigorta şirketlerinde istihdam 
olunamazlar. 

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

MADDE 12 — Bu kanunun tatbikini mura
kabe vazifesile mükellef olanlardan, vazifeleri 
dolayısile ifşasında zarar melhuz olan bir sırra 
vakıf olubda meşru bir sebebe müstenid olmak
sızın o sırrı ifşa edenler üç aydan bir seneye ka
dar hapis cezasile cezalandırılırlar. 

Bu gibiler Devlet hizmetinde bir daha istih
dam edilmezler. 

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

MADDE 13 — Aşağıda yazılı hallerde Iktısad 
vekâletinin talebi üzerine sigorta şirketlerinin 
kapatılmasına da mahkemelerce hüküm olunur. 

A - Sabit ve mütehavvil kefaletlerle riyazi 
ihtiyat akçelerini bu kanun ile tesbit edilmiş 
olan zaman zarfmda tesis ve irae etmezlerse; 

B - Kıymet sukutlarından doğan noksanları 
kanunen muayyen olan müddet içinde tamam
lamazlarsa. 

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

MADDE 14 — Bu kanunda yazılı cürümlerin 
mesulleri şahsen taayyün etmemiş bulunan hal
lerde cezaî mesuliyet, kanun hükmünü yerine 
getirilmekle mükellef olan idare meclisi reis ve 
azalarından ve imzaları ile şirketi ilzama sala
hiyetli müdür ve memurlardan cezayi müstelzim 
fiili işlemiş veya buna iştirak etmiş veya bu hu
susta emir vermiş olanlara racidir. 

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

MADDE 15 — Bir sigorta şirketinin iflâsT 

halinde o şirketin idare meclisi reis ve azalarile 
imhaları şirketi ilzam eden memurların kanunî 
hükümlere aykırı hareketleri iflâsa sebeb ol
muşsa Iktısad vekâletinin ve;ya bu vekâleti tem
sil eden makamların talebi üzerine bunların da 
şahsan iflâslarına karar verilir, ve haklarmda 

iflâsa müteallik kanunî hükümler tatbik olu
nur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeye aier... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — 1149 numaralı kanunun 14 
ve 21 nci maddeleri ilga edilmiştir. 

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

MUVAKKAT MADDE 1 — 1937 senesi so 
nundaki kayidlere göre, bu kanunun meriyeti 
tarihinden itibaren altı ay içinde riyazi ihtiyat 
akçeleri ile karşılıklarının ve iki ay içinde de 
kefalet akçelerinin bu kanun hükümlerine göre 
hesab ve tesbit ve teminat olarak irae edıımış 
bulunması sattır. 

Bu kanunun neşri tarihinde katği tasfiye do
layısile faaliyetlerine nihayet verilen Föniks 
Do Viyen Hayat ve Türkiye Mvillî sigorta şir
ketlerinde sigortalı olanların haklarını korumak 
gayesile Millî Reasürans Türk Anonim şirketile 
diğer hayat sigorta şirketleri arasında yaplan 
ve Millî Reasürans şirketince teşkili zarurî riya
zi ihtiyat akçeleri karşılıklarının iki senelik te
cile tâbi tutulmasını mutasamnım bulunan an
laşmalar müstesnada. 

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

MUVAKKAT MADDE 2 — Hayat kısmınla 
çalışan sigorta şirketleri Türkiye de faaliyete 
başladıkları tarihtenberi ecnebi parasile akid ve
ya Türk portföyüne idhal eylemiş oldukları ec
nebi parasile münakid hayat sigorta muka
velenamelerinde yazılı ve bu mukavelenamelere 
müsteniden yapılan ikraz ve istikraz muamele
lerinde mevcud kıymetleri, işbu kanunun neş
ri tarihindeki borsa kurları üzerinden Türk pa
rasına tahvile ve ona göre mezkûr mukavelena
meleri Türk parası olarak kıymetlendirmeğe ve 
sigortalılar dahi bu tahvil ve kıymetlendirme 
keyfiyetini kabule mecburdurlar. 

Tahvil ve kıymetlendirme muamelesi işbu ka
nunun meriyete girdiği tarihten itibaren üç ay 
içinde ifa ve ikmal olunur. 

Bu madde mucibince yapılacak tahvil ve kıy
metlendirme muameleleri ve bunların tevsiki 
için tanzim ve imza edilecek bilcümle evrak ve 
vesikalar damga resmi ve muamele vergisinden 
muaftır. 

Türkiyede çalışan ecnebi sigorta şirketleri 
nezdinde hayat sigortası aktedib Türkiye hari
cinde ikameti ihtiyar eden ecnebi tabiiyetindeki 
sigortalılara aid poliçeleri üç ay içinde Türk 
portföyünden ihraca sigorta şirketleri mezun ve 
ya türk parasma tahvile mecburdurlar. 

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

MUVAKKAT MADDE 3 — Sigorta şirketle-
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ri bu kanunun neşrinden önce Türkiye dahilin
de yapmış oldukları sigorta muameleleri karşılı
ğı olarak riyazi ve teknik ihtiyatlarından ya
bancı memleketlerde plâsa ettikleri mikdarları 
döviz veya Maliye ve İktısad vekâletlerinin 
müştereken tayin edecekleri Türk Devlet tahvil
leri olarak bu kanunun neşri tarihinden itiba
ren altı ay için de Türkiyeye getirmeğe mecbur
durlar. İktısad vekâletince takdir edilecek müc
bir sebeblerin mevcudiyeti halinde vekâlet bu 
müddeti temdide salahiyetlidir. 

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

MUVAKKAT MADDE 4 — Bu kanunun neş
ri tarihinde mevcud riyazi ihtiyatlarla sabit ve 
mütehavvil kefalet akçelerinin gayrimenkul ola
rak tesis edilmiş karşılıkları 1149 numaralı ka
nunun işbu kanun ile tadil edilen 10 ncu madde
sinin 2 nci fıkrasında yazılı nisbeti tecavüz et
mekte ise mezkûr maddenin (A) bendinde ya
zılı gayrimenkuller şirketin tasarrufu altmda 
kaldîklan müddetçe ve (B) bendinde yazılı gay
rimenkul ipotekleri, mevcud mukavelenamele
rin devamı müddetince zikri geçen ikinci fıkra 
hükümlerine tâbi değildir. Bundan başka mez
kûr akçeler karşılıkları olarak 1937 senesi ni
hayetinde şirketlerin TürkiyedeM portföylerin
de mevcud ve borsalarda mukayyed her nevi 
esham ve tahvilât azamî üç sene içinde tasfiye 
ve karşılıkları bu kanun hükümlerine göre tesis 
edilir. 

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

MADDE 17 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 18 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum. Kabıü edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

3 — Devlet demiryolları bir kısım inşaat iş
lerinin sureti idaresine ve demiryolları inşaat 
mukavelelerinden miimbais gümrük resmile di
ğer vergilerin mahsubuna dair kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası (1/732) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? (Hayır sesleri) Maddelere ge
çilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

[1] 187 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

Devlet demiryolları bir kısım işletme işlerinin 
sureti idaresine ve demiryolları inşaat mukave
lelerinden mümbais gümrük resmile diğer vergi

lerin masubuna dair kanun 
MADDE 1 — Devlet demiryolları inşaatı ile 

işletme işlerinin ayrılmasından mütehaddis va
ziyetin netayici kanunu mahsusla tesbit ve tan
zim edilinceye kadar bu vaziyetin işletmeğe ta
allûk eden hususatı Nafıa vekâletince tayin olu
nacak esaslara göre idare olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda söz isteyen 
var mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Resmen işletmeye açılmış ve 
bakımı da işletme idaresine devredilmiş bulu
nan hatlarm devir mazbatalarile tesbit edilen 
noksanlarmm bedelleri için Nafıa vekâleti büt
çesinden ifraz edilecek mebaliğ işletme idaresine 
verilir. 

Bu para Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü bütçesinin varidat 
kısmmda (Noksanlar bedellerine mahsuben 
umumî muvazeneden alman) adı ile açılacak bir 
fasla irad ve masraf kısmmda (İşletmeye açıl
mış hatlarm devir mazbatalarmda gösterilen 
noksanlarmm ikmali masrafı) adı ile açılacak 
bir fasla tahsisat kaydolunur. 

BAŞKAN —t Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Devlet demiryolları inşaat 
mukavelelerile işbu inşaata müteallik mubayaa 
mukavelelerinden dolayı Hükümetçe verilmesi 
lâzrmgelen gümrük resmi ve diğer vergiler nâ
zım varidat ve masraf fasıllarına kayid ve mah-
sub olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden

ler. . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — İşletmeye açılmış hatlarda in

şaat teşkilâtı tarafmdan yapılan ikmali nevakıs 
ameliyelerinde veya bir senelik tamirat işle
rinde çalışan memur ve müstahdemler ve bun
ların eşya ve erzakı ve bu kısmm bakrmma muk-
tazi malzeme o mmtakaya inhisar etmek ve 
işletmede cari usuller tatbik edilmek şartile 
meccanen nakledilir. Bunun gibi muhtelif hat
lardaki nevakısm ikmalinde müstahdem seyyar 
inşaat memur ve müstahdemleri de vazifeten 
seyahatlarmda iş vagonları ve eşyalarile birlik
te meccanen nakledilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 5 — Yeni inşa edilen demiryolla
rından resmen işletilmeye açılmayanlar üzerin
de Nafıa vekâletince tanzim olunacak tarifelere 
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tevfikan ücret alınmak şartile nakliyat icrasma 
mezuniyet verilmiştir. 

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

MADDE 6 — Bu kanun 1 haziran 1938 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 7 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
4 — İdare Heyetinin, 3090 numaralı kanu

nun birinci maddesüe verilen taahhüd salâhiye
tinin arttırılması hakkında kanunî teklifi ve 
Bütçe encümeni mazbatası (2/72) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et-
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi binasile Başvekâlet ve 
Hariciye vekâleti binalarının yapılması için ta

ahhüd icrasına dair oıan kanuna ek kanun 
MADDE 1 — Büyük Millet Meclisi binası 

ile Başvekâlet ve Hariciye vekâleti binalarının 
yapılması için taahhüd icrası hakkındaki 11 bi
rinci kânun 1937 tarih ve 3090 sayılı kanunun 
birinci maddesi ile verilen taahhüd salâhiyeti 
7 500 000 liraya çıkarılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mutalea var 
mı Maddeyi reye arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümleri Büyük 
Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
5 — İki kaza teşkiline dair 1/999 ve İsparta 

vilâyeti dahilinde Sütçüler adı ile bir kaza ku
rulmasına dair 1/1008 sayılı kanun lâyihaları ve 
Dahiliye ve Bütçe encü: ı enleri mazbataları |2] 

BAŞKAN — Kanunim heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mı? 

[1J 179 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 180 sayılı basmnyazı zabtın, sonundadır. 

ÎBRAHÎM DEMtRALAY (İsparta) — Cum
huriyetimizin bariz feyizli eserlerinden birisi; 
vatanımızın ücra köşelerine kadar nüfuz ede
rek oradaki muhtacı muavenet vatandaşlarımı
za şefkatli elini uzatıb maddî, manevî inkişafına 
yardım etmektir. 

Bu defa teşkil edilen üç kaza meyanmda 
yeşil Ispartanın Sütçüler kazası da vardır. Bun
dan dolayı muhterem heyetinize ve Hükümeti
mize minnet ve şükranlarımı sunarım. 

Yalnız bütçe müzakereleri yakında başlaya
cağından bu lâyihanın müstacelen müzakeresi
ni rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bu hususta verilen takriri oku
tuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Ruznamenin beşinci maddesindeki üç kaza 

teşkili hakkındaki lâyihanın müstacelen müza
keresini teklif ederim. 

İsparta 
ibrahim. Demiralay 

(Muvafık sesleri). 
BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. Ka

bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesi hakkmda başka mütalea 

var mı? 
Maddelere geçilmssini reye arzediyorum. Ka

bul buyuranlar . . . Eabul etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Üç kaza teşkiline dair kazı:m 
MADDE 1 — Siird vilâyetinde merkezi Hazo 

olmak üzere Kozluk ve merkezi Ziyarot olmak 
üzere Baykan ve İsparta vilâyetinde msrkezi 
Sütçüler olmak üzere Sütçüler adlarile üç kaza 
kurulmuştur. 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — Bu maddenin sonuna bir fıkra ilâve edil
miştir. «Bu kazaların sınırları icra Vekilleri He
yetince tesbit olunur». Bu fıkrayı ilâve etmek 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Bu fıkranm ilâvesile maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — ilişik cetvelde derece, aded 
ve maaşları gösterilen memuriyetler Dahiliye 
vekâleti kadrosuna eklenmiştir. 

CETVEL 
D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

7 Kaymakam 3 55 
14 Tahrirat kâtibi 3 20 
14 Nüfus memuru 3 20 
19 » kâtibi 3 10 
BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber reye 
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arzediyorum. Kabıı! buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1938 tari
hinden muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Er kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzediyo-
rum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

6 — İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar ka
nununun 18 nci maddesinin değiştirilmesine ve 
mezkûr kanunun 16 ncı maddesini değiştiren 
3304 sayılı kanun ile 17 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair kanun lâyihası ve Sıhhat ve iç
timaî muavenet, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/975) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda söz 
istiyen var mı? 

Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. Ka
bul edenler işaret buyursun ... Etmiyenler .... 
Kabul edilmiştir.. 

İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun 
18 nci maddesinin değiştirilmesine ve bazı hü

kümlerinin kaldırılmasına dair kanun 
MADDE 1 — 1262 numaralı ve 21 - V - 1928 

tarihli kanunun 18 nci maddesi aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir: 

10 ncu madde mucibince yapılacak tahlil ne
ticesinde saf ve formülüne muvafık olmadığı te-
beyyün eden müstahzarlara vaziyed olunarak 
mahkeme kararile imha olunur ve sahibinden 
elli liradan beş yüz liraya kadar ağır para ceza
sı alınır. Bu suçun tekerrürü halinde imal ve
ya idhal müsaadesi istirdad olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Ayni kanunun 3304 sayılı ve 
5 - I - 1938 tarihli kanunla tadil edilen 16 nci 
maddesi ile 17 nci maddesi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun meriye
te girdiği tarihte, tıbbî ve ispençiyari müstah

zarlara yapıştırılmış olan veya yapıştırılmak 
üzere malsandıklan veya gümrük idarelerinden 
satm alınmış bulunan istihlâk pullarmm bedeli 

[1] 185 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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iade edilmez. Ancak sahihlerinin ellerinde bu
lunan pullu müstahzarlar tamamen satümcrya 
kadar bunlarm satış kıymetine pul bedellerini 
de zammederek müşteriden almağa hakları var
dır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorm. Kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kaibul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1938 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına Adliye, 
Maliye ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilleri 
memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
7 — ödünç para verme işleri hakkındaki 

2279 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve İktısad, 
Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/950) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
istiyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etmi
yenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Ödünç para verme işleri kanununun bazı madde
lerini değiştiren kanun 

MADDE 1 — Ödünç para verme işleri hak
kındaki 8 haziran 1933 tarih ve 2279 sayüı ka
nunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

ödünç para verme işlerinde % 8,5 dan faz
la faiz almak yasaktır. 
Ancak açık kredi şeklindeki muamelelerde 

% 12 ye (12 dahil) kadar faiz alınabilir. 
HÜSNÜ KİTABÇI (Muğla) — Faiz haddi

ni indirmekle Hükümet, hayatı ucuzlatmak em
rinde almış olduğu kararlara ve tedbirlere bir 
tanesini daha ilâve ediyor. Öyle bir tedbir ki 
bunun tesiri şamildir, yani her şeyde az çok 
tesirini gösterecektir. Bu itibarla teşekküre lâ-
yik bir tedbirdir. Yalnız, ikinci fıkra birinci 
f ıkranm bahşetmiş olduğu f aideyi izale eder ma
hiyettedir. Bundan başka bu istisna, esas hük
mü büsbütün faidesiz bir vaziyete de sokabilir. 
Yani bu takdirde bankalar açık kredi işlerini 
çoğaltarak faiz haddini % 12 ye kadar çıkar
mak yolunu bulabilirler. Sonra memleketin fa-
idei iktısadiyesi için % 8,5 had lâzım görülmüş
tür ; bankaların bunu bu suretle % 12 ye çıkar
ması için makul bir sebeb bulmak çok zordur, 
açık kredidir, bunlardan muhtemel zararlara 

[1] 184 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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karşı bankalar fazla bir faiz almak mecburiye
tindedirler, böyle bir şey mi düşünülüyor gibi 
bir fikir de hâsıl olabilir. Ben bankalarımızı 
bundan tenzih ederim. 

Bankalarımız, en buhranlı senelerde dahi iş
lerini sağlama bağlamışlar ve zararsız bir şe
kilde işin içinden çıkmışlardır. Onun için gerek 
Hükümetten, ve gerek encümenden rica ederim. 
işin faidesini arttırmak için kesin bir surette 
halletmek lâzımdır. İkinci fıkranm kaldırılması 
doğru olur. 

İKTISAD V. SAKİR KESEBİR (Tekirdağ) 
— Ödünç para verme işleri bu kanunla ikinci 
merhalesini yapmış oluyor. Bundan üç buçuk, 
dört sene evvel Büyük Meclisin kabul bu
yurmuş olduğu birinci kanunla, o vakîte ka
dar memleketimizde hiç bir kayid ve inzibata 
tâbi tutulmıyan faiz muameleleri, bazı kayrdlara 
tâbi tutulmuştu. Bu kayıdiara göre, faizin aza
mî haddi kanunda tahdid edilmemekle beraber 
filen % 25 den fazla faiz almamryacağı tasrih 
ediliyordu. % 25 e kadar olan faizlerde 12 ye 
kadar olanı normal, 12 den yukarı olanı da ida-
rei hususiyeler lehine bazı vergilere tâbi tutul
mak suretile nihayet % 25 faiz filen yapılamaz 
hale getirilmişti. Bu kanun, 4 sene evvel % 12 
faizi normal telâkki ederken, şimdi yani 4 sene 
sonra % 8,5 u normal telâkki ettiğimize dair bir 
merhale teşkil ediyor. Bununla, % 8,5 tan yu
karıda her hangi -bir şekilde dereceli faiz için 
hükümler tamamen kaldırılmış bulunmaktadır. 
Hüsnü Kitabçı arkadaşımız bundan evvelki ka
nunun maddesile bu defaki okumuş oldukları 
maddeyi karşılaştırmış olsalardı, aradaki büyük 
değişikliği tesbit buyurmuş olacaklardı. Bura
da yalnız bir fıkrayı ilâve etmiş oluyoruz. O 
fıkra kendilerinin tayyını taleb etmiş oldukları 
fıkradır. Biz bu fıkrayı, bankaları himaye için 
burada bırakmış değiliz. Burada muhafaza edi
len fıkra, açık kredi muamelesile iş gören iş 
sahiblerinin lehine muhafaza edilmiştir. Çün
kü açık kredilere teminatlı krediler karşısında, 
hiç şübhesiz ki, bankaların rağbet etmeyecek
leri bir smıf muameleyi teşkil eder. Eğer arala
rında faiz noktasında ufak bir fark muhafaza 
edememiş olursak hiç bir banka, kendisine arze-
dilecek olan kredi muamelesinde faiz haddinin 
tesbitine böyle bir imkân verilmediği takdirde, 
teminatsız kredi vermek yoluna gitmeyecektir. 
Memleketimizin kredi ihtiyaçlarmm bazı sar
sıntılara uğraması muhtemel görüldü. Bu nok-
tai nazardandır ki, doğrudan doğruya temi
natlı krediler için % 8,5 faizi normal bir had 
addettiğimiz halde, açık kredi muamelelerinde, 
teminatsız muamelelerde, eski kanunda olduğu 
gibi, % 12 ye kadar, müsaade etmek yolunu 
tercih etmiş oluyoruz. Zannediyorum ki, bunun
la arkadaşıma kanaatbahş cevab arzetmiş ol
dum. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Evvelâ bir su
al soracağım. Açık kredi mikdarı ne kadardır, 
tesbit edilmiş midir? 

İKTISAD V. SAKİR KESEBİR (Tekirdağ) 
— Bankalar kanununda açık krediler bir çok 
kayidlere tâbidir. 

HÜSNÜ KİTASBCI (Muğla) — Bankaların 
açık kredileri yekûnu nedir, bütün kredi mües
seselerinin piyasaya bu şekilde döktükleri para 
ne kadardır? 

ÎKTISAD V. SAKİR KESEBÎR (Tekirdağ) 
— Buna hemeji rakamla cevab vermek tabiî 
mümkün değildir. Fakat arzu ederlerse tahkik 
eder ve cevab ar^edobilirim. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Evvelâ tavsi
yelerine cevab vereceğim. Kendilerinin tavsiye 
ettikleri veçhile kanunun maddesini okuduktan 
sonra huzuru âlinize geldiğimi arzedeyim. Hat
tâ % 12 nin fevkinde alınacak faizlerin ne ka
darının idarei hususiyelere verildiğini okumuş 
anlamıştım. Bu cihetten mutmain olabilirler. 

Bundan dolayıdir ki, söze başladığım sırada 
faizin indirilmesini şükranla karşılamış idim. 
%3,5 bir tenzil vardır. Şimdi maksada gelelim. 
Biz bu kanunu niçin çıkardık? Memlekette faizi 
indirmek suretile hayatı ucuzlatmak için. Ben 
zannediyorum ki, kredinin daha çok mikdarı 
açık kredidir ve eğer tüccara yapılan açık kre
dilerde ucuzluk temin edilmezse bunun faidei 
ameliyesi az olacaktır. Binaenaleyh bu faydayı 
tamim ve teşmil etmek için % 8,5 haddi ile ka
lınmak gerektir. Eğer bu tehlikeye karşı bir 
sigorta primi ise, fazladır. Bankacıların ikrazatı-
nm % 3,5 derecesinde donmuş işlemez bir hale 
gelmiş olacakları olduğunu zannedersek memle
kette müessesatı maliyemizin kazançlı blân-
çoları abes olurdu. Binaenaleyh şimdiye 
kadar teminatlı, teminatsız krediler % 12 
faiz haddine tâbi olduğu gibi bundan 
sonra da farklı faiza tâbi tutulmamalıdır. 
Aksi takdirde maksad fevt edilmiş olacak
tır. Onun için memleketin bayırına olan bu in
dirmeği kabul etmelerini Hükümetten rica edi
yorum. 

İk. V. ŞAKIR KESEBÎR (Tekirdağ) —Muh
terem arkadaşım kendilerine tavsiyede bulundu
ğum yolunda bir zehaba kapılarak burada serze
nişte bulundular. Maksadım izah ettikleri gibi 
değildir. O şekilde maruzatta bulunmaklığım da
ha ziyade huzurunuzda maksadımızı bütün ge
nişliği ile anlatmak içindi. Maksadımız % 12 yi 
8,5 a indirmek değil filen % 25 olarak tahdid 
edilmiş olan faiz haddini katği olarak % 8,5 had
dine indirmiş olduğumuzu tebarüz ettirmekti. 

Arkadaşım bu farkı elbetteki tedkik etmiş
lerdir. Maksadımız o değil, burada ifade edilme
miş olduğu için arzettim. 

Çünkü açık kredi muameleleri mikdarca, yi
ne kendilerinden, emniyet buyurmalarını rica 
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ederek arzedecegim, banka muamelelerimizin 
büyük kısmını değil, balki az bir kısmını teşkil 
ediyor. Bankacılık tekniği itibarile açık kredi 
muamelesi esasen teşvik edilecek muamelerden 
değildir. Netekim bankalar kanununda diğer 
normal kredi işlerini oldukça geniş salâhiyet
lerle idare ettirmeğe doğru bir teşvik bulundur
duğumuz halde, açüı kredi muamelelerinde bu
na mukabil tahdidleri iltizam etmiş bulunuyo
ruz açık kredi taleblerinin, hatır kredisi gibi 
isimlerle, buna inanabilirsiniz, bankalarımızda 
yer bulması nihayet bir zaruret neticesi olmuş
tur. Bu zarureti birdenbire kaldırmak, bir 
taraftan kanunla temin etmek istediğimiz kredi 
işlerindeki ucuzluğu muharrik kuvvetin şümu
lünü istihdaf ederken, diğer taraftan buna, 
az çok engel olmak gibi bir manzara veremez
dik. Bunu istikrazın bir müddet daha devam 
edecek yeni bir merhalesi ve yeni bir muta
vassıt şekli olmak üzere arzetmiş oluyoruz. Bu 
kaydm muhafazası iş sahihlerinin lehinde ola
cağına şüphe yoktur. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka müta-
lea var mı? 

Tadilname yok":ur. Maddeyi aynen royinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 14 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Birinci maddeye göre izin almağa mecbur-
olan hakikî veya hükmî şahıslardan bu mecbu
riyete riayet etmiyerek ödünç para vermeği iti
yat edenlere veya 9 ncu ve 15 nci maddeler 
hükümlerine aykırı hareket eyliyenlere ve be
yannamelerindeki şartları ve faiz hadlerini mu
vazaa ile gizliyenlere tefeci denir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden er... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 15 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Faiz tabirinde, ödünç para verme mukabilin
de borçludan komusyon ve hesab masrafı ve sair 
her ne nam ile olursa olsun alman para dahildir. 

Ancak tahakkuk eden sigorta, ardiye ve eks
per ücreti ile damga resmi ve muamele vergisi 
faiz tabirinden hariçtir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun me
riyetinden evvel mevcud kanunlara uygun ola
rak yapılmış mukavelelerin faize müteallik hü
kümlerine üç seneyi tecavüz etmemek şartile 
mukaveledeki müddetin devamınca riayet olu
nur. Ancak tarafların birrıza faiz hadlerini in
dirmeğe hakları her zaman mahfuzdur. 

BAŞKAN — Mutalea var mı'? 
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HÜSNÜ KÎTABCI ( Muğla ) — Maddenin 

son fıkrası zaiddir. «Tarafeyn indirmek hakkı
na maliktir» deniyor. Buna zaten şüphe yok. Hat
ta % 12 iken dahi bunu yapabilirlerdi. Nasıl ki 
tüccar şimdiki halde % 8 faizle mukavele yapa
biliyorlar. Binaenaleyh tarafeynin rizası ile in
dirilmesine hiç şüphe yok. Ben sırf bunu arzede-
cek değilim. Esasen bu madde dahi kanundan 
beklenilen faydayı kısmen tenkis eder bir şeydir. 
Cevab olarak şu denecektir. Hakkı müktesebler 

ihlâl edilmiş olmaz mı? 
Zaten siz bunun ihlâlini kabul etmişsiniz. 

Amme intizamına taallûk eden bu gibi hususlar 
tabiatile makable şamil olur. Nitekim % 25 ka
bul edildiği zaman belki aralarında % 30 kabul 
edenler vardı, fakat onları mevzubahs etmedik 
ve muvakkat madde çıkarmadık. Sonra elyevm 
faraza 5 sene müddetle ve % 12 faizle bir mu
kavele yapılmış. Bunun iki senesini atıyoruz. 
Demek ki hakkı rnükteseblere dokunuyoruz. Şu 
halde gerektir ki bu kanunum, çıktığı tarihten 
itibaren bütün bankalarımızı tefecilik vasfmdan 
tenzih edelim. 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Son fıkraya lüzum yoktur dediler. Bel
ki de lüzum olmazdı, fakat malûmu âlileri faiz 
hakkındaki hükümler intizamı ammeye aid ve 
intizamı amme mefhumu içindeki hükümlerdir. 
Burada, bu kanunun neşrinden evvel yapılmış 
olan mukavelename hükümlerine riayet olunur, 
dediğimiz zaman, bankalar ve sairenin ne ka
dar faiz alabileceğini vazıı kanun tesbit etmiş 
ve mevduatı koruma kanununu da bununla alâ
kalı görmüş bulunduğu için, acaba bankalar bu 
faiz haddini kendileri aşağıya indirebilirler mi? 
diye bir tereddüd hâsıl olduğundan, hakikaten 
gayet tabiî görülen bu kaydi buraya ilâve etme
ği vu^uh noktasından lüzumlu gördük; Fazla gö
rülüyorsa. kaldırılabilir. Fakat bu tabiî ve ye
rinde olan kaydin tekrarında bir faide mülâha
za ettiğimiz için koyduk. 

Muvakkat maddeye hiç lüzum yoktur buyur
dular, kalksın dediler. Fakat ortada bir hakkı 
mükteseb meselesi de mevzubahstrr. Bankalar 
mevduat kabul ederler ve işletirler. Onlara mu
ayyen faiz verirler. Aradaki farktan istifade 
etmek isterler. Bu şekilde mevduat almış olan 
bankalar bunu işletirlerken eski kanunun meri 
hükümlerine göre bir hesab yapmışlardır, bu 
arada da bir faiz tesbit etmişlerdir. Eğer biz bu 
hakkı rnükteseblere riayet etmiyecek olursak ve 
bunu ortadan kaldıracak olursak bu sefer de 
o bankaların mutazarrır olmaları ihtimali mev-
cuddur. Onun için bu'hakkı mül^asebin mahfuz 
kalacağına dair kanuna bir kayid koymak lâ
zım geliyordu. Bu kaydi kovmasak hakika
ten faiz haddi % 8,5 a inerdi ve o vakit parayı 
alan adam; intizamı amme kaidesidir, Devlet 
% 8,5 a indirmiştir, siz ise % 12,5 almak için be
nimle mukavele yaptınız, siz de §imdi % 8,5 a 
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indirimiz der ve hak kazanır. Bu noktadan hak
kı müktesebe riayet için bu kaydi koyduk. Fa
kat mevcud mukavelelerdeki faiz haddinin; 
mukaveleler müddeti devammca, o hakkı mük-
teseblere riayet mülâhazası ile, devam etmesini 
de istemedik. Eğer eskisi gibi devam etmiş ol
saydı, bu takdirde vazu kanunun faiz haddini 
indirmekten beklediği faideyi tamamile heder 
etmiyecek bir vaziyete düşmek lâzım gelirdi. 
Onun için normal halde mukaveleye üç seneye 
kadar riayet edilir, ondan sonra riayet edilmez. 
O zamana kadar bankalar ve faizle para vermiş 
olanlar da vaziyetlerini tanzim ederler dedik. 
Zaten Hükümetin teklifinde bu müddet daha 
çok bulunmuş ve bankalarla bu iş üzerin
de icab eden tedkikatta bulunulduktan son
ra eski mukavele hükümlerine riayet edilme
si için beş sene muvafık görlümüş, Adliye 
encümeni ise bu müddeti üç seneye indirmiş, 
fakat mutavassıt bir şekil olsun diye de 
lüzum görürse îcra Vekilleri heyeti bu üç se
neyi bir sene daha uzatabilir, dört sene yapa
bilir demiştir. Biz encümende böyle düşünme
dik, « . . . yapılmış mukavelelerin faize müteal
lik hükümlerine üç seneyi tecavüz etmemek şar-
tile mukaveledeki müddetin devammca riayet 
olunur» dedik. îcra Vekilleri heyetine ayrıca 
bir sene daha uzatmak salâhiyetini vermeğe lü
zum görmedik. Üç sene nihayetinde bu hakkı 
miükteseb sahihlerinin mutazarrır olduğu görü
lecek olursa tekrar Büyük Millet Meclisine mü
racaat edilerek yeni bir kanun istihsal edilebi
lir diye üç sene olarak bırakmış bulunuyoruz. 
Arkadaşımın mevzuubahis ettiği şeylerin niçin 
yapılamadığının esbabı mucibesi bundan iba
rettir. 

ADLÎYE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Bütçe encümeninin muvakkat maddesi
nin «ancak» la başlayan son fıkrasının lâzım ol
madığına Adliye encümeni de kaildir. Eaif ar
kadaşımın encümen namına izah buyurdukları 
vuzuh vermek maksadını Adliye encümeni ye
rinde bulmuyor. Faiz haddi intizamı âmme me
selesi olarak bu lâyihada tesbit edildikten son
ra ancak yüksek hadde matuftur. Bunun fev-
kında evvelce aktedilmiş olan muamelelerin, bu 
kanun haddine veyahud daha aşağı bir hadde, 
birriza, indirilmesi gayet tabiidir. Bilâkis bu 
kaydm konulması bu kanunu tatbik edenler 
üzerinde tereddüde düşürecek bir âmil olmak 
ihtimali vardır. Bu itibarla bu kaydın kaldırıl
masını encümen namına rica ediyorum. 

BÜTÇE En. M. M. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Evvelce arzettiğim gibi birnza 
haddi endirmek gayet tabiidir. Fakat bunu sa
rahaten ifade etmekte bir fayda vardrr. Kanunu 
tatbik edenleri tereddüde düşürecek bile olsa 
kanunda sarahaten yazılı olması meseleyi daha 
kolaylaştırır. Maahaza kalkmasında bizce mah
zur yoktur. Esasen bu, yüksek hadde matuftur. 

BAŞKAN — Fıkranm tayyı hakkında tak
rir yoktur. 

RAÎF KARADENİZ (Devamla) — Takrir 
vermeğe lüzum yoktur. Zabta gelmiştir. Israr 
etmiyoruz. 

BAŞKAN — O halde Encümen muvafakat 
ediyor. «Ancak» tan itibaren son fıkra tayyedi-
lecektir. 

Madde hakkmda başka mütalea yoktur. Mad
deyi bu taydan sonra kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
8 — Tayyare resmi hakkındaki 2459 sayılı 

kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu 
kanuna yeniden bazı hükümler eklenmesine dair 
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/J.002) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

RAH3YÜ APAK (Tekirdağ) — Plajlar halkın 
yüzmesine ve sıhhatine yardımı olan yerler ol
mak itibarile tayyare vergisinden muaf tutulma
sı için yapılan teklif çok doğrudur. 

Ancak gerek halka ve gerek gençliğimize 
yüzme öğretecek plajlardan daha mühim yüzme 
havuzları vardır. Yakında bunlarm adedi de 
çoğalacaktır. Memleketimizin, malûmu âliniz 
dörtte üç tarafı su ile gsvrili olduğu halde yüz
me bilenlerimiz pek mahduddur. Halbuki bü
tün Türklerin yüzme bilmesi vatanî bir vazife 
halindedir. Binaenaleyh, Sayın arkadaşlarım
dan rica ediyorum, plajlardan daha önce ola
rak memleketimizde halen bir iki tane bulunan 
ve fakat yakında adedi artacak olan, yüzme ha
vuzlarının da bu muafiyetten istifade ettirilmesi 
için bu kanunun tekrar tedkik edilmek üzere 
encümene havalesi hususunda rey versinler . 

BÜTÇE E. M, M. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Verdikleri takrir okunsun da iyi
ce anlayalım. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe 

Plajlardan tayyare resmi ve damga resmi 
alınmaması için düşünülen tedbirlerin 25 met
reden fazla uzunlukta ve içinde yüzme ve yüz
me müsabakaları yapılabilecek teknik evsaftaki 

[1] 183 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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yüzme havuzlarına dahi teşmili için kanunun en
cümene iadesini dilerim. 

Tekirdağ mebusu 
R. Apak 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Bir defa bu mesele yalnız tayyare res
mi hakkında bir tadildir. Yani tayyare resmi 
hakkmda mevcud olan bir kanunda değişiklik 
yapmak suretile, bazı eğlence yerlerinden ve 
sıhhî yerlerden tayyare resmi almmamasmm te
mini içindir. Damga resminden yapılması tasav
vur edilen tahfifat, ayrı bir lâyiha ile Meclise 
sevkedilecek ve orada mevzubahs olacaktır. 
Yoksa tayyare resmine aid bir kanunun müzake
resinde bunun bir alâkası olmamak lâzımgelir. 

İkincisi; arkadaşımız diyor ki, buraya ilâve 
edelim. Yalnız plajlardan değil yüzme havuzla
rından da tayyare resmi alınmasın. Zaten bu 
gün yüzme havuzlarından tayyare resmi naonile 
bir şey alınmamaktadır. Tayyare resmi kanu
nunda da böyle bir kayid yoktur. Kanunda yal
nız plajlar kaydi vardır. Biz de o kaydi şimdi 
kaldırıyoruz. Zatsn yüzme havuzları diye bir 
hüküm olmadığı için - hakkmda hüküm olma
yan bir şeyi kaldımak olamayacağı için - ha
vuzlara dair lâyihaya bir şey yazmadık. Binaen
aleyh yalnız arkadaşımızın, zannettiği gibi 
damga resmi kanununda yüzme huvuzuna aid 
bir kayid varsa ve Yükssk Heyetinize o resmin 
alınmaması için bir teklif gelirse o şekilde bi
lâhare bir şey yapılır. Arkadaşımdan takrirleri
ni geri almalarını rica ederim. Çün!sü maksadla-
rı hâsıldır. 

RAHMİ APAK (Tekirdağ) — Bu izahata 
göre ileride yanlışlıkla Maliye memurları resim 
almıyacaklarma göre mesele kalmamış demik-
tir. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Sa
yın arkadaşlar, bendeniz bu kanunun aleyhinde 
söz söyliyeceğim. Geçen gün biz İktısad encüme
ninde ahaliye neşe vermek için barlardan, sine
malardan alman resmi tadil ettik. Fakat arka
daşlar tayyare resmi millî müdafaaya aid mu
kaddes bir vergidir. Yüzme havuzu ve saire için 
buna dokunursak muhakkak ki iyi bir şey yap
mış olmayız. Bendeniz vicdanen söylüyorum ki 
tayyare resmini kabilse artıralım, fakat tenzil 
etmiyelim. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Tayyare resmi nihayet bir ianedir. Dev
let bu toprakların müdafaasmı umumî bütçe ile 
azamî nisbette mütekeffildir (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini reye 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Kabul etmi-
yenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Tayyare resmi hakkındaki 2459 sayılı kanunun 
bazı hükümlerini değiştiren kanun 

MADDE 1 — Tayyare resmi hakkındaki 

28 - V -1934 tarih ve 2459 sayılı kanunun birin
ci maddesinin (B) fıkrasından (plajlar) ibaresi 
kaldırılmış ve mezkûr maddeye yeniden aşağı
daki fıkra eklenmiştir: 

(Mahallî Hükümetin müsaadesile açılan bey
nelmilel panayır ve sergilerdeki tiyatro, sinema, 
sirk ve konserlerin duhuliye bilet bedelleri pa
nayır ve serginin devamı müddetince (B) fıkra
sında yazılı resimden muaftır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 - VI - 1938 tari
hinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
9 — Mîllî Müdafaa ihtiyaçları için taahhüde 

girişilmesi Jıakkında kanun lâyihası ve Millî Mü
dafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1040) 
[1] 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe 

Gelen evrak arasmdaki (7) sayılı lâyihanm 
askerî teşkilât ve teçhizata aid olması hasebile 
bütçe müzakeresinden evvel kabul buyurulması 
münasib olur. Ruanameye almarak bu gün terci-
han ve müstacelen müzakeresini arz ve teklif 
ederim. 

Diyarbakır 
Kâzım Sevüktekin 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Mevzuu bahsolunan lâyihanm bütçe ile alâkası 
vardır. Bütçeden evvel müzakeresini Yüksek 
Heyet münasib görürse biz de kabul ederiz. 

BAŞKAN — Lâyihanm ruznameye almarak 
bütçeden evvel tercihan ve müstacelen müzake
resini Hükümet te kabul ediyor. Reye arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ,.. Lâyihanm 
tercihan ve müstacelen müzakeresi kabul buyu-
rulmuştur. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 
Maddeler geçilmesini kabul edenler ... Etmeyen
ler Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa ihtiyaçları için (125,5) milyon 
liraya kadar taahhüde girişilmesi hakkmda 

kanun 
MADDE 1 — Millî Müdafaa ihtiyaçları için 

(125,5) milyon liraya kadar 1938 - 1943 yılları-

[1] 186 sayılı basmayazı zaptın sonundadı. 
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na geçici taahhüde girişmeğe Millî Müdafaa ve
kili mezundur. Üçüncü madde mucibince çıkarı
lacak bonoların faizi dahi bu mikdarda dahildir. 

Her sene ödenecek mikdar 12,5 milyon lira
yı geçemez. Şu kadar ki, senesi içinde sarf edi
lemeyen mikdarı tecavüz etmemek ve mü-
teakib sene bütçesinin Büyük Millet Meclisine 
tevdiinde karşılığı tertibine konulmuş olmak 
şartile senelik tediye mikdarının 14,5 milyon li
raya çıkarılması caizdir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — (125,5) milyon liranın kara, 
hava deniz ve askerî fabrikalara aid muhtelif 
hizmetler arasında sureti tevzii ve senelik tedi
ye mikdarının bu teşekküller arasmda tefriki 
İcra Vekilleri Heyetince yapılır. Her sene öden
mesi lâzrmgelen mikdarlar taallûk ettiği bütçe
lerde ayrı tertiblere konulacak tahsisatla kar
şılanır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Birinci madde mucibince gi
rişilecek taahhüdlere mukabil faizlerile birlikte 
umumî yekûnu (125,5) milyon lirayı ve senelik 
baliği birinci maddenin ikinci fıkrasında yazılı 
mikdarlan geçmemek üzere bono çıkarmağa 
Maliye vekili mezundur. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini yeri
ne getirmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

Bütçe lâyihası tevzi edilmiştir. Pazartesi mi
adı gelecektir. Sene başı da yaklaşmaktadır. 

Binaenaleyh pazartesi gününden itibaren sa
at 14 te ve bütçe bitesiye kadar her gün içtima 
yapılmasını tensibinize arzediyorum (Muvafık 
sesleri). Kabul edilmiştir. 

Reye arzedilen lâyihalara rey vermeyen var 
mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
Devlet demiryolları ve limanları işletme 

umum müdürlüğü 1938 yılı bütçe kanununa 
(288) rey verilmiştir. Muamele tamamdır. Ka
nun (288) reyle kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa ihtiyaçları için taahhüde gi
rişilmesi hakkındaki kanun lâyihasına (274) 
rey verilmiştir. Muamele tamamdır. Kanun 
(274) reyle kabul edilmiştir. 

Müzakere edilecek başka işimiz kalmamıştır. 
Pazartesi günü saat 14 de toplanmak üzere cel
seye nihayet verilmiştir. 

Kapanma saati : 16,50 

»o« 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 1938 yılı bütçe kanununa verilen 
reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçtl 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

MünJmller 

: 3Q9 
: 288 
•• 288 

0 
: 0 
: 108 

3 

[Kabul edenler] 
izzet Akosman 
tzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
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Müşfik Ayaşlı 
Rif at Araz 
Şakir Kmacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Easih Kaplan 
Tevfik Arıcan 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esıener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
îsmail Hakkr Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayaztd 
Halid Bayrak 
îhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalm 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Oülez 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Patin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canrtez 
Şekibe tnsel 
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Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşm 
Ziya Gevher Etili 

Çanktrt 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
îlyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
Münür Çağd 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkrran 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya, Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
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Aziz Samih îlter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Nafiz Dumlu 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Osman Işm 

Gazi Anteb 
AH Kılıç 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
îsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşüne 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin Inankur 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Baymdır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Aranan 

Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Seracoğlu 

İsparta 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazim Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 
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Konya 
Ahmed llamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Obosoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Hal i d Uner 
Naim Hazim Onat 
J?essam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid üluğ 
Vedit Uzgoren 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
İsmet înönü 
Mahmud Nadim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kani Kara Osman 
Kâzım Namı Duru 
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Kenan Örer 
Osman Ercin 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Mara§ 
Alâettin Tiridoğlu 
Kemal '^.sun 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
trfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Mu§ 
Hakkı Kılıçoğlu 
Şevki Çiloğlu 

Niğde 
Ahncd Vefik Uluçay 
Ca.vid Oral 
Dr. Rısinı Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Ham di Yalman 
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İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın 
ismail Müştak Maya kon 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
ismail Hakkı Veral 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Kr-
demgil 
îsmnil Memed Uğur 
Mit at Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 

Faik öztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

ürfa 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Üluen 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Ömer Evci 
Sırrı tçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Rağıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Oetinkaya (Bakan) 
Ankara 

Aka Gündüz (izinli) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 

Yahya Galib Kargı 
Antalya 

Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San (izinli) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
Örge Evren 

Bayazıd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gtirer 
ismail Hakkr Uzmay 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Esad Sagay 
Sadettin Ferid Talay 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
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Çoruh 
Asım Us 
Hasan Gavid 
thsan Kurtkan 

Çorum 
ismet Eoker (îzinli) 

Denizli 
Haydar Rüştü öktom 

Edirne 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Ankan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saira Ali Dilenire 
Gl. Zeki Soy d emir 
Nafi Atuf Kansu 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Istamat özdamar 
Yusuf Ziya Özer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Dr. M. Ali Ağakay 

Giresun 
Gl. thsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
Talât Onay 
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Gümü§ane 

Hasan Fehmi Ataç 
(izinli) 

îçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (izinli) 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
(jl. Itefct Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimeoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım inanç 
(izinli) 
İT a) il Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
Hüsnü özdamar 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
(izinli) 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 

İbrahim Dıblan 
Konya 

Kâzım Gürel 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Ömer Dinç (îzinli) 
Receb Pcker 

Malatya 
Osman Taner (izinli) 

Manisa 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Refik înce 
Tabir Hitit 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Nuri Ural (izinli) 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (îzinli) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 

Samsun 
Ali Tunalı 
Etem Tuneel 
(îzinli) 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 

Damar Arıkoğlu 
Esma Naymaıı 
Hilmi Uran (R. V.) 

Siird 
Memed Ali Kurtoğlu 

Sinob 
Cevdet Kerim îneedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Mitat Aydm 
Sırn Day 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş • 
Behçet Günay (îzinli) 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdaku] 

Yozgad 
Emin Draman 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
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Millî Müdafaa ihtiyaçları için taahhüde girişilmesi hakkındaki kanuna verilen reylerin 

neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Kınaeı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasith. Kaplan 
Tevfik Arıcan 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

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

Azs ı adedi : 3Qg 
Reye iştirak edenler : 274 

Kabul edenler : 274 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 122 

Münhaller : 3 

[Kabul edenler] 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener 

Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
Ilyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 

Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Neeib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekil 
Tevfik Bilge 
Zülfü Tiğrel 

Edime 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
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Şevket Erdoğan 
İçel 

Emin înankur 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Kana Turhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral 11 akkı 
Şinasi Erel 
Fak ih u Öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayru İlah Eîrgin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Beual Anman 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü Özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Ol. "Muhittin Akyüz 
Hüsrcv Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Tahsin Coşkan 
VeJcd Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 

î : 63 20-5 
Roşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Alı Kıza Esen 
Lûiti Müfid Özdeş 
Memed Seyfeli (İzinli) 

Kocaeli 
İbrahim Dıblan 
Kemalettin Oipak 
Or. Gl. Ali said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Kıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
13 r. Osman Şevki Ulu
dağ 
(il. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Rtssam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel ( 
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Hikmet Bayur 

Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
irfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ahmed Ilışan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yal-
tınm 
Hamdi Yalman 
tsmail Çamaş 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 

Ömer Biçer 
Tevfik Tannan 

Siird 
Hulki Aydm 
Şevki Süsoy 

Sinob 
İsmail Hakkı Veral 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
llasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Dram an 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
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Hasan Karabacak 
Necati Güneri 

î : 63 20-5 1938 C : 1 
Ragıb özdemiroğlu Raif Dinç 

Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Ankara 

Aka Gündüz (İzinli) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz Ökmen 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
(İzinli) 
Dr. Mazhar Germen 
Tahsin San (İzinli) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Memed Emir 
örge Evren 

Bayazıd 
Dr. Hüsamettin Kural 

BÜecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
ismail Hakkı Uzmay 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Esad Sagay 
Sadettin Ferid Talay 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Şükrü Yaşın 

Çoruh 
Asım Us 
Hasan Cavid 
İhsan Kurtkan 

Çorum 
ismet Eker (İzinli) 

Denizli 
Haydar Rüştü öktem 

Diyarbakır 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 

Eski§ehir 
Istamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Dr. M. Ali Ağakay 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen (izinli) 

Hakkı Tank Us 
Gümüşane 

Hasan Fehmi Ataç 
(İzinli) 

îçd 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (izinli) 
Dr. Neşet Ömer trdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
(İzinli) 
Salâh Cimcoz 

îzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 

Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım inanç 
(izinli) 
Hali l IMonfoşH 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkıırd 

Isparta 
ibrahim Demiralay 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 
Sami Brkman 
Sıtkı Şerif Eken (izin
li) 
Şerif ilden 

Kayseri 
Faik Baysal 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 

Kocaeli 
Ali Dikmen (izinli) 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Kâzım Gürel 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Ömer Dinç (izinli) 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
İsmet İnönü 
Osman Taner (izinli) 

Manisa 
Faik Kurdoğlu (Ba
kan) 
Refik İnce 
Turgud Türkoğlu 

Kemal Kusun 
Nuri Ur al (İzinli) 

Mardin 
Hilmi Çoruk 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yücekök (izinli) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 

Ordu 
Ali Canih Yöntem 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Etem Tuııcel 
(izinli) 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Esma Nayınan 
Hilmi Uran (R. V.) 

Siird 
ismail Müştak Mayakon 
Memet Ali Kurtoğlu 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
§enk 

Sivas 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülküm en 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
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Sırrı Day 

ürfa 
Ali Saib Ursavaş (İzinli) 

Behçet Günay (İzinli) 
Puad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 

Memed Emin Yurdakul 
Van 

Hakkı Ungan 

Münib Boya 
Zonguldak 

Esad Çakmakkaya 



T. B. M. M. Matbaast 



S. Sayısı: 179 
İdare Heyetinin 3090 numaralı kanunun ^birinci maddesile 
verilen taahhüd salâhiyetinin arttırılması hakkında kanun 

teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası (2/72) 

v Yüksek Reisliğe 

Yeniden inşası takarrür eden Büyük Millet Meclisi binasile bu meyanda yapılacak Cumhur Başh 
kanlığı dairesi ve Başvekâlet ve Hariciye vekâleti binaları için altı senede ödenmek ,şartile 
11 - I - 1937 tarihli ve 3090 sayılı kanun mucibince 4 500 000 liraya kadar taahhüd icrasına me
zuniyet verilmiş ise de bilâhara kabul olunan projeye nazaran yapılan tedkikat üzerine bu mik-
darın yukarıda zikrolunan dört dairenin inşaat masarifini karşılayacak bir hadde bulunmadığı ve 
icab eden taahhüdlerin icrasile mukavelelerin tanzimi için yedi milyon beş yüz bin liraya ihtiyaç 
bulunduğu tahmin kılındığından evvelce verilen taahhüd salâhiyetinin 3 00 000 lira daha arttı
rılması hususunda aşağıda yazdı kanun maddelerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

îdare âmiri * îdare âmiri idare âmiri 
î. Ferid Alpaya Dr. 8. TJzel 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni ! 17 - V -1938 
Mazbata No. 119 
Esas No. 2/72 

Yüksek Reisliğe 

Yeniden inşası takarrür eden Büyük Millet 
Meclisi binasile Bu meyanda yapılacak Cumhur 
Başkanlığı dairesi ve Başvekâlet ve Hariciye ve
kâleti binalarının inşası için altı senede ödenmek 
şartile 3090 saydı kanunla verüen 4 500 000 li
ralık taahhüd salâhiyetine 3 000 000 lira daha 
ilâvesine dair olan îdare Heyetinin kanun teklifi 
Yüksek Reislikçe Encümenimize havale edilmiş 
olmakla idare âmirlerinden irfan Ferid Alpaya 
hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu. 

Büyük Millet Meclisi binasile Başvekâlet ve 
Hariciye vekâleti binalarının inşası için 3090 
sayılı kanun ile tahsis edilen mebaliğin bilâhare 
kabul edilen projeye nazaran 7 500 000 liraya 
çıkarılması icab eylemiş ve bunu temin için teklif 
edilen bu lâyiha esas itibarile Encümenimizce ka
bul edilmiştir. 

Şekle ve yazıya aid bir değişiklikle yeniden 
hazırlanan lâyiha, Umumî Heyetin tasvibine ko
nulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Ş. Özkan M. Unsal R. Karadeniz 
Kâtib 
istanbul Balıkesir Gazi Anteb 

F. öymen E. Adakan A. H. Ayerdem 
Gümüşane Manisa Maraş 

D. Sakarya T. Türkoğlu A. Tiridoğlu 
Mardin Muş Muş 

R. Erten Ş. Ataman Ş. Çiloğlu 
Ordu Seyhan Siird 

H. Yalman N. Eldeniz M. Mayakon 
Sivas 

B. Çiner 



ÎDAiftE HEYETİNİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — 3090 numaralı kanunun 1 nci 
maddesinde yazılı inşaat için bu madde ile ve
rilen taahhüd salâhiyeti üç milyon lira arttırıl-
mıştır. 

HADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümleri Büyük 
Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

BÜTÇE ENÎCÜM3NİNİN DE&tŞTÎRÎŞİ 

Büyük Millet Meclisi binasile Başvekâ
let ve Hariciye vekâleti binalarının ya
pılması için taahhüd icrasına dair olan 

kanuna ek kanun lâyihası 
MADDE 1 — Büyük Millet Meclisi binası 

ile Başvekâlet ve Hariciye vekaleti binalarmm 
yapılması için taahhüd icrası hakkındaki 11 bi
rinci kânun 1937 tarih ve 3090 saydı kanunun 
birinci maddesi ile verilen taahhüd salâhiyeti 
7 500 000 liraya çdcarümıştır. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

( S. Sayısı : 179 ), 



S. Sayısı: 180 
İki kaza teşkiline dair İ/999 ve İsparta vilâyeti dahilinde 
Sütçüler adı ile bir kaza kurulmasına deir 1/1008 sayılı 

kanun lâyihaları ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

Yeniden iki kaza tenkiline dair kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası (1/999) 

T. C. 
Başvekâlet 16 - IV -1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1553 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yeniden iki kaza teşkiline dair Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 
7 - IV - 1938 tarihli toplantısında Yüksek .Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesiie birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
' C. Boyar 

Esbabı mucibe 

1) Siird vilâyetinin Sason kazası mıntakasındaki Kalmesdağı - Başursuyu - Dicle şimali - Bat-
mansuyu ve Baştirim şimal hududu içindeki- sahada itaatsizlikle melûf Beleki, ÇH, Malaşeref, Po-
ran, Babusi, Pencinaran, Alyan, Remman ve Reşkotan gibi şarkm en mühim aşiretleri meskun bulun
maktadır. 

2) Yukarıda hududları çizilmiş olan mmtakadaki sözü geçen aşiretler 1341 isyanında ve muhtelif 
şekavet hâdiselerinde cenubla şimal bölgesi arasındaki irtibatı temin eden en mühim yollar üze
rinde bulunmakta ve şimalde Şigo, şarkta Muki mıntakasındaki Velo ve Boban aşiretlerile sureti umumi-
yede akrabalıkla ilgili olmak üzere münasebet temin etmektedirler. Gerek şimal ve cenub arasın
daki mühim mevkilerde bulunmaları ' ve gerekse kötü hareket ve faaliyetlerile tanınan aşiret
lerle münasebette olmaları yüzünden sık sık şekavet hâdisesi çfkarmak ve cenubla şimal arasında 
kaçakçılık ve propaganda hareketleri yapan muzır eşhası himaye etmek .suretile Birinci umumî mü
fettişlik bölgesini teşkil eden bu mıntakada Devlet kuvvetlerini işgal eylemektedirler. 

3) Mülkî teşkilâtın en mühim gayesinin, köylünü! Hükümet işlerini bir günde yapıp köyüne dönebil-
mesi ve asayiş ve inzibatı temin ve Devlet otoritesini sağlamlaştırmak suretile halkın umumî kal
kınmasına el* ve yol vermesi olduğuna göre mülkî teşkilât itiibarile zayıf olan ve idarî otoritenin 
halkın yakininde olmaması yüzünden aşairin kötü hareket ve faaliyetleri vaktinde önlenemeyen bu 
mıntakada Sason bölgesine her veçhile hâkim olabilcek kuvvetli bir idare otoritesini tesis etmek ve 
bu suretle atiyen vukuu melhuz hâdisat ve ihtilâflara mâni olmak zarureti çok bariz olarak göze 
çarpmaktadır. 

Hulâsa bu mıntakada gerek Hükümet otoritesini yakından tanıtmak ve Hükümetin temsil işini 
salâhiyettar idare âmirlerine vermek ve gerekse halkın kültür ve ekonomi bakımından kalkınma
sını temin etmek için Sason kazasına bağlı Hazo nahiyesi merkez olmak üzere Kozluk ve Şirvan 



— 2 — 
kazasına bağlı Minar nahiyesi çevresinde Ziyaret merkez olmak üzere Baykan adlarile yeniden iki 
kaza kurulması Hükümet ve halk için zarurî ve her bakımdan faydalı görülmüş olduğundan ilişik 
kanun lâyihası bu esaslara dayanılarak yapılmıştır, 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 
Esas No. 1/999 

Karar No. 21 
Yüksek Reisliğe 

Yeniden iki kaza teşkiline dair Dahiliye vekil
liğince hazırlanıb Başbakanlığın 16 nisan 1938 
tarihli ve 6/1553 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan ve Encümenimize havale buyurulan lâ
yiha Dahiliye vekili hazır bulunduğu halde okun
du ve konuşuldu: 

Hükümetin mucib sebebler mazbatasında göste
rilen ve Encümenimizde şifahen de izah edilen mü
lâhazalar muvafık görülmüş ve lâyiha heyeti 
umumiyesile aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunuldu. 
Dahiliye E. Reisi R. V. Bu M. M. 

Tekirdağ Samsun Burdur 
C. TJyhadm H. Onaran 

29-IV -1938 

Kâtib 
Tokad 

Çanakkale 
Ş. Yaşın 

Erzurum 
N. Elgün 

Kocaeli 
A. 8. Akbaytuğan 

Samsun 
M. A. Törüker 

Zonguldak 
R. Vardar 

Antalya 
R. Kaplan 

Çoruh 
A. T üzün 

Erzurum 
Z. Soydemir 

Kütahya 
M. Somer 

Sivas 
S. Görkey 

F. 
Bursa 
Güvendiren 

Çorum 
K. Alpsar 

Kars 
E. özoğuz 

Mardin 
E. Ergin 

Tokad 
G. Pekel 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

îki kaza teşkiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Siird vilâyeti çevresinde 
merkezi Hazo olmak üzere (Kozluk) ve merkezi 
Ziyaret olmak üzere (Baykan) kazaları teşkil 
olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kazalar için ilişik (1) nu
maralı cetvelde derece, aded ve maaşları gös
terilen memurlar 1452 sayılı kanuna bağlı (2) 
numaralı cetvelin Dahiliye vekâleti kısmmm 
vilâyet memurları partisine ve (2) numaralı 
cetvelde yazılı müstahdemler de 1937 malî yılı 
bütçesine bağlı (D) cetvelinin Dahiliye vekâ
leti kısmına ilâve olunmuştur. 

Bu kanun nesri tarihinden MADDE 3 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe îcra Vekilleri heyeti memurdur. 

7.- IV - 1938 
Baş. V. 

C. Bayar 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Arıkan 
S. 1. M. V. 

Dr. H. Alatas 

Ad. V. 
8. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. 1. V. ve 

M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. V. 
C. Bayar 

Zr. V. V. 
Rana Tarhan 

{ S. Sayısı : 180) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 

D. Memuriyet Aded Maaş 

7 Kaymakam 
14 Tahrirat kâtibi 
14 Nüfus memuru 
19 » kâtibi 

[2] NUMARALI CETVEL 

Aded Ücret 

Kaza odacısı 2 20 

İsparta vilâyeti dahilinde Sütçüler adı ile bir kaza kurulmasına dair kanun lâyihası ve Da
hiliye encümeni mazbatası (1/1008) 

T.C. 
Başvekâlet 25 * IV-1938 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/1717 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İsparta vilâyeti dahilinde Sütçüler adı ile bir kaza kurulması hakkında Dahiliye vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 21-IV-1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kann lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe 

İsparta vilâyetinin Eğridir kazasına bağlı Sütçüler nahiyesi; Beyşehir, Seydişehir, Manavgat, Se
rik ve Bucak kazalarile hemhudud olub geniş, dağlık ve ormanlık bir sahayı ihtiva etmektedir. Ken
disine bağlı bulunan 24 köyle birlikte işgal ettiği geniş saha Eğridire vasatı 70 kilometre mesafede
dir. Durumunun bu şekilde olması her sene Antalya havalisinden bu mıntakaya gelen seyyar aşiret
ler dolayısile geniş olan bu sahadaki asayiş ve inzibatın hakkile murakabe "edilememesi bu mıntakada 
suçların devam ve tekerrürüne ve ayrıca suç mahalline gidilinceye kadar suçluların ve suç delillerinin 
elde edilmesinde müşkülât çıkmasına sebeb olmakta ve kış mevsiminde yolların kapanmasile zikredilen 
müşkülât bir kat daha artmaktadır. 

Asayiş itibarile takviyeye muhtaç bulunan bu mıntaka iktisadî bakımdan geniş ve bol bir zeytin
lik ve ayrıca arazisinin çok mümbit ve mahsuldar oluşu ile pamuk, sisam ve pirinç ziraatine elverişli 

' bulunduğundan kıymetli bir memba teşkil etmekte olub şuurlu ve çalışkan halkı ile her bakımdan ıslah 
ve kalkınmaya muhtaç bulunmaktadır. 

Binaenaleyh arzedilen asayiş ve inzibatî müşkülleri önlemek ve geniş mikyastaki iktisadî duru-

2 55 
2 20 
2 20 
2 10 

, X S. Sayısı : 180), 
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munu tanzkn etmek üzere bu mmtakada nahiye merkezi bulunan Sütçüler köyünde yeniden bir 
kaza kurulması idarî, inzibatî ve iktisadî bakımdan zarurî görülmüş ve ilişik kanun lâyihası bu 
maksada göre hazırlanmıştır. 

Dahiliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Dahüiye encümeni 
Esas No. İ/1008 

Karar No. 22 

29 - IV - 1938 

Yüksek Reisliğe 

İsparta vilâyeti dahilinde Sütçüler adile bir 
kaza kurulması hakkında Dahiliye vekilliğince 
hazırlanîb 'Başbakanlığın 25 nisan 1938 tarihli 
ve 6/1717 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunu
lan ve Encümenimize havale buyurulan lâyiha; 
Dahiliye vekili hazır olduğu halde, okundu ve ko
nuşuldu : 

Hükümetin mucib sebebler mazbatasında gös
terilen ve Encümende şifahen de izah olunan mü
lâhazalar uygun görülmüş ve lâyiha heyeti umu-
miyesile aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 

Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Dahiliye E. Reisi Reis V. 

Tekirdağ 
C. TJybadm 

Kâtib 
Tokad 

Çanakkale 
Ş. Yaşın 
Erzurum 
N. Elgün 
Kocaeli 

A. S. Akbaytuğan 
Samsun 

M. Ali Yörüker 

Samsun 

Antalya 
B. Kaplan 

Çoruh 
Atıf Tüzün 

Erzurum 
Zeki Soy demir 

Kütahya 
M. Somer 

Sivas 
S, Görkey 

Bu M. M, 
Burdur 

H. Onaran 

Bursa 
Fatin Güvendiren 

Çorum 
Kemal Alpsar 

Karg 
E. özoğuz 

Mardin 
-Edib Ergin 

Zonguldak 
Rıfat Vardar 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

îsparta vilâyeti dahilinde Sütçüler adı ile bir 
kaza kurulmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — İsparta vilâyeti dahilinde Süt
çüler adı ile bir kaza, kurulmuştur. 

MADDE 2 — Bu kaza için ilişik 1 numaralı 
cetvelde derece, aded ve maaşları yazılı memur
lar 1452 sayılı kanuna bağlı 2. numaralı cetvelin 
Dahiliye vekâleti kısmının vilâyet memurları 
partisine ve 2 numaralı cetvelde yazılı müstah
demler de 1937 malî yılı bütçesine bağlı (D) 
cetvelinin Dahiliye vekaleti kısmına ilâve olun
muştur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir, 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

21 - IV -1938 

Bş. V. 
C. Boyar 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Arıkan 
S. î . M. V. 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinhaya 

G. I. V. 

M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V. 
F. Ağralı 
Ik. V. 

Ş. Keeebir 
Zr. V. 

Dr. H. Alaiaş Bana Tarhan F. Kurdoğlu 

L(S. Sayısı.; 180) 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] NUMARALI Cetvel 

D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

7 
14 
14 
19 

Kaymakam 
Tahrirat kâtibi 
Nüfus memuru 

» kâtibi 

1 55 
1 20 
1 20 
1 10 

[2] NUMARALI CETVEL 

Aded Ücret 

Kaza odacısı 20 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 121 

Esas No. 1/999,1008 

17! - V: - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Siird vilâyeti çevresinde iki ve İsparta vilâ
yeti dahilinde bir kaza teşkili hakkında olub Baş
vekâletin 16 ve 25 nisan 1938 tarih ve 6/1553, 
1717 sayılı tezkerelerile Yüksek Meclise sunulan 
iki aded kanun lâyihası Dahiliye encümeni maz-
batalarile birlikte Encümenimize verilmiş ol
makla Dahiliye vekâleti namına Vilâyetler ida
resi umum müdürü hazır olduğu halde okundu 
ve konuşuldu : 

Gere^ inzibat ve asayişin hakkile murakabe 
ve temini, gerek halkın Hükümetle olan müna
sebetlerinin ve iktisadî kalkınmasının kolaylaştı
rılması maksadlarile Siird ve İsparta vilâyetleri 
dahilinde yeniden teşkiline lüzum görülen üç 
kaza hakkjtnda tanzim ve teklif olunan her iki 
lâyiha verilen şifahî izahata ve yapılan tedkik-
lere nazaran bu kazaların teşkili Encümenimizce 
de lüzumlu görüldüğünden teklif olunan lâyiha
lar esas İtibarile kabul edilmiş ve her iki lâyiha 
birleştirilmek ye lâyihalara bağlı cetvellerde gös
terilen odacılar 1938 malî yılı muvazenei umu

miye kanunu lâyihasına bağlı (D) işaretli cetvele 
almmak üzere cetvellerden çıkarılmak uretile ye
ni bir lâyiha hazırlanmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal R. Karadeniz 
4 Kâtib 
İstanbul Balıkesir Gazi Anteb 

F. öymen E. Adakan A. H. Ayerdem 
Gümüşane Kayseri Kayseri 
D. Sakarya N. Kerven F. Baysal 

Kırklareli Manisa Maraş 
Ş. ödül T. Türkoğlu A. Tiritoğlu 
Mardin Muş Muş 

R. Erten Ş. Çiloğlu Ş. Ataman 
Ordu Seyhan Siird 

H. Yalman N. Eldeniz M. Mayakon 
Sivas Yozgad 

Remzi Çiner 8. Igöz 

(S. Sayısı : 180) 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Üç kaza teşkiline dair kanun lâyihası 
MADDE 1 — Siird vilâyetinde merkezi Hazo 

olmak üzere Kozluk ve merkezi Ziyaret olmak 
üzere Bayisin ve İsparta vilâyetinde merkezi 
Sütçüler olmak üzere Sütçüler adlarile üç kaza 
kurulmuştur. 

MADDE 2 — İlişik cetvelde derece, aded 
ve maaşları gösterilen memuriyetler Dahiliye 
vekâleti kadrosuna eklenmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1938 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun bükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

[>. 

7 
14 
14 
19 

CETVEL 

Memuriyetin nevi 

Kaymakam 
Tahrirat kâtibi 
Nüfus memuru 

» kâtibi 

Aded 

3 
3 
3 
3 

Maa 

55 
20 
20 
10 

»W<i 

( S. Sayısı : 180 ) 
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1938 

DEVLET DEMİRYOLLARI VE 
LİMANLARI U. M. BÜTÇESİ 

« 





ü: Stvfet- âemtyx)Bm:\murri:m yûf bütçe 
baı kanunu lâyihası ve : Biftçe eraukne^ 

2\(7. 
Başvekâlet 1-III-1938 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/742 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
îcjfa tekilleriHeyetinceukâbul .olunaıl Devlet, demiryolları, umum müdürlüğü 

1938 malî, yılma aid bütçe kanunu lâyihamı' esbabı nujsibesüe birükke sunulmuştur. 
r başvekil 

Q. Bayar 

X 

1938 malî yılı hakkında umumî mütalea 

rl93^ bütçemiz f(2a,8f 0 ı8ŞQ>iira idi. 
1 1938 bütçemiz (35 789 400) liradır. 

İkisi arasmda (5,5) milyon liralık bir fark vardır. Bu farkm sebebi nedir? 

1 -14 ncü fasılda görüldüğü üzere hmusînfeanunu m#mt)H*Ge Sivas atelyesi tezgâhları için 1938 
malî yılmda ödeneceği tesbit edilen (i|̂ 5^>^njlyon lira. 

2 - 16 ncr fasılda görüldüğü üzere yine hususî kanunu mucibince alınacak (16) milyon liralık 
lokomotif ve vagon bedelinden-1938 malî yılı zarfmda ödeneeşği tesbit edilen (1 900 000) lira ki ceman 
(3 400 000) lira yeni olarak normal bütçemizde yer almıştır. 

3 — Hatlarımız, içinde^bulunduğumuz gesne zarfmda --Malatya - Sivas kısmmçla ̂ (^ştjükaya - He
kimhan) ve Sivas - Erzurum kısmında Çetinkaya - Divrik) ve Ankara,*. Zonguldsfc >> hattmda da 
(Çatalgazı - Zonguldak) kısımları da işletmeye katılarak malî sene bidayetinde (6 340) kilometre 
olan uzunluk (6 560) kilometreyi bulmuştur. ' 1938 teşrinievvelinde (Divrik - Erzincan) kıs
mı da işletmeye açılacağından 1938 son baharında haclarımızınuzuıütığir (6 818) kilometreye vara
caktır ki geçen seneye nisbetl© % 7,6 artmiş demektir. 

Diğer taraftan iş hacmimiz de gittikçe artmış ve artmaktadır. 

* A) Meselâ : 1936 nın ilk altr ayında yapılan tren adedi (77 266) iken 1937* nin ilk altı ayında 
yapılan tren adedi (93 542) ye çıkmıştır. (Kesirsiz % 20 artmıştır). 

B) Keza 1936 nın ilk altı ayındaki tren k i lom^r;emâe#K&$29;^^ 
tren kilometre adedi (7 085 000) ni bulmuştur. (Kesirsiz % 20 artmıştır). 

;. ( Ş* Sayışı : 182) 



— 4 — 
Bu rakamlar 1936 malî yılının ilk 6 ayına nisbetle 1937 nin ilk altı ayında iş hacminin vasatf 

% 20 derecesinde arttığını göstermektedir. 

'<•$ — Çeçirmok^e/olduğumuz,^ nisbetle önümüzdek* 
1908 yılı zarfında yapılacak tren 'kilometresinin eri âz,(14 00Ö ÖOÖ)' nu bulacağı hesab ve tesbit edil
miştir. ÇüiiKtfe& d b r r e 5çindeL4bülun^üğüılwız- senenin ilk âltr ayıiJLcfoj?i(7) milyon tiren kilometre yapıl
mıştır. Bu da gösteriyor ki sene sonuna kadar (14) milyonu bulacaktır, önümüzdeki sene mahsul ve 
ekim bakımından geçen seneden kötü değildir. Bundan başka memleketin sanayileşmesi ve maden iş
letme sahaları da genişlemektedir. 

.̂ 0 — Çtevek hatlarcmızın bu yolda uzayışı ve gerek iş hacminin bu suretle yülşselışi.^bir taraftan 
personenü afttırılmasmı diğer taraftan kömür vesair müstehlek maddelerin^^-ve (Lokomotif) v 
(Vagon) tamir nisbetinin «bütçenin 7 nci faslının 1 ve 2 nci maddelerinde'.görüleceği' füzere» arttı
rılmasını zarurî kılmıştır.. v r- . . . r ^ .••••,-..•< - •••• . • • r - -.•-.•>.- •• :,-• 

rA) Meselâ : 193-7.de (158) i büyük-ye.(-158) ,i arta- olmak üzere 316 lokomotif, -(600) yolou v 
(2500) yük vagonu .tamiri için tahsisat ^ondjuğu halde, 1938 Kialî .yrli için (185) büyük (185) orte 
ol^ıak üzere (370) lokomotif (720) yolcu" (3 000) yük vagonu tamirine zaruret hâsıl olmuştur. Yalnr 
tamir, edilecek malzemenin böyle artmış olması değil, ayni zamanda tamir malzemesinin ve mamu. 
olarak sâtın alınan malzemenin mühim bir kısmını teşkil eden demir ve çelik beynelmilel fiatlarınır 
da 1936 teşrinisanisi fiatlarına nisbetle 1937 teşrinisanisinde % 60 a varan yükseliş arzetmesi esasi: 
âmillerden biridir. 

(20 kânunusani 1938 tarihli beynelmilel ticaretenstitüsünün 11 numaralı istatistik mecmuasmır 
1595 nci sahifesine müracaat). --

B) Personele gelince,:-.-*... . r -. ,.-.-r 

Hâlen mevcudumuz (15 489) dur. Teklif ettiğimiz kadro kabul buyrulduğu takdirde bu mikda: 
1938 için ancak (16 600) ü bulacaktır. Yani % 7,7 nisbetinde aitmiş olacaktır. Bu da bu günkü işle+ 
mq şeraitimiz ve iş hacmi bakımlarından en asgarî bir hâddir. Şunun delili de aşağıdaki rakamlardı! 

' • • • • • ' , - '<>' - r ' , : - : 

A , - . ; . .": . ' •"' , . . .. v;; . . . ; ; ;..;.;, 

JButgariştanda •-. 
^Yunanistanda , . 
Romanyada 
Yugosiavyada 
Macaristanda 

1 Trkiye Cumhuriyetinde 

,.-r ....- .. 
Kilometre ba
sma düşen ; r 

personel 
.5,70 -

• 4,25,-; 
.; 7,34r, ,L, 

7,61 
6,58 

•• - £ , 4 2 - ^ • 

Beher. (1 000) 
tren Km. başı

na düşen 
1 personel 

m-
1,64 
1,42, 
1,51 
1,32 
1,17 

(Beynelmilel demiryolu ittihadının he: 
sene çıkarmakta olduğu demiryolu İsta 
tistik mecmuasının son nüshası olan 193 
yılı nüshasının 152 :159 ncu sahifelerin 
müracaat). 

Görülüyor ki gerek (Kilometre başına düşen personel) ve gerek (befyer bin tren kilometreye dü 
şen personel) bakımlarından aşağı yukarı hayat şartları ve işletme şartları bize yakın olan Balka: 
Devletlerine nisbetle personel adedi itibarile henüz çok az bir vaziyetteyiz. 

Yıldan yıla iş hacmimiz büyüdükçe mep-urlarımızın adedini de -tedrici yükseltmek zaruretindeyir 

. rMahazanbütçenin 1 nci faslındaki artış mikdarı yalnız memurların adeden, artışından değil barer 
kanunu mucibince sene içinde, terfi edeceklerle yine' barem kanunumuz mucibince , memurlara senes 
içinde yapılacak kademe zamİannın da ilâvesinden mütevelliddir ki hemen artmış görünen mikdarı 
yarismı bu'nevi kanunî haklar teşkil etmektedir. j ;. j u t . 

; ( ^ r ( S, Sayısr İ182 ) 
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Bütçemizin tahlili 

Bütçemizi tahlil edersek (hakikî işletme masrafı) ile bu (hakikî işletme masrafmm dışmda ka
lan masrafları) şöyle görürüz : ' 

Satm alman hatlarm taksit bedeli 4 880 055 
Sivas atelyesi tezgâhları bedeli 1 500 000 
(16) milyonluk lokomotif ve vagona mahsuben 1900 000 
Hususî kanun mucibince Cumhuriyet Merkez bankasına verilen (% 1) 350 885 
10 ncu fasıldaki tesisat ve tevsiat masrafları 579 000 

ki ceman hakikî işletme masrafının dışmda olarak 9 209 940 lira 
normal bütçede yer almış bulunmaktadır. 

Bu mikdarı (35 789 400) den çıkardığımız takdirde hakikî işletme masrafı .olarak kalan mikdar 
ancak (26 579 460) liradan ibaret kalır ki bu, bizim hatlarımızm içinde bulunduğu şartlar da
hilinde işletilmekte olan bir demiryolu için hemen hemen asgarî bir işletme masrafıdır. 

(Yani hatlanmıza, yeni, yeni hatlar yapıjıb katılmakta bulunması yüzünden henüz tam istikrar 
bulmamış ve personeli de işinin istediği meleke ve ihtisasa varacak kadar bir zaman geçirmemiş 
olan demiryollammız için, asgarî bir işletme masrafıdır). 

m 
Bundan başka, bütçe kanununun 5 nci maddesinde : 

A) Ankara gari markiz ve bagaj tüneli inşaatının ikmali ve holün tezyini, 

B) Sivas ately esinin ikmali inşaatı, lojmanları ve ilâve edilecek fabrika kısımları, 

O) Hükümetin programında D. D. Yollarmr alâkadar eden her türlü tamamlayıcı tesisat. 

Gibi muhtelif tesis, tevsi işlerine ve rayları eskimiş olan yollarımızdan Karaköy - Eskişehir ara
sındaki Jrmmmm pozu (yani ray, travers, üst yapı yenilenmesi) muhtelif yük vagonu ve kar kürer 
ve edevat ve tesisat.. Umumî idare binası gibi gerek sabit ve gerek müteharrik malzeme sermayesini 
yükseltici ve kısmen tecdid edici ve ayni zamanda bu günkü ve yarınki ihtiyaçları karşılayıcı yeni 
tesis ihtiyaçlarına sarf edilmek üzere (8 063 000) liraya kadar taahhüde girişmeğe salâhiyet isten
miştir. 

Bu ımikdar, geçen seneki bütçe kanununun 5 nci maddesinde (4) milyon lira idi. .Bu sene daha 
fazla yükselişi, Hükümetin programındaki tamamlayıcı tesisat emir ve direktifini de yerine getir
mek üzere yapılan beş yıla münkasem işlerden ilk sene (938) yapılabilecek işler için ayrılan para

nın da diğer zarurî işler arasında buraya katılmış olmasından ileri gelmiştir. 

Bu, (8 063 000) liralık bir nevi fevkalâde bütçe denebilecek olan bü masrafın nasıl karşılanabi
leceğini de şöyle tesbit ettik: 

1936 malî yılında 1937 malî yılına (5 500 000) lira banka ve vezne mevcudile girdik. 

1937 malî yılının ilk altı ayında (ki senenin en verimli aylarıdır) muhammen gelirimize ve ona 
müsavi bulunan 1936 nm ilk altı aylık gelirine nişbetle (3,5) milyon liraya yakın bir varidat fazlası 
müşahede ettik. 

Senenin mütebaki aylarında (ki senenin en az verimli aylarıdır) ancak yarım milyon lira kadar 
daha varidat fazlası elde edeceğimizi tahmin ettik. 

( S. Sayısı : 182 ) 
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1937 bütçe kanununun 5 nci maddesindeki (4) milyon liraya kadar olan salâhiyetten ancak (3) 

milyon lirasını içinde bulunduğumuz bu sene zarfında sarfedebileceğimizi hesab ettik. 

Bu takdirde 1938 malî yılma (6: 6,5) milyon liralık bir banka ve vezne meveudile (yani gelir 
fazlasüe) girebileceğimiz neticesine vardık. 

önümüzdeki senenin muhtemel varidat fazlasını da buna ilâve ederek (8 063 000) liralık salâhi
yet alîtıak kararına vardrk. 

Buraya kadar olan umumî mueib sebeblerle bu yılki najıaf bütçemizin umumî karakterini bir hü
lâsa olarak arzetmiş bulunuyoruz. 

Gelir bütçemize umumî bir bakış 
Şiamdi gelir bütçemize de umumî bir göz atacak olursak şu neticeye varırız: 

Masraf bütçemizin hesabında olduğu gibi gelir bütçemizin tahmininde de ana ölçü olarak tren 
kilometreyi ele aldık. 

1931 den 1935 senesine kadar son beş senelik umumî gelirimizin tren kilometre başına düşen ra-
kamlarmm vasatisini aldık. Beş yılın vasatisi (260 kuruş) olduğunu gördük. 

1936 malî yılının takribi geliri olarak tesbit edilen (30 700 000) liranın o sene yapılan (12) 
milyon tren kilometresine taksim edilince (256 kuruş) ettiğini bulduk. Gerek batlarımızın daha zi
yade uzaması ve gerek Karabük inşaatı nakliyatı ile önümüzdeki sene Ergani bakır ve krom nakli-
yatrtını artmasr ve geçirmekte olduğumuz hava şartlarının geçen seneden daha fena olmayışı gibi 
sebeblerle (14) milyon tren kilometresi yapacağımızı tesbit edince tren kilometresi başına en az (250 
kuruş) gelir temin edebileceğimizi tahmin ettik. 

Ve binnetice (35) milyon küsur liralrk ıgelir bütçemizi bu umumî ölçü ve bu umumî esas üzerinden 
tesbit etmiş bulunuyoruz. 

' •• Bufaya kadar olan umumî mutaleamızla 1938 bütçemizin gerek masraf ve gerek gelir kısımları
ma ımtumî tabusunu çizmeğe çalıştık. Gerek gelir ve gerek masraf bütçelerimizin muhtelif fasıl ve 
maddelerinin ne suret ve nisbette tesbit edildiğini tafsilâtla gösteren mueib sebeblerle her fasıl ve 
maddeysırasiile aşağıda yazılmıştır. 

Teöükiık ve kabulünü rica ediyoruz. 

(Not) 17 nıci fasıldaki ikmali nevakıs tahsisatı olan 350 000 lira varidat ve masrafta da dahil 
olduğu için nisbetlerde nazarı itibara alınmamıştır. 

1938 malî ytlı bütçe kanunu projesi esbabı mueib esi 

Miadde 1 —r Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî müdürlüğünün 1938 malî yrh 
içinde yapacağı bilûmum işletme hidematı için 35 789 400 liralık masrafa karşılık olarak veri
lecek tahsisatı tayin etmekte olub (A) işaretli cetvelde fasıl ve maddeleri ve mahiyetleri gö'rtÜr:: 
bu mas?afların her birinin mevki, mahiyetleri ve fazlalıkla noksanlıkları her maddeye mahsus mü-
• selsel;m> mufassal bir esbabı mucibe de arz edilmiş ve ayrıca iliştirilmiştir. 

Madde 2 — Umum müdürlüğün, birinci maddedeki masraflarına karşılık olarak 1938 malı yılı 
içinde gibayet ve tahsil edeceği 35 789 400 liralık varidat muhammenatını göstermekte olub (B) işa
retli cetvelde fasıl ve maddeleri ve mahiyetleri gösterilen bu muhammenatın her biri hakkında 
yazılan mufassal esbabı mucibe ayrıca iliştirilmiştir. 
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Madde 3 — Bu madde: Umum müdürlüğün 1938 malî yılı ' daimî memur ve müstahdemlerile 

nakil vasıtalarına aid olan kadroların (C) işaretli cetvelde gösterildiğine dair olub bu cetveldeki 
geçen seneye nazaran memur ve müstahdem adedinin görülen fazlalığın (A) cetyelinin fasıl ve 
maddelerimde sırasile arz ve izah edilmiştir. 

(C) cetvellerinin altında umum müdürlüğün salâhiyetlerini tayin eden fıkralardan masraf ter
tibine dahil bulunanların unvanlarını gösteren ikinci fıkradaki montör kelimesi 3173 numaralı ka
nunla unvanınım değişmesinden dolayı şef montöre tahvil edilmiş ve yine bu ıkanun hükmüne 
tevfikan montör kelimesi de ilâve edilmiştir. 

' Pityon ve Meydanıekbez istasyonlarının birer irtibat istasyonu olmaları dolayısile Lenina^an istas^ 
yon şefine kıyasen bu istasyon şeflerine de tahsisat verilmesi icab ettiğinden üçüncü fıkraya da bun^ 
larm ilâvesine de zaruret görülmüştür. 

Nakil vasıtalarında görülen kamyonlar mağazaların malzeme nakliyatında kullanılmaktadır. Bisik
letler de merkezi idareleri şehre uzak olan bazı işletmelerin şehirle olan muhaberat ve evrak işlerinin 
süratle ifasını teminen konmuştur. 

Madde 4 — Umum müdürlük tarafından işletilmekte olan demiryollar ve diğer motorlu vasıtalar, 
limanlar, iskeleler ve maden ocaklarının varidat ve hâsilâtının bunlara mahsus kanun nizamnamesi 
dairesinde 1938 malî yılında da tahsilini teminen bu madde aynen teklif edilmiştir. 

Madde 5 — Ankara garının markiz, umumî hela gibi noksan kalan muhtelif inşaat ve 
tesisatının ikmali ve holün tezyini için 

Meveuçl idarei umumiye binasının senelerdenberi ihtiyacı temine kâfi gelmeyib bir kısım 
merkez dairelerinin müteferrik binalarda iş görmesinden dolayı ötedenberi inşaatı muta
savver olan ve bu günkü ihtiyacı karşılayacak bulunan umumî idare binası inşaatının 
1938 malî yılı içinde teahhüdüne girişebilmek üzere 

Ve Sivas Cer atelyesi inşaatının ikmalile muhtelif tevsiat ve tesisatı için 

Emniyet seyrü sefer bakımından tecdidine lüzum görülen Karaköy - Eskişehir ara
sındaki hat ile diğer kısımlarda tebdiline zaruret görülen ray, travers, makas gibi yol 
malzemesile elemeğini ihtiva eden umumî masarifi için 

Hükümetin yüksek programına müsteniden 1938 malî yılı içinde tahakkuk ettirilmesi 
mümkün olabilen muhtelif tamamlayıcı tesisat, inşaat ve tevsiat için. 

Geçen sene tedarik edilemediğinden bu sene mubayaası cihetine gidilecek olanı ec
nebi misafirlere, mahsus vagon servis ile römork, soğuk hava ve kömür vagonları, kar 
kürer makinaları gibi muhtelif muharrik ve müteharrik edevatın mubayaasına sarfe-
dilmek üzere de 

lira fcheeman 8 063 000 

Fevkalâde inşaat, tesisat, tevsiıat ve tezyidata sarfına lüzum ve zaruret görülmüş ve bu mak-
sadla bu mikdar taahhüde girişilmek üzere salâhiyet istenilmiştir. 

Bu fevkalâde sarfiyatm karşılığına gelince: 

1937 senesinde tahsisat kaydedilmiş eski seneler varidat fazlalarile 1938 yılı bütçesinin masraf 
tertâblerindenı yapılacak tasarruf at ve tahakkuk edecek varidat fazlaları karşılık gösterilmiştir, 

1937 yılı zarfmda tahsisat kaydedilmeyen eski seneler varidat fazlalarından 1938 malî senesine . 
devredilecek mikdarı (6) milyon lira olarak tahmin edildiğine göre fevkalâde masrafın (6) mil
yon lirasının işbu fazlalarla ve mütebakisinin de yukarda arzedilen 1938 bütçe tasarrufatı ve 
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muhtemel varidat fazlasile karşılanması da mümkün görülmüştür. 

Girişilecek taahhüdatm bu suretle karşılanamıyacaık kısmmnı idarenin müteakib yıllar bütçele
rine konulacak tahsisatla karşılanacağı hakkında hüküm vazedilmiştir. 

Bu maddenin 2 nci fıkrası; 

Yukardaki şekilde tahassül edecek mebaliğin bir taraftan varidat bütçesinde açılacak hususî 
bir fasla irad diğer taraftan da masraf bütçesinde bu hizmetlerin her biri için açılacak hususî 
fasıllara tahsisat kaydını; 

Üçüncü fıkrası da 

Bu istikrazın yukarıda arzedilen karşılıklarla itfa edilmeyen kısmının idarenin müteakib yıllar 
bütçesine konacak tahsisatala ödenmesini: 

Teminen konmuştur. 

Madde 6 — Bu madde ile de idarenin nakdî muamelâtının tedviri ile kömür ve malzeme stokları 
yapabilmek için (3 000 000) liraya kadar kısa vadeli istikrazlar yapmak ve bankalarda hesabı cari 
açtırmak hususunda her sene olduğu gibi Umummüdürlüğe bir salâhiyet ve bu istikrazlara kefalet 
etmek için de Maliye vekiline mezuniyet verilmesi istenmiştir. 

Kömür stoku gibi dahilden tedariki mümkün olan malzeme için her türlü ihtimale karşı stok 
bulundurmak mecburiyeti olduğu gibi ekseriyeti âzimesi memleket dahilinde tedarik edilemeyen 
ve behemehal hariçten mubayaası zarurî olan her nevi malzemeden her türlü ihtimale karşı bu 
günkünden daha fazla stok bulundurmak zarureti görülmüştür ve bu sebeble geçen sene bir milyon 
olarak teklif edilen malzeme stoku bu sene iki milyon lira olarak teklif edilmiş ve istikraz salâ
hiyetinde görülen bir milyon lira fazlalık ta bundan ileri gelmiştir. 

Madde 7 — Ücretsiz veya tenzilâtlı ücretle seyahat etmek haklarını tayin ve taiıdid eden (D) cet
velinde görülen bazı değişiklikler idare memurlarının karşılanması zarurî olan ufak bazı ihtiyaçla*-
rından ve vagon servislerde seyahat eden yüksek zevatın arzu ve muvafakatlerile refakatlerinde 
gidecek bazı kimselerin ve bir de işletmeye açılan hatlar için tertib edilecek tören tirenlerinde seya
hat edecek zevat'm seyahatlerinin kanunî bir formüle intibak ettirilmesinden ileri gelmektedir. 

Madde 8 — 1042 sayılı teşkilât kanununu muaddil 1483 sayılı kanunun 8 nci maddesi mucibince 
umumî idare ile taahhüdü veya alâkası bulunanlara umumî idare encümeni tarafından verilecek mu
vakkat seyahat müsaadenamelerile muhassas olan bir madde ile geçen seneki mikdar teklif edilmiştir. 

Madde 9 — Mahiyetleri itibarile mikdarlarmı evvelden kati «urette tayin ve tesbit imkânları olma
yan bazı tahsisatın, tahakkuk edecek sarfiyatını karşılayabilmek için mütehavvil olması icab etmekte 
ve bu sebeble her sene olduğu gibi maddei kanuniye teklif edilmektedir. 

Madde 10 — Eshabına reddi icab eden bilet paraları şimdiye kadar sıhhî sebeb ve mazeretlere in- • 
hisar ettirilerek bilet alıp da bir çok zarurî ahval ve şeraid altında seyahat edemeyenlerin paraları 
verilmemekte idi. Halbuki keyfiyetin hak bakımından böyle bir tasnif ve tefrika tâbi tutulmasının 
doğru olmayacağı mülâhazasile mutlak olarak herhangi bir sebeble istimal edilmeyen bilet paralarının 
idarelerini temin ile bilet hâmillernin zararlarına meydan verilmemek için kanunî bir mesnede ihtiyaç 
bulunmaktadır. Bu zaruretle maddei kanuniye ile umum müdürlüğe salâhiyet verilmesi arz ve teklif 
edilmiştir. 

Madde 11 — 1932 - 1937 bütçe kanunlarımızda bulunub hükümlerinin 1938 malî senesinde de 
tatbiki zarurî bulunan maddeler geçen sene olduğu gibi (H) oetvelile teklif edilmiş ve buna geçen 
seneki bütçe kanunumuzun, onuncu maddesi de ilâve edilmiştir. 

Madde J2 — 1937 malî yılı bütçe kanununun 12 nci maddesile alınan mezuniyete ibtinaon de-
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vam etmekte bulunan hesabatm tasfiyesi zarureti bu maddei kanuniyenin bu senede teklifini istilzam 
etmiş olduğundan bu maddei kanuniye projesinde tekrar teklif edilmiştir. 

Madde 13, 14 — Kanunların formalitelerinden olub bütçe kanunumuzun meriyet tarihi ile hüküm
lerini icraya memur makamları tayin etmektedir. 

Masraf esbabı mucibesi 

Fasıl : 1 Madde : 1 

Daimî memur ve müstahdemler 

Daimî memur ve müstahdemlerin ücretlerine muhassas olan bu madde tahsisatında geçen sene
ye nazaran (1 239 140) lira bir fazlalık bulunmaktadır. 

Bu fazlalık başlıca; 

1 — 1938 senesinde yeniden 220 kilometrelik bir kısmın işletmeye açılmasının ve şebekenin 
günden güne tevessüünün istilzam ettiği kadro tezyidatı, 

2 — 3173 nuaralı muaddtt harem kanunu hükümlerine tevfikan aynı derecede iki sene kalma
ları münasebetile kademe zammına istihkak kesbedenlerin kademe zamları ve mezkûr kanunla 
dereceleri yükseltilmiş olanlardan müddetleri dolanlara verilecek farklarla müstahakki terfi olan
ların zam farkları gibi zarurî ve kanunî sebeblerle şimdiye kadar ücretleri masraf tertibine dahil 
olan bir kısım memur ve müstahdem ücretlerinin bu maddeye nakil ve ilâvesinden ileri gel
miştir. 

Kadro tezyidleri: 

Gerek şebekenin uzaması ve büyümesi ve gerek trafik muamelâtında seneden seneye 
baş gösteren inkişaf dolayisile beliren ihtiyacı karşılayabilmek için cer servisine 402, 
hareket servisine 496, Umumî idare merkez teşkilâtı ile diğer yeni hatlar ihtiyacı için 
141 ki ceman bütün kadromuza (1039) kişinin ilâvesi zarurî görülmüş ve bu sebebden 
bunlârrn ücret tutarları olan: " ı 842 527 lira ile 
yukarıda arzedüdiği veçhile 3173 numaralı muaddil barem kanununun tatbiki netice- -
sinin istilzam ettiği muhtelif farklar olarak da 396 613 lira 
ki ceman • 1239140 lira bu 
maddeye ilâve edilmiştir. * * 

Bu ilâve; esas ve mahiyeti itibarile şebekenin uzamasından ve işletmenin, ve trafiğin zarurî 
icablarmdan ve 3173 numaralı kanunun tatbikatından ve masraf tertibine dahil bir kısmı memur 
ve müstahdem ücretlerinin bu maddeye almmasmdan doğduğu cihetle madde tahsisatı bizzarur 
geçen seneye nazaran (1 239 140) lira fazlasile arz ve teklif edilmiştir. 

Fasıl: 1 - Madde : 2 

Muvakkat memur ve müstahdemler 

Muvakkat memur ve müstahdemler ücuratına aid olan bu madde tahsisatı geçen sene bütçesile 
teklif edilen tahsisata nazaran (4 900) lira bir fazlalık göstermekte ise de bu fazlalık fevkalâde 
trafik mevsimi olan eylül - 1 inci kânun ayları zarfında Cer ve Hareket servislerince muvakkaten 
hizmete alınacak makasçı, gardifren ve yağcı gibi müstahdemin ücretlerinin görülen ihtiyaca binaen 
bir mikdar daha arttırılmasından ileri gelmektedir. 

icabı halinde muvakkat işler için Umum müdürlükçe hariçten tedarik suretile muvakkaten istih-
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dam edilecek memurin tahsisatı da her sene bütçelerinde olduğu gibi bu maddeye dahil bulunmaktadır. 

Fasıl : 1 - Madde : 3 

Ankara mesken tazminatı 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin ücretlerine 
dair olan 2847 sayılı kanunun 5 nci maddesi mucibince 1452 sayılı kanun ve müzeyyelâtı ahkâmına 
tevfikan verilmesi icabeden Ankara mesken tazminatı tahsisatı olub teklif .(16 070) lira fazlasüe 
ypılmıştır. 

Bu fzlalık 1 inci faslın 1 inci maddesinde mufassalan arzedilen esbab ve zaruret dolayisile tezyid 
edilen kadrodan merkez teşkilâtına aid olan kısmında ve icabında işletmelerden Ankaraya kadrosile 
beraber nakledilecek olanların mesken tazminatına karşılıktır. 

Fasıl : 2 

Daimî memuriyet harcırahı 

Bu fasıl tahsisatı, daimî bir vazife ile başka bir yere gönderilen veya getirtilenlerin ve yeniden 
vazifeye alınanların ve tekaüd edilmek, kadro harici kalmak gibi muhtelif sebeblerle idareden ayrı
lan memur, ve müstahdemlerin harcırah nizamnamesi hükümlerine göre tahakkuk ettirilecek harcı
rahlarına mahsus olub geçen sene sarfiyatının verdiği neticelere göre aynen teklif edilmiştir. 

Fasıl : 3 

Muvakkat memuriyet harcırahı 

Muvakkat bir vazifenin' ifası için muvakkaten başka bir mahalle gönderilen veya getirtilenlere 
hastalık veya mezuniyet hallerinde münhal olmayan vazifelerde vekâleten vazife görmek memur ve 
müstahdemlere yine nizamnamesine tevfikan verilecek harcırah tahsisatı olub geçen seneye na
zaran (20 000) lira fazlasüe teklif edilmiştir. 

Bu fasıl doğrudan doğruya trafik ile alâkadar olub nakliyatın pek kesif olduğu zamanlarda iş
letmenin zarurî icablarından olarak bazı mühim istasyonlarla, depolarm takviyesi için buralara mu
vakkaten gönderilecek Cer ve Hareket mensubinine nizamatı hükümlerine göre harcırah verilmesi 
icabettiğinden bu fazlalık 1938 trafik vaziyetinin istilzam edeceği zaruretten doğmaktadır. 

Fasıl : 4 

Devir ve teftiş harcırahı 

En başta seyrü sefer emniyeti olmak üzere, işletme umurunun selâmeti ve her gün mütezayid 
bir şekilde artan umumî muamelâtın, kavanin, nizamat ve evamir dairesinde tedvirini temin maksa-
dile şebeke üzerinde daimî kontrol ve murakabenin yapılmasındaki zaruret ve bilhassa şebekenin her 
sene biraz daha uzaması, devri teftiş harcırahını arttırmaktadır. 

Binâenaleyh geçen sene tahsisatına nazaran teklif edilen {18 200) lira fazlalık bu zaruretten ileri 
gelmektedir. 

Fasıl : 5 Madde : 1 • 

Memur ve müstahdemler elbise bedeli 

Devlet demiryolları memur ve müstahdemlerinden elbise talimatnamesine uygun olarak resmî el
bise giymek mecburiyetinde bulunanların yaptıracakları elbiseler için şimdiye kadar İdarece % 50 
nisbetinde, yardım yapılmakta ve ona göre bütçeye tahsisat konmakta idi. 
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- 1 1 -
talimatına tevfikan resmî elbise giymek mecburiyetinde bulunanların büyük bir ekseriyetini 

Ö847 numaralı hareni kanununun serisine dahil ve az ücretli müstahdemin teşkil etmektedir. Bununla 
beraber vazifeleri icabı halkla ve hariçle temas ve münasebatta bulundukları için daima temiz giyin
mek mecburiyetinde de kalmaktadırlar. 

Gerek bu vaziyetler ve gerek devair ve müessesatta resmî elbise giyenlerin elbise bedellerinin o 
devair ve müessesâtça temin edilmekte bulunulması göz önüne alınarak Devlet demiryolları idare
sinin de ayni esas ve prensibi gözetmesi düşünülmüş ve şebekenin 220 Km. uzamasının icab ettireceği 
fazla müstahdem adedi de hesaba katılarak madde tahsisatı 200 000 lira olarak arz ve teklif edilmiştir,, 

Fasıl : 5 Madde : % 

Memur ve müstahdemlere verilecek ikramiye ve tazminat 

Harcırah, tazminat ve tahsisatlar nizamnamesine göre tahakkuk edecek tazminatlarla memur ve 
müstahdemlerimizden müstehakkı taltif olanlara kezalik talimatnamesine tevfikan verilecek ikrami
yelere mahsus olan bu tahsisat; geçen seneye nazaran uzayan şebeke ve artan personel adedi göz 
önüne alınarak ancak 7 000 lira fazlasüe teklif edilmiştir. 

Fasıl : 5 Madde : 3 

Mekteb bulunmayan yerlerdeki memur ve müstahdem çocuklarının tahsil masraflarına yardım 

Vazifeleri icabı mekteb bulunmayan yerlerde çalışmakta olan memur ve müstahdemlerimizin ço
cuklarım ilk tahsilden mahrum bırakmamak için Eskişehir de tesis edilmiş bulunan talebe pansiyo
nunun masraflarına idarece yapılan bir yardım tahsisatıdır. 

Bu pansiyondaki talebelerimizin çoğunu, pompacı, makasçı, amele ve yol çavuşlarının çocukları 
teşkil etmektedir. 

Hatlarımızın ıssız köşelerinde ömürlerini vazifelerine bağlayan ve her türlü mahrumiyetlere kat
lanarak evlâdlarını tahsilsiz ve mesleksiz bırakmamak için çırpınan babaların vaziyeti göz önüne alı
narak bu yavruların istikballerine yeni bir veçhe vermek için pansiyonu Eskişehir atelyesi, çırak 
mektebine mahreç olabilecek surette tekemmül ettirmek ve hem de mevcud ihtiyacı karşılayabil
mek için Konyada eski Bağdad otelini tahsis etmek suretile yeniden ikinci bir pansiyon açmak 
lüzum ve vücubu duyulmuştur. 

Bu maksadladır ki madde tahsisatı yeniden alınacak çocukların ibate, iaşe ve ilbas masrafla-
rile ikinci pansiyonunun teşkili için iktiza eden demirbaş, müstehlek mevad ve memur masrafla
rına karşılık olarak bir misli fazlasile teklif edilmiştir. 

Fasıl : 5 Madde : 4 

Eskişehir çırak pansiyonu masraflarına yardım 

Demiryol faaliyetimin ve buna taallûk eden demiryol sanayiinin günden güne artan ihtiyaçla
rını vaktinde karşılayabilmek için geçen sene bu maksadla Eskişehirde bir çırak pansiyonu tesis 
edilerek Sivas Cer ately esime, demirci, tornacı, tesviyeci, kazancı gibi mütehassıs ve eyi randı
man verecek kabiliyette tecrübeli sanatkârlar yetiştirilmesinde ilk adımm atılmış olduğu malûm
dur. 

Çırak talimatnamesinin tayin ettiği esaslar dahilinde yetiştirilmek üzere almacak çırakların 
adedine busene (50) çırak daha ilâve edilerek pansiyon kadrosu birinci sınıfta 121 ikinci sı
nıfta 42 ve 3 ncü sınıfta 28 olmak üzere 191 re iblâğ edilmiştir. 

Çırak başına senede 35 lira hesabile melbusat için 6 635 ve günde 25 kuruş hesabile 350 gün* 
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için iaset masraii olarak İ6 Yİ3, vasati bir hesabla senede kırtasiye için İ ÖÖÖ ve pansiyonunun ida
resine muktazi memur ve müstahdeminin bir senelik ücreti olarak 9 252 lira ki ceman (33 600) 
liraya ihtiyaç bulunduğumdan bu mikdar teklif edilmiştir. 

Buna mukabil çırakların ücretlerinden talimatnameye tevfikan pansiyon masrafı olarak yapılan 
aykk tevkif atın (bir ay tatil müddeti nazarı itibara alın mak suretile) tutarı 2 517 lira olub 11 
ay üzerinden de bir sene zarfında 27 687 liraya baliğ olmakta ve bu para da ayrıca varidat büt
çemize irad kaydolunmaktadır. 

Bu hesaba nazaran varidat bütçemizi teşkil eden (B) cetveline de aynen konacak olan bu tevkif atla 
masrafın arasındaki fark ve dolayısile idarenin hakikî surette bu pansiyon masraflarına iştiraki ve 
yardımı 5 913 liradan ibaret bulunmaktadır. 

Fasit : 5 Madde : 5 

Muaİecai ve sıhhî iıııdad kutuları masrafı, memurlara ve ailelerine sıhhî muavenet cenaze ve sıhhî 
nakliye masrafları 

İdaremiz memur ve müstahdemlerinin ücretlerinden yapılan sıhhiye tevkifatı (B) işaretli vari
dat cetvelinde ayrı bir fasıl olarak konmakta ve bu suretle, .bu madde tahsisatının karşılığı tama
men ve t a t t a daha fazlasile temin edilmektedir, 

Bir yandan hatların büyümesi, diğer taraftan personelin artması memur ve müstahdemlerimizin 
sıhhatlerini koruma, hastalıklarını tedavi bakımından idarece tesis olunan sıhhî murakabeyi ve bu
nun neticesinde pek tabiî olarak mualece, imdad kutuları masraflarını, sanatoryom ve Eskişehirde 
tesis edilmiş bulunan hastane ihtiyaçlarını, mütehassız ve laboratuar ve srhhî nakliye masraflarını da 
yükseltmektir. 

Bu itibarla bu madde tahsisatının ihtiyacı karşılayabilmek için 12 000 lira kadar fazlasile teklifinde 
lüzum ve zaruret görülmüştür. 

Fasıl : 5 Madde : 6 

2454 numaralı kanun mucibince verilecek tekaüd aidatı ile maluliyet karşılığı 

İdaremiz memur ve müstahdemleri ücretlerinden 2454 numaralı kanun mucibince % 5 olarak 
kesilmekte olan tekaüd aidatına karşılık olarak ayni kanun mucibince verilecek % 5 lerle bunlara ilâ
veten verilecek % 1/2 maluliyet farkı için konan tahsisattır. 

Teklifte görülen 50 375 lira fazlalık 1938 malî senesi zarfında yapılacak kademe zamları ve ter-
filerle memur ve müstahdemin kadrolarına yapılan ilâvelerden ve transit işletmesi memur ve müstah
demlerinden mütevelliddir. 

Fasü : 6 Madde ': 1 

Kırtasiye, matbu evrak ve mecmua bedeli ile demiryollar dergisine yardım. 

Bu madde tahsisatı, geçen sene bütçesile verilen tahsisat mikdannda teklif edilmiştir. 

Fasıl : 6 Madde : 2 

Mefruşat ve demirbaş tamir, tecdid ve tezyidi masrafları 

Gerek 1938 malî yılmda işletmeye açılacak yeni hatların demirbaş iMiyaçlarmı temin ve gerek 
gün keçtikçe artan ihtiyaçları karşılayabilmek ve bilhassa muamelâtın daha süratli ve sıhhatli ve 
daha ekonomik bir tarzda tedviri için büroları makineleştirmek maksadile madde tahsisatı geçen 

,*seneye nazaran 80 400 lira fazlasile teklif edilmiştir. 
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Bu fazlalık içinde: 

1 _ Cer servisinde: 7 nei faslm 2nci maddesine aid esbabı mueibede bertafsiİ arz ve izah edil-
diği üzere nakliyatın kesafeti muharrik ve müteharrik edevatın tamir işlerini de çoğaltacaktır. 

Bu sebebindir ki edevatı muharrike ve müteharrikenin tamirlerinde kullanılmakta olan alât ve 
edevatm tamir, tecdid ve' bilhassa tezyidleri ile ufak depolarda yapılmakta olan ve küçük tami
ratta kullanılıb senelerdenberi diğer büyük ihtiyaçlar karşısında tebdillerinden vazgeçilmiş olan 
cari tamirat alât ve edevatı ve bu yıl için açılacak olan Çetinkaya ve Erzincan depolarının yeniden 
verilmesi lâzımgelen demirbaşları, 

2 — Hareket servisinde: Yine bu mâli: yıl içinde işletmeye açılacak Erzincan istasyonu da da^ 
hil olmak üzere diğer yeni istasyonların demirbaşları, yeni eşyayi ticariye ambarlarına tedariki 
mecburî el arabaları ve ötedenberi noksanlarının ikmaline peyderpey çalışılan vagon muşambaları 
ve zincirleri, seyyar ve kilitli furgon kasaları, seyyar rampalar, seyyar telgraf ve telefon maki-
nalafr ile elektrikli bagaj arabaları ve Ankara yatakhanesinin demirbaşlarının tecdidi ve bir çok 
ara istasyonlarile bazı teşkilât istasyonları demirbaşlarının tamir ve tebdilleri, 

3 — Sıhhiye servisinde : yeni açdacak Divrik eczahanesile hizmete alınacak doktorlara aid demir
baş eşya ve Eskişehir hastanesinde sıihhî ' lüzumabinaen ikmal edilecek bir kısım demirbaşlar bulun
maktadır. 

Bundan başka hâsılat, Maliye ve muhasebe, malzeme daireleri gibi malî ve hesabi servislerde daha 
ekonomik ve daha verimli neticeler aimmak ve ayni zamanda ' mühim mikdarda zamandan ve masraf
tan tasarruf edilerek işlerin daha süratle yapılabilmesini temin için bu dairelere lüzumu olan elek
trikli muhasebe ve hesab makineleri ile elektrikli teksir ve yazı makineleri, gidiş geliş bilet tabı 
makineleri, karton biletler için mufetazi 'kiliseler ve zat işleri muamelâtında yapılmasf lâzım olan İslâha
tın icab ettireceği demirbaş dosya kapları, fişleri ihtiva edecek kilitli demir dolablar ve ibuna mü-
tef erri hususî tertibatın istilzam ettiği masarif de dahil bulunmaktadır. 

Ayni zamanda bu fazlalık, kadro tezyidatı dolayısile tedariki zarurî bulunan büro levazımı ile 
mevcud ve hali istimalde bulunan demirbaşların tamir ve tebdil masrafları ve hususî komposizyona mah
sus bazı demirbaşları da ihtiva etmektedir. 

Bu sebebler tahtmda madde tahsisatının 80 400 lira fazlasile teklifine zaruret hâsıl olmuş ve görü
lecek işlerin ehemmiyeti de varestei arz ve izah bulunmuştur. 

Fasıl : 6 Madde : 3 

Posta, teğraf ve telefon ücretleri 

Geçen sene bu madde için verilmiş olan 11 000 liralık tahsisatın kâfi gelmediği görülmüş ve bu mü- • 
nasebetle 1937 malî yılı içinde bu maddeye 1 000 liralık bir münakale dahi yapılmıştı. 1938 senesi 
için 15 000 lira teklif edilmekte olub fazlalığın 1 000 lirası yukarıdaki sebebden ve 3 000 lirası 
da posta, telgraf ve telefon idaresinin 1938 malî yılı için tam tarifelerin üçte biri hesabile idaremize 
fatura edeceği posta ve telgraf ücretlerinin geçen seneye nazaran 3 000 lira daha fazla tahakkuk 
ettirilmesinden ve bu münasebetle de tahsisatın bu nisbet dairesinde arttırılmasından mütevellid 
bulunmaktadır .* 

Fasıl: 6 - Madde : 4 * 

İlân ücretleri 

Bu maddeye mevzu tahsisat, tarife, icar ve isticara müteallik ve memur, alımı müsabakalarile 
bilûmum idarî işlere aid ilânlar karşılığı olub 2490 sayılı' arttırma ve eksiltme ve ihale kanununa 
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göre işletmelerdeki komisyonlar tarafından yapılan eksiltmelere aid üân ücretlerinin, ilan mevzuunu 
teşkil eden işlerin taallûk ettiği tertiblerden tediye edilmesi dolayısile geçen şene için kabul buyuru-
lan tahsisatın kifayet edeceği görülmüş ve aynen teklif edilmiştir. 

• »_. Fasıl: 6 - Madde : 5 

Mahkeme masrafları, serbest avukat ücretleri ve aidat 

Mukaveleleri mucibince idare davalarını takib ve intaç edecek olan serbest avukat ücretlerini ve 
îdareee tesviyesi zarurî bulunan mahkeme masraflarını ihtiva eden bu madde tahsisatı aynen geçen 
seneki mikdar üzerinden teklif edilmekle beraber mahkeme masraflarının öneeden idarece tayin ve tesbiti 
imkânları olmadığından tahsisatın mahiyeti her sene bütçe kanunlarımızla kabul edildiği şekilde raü-
tehavvil olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl: 6 - Madde : 6 

Kilometre tazminatı 

Nizamnamesine tevfikan Cer ve Hareket servislerimiz personelinden, makinist, ateşçi, gardvagon, 
şeftreaı, bilet ve bagaj kondüktörleri, gardfrenlerle, otoray, otobüs ve motorlu vesait şoförlerine veri
lecek kilometre tazminatı tahsisatı geçen sene yapılacağı tahmin edilen (12 000 000) tren kilometre 
ve (15 840 000) lokomotif kilometre üzerinden hesab edilerek istenmiştir.. Halbuki 1937 malî sene
sinin; altı aylık kesif nakliyatının gösterdiği neticelerde tren kilometresinin (7 185 553) ve loko
motif kilometresinin de (9 172 995) olduğu görülmüş ve bu rakamlara sene nihayetine kadar yapı
lacak nakliyattan mütevellid tren ve lokomotif kilometrelerinin ilâvesi halinde sene sonunda tren 
kilometresinin tahminine nazaran (1) milyon fazlasile (13) milyona ve lokomotif kilometresinin de 
(1) milyon iki yüz elli üç bin fazlasile (17 093 0Q0) ne baliğ olacağı katiyetle, anlaşılmıştır. 

Bu vaziyete göre sene nihayetine kadar evvelki esas üzerinden verilmiş (515 420) liralık tahsisat 
kâfi gelmiyecek ve bu sebeble munzam bir tahsisat talebi zaruretinde dahi.kalınacaktır. 

Binaenaleyh 1938 malî yılı için bu,madde tahsisatı teklif ve tesbit edilirken yukarıda yazılı 1937 
vaziyetleri üzerinde durulmuş ve 1938 malî yılı içinde yapılacak tren kilometresinin (14) milyonu ve 
lokomotif kilometresinin de (18 480 000) ni bulacağı kanaatına varılmış ve katar personeline 
verilecek olan kilometre tazminatı (0, 0420) den ve (14) milyon tren kilometre üzerinden (588 000) 
lira olarak tesbit edilmiş ve bu mikdara otodrezin şoförleri için 4 500 lira ilâvesile ve geçen seneye 
nazaran (77 080) lira fazla olmak üzere madde tahsisatı (592 500) lira olarak arz ve teklif edilmiştir. 

Fasıl: 6 -' Madde : 7 

Mebani icarı ve memurin ev kirası 

2847 numaralı kanunun 9 uncu maddesi mucibince tanzim edilen tahsisatlar nizamnamesi muci
bince: idaremiz memur ve müstahdemlerine verilecek ev tahsisatı ile idarece isticar edilmekte bulunan 
mebaninin kiralarını da ihtiva eden bu madde tahsisatı için 1937 senesinde verilen (93 000) lira 
tahsisatın kifayet etmiyeceği anlaşılmasına ve 1938 malî yılı içinde yapılacak kadro tezyidlerinden do
layı nizamname hükümlerine göre yeniden bu tahsisatın verilmesi ieabetmesine mebni madde tah-
sisatılun (11400) lira bir fazlalıkla tesbit ve teklifinde zaruret hâsıl olmuştur. 

Fasıl: 6 - Madde : 8 

trad getiren emlâk vergileri 

îdaremizce kiraya verilen emlâkin Hazineye ödenecek vergilerine mahsus olan bu tahsisat geçen se
neki mikdar üzerindelı ve mütehavvil olarak aynen teklif edilmiştir. 
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. Fasû : 6 Madde :9 

Müteferrik masraflar «Misafir kabul masrafı dahil» 

5333 sayılı kararname ile kabul edilen tahsisatlar nizamnamesi ahkâmma tevfikan verilmekte olan 
kişe, fena hava, su, tahsisatları ile mühim istasyon ve ambarlarımızda tüccarlar ve iş adamlarile ida
reyi temsilen temas mevki ve zaruretinde bulunanların bu temaslarında yapacakları kahve, çay ve 
buna mümasil masraflarını karşılamak üzere verilecek temsil masraflarını ve hizmet vagonları ile ya
takhanelere aid çamaşırların yıkatdma paralarını cami olan bu madde için 1937 yılında verilen tah
sisat tahakkuk eden ihtiyacı karşılayamamış ve bu maddeye 20 000 lira münakale yapmak ihtiyacı 
hâsri olmuştur. 

Nizamname mucibince verilecek olan ve mahiyetleri yukarıda sayrian tahsisatların bu maddeden 
ayrılarak ayni faslm 12 nci maddesinde teklifi faideli bulunmuş ve madde tahsisatı sadece Reisi
cumhur Atatürkün seyahatlerinden mütevellid masraflarla idarece kabul edilen misafirle
rin ve indelhace, 8 nci faslın 2 nci maddesinde zikredilen beynelmilel şimendüüerler kongresinin Tür-
kiyede, içtimai halinde kongre masraflarına ve nizamnamenin tesbit ettiği esas dahilinde ve fevkal
âde ahvalde yaptırılacak fazla mesai ücretlerine, İzmir fuarına iştirak masraflarile Cumhuriyetin 
yd dönümünde yapılan fevkalâde masraflara ve müteferrik bir mahiyet arzeden diğer bilûmum mas
raflara inhisar ettirilmiştir • x 

Binaenaleyh işletmenin bu seneki ihtiyacı ve 1937 sarfiyatı göz önüne alınarak bu madde tah
sisatı 60 000 lira olarak teklif edilmiştir. , 

Fasû : 6 Madde : 10 

Temsil masaflan 

İdareyi temsil masrafı olarak verilen bu tahsisat aynen geçen seneki mikdar üzerinden teklif edil
miştir. 

Fasıl : 6 Madde : 11 

Kömür tasarrufu ikramiyesi 

İdaremiz bütçesine bu nam altında dahil olan bumadde yep yeni ve çok faideli bir mevzuu teşkil 
etmektedir. Makine personelini, makinelerin kömür istihlâklerinde esaslı bir tasarrufa alıştırmak ga-
yesdle bu nam altında ufak bir tahsisatın tesisini çok faideli gördük. Nitekim Avrupa demiryolu 
idarelerinde bu usul ötedenberi tatbik edilmektedir . 

Bilhassa makinistlerle ateşçilere, yapacakları kömür tasarrufuna göre verilecek ufak primlerle 
elde edilecek tasarrufun mukayesesinde idare lehine müsbet neticeler alınacağı ümid olunmakta
dır. 

Bu primlerin hesabında ton kilometre esas tutulmuş olub (1) milyon ton kilometre her makinenin 
sarfiyatı tesbit edilerek bu mkaineler (Turnus) pilânı dahilinde çalıştırılacak ve her Turnustaki 
makine mevcudları lüzumu halinde mütalea edilerek grubun vasatı kömür sarfiyatı tesbit edilecektir. 
Bu şekilde tesbit edilen vasatı sarfiyatın dununda kömür sarfedenler yani, ayni ay zarfında (1) mil
yon ton kilometreye isabet eden kömür sarfiyatının yukarrki esasla mukayesesinde bir tasarruf te
min eyleyenler, grupun sarf etmiş olduğu kömürü % 1/2, % 1 - % 2 tu tan üzerinden tesbit edilecek 
^nisbetteki prime istihkak kesbedeceklerdir. 

Kömür tasarrufunun ne sistem ve ne şekil dahilinde temin ve ikramiyelerin ne suretle tahakkuk 
ve tevzi edileceğine dair bir talimatname ihzar edilmiştir. 
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: Fasıl : 6 Madde- : 12 

2847 numaralı kanunun 9 ncu maddesi mucibince verilecek tahsisatlar 

2847 numaralı kanunun 9 ncu maddesi mucibince verilecek tahsisatlar bu faslın 9 ncu müteferrik 
masraflar esbabı mucibesinde de arzedildiği veçhile bu nam altında yeniden açılan bu maddeye alın
mış olub; 

İstasyon ve ambarlar temsiliye masrafı 5 860 
Kişe tazminatı 11 484 
Su tahsisatı 948 
Çamaşır yıkatma masrafı 8 548 
Fena hava tahsisatı olarak 57 160 

ceman 84 000 
lira olarak teklif edilmiştir. 

Bu madde ile 6 ncı faslın 9 ncu müteferrik masraflar maddesi için teklif edilen tahsisat ge
çen sene bir madde ile verilen tahsisata nazaran 80 küsur bin lira bir fazlalık arzetmekte ise de 
bu fazlalığın 57 küsur bin lirası geçen sene verilmeyen ve tesbit ve itası bu seneye bırakılan fena 
hava için tahsisat konmasından ve yine geçen sene bazı istasyonlara teşmil edilemiyen gişe taz
minatı için de teklifte bulunulmasından ileri gelmektedir. 

Fasıl : 6 Madde ! 13 

Zehirli gazlerden korunma tertibatı masrafları 

Dünya siyasetinin senelerdenberi geçirmekte olduğu buhranlar ve tehlikeler göz önüne alına
rak bütçemizde yukariki nam ve unvan altında bir madde ilâvesi zarurî görülmüştür. 

' Her nakadar bu sahada şimdiye kadar bazı tedabir alınmış idi ise de bunların istilzam ettiği 
masrafı karşılamak üzere masraf bütçemizin mahmul vaziyeti itibarile tahsisat konamamıştır. 

Bu tedbirlerin icabettirdiği mecmuu masraf ehemmiyetli görülen 19 istasyon için 85 000 lira
dan ibaret olub hiç değilse bunun 20 000 lirasmm bu sene bütçesine konularak bununla teşkilât 

. istasyonlarımızın en mühimlerinden beş tanesinde vücuda getirilerek «zehirli gazleri temizleme posta
ları» na lâznn olan elbise ve gaz maskelerinin temini düşünülmüş ve bu sebeble bu madde ile 
20 000 lira tahsisat istenmiştir. 

Fasıl : 6 Madde : 14 

Mjukataa bedelleri 

2762 sayılı Vakıflar kanununa göre gayrimenkul emvalden geçmiş yıllara aid olmak üzere ta
hakkuk edecek olan mukataa ve icare bedellerinin ödenebilmesinin temini ve yine bu kanun muci
bince gayrimenkullerin mülkiyetlerini tescil ettirmek üzere yeni açılan bu maddeye 1938 senesi 
için ancak 600 liralık bir tahsisat teklif edilmiştir. - ~ 

Fasıl : 7 - Madde : 1 

Mebani, muharrik ve müteharrik edevatın tenvir, teshin, mahrukat, yağ vesair müstehlek mevad 
masrafları (İstasyonların tathir masrafı dahil) 

İdare mebanisinin tenvir ve teshini ile temizlik işlerine aid bütün masarife, muharrik ve mütehar
rik edevatın işletmesinden mütevellid sarf olunan mahrukat, yağ, su, üstüpü ve buna mümasil 
müstehlek mevad masraflarile istasyonların temizlik masrafları ile müstehlek mevad masrafları ve 
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bütün yol şuabatmın ve nihayet bütün idarenin m üstelik mahiyetteki her türlü masraflarına karşı
lık olarak istenen bu madde tahsisatın 1938 senesi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde tesbitinde aşa
ğıda sırasile arzedilen esaslar gözedilmiştir. 

1 — Cer servisi : 

A) Kömür masrafları : 

Bütün müstehlike içinde en fazla bir kiymet arzetmek üzere lokomotiflerimizin sarfetmiş olduğu 
kömür gelmektedir. 

Yukarıda alâkadar maddelerde arzedildiği veçhile 1937 senesi bütçesinin tanziminde tahmin edilen 
(12) milyon tren kilometresinin ilk altı ay zarfında alınan filî neticelere göre sene nihayetinde (13) 
milyona ve lokomotif kilometresinin de (15 840 000) den (17 093 000) ne yükseleceği tebarüz 
ettirilmişti. 

Elde edilen bu netayiçten sonra 1938 malî senesi zarfmda yapılacak tren kilometresi (14) milyon 
ve lokomotif kilometresi de (18 480 000) olarak tesbit edilmiş ve bu mikdarlarm 1938 senesi zar
fında olacağı ve belki de fazlasile yapılacağı kuvvetle varid görülmüştür. 

1938 malî senesi başlarına kadar 18,5 ton dingil tazyikli ağır tip makinelerden makine parkımıza 
ilâve edilecek olan 35 lokomotifin halen parkta mevcud makinelere nazaran daha çok ağır olması 
tabiatile beher kilometreye isabet eden kömür sarfiyatını da o nisbette çoğaltacak ve bu keyfiyet 
şimdiye kadar beher tren kilometrede sarfedilen (20) kilo kömürü (22) kiloya çıkaracaktır. 

Şu halde kömür sarfiyatmm; biri tren klometre mikdarmm yükselerek geçen seneye nazaran 
(2) milyon fazlasile yapılmasından diğeri de makina parkımıza iltihak edecek ağır makinalarm 
daha fazla kömür sarfını icabettirmesinden dolayı yükseleceği tabiidir. 

Bu vaziyete göre (14) milyon tren kilometresi için beher kilometre 22 kilo hesabile ceman 308 
bin ton kömüre ihtiyaç olub bedeli beher ton kömürün fiatı 10,5 lira üzerinden (3 234 000) lira 
tutmaktadır. 

B) Alimantasyon masrafları: 

Beher tren kilometre için 160 litre suya ihtiyaç olub bir ton suyun vasatî fiatı ise 6 kuruştur. 
Bu hesabla alimantasyonlarm gerek su için ve gerek gömür, elektrik, yağ, üstüpü, fayraplık 
odun ile son zamanlarda yapılan su tasfiye cihazları dolayisile sarfolunan kireç ve soda masrafları 
için 134 400 liralık bir masrafa. 

C) Tenvir ve teshin masrafları: 

Bu kısım masraflar için de geçen sene alınan 192 550 liralık bir masrafa, 

D) Rezidü yağı masrafları: 

14 milyon tren kilometre üzerinden beher tren kilometre için (55) gram ve beher tonu 100 lira 
hesabile 77 000, motorlu ray otobüslerinin yapaeağı beher tren kilometrede (5) gram hesabile 
900 000 tren kilometre için (4500) ve depoların umumî sarfiyatına karşıhk olarak 35 ton için de 
(3 500) liraya ki ceman (84 800) liralık rezidü yağına, 

E) Sürşof yağı masrafları: 

Ayni tren kilometreye nazaran beher kilometrede 10 gramdan ve beher tonu 160 liradan 22 400 
liralık sürşof yağma, 

F) Üstüpü masrafları: 

Depoların ihtiyacı için 32 ton ve ayni esas dahilinde beher tren kilometreye 1,5 gram ve beher 
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tonu 280 lira hesabile 14 840 liralık üstüpüye, 

G) Mazot, benzin, gazyağı, f ayraplık odun ve bilcümle müstehleke masrafları: 

Bu kısma gelince; Erzurum hattında mazotla işletilmekte olan dar ve geniş hat makinalanmız 
için (5 000) ton mazot, ray otobüslerinin yapacağı 900 000 Km. den 500 000 Km. si mazotla yapıl
makta olub beher 100 Km. için 32 kilo mazot ve mütebaki 400 000 Km. için beher 100 kilo metre 
için 33 kilo benzin sarfolunacaktır. 

Mazotun beher tonu (50), benzinin beher tonu (250) lira hesabile mazot ve benzin bedeli olarak 
(299 250) ve depoların gaz yağı ve fayraplık odun vesaire ihtiyaçlarına karşılık olmak üzere de 
96 404 lira ki bu kısım sarfiyat için ceman (395 654) liralık bir masraf a ihtiyaç bulunmaktadır. 

Bu suretle müstehlek maddeler masrafının en mühim kısmını teşkil eden Cer servisi ihtiyaçları, 

1 -
Lira 

A) Kömür için 
B) Alimantasyon masrafları için 
C) Tenvir ve teshin masrafları için 
D) Bezidü yağı masrafları için 
E) Sürşof yağı masrafları için 
F) Üstüpü masrafları için 
G) Mazot, benzin, gazyağı, faryaplık odun vesaire için ki 

ceman 4 078 644 
liraya baliğ olmaktadır. 

2 - Yol, hareket, sıhhiye, liman, işletmeler ve mumî idare : 
A) Bundan başka bütün yol ve şube ve takımlarının ve idare mebanisinin tenvir 

ve teshini için istihlâk edilecek malzeme masrafları olarak 
B) Bilûmum hareket servisi istasyon ve duraklarının tenvir ve teshini için 
C) Limanların ve siloların sarf edecekleri elektrik cereyan bedelleri've buna mü 

teferri diğer malzeme için 
D) Eczahanelerle, hastane ihtiyaçları için 
E) İşletme merkezleri ile umumî idare sarfiyatı için. 

liraya ihtiyaç hâsıl olmakta ve bu iki kısmı masrafları cami olan madde tahsisatı geçen seneki 
tahsisata nazaran (586 590) liralık bir fazlalıkla (4 475 200) lira olarak teklif edilmekte olub bu 
fazlalık yukarıda arzedildiği üzere lokomotif ve tren kilometresinin geçen seneye nisbetle fazla
lığından ve ağır tip makinelerin parka girmesinden ve bu nisbette de kömür vesair müstehlek 
malzeme sarfına mecburiyet hâsıl olmasmdan mütevelliddir. 

Fastî : 7 Madde : 2 

Muharrik ve müteharrik edevatın tamir ve tathiri masrafları 

Yukartfei ve daha evvelki maddelerde bertafsil arzedilen tren, ve lokomotif kilometrelerinin se
neden seneye şayanı şükran bir surette artışının bir neticei tabiiyesi olarak edevatı muharrike ve 
müteharrike tamiratı, vüsat ve ehemmiyet kesbetmektedir. 

Bu sefeeble atelye ve depoların cari tamir ve bakım işleri, tamir edilecek makine adedi . ile 

150 
177 

000 
761 

49 035 
10 
8 

396 

800 
960 

556 
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mütenasiben artmakta ve binnetiee fazla elemeği ve Ibillıassa malzeme sarfını zarurî kılmaktadır. 
Ayni zamanda son zamanlarda bazı malzemenin fitlarında % 40 - 50 nisbetihde bir tereffü başgös-
termiş olması da maliyet fiatlannm yükselmesine âmil olmaktadır. 

Nitekim 1937 senesinde tbir makinenin büyük tamiri 5 500 liraya yapılabilmekte iken 1938 yılın
da 6 000 liraya ve kezalik 1937 yılında 2 500 liraya yapılan bir orta tamir 1938 senesinde 3 000 
liraya yapılabilecektir. 

Binaenaleyh 1938 senesi zarfında muayyen kilometrelerini ikmal eden : 

185 makinenin büyük tamiri için 
185 » orta tamiri için ' 
Otorayların tamiri için 
720 yolcu vagonunun beher vagon 650 lira hesabile tamirleri için 
Her ay 250 yük vagonu ile furgonların beheri 100 lira hesabile tamirleri için 
Erzurum ve Mudanya - Bursa hatları makine ve vagonlarının tamirLiçin 
Elektrik santrallarmın işçi yevmiyeleri ile makine bedelleri için 

Ceman 
Tamirat masrafı olarak tesbit edilmektedir. 

Yukarıki tamirler için mütezayid bir şekilde faaliyette bulunacak olan 
Eskişehir, Alsancak, Halkapınar, Yedikule ve Edirme atelyelerinin işletme ve 
umumî masraflarile • 714 200 » 

Bütün cari tamirat için depoların masrafı olan 850 000 
Edevatı, muharrike ve müteharrikenin fennî bakım ye tathirâtındâ çalıştırı

lacak amele ve lavajcılar ücretlerile bu uğurda sarf olunacak malzeme bedeîâ-
tına karşılık olarak 365 000 İiranm 

1 110 000 
555 000 
20 000 
468 000 
300 000 
65 000 
97 000 

2 615 000 Ura 

İlâvesi halinde ceman 4 544 200 » 

Maruz esbabtan dolayı (822 760) lira fazlasile teklifine katği lüzum hisse
dilmiştir. 

Fasıl : 7 Madde : 3 

Hat, köprüler, telgraf hatları tamir masrafları ile yol alât, edevatı, ve levazımınm tamir, 
tecdid ve tezyidi masrafları 

' Umumî surette yol tamiratı mütemadiyesini ve. üst yapı bakımmı ihtiva eden bu madde tahsisatı 
için 1937 malî senesinde (3 686 580) liralık bir tahsisat alınmıştı. 1938 senesi için tesbit edilen 
teklifatta aşağıda sırasile izah* edildiği şekilde ifa edilecek hizmetlerin icablârma göre bazı tez-
yid ve tenkisler yapılmıştır. 

TezyidUr 

A) Ücretler: 

1 — Bu maddenin tedkikinde görüleceği veçhile bu sene yol atelyesi teşkilâtı, cer atelyeleri gibi 
yapmakta oldukları işlerin mahiyeti itibarile bütçenin masraf tertibine daha ziyade ilgili görüle
rek ve çoğalan işleri de mümkün mertebe karşılayabilmek üzere kadrosu da takviye edilerek, ücret 
tutarları olan 82 812 lira bu maddeye ilâve edilmiştir. 

2 — Yol çavuşu, muavin ve bekçi ücretleri de inşaattan bakımı bu malî sene zarfında işletmeye 
devredilecek olan 220 kilometrelik yeni hatlar teşkilâtının ilâvesinden 46 399 lira tezâyüd etmiştir. 
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3 — Telgraf sürveyan ve telgraf çavuşları ücretlerinde görülen 2 477 liralık fark da keza yeni 

hatların şebekeye raptından ve bunların teşkilâtından mütevellid bir zarurettir. 

4 — Yol amele ücretleri de gerek yeni hat kadrosunun icablarından gerekse geçen seneye naza
ran istihdam edilecek fazla amele ve ova mıntakalarında yükselen amele yevmiyelerini karşılayabil
mek için tahsisatın 91 782 lira kadar arttırılmasından çoğalmaktadır. 

5 — î ş dolayisile hatlarda fazla inkişaf istidadını göstermekte bulunan bazı istasyonlarda görülen 
lüzum üzerine yeniden emniyet tesisatı yapılması ve mevcud tesisatın takviyesi zarrrî görüldüğün
den emniyet tesisatı kadrosunun da ihtiyacı karşılayabilecek bir tarzda tahsisatının 3 785 lira tezyidi
ne lüzum ve mecburiyet görülmüştür. 

B ) M a l z e m e ( B a l a s t ) ' _ 1 • " ' " • ' ; 

6 •— Hatlanmızın umumî bir surette balasta pek çok ihtiyacı vardır. Her sene bu hususa itina 
edilmesine rağmen bütçe darlıkları yüzünden bazı mıntakalarda normala nazaran % 50 nisbetind© 
bir noksanlık görülmekte olduğundan emniyet seyri sefer bakımından en lüzumlu olan mıntaka
larda ferşedilmek üzere bu kısma geçen seneye nazaran 82 000 liralık bir ilâveye mecburiyet hâsıl 
olmuştur. 

Telgraf ve emniyet tesisatı malzemesi : 

7 — Hatlarm uzaması dolayisile görülen lüzuma binaen bu kısım tahsisatı da 6 500 lira kadar 
arttırılmıştır. 

Yol takımları alât ve edevatının tamir ve tecdidi : -; 

8 — Şebekenin umumî tamiratı mütemadiyesinin de yukarıdaki sebebler tahtında alacağı gözr 
önünde bulundurularak her gün bir mikdar daha eskimeğe ve yıpranmağa yüz tutan bir kısım 
mühim alât ve edevatm tamir ve tecdidleri için bu kısma da 23 000 liralık bir ilâve yapılmak zaru
retinde kalınmıştır. 

C) Diğer masraflar : . . . . . . . . . . . . 

işletmeğe açılacak hatların bakım masrafları : ' 

9 — Bu sene işletmeğe açılacak 220 Km. lik hatların bakım masrafı olarak inşaat dairesinde 
verilecek olan tahsisatın da geçen seneye nazaran bilhassa 102 590 lira arttırılacağı şüphesiz bulun
maktadır. 

Tenkisler 

B) Malzeme : (Yol müstehlek malzemesi) * 

1 - Geçen seneye nazaran (247 000) lira noksanile hesab ve teklif edilmiştir. 

Bu noksanlık : tebdil edilen hatlardan çıkan yol malzemesi içinde kabili istifade olanların 
bazı mıntakalarda kullanılması imkânının elde edilmesinden ileri gelmektedir. 

Diğer yol müstehlek malzemesi : 

2 - Sipariş edilecek yol malzemesinin yukarıda maruz esbaba binaen elde edilen malzeme ile 
telâfisi mümkün görülmekte ve yeni hatlarda yapılacak işler için de esasen geçen sene konulmuş 
olan tahsisatı ile bu malzeme sipariş edilmiş olduğundan yol malzemesi için 1938 senesinde bir teklif 
yapılmayarak 30 000 lira aynen çıkarılmıştır. 

Diğer masraflar : : > ; u-

3—Şimdiye kadar bu maddeye mevzu ve tertibi arasında bulunan liman rıhtım ve bilûmum. 
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'deniz vesaiti ile iskele ve estekatİarîh ve siloların mihaniki tesisatının tamir, tevsi ve tezyidi mas
raf lan, masarifin gerek, nevi ve mahiyeti ve gerek servis itibarile ciheti aidiyeti, bu maddeden ay
rılmasını ieabettirmiş ve ayni fasıl içinde (10) ncu bir madde olarak ayrıca ilâve edilmiş ve tahsisatı 
olan 60 000 lira da bu maddeden çıkarılarak mezkûr (10) ncu maddeye konmuştur. 

4 — Kezalik ayni sebebler dolayısile evvelki* seneler bütçelerinde yine bu madde içinde bulunan 
fidanlıklar ücret ve masraflarının geçen seneki tahsisatı olan 47 144 lira da bu maddeden ayrı
larak yine faslın 11 nci maddesinde teklif edildiğinden bu tahsisat çıkarılmıştır. 

Mütemadi tamirat harici yapılan işler : 

5 — Mütemadi tamirat harici yapılacak yol işleri, esasen eski hatlarda tekâmül bakımından, 
yeni hatlarda emniyeti seyrü seferin icab ettirdiği kâmil bir durumun temini ve bu bapta görülen bir 
çok ihtiyaçları karşılamak üzere pek çok masraf ihtiyarına lüzum vardır. 

Bununla beraber bu işler daimî bakım harici olduğundan bu sene daimî bakımı alâkadar eden 
bu fazla tahsisat 128 481 lira olarak bütçeden çıkarılmıştır. 

Binaen alyeh netice olarak : 

Tezyidlerde ; 
1 - 82 812 
2 - 46 399 
3 _ 2 477 
4 - 91 782 

, 5 - 3 785 
6 - 82 000 
7 - 6 500 
8 - 23 000 
9 - 102 590 

lira 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

Ceman 441 34İ5 liralık bir tezyide mukabil 

Tenkislerde: 
1 — 247 000 
2 _ 30 000 
3 — 60 000 
4 — 47 144 
5 — 128 481 

lira 
» 
» 
» 
> ve 

ceman 512 625 liralık bir tenakus mevcud bulunmaktadır. 

Bu hesaba nazaran her ne kadar bu madde tahsisatı geçen seneye nazaran 71 280 lira bir noksan
lık göstermekte ise de bu, mezkûr maddeye dahil olan 10 ve 11 nci maddelere konan tahsisatın, ha
kikatte mukayese harici kalmasmdan neşet etmekte olub bu faslın 10 ve 11 nci maddelerile teklif 
edilen tahsisatla bu madde tahsisatı yekûnu 1937 senesi bütçesile verilen tahsisata nazaran 44 220 
lira bir fazlalık göstermekte ve bu da yukarıda sırasile arzedilen zarurî sebeblerden ileri gelmektedir. 

Fcml : 7 Madde : 4 

Fevkalâde kazalar, arızalar ve sel tahribatı masrafları 

1937 malî senesinde bu maddeye konan 32 000 liralık tahsisatla, cenub hattında Mamure ve Ayı
ran tüneli civarında Fevzipaşa - Malatya, Kayseri - Sivas aralarında vukua gel^n fevkalâde sellerin 
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yapmış oldukları tahribatı bertaraf edememek zaruretinde kalınmıştır. 

Bu sebeble gerek bu ve gerek şebekenin 220 Km. daha uzaması dolayisile madde tahsisatı 8 000 
lira fazlasile 40 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 7 Madde : 5 

Sabit tesisatın tamir, tevsi ve yeniden inşası masrafları 

Geçen sene bu maddeye konan 255 000 liralık tahsisat senenin ancak yedi aylık bir masrafım 
karşılayabilmiştir. 

Nakliyatımızda şükranla müşahede edilen artış, tesisat ve mebanide de bir çok tadil ve ilâve ihti
yaçlarını doğurduğu gibi memleketteki ümran hareketlerile mebanimizin hemahenk bir temizliği ve 
metaneti muhafaza edebilmeleri Şirketlerden müdevver binaların eskiliği ve eskiliklerinden mütevel
lid tamir zaruretlerini karşılayabilmek üzere tesbit edilen ihtiyaç (1) milyon raddesinde olduğu 
halde imkân dahilinde olarak ve geçen seneye nazaran 45 000 lira fazlasile ancak 300 000 lira arz 
ve teklif edilmiştir. 

Fasıl : 7 Madde : 6 

Elektrikli ve elektriksiz işaretler masrafları 

Her nevi münakalâtın artması fazla katarlar tahrikini istilzam etmekte olub bu vaziyet her han
gi bir sebeble kazaları da arttırabilecek bir mahiyeti haiz olduğu göz önünde tutularak muhtemel teh
likeleri mümkün olduğu kadar önliyebilmek ve yeni geçidlerimizi işaretlemek ve mevcud işaretli geçid-
leri de ıslah etmek üzere geçen sene olduğu gibi aynen 10 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 7 Madde : 7 

Transit vagonların edevat tatili ücretleri 

Geçen sene imtiyazı satın alınarak Devlet hatlarına raptedilen Avrupa hattının ıeenebi memle
ketler demiryolları ile münasebatından mütevellid transit muamelâtı oldukça mühim bir inkişaf gös
termekte olduğundan bu madde tahsisatının 1937 senesinde alınan tahsisata nazaran 7 000 lira 
fazlasile teklifi zaruretinde kalınmıştır. 

Fasıl : 7 Madde : 8 

Kaza ve ticaret eşya haşarat ve zayiat tazminatı 

Madde unvanında da görüldüğü veçhile eşyayi ticariyede vukua gelecek haşarat ve zayiatla h,er 
hangi bir kazadan mütevellid tazminatı karşılamak üzere istenen bu madde tahsisatı; ahiren kabul 
edilen 3259 numaralı kanunla eşyayi ticariye zayiat ve haşaratının eskisine nisbetle on misline ka
dar tazmini lâzım gelmekte ve bu madde tahsisatının da geçen seneye nazaran bu nisbet dairesinde 
arttırılması icab etmekte ise de evvelden tesbit edilemeyen bu hâdiselere kısmen bir karşılık tesis 
etmek üzere geçen seneki tahsisata ancak 6 000 lira kadar bir zam yapmak sureile 10 000 tlira 
teklif ledilmiştir. 

Fasıl : 7 Madde : 9 

Tahmil ve tahliye ücret ve masrafları 

Nakliyat ve binnetice hâsilâtla en yakından alâkası bulunan bu tahsisat 1937 senesi trafik ay
larında tamamen sarfolunmuş ve istasyon, ambarve limanlarımızın bu aylardaki hamal ihtiyaçları 
bütçe kanunumuzun 9 ncu maddesine müsteniden masraf yapılmak suretile temin edilebilmiştir. 
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' 1938 senesi nakliyatının yakanda sırasile ve memnuniyetle sayılan esbab tahtında yükseleceği 

ve bunun (14) milyon tren kilometresine baliğ olacağı arzediîmişti. 

îşte bu sebebledir ki bu madde tahsisatına da gerek istasyon gerekse ambar, liman ve iskeleleri
mizin ihtiyacı için 135 000 lira kadar ilâve yapılmasına zaruret hâsıl olmuş ve madde tahsisatı yine 
aynen mütehavvil olarak teklif edilmiştir. 

'Fasıl : T Madde : 10 

Liman, rıhtım ve bilûmum deniz vesaiti, iskele ve estekatlarla silolann, mihaniki tesisatmm tamir 
tevsi ve tezyidi masrafları 

7 nci faslm 3 ncü maddesinde arzedildiği veçhile bu ham altında yapılmakta olan masraflar ev
velce bahsi geçen maddenin şümulü dahiline girerek ayni tahsisattan temin ediliyordu. Bunun ge
rek tahsisatın, tefrik suretile sarfı bakımından gerekse işin mahiyeti ve ihsaî malûmat noktasmdan 
ayrılması faideli görülmüş ve sadece liman ve deniz işlerine hasredilmiştir. 

Bu mevzu oldukça mühim masraf ve fedakrlrkları gerektirdiği halde bizzarur aynen geçen se-
neki gibi 60 000 liralık bir tahsisat teklifi ile iktifa edilmiştir. 

Fasıl : 7 Madde : 11 x 

Fidanlıklar ücret ve masrafları 

Bu madde de evvelce 7 nci faslın 3 ncü maddesine dahil bulunmakta idi. Bunun da yukarıki sebeb-
ler altında ayrı bir madde ile tefriki ve teklifi muvafrk görülmüş olub yeni hatlarda tesis edilecek 
fidanlıklar ihtiyacı ve orman kanununun gösterdiği vecibeleri de karşılamak üzere geçen seneki tahsi
satına nazaran 7 900 lira kadar bir fazlalıkla 55 500 lira olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 8 - Madde : 1 

Gayri melhuz masraflar 

Bütçenin tanzim ve takdimi sıralarında tahmin ve tesbiti mümkün olmayan bazı masraflarla 
Muhasebei umumiye kanununun 59 uncu maddesinde tasrih edildiği veçhile mahkeme ilâmına 
müstenid olub tertibinde karşılığı bulunmayan bazı borçların tediyesine tahsis edilmek üzere gayri 
melhuz masraflar namı altında ve 1937 bütçesile verilen tahsisata nazaran 1 000 lira'fazlasile 3 500 
liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

Fasıl : 8 Madde : 2 

Beynelmilel demiryol teşekkül ve kongrelerine iştirak masrafları 

Bu madde tahsisatı: 

A) Beynelmilel demiryollar birliğine iştirak masrafları ile, 

B) Beynelmilel doğru emtia ve yolcu ve bagaj münakalâtımız için merkezi Belçikada bulunan 
beynelmilel takas ve mahsub bürosu (B. C. C.) ile, beynelmilel münakalede yük vagonlarının mü-
tekabilen istimaline dair beynelmilel birlik nizamnamesi mucibince bu teşekküle dahil bulunan ida
relerin hesablarmda takas ve mahsubunu yapan ve merkezi Berlinde bulunan (Office Centralc 
des wagons) bürosunun (R. î. V.) ve kezalik beynelmilel münakalede araba ve furgonların müte-
kabilen istimalinden mütevellid hesablarm takas ve mahsubunu icra eden ve merkezi Bernde bu
lunan (Administration Gerante) takas bürosunun, (R. 1, C.) umumî masraflarına iştirak hissesini, 

C) Ve beynelmilel trafik muamelâtında trafiğin istikamet ve icablarma göre takas bürolarma 
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verilecek hesabatı ihzar ve rüyet etmek üzere mümessil idare vazifelerini gören: (P. L. Mu), (EST), 
(C. F . H.) demiryolları idarelerine verilecek temsiliye ve umumî' masraflarından ayrılan iştirak 
hissesini1, 

D) Ve beynelmilel trafik, muamelâtının tanzimi, tarife ve buna mümasil hususlar hakkmda mu-
karrerat ittihaz etmek üzere her sene Avrupanm muhtelif şehirlerinde toplanmakta bulunan kon
grelere iştirak edecek murahhasların bütün masraflarını ihtiva etmektedir. 

Beynelmilel trafiğin tanzim ve inkişafını temin zımnında el ve iş birliği tesis «tmek maksadını 
gören bu kongre ve teşekküller, zatı meselenin ehemmiyeti dolayısile mutad içtimalarmdan baş
kaca fevkalâde içtimalar da yapmak zaruretini hissettikleri için 1937 senesi tahsisatı ile bu nevi 
masrafları karşılamakta güçlük çekilmiş olduğundan 1938 senesi için 6 000 lira bir fazlalıkla teklif 
yapılması zarurî görülmüştür. 

Fasıl : 8 Madde : 3 7 

Semplon ekspresi açığından Türkiye hissesi 

Semplon Oryant ekspres namile Türkiye hududlarına giren Avrupa sürat katarmm memleke
timiz dahilindeki' seyri seferinden mütevellid olarak yapılan beynelmilel taahhüdler mucibince bu 
sürat katarının açıklarına iştirak zarureti vardır. 

Binaenaleyh hissemize isabet edecek açığın bu treni temsilen (Pari - Lion - Diterane) Demiryol 
idaresi tarafından idaremize fatura edilmesi, bütçemize bu masrafı karşılamak üzere bir tahsisat 
konulmasını icab ettirdiğinden bu nam ile tahsisat alınmaktadır. 

Tahakkuk edecek açığa karşılık olmak üzere geçen seneki tahsisat aynen istenmekle beraber 
bunların bir senelik mikdarmın neye baliğ olacağının şimdiden tayin ve tesbiti .mümkün olama
ması ve gelecek faturaların ödenmesi lüzumuna binaen bu madde her sene olduğu gib mütehavvil ola
rak teklif edilmektedir. 

Fasıl : 8 Madde : 4 ? F 

C. F. H. idaresine verilecek rödövanslar 

Geçen sene bütçemizde bu unvan altında bir masraf mevcud değildi, imtiyazı satın alınan Avru
pa hattının Pityonda Yunan hududlarına dahil olarak Yunan arazisinden geçmesi bazı masrafların 
icrasını zarurî kılmış ve bu sebebten bu .maddenin ihdasına lüzum hâsıl olmuştur. 

Bu madde masrafının esas unsurları: Vaktile Şark demiryolları idaresile Şömendöfer, Franko 
Ellenik idaresi arasında aktedilib Devlet demiryolları ve limanlan işetme umumî müdürlüğüne in
tikal eden ve bu-kere yeniden ve tadilen aktedilmek üzere bulunan mukavele esasları dahilinde Bit-
yon müşterek istasyonunda yapılan, su, manevra, muayene, ankılâvdan geçme gibi masraflara muka
bil Yunan demiryolu idaresine verilecek rödövanslardan ibaret olub buna karşılık olarak 6 000 lira
nın teklifinde zaruret bulunmaktadır. 

Diğer taraftan Karaağaç müşterek istasyon masrafları için Yunan demiryolu idaresinden alınacak 
rödövanslar da (B) işaretli varidat cetvelimizin 1 nci fasimin 6 ncı mütenevvi hasılat maddesi ara
sında varidat, kaydedilecektir. 

Fasıl : 8 Madde 5 

Ecnebi memleketlere gönderilecek talebe ile memurların ücret, masraf ve harcırahları 

Memleketimizin iktisadî ve ticarî kalkınmasında hiç şüphe yok ki demiryollarımız büyük bir rol 
oynamaktadır. 
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Şükran ve minnetle kaydedilen ve seneden seneye adeta mütezayid bir nisbeti muntazama ile ar

tan inkişafın meydana getirdiği ihtiyaçları karşılayabilmek için tevessül olunacak tedabir arasında 
demiryollarımızın daha asrî, daha ekonomik ve her bakımdan teknik vesait ve malûmat ile takviyesi 
keyfiyeti bulunmaktadır. 

Bu sebebledir ki demiryolculuğu ilerlemiş ecnebi milletlerin bilgi ve tecrübelerinden azamî bir sür
atle istifade edilerek teşkilâtımızın ve işletme umurumuzun lâyik olduğu bir tekâmüle doğru sev-
kedilmesi ve her sene ecnebi demiryol idarelerinde yapılan ıslahat ve tadilâtın muntazaman takibi 
en tabiî ve en zarurî bir ihtiyaç olarak telâkki edilmektedir. 

Bu münasebetle takib edilen maksad ve gayeye biran evvel ulaşabilmek için ecnebi damiryol ida
relerinde, fabrika ve atelyelerinde yetiştirilmesi çok lâzım olan muhtelif branştaki talebe memur ve 
işçilerimizin adedlerinin de arttırılması icab etmektedir. 

Bunun için yol,, cer, hareket, muhasebe ve malzeme servislerinden Avrupaya gitmiş ve gidecek 
olanların masraflarına karşdık olarak bu madde tahsisatının geçen seneye nisbetle 42 300 lira kadar 
arttırılması zarureti hâsd olmuştur. 

Fasıl : 8 Madde : 6 

Ecnebi mütehassısların ücret ve masrafları 

Yukarıki maddede tebarüz ettirilen en esaslı ihtiyaçlarımızı içinde bilhassa yol ve cer işletme 
işlerinde personeli, işçileri filen iş başında yetştirmek te birinci derecede gelen bir keyfiyettir. 

Bu itibarla hem kendi hizmetlerinden istifade ve hem de yetiştireceği personelden istifade et
mek üzere getirtilmiş olan ecnebi mütehassısların ücret ve masrafları bu maddeye konmuş ve tahsisat 
alacakları ücretlere göre bilhesab geçen seneye nazaran 3 900 lira noksanile teklif edilmiştir. 

Fasıl : 8 Madde : 7 

Demiryollar spor teşekküllerine yardım 

Bu madde tahsisatı idaremiz memur ve müstahdemlerinden teşkil edilmiş bulunan Demir spor 
kulüplerine cüzi birer yardım için konulmuş olub madde tahsisatı aynen geçen seneki mikdar üze
rinden istenmiştir. , 

Fasıl : 9 Madde : 1 

Faiz, aciyo ve akçe farkları 

Bütçe kanunlarile verilen salâhiyetlere istinaden Bankalarla yapılan kısa vadeli istikrazların, 
ödenmesi zarurî olan faizlerile, görülecek lüzum ve ihtiyaca binaen her hangi bir yerden diğer bir 
yere nakledilecek mebaliğin masraflarına karşılıktır. 

Aynı zamanda idarenin ecnebi paralarile yapacağı tediyattan tevellüd edecek kambiyo farkları
nın karşılanmasını temin için muktazi tahsisatı da bu maddeye konmak suretile ve madde tahsisatı 
geçen seneye nazaran arttınlmadan aynen teklif edilmiştir. 

Fasû : 9 Madde : 2 

Eski seneler borçlan 

Bu madde ile 1938 senesinde eski seneler borçları olarak ödenmesi zarurî olan bir kısım masraf
larla 1934 malî yılı başından itibaren Ankaraya nakledilen memur ve müstahdemlere verilecek pa
halılık zammı karşılığı olarak 27 000 lira teklif edilmektedir. 
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İdaremizin 1935 malî yılı bütçe kanununun 15 nci maddesinde (1934 malî yılı başından itibaren An

kara pahalılık zammı karşılığı, ücret tertiblerinden yapılacak tasarruflardan verilir) diye yazılı olan 
hüküm; 1934 senesi iptidasndan itibaren Ankar ay a nakledilenlere, mezkûr senede geldikleri tarihten 
itibaren Ankara pahalılık zamlarının verilmesine gayri müsaid görülerek 1934 senesi pahalılık zam
ları verilmemiştir. Halbuki bu madde mefhumunun mezkûr sene zamlarını vermeğe müsaid bulundu
ğu Divanı muhasebatın Maliye vekâletinden mübellağ 5 - IV •> 1937 tarihli kararı icabatından bu
lunmasına binaen sözü geçen pahalılık zamlarının verilmesi lâzrmgelmiş ve bu sebeble de karşılıkları 
düyun tertibine konmuştur. . •<-. , 

Geçen seneye nazaran görülen 25 500 liralık farkın 15 000 lirası bu sebebden ve geriye kalan 
10 500 liranın 4 000 küsur lirası vaktile verilmemiş olan Borsiğ fabrikasının montör ücretlerinin 
tediye imkânmı temin etmek üzere tahsisatının konulmasından ve mütebakisi de diğer müteferrik su
rette tahakkuk eden eski seneler borçlarından ileri gelmiştir. 

Fasıl : 9 Madde : 3 

Reddiyat ve bilet satışı aidatı 

idare ile olan mukaveleleri mucibince gerek yataklı vagonlar şirketi ve ecnebi idareler gerekse 
ecnebi seyahat ajanları tarafından idaremiz nam ve hesabına satılmakta olan biletlerin komisyonları 
ile, evvelki seneler zarfında fazla olarak tahsil edilen veya tarifeleri mucibince muayyen hadlere ba
liğ olması itibarile reddi lâzımgelen prim ve me baliğe karşılık olan bu madde tahsisatı geçen se
neye nazaran 390 000 lira noksanile teklif edilmekle beraber bunların ne mikdara baliğ olacağrnın 
bidayeten tesbit edilememesinden madde geçen sene olduğu gibi mütehavvil olarak ipka edilmiştir. 

Fasıl: 10 

Tesisat ve tevsiat masrafları 

Demiryolların fennî icablan ve şebekenin her sene daha genişlemesi idareyi bor sene yeni tesisler 
ve tevsilerle karşılaştırmaktadır. Bu cümleden olmak üzere 1938 malî yılı içinde yapılacak tesi
sat ve tevsiat işleri ilişik cetvelde gösterilmiş olub bu cetvel dahilinde yapılacak işlere göre tah
sisat geçen seneye nazaran 399 000 lira olarak istenmiştir. 

Fasıl : 11 

Sigorta ücret ve sermayesi 

İdareye aid bilûmum binalar, silolar, ambarlar, garlar ve istasyonlar ve lojmanlar ile bunların 
içindeki mobilya ve bütün demirbaş eşya, memur ve müstahdeminin mobilya, çamaşır ve erzakları, 
geçit maniaları, telgraf ve telefon hat ve direkleri, fidanlıklar, hat üzerinde veya atelye ve depolardaki 
muharrik ve müteharrik edevat, fabrika ve tamirhaneler ile bunların alât ve edevatı bilûmum me-
vaddı iptidaiye, mahrukat, kereste ve traversler,duran veya işleyen trenlerle sundurmalarda mağza, 
ve depolarda bulunan mevad ve emtiati adiye ve ticariye, hat güzergâhında ve eşhası saliseye aid binalar. 
ekim tarlaları ve eşyalarının yangına karşı sigorta edilmesindeki zaruret müsteağnii arzdır. Bu sebeble 
sigorta primleri karşılığı ile şebekeye ilâve olunan hatlar mebani ve tesisatının sigortalarını temin 
için madde tahsisatının 3 000 lira daha arttırılması zarureti hissedilmiştir. 

Fasıl: 12 

Tekaüd, dul ve yetim maaşları 

Vaziyetinde bir tebeddül olmadığı için geçen seneki 1 860 lira aynen teklif edilmiştir. 
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Fasıl : 13 

Mubayaa olunan hat ve limanların senelik faiz ve itfa karşılıkları vesair masrafları 

Bu unvan altında ödemekte olduğumuz mebaliğ münhasıran mubayaa olunan; (Anadolu), (.Mer
sin - Tarsus - Adana), (izmir - Kasaba ve temdidi), (Aydın) ve (Şark) demiryolları ile (Haydar
paşa limanı) Şirketlerinin imtiyaz esasatı dahilinde Hükümete devir ve temlik ettikleri bilcümle hukuk 
ve menafie mukabil ihraç etmiş oldukları esham ve tahvilâtın itfa müddetlerine kadar resülmal ve 
faizden yapılacak senelik tediye taksitlerini ve buna müteferri bazı masrafları cami bulunmaktadır. 

Tahsisat; bu şirketlerle aktedilmiş bulunan mukavelenamelerdeki esaslar dahilinde bir sene zar
fında, muayyen vâdelerde ödenecek olan ingiliz lirası, isviçre frangı ve f ransız frangı tutarları üze
rinden hesab edilerek konmuştur. 

Geçen seneye nazaran görülen 95 854 liralık noksanlık Şark hattının geçen sene mubayaası üzerine 
ihraç edilen % 5 faizli 1937 Türk borcu tahvillerinin tabı, ihraç ve kontrol masrafları karşılığının 
bu sene tahsisattan düşülmesinden ve bazı kur farklarından mütevelliddir. 

Fasıl : 14 

3071 numaralı kanunun 2 nci maddesi mucibince Srvas cer atelyesi tezgâh vesair tesisat masrafları 
» 

3071 numaralı kanunla Sivas cer atelyesi içintezgâh vesair tesisat mubayaasına salâhiyet alın
mıştı. Atî senelere de sari olmak üzere girişilecek taahhüdlere istinaden her sene sarfedilecek mik-
dann o seneler bütçelerinde tahsisat olarak konması da mezkûr kanununun 2 nci maddesi icabından 
bulunmakla vaki taahhüde müsteniden 1938 senesinde tediye edilecek mikdann 1 500 000 lira. ola
rak tesbiti bu fasıl tahsisatını geçen seneye nazaran (1) milyon liraya arttırmıştır. 

Fasıl : 15 . 

Trabzon - î ran Hudud transit yolu otobüs, kamyon ve otomobil işletmesi masrafları 

Trabzon - İran hudud transit yolu işletmesi memur ve müstahdemlerinin ücret ve yevmiyelerile 
diğer bütün masraflarına karşılık olan bu fasıl tahsisatının; bu işletmenin arzetmekte olduğu hu
susiyet ve yeni bir mevzu olması sebebile daima hesabatını kontrol altında bulundurmak, varidat 
ve masrafını mukayese edebilmek ıgayelerile bütçe dahilinde müstakil bir fasıl olarak teklifi faideli 
görülmüştür. 

Fasıl : 15 Madde : 1 

Madde tahsisatında görülen fazlalık lüzum ve ehemmiyetine binaen bu işletme servislerinin kadro
larından, cer kısmına 40 liralık 3 S. I I bekçi, hasilât kısmına masa şefi, bir S. I I memur ve hareket 
servisine de bir aded S. II istasyon şefi, bir S. Ilyardımcı üç S. I I hamal ilâvesinden ve görülen 
lüzum üzerine S. III bir doktorluğun S. II ye tahvili farkından ileri gelmekte ve kadroların bu suretle 
takviyesi neticesinden mütevellid bulunmaktadır. 

Ücret ve yevmiyeler 

' . . • ' , F a s ı l : 15 Madde : 2 • : • , ' i . \l 

Sair masarifi umumiye 

Bu madde tahsisatına dahil olan kısımlar meyanında müstehlek malzeme sarfiyatı ile edevatı mu-
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harrike ve müteharrik enin tamirleri ve yedek parçaları bedelleri başta gelmektedir. 

A) Müstehlek malzeme : 

Otobüs ve kamyonların 1938 mali senesi zarfında (1) milyon oto Km. yapacakları tesbit edilmek
tedir. • 

1 - Mazot : 
Bu hesabla beher Km. de 25 Kg. hesabile sarf edilecek mazotun beher tonu 

50 liradan 12 500 liralık mazota 
2 -Yağ : 
Yine (1) milyon oto Km. sinin beher 100 Km. sarf olunacak 1 kilo yağın 

60 kuruştan ' 6 000 » yağa 
3 - Üstüpü : 
Geçen seneki tahsisatına 100 lira ilâvesile derecei kifayeye çıkarılacak 300 » Üstüpüye 
4 - Lâstik : 
Yolların vaziyeti göz önünde bulundurularak lâstiğin arzetmiş olduğu 

ehemmiyete binaen geçen seneki gibi 26 000 » lâstiğe 
5 - Sair müstehlek malzeme : 
Bu kısım için de yine geçen seneki gibi 3 000 » diğer müs

tehlek mal-
\ . . zemeye 

ve ceman cer servisi müstehlek maddesi ihtiyacı için 47 000 liraya katî 
ihtiyaç bulunmaktadır. 

6 - Hareket sevisi istasyonlarının tenvir ve teshini için de 3 000 liranın 
7 - Sıhhiye servisi için icabeden masraflar için de 300 » 
Hepsi . 51 100 lira olarak 

ilâvesi halinde bütün işletmenin müstehleke ihtiyacı tesbit edilmiştir. 

B) Edevatı muharrike ve müteharrike tamiratı: 

Tamir masrafları Llira 

1 - 1938 senesinde 32 otobüsün tamirleri zaruridir. Bu sebeblc beher otobüsün 32 
liradan tamir masrafları tutarı 

2 - Bu tamir için muktazi diğer bazı malzeme için 
Yedek parçalar için 

3 - Atelye faaliyetini arttıracağından takviyesine ihtiyaç hâsıl olmuş ve bu müna
sebetle artacak el emeği için 

4 - Carî tamirat için 
5 - Otobüslerin tathir masrafları için 
6 - Otobüslerin tenvir ve teshini için 
7 - Atelye kuvvei muharrikesi için 
8 - Tezgahların bakım masrafları için de 

Ceman 89 140 
liraya ihtiyaç vardır. 

32 000 
3 000 
12 000 

21 540 
6 000 
6 300 
3 000 
5 000 
300 ki 
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7 500 
3 000 
5 256 
7 480 

60 
250 

1 000 
350 

1 700 

2 914 
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C) Diğer muhtelif masraflar: 

1 - Kilometre tazminatına karşriık olmak üzere 11 250 
2 - Demirbaşlar için 
3 - Mualeeat için 
4 - Daimî, muvakkat memuriyet, devir ve teftiş harcırahları için 
5 - isticar edilecek mebani ile memur ve müstahdemlere verilecek ev kiralan için 
6 - Temsiliye için 
7 - Çamaşır yıkama ücretleri için 
8 - Tahmil ve tahliye masrafları için 
9 - Müteferrik masraflar için 

10 - Kırtasiye, matbu evrak için 
11 - Ve lüzumu halinde istihdam edilecek muvakkat memur ve müstahdem ücretleri 

için 

Ceman , 40 760 

liralık bir masraf ihtiyarı da zarurî bulunmaktadır. 

İşletmenin arzetmekte olduğu hususiyet ve ihtiyaca binaen bu üç kısım masraf yekûnunun bilhesab 
geçen seneki tahsisata nazaran 19 579 lira fazlasile 181 000 lira olarak teklifinde zaruret vardır. Faz
lalığın mühim bir kısmı bilhassa işletme işlerinde en büyük bir mevkii bulunan tamirat bedelleri ile 
müstehlek malzemenin ihtiyaç nisbetinde arttırılmasından ileri gelmektedir. 

Fasıl : 16 

3247 ve 3319 numaralı kanunlar mucibince mubayaa edilecek edevatı muharrike ve müteharrike bedeli 
le gümrük resmi vesair masrafları 

Yurdumuzda büyük bir memnuniyetle görülen ve şükranla kaydedilen zarurî ve sanayi ve iktisadî 
inkişaflara muvazi olarak peyderpey süratle artan nakliyatımızı hâlen mevcud edevatı muharrike ve 
müteharrike ile başarılması işlerinde büyük müşkülâtla karşılaşılmış ve bu çok zarurî ihtiyacı, loko
motif, yük ve yolcu vagonları mubayaa etmek suretile gidermek lâzım gelmiş ve bunların temini mak-
sadile 3247 numaralı kanunla atî senelere şamil olmak ve dokuz senede ödenmek üzere (16) milyon 
liraya kadar taahhüdat icrasına mezuniyet alınmıştı. 

Kanunun neşrinden sonra münakaşa hazırlıkları yapıldığı esnalarda Avrupanın tanınmış fabrika 
ve firmalarile maahaza bir fikir edinilmek maksadile yapılan temaslarda (16) milyon liralık taah
hüdat bedelinin dokuz senelik bir pilânla tediyesi taahhüd borçlarının fahiş bedellerle ödenmesini ve 
binnetice fazla faiz tediyesini icab ettireceği anlaşılmış olmasına binaen bu taahhüde mahsuben her 
sene ödenecek mikdarın idarenin vüsu malisi nisbetnde arttırılması ve bu suretle borcun daha kısa 
bir zamanda itfa düşünülerek 3319 numaralı kanun isthsal edilmştir. 

Bu kanuna istinaden girşilecek taahhüdün 1938malî senesi zarfındaki ödenecek mikdarını ve alına
cak olan malzemenin gümrük resimlerini ve diğer masraflarını ihtiva etmek üzere 16 fasılla 
(X 900 000) liralık yeni bir tahsisat teklif edilmiştir. 

Fasıl : 17 

Bakımı idareye devredilen hatların noksanlarının ikmali masrafları 

Bu fasıl tahsisatı inşaattan bakımları idareye devredilen.hatlardaki noksanlarının ikmali masrafı 
olub Nafıa vekâleti bütçesinden alınan mebaliğe mahsus bulunmaktadır. 

Bu tahsisat bir taraftan varidat bütçemizde açılan bir fasla varidat kaydedilmekte ve diğer tarai-
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tan bu nam altında yapılacak masrafları karşılamak üzere ayrı bir fasıl olarak masraf bütçemize ilâve 
edilmektedir. 

Fasıl : 18 
1715 numaralı kanunun 8 nci maddesi mucibince Cumhuriyet Merkez bankasına verilecek itfa karşılığı 

Cumhuriyet Merkez bankasına itfa karşılığı olarak verilmesi yukarıki kanunla emredilen bir mas
rafa karşılık olmak üzere istenen bir tahsisattır. 

1938/1939 malî senesi gelir bütçesi 

1938 - 1939 malî devresinde imtiyaz hakkı mubayaa edilmiş olan bilûmum şirket hatları da dahil 
olmak üzere, Devlet demiryolları şebekesinin ortalama işletme uzunluğu 6 722 kilometreyi bulmuş 
olacaktır. 

Şebekenin umum gelirini beher kilometreye isabet eden mikdar üzerinden mütalea ettiğimiz 
takdirde, iktisadî cihan buhranının memleketimizde büyük tesirlerini göstermeğe başladığı 1931 -
1932 senesi mebde ittihaz edilmek şartile kilometrelik varidatın aşağıdaki seyri takib ettiğini mü
şahede ederiz. 

Beher kilometreye düşen 
vasatî gelir 

Malî sene Türk lirası 
1931 / 1932 4 473 
1932 /1933 3 555 
1933/1934 3 835 
1934/1935 4 325 
1935/1936 3 933 
1936 / 1937 4 810 

Bu rakamların mütaleasmdan buhranın memlekeimizde had bir şekilde cari olduğu 1932/1933 
devresinde Devlet demiryolları varidatının birdenbire yüzde yirmi bir nisbetinde bir sukut kaydet
tiği ve 1934 senesinden itibaren vaziyetini tedricen islâh ederek 1936/1937 devresinde azamî haddi 
mahsus bir derecede tecavüz ettiği müşahede olunur. İstidraden şunu da arzetmek icab eder ki, 
1931/1932 senesinin azamî rakamı daha dar bir şebekede yüksek tarifelerle istihsal edildiği halde 
1936/1937 senesinin bundan daha yüksek olan vasatî neticesi, nüfuz mıntıkası iktisadî sahada he
nüz tam inkişafını bulmamış olan daha geniş bir şebekede, mühim tenzilâtı ihtiva eden yolcu 
ve eşya tarifeleri ile temin edilmiş bulunmaktadır. 

Bu netice, Devlet demiryollarının halk ve ticaret ihtiyaçlarına uymak için almağa gayret 
ettiği tedbirler kadar memleketin ziraî, ticarî ve sınaî bünyesini kuvvetlendirmek için Devletin 
almakta olduğu isabetli tedbirler ile pek yakından alâkalıdır. 

Filhakika umumî buhran 1934 senesinden sonra her memleketin takib ettiği rejime ve ikti
sadî bünyesinin tarzı teşekkülüne göre derece, derece tesirlerini azaltmağa başlamış ve halen ikti
sadî faaliyet umumî salâh istikameti üzerinden seyrini takib etmekte bulunmuştur. 

Nitekim millî ve beynelmilel mübadelenin seyrinde hassas bir miyar olarak nazarı itibara alın
ması mümkün bulunan beynelmilel demiryollar varidatına umumî bir nazar atfedilirse 1929/1930 
devresinin umumî varidatı (100) müşir rakamile ifade edildiği takdirde idhalât ve ihracat ticare
timizin münasebettar bulunduğu başlıca memleketlerde aşağıdaki neticeleri müşahede ederiz. (Ra
kamlar, beynelmilel demiryolları ittihadı bülteninin kânunuevvel 1937 nüshasından alınmıştır). 
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Memleket esamisi 

Almanya 
Amerika birleşik Devletleri 
Avusturya 
Belçika 
Fransa P. L. M. 
İngiltere 
İtalya 
İsviçre 
Bulgaristan 
Romanya 
Yugoslavya 
Türkiye 

1929 senesi umîumî 
varidatını müşir 

rakamları 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

1930 

85 
84 
96 

100 
100 

95 
91 
97 
92 
98 
99 
95 

1931 

72 
67 
79 
87 
89 
87 
76 
94 
96 
85 
89 

103 

1932 

55 
51 
69 
69 
77 
79 
66 
83 
91 
73 
74 
84 

1933 

55 
49 
65 
66 
73 
79 
60 
81 
88 
72 
73 

101 

1934 

62 
52 
63 
63 
70 
82 
56 
81 
— 
74 
74 

146 

1935 

97 
55 
63 
62 
64 
83 
69 
76 
91 
74 
75 

147 

1936 

74 
64 
63 
64 
65 
86 
— 
70 
94 
82 
77 

194 

Bu tabloda Türkiye Demiryolları için gösterilen rakamlarda şirket hatları mubayaa edildikleri 
tarihlerden itibaren dahildir. Mlııkayesenin daha doğru olması için şirket hatlarını 1929 dan iti
baren nazarı dikkate alırsak bu nisbetler: 

100 95 100 82 94 106 102 132 
olacaktır. 

iktisadî hareketlerin en sadık bir makesi olan demiryol varidatının buhran senelerinde neka-
dar sıkmtılı vaziyetlere düştüğü bu mukayeseli tablonun tedkikinden anlaşılacağı gibi umumî ci
han istihsal ve mübadele hareketlerinin nisbî inkişafına rağmen alelûmum demiryollarının 1929 
senesinde kaydettikleri varidat rakamlarını henüz bulamadıkları da müşahede edilir. Devlet demir
yolları bu rakamı % 32 nisbetinde aşmış bulunmaktadır. Türk demiryollarının uzunluğu 1929 se
nesine nazaran % 23 arttığı halde varidatın aynı sene varidatına nisbetle % 32 artmasını ancak 
memleketimizin umumî iktisadî ve içtimaî inkişafının mesut bir ifadesi olarak arzetmek ve ıbunu müs
takbel faaliyetimiz için kuvvetli bir ümid kaynağı telâkki yerinde bir mütalea olsa gerektir. 

Tarifeler 

Halk ve ticaret münasebetlerini kolaylaıtırmak, çoğaltmak ve süratlendirmek ve bu sayede mem
leketin içtimaî ve iktisadî birliğini ve seviyesini tamamlamak ve yükseltmek için bir müddettenberi 
yolcu tarifelerinde başlanmış olan İslahata ayni hız ve kuvvetle devam edilmektedir. 1937 - 1938 dev
resinde on beş kadar yeni yolcu tarifesi ihzar ve tatbik mevkiine vazedilmiştir. 

Bunlar meyamnda Ankara ve Haydarpaşaya, Aydın ve Avrupa hatları banliyö tarifelerini, Di
yarbakır ve Divrik kısımları tarifelerini, Avrupa hattının yeni yolcu tarifesini, Polatlı - Kırıkkale 
tenzilli tarifesini, .avculara mahsus tarifeyi, beynelmilel grup tarifesini, Edirne münasebetlerini ko
laylaştırmak için Franco Hellenique şimendifer kumpanyasından temin olunan tenzilli (Enclâve) 
yolcu tarifesini tenzilli ekspres tarifesini yataklı vagondan temin olunan yeni tenzilâtlı tarifeyi, mu
addel emanet odaları tarifesini ve Trabzon - Iran transit tarifesini kaydedebiliriz. Bxt tarifelerde 
yapılan tenzilât yüzde otuz ile altmış arasında tahavvül etmektedir. 

Eşya tarifelerine gelince; bu sahade da memleketin iktisadî ihtiyaçları, yakından takib edilerek 
yirmiden fazla tarife ihdas veya islâh edilmiştir. Bunlar meyamnda Avrupa hattına teşmil. olunan 
mesaj eri, su, sebze, hayvan yaş pancar tarifelerini, burçak, soya, aspir, maden, ağaç kömürü, bilûmum 
inşaat malzemesi, fidan, manyezit, tenzilli tatili edevat, manevre, vezin, muşamba, teçhizat, palamar 
ve rıhtım tarifelerini kaydedebiliriz. 
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Bundan maada Avrupa hattımız Istanbulla merkezî ve şimalî Avrupa arasında doğru nakliyat im

kânlarını hazırlamak için bilûmum taze ve kuru meyveler, sebzeler, kavun ve karpuz, yumurta, tütün, 
canlı ve taze ve tuzlu balık, palamut hülâsası ve grupaj eşyası hakkında Yunan ve Bulgar demir
yolları ile doğru tenzilli yeni tarifeler tanzim edilerek meriyet mevkiine vazedilmiş ve bu tarifelere 
müteallik olmak üzere ayrıca yeniden hesab anlaşmaları aktedilmiş ve ihracat ticaretimize yeni ve 
ucuz yollar açabilmek için muhtelif Avrupa demiryolları idareleri ile temas ve müzakerelere girişil
miştir. Dahilî ve haricî eşya tarifelerinde de yapılmış olan tenzilât da kezalik yüzde yirmi ile altmış 
arasında temevvüç etmektedir. 

1938 - 1939 devresi gelir tahminatı 

Devlet demiryolları inşaatının seri bir hamle ile inkişaf etmesi hasebile yoku ve eşya hareketlerinin 
mıntakalarîna göre muhtelif nisbet ve imkânlar göstermesi zaruridir. Bu itibarla gelirin tahmininde 
mümkün olan sıhhat ve isabeti temin için hâsılat noktasından müsaid ve gayri müsaid devreleri ih
tiva eden geniş bir devrenin nazarı dikkate alınması gerçi ihtyatlı bir usul olursa da bu suretle 
elde edilecek rakam memleketin hakikî inkişaf imkânlarını ve son senelerin müsbet neticelerini 
ifade edemiyecek derecede dun olacağından uımumî gelir hesabının tanziminde tercihan 1936 - 1937 
devresnin umumî yekûnu ile 1937 - 1938 devresinin ilk altı aylık muvakkat neticelerinin gösterdiği 
inkişaf seyri nazarı dikkate alınmıştır. 

Devlet demiryollarının 1932 - 1933 senesinden itibaren altışar aylık mukayeseli varidat hareket
lerini1 gösteren (1) numaralı tablo merbuttur. 

Filhakika limanlar hariç olmak üzere 1936 - 1937 devresinin ilk altı ayında 16 071 161 ve ikinci 
altı ayında 14 130 350 lira olmak üzere umumî hat varidatı 30 201 511 liraya baliğ olmuştur. 
Kilometre basma vasatî gelir 4 810 lira düşmektedir. 1937 - 1938 senesine gelince: ilk alto ayda alı
nan varidat 18 603 726 liraya baliğ olmuş ve ikinci altı ayda da 1935, 1936 ve 1937 devrelerinin 
vasatî seyri nazarı itibara alındığı takdirde 13 969 000 lira temin edilmesi memul bulunmuştur. 
Bu takdirde vasatî kilometre hasılatı 4 973 lira olacaktır. 

1938 - 1939 devresinde Karabük Demir fabrikaları Malatya kombinası gibi büyük ve ağır sa
nayi 'tesisatının devam edeceği elde halen mevcud buğday stoklarından bakiyesinin demiryollarına 
munzam nakliye • imkânları vereceği ve nihayet memleketin iktisadî inkişafında şükranla kaydedilen 
terakkinin emniyetle devam edeceği kanaatlarından mülhem olarak son iki senenin yüksek vasatileri 
göz önünde tutulmuş ve umumî vasatî kilometre geliri 5 080 lira olarak tahmin edilmiştir. 

Bu suretle liman rıhtım ve iskeleler varidatı hariç olmak üzere umumî nakliyat gelir rakkamı 
34 149 200 ayrıca liman hizmetleri mukabili olan 800,000 ve Trabzon - t ran transit yolunun işletme
sinden memul bulunan 100,000 lira hesaba katıldığı takdirde Devlet demiryollarının 1938 - 1939 se
nesi muhammen umumî varidatı 35 049 200 lira olacaktır. 

Umumî varidatın tahlili 

Yolcu nakliyat varidatı 

Halkın tediye kabiliyeti göz önünde tutularak' yolcu tarifelerinde yapılmasına devam olunan 
ıslahat^ ucuzluk ve yolculara gösterilen kolaylıkla sayesinde yolcu nakliyatı ve bundan elde edilen 
varidat devamlı bir artış kaydetmektedir. 

Esas itibarile 1932 ve 1933 senelerine nazaran bariz bir fazlalık gösteren 1934 devresi mebde te
lâkki edildiği takdirde altışar aylık (3) numaralı yolcu sayı ve varidatı mukayeseli tablosunun 
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tedkitondan da; anlaşılacağı üzere 1937 devresinin ilk altı ayında taşınmış olan yolcu adedi 1934 se
nesinin rakamlarına göre yüzde altmışı tecavüz etmekte ve ayni devrenin yolcu varidatı ise yüzde 
elliyi geçen bir fazlalık kaydetmektedir. 

Yolcu nakliyatının gösterdiği ve yukarıki tablonun teinin ettiği inkişaf kabiliyeti nazarı dikkate 
alınarak umum yolcu hasılatı 1938 - 1939 devresi için 10 500 000 lira olarak tesbit edilmiştir.. 

Yolcu ağırhğı 

Yolcu ağırlığı varidatı yolcu nakliyatının seyir ve temevvüçlerine bağlı bulunan ve iş hacmi ve 
işletme gelirinde mevki itibarile belli başlı ehemmiyeti haiz olmıyan bir trafiktir. 

Yolcu nakliyatlarında fazlalık temin eden seyahatlerin pek mühim bir kısmı halk ticaret 
gidiş - dönüş biletleri ve diğer tenzilli tarifelerden istifade ederek seyahat eden yolcular teşkil et
mektedir. Bu seyahatler ekseriyetle kısa bir müddete inhisar ettiği için yolcular beraberlerinde üc
rete tâbi bagaj taşımamaktadırlar. Bundan başka evvelce yolcu ağırlığı tarifesile nakledilen numune
lik eşya tedricen daha çok müsaid bulunan mesajeri tarifesine intikal etmekte bulunduğundan yolcu 
adedinin inkişafına rağmen bu madde için geçen seneye nazaran 60 000 lira fazlasile 250 000 
liralık varidat tahmin edilmiştir. 

Mesajeri 

1937 /1938 malî devresinin ilk altı ayında kaydedilmiş olan mesajeri nakliyat varidatı 
317 000 liradır. Nakliyatın mühim bir kısmı me edilecek netice bu mahsullerin bereketine bağlı 
yve ve sebze sevkiyatına tealluûk ettiğinden eldeolmakla beraber mesajeri tarifesinin sadeliği ve 

Ucuzluğu hesabile halk küçük parça nakliyatında bu tarza rağbet gösterdiğinden mesajeri nakliyatı 
geçen seneye nazaran 188 250 lira ilâvesile 650 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Seyriseri 

içinde bulunduğumuz senenin ilk altı ayı zarfında seyriseri nakliyatının tenlin ettiği varidat 
894 130 liradır. 

Bu nakliyatın mühim bir kısmı yaş sebze ve meyve, kesilmiş et, kümes ve av hayvanları, süt, 
yoğurt, krema, buz, balık ve deniz mahsulâtı ile kanatlı hayvanlar ve küçük ve büyük baş canlı 
hayvanlar ve ayrıca bir kısmı askerî nakliyattır. Bu maddelere müteallik tarifelerde yüksek nisbette 
tenzilât' yapılmış olduğundan nakliyat muntazaman, terakki etmektedir. Bu itibarla seyriseri nakliyatı
nım.ı ikinci altı aylık devre ayni inkişaf hareketini takib edeceği umulduğundan muhammen varidat 
1 500 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

1 Seyrtkafif nakliyat varidatı 

Seyrihafif nakliyat, umumî mübadele hareketlerinin ifadesi olmak itibarile her yerde demir
yolları varidatının en esaslı unsurunu teşkil etmektedir. Devlet demiryollarının 1931 senesin
den itibaren seyrihafif olarak taşıdığı eşya tonajı, bunlara isabet eden tonkilometre ve hasılat 
umum yekûnu ile millî istihsal ve ticaretimizin büyük mübadele mevzuunu teşkil eden başlıca 
maddelerden 1936 ve 1937 devrelerinin ilk altı ayında taşman mîkdarlar ve bunlarm hasılatı 

(4) ve (5) numaralı tablolarda mukayeseli bir surette gösterilmiştir. 

(4) numaralı tablonun tedkikinden nakliyat mikdarı ile buna mütenazıran tonkilometre ve vari-
datmm muntazaman arttığı müşahede edilir. Artış nisbeti yüzde otuz altıdır. 

(5) numaralı altı aylık mukayeseli tablonun mütaleasından nakliyat mikdarlarmm 1937 senesin
de bir evvelki seneye nazaran yüzde sekiz ve varidatın da ayni seyri takib ederek yüzde 
on derecesinde çoğaldığı müşahede edilir. 
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Çoğalma kaydeden başlıca maddeler zahire, un ve keptaze meyva ve sebze, portakal, şeker, bi

ra, yün, tiftik, inşaat malzemesi, maden cevheri, canlı hayvanlar ve (diğer maddeler) unvanı altında 
toplanmış olan muhtelif sevkiyattır. 

Nakliyatında tenezzül kaydedilen maddeler ise başlıcaları şeker pancarı, ham pamuk, palamut, 
odun kömürü ve Avrupa hattmda kezalik şeker pancarı ve hububattır. 

Umumiyet itibarile 1937 devresinin ilk altı ayında geçen senenin mütenazır altı ayına nazaran 
eşya nakliyatının sıkletinde 128 493 ton ve hasılatında 1 332 904 lira fazlalık kaydedilmiştir. Altı 
aylık varidatın seyrine göre seyri hafif eşya nakliyat varidatının sene nihayetinde 20 100 000 liraya 
yaklaşacağı ümid edildiğinden bu mikdar 1938/1939 devresi için de aynen kabul edilmiştir. 

Muhtelif gelir 

Muhtelif gelir, eşyanm istasyonlarda vagonlara yükletilmesi, boşaltılması, tartılması, açık arazi 
veya mağazalara malların iddihar edilmesi, muşamba kiralanması gibi hizmetler mukabilinde alınan 
ücretlerden terekküb eder. Gerçi çift kapılı vagonlar için alınmakta olan iç kapak ücreti tamamen 
ilga edilmiş vezin, muşamba ve teçhizat ücretleri yan yarıya indirilmiş ve izmir limanında tahmil 
ve tahliye ücretleri geniş bir nisbette tahfif edilmiş isede trafik fazlasının bu noksanları telâfi edeceği 
umulmaktadır. 1937 senesinin ilk altı ayında muhtelif gelir mikdan 533 462 lirayı bulmuş ve sene 
nihayetinde 1 149 200 lira tahakkuk edeceği tahmin edilmiş olduğundan kezalik bu mikdar 1938 - ' 

.1939 devresi için aynen kabul edilmiştir. 

Liman ve iskeleler varidatı 

1937 - 1938 devresinin, ilk altı ayı zarfında Haydapaşa limanında tahmil ve tahliye, palamar, 
rıhtım, silo ve mağaza ücretleri olmak üzere kaydedilen varidat 378 075 liradır. 

Bu limanın varidatında müşahede edilen temevvüçler hububat nakliyatının kesafetine bağlı bu
lunmakta ve mahsulün bereketine göre 450 bin ilo 750 bin lira arasında temevvüç etmektedir. 

Son senelerde inşaat veya mubayaası ikmal edilen hatlarla orta Anadolunun İzmir, Samsun, Mer
sin ve Zonguldak gibi ihracata veya idhalâta daha elverişli limanlara daha kısa bir yoldan bağlanmış 
bulunması Haydarpaşa limanı varidatının trafiğin inkişafı nisbetinde artmasına bittabi imkân bı
rakmamıştır. 

Bununla beraber bu liman halâ Türkiyenin idlıalât ve ihracat ticaretinde mühim bir tevzi merkezi 
olan İstanbul sevkiyatmdan istifade ettiği cihetle palamar ücretile ihracat maddeleri lehine rıhtım 
ücretlerinde yapılmış yüzde elli tenzilâta rağmen 1938 - 1939 devresi için liman varidatının seyrinde 
yüksek bir vasati olan 600 000 lira varidat tahmin edilmiştir. 

Derince limanı 

Derince limanı maden kömürü, maden cevheri, inşaat malzemesi ve hububat gibi ağır maddelerin 
Anadoluya veya Anadoludan harice şevkinde hizmeti dokunan bir limandır. 

Bulunduğumuz senenin ilk altı ayında 123 485 lira varidat temin eylemiştir. Ancak Zonguldak 
kömür havzasının Filyos tarikile iç Anadoluya bağlanmış olması ve krom ihracatında Guleman ma
denlerinin daha faal bir rol oynamağa namzed bulunması hasebile bu liman için 1938 - 1939 devre
sine 150 000 lira varidat tahminile iktifa edilmiştir. 

Diğer iskeleler varidatı 

Devlet demiryolları Haydarpaşa ve Derinceden maada İzmit, Sapanca, Filyos, Samsun, Mersin ve 
Izmirde mütefavit ehemmiyette iskelelere sahib bulunmaktadır. Bunlardan en ehemmiyetlisi Alsancak 
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iskeİesidir. İskele tarifelerinin hemen hepsinde mühim bir nisbette tenzil edilmiş olduğundan 
1938 - 1939 muhammen vardatı 50 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Trabzon - îran transit yolu varidatı 

Memleket iktisadiyatında mühim faydalar temini memul bulunan İran transit nakliyatının tan
zim ve ifası kanunu mahsusla Devlet demiryolları miza tevdi buyurulmuş ve bu maksatla kurulmuş 

nakliye teşkilâtı 1 temmuz 1937 tarihinden itibaren faaliyete başlamıştır. Nakliyat şimdilik mem
leket dahilinde Iran hududuna kadar ifa edilmekte ve aktedilmiş bulunan anlaşmaların tatbikine 
müteallik merasim her iki tarafça tekemmül ettirildikden sonra nakil vasıtalarımızın hudut aşırı 
nakliyata faal bir surette geçmesi tabiî bulunmaktadır. Tatbik edilen tenzilli ücretler sayesinde 
hizmetimiz memleket dahilinde şayanı dikkat bir rağbet görmüş olmakla beraber faaliyetinin henüz 
ilk tecrübe devrelerini yaşayan bu servise 1938 / 1939 devresi için 100 000 liralık bir varidat tahmin 
edilmiştir. 

İnşaat ve faaliyet sahası her sene bariz inkişaf arzeden Türk Devlet demiryollarının varidat tah-
minatını alâkalandıran mücmel izahat yukarıda sırası ile arzedilmiştir. Varidat rakamlarını bağ
lamadan evvel Türk Cumhuriyet Hükümetinin muhtelif tarihlerde muhtelif şirketlerden imtiyaz 
hakkını mubayaa ettiği Mudanya, Samsun - Sahil, İzmir - Kasaba ve Temdidi, Aydın ve Şark de
miryollarının 1932 devresinden itibaren 1936 sonuna kadar temin ettikleri varidatı mukayeseli bir 
surette arzetmeği faydalı gördük. 

6, 7, 8, 9 ve 10 numaraları taşıyan bu toblolarm tedkikinden mubayaa taksitlerinin tediye vecibesi 
Devlet demiryollarına tevdi edilmiş olan bu hatlarbizzarure umumî iktisadî temevvüçlere tâbi olmakla 
beraber mubayaa tarihlerinden sonra tatbik edilmiş müsaid ücret ve nakil şartlarına rağmen işletme 
varidatlarının muntazaman ve emin bir artış kabiliyet Ve istidadı gösterdiği müşahede edilmektedir. 

Fasıl 3 : Sıhhiye tevkif atı : :fy~7 : : .; - : s : . * , 

1937 malî yılı bütçesinde sıhhiye varidatı her ne kadar 220 000 lira olarak tesbit edilmişse de 
bu mikdarın sene sonunda 253 000 lirayı bulacağı yapılan hesabat neticesinde tahakkuk etmiştir. 
Gerek bu ve gerekse kadro tezyidleri nazarı dikkate almarak 1938 malî yılı için bu fasıldan 260 000 
liralık bir varidat yapılacağı tahmin edilmiştir. 

Fasıl 4 : Mütenevvi hasılat : -

Bu fasıl varidatının 2 nci maddesi geçen seneye nazaran 2 500 lira fazlasile tahmin edilmiştir. 

Eskişehir aile pansiyonu teşkilâtına ilâveten Konyada bir pansiyon teşkili düşünüldüğü ve bu 
maksadla geçen sene masraf bütçemizin 5 nci faslının 3 ncü maddesine mevzu tahsisatın bir misli
ne çıkarıldığı yukarıda bu madde tahsisatı için yazılan esbabı mucibe bertafsil arzedilmiştir . 

Konyada ikinci bir pansiyon teşkilli teklif edilmesinden bu madde tahıminatı da bir misli arttı-
nlmıştu'. 

Yine bu fasim üçüncü maddesinde, çıraklardan almacak pansiyon ücretleri de yukarida alâkadar 
masraf maddesinde izah edildiği şekilde pansiyon kadrosunun tevsiile çırak adedinin arttırılmasın
dan mütevellid olub madde tahminatı da 7 700 lira arttn-ılmıştır. 

Fasıl 6 : İşletmeye devredilen hatlardaki noksanların ikmali masrafı olarak Nafıa vekâletinden 
alman meblâğ . 

Bu fasılda bulunan 350 000 liralık bir varidat Nafıa vekâleti bütçesinden işletmeye devredilen hat
lardaki noksanların ikmali masrafj. olarak alınmakta ve bu nam altında yapılacak masrafları kar
şılamak üzere masraf bütçemize ayrı bir fasıl olarak konmakta olduğu gibi diğer taraftan da ay
nen varidat bütçemize alınmaktadır. _ _ 
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[1] NÜMABALI TABLO 

Beş senelik işletme gelirinin ilk ve son altı aylık devrelerini gösterir cetveldir 

Not : Satın alınan şirket hatlarının evvelki senelere aid gelirleri de dahil edilmiştir, 

1932 / 1933 senesi 

ilk altı aylık Son altı aylık Yekûn 

•: Yolcu 
<•,•-:• B a g a j 

Mesajeri 
Seyri hafif 
Seyri seri 
Muhtelif 
Haydarpaşa limanı 
Derince 

Yekûn 

c--! • • zzite-- .-^ •-- . . .«*. 

Yolcu 
Bagaj 
Mesajeri 
Seyri seri 
Seyri hafif 
Muhtelif 
Haydarpaşa 
Derince 

Yekûn 

» 

limanı 
» 

3 263 604 
95 642 

185 485 
6 583 864 

334 447 
221 080 
349 035 
31 453 

11 064 610 

1933 / 1934 

İlk altı aylık 

3 231 391 
97 572 

200 929 
442 023 

7 122 240 
253 113 
279 582 
94 921 

11 721 771 

2 558 809 
63 336 

155 681 
4 453 811 

274 464 
219 270 
231 141 

" 58 688 

8 015 200 

senesi 

Son altı aylık 

2 669 606 
67 587 

178 365 
325 283 

6 386 867 
227 783 
301 074 
54 637 

10 211 202 

5 822 413 
158 978 
341 166 

11 037 675 
608 911 
440 350 
580 176 
90 141 

19 079 810 

Yekûn 

5 900 997 
165 159 
379 294 
767 306 

13 509 107 
480 896 
580 656 
149 558 

21 932 973 

Yolcu 
Bagaj 

Seyri seri 
Seyri hafif 
Mtthtelif 
Haydarpaşa limanı 
Derince; » 

Yekûn 

1934 / 193S senesi 

ilk altı aylık Son altı aylık 

541 409 
91 235 
210 283 
547 070 
742 307 
394 244 
459 350 
82 837 

15 068 735 

984 420 
70 940 
182 118 
348 527 
115 066 
315 679 
306 827 
98 051 

Yekûn 

10 421 628 

6 525 829 
162 175 
392 401 
895 597 

15 857 373 
709 923 
766177 
180 888 

25 490 363 
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Yolcu 
Bagaj 
Mesajeri 
Seyri seri 
Seyri hafif 
Muhtelif 
Haydarpaşa 
Derince 

Yekûn 

: • ' . • : 

limanı 
» 

1935/19361 

İlk.altı aylık 

4 236 464 
93 976 

224 616 
517 563 

8 603 386 
335 298 
238 746 
110 479 

14 360 528 

senesi 

Son altı aylık 

3 201 232 
74 649 

214 606 
413 950 

5 087 559 
277 471 
236 698 
71 205 

9 577 370 

Yekun 

7 437 696 
168 625 
439 222 
931 513 

13 690 945 
612 769 
475 444 
181 684 

23 937 898 

i 

- < 

Yolcu 
Bagaj 
Mesajeri 
Seyri seri 
Seyri hafif 
Muhtelif 
Haydarpaşa limanı 
Derince » 

Yekûn 

1936 / 1937 senesi 

îlk altı aylık Son altı aylık 

4 663 998 
105 014 
304 868 
725 572 

9 825 983 
445 726 
334 875 
92 787 

3 980 003 
87 493 
298 223 
523 703 

8 780 828 
460 100 
340 494 
77 489 

16 498 823 14 548 333 

8 644 001 
imim 
603 091 

T249 275 
18 606 811 

905 826 
675 369 
170 276 

31 047 156 

1937 / 1938 senesi 

Yolcu 
Bagaj 
Mesajeri 
Seyri seri 
Seyri hafif 
Muhtelif 
Haydarpaşa limanı 
Derince > 

tik altı aylık 

5 395 982 
141 863 
317 046 
894 130 

11 321 243 
533 462 
378 075 
123 485 

Yekûn 19 105 286 
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[2] numaralı tablo 
Ana hat ve banliyölerde beş senelik yolcu sayı ve gelirleri 

Banliyölerde 

1932/1933 . 
1933/1934 
1934/1935 
1935/1936 
1936/1937 
1937 (altı aylık) 

Ana hatta 

1932/1933 
1933/1934 
1934/1935 
1935/1936 
1936/1937 
1937 (6 aylık) 

Yolcu sayısı Hasılat (lira) 

8 485 816 
7 850 939 
8 555 942 
9 306 113 
9 559 858 
6 684 210 

Yolcu kilomet-
Yolcu sayısı resi 

2 652 .821 348 589 134 
2 836 567 393 050 989 
3 949 428 523 925 310 
5 570 454 611 952 367 
6 832 765 753 597 081 
4 185 726 501 031 402 

710 220 
604 233 
581 211 
630 807 
651 447 
421 272 

Hasılat (lira) 

5 112 195 
5 296 764 
5 944 618 
6 806 890 
7 992 554 
4 974 711 

İS. Sayisı.:İS2), 
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[3] mmAB.AU. TABLO 
Son dört senenin ük altı aylık devreleri içinde bütün şebekede taşınan yolc 

tarifeleri iiibarile gösterir cetveldir. 
Yolcu sayısı 

1934 1935 1936 1937 - 1934 

Banliyö katarlarile 
Ana hatta umumi tarife ve 
mıntaka tarifelerile 
Halk ticaret biletlerile 
Gidiş - dönüş biletlerile 
Aile biletlerile 
Diğer tenzilli biletlerle 
Askerî biletlerle 
Gezinti katarlarile 
Avrupa hattında umumî ve 
tenzilli tarifelerle 
Samsun - Sahil hattı 
Mudanya - Bursa hattı 
Erzurum hattı 
Katarlardan alınan munzam 
ücretler 

Yekûn 

4 589 765 

1 094 496 
29 451 
61 698 

— 
302 185 
215 441 
110 151 

112 569 
75 669 
24 509 

3 134 

986 698 Ot 

5 042 718 

1 164 807 
76 011 
68 432 
27 958 

702 506 
205 529 
174 317 

157 624 
151 090 
93 844 

9 243 

f-oe eot 8 

4 941 931 

1 451 027 
99 276 
72 370 
25 598 

989 857 
225 042 

91 932 

155 714 
231 386 
109 186 

12 185 

6L0 fL8 L 

6 684 210 

1 880 743 
119 652 

76 836 
29 894 

993 347 
321 297 
106 998 

213 315 
294 399 
128 692 
20 553 

890 6X9 9 

339 0 

1 482 9 
186 0 
370 4 

— 
284 0 
441 9 

75 1 

286 6 
16 6 
7 3 
5 6 

45 4 

3 541 4 

[4] NUMARALI TABLO 
Devlet demiryollarında seyriseri ve seyrihafif ile taşınan eşyanın ton, t 

Ton Tonkilometre Hasılat 

1932/1933 
1933/1934 
1934/1935 
1935/1936 
1936/1937 
1937 (ilk altı ay) 

1 794 655 
2 281 340 
2 638 123 
2 491 475 
3 017 864 
1 829 477 

398 309 086 
476 031 176 
651 011 546 
588 570 545 
816 733 552 
445 848 390 

11 64 
14 27 
16 75 
14 61 
19 85 
12 18 
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[5] NÖMÂRALI TA&LO 

1937 ve 1936 senelerinin ilk altı aylık devreleri içinde yapılan seyri seri ve sey 
ve gelirini gösterir cetveldir. 

T o il 

Eşyanın cinsi 1937 1936 Farkı 1937 

Zahireler 
Yağlı taneler 
Un ve kepek 
Taze sebze ve nıeyva 
Portakal 
Şeker pancarı 
Şeker 
Bira 
Tuz 
Ham pamuk 
Yün yapağı ve tiftik 
Meyan kökü 
Palamut 
Çimento ve kireç 
Tuğla ve kiremit 
Maden cevheri 
Maden kömürü ve kok 
Odun ve kömürü 
Petrol ve emsali 
Dİ.^CT maddeler 
Avrupa hattı nakliyatı 
Mudanya » » 
Samsun » » 
Erzurum » » 
Sair hasılat 
Davar ve sığır (Vagon) 

301 674 
12 522 
29 605 
25 828 
2 332 

229 787 
21 804 

557 
17 376 

6 283 
6 095 

11 304 
11 934 
49 153 
15 232 
85 496 
99 678 
15 598 
10 440 

663 693 
164 053 
26 044 

7 344 
15 645 

— 
2 971 

236 332 
15 540 
27 000 
25 259 

1 140 
260 0(66 

16 679 
359 

18 464 
13 689 
4 981 

13 220 
18 168 
41 7-27 
16 267 
51 245 
75 672 
17 367 
10 834 

580 565 
210 033 
25 077 

6 704 
.13 832 

— 
2 840 

65 312 4-
3 024 — 
2 605 + 

569 4--
1 İ92 4-

30 279 — 
5 125 4-

198 4-
1 088 — 
7 406 — 
1 114 4-
1 916 — 
6 234 — 
7 426 4-
1 065 — 

33 553 4-
24 006 4-

1 769 — 
394 — 

83 128 4-
45 980 — 

967 4-
640 4-

1 813 4-
— 

131 4-

2 53 
2 

16 
22 
2 

37 
21 

10 
5 

12 
5 
6 

43 
4 

56 
31 

7 
19 

5 04 
50 
2 

9 
39 
11 

Yekûn 1 829 477 1 700 984 128 493' 4- 11 77 



Yolcu 
Bagaj 
Seyri seri 
Seyri hafif 
Muhtelif hasılat 

Yekûn 

— 41 — 
[6] NUMARALI TABLO 

Mudanya - Bursa hattı beş senelik işletme geliri 

1932/1933 1933/1934 

14 424 
840 

2 451 
61 331 
16 515 

11 630 
565 

1 876 
59 308 
16 500 

95 561 89 879 

1934/1935 

10 870 
379 

2 007 
38 967 
11 236 

63 459 

1935/1936 

20 971 
660 

3 207 
36 867 
1 505 

63 210 

1936/1937 

23 959 
560 
384 

49 480 
3 194 

77 577 

Yekûn 

[7] NUMARALI TABLO 

Samsun - Sahil hattı beş senelik işletme geliri 

1932/1933 1933/1934 1934/1935 1935/1936 

79.683 61 134 60 893 73 472 

1936/1937 

Yolcu 
Bagaj 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Muhtelif hasılat 

38 365 
— 
1 029 . 
34 907 
5 382 

31 457 
233 
498 

25 064 
3 882 

36 433 
1 092 
372 

18 310 
4 686 

48 894 
2 782 
362 

17 597 
3 837 

66 613 
1 795 
952 

15 347 
4 278 

88 985 

[8] NUMARALI TABLO 

İzmir -Kasaba ve temdidi hattı beş senelik işletme geliri 

1932/1933 1933/1934 1934/1935 1935/1936 1936/1937 

Yolcu 
Bagaj 
Mesaj eri 
Seyri seri 
Seyri hafif 
Muhtelif 

Yekûn 

631 832 
8 252 

— 
87 686 

1 556 317 
13 711 

2 297 798 

542 036 
6 747 
26 447 
46 380 

1 757 152 
16 230 

2 394 992 

656 843 
14 734 
29 876 
95 719 

1 886 307 
100 231 

2 783 710 

833 468 
14 050 
31 857 
113 899 

1 328 980 
66 663 

2 388 917 

968 670 
15 329 
43 744 
154 060 

1 806 222 
98 553 

3 086 578 
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[9] NUMARALI TABLO 

Aydın hattı beş senelik işletme geliri 

1932/1933 1933/1934 1934/1935 1935/1936 1936/1937 

Yolcu 
Bagaj 
Mesajeri 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Muhtelif 

Yekûn 

482.262 
— 
— 

34 055 
1 762 517 

20 442. 

2 299 276 

413 534 
— 
. ' | 

<22 818 
1 740 274 

2 070 

2 178 696 

403 876 
— 
— 

18 001 
2 009 065 

435 

2 431 377 

517 548 
7 832 
— 

29 356 
1 393 687 

86 953 

2 035 376 

716 475 
11 798 
36 759 
77 732 

1 494 922 
197 112 

2 534 798 

Yolcu 
Bagaj 
Mesajeri 
Seyri seri 
Seyri hafif 
Muhtelif 

[10] NUMARALI TABLO 

Avrupa hattı beş senelik işletme geliri 

1932/1933 1933/1934 

819 207 
14 119 

36 564 
1 079 244 

755 905 
13 457 

32 094 
1 611 393 

1934/1935 

816 944 
15 168 

51 544 
879 383 

1935/1936 

865 986 
14 354 

42 758 
1 400 828 

1936/1937 

868 803 
13 979 

36 725 
993 400 

Yekûn 1 949 124 2 412 849 1 763 039 2 323 926 1 912 907 
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Bütçe encümeni mazbatası i |j 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 11-V- 1938 
Mazbata No. 113 
Esas No.1/939 

Yüksek Reisliğe 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 1938 malî yılı bütçe 
kanunu lâyihası hakkında olub Başvekâletin 1 mart 1938 tarih ve 6/742 sayılı tezke-
resile Yüksek Meclise sunualn kanun lâyihası idarenin umum müdürü hazır olduğu 
halde okundu ve konuşuldu: 

Mezkûr idarenin 1938 malî yılı bütçesi; geçen yılınkinden 5 918 550 lira fazlasüe 
35 789 400 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Varidat cetvelinin tedkikinden anlaşılacağı veçhile idarenin 1938 geliri; geçen 
yıla nazaran 6 093 150 lira fazla olarak tahmin edümiştir. Ancak Trabzon - Iran 
hududu transit yolunun ayni yıl içinde 174 600 lira kadar bir ziyan vereceği anlaşıl
dığından bu rakam yukariki kârdan indiirlerek bütçe ona göre tanzim edilmiştir. 

Devlet demiryollarının diğer gelir me rubalarında sevindirici bir artış vardır. 

Yeni bütçede masraf cetvelinden anlaşılacağı veçhile bu yıl mühim zamlar gör
mek suretile kabul edilen fasıl ve maddeler sırasile ve mucib sebeblerile aşağıda 
gösterilmiştir: 

Birinci fasıl - Yapılan zam 1 260 110 liradır. Zammın sebebleri : 

1 — Bu sene işletmeye yüzlerce kilometrelik yeni hatlar devredilecektir. 

2 — iş kanununun tatbiki dolayısile k atar personelinde çalışma saatleri epi in 
dirilmiştir. 

3 — Trafik geçen yıl olduğu gibi bu yıl da mühim bir artma gösterecektir. Bi
naenaleyh; daimî memurlar ve müstahdmler kadrosuna yeniden binden fazla me
mur almak zarureti vardır. Muvakkat memur ve müstahdemler için de vaziyet 
aynidir* 

4 — Diğer taraftan mevcud kanunlarına göre memurların bu yılki kademe ve 
terfi zamları da bu fasıl tahsisatının artmasına âmil olmuştur. 

3, 4 ve 5 nci f asıllardaki zamlar da yukariki sebebler dolayısile yapılmıştır. An
cak, şimdiye kadar memur ve müstahdemler elbise bedeline yüzde elli derecesinde 
bir yardım yapılageldiğine göre Bütçe encümeni yardımı eskisi gibi ayni nis-
betde tutarak beşinci faslın birinci maddesini 100 000 lira olarak kabul etmiş ve-
idarenin yardımı yüzde yüze çıkarması için ilâve eylediği yüz bin lirayı çıkarmıştır. 
Memur ve müstahdemler elbisesini yüzde yüz temin eylemek hususunda Encümen; 
ve idare mutabık ise de Encümen bu cihetin bir kanunla ve vâzih bir şekilde temin 
edilmesini muvafık görmüştür. 
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Yeni batlar dolayısile açılacak istasyonların mefruşatı, demirbaş eşyasile va

gonlar için mühim mikdarda muşamba alınacağından altıncı faslın ikinci mad
desine 80 400 lira, trafik arttığından ayni faslın altıncı maddesine kilometre taz
minatı için 77 080 liralık zamlar yapılmıştır. 

11 nci madde yeni konulmuştur. Makinistleri tasarrufa alıştırmak maksadile 
açılan bu maddeye 30 000 lira konmuştur. îdare bundan iyi neticeler elde edeceği 
kanaatindedir. 

Kanununa tevfikan yine yeni açılan 12 nci maddeye de 84 000 lira konmuştur. 
13 neü madde İcra Vekilleri Heyeti kararile tesis edilmiştir. Ehemmiyetine bi

naen bu meselenin dikkatle takibi, gelecek yıllarda daha geniş tedbir ve tertible-
rin alınması temenni olunur. 

7 nci faslın birinci maddesine 586 590 lira zammedilmiştir. Trafiğin artması, 
istasyonların çoğalması, kömür ile diğer teshin ve tenvir malzemesinin de istihlâ
kinin : artmasını mucib olacağından bu zam tabiî olarak görülmüştür. 

Yalnız bu fasıl tedkik edilirken Devlet demiryolları idaresinin geçen seneki sto
kunu temin için maalesef hariçten kömür almak zaruretinde kaldığı görülmüştür. 
Hükümetçe satın alman şirketin ihmali neticesi olarak izah olunan bu halin artık 
kömür madenleri işletmesi Hükümete geçtikten sonra bir daha tekerrür edemeye
ceği muhakkaktır. 

Alâkadar makamlarımızın, Devlet demiryolları kömür ihtiyacının gittikçe art
tığını ve önümüzdeki yılda bu idarenin senelik ihtiyacı 300 000 tonu geçeceğini ve 
binaenaleyh stok mikdarının da o nisbette artacağını düşünerek ona göre tedbirli 
hareket edeceklerini ümid ederiz. 

Ikinei maddeye yapılan 822 760 liralık zammın da sebebleri bedihidir. Bu yıl 
zarfında 185 kadar makinenin büyük tamiri yapılacağı gibi binden fazla yolcu ve 
yük vagonları da büyük ve küçük tamir görecektir. 

Beşinci maddeye 45 000 lira fazla konmuştur. Bir çok istasyonlardaki hangarla
rın zemini topraktır. Bunlardan bazıları kısmen tevsi edilecek ve betonla döşene
cektir. 

Dokuzuncu maddeye 135 000 liralık zam, geçen sene trafikte görülen ve bu sene 
de devamı tahmin edilen artış nazarı itibare alınarak yapılmıştır. 

10, 11 nci maddelerin tahsisatı; bu faslın üçüncü maddesinden almarak bu iki 
yeni maddede gösterilmiştir. Yalnız; hatların daha iyi ve geniş bir mikyasta ağaç
landırılması maksadile fidanlık teşkilâtına bir başmüfettişlik verilmiştir . 

8 nci faslın altıncı maddesinde 42 300 liralık bir fazlalık vardır. îdare bu se
ne Avrupa teknik okullarında tahsillerinitamamladıktan sonra yine idarede vazife 
almak şartile ecnebi memleketlerine talebe göndermiştir. Bu fazlalık o talebenin 
ücret, masraf ve yol harcırahları için konmuştur. 
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14 neü fasılda, Sivas cer atelyesi için ısmarlanan tezgâhlar ve sair tesisat mas

rafları için de kanunu mahsusuna tevfikan fazla olarak 1 000 000 lira konmuştur. 

15 nci faslın birinci maddesine 7740, ikinci maddesine de 19 579 lira fazla ola
rak konmuştur. Trabzon - Iran hududu transit yolunun bazı mahallerinde misafir
hane ve garaj tesisi zarurî görülmektedir.Diğer taraftan bu yıla kadar Erzurum 10 
neu işletme müdürlüğü tarafından idare olunan bu teşekkülün müstakil bir işletme 
müdürlüğü tarafından idaresi daha muvafık görüldüğünden kadrosu tevsi edilmiş
tir. 

Trabzon - Iran hududu transit yolu üzerindeki Kop ve Zigana dağları geçidlerin-
de kar siperlikleri yapılmadığı takdirde kışın münakalâtın durması tabiî bulundu
ğundan bu cihetin de Hükümetçe nazarı itibare alınması temenni olunur. 

16 ncı fasla 1 900 000 lira konmuştur. Bu para, kanunları icabı bu sene verilme
si iktiza eden taksitler mukabili olarak konmuştur. 

Yeni tesis edilen 19 ncu fasla da 50 000 lira konmuştur, idare istasyonlarda 
bulunan büfe, gazino ve misafirhanelerin daha muntazam bir şekilde işletilmesi 
maksadile bu faslı açmıştır. Ankara garındaki büfe ve gazinoyu önümüzdeki yıl
da kendi idare edecektir. Bu maksad için şimdilik bu fasla 50 000 liralık müteda-
vil bir sermaye verilmiştir. 

Diğer masraf tertiblerinin bazılarında ufak tefek zamlar görülmektedir. Bu 
zamlar dahi yeni yıl faaliyejindeki inkişafın doğurduğu sebeblerin tabiî birer ne
ticesi olarak görülmüştür. 

Bu suretle masraf cetveli bir iki tadil ile ve yekûnda yalnız 50 000 lira noksan 
bir farkla kabul edilmiştir. 

Devlet demiryolları bütçe lâyihasının beşinci maddesinde okunacağı veçhile 
bütçeden hariç olmak üzere idarenin fevkalâde masrafları için umum müdürlüğe 
8 360 000 liraya kadar taahhüde girmek salâhiyeti verilmiştir. 

Bu mikdar para için gösterilen karşılık ayni maddede zikredilmiştir. 

Bu paramn 611 000 lirası Ankara garının ikmaline aittir. Evvelce verilen tah
sisat ile -her ne kadar gar tamamlanmış ise de, gar markizlerini, yer altı geçid-
lerini, umumî hela, gazino bahçesi gibi daha bazı inşaat ve tesisatın ikmali zarurî 
bulunduğundan bu yıl içinde bu mikdar tahsisat tesbit edilmiştir. 

Umumî idarenin hâlâ çalışmakta bulunduğu bina, esas itibarile ikametgâh ola
rak yapıldığından bu bina içinde rasyonel bir tarzda çalışmak imkânı olmadığı 
gibi bina darlığından umumî idarenin bir çok şubeleri de dışarıda çalışmak zaru
retinde kalıyor. 

Günden güne inkişaf eden ve yakın bir atide memleketimizin her tarafını ku
şatacak olan demiryollarımıza lâyik ve bütün ihtiyaçlara cevab verecek modern 
ve rasyonel bir umumî idare binasının yeniden inşası muhakkak bir zaruret ola-
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. rak kabul edildiğinden bu maksad için de maddede 1000 000 liraya kadar taahhüd 
salâhiyeti verilmiştir. 

Sivas atelyesinin inşaatının ikmali için de 1 365 000 liralık taahhüd salâhiyeti 
verilmiştir. 1 647 000 lirası Karaköy - Eskişehir arasındaki hattın tecdidi için 
sarfiyatta bulunmak salâhiyeti verilmiştir. İdarenin daha mühim bir kısım hat
ların tecdidine lüzum görmekte bulunduğunu ve bu maksadlar için ileriki seneler 
bütçelerinde de mühim mikdarda sarfiyatta bulunmak zaruretil-e karşı karşıya bu
lunduğumuzu kaydetmek icab eder. 

İdareye tamamlayıcı tesisat namı altında; muhtelif istasyonların ve hangarla
rının tevsii, ikmal ve inşası ve bunlara müteallik bazı makinelerin mubayaası, yol 
atelyesinin tevsii, Eskişehirde bir çırak mektebinin inşası, bazı depoların yeniden 
yapılması gibi mühim işlerin başarılması maksadile bu madde ile 2 815 000 liralık 
salâhiyet verilmiştir. Matlub neticeye varmak için ileriki seneler bütçelerinde de ye
niden ve mühim mikdarda salâhiyetlerin verilmesi lâzımgeleceği tabiidir. 

1937 malî yılının kapanmak üzere bulunduğu şu sırada; tahakkuk eden varidatı
na göre nihaî olarak Encümeninizde Devlet demiryollarının kabul edilen bu bütçe
sinin hakikî esaslara istinad ettiğini söyliyebiliriz. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur, 

Reis R.V. Bu M; M. Bu M. M. : Kâtib 
Burdur İsparta GKimüşane Manisa İstanbul 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal D. Sakarya T. Türkoğlu F. öymen 

G-aziAnteb İzmir Maraş ( Mardin Muş Muş 
A. S. Ay er dem H. Çakır A. Tiridoğln R. Erten Ş. Çiloğlu Ş. Ataman 

Ordu Seyhan Sivas Sivas Trabzon Trabzon; 
H. Yalman N. Eldeniz R. Basara Remzi Çiner Sırrı D ay R. Karadeniz 

Yozgad 
S. îçöz 
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Devletdemiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğü 1938 malî yılı 

bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE'1 — Devlet demiryolları ve 
limanları- işletme umum müdürlüğü 
1938 malî yılı masrafları için bağlı (A) 
işaretli' cetvelde gösterildiği üzere 
(35 789 400) lira tahsisat Verilmiştir. 

MADDE 2 — Umum müdürlüğün 
1938 malî yılı masraflarına karşılık olan 
varidat bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (35 789 400) lira tahmin 
edilmiştir. 

'MADDE 3 — Umum müdürlüğün 
1938 malî yılı daimî memur ve müstah-
demlerile nakil vasıtaları kadroları bağ
lı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4 — Umum müdürlük tara
fından işletilmekte olan demiryollar ve 
diğer motorlu vasıtalar, limanlar, iskele
ler ve maden ocaklarının bütün varidat 
ye hasılatı bunlara mahsus kanun ve ni
zamnameler dairesinde tahsil olunur. 

Erzurum - Sarıkamış ve şuabatı de
miryolları için 1929 bütçesine bağlı (C) 
işaretli tarife ahkâmı 1938 malî yılında 
da tatbik olunur. Bu tarifede tadilât ic
rasına Nafıa vekili salâhiyettardır. 

MADDE 5 — (611 000) lirası Anka
ra garına aid muhtelif tesisat ve tezyi
nata, (700 000) lirası Umumî idare bina
sı inşaatına, (1 365 000) lirası Sivas atel-
yesi inşaatının ikmaliİe tevsiat ve tesisa
tına, (1 647 000) lirası Karaköy - Eski
şehir arasındaki hattın tecdidi ile diğer 
kısımlarda tebdili icab eden makas ta-
kımlarile muhtelif yol malzemesine, 
(2' 815 000). lirası muhtelif tamamlayıcı 
tesisat, 0 inşâat ve tevsiata, (925 000) 
lirası , muhtelif muharrik ve müte-
haMk^ edevatın mubayaasına sarfe-
diMek üzere ( 8 063 000 ) liraya kadar 
taahhüde -girişmeğe Umum müdürlük 
mezundur. 1937 malî yılı nihayetine ka
dar hâsıl olan varidat fazlalarından he-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE&ÎŞ-
TÎRİŞI 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve 
limanları işletme umum müdürlüğü 1938 
malî yılı masrafları için bağlı (A) işa
retli cetvelde. gösterildiği üzere 
(35 739 400) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

tir. 
MADDE 3 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 4 — Aynen kabul edilmiş-

MADDE 5 — (611 000) lirası Anka
ra garına aid muhtelif tesisat ve tezyi
nata, (1 000 000) lirası umumî idare bi
nası inşaatına, (1 365 000) lirası Sivas 
atelyesi inşaatının ikmalile tevsiat ve te
sisatına, (1647 000) lirası Karaköy - Es
kişehir arasındaki hattın tecdidi ile di
ğer-kısımlarda tebdili icab eden vmakas 
takımlarile muhtelif yol malzemesine, 
(2 815 000) lirası muhtelif tamamlayıcı 
tesisat, inşaat ve tevsiata, (925 000)'li
rası muhtelif muharrik ve müteharrik 
edevat ve tezgâh mubayaasına sarfe-
dilmek üzere (8 363 000) liraya kadar 
taahhüde girişmeğe umum müdürlük 
mezundur. 1937 malî yılı nihayetine ka
dar hâsıl olan varidat fazlalarından he-
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niiz tahsisat kaydedilmeyen mikdarlarla 
1938malî yılı masraf bütçesi tasarruf atı 
ve muhtemel varidat fazlası mezkûr ta-
ahhüdlere karşılık tutulmuştur. Bu kar
şılıklardan 1937 nihayetine kadar olan 
varidat fazlası 1938 malî yılı varidat 
bütçesinde açılacak hususî fasla irad 
kaydedilmek ve masraf bütçesi tasarru-
fatı da taallûk ettiği tertiblerden tenzil 
ediMek suretile mukabilleri yukarıda 
yazılı hizmetlerin her biri için masraf 
bütçesinde açılacak hususî fasıllara tah
sisat kayid ve sarf olunur. Taahhüdle-
rin bu suretle karşılanamayan kısmı ida
renin müteakib yıllar bütçesine kona
cak tahsisat ile karşılanır. 

MADDE 6 — 1938 malî yılı nakdî 
muamelâtının tedviri ve (600 000) lira
ya kadar kömür, (2 000 000) liraya ka
dar malzeme stoku yapmak için TJmum 
müdürlük (3 000 000) liraya kadar kısa 
vadeli istikrazlar akdine ve bankalar 
nezdinde hesabı cari açtırmağa ve Mali
ye vekili bu istikraza kefalet etmeğe me
zundur. 

MADDE 7 — Devlet demiryolları 
(Şebekesi üzerinde 1938 malî yılı zarfın
da ücretsiz veya tenzlâtlı ücretle seya
hat etmek salâhiyetini haiz olanlar bağ
lı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanları 
umumî idaresinin teşkilât ve vezaifine 
dair 23 mayıs 1927 tarih ve 1042 sayılı 
kanunun 24, 28 ve 34 ncü maddelerinin 
eşhas nakliyatına aid hükümlerile mez
kûr kanunu muaddil 1 haziran 1929 ta
rih ve 1483 sayılı kanunun 8 nci madde
sinin 2 nci fıkrası hükmü 1938 malî yılı 
zarfında tatbik olunmaz. 

11)42 numaralı kanunun 25 nci mad-
desile posta kanununun 53 ncü madde
sinin değiştirilmesine dair olan 3108 nu
maralı kanun hükmü ve 21 haziran 1930 
tariü ve 9623 sayılı îera Vekilleri Heye
ti kararnamesinin birinci umumî müfet
tişe aid hükmü hariç olmak üzere diğer 
hükümleri bakidir. 

nüz tahsisat kaydedilmeyen mikdarlarla 
1938 malî yılı masraf bütçesi tasarruf atı 
ve muhtemel varidat fazlası mezkûr ta-
ahhüdlere karşılık tutulmuştur. Bu kar
şılıklardan 1937 nihayetine kadar olan 
varidat fazlası 1938 malî yılı varidat 
bütçesinde açılacak hususî fasla irad 
kaydedilmek ve masraf bütçesi tasarru-
fatı da taallûk ettiği tertiblerden tenzil 
edilmek suretile mukabilleri yukarıda 
yazılı hizmetlerin her biri için masraf 
bütçesinde açılacak hususî fasıllara tah
sisat kayid ve sarf olunur. Taahhüdlerin 
bu suretle karşılanamayan kısmı idare
nin müteakib yıllar bütçesine konacak 
tahsisat ile karşılanır. 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 7 — Devlet demiryolları 
şebekesi üzerinde 1938 malî yılı zarfın
da ücretsiz veya tenzilâtlı ücretle seya
hat etmek salâhiyetini haiz olanlar bağ
lı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanları 
umumî idaresinin teşkilât ve vezaifine 
dair 23 mayıs 1927 tarih ve 1042 sayılı 
kanunun 24, 28 ve 34 ncü maddelerinin 
eşhas nakliyatına aid hükümlerile 
mezkûr kanunu muaddil 1 haziran 1929 
tarih ve 1483 sayılı kanunun 8 nci mad
desinin 2 nci fıkrası hükmü 1938 malî 
yılı zarfında tatbik olunmaz. 

1042 sayılı kanunun 25 nci mad
desini değiştiren 3282 sayılı kanun üe 
posta kanununun 53 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair olan 3108 sayılı 
kanun hükmü ve 21 haziran 1930 tarih 
ve 9623 sayılı îcra Vekilleri Heyeti ka
rarnamesinin birinci umumî müfettişe 
aid hükmü hariç olmak üzere diğer hü
kümleri bakidir. 
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MADDE 8 — Devlet demiryolları ve 

limanları işletme umumî idaresinin teş
kilât ve vezaifine dair olan 1042 sayılı 
kanunu muaddil 1483 saydı kanunun 
8 nci maddesinin 1 nci fıkrasına tevfi
kan idare encümenince verilecek muvak
kat müsaadenamenin adedi (700) ü ge
çemez. 

MADDE 9 — Aşağıda gösterilen fık
ralarda yazılı hizmetlerden her birinin 
senesi bütçesine konulan tahsisatı kâfi 
gelmediği takdirde ilâveten sarfına lü
zum görülecek mikdarı tediyeye umum 
müdürlük mezundur. Bu suretle hu
sule gelecek tahsisat farkı hesabı katide 
ayrıca gösterilir. 

A) Tahmil ve tahliye ücretleri, 
B) Mahkeme masrafları, 
C) Semplon ekspresi açığından Tür

kiye hissesi, 
D) Reddiyat ve bilet satışı aidatı, 
E) îrad getiren emlâk resim ve ver

gileri. 
MADDE 10 — Her hangi bir sebeb-

le kullanılmamış olduğu sabit olan bilet
lerin bedellerini iade etmeğe Umumî 
müdürlük salahiyetlidir. 

MADDE 11 — 1932 - 1937 malî yıl
ları bütçe kanunlarından hükümleri 
1938 malî yılı zarfmda dahi devam ede
cek olanları bağlı (H) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 12 — 1932 malî yılı sonuna 
kşdar sarfolunup ta mahsubu icra edil
meyen mebaliğin eski seneler bütçelerin
de kullanılmayan tahsisatı karşılık tutu- ' 
larak 1938 malî yılı bütçesinde açılacak 
ayrı bir fasla masraf kaydi suretiİe 
mahsubu icra olunur. 

tir. 
MADDE 8 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 9 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 10 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 11 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 12 — Aynen kabul edilmiş-

MADDE 13 — Ankara garı büfe ve 
gazinosu için tahsis edilen mütedavil 
sermaye ile yapılacak muamelât ve sar
fiyat Muhasebe! umumiye, Arttırma, 
Eksiltme ve îhale kanunları hükümleri
ne ve Divanı muhasebatın vize ve mu
rakabesine ve işletme isleri de hiç bir 
vergi ve resme tâbi değildir. 
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MADDE 13 — Bu Ramın 1 haziran 

1938 tarihinden muteberdir. 
MADDE 14 —-Bu kanunun hüküm

lerini icraya Maliye ve Nafıa vekilleri 
memurdur. 

l -HI-1938 
Bş. T. Ad. V. M. M. Y. 

C. Bayar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. Y. Ha. V. 

Br. R. Araş 
Na. Y.. Mf. Y. 

A. Çetinkaya 
S . İ . 1 Y . G.Î.Y. 

Mal. Y. 
F. Ağrali 

1. Y. Y. 
C. Bay ar 
Zr. Y. Y. 

Br. H. Alataş Bana Tarkan Bana Tarkan 

MADDE 14 — Aynen kabul edil
miştir. ^ 

MADDE 15 — Aynen kabul edil
miştir. 

F. M. 

3 
4 

3 

A - CETVELİ 

Muhassasatm nev'i 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

Ücret ve yevmiyeler 
1 Daimî memur ve müstahdem

ler 
2 Muvakkat memur ve müstah

demler 
3 Ankara mesken tazminatı 

42 000 
212 330 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

46 900 
228 400 

Daimî memuriyet harcırahı 16 600 
Muvakkat memuriyet harcırahı 48 700 
Devir ve teftiş harcırahı 102 200 
İdare teşkilâtına dahil memur 
ve müstahdemlere yardım 
Memur ve müstahdemler elbi
se bedeline % 50 yardım 95 000 
Memur ve müstahdemlere ve
rilecek ikramiye ve tazminat 53 000 
Mekteb bulunmayan yerlerde-. ' r :" 
ki memur ve müstahdem ço 
cuklarının tahsil masraflarına 
yardım • . . j 25 000 
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7 663 660 8 902 800 8 902 800 

46 900 
228 400 

Pasü yekûnu 7 917 990 9 178 100 9 178 100 

16 600 16 600 
68 700 68 700 
120 400 120 400 

200 000 100 000 

60 000 60 000 

50 000 
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1937 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1988 malî yılı igln 
Hükümetçe -Encümence 
taleb e&ilen kabul edilen 

Lira Lira M. Muhassasatın nev'i 

4 Eskişehir çırak pansiyonunun 
masraflarına yardım 27 000 33 600 33 600 

5 Mualecat ve sıhhî imdad kutu
ları masrafı, memur ve müs
tahdemlerle ailelerine sıhhî 
muavenet, cenaze ve sıhhî leva
zım ve nakliye masrafları 185 000 197 000 197 000 

6 2454 numaralı kanun mucibin-
ce verilecek »tekaüd aidatı ile 
maluliyet karşılığı 549 625 600 000 600 000 

Fasıl yekûnu 934 625 1 140 600 1 040 600 

îdare masrafları 
1 Kırtasiye, matbu evrak ve 

mecmua bedeli ile demiryollar 
dergisine yardım 

2 Mefruşat ve demirbaş tamir, 
' tecdid ve tezyidi masrafları 

3 Posta, telgraf ve telefon ücret
leri 

4 İlân ücretleri 
5 Mahkeme masrafları, serbest 

avukat ücretleri ve aidat 
6 Kilometre tazminatı 
7 Mebani icarı, memur ve müs

tahdemlere verilecek ev kirası 
8 Irad getiren emlâk vergileri 
9 Müteferrik masraflar 

[Misafir kabul masrafı dahil] 
10 Temsil masrafı 
11 Kömür tasarrufu ikramiyesi 
12 2847 numaralı kanunun 9 ncu 

maddesi mucibince verilecek • 
tahsisatlar — 84 000 84 000 

13 Zehirli gazlerden korunma ter- , 
tibatı masrafları * — 20 000 20 000 

14 Mukataa bedelleri * — 600 600 

185 000 

276 000 

11 000 
16 000 

23 000 
515 420 

93 000 
6 000 

55 284 

1 000 
— 

185 000 

356 400 

15 000 
16 000 

23 000 
592 500 

104 400 
6 000 

60 000 

1 000 
30 000 

185 000 

356 400 

15 000 
16 000 

23 000 
592 500 

104 400 
6 000 

60 000 

1 000 
30 000 

Fasıl yekûnu 1181704 1493 900 1493 900 
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M. Muhâssasatın nev'i 

İşletme masrafları 
1 Mebani, muharrik ve mütehar

rik edevatın tenvir, teshin, 
mahrukat, yağ ve sair müsteh-
lek mevad masrafları 
[istasyonların tathir masrafları da
hil] 

2 Muharrik ve müteharrik ede
vatın tamir ve tathir masraf
ları 

3 Hat, köprüler, telgraf hatları 
tamir masrafları ile yol alât, 
edevat ve levazımının tamir, 
teedid ve tezyidi masrafları 

4 Fevkalâde kazalar, arızalar ve 
sel tahribatı masrafları 

5 Sabit tesisatın tamir, tevsi ve 
yeniden inşası masrafları 

6 Elektrikli ve elektriksiz işaret
ler masrafları 

7 Transit vagonların edevat ta
tili ücreti 

8 Kaza ve ticarî eşya haşarat ve 
zayiat tazminatı 

9 Tahmil ve tahliye ücret ve 
masrafları 

10 Liman, rıhtım ve bilûmum de
niz vesaiti, iskele ve estekatlar-
la siloların mihaniki tesisatı
nın tamir, tevsi Yte tezyidi mas-

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

3 888 610 4 475 200 4 475 200 

3 721 440 

3 686 580 

32 000 

255 000 

10 000 

13 000 

4 000 

203 000 

4 544 200 

3 615 300 

40 000 

300 000 

10 000 

20 000 

10 000 

338 000 

4 544 200 

3 615 300 

40 000 

300 000 

. 10 000 

20 000 

10 000 

338 000 

Ll 

1 
2 

3 

rafları 
Fidanlıklar ücret ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

Mütenevvi masraflar 
Gayrimelhuz masraflar ' 
Beynelmilel demiryollar teşek
kül ve kongrelerine iştirak 
masrafları 
Semplon ekspresi açığından 
Türkiye hissesi 

— 
— 

11 813 630 

2 500 

4 000 

3 000 

60 000 
55 500 

13 468 200 

3 500 

10 000 

3 000 

60 000 
55 500 

13 468 200 

3 500 

10 000 

3 000 
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Vi. 

4 

5 

6 

7 

Muhassasatın nev'i 

C. F. H. idaresine verilecek rö-
dövanslar 
Ecnebi memleketlere gönderi
lecek talebe ile memurların üc
ret, ısasfaf ve harcırahları 
Ecnebi mütehassısların ücret 
ve masrafları 
DemİEyoüar spor teşekkülleri
ne yardım 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

a 

95 000 

133 000 

1 000 

1938 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

6 000 

137 300 

129 100 

1 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

6 000 

137 300 

129 100 

1 000 

Fasü yekûnu 238 500 289 900 289 900 

Bor$ar 
1 Faiz-ve aciyo ve akçe farkları 50 000 50 000 50 000 
2 Eski seneler borçları 1 500 27 000 27 000 
3 Reddiyat ve bilet satışı aidatı 400 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 451 500 87 000 87 000 

Tesisat ve tevsiat masrafları 978 000 579 000 579 000, 
Sigorta ücret ve sermayesi 62 000 65 000 65 000 
Tekaüd, dul ve yetim maaşları 1 860 1 860 1 860 
Mubayaa olunan hat ve liman
ların senelik faiz ve itfa karşı
lıkları ve sair masrafları 4 975 90$ 4 880 055 4 880 055 
3071 numaralı kanunun 2 nci 
maddesi mucibince Sivas cer 
atelyesi tezkah ve sair tesisatı 
masrafı 500 000 1 500 000 1 500 000 

I 
2 

Trabzon - İran hudud transit 
yolu otobüs,* kamyon ve otomo
bil işletmesi masrafları 
Ücret ve yevmiyeler 
Sair masarifi umumiye 

Fasıl yekûnu 

110 460 
161 421 

271 881 

118 200 
181 000 

299 200 

118 200 
181 000 

299 200 
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Muhassasatm nev'i 

3247 ve 3319 numaralı kanun
lar mucibince mubayaa edile
cek muharrik ve müteharrik 
edevat bedeli ile gümrük res
mi ve sair masraftan 
Bakımı idareye devredilen hat
ların noksanlarının ikmali mas
rafları 
Ankara garı büfe ve gazinosu 
için mütedavil sermaye 
Ecnebi misafirlere mahsus ser
vis vagonu bedeli 
1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuri
yet Merkez bankasına verile
cek itfa karşılığı 

1937 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

0 

80 000 

295 751 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

— 350 000 

0 

0 

350 885 

— 1 900 000 1 900 000 

350 000 

50 000 

0 

350 885 

U M U M Î Y E K Û N 29 870 350 35 789 400 35 739 400 

Varidatın nev'i 

DemiryöUar hasılatı 
Yolcu 
Yolcu ağırlığı 
MĞsajeri 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Muhtelif hasılat 

Fasıl: 

B -

pekûı 

CETVELİ 

au 

1937 
Malî yılı 

muhammenatı 
Lira 

8 328. 750 
205 000 
461 750 

1 100 750 
17 610 000 

750 000 

28 456 250 

1938 malî yılı için 
Hükümetçe 

tahmin edilen/ 
Lira 

* 

10 500 000 
250 000 
650 000 

1 500 000 
20 100 000 
1 149 200 

34 149 200 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

10 500 000 
250 000 
650 000 

1 500 000 
20 100 000 

1 149 200 

34 149 200 
: ~ 1 ! — • 
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1937 1938 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
muhammenatı tahmin edilen tahmin edilen 

2 

3 
4 

M. 

1 
2 
3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Varidatın nev'i 

Liman ve rıhtım ve iskeleler 
hasılatı 
Haydarpaşa liman ve rıhtımı 
Derince limanı 
iskeleler 

Fasıl yekunu 

Sıhhiye tevkif atı 
Mütenevvi hasılat 
istimalden ıskat edilen vagon, 
lokomotif ve hurda demirler 
satışı 
Memurlardan alınacak tahsil 
ücreti 
Çıraklardan alınacak pansiyon 
ücreti 
İdareye aid binalardan alına
cak kira ücreti 
1 haziran 1912 tarihli itilâfna-
mesine tevfikan izmir liman 
idaresinden senevi maktuan 
alınacak bedel 
Faiz ve akçe farkları 

Lira 

600 000 
150 000 
50 000 

800 000 

220 000 

5 000 

2 500 

20 000 

35 000 
• s 

7 500 
50 000 

Lira 

600 000 
150 000 
50 000 

800 000 

260 000 

5 000 

5 000 

27 700 

35 000 

- • 

7 500 
50 000 

Lira 

600 000 
150 000 
50 000 

800 000 

260 000 

5 000 

5 000 

27 700 

35 000 

7 500 
50 000 

Fasıl yekûnu 120 000 130 200 130 200 

5 Trabzon - İran transit yolu oto
büs, kamyon işletmesi hasılatı 274 600 100 000 100 000 

6 Bakımı idareye devredilen hat
ların noksanlarının ikmali mas
raf ma mahsuben Nafıa vekâleti 
bütçesinden alınacak mebaliğ 0 350 000 350 000 

UMUMÎ YEKÛN 29 870 850 35 789 400 35 789 400 
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C - CETVELİ 

Meamıriyetm nevi 

Umumî müdürlük 
Umumî müdür 

» » muavini 
Umumî kâtib 
Seferberlik müdürü 
Evrak ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 

» şefi 
Masa şefi 
S. I. memur 

Teftiş heyeti 

Derece 

1 
2 
5 
6/II 
8 
9 

10 
11 
12 

Aded 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 

u 

Teftiş heyeti reisi 
Müfettiş 

» 
S. I. Müfettiş 
Kalem âmiri 
S. I. Memur 
S. I I . »• 

î&t&tûtik amirliği 
istatistik âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. I I . » 

Yol dairesi 
Yol dairesi reisi 3 1 
» » » muavini 5 2 

Yol heyeti fenniye müdürü 4 1 
Demir köprüler heyeti fenniye müdürü 5 1 
Yol başmüfettişi 6/1 4 
Başmüfettiş (Ziraat işleri için) 6/1 1 
S. I. Yol müfettişi 6/H 2 

(S, Sayısı : 182) 

2 
4 
5 
6/m 
§ 

32 
14 

6/II 
10 
11 
12 
14 . 

1 
2 
4 

İ© 
1 
2 
i 

•"T" 
m 

1 
2 
1 
;2 
3 
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Memuriyetin nevi 

S. I. Diplomalı mühendis 
Ziraat müfettişi 
Fidanlık âmiri 
Emniyet tesisatı müfettişi 
İstimlâk âmiri 
Diplomalı mimar 
S. I I . Diplomalı mühendis 
S. I. Telgraf müfettişi 
S. I I . Şube şefi 
İstimlâk şefi 
Kalem âmiri 
Başressam 
S. II . Merkez fen memuru 
S. I I . Telgraf müfettişi 
Kalem şefi 
S. I. Ressam 
Masa şefi 
Muhasib 
S. I. Kısım şefi 
S. I. Fidanlık fen memuru 
S. I I . » » » 
S. I. Memur 
S. II. Ressam 
S. II . Memur 
S. I. Daktilo 
Mavici 
S. n . Bekçi 

Derece 

6/II 
6/II 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
14 
14 
17/HI 
18/111 

Aded 

6 
1 
2 
2 
1 
1 
8 
3 
2 
3 
3 
1 
3 
3 
5 
5 
2 
8 
3 
6 
3 
2 
3 
6 
2 
2 
3 

101 

Ger dairesi 
Cer reisi 
Cer heyeti fenniye müdürü 
Cer reis muavini 
S. I. Müfettiş 
S. I. Diplomalı mühendis 
S. II . » » 
S. II . Müfettiş 
S. I. Merkez fen memuru 
Kalem âmiri 
S. II. Merkez fen memuru 
Başressam 
Kalem şefi 
S. I. Ressam 
Masa şefi 

3 
4 
5 
6/n 
6/n 
8 
8 
8 
9 

10 
10 
10 
11 
11 

1 
1 
2 
6 
6 
5 
2 
5 
1 
4 
1 
1 
4 
6 
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Memuriyetin neyi Derece Aded 

S. I. Memur 12 10 
S. I I . Ressam 12 4 
S. II . Memur 14 10 
S. I. Daktilo 14 1 
S .n . » 16 3 
Mavici 1 7 / i n 1 

74 

Ticaret ve hasılat dairesi 
Ticaret ve hasılat reisi 
Ticaret reis muavini 
Hasılat reis muavini 
Müfettiş 
S. I. Müfettiş 
& II . » 
Murakib 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Müdekkik 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. I I . Memur 
Memur namzedi 

3 
5 
5 
5 
6/n 
8 
9 
9 

10 
10 
11 
12 
14 
16 

1 
1 
1 
1 

12 
18 
16 
6 
8 

18 
65 
72 
70 
1 

290 

Maliye ve muhasehe işleri 
Maliye ve muhasebe işleri reisi 

» » » » muavini 
S. I. Mesul muhasib 
S. I I . » » 
S. I. Müfettiş 
S. I I . » 
Kalem âmiri 
Mürakıb 
Müdekkik 
Kalem şefi 
Masa şefi 
Muhasib 
S. I. Memur 
S. II . » 
Memur namzedi 
Şakird 
Basveznedar 

3 
5 
6/1 
6/I I 
6/II 
8 
9 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
14 
16 
18/1 
9 

1 
2 
3 
8 
5 
2 

15 
4 

10 
10 
34 
24 
43 
23 
3 
1 
3 
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Memuriyetin nevi Derece Aded 

S. I. Veznedar 10 11 
s . n . » 12 17 
S. I. Bekçi 18/11 5 
S. II. » 18/IH 7 

231 

Hareket dairesi 
Hareket dairesi reisi 

» » » muavini 
» başmüfettişi 

S. I. Hareket müfettişi 
S. I I . » » 
S. I. Gar şefi 
S. II . » » 
Müfettiş muavini 
S. I. İstasyon şefi s.n. » » 
S. UE. İstasyon şefi 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I. Ressam 
S. I. Memur 
S. II . » 

3 
5 
6/1 
6/II 
8 
8 
9 

10 
10 
11 
12 
9 

10 
11 
11 
12 
14 

1 
2 
1 
6 
4 
2 
2 

12 
9 

10 
12 
1 
1 
2 
1 
2 
2 

70 

Sıhhat işleri müdürlüğü 
Sıhhat işleri müdürü 
Mütehassıs doktor 
S. I. Müfettiş (Doktor) 
S. I I . » (Eczacı) 
Ecza methar şefi 
S. II . Eczacı' 
Masa şefi ' 
S. I. Memur s. n. » 
Eczacı kalfası 
Başhemşire 
Hemşire 
Etüv makinisti 
Hastabakıcı 
Aşçıbaşı 
S. II . Hademe 

4 
6/1 
6/II 
8 
8 

10 
11 
12 
14 
14 
14 
17/1 
16 
i7/n 
17/n ıs/m 

1 
3 
T 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
8 

32 
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Memuriyetin nevi 

Zat işleri müdürlüğü 
Zat işleri müdürü 

» » » muavini 
Evrak dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. I I . » 

Derece Aded 

4 
5 
8 
9 

10 
11 
12 
14 

1 
1 
1 
2 
6 
7 
5 

19 

42 

Malzeme dairesi 
Malzeme reisi 

» » , muavini 
Başmüfettiş 
S. I. Müfettiş 
S. II . » 
Sipariş şefi 

» memuru 
Kalem âmiri 
Müdekkik 
Masa şefi 
Muhasib 
S. I. Memur 
S. I I . » 

Hukuk işleri müdürlüğü 
Hukuk işleri müdürü 

» » » muavini 
Müşavir avukat 
S. I. Avukat 
S. I I . » 
Kalem şefi 
S. I. Memur 
S. I I » 

3 
5 
6/1 e/n 
8 
7 
9 
9 

10 
11 
11 
12 
14 

4 
5 
4 
5 
6/II 

10 
12 
14 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
6 
1 
8 

11 
12 

50 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Daire müdürlüğü 

8 

Daire müdürü 
S. I I . Memur 
S. II. Şoför 
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Memuriyetin nevi Derece Aded 

S. I. Hademe 18/11 4 
S. I I . » 18/111 76 
S. I I . Bekçi 18/111 4 

87 

İşletme müdürlükleri 
S. I. İsletme müdürü 
S. I I . ' » » 
Müfettiş 
isletme âmiri 
S'. I I . Müfettiş 
Murakib 
Kalem âmiri 
Sipariş memuru 
Kalem şefi 
Müdekkik 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. I I . » 
Memur namzedi 
S. I I . Daktilo 

3 
4 
5 
6/1 
8 
9 
9 
9 

10 
10 
11 
12 
14 
16 
16 

6 
4 
1 
1 
1 
1 

12 
1 
2 
1 
8 

20 
27 
2 
2 

89 

İşletme hekimlikleri 
S. I. Doktor 
S. I I . » 
S. I I I . Doktor 
S. I. Eczacı 
S. I I . » 
S. I I I . Eczacı 
Masa şefi 
S. I I . Memur 
Eczacı kalfası 

6/TI 
7 
8 
9 

10 
11 
11 
14 
14 

10 
41 
15 
2 

15 
9 
2 
2 

17 

113 

İşletmeler hukuk işleri amirlikleri 
6/II 2 
6/II 7 

10 1 
12 1 
14 1 

Hukuk isleri amiri 
S. I I . Avukat 
Kalem şefi 
S. I. Memur 
S. I I . » 
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Memuriyetin nevi Derece Aded 

işletmeler daire memurlukları 
Masa şefi 
S. I I . Memur 
S. I. Hademe 
S. I I . » 
S. I. Bekçi 
S. I I . » 

İşletmeler cer başmüfettişlikleri 
Cer başmüfettişi 
S. I. Cer müfettişi 
S. I. Elektrik işleri şefi 
S. I I . Cer müfettişi 
S. I I . Elektrik işleri şefi 

11 
14 
18/11 
18/111 
18/11 
18/111 

1 
2 

65 
241 

1 
10 

320 

işletmeler yol başmüfettişlikleri 
Yol başmüfettişi 
S. I . Yol müfettişi 
Mühendis şube şefi 

» » (Orman mühendisi) 
Emniyet tesisatı müfettişi 
S. I . Şube şefi 
S. I I . Şube şefi 
Kalem şefi 
S. I I . Merkez fen memuru 
S. I . Kısım şefi 
Masa şefi 
Muhasib 
S. I . Ressam 
S. I . Memur 
S. I I . Kısım şefi 
S. I I . Ressam 
S. I I . Memur 
S. I . Telefon tesisat memuru 
S. I I . » » » 
S. I I . Daktilo 
Telefoncu 
S. I I . Bekçi 
Greçit bekçisi 
Drezinör 

6/1 
6 / I I 
7 
7 
7 
8 
9 

10 
10 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
14 
14 
15 
16 
17/111 
18/111 
19/1 
19/1 

10 
10 
10 
1 
7 

26 
10 
10 
15 
77 
1 

33 
3 

21 
107 

7 
35 
3 
8 

10 
26 

120 
200 
194 

944 

6/1 
6 / I I 
7 
8 
8 

11 
6 
3 
7 
2 
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Memuriyetin nevi Derece Aded 

Mühendis depo şefi 
S. I.. Depo şefi 
S. I I . Atelye şube âmiri 
Kalem âmiri 
S, I I . Depo şefi 
Başmakinist 
Kalem şefi 
S. I. Ustabaşı 
S. I I . Merkez fen memuru 
Şef montör 
S. I. ressam 
S, I I . Ustabaşı 
S. I. Makinist 
Masa şefi 
S. I. Memur 
Başrevizör 
S, I. .Nezaret makinisti 
S. I I . Sabit makine makinisti 
S. I I . Makinist 
S. I I . .Nezaret makinisti 
S. I. Revizör 
S. I I . Memur 
Mezun ateşçi 
Puvantör 
S. I. Şoför 
S. I I . » 
S. I I I . » 
S. I I . Revizör 
Memur namzedi 
S. I. Loko ateşçisi 
S, I I » » 
Pompacı 
Sabit makina ateşçisi 
Gardvagon 
Mağazacı 
S. I. Bekçi 
S.. I I . » 

8 
9 
9 
9 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
15 
14 
15 
16 
16 
16 
17/1 
17/11 
17/11 
18/1 
18/1 
18/11 
18/11 
18/111 

8 
20 
4 
4 
19 
16 
6 
7 
4 
6 
1 
1 

196 
20 
48 
21 
35 
3 

265 
10 
59 
31 
163 
6 
15 
10 
3 
51 
4 

331 
237 
108 
126 
272 
21 
19 
50 

2229 

İşletmeler hareket başmüfettişlikleri 
Hareket başmüfettişi 
S. I. Hareket müfettişi 
s.n. » » 
S. I. Gar şefi 
s. n.» » 
Müfettiş muavini 

6/1 
6/n 8 
8 
9 
10 

10 
21 
22 
7 
30 
5 
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— 64 — 
Memuriyetin nevi 

S. I. istasyon şefi 
Kalem şefi 
S. II. İstasyon şefi 
S. I. Tren muayene memuru 
S. III . İstasyon şefi 
S. I. Memur 
S. II. Tren muayene memuru 
.S. I. Ambar muhasibi 
Hareket memuru 
S. II. Ambar muhasibi 
Başyardımcı 
S. II . Memur 
S. I. Şeftren 
S. I. Yardımcı 
Başmanevracı 
S. II. Şeftren 
S. II . Yardımcı 
Memur namzedi „ 
Bagaj kondüktörü 
S. I. Manevracı 
Kondöktör 
Kopyacı 
S. II. Manevracı 
Amele çavuşu 
S. I. Lâmbacı 
S. II . » 
S. I. Bekçi 
Grardfren 
•S. I. Makasçı 
S. II . Bekçi 
Hamalbaşı 
S. II. Makasçı 
S. I. Hamal 
S. II. » 
S. II. Amele 

Derece 

10 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
17/n 
i 7 / n 
1 7 / m 
i 7 / m 
i8/r 
18/1 
i 8 / n 
i 8 / n 
i 8 / n 
i 8 / m 
ı s / m 
ı s / m 
19/1 
i9/r 
i 9 / n 
19/11 

Aded 

98 
5 

373 
16 

291 
25 
7 

63 
329 
79 
34 
11 

128 
198 
22 

201 
179 
153 
138 
85 

381 
8 

103 
1 

16 
12 
53 

663 
260 
126 
15 

574 
73 

228 
15 

5058 

Haydarpaşa liman ve rıhtım başmüfettişliği 
Liman ve rıhtım başmüfettişi 
Liman rıhtım müfettişi 
Liman şefi 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Tahmil ve tahliye şefi 
Masa şefi 
Muhasib 

6, 
7 
9 
9 

10 
11 
11 
11 
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1 
2 
2 
2 
1 
1 
5 
1 



65 — 
Memuriyetin nevi 

Silo şefi 
Deniz başmemura 
S. I. Memur 
S. I I . » 
S. I I . Römorkör kaptanı 
S. I. » makinisti 
S. I I . » » 
Mavna kaptanı 
Dalgıç 
Telefoncu 
Römorkör ateşçisi 
S. I. Hademe 
S. I. Bekçi 
S. I I . Hademe 
S. I I . Bekçi 
Mağazaeı 
S. I. Yol çavuşu 
Amele çavuşu 
Tayfa 
S.. I. Amele 
S. I I . » 

Derece 

11 
11 
12 
14 
14 
ıâ 
14 
17/1 
17/1 
17/111 
18/1 
18/11 
18/11 
18/nı ıs/nı 
18/11 
15 
18/1 
18/111 
19/1 
19/11 

Aded 

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

24 
2 
1 
6 
7 ıs 
4 

102 

MASRAF TERTİBİNDEN ÜCRET ALANLAR 

Tesellüm ve sevk şefliği 
Tesellüm şefi 

» » (Kimyager) 
.'S. I. Kimyager 
S. I I . Kimyager 
Kalem âmiri 
Müdekkîk 
Masa şef? 
S. I. Memur 
S. I I . » 
Laboratuar kalfası 
Mağazaeı 
Amele çavuşu 
S. I I . Hademe 
S. I I . Bekçi 
S. I I . Amele 

7 
7 
9 

10 
9 

10 
11 
12 
14 
14 
17/111 
18/1 
18/111 
18/111 
19/11 

'•1 
1 
1 
1 
1 
6 

•5 
5 
3 

. 1 
o 
1 
2 
2 

20 

52 
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— 66 — 
Memuriyetin nevi Derece Aded 

Haydarpaşa mağazası 
S. I . Mağaza şefi 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Müdekkik 
Maşa şefi 
S. I . Memur 
S. I I . » 
Memur namzedi 
Mağazacı 
Kamyon şoförü 
Amele çavuşu 
S. I . Hademe 
S. I I . » 
S. I . Bekçi 
S. I I . » 
S. I . Amele 
S- I I . Amele 

6/II 
9 

10 
10 
11 
12 
14 
16 
17/111 
17/TII 
18/1 
18/11 
18/111 
18/11 
18/111 
19/1 
19/11 

1 
1 
1 
3 
8 

10 
6 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
5 

25 

75 

Ankara mağazası 
S. I. Mağaza şefi 
Kalem şefi 
Müdekkik 
Masa şefi 
£v I. Memur 
S. I I . » 
Memur namzedi 
Mağazacı 
Kamyon şoförü 
Amele çavuşu 
S. I. Bekçi 
s. n. » S. I I . Hademe 
S. I. Amele 
S. I I . » 

6/n 
10 
10 
11 
12 
14 
16 
n/m 1 7 / m 
18/1 
i8/n 
ıs/m 
ıs/in 19/1 
i9/n 

1 
1 
3 
6 
2 
9 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
2 
5 

20 

61 

Konya mağazası 
S. I. Mağaza şefi 6/II 1 
Kalem şefi 10 1 
Masa » 11 3 

( S. Sayısı : 1£2 ) 



- 6 7 -
Memuriyetin nevi 

S. I. Memur 
S. II. » . 
Memur namzedi 
Mağazacı 
Amele çavuşu 
S. I. Hademe 
S. II. Bekçi 
S. T. Amele s. n. » 

Derece 

12 
14" 
16 
1 7 / m 
18/1 
i8/n ıs/m 
19/1 
i9/n 

Adcd 

5 
4 
2 
3 
1 
1 
2 
5 

10 

'88 

Eskişehir mağazası 
S. I. Mağaza şefi 
Kalem âmiri 
Müdekkik 
Masa şefi 
S. I. Memur s. n. » 
Memur namzedi 
Mağazacı 
Amele çavuşu 
S. I. Hademe 
S. I. Bekçi 
S. II . » 
S. I. Amele 
S. I I . » 

6/n 
9 

10 
11 
12 
14 -
16 
17/111 
18/1 
18/11 
18/11 
18/111 
19/1 
19/11 

1 
1 
3 
4 
6 
7 
2 
4 
1 
2 
2 
5 
5 

90 

73 

îzmir mağazası 
S. I. Mağaza şefi 
Kalem âmiri 
Masa şefi 
Muhasib 
S. I. Memur 
S. I I . » 
Memur namzedi 
Mağazacı 
Kamyon şoförü 
Amele çavuşu 
S. I I . Hademe 
S. I I . Bekçi 
S. I. Amele 
S. I I . Amele 

6/n 
9 

11 
11 
12 
14 
16= 
17/111 
17/111 
18/1 
18/111 
18/111 
19/1 
19/11 

1 
' 1 

2 
2 
7 
5 
1 
3 
1 
l 
% 
4 
5 

20 

55 
( S. Sayısı : İSŞ ) 
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Memuriyetin nevi 

Sirkeci mağazası 
S, I. Mağaza şefi 
Kalem âmiri 
Müdekkik 
Masa şefi 
S. I. Memur 
s; IL » 
Mağazacı 
Amele çavuşu 
S .'"I. Hademe 
S. I I . » 
S. I. Amele 
S. I I . » 

Erzurum mağazası 
S. I I . Mağaza şefi 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. I I . » 
Mağazacı 
S.. I I Hademe 
S. I I . Bekçi 
S. I I . Amele 

Yol ateiyesi 
Yol atelye müdürü 
S. I. Atelyeler müdür muavini 
S, I. Yol ateiyesi mmtaka mühendisi 
S. I I . » » » 
Mühendis şube şefi 
S. I. Şube şefi 
S. I I . » » 
S. I I . Atelye şube âmiri 
S. I I . Merkez fen memuru 
Kalem şefi 
Muhasib 
S. I. Kısım şef i 
S. I I , » » 

(S . Sayısı : .182) 



- 6 9 -
Memuriyetin nevi 

S. I. JVCemur 
Başpuvantör 
Başrevizör 
S. I I . Memur 
Puvantör 
S. I I . Daktilo 
S- II. Yardımcı 
Maviei 
Kamyon şoförü 
Telefoncu 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 
S. I I . Bekçi 
S; I I . Hademe 

I . . . 

Derece 

12 
12 
12 
14 
15 
16 
16 
17/111 
17/111 
17/111 
18/11 
18/11 
18/111 
18/111 

Aded 

2 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
2 
4 
4 

63 

Eskişehir cer atelyesi 
S. I. Atelye müdürü 

» » » Muavini 
S. I. Diplomalı mühendis 
Fabrika kısım âmiri 
S. I. Atelye şube âmiri 
S. I I . Diplomalı mühendis 
S. İ l . Atelye şube âmiri 
Kalem âmiri 
S. I I . Merkez fen memuru 
S. I. Ustabaşı 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I. Ressam 
S. II . Ustabaşı 
Şefmontör 
S." I. Makinist 
S. I. Memur 
Başpuvantör 
S. Ö. Ressam 
S. I. Sabit makinist 
S. II. Memur 
Puvantör 
Maviei 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 
S. II . Bekçi 
S. II . Hademe 

5 
6/1 
6/II 
6/11 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
14 
15 
17/HI ıs/n 
18/n ıs/m ıs/m 

2 
2 
4 
2 

10 
2 

11 
1 
8 
8 
3 
4 
1 
1 

14 
2 
7 
1 
2 
2 

10 
12 
2 
4 
1 
9 

11 

136 
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Memuriyetin nevi Derece 

Alsancak ve Halkapmar atelyeleri 
S. n . Atelye müdürü 
Fabrika kısım âmiri 
S. I. Atelye şube âmiri s. n. » » » 
Kalem âmiri 
S. I. Ustabaşı s. n. » 
S. I. Ressam 
S. I. Memur 
Başpuvantör 
S. I. Sabit makinist 
S. I I . Memur 
Puvantör 
Sabit makine ateşçisi 
S. I. Bekçi s. n. » 

6/H 
6/n 
8 

4 9 
9 

10 
11 
11 
12 
12 
12 
•14 
15 , 
18/1 ıs/n ıs/m 

Yedikule ve Edirne Atelyeleri 
S. I. Diplomalı mühendis 
S. II. Atelye müdürü 
S. I. Atelye şube âmiri 
Kalem şefi 
S. I. Ustabaşı s. n. » 
Masa şefi 
S. I. Memur 
Başpuvantör 
S. n . Memur 
Puvantör 
S. I. Bekçi 

6/EI 
6/H 
8 

10 
10 
11 
11 
12 
12 
14 
15 
18/H 

Matbaa amirliği 
Matbaa âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I. Ressam 
S. I. Memur s. n. » 
Memur namzedi 

7 
9 

10 
11 
11 
12 
14 
16 
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Memuriyetin nevi Derece 

Eskişehir talebe pansiyonu 

Eskişehir çırak pansiyonu 

S. I. Hademe 18 /n 
S. I. Bekçi 18 /n s.n. » ıs/m 
S. II. Amele 19/n 

Kalem şefi (Pansiyon müdürü) 
Masa şefi (Muallim) 
S. I. Memur (Müzakereci muallim) 
S. II. » (Muallim) 
s. n. » Hemşire 
Aşçıbaşı 
S. n . Hademe 
S. II. Bekçi 
S. II. Amelş 

10 
11 
12 
14 
14 
17/1 
17/n 
ıs/m 
ıs/m 19/n 

Kalem şefi (Pansiyon müdürü) 
S. I. Memur 
s. n. » Hemşire 
Aşçıbaşı 
S. II. Hademe 

10 
12 
14 
17/1 
17 /n 
ıs/m 

Müteferrik müstahdemin 
S. I. Diplomalı mühendis 6/H 
S. I. Memur 12 
S. I. Sabit makinist 12 
S. I. Sürveyan 12 
Memur namzedi 16 
S. II. Yol çavuşu 17/H 
S. I. Bekçi 18 /n s.n. » ıs/in 
S. n . Atelye şube âmiri 9 
S. n . Memur 14 
Sabit makine ateşçisi 18/E 
Bahçivan 18^0! 
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— 72 — 
Memuriyetin nevi Derece Aded 

TRABZON - İRAN HUDÜD TRANSİT YOLU OTOBÜS, 
KAMYON VE OTOMOBİL İŞLETMESİ KADROSU 

S. I I . İşletme müdürü 

S. I. Cer müfettişi 
Mühendis depo şefi 
Başmakinist 
Kalem şefi 
S. I. Memur 
S. II. » 
S. I. Şoför 
S. I I . Şoför 
S. I I I . Şoför 
S. I I . Hamal 
S. I. Ustabaşı 
S. II. » 
S. I I . Bekçi 

Cer 

S. I. Müfettiş 
Murakib 
Masa şefi 
S. I. Memur 

Ticaret ve hasılat 

6/II 
8 
10 
10 
12 
14 
14 
15 
16 
19/11 
10 
11 
18/111 

1 
1 
1 
1 
1 
4 
12 
2ti 
38 
6 
1 
1 
3 

96 

6/II 
9 
11 
12 

1 
1 
1 
1 

Muhasebe 
S. I I . Mesul muhasib 
S. I I . Veznedar 
S. I I . Memur 

6/II 
12 
14 

1 
1 
1 

Hareket 
S. II. Hareket müfettişi 
S. II. İstasyon şefi 
S. III . >> » 
S. I. Memur 
S. I. Ambar muhasibi 

8 
11 
12 
12 
13 

1 
3 
5 
1 
1 
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— 73 
Memuriyetin nevî 

S. I I . Ambar muhasibi 
S. I. Tren muayene memuru 
S. II . Yardımcı 
S. II . Bekçi 
S. II. Hademe 
S. II . Hamal 

S. H. Doktor 
S. II . Hademe 

Hekimlik 

Derede 

7 
ıs/m 

Aded 

14 
11 
16 
i8/ın 
ıs/in 
i9/n 

1 
1 
1 
3 
1 

12 

30 

Serbest avukat 
Hukuk 

MASRAF TEBTÎBtNDEN ÜCBET ALANLAB 

Mağaza 
S. I. Memur 
S. n. » 
Mağazacı 
S. n . Bekçi 
S. II . Amele 

12 
14 
1 7 / m 
ıs/ın 
19/n 

1 
3 
1 
1 
4 

10 
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D - CETVELÎ 

Ücretsiz seyahat etmek hakkım haiz olanlar 

1 - Devlet demiryolları işletme idaresi memur ve müstahdemlerinden hatların 
teftiş, inşa, tamir, muhafaza, idare ve işletme işlerile muvazzaf olanlarla sıhhî 
işler ve teşkilâtta vazifedar bulunanlar. 

2 - Gidiş ve gelişlerinde muvakkat bir vazife ve memuriyetin ifası için başka 
bir yere gönderilen ve getirilenlerle sabit vazifelerde olub bulundukları yerden 
diğer bir yere naklen tayin olunanlar (Gidecekleri yere kadar) yeniden tavzif ve 
tekaüd edilen, kadro ve teşkilât veya idarî sebeblerle açığa çıkarılan, istifa eden 
veya hizmetten affolunan Devlet demiryolları memurları ile müstahdemleri ve aile 
beyannamelerinde yazılı ailesi efradı (Kendi, ev eşyaları ve ehlî hayvanatı dahil) 
ancak idareye intisab müddeti altı ayı doldurmadan istifa edenlere ve aileleri 
efradına bu teshilât yapılmaz. 

3" .»• Senede iki defaya münhasır olmak üzere umum şebeke üzerinde arzu ettik
leri yere kadar gidiş ve gelişlerinde Devlet demiryolları işletme idaresinin memur 
ve müstahdemleri ile aile beyannamelerinde yazılı aileleri efradı ve memurve ailesi 
ile birlikde seyahat etmek mecburiyetmde bulunan hizmetçiler ve işletmedeki 
usulüne tevfikan Devlet demiryolları ve limanları askerî komisyonu reis ve azala-
rile irtibat zabitleri ve Nafıa vekâleti münakalât dairesi ve tarife müşavirliğinin 
bilûmum memur ve müstahdemleri ve bunlarla birlikte ikamet eden harcırah karar-
namesile muayyen aileleri efradı (Kendi eşyaları dahil). 

4 - Vefat, evlenme ve sair sebeblerle iaşe mükellefiyeti memura teveccüh 
eden aile efradı (gidecekleri yere kadar kendi ve ev eşyaları ve ehlî hayvana
tı dahil) ile vefat eden memur ve müstahdemin aile beyannamesinde yazılı 
ailesi efradı (gidecekleri yere kadar kendi ve ev eşyaları ve ehlî hayvanatı 
dahil). 

5 - Diğer permi haklarına halel gelmemek üzere ahvali sıhhiyeleri dolayısile „ 
başka mahallere gitmelerine sıhhî lüzum gösterilen memur ve müstahdemler
le aile beyannamelerinde yazılı aileleri efradı (500 kiloya kadar eşyaları da
hil). 

Bu suretle gönderilecek çocuklar «10» yaşmdan küçük olduğu takdirde aile 
efradından birisi refakat edebilir. 

6 - Vazife icabı olarak ayrıca yol masrafı almamak ve kendi hududları dahi
line münhasır kalmak üzere seyahat eden umumî müfettişler, valiler, kayma
kamlar, nahiye müdürleri. 

7 - Devlet demiryolları ve limanları umumî idaresi memur ve müstahdemleri
nin çocuklarından tahsil müddetleri zarfında mekteb bulunan en yakın mahalle 
gidib gelecekler, her yolcu katarında inzibatı temine memur resmî elbise giymiş ve 
on ikinci dereceden en fazla iki polis ve bir inzibat memuru ile vazifeten katarda bu
lunması icab eden gümrük memurları ile dahilî ve millî emniyet için Nafıa vekâleti
nin alâkadar vekâletlerle birlikte tesbit edeceği mikdardaki kartları hâmil olan sivil 
veya formalı zabıta memurları ve ayda bir defaya münhasır olmak üzere çarşısı 
bulunmayan veya mevcud çarşı ihtiyacı temin edemeyen mahallerden erzak teda-
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— t o 
rik etmek üzere başka mahallere gidecek memurlar veya beyannamelerinde yazılı 
efradı aileden birisi (10 yaşını ikmal etmemiş çocuklar valideleri ile birlikte seyahat 
edebilirler). 

8 — Nafıa vekâleti müsteşarı ile münakalât dairesi reisine hizmet kartı verilir. 
9 — Demiryolları güzergâhındaki Devlet telgraf, telefon ve radyo merkezlerile 

hatlarının inşa, tesis, tamir, teftiş ve murakabe işlerile alâkadar memurlara Nafıa 
vekilinin tensibi ile mm taka veya şebekeye mahsus hizmet kartı verilir. 

10 — Mütekabüiyet şartile mücavir demiryolu şirketleri memurlarından Devlet 
demiryolları şebekesi üzerinde seyahat edeceklerle beynelmilel mütekabiliyet şar
tile ecnebi memleketler demiryolları memurlarından ve ailelerinden Devlet de
miryolları şebekesi üzerinde seyahat edecekler, 

İ l — Nafıa vekili emrile hâmiline mahsus olarak verilecek 5 adet kart hâmilleri, 
12 — Yevmi vazifeleri dolayısile banliyö güzergâhında oturan Devlet demiryol

ları memur ve müstahdemleri, 

13 — Kendilerine servis vagonu tahsis olunan yüksek zatların kendi arzu ve 
muvafakatlarile servis vagonlarında seyahat ettirecekleri kimseler, 

14 — işletmeye açılacak hatlar için tertib edilen tören trenlerinde seyahat eden
ler, 

15 — Adedleri onu geçmemek şartile Denizbank umum müdürlüğü ile buna 
bağlı Denizyolları ve A. K. A. Y. işletme idareleri mensublarma mütekabiliyet 
şartile Denizbank umum müdürlüğünün teklifi ve Nafıa vekilinin tensibile nama 
mahsus kart verilir. 

Tenzilâtlı ücretle seyahat etmek hakkını haiz olanlar 
1 — Senede iki defaya münhasır olmaküzere, Devlet Demiryolları İşletme İdaresi 

memur ve müstahdemleri ile aile beyannamesinde yazılı aileleri efradı ve Nafıa 
vekâleti münakalât dairesi ve tarife müşavirliğinin memur ve müstahdemleri. ve 
Devlet demiryolları askerî komisyon reisi ve azaları ve irtibat zabitleri ve bunlarla 
birlikte ikamet eden harcırah kararnamesinde yazık aileleri efradı, 

2 — Beynelmilel mütekabiliyet şartile ecnebi memleketler demiryolları memur
larından ve mütekabiliyet şartile civar haltlar memurlarından Devlet demiryolları 
şebekesi üzerinde seyahat edecek olanlar ve aileleri. 

Nafıa vekâleti Demiryolları ve limanlan inşaat dairesi memur ve müstah
demlerine aid ücretsiz ve tenzilâtlı ücretle seyahat muafiyetleri 

1 — İnşaat dairesine mensub memur ve müstahdemlerin vazife, nakli memu
riyet, tedavi ve mezuniyet suretile Devlet demiryolları üzerinde vukubulacak seya-
hatlarile bunların eşyalarının nakillerinde Devlet demiryolları memur ve müs
tahdemleri hakkında cari hükümler aynen tatbik olunur. 

Ailelerinin seyahatleri de işletme idaresi memur ve müstahdemleri ailelerinin 
tâbi oldukları ahkâma tâbidir. İnşaat dairesi mensublarından vazifeleri icabı sey
yar olanlarla vazifeten devir ve seyahat edenlere hizmet kartı verilir. 

( S. Sayısı : 182 ) 
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1932 malî senesi bütçe kanunu: No. 1978 
MADDE 6 — Mudanya iskelesinin 

harb esnasmda askerî demiryolları ida
resince tecdiden inşa edilmiş olmasın
dan mütehassıl hukuk ve menafi Mu
danya belediyesine terkölunmuştur. 

Devlet demiryollarına aid olup ta iş
bu iskeleden geçecek olan malzeme, mah
rukat, alât ve edevattan belediyece re
sim alınmaz. 

193A malî senesi bütçe kanunu: No. 2478 
MADDE 13 — Anadolu demiryolla

rı idaresince Eskişehir ve Kütahya 
vilâyetleri çiftçilerine tevzi edilen to
humluk bedelinden idareye henüz borç
larını ödemeyenlerden yoksuzlukları 
mezkûr vilâyetlerce bildirileceklerin 
borç kayıdları terkin ve diğerlerinin ta-
kib ve tahsiline devam olunur. 

MADDE 14 — Muayyen tarifeli ve

sait ile seyahat eden yolculardan alına
cak nakliyat resmi hakkındaki 10 ni
san 1340 tarih ve 472 numaralı kanuna 
müzeyyel 25 haziran 1932 tarih ve 2030 
numaralı kanunun 1 nci maddesi ile ta
yin edilen 45 günlük müddet Devlet de
miryolları ve limanları işletme idaresine 
münhasır olmak üzere 75 güne iblâğ 
edilmiştir. 

1935 malî senesi bütçe kanunu: No. 2740 
MADDE 13 — Devlet demiryolları 

ve limanları işletme umumî idaresi, in
şaat, balast, travers, malzemei ferşiye, 
muharrik ve müteharrik edevat, kömür, 
kereste, demir köprüler ve aksamı ile 
tahmil ve tahliye işleri için senesi büt-
çesüıdeki tahsisatın nısfını tecavüz et

memek şartile âti seneye 
dat icrasına mezundur. 

şamil taahhü-

MADDE 16 — Devlet demiryolları 
şebekeye mücavir şehir ve kasabalarla 
istasyonları arasında otobüs ve kamyon 
servisleri yapmağa mezundur, 

1936 malî yılı bütçe kanunu: No. 2991 
MADDE 12 — 1818 sayılı kanunla 

inşaat ve işletmenin ayrılması üzerine 
inşaat dairesi teşkilâtında kalıp Dev
let demiryolları ve limanları işletme 

umum müdürlük kayidlerine dahil bu
lunan demirbaş eşya bedelleri terkin 
olunur. 

' 1937 malî yılı bütçe kanunu No. 3195 
MADDE 10 — Devlet demiryolları 

memur ve müstahdemleri için Nafıa ve
kâletince tasdik edilmiş olan memur ve 
müstahdemler talimatnamesi hududu da
hilinde kalmak şartile haftada beşer ve 
hafta içlerinde istimal edilmediği tak

dirde senede (300) kiloyu geçmemek 
üzere getirilecek erzak ve eşya ile evlile
re senede (2000) ve bekârlara (1000) ki
loya münhasır olmak üzere getirilecek 
mahrukat meccanen naklolunur. 

. . > . . \>&<i 

( S. Sayısı : 182 ) 



S. Sayısı: 182 ye ek 
Devlet demiryolları ve limanları umum müdürlüğü 1938 bütçesinin 73 ncü 

sayıfasmın sonuna ilâve edilecek kısım 

1 — Umumî yekûn dahilinde kalmak şart ile ihtiyaç gö
rüldüğü takdirde tahsisatları ayni madde dahilinde bulunan 
kadrolar arasında münakale icrasına umumî müdürlük sa-
lâhiyettardır. 

2 — Masraf tertibine dahil bulunan telgraf çavuşları, 
sürveyanlar, yol bekçileri, şef montör ve montörler, sabit 
makine makinisti ve ateşçileri amele çavuşları, amele, levaj-
cı, yol çavuş ve muavinleri ve hamallarla 2847 numaralı ba
rem kanununa ilişik (2) numaralı cetvelde yazılı bulunan 
müstahdeminin aded kadroları ihtiyaca göre umumî müdür
lükçe tayin olunur. 

3 — Leninakan, Pityon ve Meydanı Ekbezdeki' istasyon 
şeflerinin ücretlerine ilâveten müteferrika tertibinden veri
lecek tahsisatların mikdarları umumî müdürlükçe tayin olu
nur. 

4 — Kullanılacak bekçi köpeklerinin tesbit ve iaşesinin 
müteferrika tahsisatından tayin ve tef rıhına umumî müdür
lük salâhiyettardır. 

NAKİL VASITALARI KADROSU 

Aded 

Hizmet otomobili * 1 
Mağaza kamyonu 6 
Binek atı (Çeltik maden mühendisliği emrinde) 1 
Bisiklet 2 





S. Sayısı: 183 
Tayyare resmi hakkındaki 2459 sayılı kanunun I nci mad

desinin değiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bazı 
hükümler eklenmesine dair kanun lâyihası ve Maliye 

veBütçe encümenleri mazbataları (I/I002) 

r. c. 
Başvekalet 16 - IV -1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 611551 

Büyük Millet Meclisi yüksek Reisliğine 
Tayyare resmi hakkındaki 2459 sayılı kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında 

Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri heyetince 1 - IV - 1938 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

FT' Esbabı mucibe 

Plajlar damga resmi kanunu mucibince duhuliye biletlerinin % 15 i nisbetinde damga resmine 
tâbi bulunduğu gibi 2459 numaralı tayyare resmi kanunu mucibince aynı biletler üzerinden % 10 
nisbetinde de tayyare resmi alınmaktadır. 

Halkm sıhhî ihtiyaçlarını tatmin eden yerlerden birini teşkil eden plajlar memleketimizde 
belli başlı bir iki şehirde teessüs etmiş ve oldukça ağır mükellefiyetlere tâbi bulunmasına rağmen 
buralardan elde edilen hâsılat mikdarı da senevi iki üç bin lirayı geçmemiştir. 

Plajlar üzerinden bu mükellefiyetlerin kaldırılması Hazine için büyük bir fedakârlığı istilzam 
etmiyeceği ve buna mukabil halkm, ihtiyaçlarını daha kolay ve ucuz temin edeceği düşünülerek 
bu mahallerden alman damga resminin ilgası damga kanununun tadiline aid lâyihada derpiş 
edilmiş ve tayyare resminin kaldırılması için de bu lâyiha tanzim ve takdim olunmuştur. 

Maliye encümeni mazbatası 

26 -IV - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Tayyare resmi hakkındaki 2459 sayılı kanunun lige sunulan kanun lâyihası Encümenimize tev-
birinci maddesinin değiştirilmesine dair olub di edilmekle Maliye vekâleti namına Varidat 
İcra Vekilleri Heyetinin 1 - IV - 1938 tarihli ka- umum müdürü hazır olduğu halde mezkur evrak 
ranna tevfikan Başvekâletin 16 - IV - 1938 ta- okundu ve görüşüldü: 
rıh ve 6/1551 numaralı tezkeresile Yüksek Reis- Mezkûr lâyiha ile elyevm plajlardan alınmakta 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/1002 

Karar No. 31 



olan ve Halkın ihtiyacını isazyik ettiği: anlaşı
lan yüzde on nisbetindeki tayyare resminin kal-
dırılmasile beraber, . memleketin iktisadiyatına 
hizmet-için açılan beynelmilel panayır ve sergi
ler içindeki tiyatro, sinema, sirk ve konserlerin 
duhuliye biletlerinin işbu panayır ve sergilerin 
devamı» müddetince>: mezkûr i vergiden istisnası 

kasdedilmekte olub» Hükümetin esbabı; mucibe 
varakasında dahi yazıldığı üzere bu muafiyetle 
temin - edilecek olan içtimaî ve iktisadî faide-
ler elyevm bu yüzden senevî temin edilen ve terke-
dilecek olan vergiye nisbetle daha mühim ve 
müfid görüldüğünden mezkûr lâyiha aynen ka

bul edilmiştir. 
Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi bu-

yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi 
Bayazıd 

/. Tav 
Diyarbakır 

H. Öniz-
Bursa 

Dr. G. Kahraman 
Manisa 

T. mut 

Bu M. M. 
Yozgad 

E. Draman 

Kâtib 
Yozgad 

E. Draman 
istanbul Mardin 
A. Bayındır O. Dinçer 
İzmir Gümüşane 

K. Dursun Ş. öndersev 
Zonguldak 

S. N. Güneri ^ 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B..Mi-M... 

Bütçe encümeni 
Mazbata No. 122 
Esas No. J/1002 

Yüksek Reisliğe 

17-V • 1938 

2459 sayılı kanunun birinci maddesinin değiş
tirilmesine ve bu kanuna bazı hükümler ek
lenmesine dair oluıb Başvekâletin 16 nisan, 1938 
tarih ve* 6/1551 sayılı, tezkeresile Yüksek Mec
lise sunulan kanun lâyihası Maliye encümeni 
mazbatasile birlikte Encümenimize verilmiş ol
makla Maliye vekili Fuad. Ağralı hazır olduğu 
halde okundu ve konuşuldu : 

Tayyare resmi hakkındaki 2469 sayılı kanu
nun birimci maddesinde biletle girilmesi mutad 
olan tiyatro, sinema, konser, sirk veplâjlarda 
beher bilet bedelinin aslı üzerinde ryüzde- on tay». 
yare resmi almacağı yazılıdır. 

Teklif olunan lâyiha ile plajlara aid bilet 
bedelinden alınmakta olan resmin ilgası ve hu
susî müsaade ile kurulacak beynelmilel•< panayır 
ve sergiler içinde açılacak tiyatro, sinema, sirk 
ve konserlere aid duhuliye biletlerinin panayır 
ve sergilerin devamı müddetince bu resimden 
istisnası istenilmektedir. 

Buralardan alınacak olan resim mikdan Hü
kümetin de esbabı mucibesinde ifade olunduğu. 

üzere ehemmiyetli bir şey tutmayacağı, buna mu
kabil sıhhî ve içtimaî faydalar temin eden bu yer
lere halkın kolaylıkla girebilmelerine yardımı 
olacağı mülâhazasile lâyiha esas itibarile Encü-
menimizce de kabul edilmiştir. 

ikinci maddede yazıya aid bir değişiklik ya
pılmak suretile hazırlanan lâyiha Umumî Heye
tin tasvibine konulmak; üzere Yüksek Reisliğe 
sunulmuştur. 

Reis 
Burdur 

M.1 Şeref Özkan 
Kâtib 

istanbul 
F. öymen 
Kayseri 
F. Baysal 
Maraş 

A. Tiridoğlu 
Seyhan 

İV. Eldeniz 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 

Gazi Anteb 
A. H. Ay erdem 

Kırklareli 
Ş. ödül 
Mardin 

R. Erten 
Sivas 

Remzj Çiner 

M. M. 
. Trabzon 

R. Karadeniz 

Kayseri 
N. Kerven 

Manisa 
T. Türkoğlu 

Ordu 
H. Yalman 

Yozgad 
S. îç'öz 

(S..-Sayısı :' 183) 



— 3 — 
HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Tayyare resmi hakkındaki 2459 numaralı kanu
nun birinci maddesinin tadiline ve bu kanuna ye
niden bazı hükümler eklenmesine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 2459 numaralı ve 30 - V -1934 
tarihli tayyare resmi kanununun birinci mad
desinin (B) fıkrasından (plajlar) ibaresi kaldı
rılmıştır. 

MADDE 2 — Ayni kanunun birinci madde
sine aşağıdaki (D) fıkrası eklenmiştir: 

D) Mahallî Hükümetin müsaadesile açılan 
beynelmilel panayir ve sergiler içinde açılacak 
tiyatro, sinema, sirk ve konserlerin duhuliye bi
letleri panayir ve serginin devamı müddetince 
bu resimden müstesnadır. 

MADDE 3 — Bu kanun 1-VI-1938 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. 
C. Bayar 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

8. Arıkan 
S. î. M. V. 

Dr II Alatas 

1 - IV -1938 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
' Ha. V. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. î. V. 

M. M. V. 
K. Özalp 
Ma. V. 
F. Ağralı 

tk. V. V. 
C. Bayar 

ve Zr. V. V 
Rana Tarhan 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Tayyare resmi hakkındaki 2459 sayılı 
kanunun bazı hükümlerini değiştiren 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Tayyare resmi hakkındaki 
28 - V -1934 tarih ve 2459 sayılı kanunun birin
ci maddesinin (B) fıkrasından (plajlar) ibaresi 
kaldırılmış ve mezkûr maddeye yeniden aşağı
daki fıkra eklenmiştir: 

(Mahallî Hükümetin müsaadesile açılan bey
nelmilel panayır ve sergilerdeki tiyatro, sinema, 
sirk ve konserlerin duhuliye bilet bedelleri pa
nayır ve serginin devamı müddetince (B) fıkra
sında yazılı resimden muaftır. 

MİADDE 2 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

MJADDE 3 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen. 

( S. Sayısı : 1S3 ) 





S. Sayısı: 184 
Ödünç para verme işleri hakkındaki 2279 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası ve İktısad, Adliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/950) 

T. C. 
Başvekâlet 24 - 1 - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/318 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

ödünç para verme işleri hakkındaki 2279 numaralı kanuna ek olarak îktısad vekilliğince ha
zırlanan ve icra Vekilleri heyetinin' 15 - I - 1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

ödünç para verme işleri hakkındaki 2279 numaralı kanuna ek kanun lâyihasının esbabı mucibesi 

Bundan dört buçuk sene evvel memleketimizde yüzde otuz ve hatta daha yüksek faizler cari 
iken, Yüksek Meclisin kabul buyurduğu ödünç para verme kanununun tatbiki neticesinde, faiz 
hadleri bilhassa bankalarımızda bu yüksek derecelerden % 12 ye düşmüştür. 

Yüksek Meclisin tedkik ve tatbikine arzolunan bu kanun lâyihası ile de, bu defa, ödünç para 
verme muamelelerinde yüzde sekiz buçuktan fazla faiz alınmamasının temini istenilmektedir. 

Hatırlarda bulunduğu üzere, 1933 senesinde, nihayet % 25 den fazla faizi filen meneden bir 
sistem teklif ederken, ne Hükümet ne de Meclis bu dereceye kadar olan faizleri normal görme
miş, fakat, o zaman için bu hareket atisi olan bir merhale tarzında telâkki edilmişdi. Bu görüş 
tarzını Adliye encümeniniz şöyle ifade ediyordu. «. . . . Hemen söyliyebiliriz ki, encümenimiz, bu 
kanunda yazılı faiz hadlerini hiç te tabiî görmemiş ise de, akitte faiz serbestiyeti hakkındaki 
umumî hükümden istifade eden tefeciler ve bazı vilâyetlerdeki küçük sermayeli ve banka namı 
altmdaki ikraz müesseseleri tabloda (yani kanunun 9 ncu maddesinde) yazılı nıikdarlardan daha 
yukarı muamele yapmakta olduklarından bu maddeyi filî vaziyetin tenkis ve tahdidine hadim 
olabilmek mülâhazasile kabul etmek zaruretinde kalınmıştır.» 

Bu satırlar Hükümetimiz için memleketimizde faizin ucuzlatılması hususunda açılan yolda de
vam etmek gibi sarih bir temenniyi ihtiva ediyordu. 

işte umumî heyetinizin arzularına tercüman olan bu temenni dört buçuk senelik tecrübenin tes-
vikile birleşince, ödünç para verme muamelelerinde faizi yüzde sekiz buçuğa kadar indiren böyle 
bir kanun lâyihasını hazırlayıb kabulünüze arzetmek bizim için bir vazife haline gelmiştir. 

Takdim kılınan lâyihanın birinci maddesile ödünç para verme kanununun 9 ncu maddesi bu 
maksada göre tadil edilerek bilûmum ödünç para verme muamelelerinde % 8,50 den fazla faiz alın
ması menedilmiş, ancak açık kredi şeklinde cereyan eden mahdud mikdardaki ımuameleler için en 
çok % 12 ye kadar faiz alınmasına müsaade olunmuştur. 

Şu kadar ki, mükteseb haklara, her zaman olduğu gibi, bu defa da riayet edilmiş olmak için, 
lâyihanın ikinci maddesile, 1 son kânun 1938 tarihinde mevcud olub ödünç para verme kanunu ile 
bankalar kanununa uygun bulunan kredi mukavelelerinin faize müteallik hükümleri beş sene müd
detle mahfuz bulundurulmuştur. Beş senenin nihayetinde, bu mukaveleler munkazi olmamış bu-



lunsalar bile, artık bu kanun hükümlerine tâbi tutulacaklardır. 
Bu münasebetle mezkûr kanunun tekrar gözden geçirildiğine göre, 15 nci maddenin koyduğu 

faiz tabirinde tatbikatta görülmüş olan bazı çetinliklerin izalesi de düşünülmüş ve madde tav
zihe müteallik bir tadil de bulunmuştur. 

ödünç para verme müesseseleri, emtia üzerine avanslarda olduğu gibi müşteriden ardiye, eksper
tiz ve sigorta ücreti gibi hakikî bir hizmet mukabilinde bazı ücretler almaktadırlar. Bu nevi üc
retler ödünç para verme müesseselerinin ve faizin aslî unsurlarından olmayıb, müşteri malını baş
ka bir yerde dahi depo ve sigorta ettirdiği e de ayni ücreti vereceğinden, faiz tabirinden bunların sa
rahaten çıkarılması muvafık görülmüştür. 

îktısad encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

îktısad encümeni 9 - III -1938 
Esas No. 1/950 
Karar No. 21 

Yüksek Reisliğe 

ödünç para verme işleri hakkındaki 2279 nu
maralı kanuna ek olarak îktısad vekilliğince ha
zırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 15-1-1938 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan ve Encümenimize havale buyurulan ka
nun lâyihası Encümenimizde müzakere edildi : 

2279 numaralı kanun ile normal faiz haddi 
% 12 olarak tesbit edilmiş olmakla beraber % 25 
den fazla faiz filen menedilmiş ve 9 ncu maddesi 
ile % 12 den fazla olarak alınan faizlerden yüzde 
nisbeti itibarite idarei hususiyeler lehine ayrı
lan kısmı ile en yüksek faiz olan % 25 mikdarı 
ödünç para veren müesseselere ancak % 17,5 
mikdarmda bir menfaat temin etmiş bulun
makta idi. Bu kanunun tatbik sahasına girdiği 
dört buçuk senedenberi hemen hemen bütün ban
kaların % 12 den fazla faizle muamele yapma
makta oldukları ve bundan fazla faizle mua
mele yapagelmekte olan müesseselerin de adedi 
pek az olduğu îktısad vekâletini temsilen En
cümenimize gelen Ticaret umum müdürü tarafın
dan izah edilmiştir. 

îşbu kanuna ek olarak bu defa gelen lâyihada 
faizin ucuzlatılması ve tefeciliğin meni husu
sunda açılan mücadelede devam edilmek gaye
si istihdaf ve faiz haddi % 8,5 olarak tes
bit edilmiş bulunmaktadır. Hayatı ucuzlatmak 
için alınması kararlaştırılan tedbirler arasında 
bilhassa iktisadî mevzuda bu gayeyi temine ya

rayacak olan bu faiz mikdarının indirilmesi 
keyfiyetini en mühim sebeblerden telâkki eden 
ve yapacağı diğer bir çok iktisadî faydaları gö
ren Encümenimiz Hükümetin teklif eylediği 
bu kanun lâyihasını şükranla kabul eylemiştir. 
Lâyihanın birinci maddesinin ikinci fıkrasında 
tasrih edilen yüzde sekiz buçuk faiz mikdarı
nın ayni maddenin üçüncü fıkrasında zikre
dilen açık kredi şekillerindeki muamelelerde 
yüzde on ikiye kadar faiz alınabileceği kay-
dinin şümulü derecesi üzerinde tevakkuf eden 
Encümenimiz Hükümet tarafından vaki olan 
beyanatta açık kredinin karşılıksız ve teminat
sız ikrazlara münhasır olduğu ve kefaletli 
ve karşılıklı ikrazların ikinci fıkra hükmüne 
dahil bulunduğu bankalar kanununun 21 nci 
maddesindeki t arifat bu hususta vazih bir 
fikir verdiği zikredilmiş olmakla bu eksiltme 
keyfiyetinin hemen hemen bütün banka mua
melelerine şamil olabileceği kanaatine vâsıl 
olmuştur. 2279 numaralı kanunun 14 ncü mad
desinde yapılan tadilât ve 15 nci maddesinde ye
niden yapılan hükümlerle tahrir edilen şekil ay
nen kabul edilmek suretile lâyihanın birinci mad
desi ve işbu kanun lâyihası hükümlerinin tatbiki-
le haleldar olması muhtemel olan mükteseb hak
lara da dokunulmamak için bazı hükümleri ihti
va etmek üzere tedvin edilmiş olan ikinci mad
desi üçüncü ve dördüncü maddelerle aynen kabul 
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edilmiştir. 
Havalesi mucibince Adliye encümenine tevdi 

edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Iktısad E. Reisi M. M. N. Kâtib 

izmir Niğde Niğde 
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îzmir 

Bendi Anman 
Gazi Anteb 
R. Güreş 
Giresun 

Aydın 
N. Topcoğlu 
Gazi Anteb 
B. Kaleli 

Kocaeli 

Eskişehir 
Emin Sazak 

Konya 
Kâzım Olcay 

R. Köken Dr. R. Ferid Talay Dr. R. Ferid Talay Muzaffer Kılıç 1. Diblan 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M, M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 1/950 
Karar No. 24 

21 -VI - 1938 

Yüksek Reisliğe 

ödünç para verme işleri kanununa ek olarak 
Iktısad vekilliğince hazırlanıb İcra Vekilleri Hey
eti tarafından Başvekâletin 24 - I - 1938 tarih 
ve 6/318 sayılı tezkeresile Büyük Meclise arzolu-
nan lâyiha Adliye encümenine havale edilmekle 
Iktısad encümeninin mazbatasile birlikte Iktısad 
vekâleti tarafından gönderilen iç ticaret umum 
müdürünün huzurile tedkik ve müzakere olundu: 

Yüksek faizlerle ödünç para verme işlerinin 
memleket iktisadiyatı üzerinde yaptığı zararlı te
sirleri önlemek için 1938 senesinde Büyük Mec
lisçe kabul edilerek bu gün tatbik mevkiinde 
bulunan 2279 sayılı kanuınun 3 maddesini değiş
tiren ve bu değişiklik sebebile yapılmış olan mu
kavelelerin bir müddet için devamına da hüküm 
koyan bu kanun lâyihası halk ve memleket hak
kında meri kanun temin ettiği faydaların inkişafı 
mucib olmak bakımından esas itibarile Encümeni-
mizce kabul ve müzakereye şayan görülmüştür. 

Lâyihanın birinci maddesi 2279 sayılı kanunun 
9, 14 ve 15 nci maddeleri yerine kaim olacak 
maddeyi tesbit etmiştir. 

Bu maddelerden 9 neu maddenin yeni aldığı 
şekil ödünç para verme işlerinde yüksek faiz had-
dinin yüzde sekiz buçuğa ve teminat ve kefalet
siz olarak yapılan açık kredi muamelerinde yüzde 
on ikiye kadar olabileceği hükmünü ihtiva etmek
tedir. Bununla umum bankalar ve faizle para ka
zanmak için ödünç para verme işlerile meşgul 
olan hakikî veya hükmî eşhasın bu hadden fazla 
mikdar faiz alamıyacakları kabul olunmaktadır. 

Maddenin yeni şekline göre hükmünün şümul 

derecesi encümence münakaşa ve müzakere edil
miş ve varılan netice; zaten meri kanundaki hük
mün bankalarla faizle ödünç para vermeyi 
meşgale ittihaz eden banger misillû eşhas hak
kında olub bu tadil de ancak asıl kanunun birinci 
nladdesinde izin almaya mecbur hükmî ve hakikî 
eşhas ile bankaların ikraz işlerinde tâbi ola
cakları hükmü tazammun edib yoksa faiz yürü
tülecek bütün ticarî alış verişlerde ve tefeci ta
birinin medlulüne girmeyen hususî ödünç para 
verme işlerinde faiz haddini umumî şekilde 
tesbit eden bir hüküm olmadığıdır. Hatta tica
ret yapmaya esas nizamnameleri mucibince sa
lahiyetli olan bankaların bu kabil ticaret işle
rinde bu lâyiha hükmünün tatbik edilmiyeceği 
tabiî görülmüş ve sarih olan bu kanun met
ninde bir kayid konarak tesbitine lüzum görül
memiştir. 

Tefeciliği tarif eden 14 neü maddedeki de
ğişiklik, bu lâyiha ile 9 neu maddede tesbit edi
len yüksek haddinden fazla mikdarla faizle 
ödünç para veren kanunda yazılı banka ve hük
mî ve hakikî eşhasın tefeci sayılacağının ilâve
si lüzumundan dolayı yapılmıştır. 

On beşinci madde de faiz tabirine komusyon 
ve hesab masraflarının dahil bulunduğunu ve 
ancak tahakkuk emiş sigorta, arziye ve eksper 
ücretlerile muamele vergisinin faizden hariç ol

duğunu tasrih maksadile tertib edilmiştir. 
Meri kanuna göre evvelce yapılmış ödünç 

para verilmesine müteallik mukavelelerin bu lâ
yihanın kanun halini iktisab ile meriyete geç-
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meşinden itibaren üç sene için devam edebilece
ğini ve bu müddetten sonra iktisadî vaziyete gö
re lüzum görülürse İcra Vekilleri Heyetinin bir 
sene daha bunu temdide salahiyetli olduğunu 

1; 

gösteren hüküm Hükümetle mutabakat hâsıl 
olarak muvakkat madde halinde lâyihaya derco-
lunmuştur. • 

Encümenimizce değiştirilerek yazılan bu lâ
yiha havalesi mucibince Bütçe encümenine tev

di olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. E. Reisi 

Çorum 
Münir Çağıl 

Kayseri 
H. F. Perker 

Balıkesir 
O. Niyazi Burcu 

Kayseri 
R. Özsoy 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
Antalya 

T. Arıcan 
Kocaeli 

/ / . Hayrı Tan 
Manisa 

Refik İnce 

Kâtib 
Erzurum 

Fuad Sirmen 
Bursa 

S. Ferid Talay 
Ankara 

M. ökmen 

Bütçe encümeni mazbatası 

± B. M. M. 
Bütçe encümeni ı • 
Mazbata No. 123 
Esas No. 1/950 

Yüksek Reisliğe 

Ödünç para verme işleri hakkındaki 2279 sa
yılı kanuna ek olarak hazırlanıb Başvekâletin 
24 - I - 1938 tarih ve 6/318 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Iktısad 
ve Adliye encümenleri mazbatalarile birlikte 
encümenimize verilmiş olmakla Iktısad vekili 
Şakir Kesebir hazır olduğu halde okundu ve 
konuşuldu: 

Lâyüha 2279 sayılı kanunun 9 ncu maddesile 
tesbit edilmiş bulunan faiz haddini indirmekte
dir. Memlekette faiz haddi serbest olarak cere
yan etmekte iken 2279 sayılı kanun bu haddi 
tesbit etmiş ve mezkûr kanunla % 25 den fazla 
faiz almak filen menedilmiş ve bankalarca da 
% 12 den fazla faiz alınmamakta bulunmuş ol
duğu halde bu lâyiha ile azamî faiz mikdarı 
% 8 buçuk olarak tayin edilmiş bulunuyor. 

Kredinin ucuzlatılması yolunda başlıyan te
şebbüsün tatbikatında ikinci merhale teşkil 
eden bu hareket yerinde görülmüş ve bu bakım
dan lâyiha esas itibarile encümenimizce de ka
bul olunmuştur. 

Adliye encümenince hazırlanan şekil müzake
remize esas tutulmuş ve bu şekil üzerinde encü
menimizce aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

1 — Lâyihanın yazılışı şekli muhtemel bir 
karışıklığa meydan vermemek maksadile değiş
tirilmiş: ye kanunda tadil edilen her madde bir 
fıkra olarak değil müstakil bir madde olarak 

17 - V - 1938 

yazılmıştır. 
2 — Lâyihanın 15 nci maddesinde faiz tabi

rinde hangi masrafların dahil bulunduğu ve han
gilerinin dahil olmıyacağr sarahatle yazılı olduğu 
halde 9 ncu maddede yine bu masraflardan 
bahsedilmesini faydasız bir tekerrür sayan en
cümenimiz 9 ncu maddeyi sadece faiz haddini 
ifade eden bir madde şekline koymuştur. 

14 ncü madde dahi ifadeye daha ziyade vu
zuh vermek maksadile yeniden yazılmıştır. Mu
vakkat maddenin yazılış tarzı üzerinde tevakkuf 
olunmuştur. Yapıldıkları zamanlardaki kanun
lara göre faiz haddi tesbit edilmiş bulunan ödünç 
para verme mukavelelerini amme intizamına 
aid bir hükmü ifade eden bu kanunun şümulün
den kurtarmak maksadile sevkedildiği anlaşılan 
bu maddenin maksadı daha iyi ifade eder şekilde 
yeniden yazılması lüzumlu görülmüş ve üç seneden 
sonra Vekiller Heyetince tenzil edilen faiz haddi-
nin mevcud mukavelelere tatbiki müddetinin bir 
sene daha uzatılabileceğine aid olan hükmünün 
bu hususun icab ederse yeniden bir maddei k a 
nuniye ile Meclisten salâhiyet istenebileceği dü
şünülerek lâyihadan çıkarılmasına karar verilmişi 
ve mezkûr sebeblerden dolayı madde yeniden ya
zılmıştır. 

Diğer maddeleri aynen kabul edilmiş bulunan 
lâyiha Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
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Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur İsparta m Trabzon 

M. Şeref Özkan Mükerrem Ün\sal R. Karadeniz 

Kâtib 
istanbul Balıkesir Gazi Anteb 

F. öymen E. Adakan A. H. Ayerdem 

Gümüşane Manisa Maraş 
D. Sakarya T. Türkoğlu A. Tiridoğlu 

Mardin Muş Muş 
R. Erten Ş. Ataman Ş. Çüoğlu 

Ordu Seyhan Siird 
H. Yalman N. Eldeniz M. Mayakon 

Sivas 
Remzi Çiner 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ödünç para verme işleri hakkındaki 2279 numa
ralı kanuna ek kanun lâyihası 

HADDE 1 — 2279 numaralı ödünç para ver
me işleri kanununun 9, 14 ve 15 nci maddeleri 
aşağıda yazılı şekillerde değiştirilmiştir: 

Madde 9 — Ödünç para verme işlerinde, 
15 nci maddede yazılı komusyon ve masraflar 
da dahil olduğu halde, yüzde sekiz buçukdan 
(dahil) fazla faiz almak yasaktır. 

Ancak, açık kredi şeklindeki muamelelerde 
yüzde on ikiye (dahil) kadar faiz alınabilir. 

Madde 14 — Bu kanunun hükümlerine tâbi 
hakikî veya hükmî şahıslardan 9 ncu madde 
hükmüne aykırı hareket edenlere veya 1 nci 
madde mucibince izin usulüne tâbi olub da izin
siz faizle ödünç para vermeği itiyad edinenlere 
veya beyannamelerindeki şartlarını veya faiz 
hadlerini muvazaa ile gizleyen hakikî veya hük
mî şahıslara tefeci denir. 

Madde 15 — Faiz tâbirinde, ödünç para ver
me mukabilinde borçludan komusyon ve hesab 
masrafı vesair her ne nam ile olursa olsun alı
nan para dahildir. 

Ancak, mütehakkak sigorta ücretleri, ardiye 
ve eksper ücretleri faiz tabirinden hariçtir.) 

MADDE 2 — 1 ikinci kanun 1938 tarihinde 
mevcud bulunan ve ödünç para verme ve ban
kalar kanunları hükümlerine uygun olarak ya
pılmış olan mukavelelerin faiz haddine müteal
lik hükümleri, bu kanunun neşri tarihinden iti
baren, beş sene müddetle devam edebilir. 

ADLİYE' ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

18 - VI - 1933 tarih ve 2279 sayılı ödünç 
para verme işleri kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesine ve muvakkat 

bir madde eklenmesine dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — 2279 sayılı ödünç para ver
me işleri kanununun üç maddesi aşağıda yazılı 
şekillerde değiştirilerek numaraları hizalarında 
yazılan maddelerin yerine ikame olunmuştur: 

Madde 9 — ödünç para verme işlerinde, on 
beşinci maddede yazılı komisyon ve masraflar 
da dahil olduğu halde yüzde sekiz buçuktan 
fazla faiz almak yasaktır. 

Ancak; Açık kredi şeklindeki muameleler
de yüzde on ikiye kadar faiz alınabilir. 

Madde 14 — Birinci maddeye göre izin alma
ya mecbur olan hakikî veya hükmî şahıslardan 
bu mecburiyete riayet etmeyerek ödünç para ve
renlere veya dokuzuncu madde hükmüne aykırı 
hareket eyleyenlere veya beyannamlrindki şart
larım yahud faiz bedellerini muvazaa ile gizle
yenlere veya izinsiz faizle ödünç para vermeyi 
itiyat edenlere tefeci denir. 

Madde 15 — Faiz tabirinde, ödünç para ver
me mukabilinde borçludan komisyon ve hesab 
masrafı ve sair her ne nam ile olursa olsun alı
nan para dahildir. 

Ancak tahakkuk eden sigorta, arziye ve 
eksper ücreti ile damga resmi ve muamele ver
gisi faiz tabirinden hariçtir. 

MUVAKKAT MADDE — Ödünç para verme 
işlerile bankalar kanunları ahkâmına uygun ola
rak yapılmış olan mukavelelerin faiz haddine 
müteallik hükümleri bu kanunun neşri tarihin
den itibaren üç sene müddetle devam edebilir. 

Şu kadar İd, İcra Vekilleri Heyeti bu müd-
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞt I 

ödünç para verme işleri kanununun bazı madde
lerini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ödünç para verme işleri hak
kındaki 8 haziran 1933 tarih ve 2279 sayılı ka
nunun 9 ncu maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

ödünç para verme işlerinde % 8,5 dan faz
la faiz almak yasaktır. 

Ancak açık kredi şeklindeki muamelelerde 
% 12 ye (12 dahil) kadar faiz alınabilir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 14 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Birinci maddeye göre izin almağa mecbur 
olan hakikî veya hükmî şahıslardan bu mecbu
riyete riayet etmiyerek ödünç para vermeği iti
yat edenlere veya 9 ncu ve 15 nci maddeler 
hükümlerine aykırı hareket eyliyenlere ve be
yannamelerindeki şartlan ve faiz hadlerini mu
vazaa ile gizliyenlere tefeci denir. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 15 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Faiz tabirinde, ödünç para verme mukabilin
de borçludan komusyon ve hesab masrafı ve 
sair her ne nam ile olursa olsun alınan para da
hildir. 

Ancak tahakkuk eden sigorta, ardiye ve eks
per ücreti ile damga resmi ve muamele vergisi 
faiz tabirinden hariçtir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun me
riyetinden evvel mevcud kanunlara uygun ola
rak yapılmış mukavelelerin faize müteallik hü
kümlerine üç seneyi tecavüz etmemek şartile 
mukaveledeki müddetin devammca riayet olu
nur. Ancak tarafların birrıza faiz hadlerini in- j 
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MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun tatbikma icra 
Vekilleri heyeti memurdur. 

15 - 1 - 1938 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

C. Bayar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Dr. T. R. Araş F. Ağrah 
Mî. V. Na. V. Ik. V. ve Zr. V. V. 

8. Ankan A. Çetirikaya Ş. Kvsebir 
S.I .M.V. G. I. V. 

Dr. H. Alataş Bana Tarhan 

8 — 
I Ad. E. 

detin bir sene daha uzatılmasına karar verme
ğe salahiyetlidir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
I teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini tat-
bika icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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B. E. 

dirmeğe haklan her zaman mahfuzdur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

I I < • » H 
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S. Say ısı: 185 
İspençiyari ve tibbî müstahzarlar kanununun 18 nci mad
desinin değiştirilmesine ve mezkûr kanunun 16 net mad
desini değiştiren 3304 sayılı kanun ile 17 nci maddesinin 
kaldırılmasına dair kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî 

muavenet, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/975) 

i. T-c-
Başvekâlet , 28 - III -1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1151 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
1262 sayılı İspençiyari ve tıbbi müstahzarlar kanununun 18 nci maddesinin değiştirilmesine ve 

mezkûr kanunun 16 nci maddesini değiştiren 3304 sayılı kanun ile 17 nci maddesinin kaldırılmasına 
dair Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 21 - III - 1938 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe 

Memleket dahilinde imal veya ecnebi memleketlerden idhal olunan ispençiyari ve tıbbî müstah
zarlar 1262 numaralı ve 21 - • V - 1928 tarihli kanunun 16 ve 17 nci maddeleri mucibince, zarflan üze
rinde yazılı satış fiatlarına göre bir kuruştan beş kuruşa kadar muhtelif nisbetlerde istihlâk resmine 
tâbi tutulmuş ve bunlardan satış fiatı yirmi beş kuruşa kadar olanlar 3304 numaralı ve 5 - I - 1938 
tarihli kanunla, vergiden muaf kılınmıştı. ' 

Halkın sıhhî ihtiyaçlarını temin eden bu mevzudan yergi alınması bu ihtiyaçları tazyik etmekte 
olduğu anlaşıldığından, Hükümetçe hayat pahalılığı ile girişilen mücadelede bu vaziyet de nazarı 
dikkate alınarak, senelik hâsilâtı otuz kırk bin lira arasında bulunan bu resmin tamamen kaldırılması 
muvafık görülmüş ve bu maksadla işbu kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Sıhhat ve î. M. Encümeni 13 - IV -1938 

Esas No. 11975 
Karar No. 6 

Yüksek Reisliğe 

1262 sayılı ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar ve mezkûr kanunun 16 nci maddesini değiştiren 
kanununun 18 nci maddesinin değiştirilmesine 3304 numaralı kanun ile 17 nci maddesinin kal-



dırıkjaasına dair Maliye vekilliğince hazırla
nan ve îcra Vekilleri heyetince Yüksek Mecli
se arzı kararlaştırılıb Başvekâletin 28 mart 1938 
tarih ve 6/1151 sayılı tezkeresile Yüksek Reis
liğe sunulan kanun lâyihası ve esbabı mucibe 
mazbatası Encümenimize havale buyurulmakla 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti müsteşarı 
Doktor Asım Arar ve Maliye vekâleti Varidat 
umum: müdürü hazır oldukları halde okundu ve 
konuşuldu. 

12$<2 sayılı ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar 
kanununun 16 nci maddesini değiştiren 3304 
sayılı kanun mucibinnce Türkiye dahilinde imal 
r e hariçten idhal olunan tıbbî müstahzarlardan 
satış fiatları yirmi beş kuruştan fazla olanlar 
iki kuruştan beş kuruşa kadar istihlâk resmine 
tâbi tutulmakta ise de halkın sıhhî ihtiyaçlarını 
temin eden bu müstahzarlardan vergi alınması 
Hükümetçe muvafık görülmediğinden 3304 sa
yılı kanun ile 1262 sayılı kanunun tıbbî müs
tahzarlardan istihlâk resminin alınması şekil
lerini tarif eden 17 nci maddesinin ilgası ve 18 
nci maddesinin buna göre tadili teklif edilmek
tedir. Halkımızın sıhhatini korumaya matuf 

Malîye encümeni 

T.B.M.M. 
Maliye encümeni 

Esas No. 1/975 
Karar No. 28 

Yüksek 

1262 numaralı ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar 
kanununun 17 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve muaddel 16 nci maddesile 17 nci maddesinin 
kaldırılmasına dair oluib îcra Vekilleri Heyetinin 
21 - I I I - 1938 tarihli kararına tevfikan Başvekâ
letin 28 - I I I - 1938 tarihli ve 6/1151 numaralı 
tezkeresile Yüksek Reisliğe sunulan kanun lâyi
hası ve esbabı mucibesi Sıhhat ve içtimaî muave
net encümeninin buna dair mazbatasile birlikte 
Encümenimize tevdi edilmekle Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâletile Maliye vekâleti namını tem
sil eden umum müdürler hazır olduğu halde mez
kûr evrak okundu ve görüşüldü: 

Şimdiye kadar dahilde imal veya hariçten id-

( S. Sayif 

olan Hükümetin bu teklifi encümenimizce de 
muvafık görülmüştür. 

Lâyihanın muvakkat maddesinde yazılı olan 
istihlâk pulları, yukarıda isimleri yazılan vekâ
letler mümessillerinin verdikleri izahata göre 
tıbbî ve ispençiyari müstahzar yapanlar tara
fından ihtiyaçları nisbetinde satın-alındığını ve 
kanunun meriyeti tarihine kadar ellerinde bu
lunan pullan sarfedecekleri için alâkadarların 
bu yüzden zararları varid görülmemiş olduğun
dan kanun lâyihası aynen kabul edilmiş ve ha
valesi mucibince Maliye encümenine verilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Sıhhat ve t. M. En. R. Bu M. M. Kâtib 
Erzurum Bayazıd Edirne 

Dr. A. F. Tuzer Dr. H. Kural Dr. F. TU emik 
Balıkesir Bursa 

Dr. H. Vasıf Somyürek Dr. S. Konuk 
Çankırı Kayseri Kütahya 

H. özgener 8. Turgay Dr. Şakir E diz 
Malatya Niğde Ordu 

Dr. H. Oytaç A. Vefik TJluçay Dr. Z. N. Yaltırım 
Sinob Denizli 

U. Okan Dr. H. Berkman 

mazbatası 

26 - IV - 1938 

Reisliğe 

hal edilen tıbbî müstahzarlardan, üzerlerine pul 
yapıştırılmak suretile alınmakta olan istihlâk 
resminin, halkın ihtiyacını tazyik etmesine ibinaen 
gelecek seneden itibaren alınmaması takarrür et

tiğine göre bu maksadla kanunun 16 ve 17 nci mad
delerinin büsbütün ve 18 nci maddesinin de yalnız 
birinci fıkrasının kaldırılması iktiza edeceğinden 
bu maksadla tanzim edilen lâyihai kanuniye mu
vafık görülmüş ve şu kadar ki muvakkat maddede 
müstahzarlar üzerine yapıştırılmış bulunan pul
lara dair hüküm noksan görüldüğünden mezkûr 
maddeye (yapıştırılmış olan veya) kelimeleri ilâ
ve edilmek suretile maddenin tashihan yazılma
sına lüzum görülmüştür. 
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Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi bu-

yurulmak üzere Yüksek Eeisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi Bu M. M. Kâtib 
Bayazıd Yozgad Yozgad 

/ . Tav E. Draman E. Draman 

1262 sayılı ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar 
kanununun 18 nci maddesinin değiştirilmesine 
ve mezkûr kanunun 16 ncı maddesini değiştiren 
3304 sayılı kanun ile 17 nci maddesinin kaldı
rılmasına dair olub Başvekâletin 28 mart 1938 
tarih ve 6/1151 sayılı tezkeresile Yüksek Mecli
se sunulan kanun lâyihası Sıhhat ve içtimaî mu
avenet ve Maliye encümenleri / mazbatalarile 
birlikte encümenimize verilmiş; olmakla okun
du ve konuşuldu: 

İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanunu
nun 16 ncı maddesini değiştiren 3304 sayılı ka
nunun Yüksek Heyetçe müzakeresi sırasında 
halkm sıhhatine yarayan maddeler üzerinden 
alınmakta olan istihlâk resminin 1938 malî yılı 
başmdan itibaren kaldırılmasına işaret edil
mişti. 

Bu lüzum üzerine Hükümetçe tanzim edile
rek Yüksek Heyetin tasvibine arzolunan kanun 

Diyarbakır istanbul Mardin 
H. öniz A. Bayındır O. Dinçer 
Manisa Bursa Gümüşane 

T. Hitit Dr. G. Kahraman Ş. öndersev 
İzmir Zonguldak 

K. Bursun S. Necati 

lâyihası encümenimizce de esas itibarile muva
fık görülmüş ve Maliye encümeninin hazırladı
ğı şekil dairesinde ve yalnız başlıkta yazıya aid 
bir değişiklik yapılmak suretile kabul edilmiş
tir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis R .V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal R. Karadeniz 
Kâtib 

istanbul Gazi Anteb Kayseri 
F. öymen A. H. Ayerdem F. Baysal 
Kırklareli Manisa Maraş 
Ş. ödül T. Türkoğlu A. Tiridoğlu 
Mardin Ordu Sivas 

R. Erten H. Yalman Remzi Çiner 
Trabzon 

Sırrı Dwj 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
Bütçe encümeni ı 17 - V - 1938 
Mazbata No. 124 
Esas No. 11975 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 185 ) 
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HÜKÛMETİN TEKLİFİ 

1262 numara ve 21-V-1928 tarihli ispençiyari 
ve tıbbî müstahzarlar kanununun 18 nci mad-
desinİkı değiştirilmesine ve mezkûr kanunun 
16 nc% maddesini değiştiren 3304 numara ve 
5 - I - 1938 tarihli kanun ile 17 nci maddesi

nin kaldırılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1262 numaralı ve 21-V-1928 
tarihli kanunun 18 nci maddesi aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir: 

10 ncu madde mucibince yapılacak tahlil ne
ticesinde saf ve formülüne muvafık olmadığı te-
beyyün eden müstahzarlara vaziyed olunarak 
mahkeme kararile imha olunur ve sahibinden 
elli liradan beş yüz liraya kadar ağır para ceza
sı alınır. Bu suçun tekerrürü halinde imal ve
ya idhal müsaadesi istirdad olunur. 

MADDE 2 — Ayni kanunun 16 nci maddesi
ni tadil eden 3304 numaralı ve 5-1-1938 tarihli 

kanunla, 17 nci maddesi ilga edilmiştir.' 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun meri
yete girdiği tarihte, tıbbî ve ispençiyari müs
tahzarlara yapıştırılmak üzere malsandıkları ve
ya gümrük idarelerinden satm alınmış bulu
nan istihlâk pullarının bedeli iade edilmez. An
cak sahiblerinin ellerinde bulunan pullu müs
tahzarlar tamamen satılmcaya kadar bunların 
satış kıymetine pul bedellerini de zammederek 
müşteriden almağa hakları vardır. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1938 ta
rihinden mueberdir. t 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasma Adliye, 
Maliye ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilleri 
memurdur. 

j 21-IH4938 
BşİT. Ad.V. M.M.V. 

C. Boyar Ş. Saraçoğlu 
Da. V. H. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Dr. T. R. Araş F. Ağralt 
Mf. V. Na. V. îk. V. ve Zr. V. V. 

S. Ankan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S. Î.M. V. G. t V. Zr.V. 

Dr. H, Alatas Bana Tarhan 

XS. 

MALÎYE ENCÜMENİNİN DE&lŞTİRÎŞt 

1262 sayılı ve 21-V - 1928 tarihli kanu
nun muaddel 16 nci maddesile 17 nci 
maddesinin kaldırılmasına ve 18 nci 
maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

lâyihası 

HADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MjADDE 2 — Ayni kanunun 3304 sayılı ve 
5 - I - 1938 tarihli kanunla tadil edilen 16 nci 
maddesi ile 17 nci maddesi kaldırılmıştır: 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanun meriye
te girdiği tarihte, tıbbî ve ispençiyari müstah
zarlara yapıştırılmış olan veya yapıştırılmak 
üzere malsandıkları veya gümrük idarelerinden 
satm alınmış bulunan istihlak pullarının bedeli 
iade edilmez. Ancak sahiblerinin ellerinde bu
lunan pullu müstahzarlar tamamen satılmcaya 
kadar bunlarm satış kıymetine pul bedellerini 
de zammederek müşteriden almağa hakları var
dır . 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

ESI.: 185) 
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ktfrTÇE ELNCÜMEİNÎNİN DEĞÎŞTÎEÎŞÎ 

İspençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanu
nunun 18 nci maddesinin değiştirilmesi
ne ve tazı hükümlerinin kaldırılmasına 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi ay
nen 

MADDE 2 — Maliye encümeninin ikinci 
maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE — Maliye encüme
ninin muvakkat maddesi aynen 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay* 
nen 

-t 

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen 

» • « 

•( S. Sayısı : 185 ) 





S. Sayısı: 186 
Millî Müdafaa ihtiyaçları için taahhüde girişilmesi hakkın-

da kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (I 1040) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1970 

11 -V -1938 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa ihtiyaçları için (125,5) milyon liraya kadar taahhüde girişilmesi hakkında Maliye 
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 5 - V - 1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Boyar 

125,5 milyon liralık fevkalâde tahsisat için esbabı mucibe lâyihası < 

.Dünya1 siyasal vaziyetinin doğurduğu sebebler karşısında cihan devletlerinin müstakbel bir savaş 
için bütün kuvvetlerile silâhlandıkları malûmdur. Coğrafî ve siyasal durumu itibarile pek mühim bir 
mevkide bulunan Türkiye Cumhuriyetinin de esasen tarihî ve yüksek mevcudiyete sahib bulunan 
ordusunun da daha ziyade kuvvetlendirilmesi zarurî görülmüş ve bunun için yeni bir teslihat 
programı hazırlanmıştır. Teklif edilen 125,5 milyon liralık fevkalâde tahsisat ile bu program tahak
kuk ettirilecektir. Bunda bilhassa ağır çapta sahil toplarımızın hava müdafaa vasıtalarımızı, deniz 
kuvvetlerimizi, ağır ve hafif eslihamızı tezyid ve askerî fabrikalarımızın mübrem noksanlarını ta
mamlamak esasları düşünülmüştür. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 
Karar No. 48 
Esas No. i/1040 

16- V-1938 

Yüksek Başkanlığa 

Millî Müdafaa ihtiyaçları için 125,5 milyon 
liraya kadar taahhüde girişilmesi hakkında 
Maliye vekilliğince hazırlanan ve Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte sunulduğuna dair olub en
cümenimize verilen Başvekâletin 11 - V -1938 
tarihli ve 6/1920 sayılı tezkeresi ve ilişik lâyiha 
encümenimizce M. M. vekili ve Maliye Bütçe 
umum müdürü huzurile okundu ve görüşüldü. 

Verilen izahata ve bağlı esbabı mucibeye gö
re kanun lâyihası encümenimizce aynen kabul 
edilmiş ve havalesi mucibince Bütçe encümeni
ne verilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuş
tur. 

M. M. E. Reisi 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 

M. M. 
Erzurum 
Ş. Koçak 

Kâtib 
Samsun 

B. Bark'm 



Antalya 
C. Mengilibörü 

İstanbul 
Dr. H. S. Erel 

Balıkesir 
C. Esener 

Manisa 
K. N. Duru 

Erzurum 
A. Akyürek 
Kırşehir 

L. M. Özdeş 

Tekirdağ 
R. Apak 

Yozgad 
C. Arat 

Urfa 
Ahnied Yazgan 

Çoruh 
Asım Us 

Tokad 
/ / . Konay 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 125 
Esas No. 1/1040 

18 -V - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa ihtiyaçları için 125 buçuk 
milyon lira tahsisine dair olub Başvekâletin 11 
mayıs 1938 tarih ve 6/1970 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise gönderilen kanun lâyihası Millî 
Müdafaa encümenince de tedkik edildikten 
sonra bu encümenin mazbatasile birlikte encü
menimize verilmiş olmakla Millî Müdafaa ve 
Maliye vekilleri hazır oldukları halde okundu 
ve konuşuldu: 

Milli Müdafaamıza aid -hazırlanan yeni bir 
programın tatbiki için tanzim ve teklif olunan 
bu lâyiha Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri 
dinlenildikten sonra heyeti umumiyesi itibarile 
encümenimizce de kabul edilmiştir. 

Bu iş için tahsis edilen tahsisatın karşılığı 
aid olduğu yıl bütçelerinin normal varidatile 
temin edileceği ifade edilmiş ve bu hususta 1938 
malî yılı Millî Müdafaa (Kara) bütçesile As
kerî fabrikalar bütçesine 8 buçuk milyon liralık 
tahsisat konulmuştur. 

Lâyihanın birinci maddesinde yazıya aid bir 

değişiklik yapılmış diğer maddeler aynen kabul 
olunmuştur. 

Hazırlanan lâyiha müstacelen müzakeresi di-
leğile Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal R. Karadeniz 
Kâtib 
İstanbul Balıkesir Gazi Anteb 

F. öymen E. Adakan' A. H. Ayerdem 
Grümüşane Kayseri Kırklareli 

D. Sakarya F. Baysal Ş. -Ödül 
Malatya Maraş Mardin 
M. öker A. Tiridoğlu R. Erten 

Muş Muş Ordu 
Ş. Çiloğlu Ş. Ataman H. Yalman 

Seyhan Siird Sivas 
N. Eldeniz M. Mayakon Remzi Çiner 

Trabzon 
Sırrı Day 

( S. Sayısı : 186 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Millî Müdafaa ihtiyaçtan için (125,5) 
milyon liraya kadar taahhüde girişilme

si hakkında kanun lâyihası 
* MADDE 1 — Millî Müdafaa ihtiyaçları için 

(125,5) milyon liraya kadar 1938 - 1948 yula
rına geçici taahhüde girişmeğe Millî Müdafaa 
vekili mezundur. 3 ncü madde mucibince çıka
rılacak bonolarm faizi tahhüd salâhiyetine 
mahsub edilir. 

Her sene ödenecek mikdar 12,5 milyon lirayı 
geçemez. Şu kadar ki, senesi içinde sarfedile-
meyen mikdan tecavüz etmemek ve. müteaMb 
sene bütçesinin Meclise tevdiinde karşılığı ter
tibine konulmuş olmak şartile senelik tediye 
mikdarmm 14,5 milyon liraya çıkarılması caiz
dir. 

MİABDE 2 — (125,5) milyon liranın kara, 
hava, deniz ve askerî fabrikalara aid muhtelif 
hizmetler arasmda sureti tevzii ve senelik tedi
ye mikdarmm bu teşeküller . arasmda tefriki 
İcra Vekilleri Heyetince yapılır. 

Her sene ödenmesi lâzımgelen mikdarlar, te-
allûk ettiği bütçelerde ayrı tertiblere konulacak 
tahsisatla karşılanır. 

MADDE 3 — Birinci madde mucibince gi
rişilecek taahhüdlere mukabil faizlerile birlikte 
umumî yekûnu (125,5) milyon lirayı ve senelik 
baliği birinci maddenin ikinci fıkrasında yazı
lı mikdarları geçmemek üzere bono çıkarmağa 
Maliye vekili mezundur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri 
muteberdir. 

tarihinden 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

5 - V - 1938 
Bş. V. 

C. Bayar 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. ; V / 

S. Arıkan 
S. î. M. V. 
Dr. E. Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
. A. Çcünhaya 

G-. t. V. 
ilana Tarlıan 

M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 
F. Ağrah 

îk. V. 
Ş. Kesebir 

Zr. V. 
F. Kurdoğlu 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1 — Millî Müdafaa ihtiyaçları için 
(125,5) milyon liraya kadar 1938 -1948 yılları
na geçici taahhüde girişmeğe Millî Müdafaa ve
kili mezundur. Üçüncü madde mucibince çıkarı
lacak bonolarm faizi dahi bu mikdarda dahil
dir. 

Her sene ödenecek mikdar 12,5 milyon lira
yı geçemez. Şu kadar ki senesi içinde sarfedile-
meyen mikdan tecavüz etmemek ve müteaMb 
sene bütçesinin Büyük Millet Meclisine tevdi
inde karşılığı tertibine konulmuş olmak şartile 
senelik tediye mikdarmm 14,5 milyon liraya 
çıkarılması caizdir. 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 — Aynen kabul 

MADDE 4 — Aynen kabul 

MADDE 5 — Aynen kabul 
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S. Sayısı: 187 
Devlet demiryolları bir kısım işletme işlerinin sureti idare
sine ve demiryolları inşaat mukavelelerinden mümbais 
gümrük resmile diğer vergilerin mahsubuna dair kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (I/732) 

T.C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/953 

24 -III -1937 

Büyük Millet Meclisi yüksek Reisliğine 

Devlet demiryolları bir kısım işletme işlerinin sureti idaresine ve demiryolları inşaat.mukave
lelerinden mümbais Gümrük resmile diğer vergilerin mahsubu hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetince 19 - III - 1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. . ' • - • - . -

Başvekil 
1. İnönü 

Bu kanun lâyihasının esbabı mucibesi 1937 yılı muıvazenei umumiye kanunu esbabı 
içinde zikredilmiştir. 

mucibesi 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 
Mazbata No. 120 
Esas No. 1/732 

18 -V - 1938 

Yüksek Eeisliğe 

Devlet demiryolları bir kısım işletme işlerinin 
sureti idaresine ve demiryolları inşaat mukave
lelerinden mümbais gümrük resmi ile diğer 
vergilerin mahsubu hakkında olub Başvekâ
letin 24 mart 1937 tarih ve 6/953 sayılı tezkere-
sile Yüksek Meclise gönderilen kanun lâyihası 
Encümenimize havale edilmiş olmakla Nafıa ve
kâleti namına Münakalât dairesi reisi Kadri Mus-
luoğlu ve Maliye vekâleti namına Bütçe ve malî 
kontrol umum müdürü Cemal Yeşil hazır olduk
ları halde okundu ve konuşuldu : 

Teklif olunan lâyihadaki maddeler 1931, 1932 
ve 1933 muvazenei umumiye kanunlarile tedvin 

edilerek hükümleri 1937 malî yılı içinde dahi 
muhafaza edilen maddelerdir. Daimî hükümle
ri ihtiva eden bu maddelerin müstakil bir ka
nun halinde tedvini düşüncesile tanzim ve 
sevkedilmiş olan bu lâyiha Encümenimizce de 
yerinde görülmüş ve aşağıda arzolunan Ibazı deği
şikliklerle kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesi; 1931 senesi ha-
ziranı başından itibaren Devlet demiryolları ve 
limanları umumî idaresinden Nafıa vekaletine 
alınan inşaat işlerinden mütevellid hususların 
hususî bir kanun ile tayin edilmesi yolunda bi-
dayeten Devlet demiryolları ve limanlan işlet-



me utaum müdürlüğünün 1931 malî senesi büt
çe kanununun beşinci ve sonra 1932 malî yılı 
umumî muvazene kanununun 31 nci maddesile 
tedvin edilmiş bir hükümdür. 

Bu madde hükmüne tevfikan hazırlanarak 
Başvekâletin 1 - I - 1933 tarih ve 6/9 sayılı fez-
keresîle Yüksek Meclisin tasvibine arzolunan ka
nun lâyihası Nafıa encümenince tedkik edildik
ten sonra Bütçe encümenine havale edilmişse de 
lâyihanın encümende müzakeresi sırasında te
bellür eden vaziyetlere göre yeni bir lâyiha tan
zimi için mezkûr lâyiha Başvekâletin 30-XII-1933 
tarih ve 6/3826 sayılı tezkeresile Yüksek Meclis
ten geri alınmış ve bu babda henüz Yüksek Mec
lisin tasvibine yeni bir lâyiha arzolunmamıştır. 
Bu lâyiha gelinceye kadar mezkûr hükmün deva
mı zarurî bulunduğundan aynen kabul edilmiş
t i^ 

Lâyihanın ikinci maddesi 1932 malî yılı mu
vazenei umumiye kanununun 33 ncü maddesile 
tesis edilmiş bir hükümdür. Bu hükme göre 
resmen işletmeğe açılarak bakrmı da Devlet de
miryolları işletme idaresine devredilen hatlarm 
noksanlarını ikmal için Nafıa vekâleti bütçesin
den mezkûr idareye bir tahsisat verilmektedir. 

Demiryolları inşaatının devam etmekte bulun
masına binaen madde hükmünün muhafazası 
zarurî görülmüş ve ancak işletme idaresine dev
redilen hatların noksanlarını ikmal için Nafıa 
vekâleti bütçesinden mezkûr İdareye verilecek pa 
ranm idare bütçesinin varidat ve masraf kısım

larında da yer almasını temin için maddenin so
nuna bir fıkra eklenmesi kabul olunmuştur. 

Lâyihanın üçüncü maddesi, 1933 malî yılı 
muvazenei umumiye kanununun aynidir. Muka
veleleri mucibince Nafıa vekâletine teveccüh eden 
demiryolları malzemesi gümrük resmi ile diğer 
vergilerin nâzım varidat ve masraf fasıllarına ka-
yid olunarak mahsubları yapılacağına müteallik 
olan bu madde, son fıkrası kaldırılmak suretile 
kabul edilmiştir. 

Lâyihanın dördüncü maddesi, 1932 ve beşinci 
maddesi 1931 malî yıllan muvazenei umumiye 
kanunlarının 34 ve 13 ncü maddelerinin mütena
zırı olub hükümlerinin muhafazası zarurî olduğu 
cihetle teklif veçhile kabul olunmuştur. 

Meriyete müteallik olan 6 nci madde ise değiş
tirilmiş ve lâyiha arzolunan değişiklik dairesinde 
Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yük
sek Reisliğe sunulmuştur. 

Kâtib 
İstanbul 

F. öymen 
Gümüşane 
D. Sakarya 

Muş 
Ş. Çiloğlu 

Sivas 
Remzi Çiner 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Balıkesir 

E. Addkan 
Malatya 
M. ök&r 

Muş 
Ş. Ataman 

Seyhan 
N. Eldeniz 

M. M. 
Trabzon 

B. Karadeniz 
Gazi Anteb 

A. H. Ayerdem 
Maraş 

A. Tiridoğlu 
Siird 

M. Mayakon 
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.̂ 3 — 
HÜÇÛMETÎN TEKLİFİ 

Devlet Demiryolları bir kısım işletme islerinin 
sureti idaresine ve demiryolları inşaat mukave
lelerinden mümbais gümrük resmile diğer vergi

lerin malısubuna dair-kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet demiryolları inşaatı ile 
işletme işlerinin ayrılmasından mütehaddis va
ziyetin netayici kanunu mahsusla tesbit ve tan
zim edilinceye kadar bu vaziyetin işletmeğe ta
allûk eden hususatı Nafıa vekâletince tayin olu
nacak esaslara göre idare olunur. 

MADDE 2 — Resmen işletmeğe açılmış ve 
bakımı da işletme idaresine devredilmiş bulu
nan hatlarm devir mazbatalarile tesbit edilen 

nevakıs bedelleri için Nafıa vekâleti bütçesinden 
ifraz edilecek mebaliğ işletme idaresine verilir. 

MADDE 3 — Devlet demiryolları inşaat 
mukavelelerile işbu inşaata müteallik mubayaa 
mukavelelerinden dolayı verilmesi lâzrmgelen 
gümrük resmi ve diğer vergiler nazmı varidat 
ve masraf fasıllarına kayid ve mahsub olunur. 
Evvelce tahakkuk edibte henüz tesviye edil
memiş olan vergi ve resimler dahi bu hükme 
tâbidir. 

MADDE 4 — İşletmeğe açılmış hatlarda in
şaat teşkilâtı tarafından yapılan ikmali nevakıs 
ameliyelerinde veya bir senelik tamirat işle
rinde çalışan memur ve müstahdemler ve bun
ların eşya ve erzakı ve bu kısmın baknnma muk-
tazi malzeme o mintakaya inhisar etmek ve 
işletmede cari usuller tatbik edilmek şartile 
meccanen nakledilir. Bunun gibi muhtelif hat
lardaki nevakzsm ikmalinde müstahdem seyyar 
inşaat memur ve müstahdemleri de vazifeten 
seyahatlarmda iş vagonları ve eşyalarile birlik
te meccanen nakledilir. 

MADDE 5 — Yeni inşa edilen demiryolla
rından resmen işletilmeğe açılmayanlar üzerin-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTtRÎŞt 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Resmen işletmeye açılmış ve 
bakımı da işletme idaresine devredilmiş bulu
nan'hatlarm devir mazbatalarile tesbit edilen 
noksanlarının bedelleri için Nafıa vekâleti büt
çesinden ifraz edilecek mebaliğ işletme idaresine 
veriliri 

Bu para Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü bütçesinin varidat 
kısmında (Noksanlar bedellerine mahsuben 
umumî muvazeneden alman) adı ile açılacak bir 
fasla irad ve masraf kısmmda (işletmeğe açıl
mış hatlarm devir mazbatalarında gösterilen 
noksanlarının ikmali masrafı) adı ile açılacak 
bir fasla tahsisat kaydolunur. 

MADDE 3 — Devlet demiryolları inşaat 
mukavelelerile işbu inşaata müteallik mubayaa 
mukavelelerinden dolayı Hükümetçe verilmesi 
lâzımgelen gümrük resmi ve diğer vergiler nâ
zmı varidat ve masraf fasıllarına kayid ve mah
sub olunur. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 
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— 4 — 
de Naifıa vekaletince tanzim olunacak tarif elere 
tevfikan ücret almmak şartile nakliyat icrasına 
mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun 1 haziran 1937 ta- MADDE 6 — Bu kanun 1 haziran 1938 ta
rihinden muteberdir. rihinden muteberdir. 

MADDE 7 — Bu kanun hükümlerini icraya MADDE 7 — Aynen kabul 
Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

. 19-111-1937 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. • , . 

î. İnönü Ş. Saraçoğlu K.Özalp 
Da. V. Ha. V. Mal. V. V. 

Dr. T. R. Araş Dr. R. Saydam 
Mf, V. Na. V. ; îk. V. 

S. Af ikan A. Çetirikaya C. Bayar 
S. I. M. V. G. î. V. Zr. V. 

Dr. R. Saydam Rana Tarkan Muhlis Erkmen 
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