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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

iki kişinin ölüm cezasma çarptırılmasına, 
Etüd kitabı olarak kullanılmak üzere eski harf

lerle basılmış kitablarm okul ve kültür kurumları 
kitab evlerine konulmasının 1353 sayılı kanunun hük
müne aykırı olmayacağına dair mazbatalarla 

inhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçe 
kanunu lâyihası müzakere ve kabul edildi. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti teşkilât ve me
murin kanununa bir madde eklenmesine dair kanun 
lâyihasının birinci müzakeresi yapıldı ve cuma 
günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili 
Ş. Günaltay 

Kâtib 
Niğde 

Cavid Oral 

Kâtib 
Gazianteb 
Bekir Kaleli 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Tezkereler 

1 — inhisarlar idaresinin 1939 yılı ihtiyacı için 
dışarıdan tedarik edilecek sandıkhk tahtaların gümrük 
resminden 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete isti
naden tenzilât yapıldığından keyfiyetin tasdiki hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/98) (Iktısad, Gümrük 
ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenlerine). 

Mazbatalar 
2 — Konya ovası sulama idaresi 1934 yılı hesabı 

katğisine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Konya 
ovası sulama idaresi 1934 yılı hesabı katğisi hakkında 
kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni maz
batası (3/80, 1/118) (Ruznameye) 

3 — Türkiye - Yunanistan arasmda aktedilen ve
teriner mukavelenamesinin tasdiki hakkında kanun 
lâyihası ve Hariciye ve Ziraat encümenleri mazbata
ları (1/23) (Ruznameye) 

4 — Düzcenin Efteni Hacısüleymanbey köyünden 

Havrioğullarmdan Hasan Ali Tonyanın ölüm cezasma 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası (3/23) (Ruznameye) 

5 — Ereğlinin Ömerli köyünden Çolakoğullarmdan 
Durmuşoğlu Bayram Oktayın ölüm cezasma çarptı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye en
cümeni mazbatası (3/42) (Ruznameye) 

6 — Gaziantebin Zambur köyünden Haydaroğlu 
Abdullah Kirtilin ölüm cezasına çarptırılması hakkın
da Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/25) (Ruznameye) 

7 — Konyanm Hasandede mescid mahallesinden 
Mustafa kızı Huriye Senelin ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encü
meni mazbatası (3/28) (Ruznameye) 

8 — Vezirköprünün Taşkale mahallesinde mukim 
Kara Memedoğullarmdan Cemal Sakarm ölüm ceza
sma çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası (3/47) (Ruznameye). 

B Î R Î N O Î CELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Befet Canrtez 
KÂTtBLER : Vedid Uzgören (Kütahya), Oavid Oral (Niğde) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
BAŞKAN — ölüm cezası hakkında bir maz

bata vardır, okunacaktır. 
1 — Eşmenin Bozlar köyünden Akıncıoğl-

lartndan Hüseyinoğlu Mustafa Akıncının ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye encümeni mazbatası 3/24 [1] 

BAŞKAN — Mazbatayı reye arzediyorum. 

[1] 26 sayûı basmayazı zabtın sonundadtr. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
2 — Haziran : ağustos 1938 aylarına aid 

raporun sunulduğuna dair Divanı muhasebat 
riyaseti tezkeresi ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası (3/51) [2] 

BAŞKAN — Divanı muhasebat raporunu 
müzakere ediyoruz. Söz istiyen var mı? Mazba-

[2] 18 sayüı basmayzı zabtın sonundadtr. 
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tanm heyeti umumiyesini tasvibinize arzediyo-
rum. Mazbatayı tasvib buyuranlar lütfen işaret 
buyursun. Tasvib edilmiştir. 

3 — Devlet demiryolları ve Umanlatı umum 
müdürlüğü 1939 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası (1/3) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmiyener... 

MALÎL MENTEŞE (îzmir) — Heyeti umu
miyesi hakkında vekilin izahat vermesini rica 
ediyorum. 

MÜNAKALÂT VEKlLİ ALİ ÇETÎNKAYA 
(Afyonkarahisar) — Devlet demiryolları, Devle
tin ihtiyacı olan işleri temin etmek ve ayni za
manda ammenin işlerini suhuletle yapabilmek 
hususlarını vazifesinin esası saymaktadır. Bu 
idareyi elimize aldığımız andan itibaren bu iki 
esas vazife üzerinde elimizden geldiği kadar ça
lıştık, ve çalışmaktayız. 1934 senesinde üzeri
mize aldığımız Devlet demiryollarının varida
tı, 16 - 17 milyon arasmda idi. Bu gün 39 mil

yon küsur lira üzerindeyiz. O tarihte yolcu nak
liyatı takriben 8 milyon reddesinde idi. Her se
ne bu mikdar muntazaman çoğalmıştır. 938 se
nesinde 25 milyondan fazlaya çıkmıştır (Bravo 
sesleri). Yani bir sene içerisinde memleketimiz
de 25 milyon küsur insan seyahat etmiştir. Bu
nun ifadesi şudur : Memlekette hareket uyan
mıştır. Bu geniş seyahatlar; memleketin iktisa
dî, içtimaî ve ticarî hayatında bir inkişafın mü-
tezayid bir surette devam etmekte olduğunun 
ifadesi demektir. 

Demiryolları 1934 de 4000 küsur kilometre 
uzunluğunda iken şirketlerden satın aldıkları
mız ve inşa ettiklerimizle birlikte bu gün 7000 
kilometreye varmıştır (Bravo sesleri). 

Devlet demiryollarının, böyle bir taraftan 
muhtelif şirketlerden alınması ve bir taraftan 
da inşa edilmesi dolayısile, satm aldıkllanmızı 
tahkim etmek ve tipleştirmek tabiî esas vazife
lerimizden birisi oluyordu. Yine şirketlerin bi
ze bıraktıkları hatların ekserisi de, bilhassa umu
mî harb esnasında, yıpranmış olduğu için tra
verslerini, raylarını değiştirmek, tanzim etmek 
ve yenilemek te mühim vazifelerimizden biri idi. 
Bundan başka istasyonlarla hatlar üzerinde, 
daha bir takım hizmetlerin yapılması da icab 
etmekteydi. Rayları, Haydarpaşadan başlaya
rak Karaköye kadar, getirmiş bulunuyoruz. Bu 
sene pek yakında Eskişehire kadar bitmiş bu
lunacaktır. Bundan sonra ömürlerini ikmal et
miş olan rayları yenilemeğe devam edeceğiz. 
Sonra biri birlerine uymayan istasyonlardaki bo
zuklukları da tanzim etmekteyiz. Görüyorsu
nuz ki bazı yerlerde soğuğa ve sıcağa, yağmura 
karşı ihmal edilmiş istasyonlar vardı. Bunların 

[1] 14 sayıh basmayazı zabtın sonundadır. 
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önüne (Markez = Sundurma) yaparak halkın gi
diş ve gelişini ve istirahatlerini temin etmek is
tedik ve ne yapmak lazımsa yapıyoruz. 

Sonra istasyonlarda zahire muhafazasına 
mahsus olan hangarlar her tarafta perişan bir 
vaziyette idi. Bunları da, bir program dahilin
de, muntazaman her tarafta altlarını parkelemek 
ve betonlamak suretile, dağınık ve perişan va
ziyetleri izale suretile bu cihete de ehemmiyet 
verdik ve oldukça mühim bir mesafe de katetmiş 
bulunuyoruz Dikkat ederseniz göreceksiniz ki, 
istasyonlarımızdaki hangarlara, şimdi araba, 
yüklü beygir gibi şeyler sokulmamaktadır. 

Bir de su müşkülâtı vardı, istasyonlarda ge
rek sefer gerek hareketleri ve gerekse yolcular 
için su çok mühim bir mesele olmuştu. Bu kireç
li sular için de icab eden fennî tedbirleri aldık 
ve almakta bulunmaktayız. 

Elhasıl; bu imar ve inşa ve tanzim noktasın
dan, hatlarm vaziyetlerini İslah noktasından 
esas olarak ne lazımsa bunları yapmaktayız. 

Sonra tarife hususunda da her hususta eli
mizden geldiği kadar tarifelerimizi de ıslah et
mekte devam etmekteyiz. Bir fikir vermiş ol
mak için kısaca şunu arzedeyim ki, evvelce An-
karadan îstanbula kadar meselâ birinci mevki 
gidiş - 24 - 26 lira idi... Bu gün bu para ile ge
liş ve gidiş temin edilmektedir. Eşya dahi ayni 
şekilde % 20 : 70 arasmda ucuzlatümıştır. 

Görülüyor ki hiç bir vazifeyi ihmal etme
mekte ve ehemmiyetle her işe bakmaktayız. Te
ferruat üzerinde fazla izahat vermeği pek lü
zumlu görmüyorum. 

Elhasıl Demiryollar idaresi, Yüksek Meclise 
teminat olmak üzere söyleyebilirim ki, Devletin 
en iyi işleyen müessesesi haline gelmiştir. Per
soneli itibarile tam bir intizam ve mesleke mer-
butiyeti temin edilmiştir. Kendilerine tekaüd 
hakkı veren kanunun Büyük Meclisçe tasdik 
edilmesi ve tekaüd haklarını temin ettiğimiz için 
daha fazla emniyet ve huzur içinde bütün var-
lıklarile, çoluk ve çocukları ile bu mesleğe bağ
lanmışlardır. Tam bir intizam ile işlerimizin ce
reyan etmekte olduğunu söyleyebilirim (Bravo 
sesleri). 

MUHİTTİN BAHA PARS (Bursa) — Bir su
al Atatürk Bursaya son defa geldikleri zaman 
bir arzu izhar etmişlerdi. O arzu bu gün bir 
vasiyet haline gelmiştir Bursa ile Karaköy ara
sındaki şimendiferin hemen yapılmasını istemiş
lerdi. Acaba bu ne vaziyettedir (Nafiaya ses
leri, gülüşmeler). 

MÜNAKALÂT VEKİLİ ALİ ÇETtNKAYA 
(Devamla) — Bu artık Nafiaya devrolunmuştur. 

EMİN ASLAN TOKAD (Denizli) — Aziziye 
tüneli ne vakit bitecek? Aydm hattında vatan
daşlar, diğer hatlarda olduğu gibi müsterihane 
seyahat edemiyorlar, çok rahatsızlık vardır. Bu 
hususta izahat verirler mi? 
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MÜNAKALAT V. ALI ÇETINKAKA (De-

vamla) — Aziziye tüneli hakikaten bizim için de 
izdrrab verici bir mesele halindedir. Aydın hat
tını teslim aldığımız zaman bu tünel eski idi. 
Onu tamir etmeğe kalktık, maalesef daha fena 
olduğunu gördük. Yeniden yapmağa mecbur 
kaldık. Bu tünelin üçte ikisi bitmiştir. Bir kısmı 
kalmıştır, onun üzerinde de çok ehemmiyetli 
tedbirler aldık. Umid ediyorum ki sene nihaye
tine kadar bitecektir. Bu bizim işimizi de sekteye 
uğratmıştır. O hat üzerinden törenlerimizi mun
tazaman geçiremiyoruz. Bizim için de bunun 
bir an evvel tamamlanması ehemmiyetli bir mes
ele halindedir. 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar; 
demiryollarını, Cumhuriyetin kurduğunu gerek 
inşaat, gerek işletme, gerek personeli, inşaat 
mühendisi, işletem mühendisleri de dahil olmak 
üzere tamamen Cumhuriyetin yaptığı bir mües
sese olduğunu bu kürsüden tebarüz ettirmek is
terim. 

Arkadaşlar; 1336 da Birinci B. M. Meclisi 
bu memleketin idaresine vazryed ettiği gün. 
memlekette Türk milletinin malı olarak, yal
nız Ankaradan Yahşihana kadar, Harbi umu
mide askerlerimizin yaptığı dekovil vardı. Yal
nız o Türk milletinin malı idi. Diğer yapılmış 
hatlarm hepsi şirketlerin idi. Devlete intikal 
edenler dahi, Türkler bu işi yapamaz, kanaa-
tile işletmesi ecnebi şirketlere verilmiştir. Fa
kat millî idarenin feyizli verimine bakınız ki, 
bu 15 sene içinde memleket dahilinde bir çok 
hatları Türk amelesi, Türk mühendisi ve Türk 
işleticisi, bir çok misli ile kurduğu gibi, işlet
mesini de dünyadaki emsaline faik olarak de
vam ettirmektedir. Her şeyde mahviyetkâr ol
duğumuz gibi bilhassa propaganda işlerinde 
dahi çok mahviyetkârız. Propagandaya o ka
dar ehemmiyet vermiyoruz ki, kendi işlerimizi 
kendi yurdumuzda olsun tebarüz ettirmek için 
bir hareketimiz yoktur. Bunlardan çok zarar 
gördük. Cumhuriyet için bu müessese, başlı 
başına, hatta memleketimiz dahilinde bize nu
mune olacak, bunun üzerinde diğer işlerimizde 
harekete geçmeğe âmil olacak vaziyettedir, ar
kadaşlar. Şu meslekte mütehassısımız azdır, bu 
meslekte adamımız yoktur, yetiştiremedik di
yenlere bu gün bu kürsüden, Türk milletinin 
bir vekili sıfatile diyorum ki, arkadaş 15 se
ne bu meslekte çalışmamışsın, bu işte adam ye
tiştirmemişsin, işte en müşkül sayılan bu şi
mendifer işini 15 senedir Türk ulusu, Türk 
Cumhuriyeti mademki halletmeğe muvaffak ol
du, inşaat mühendisi yetiştirdi, işletme mü
hendisi, usta ve amelesini yetiştirdi. Binaen
aleyh diğer müesseseler, adamımız azdır veya 
yoktur gibi ortaya çıkmasınlar. Böyle bir id
diayı serdedenlere bu muvaffak müessesemizi 
önlerine çıkarırsak cevab veremezler. Şimendi
fer işleri bütün işlerimizde alacağımız hıza çok 

büyük bir misaldir. Türk milleti en müşkül sa
yılan işleri dahi başarmak kabiliyetindedir. 
Geçen sene içimizden bir çok arkadaşlar Er
zincan hattının açılış töreninde bulundular. 
Yarılan dağların, açılan tünellerin azemeti kar
şısında, demek biz bu işleri başarabiliyormu-
şuz, hem de az bir bütçe ile, diye hayretle ba
kıyorlardı. Demekki, ne az bir bütçe işi, ne 
de millet için büyük bir iş imiş. Hayır iş, 
azim ve çalışma işi imiş. İş, üzerinde azim ve 
sebatla durmak işi imiş. Bu iş nasıl ki tekem
mül etmiş bir halde gözümüzün önünde ise di
ğer işler de böyle olmalıdır. Diğer işler üzerin
de bir vekil çıkıpta, bu kürsüden, arkadaş
lar, adam yoktur, adamsızlık yüzünden 
bu sahayı tekemmül ettiremedik, derlerse, 
hayır diyeceğiz ve Devlet demiryollarını 
misal göstereceğiz ve dinlemiyeceğiz ve ondan 
iş istiyeceğiz. Bütün millet namma mesuliyet 
alan arkadaş bu büyük işleri tebarüz ettirsin, 
göreceksiniz ki, bu milletin halledemiyeceği iş 
yoktur. Türk ferdlerile, Türk ulusu ile dünyada 
yapılamıyacak iş tasavvur edilemez. îş, onlar
la beraber çalışmasını bilmekte ve çalışmakta
dır. 

Arkadaşlar, Baladız istasyonunda idik, Aydın 
hattmm Baladız istasyonunda. O hafta içinde Ay
dın hattmı satın almıştık. Baladızdan Antalya-
ya doğru gidecek hattm temel atma merasimi 
de vardı. Saym vekil de temel atma merasimine 
riyaset ediyordu. Orada bir vaziyet gözümüzün 
önünde belirdi: Türk ulusunun elinde bulunan 
hatlardaki vagonlarla, şirketlerin işlettiği hat
lardaki vagonlar.. Önümüzde bir vagon duru
yordu. Vagon dedim, evet vagondu. Çünkü bi
zim hatlardaki eşya vagonları o hattaki insan 
taşıyan vagonlardan daha iyi idi, daha rahattı.. 
Vekil Beyefendiye şunu arzettim, dedim ki, bu 
vagonlardan bir tanesini müzelerden birisine ko
yalım ve üzerine yazalım: Türk ulusunun altmış 
küsur sene, falan şirket bu vagonlarla ücret ala
rak taşıdı. Ta ki gelecek nesil bir daha kendi işi
ni ecnebi bir şirkete havale etmesin. Gözünün 
önünde daima tebarüz etsin, kendisinin yaptığı 
budur, ecnebi şirketin yaptığı budur. Bunu dai
ma görsün. 

Arkadaşlar; mütevazi bir bütçe ile memleke
tin idaresine Türk ulusu kendi elile başladıktan 
sonra şimdi Vekilin burada izah ettikleri gibi, 
bütün ecnebi şirketlerin elindeki hatlar satm 
alındığı gibi, memlekette, şarktan garba, cenub-
dan şimale demiryolile bağlanmak imkânı hâsıl 
oldu. Bu, bize kendi bütçemizle neler yapabilece
ğimizi göstermiştir. En sıkıntılı zamanlarımızda, 
en dar bütçelerimizle bu işleri yapmağa mu
vaffak olduk. Bundan sonra da gene işlerimizi 
kendi bütçemizle yapmayı esas olarak göz önün
de tutalım, arkadaşlar. Salan fazla istikrazla 
fazla iş yaparız zannı bizde hâsıl olmasm. Çün-
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kü istikrazın ödenecek senelik taksitleri, bu 
gün yapmakta olduğumuz işleri de yarın bize 
yaptıramaz. Onun için bunlarm çoğalmamasını 
ümid ederiz. 

Sayın Nafia vekilimizin, bu gün işletme büt
çesini müzakere ettiğimiz şimendiferlerimizi da
ha bir çok hatlarla genişleteceğini, Karadeniz 
ve Akdenizde büyük birer limanla münasebeti
ni tevsi edeceğini ümid ediyoruz. 

Bütçenin müzakeresinin memleket ve millet 
için hayırlı olmasını diliyorum (Bravo sesleri). 

SAMÎ ERKMAN (Tunceli) — Liman bütçe
sinin müzakeresi dolayısile siz arkadaşlarıma 
ve Hükümete bir temennide bulunacağım. îzmir-
de liman ve rıhtım vardır. Bu, Fransız şirketin
den satm alındı. Hükümet bunu alırken bütün 
vecaibini de kabul etmiştir. Bu vecaib arasmda 
birinci ve ikinci kordon yollarının tamiri ve in
şası ile ikinci kordondan itibaren İzmir kana
lizasyonunun tamirat ve tathiratı da mevcut
tur. Bunu Hükümet o zaman kabul etmişti. Fa
kat bu gün yol bozuluyor, kanalizasyon tıkanı
yor, liman şirketi; belediye işidir, belediye de 
liman işidir diyor ve iş tamamen muallâkta ka
lıyor. Haddi zatinde rıhtımm varidatı senede 
70 - 80 bin liradır. Bunun 50 bin lirası 1952 se
nesine kadar her sene mubayaa taksiti olarak 
şirkete veriliyor, geriye 20 - 30 bin lira kalıyor 
ki bu da ancak bu tamirata yetecek. Bunun böy
le muallâkta kalmasmdansa dünyanm her tara
fında rıhtımlar belediyelere aid olduğuna göre, 
bunu da belediyeye verelim, vecaibini o deruhde 
etsin. 

ZİYA GEVHER ETlLÎ (Çanakkale) — Yeri 
burası değildir, başka bütçede söylersiniz (Nafi-
ada sesleri). 

SAMÎ ERKMAN (Devamla) — Limanlar Na-
fianm değildir. Bunu temenni etmek isterim. 
Çünkü öyle vakitler oluyor ki izmir rıhtımından 
pis kokudan geçmek imkân ve ihtimali kalmadı
ğı gibi Türkiyenin en büyük ihracat merkezi 
olan İzmirden yollarm bozukluğu ve tamir edil
memesi dolayısile tahmil ve tahliye işleri de ol
duğu yerde duruyor ve çok müşkülât çekiliyor. 
Onun için bu cihetin nazarı dikkate almarak bu 
rıhtım işinin izmir belediyesine terkini istirham 
ediyorum. 

ikinci bir meselede, liman ve deniz yolları 
muhasebesine aiddir. Teknik bir meseledir. 
Fakat, nazarı dikkati celb için söylüyorum. Dı
şarıda limanın veya deniz yollarmın komisyon
cuları vardır. Bunlara bir komusyon verilir, 
bunlar deftere geçerken bu komüsyonlar veril
dikten sonra baki kalan ne ise o; kâr veya za
rar olarak geçiyor. Bunu sordum. Muhasebei 
umumiye kanunile tearuz teşkil etmesin diye 
böyle yapıyoruz dediler. Eğer böyle ise zanne
diyorum ki, bu deniz yolları ticarî bir mahiyeti 
haiz olması dolayısile bunlarm hesabatile muha

sebei umumiyede ve aşağı yukarı bir revizyona 
tâbi olması lâzımdır. 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — 
Demiryolu; denilebilir ki, millî enerjinin en gü
zel tecelli ettiği bir saha oldu. Millî çalışma, 
millî meyvasını en çok burada verdi ve hepimiz 
bununla memnunuz ve hakikaten uzun yollar
da ve memleketimiz dışında seyahat edenlerin 
hepsi bir mukayese yaptığı zaman bu işi şük
ranla karşılamağa mecburdur. Denilebilir ki, 
memleketimizin demiryolları, gerek yapılışı ge
rek idaresi itibarile, aşağı yukarı, bir çok garb 
memleketlerile de mukayese edilebilir. 

Yalnız her sene burada söyleyib de henüz ta
hakkukunu görmediğim bazı arzularımızın bu 
sene tahakkuk edeceğini zannederim, zan değil 
katı olarak görmek istiyorum. 

Birincisi, numara derdi. Dünyanm her tara
fında biletinizi aldığınız zaman numaranızı da 
alırsınız, eğer o hat çok meşgul değilse, hangi 
yerde oturacağınız belli olur. Böyle 25 - 50 ku
ruş mukabilinde alacağınız bu numaradan Dev-
letede bir varidat temin edilmiş olur. Numara
nızı aldıktan sonra çantanızı yerine koyar ve ye
rinizin işgal edilmeyeceğinden emîn olabilirsi
niz Dünyanm her tarafmda böyle yapılıyor. Biz 
yalnız bunda geri kalıyoruz. 

Bu kadar parlak bir şimendifer siyaseti ta-
kib ettiğimiz halde, numara için geri kalmağı 
tecviz edemeyiz. Bunun saym Bakandan biran 
evvel tatbik ve bunun için hiç bir mâniin mevcud 
olmadığını söylemelerini rica edeceğim. Çünkü 
halk tarafmdan düşünülecek olursa hepsi bu se
viyeye çıkmış insanlardır. Benim yerime kimse
nin gelip oturduğunu hayatımda görmüş insan 
değilim. Binaenaleyh numaranızı takib Hükü
mete küçük bir ücret vermekle istirahatinizi te
min etmiş olursunuz. Biz 12 saatte Istanbula 
gidiyoruz, yatak almıyoruz amma yataklıda git
mek mecburiyetinde olan insanların iki derdi 
vardır. Birisi, yatakların behalı olması, memle
ketimizde olduğu kadar dünyanm hiç bir yerinde 
yatak ücreti bu kadar bahalı değildir. Bunu mu
kayese edecek olursak paranm düşüklüğü ve 
yüksekliği burada mevzubahs değildir, hatta 
parasmm kıymeti bir metelik olan yerlerde bile 
yatak ücreti bizden daha ucuzdur. Bu, Devletin 
elindedir ve şirketin lüzumsuz yere kesesine gi
ren bir paradır. Öyle Ümid ederim ki şirketin 
mukavelesinde de herhangi bir madde varsa, 
bir çok şirketlerin böyle tasfiyeye uğradığı bir 
zamanda, bu şirket dahi bu ucuzluğu temin et
meğe mecbur edilmelidir. Ayni zamanda bu 
ucuzluktan Devletin kaybedeceği hiç bir şey 
yoktur. 

ikinci mesele; yataklı vagonlar çok pistir ve 
bakımsızdır. Amma o kadar pis ki yıkanacak 
yerlerine hiç bir el değmemiştir. Paslı, sabunlu 
içerisi yüz yıkanmryacak kadar pis. Çamaşırları 
kirlidir. Personeli laubali, disiplinsiz. Bizimki-
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İerdeki disiplin bunlarda yok. Bunu başka bir 
müessese olarak memleket içerisinde kabul ede
meyiz. 

Lokantaya geliyorum: yemek yemek değil, 
beş, on arkadaşa ziyafet vermek gibi bir şey. 
Margarin yağmdan yemek pişirirler, sabahleyin 
bir liste sunalar kahve, sabah kahvealtısı, ye
mekler 17 lira verir çıkarsınız. Sekiz arkadaş 
çağırıp ziyafet verirseniz bu kadar tutmaz. Bu 
yataklı vagon meselesini bir an evvel halletme
lidir. 

Diğer bir şeyden bahsedeceğim, istasyonları
mızda gördüğümüz soğuk havalı vagonlar Anka
ra pahalılığı üzerinde müessir olmamıştır. Bu 
senelerdenberi üzerinde durduğumuz bir mese
ledir. D. D. Yolları Ankara hattı üzerinde bu 
vagonlarla sık servis yapmadığmdan halk balık 
yemek için senede 1500 lira masraf ederek bura
dan Istanbula sayfiye hayatma gider. Balık ye
mek bir ihtiyaçtır. Soğuk hava vagonlarmm 
Ankara hattı üzerinde işlememesi, Ankara hayat 
pahalılığı üzerinde büyük bir âmildir. 

Biran evvel burada sıkı bir servis yapılarak 
bu işin tanzimini rica edeceğim. Benim maru
zatım budur. 

PUAD GÖKBUDAK (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, şimendifer bütçesi ancak bizim 
gururumuzu, üstad Rasih Kaplanın tasvir et
tiği gibi, bu milletin azim ve iradesini göste
ren bir şeydir. Ben bunlardan bahsetmiyece-
ğim Bendeniz bir ihtiyat zabiti olarak merkeb-
le gittiğim Kafkas cephesinin mühim bir kıs
mı olan Erzincana bu sene hususî trenle git
tim. Benim de şahsen izhar etmek istediğim 
bir gururu ifade ediyorum. Herkes kendi mi
sallerini verebilir. Fakat maalesef kürsüye şi
kâyet için çıktım. Ankara ekspresinden Konya 
tirenine bindikten sonra - tâbirim af buyurul-
sun - Konya tireni Avrupa ve Asya tirenleri ara
sındaki fark gibi bir değişiklik ifade ediyor. 
Çoktan beri bunun tekâmülünü bekledik. Za
man bu tekâmülü yapmadı. Konya hattına, 
Ankara - Haydarpaşa ekspresi kadar değil, 
fakat az çok itina edilmesini bekledik. Şimdi 
bu vaziyeti bu kürsüden arzediyorum. 

Dr. MUHTAR BERKER (İçel) — Arkadaş
lar, Cenub ve Şark vilâyetlerimizin ve bir kı
sım Orta anadolu vilâyetlerimizin Akdenizde 
Cenubda yegâne mühim ticaret kapısı olan 
Mersin limanının ehemmiyeti hepinizce malûm
dur. Bu kadar geniş hinterlanda malik olan 
bu liman bilhassa son senelerde geniş inkişaf
lara mazhar olmuştur. 1938 senesinde idhalât 
ve ihracat faaliyeti yarım milyon tona baliğ 
olmuştur. Hal böyle iken Mersinde tren hat
tının ilk kurulduğu zaman, yani elli sene ev
vel yapılmış bir istasyon binası vardır ki bu
nunla bu gün dahi ihtiyaca cevab verilmeğe 
çalışılmakta olduğunu görüyoruz. Halbuki Mer
sinin ticarî ve iktisadî ehemmiyetile katiyen 

mütenasib olmayan bu bina ve müştemilâtının 
biran evvel ihtiyaca yeter bir hale getirilme
sini... (Nafiaya aid sesleri). Mersin limanından 
bahsetmiyorum, istasyon binasından bahsedi
yorum. İstasyon binaları zannederim Devlet 
demiryollarına aid bir mevzudur, binaenaleyh 
bu istasyon binası ve müştemilâtının biran ev
vel ihtiyaca yeter bir hale getirilmesini muh
terem Münakale vekilinden rica ederim. Bu hu
susta bizi lütfen tenvir etmelerini rica ederim. 

KEMAL ÜNAL (İsparta) — Devlet demir
yolları bütçesinin rakamlarının umumî manza
rasına kısaca temas edeceğim ve gelecek yıl 
bütçesi hazırlanırken bize bazı esasların da ge
tirilmesini temenni edeceğim. Bu gün bu te
mennimin defaten yerine getirilmesi belki müm
kün olmayacaktır. 

Devlet demiryollarının, hazırladığı bütçesi 
için yaptığı esbabı mucibe, hakikaten bizi ten
vir edecek, hem rakam ve hem tasnif bakımın
dan kıymetli bir vesikadır. 

Ben bu vesikayı dikkatle okurken aradığım 
mevzu şu idi ; Devlet demiryollarındaki umumî 
krymet yekûnu, gerek bina, gerek mütehavvil 
vesait itibarile nedir? Bunların senelik aşınma 
payı ne tutmaktadır? Bizim bütçemizin buna 
karşı Devlet demiryollarına ilâve ettiği kıymet 
nedir? Bunu öğrenmek istemiştim. Filhakika 
bütçenin umumî rakamları biraz bizi tatmin ede
cek mahiyettedir. Meselâ 39 milyon liralık büt
çenin 9,5 küsur milyon rakamı Devlet demiryol
larına yeniden bir çok kıymetler ilâve etmekte
dir. Şu halde bütçenin 3/4 ü ile mevcud hizmet 
görülüyor ve 1/4 ü de Devlet demiryollarına ser
maye olarak ekleniyor demektir. Bu 10 milyona 
yakm paranın Devlet demiryollarının eşya kıy
metini tutacağı ve aşınma payının da pek çok 
üstünde olacağı tabiî ise de bu rakamı bilmekte 
faide vardır. Bunu gelecek yıl bütçesi için te
menni olarak tasrih ediyorum. 40 milyon için
de 10 milyon gibi bir rakamın mevcud kıymet
leri artırmağa hasredilmesini de hakikaten ifti
harla kaydedilecek bir vaziyet addediyorum. 

MÎTAT AYDIN (Trabzon) —- Devlet demir
yolları müdüriyeti umumiyesinden iki sual sor
mak istiyorum: Acaba bu zamana kadar yapılan 
işlerde, işletme masarifi kilometre basma kaça 
mal olmuştur. 

ikinci ricam da şudur: Elimizde bir transit 
hattımız vardır. Yani Toros treni. Bunlarla se
yahat eden arkadaşlar, ekseriya bu trenlerin 
içinde bulunan ecnebilerin, Ankarada bir, iki 
saat kalmak için can attıklarını görmüşlerdir. 
Fakat, maalesef bu trenler Ankarada hiç dur
mazlar. Sabahleyin erkenden Ankaraya ge
lirler ve buradan da gece geçerler. Halbuki tren
ler burada bir iki saat kalacak olurlarsa hem 
ecnebilerin Ankarayı görmeleri kabil olacak, hem 
de zavallı halkm cebine beş, on para girecektir, 
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Belki benim bu sualime karşı; Avrupa trenleri 

îstanbula böyle geliyor, bekletmek doğru olamaz 
diyeceklerdir. Malûmu âliniz saatte bir kilomet
re sürati tezyid etmekle pekâlâ Ankara için bir 
iki saat yedirilebilir. Sonra gelen Avrupa yol
cuları eskiden daha uzak tarikle giderlerdi. Bu 
gun benim emrim altındadır. Merkezi Hüküme
timde bir, iki saat kalırlarsa hiç bir şey kaybet
memiş olurlar. Bunu da lütfen yaparlarsa çok 
teşekkür ederim. 

MÜNAKALE VEKÎLÎ ALÎ ÇETÎNKAYA — 
Abdurrahman Sami arkadaşımız îzmir rıhtımı

nın îzmir belediyesine verilmesinden bahsettiler. 
Arkadaşlar, bazı hizmetler vardır ki, âmmenin
dir. Belediyelerin onda tabiî hakları yoktur. 
Devlet Hazinesine aid olarak vücude gelen bir 
eser belediyelere aid değildir. Daha ziyade âm
me hizmetini temine mahsustur. Eğer rıhtım 
meselesinde Izmirin hakikaten bir hakkı varsa 
tabiî olarak ona rücu edebilir, ben böyle bir şey 
olduğunu zannetmiyorum. Vazifesi, rolü umu
midir. Malûmu âliniz bu, şirketten alınmıştır. 
Eğer şartnamesinde bahis buyurdukları şekil
de eksiklikler, tamire aid esaslar varsa bunları 
yaptırmak ve yapmak vazifemizdir, bunları ya
parız. Kendilerine vereceğim cevab budur. 

Arkadaşımız, yataklı vagonlardan bahsetti
ler. Yataklı vagonlar her yerde beynelmilel bir 
takım esaslara tâbidir. Bizde de tabiî böyledir. 
Onun hududu haricine çıkmak beynelmilel vazi
yetimiz noktasmdan eyi telâkki edilemez. Üc
retleri beynelmilel vaziyetlere uydurmak mecbu
riyetindeyiz. Bununla beraber şunu da ilâve ede
yim ki biz bunlardan % 20 nakliye payı almak
tayız ki bazı memleketlerde bu yoktur. 

Bununla beraber yataklı vagondan hakika
ten en ziyade istifade eden bizim memleketi
mizdir. Bunun içindir ki, biz buyurdukları gibi 
yataklı vagon ücretleri ve yemek meselesi üze
rinde onlarla müzakeredeyiz. Ümid ediyoruz-
ki, bir tenzilât yaptıracağız. (Bravo, güzel ses
leri). 

Vagonların sebze ve saire naklinde ihtiyacı 
karşılayamadığından bahis buyurdular. Tedbir 
almışızdır, bir tarafdanda vagonlar gelmekte
dir. Yalnız hayat bahalılığma tesiri meselesin
de bizi affetsinler, bize aid bir mesele değildir. 
Belediyeleri alâkadar eden bir meseledir. 

Nazan dikkatimizi celb etmişlerdir. Tabii
dir ki, alâkadar olacağız ve icab eden tedbiri ala
cağız. 

îçel mebusu arkadaşımız istasyon meselesin
den bahsettiler. O, bizim için de maalesef bir 
dert olmuştur. Fakat bu istasyon işi limanla 
alâkadar olduğu için şimdilik cesaret edib yap
tıramadık. Liman yapıldıktan ve tanzim edil
dikten sonra yapmak zaruridir. Çünkü, bir çok 
harekâtımıza yarryacaktrr. Bu bir zaruret ola
caktır. Kemal İsparta, arkadaşımız amortisman 

meselesini mevzubahs etmek istediler. Onun 
hakkında şöyle bir izahat vereyim : 

Bizim demiryollarından satm aldıklarımızın 
kıymetinin yekûnu beş yüz milyon liradır. 
500 000 000 lira. Biz bu paraya mukabil bu gün 
kazancımızdan ödemekte olduğumuz mikdar 
şunlardır. 5,5 milyon lira, satm aldığımız şir
ketlerin taksitlerine veriyoruz. Bunu demir yol
lan kendisi kazanarak ödemektedir. 5,5 milyon 
liraya inmiştir. 

Sonra Devlet bankasmm aidatmı veriyoruz, 
bu da 350 000 lira kadardır. Bundan başka pos
ta telgrafı meccanen naklediyoruz. Muhacirle
ri eşyasile birlikte meccanen nakletmekteyiz. O 
da 300 000 lira kadar tutmaktadır. Buna mü
masil daha bir çok hizmetler vardır ki, bunun 
yekûnu hesabımıza göre % 1,5, 2,5 milyondur. 

Yani her türlü hizmetimizi yaptıktan sonra 
bu para ödenmektedir. Sonra on altı milyon 
liralık vagon ve lokomotif kanununu çıkardı
ğımızı hatırlarsınız. Burada yine vagon ve lo
komotifin ödenmek Devlete aid olmak lâzmı-
geirken demir yolları kendi kazancından bunu 
temin etmektedir. 16 miyon lirayı da oraya sar-
fetmekteyiz. Bu suretle hâsıl olan netice şudur. 
ki, avrupa devletlerinin bir çoklarında demir-
yollar zararla işlemekte olmasına rağmen bi
zim memleketimizde yüzde iki ve hatta daha 
fazla omak üzere bir irad, muvafakiyetli bir iş 
olduğu kanaatini verir sanırım.. Bu suretle tak
sitler ödendikten sonra, demir yollarmm vari
datı her sene artarak ve borçlar da tedricen 
ödendikçe kalacak para Hazineye veyahud 
amortisman hissesi olarak tebarüz etmiş oluyor, 
vaziyet budur. 

Bay Mitat arkadaşımızın buyurdukarı Toro-
sun iki saat beklemesi meselesi: Burada bey
nelmilel vaziyete tâbi olmak zarureti vardır. 
Bu mesafeler zamanla her sene yahud muhtelif 
senelerde beynelmilel toplantılar oluyor oralar
da tesbit ediliyor, az çok ona mümaşat etmek 
mecburiyetinde olduğumuz içindir. Maruzatım 
budur. 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) - - Nu
maralı yerler meselesi?. 

MÜNAKALAT VKtLÎ ALÎ ÇETÎNKAYA 
(Devamla) — Haziranın on beşinden itibaren 
numaralar takılacaktır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

ZÎYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) _* Te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Başka mütalea yoktur. Madde
lere geçilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edimiştir. 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürüğü 1939 malî yılı bütçe kanunu 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman
lan işletme umum müdürlüğü 1939 malî yılı 
masrafları için bağlı (A) işaretli cedvelde gös-
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terildiği üzere (39 130 000) lira tahsisat veril
miştir. 

F. Lira 
1 Ücret ve yevmiyeler 9 941 197 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Harcırah 230 135 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Ecnebi mütehassıslarla ecnebi 

memleketlere gönderilecek me
mur ve talebenin ücret ve mas
rafları 191 220 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Talî ücretler 1 014 878 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Memur ve müstahdemlere ve 
ailelerine yardım. 1 144 992 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Tahmil ve tahliye ücret ve 
masrafları 350 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 işletme müstehlek malzemesi 
ve masrafları 5 983 011 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Bakrtn ve tecdid masrafları 9 894 592 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 İEcnebi demiryolu tesisatının 
istimali ve üçüncü şahısların 
hizmetleri ' 37 300 
BAŞKAN - - Kabul edilmiştir. 

10 Her nevi vergiler, maddî mü
kellefiyetler ve zarar ziyan 
tazminatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Muhtelif masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 Mubayaa olunan hat ve liman
ların senelik faiz ve itfa karşı
lıkları ve sair masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13 Demirbaş tezyidi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

14 3071 numaralı kanunun 2 nci 
maddesi mucibince Sivas cer 
atelyesi tezgâh ve sair tesisatı 
masrafları. 1 509 879 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 3247 ve 3319 numaralı kanun
lar mucibince mubayaa edile
cek muharrik ve müteharrik 
edevat bedeli ile gümrük resmi 
ve sair masrafları 2 850 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 Ankara gar büfe ve gazinosu 
için mütedavil sermaye. 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 Trabzon - Iran otobüs ve kam
yon işletmesi masrafları 347 351 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

179 000 

256 600 

4 532 420 

250 000 

F. Lira 
18 1715 numaralı kanunun 8 nci 

maddesi mucibince Cumhuri
yet Merkez bankasma verile
cek itfa karşılığı 387 425 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

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

miyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Umum müdürlüğün 1939 malî 

yılı masraflarına karşılık olan varidat bağlı (B) 
işaretli cedvelde gösterildiği üzere (39 130 000) 
lira tahmin edilmiştir. 

F. 
1 

Lira 
37 700 000 Demiryollar hasılatı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Limanlar ve iskeleler hasılatı 800 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Sıhhiye tevkifatı ' 320 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
4 Mütenevvi hasılat ' 210 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5 Trabzon - Iran otobüs ve kam

yon işletmesi hasılatı 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

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

meyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Umum müdürlüğün 1939 malî 

yılı daimî memur ve müstahdemlerile nakil va
sıtaları kadroları bağlı (C) işaretli cedvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Cedvelle beraber maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Umum müdürlük tarafından 
işletilmekte olan demiryollar ve diğer motor
lu vasıtalar, limanlar, iskele ve maden ocak
larının bütün varidat ve hasılatı bunlara mah
sus kanun ve nizamnameler dairesinde tahsil 
olunur. 

Erzurum - Sarıkamış ve şuabatı demiryol
ları için 1.929 bütçesine bağlı (C) işaretli tarife 
ahkâmı 1939 malî yılında da tatbik olunur. 
Bu tarifede tadilât icrasına Münakalât vekili 
salâhiyettardır. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — (900 000) lirası umumî ida
re binası inşaatının ikmaline, (1 435 000) li
rası Sivas atelyesi inşaatının ikmalile tevsiat 
ve tesisat ve işçi takımlarına, (1 900 000) li
rası hattın muhtelif yerlerinde (120) kilomet
relik kısmın tecdidi ile muhtelif yol malze
mesine, (3 125 200) lirası muhtelif tamamla
yıcı tesisat, inşaat ve tevsiata, (639 800) li-
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rası diğer atelyelerin tesisat ve tezgâhlarının I 
ikmaline, Trabzon - îran yolu işletmesine muk-
tazi otobüs ve kamyon mubayaasına sarfedil-
mek üzere (8 000 000) liraya kadar gelecek 
senelere geçici teahhüdat ve sarfiyat icrasına 
Umum müdürlük mezundur. | 

1938 malî yılı nihayetine kadar hâsıl olan 
varidat fazlalarından henüz tahsisat kaydedil
meyen mikdarlarla 1939 malî yılı masraf büt
çesi tasarrufatı ve muhtemel varidat fazlası 
mezkûr teahhüdlere karşılık tutulmuştur. 

Bu karşılıklardan 1938 malî yılı nihayetine 
kadar olan varidat fazlası 1939 malî yılı vari
dat bütçesinde açılacak hususî fasla irad kay
dedilmek ve masraf bütçesi tasarrufatı da ta
allûk ettiği tertiblerden tenzil edilmek sure-
tile mukabilleri yukarıda yazılı hizmetlerin her 
biri için masraf bütçesinde açılacak hususî fa
sıllara tahsisat kayid ve sarfolunur. Teahhüd- | 
lerin bu suretle karşılanmayan kısmı idarenin | 
müteakib yıllar bütçesine konacak tahsisat ile | 
karşılanır. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — 1939 malî yılı nakdî muame
lâtının tedviri ve (1 000 000) liraya kadar kö
mür, (1 000 000) liraya kadar malzeme sto
ku yapmak için Umum müdürlük (2 500 000) 
liraya kadar kısa vadeli istikrazlar akdine ve 
bankalar nezdinde hesabı cari açtırmağa ve 
Maliye vekili bu istikraza kefalet etmeğe me
zundur. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Devlet demiryolları şebekesi 
üzerinde 1939 malî yılı zarfmda ücretsiz veya 
tenzilâtlı ücretle seyahat etmek salâhiyetini haiz 
olanlar bağlı (D) işaretli cedvelde gösterilmiş
tir. 

Devlet demiryolları ve limanlan umumî ida
resinin teşkilât ve vezaifine dair 23 mayıs 1927 
tarih ve İ042 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 fık
rası hükmü 1939 malî yılı zarfında tatbik olun
maz. 

1042 sayılı kanunun 25 nci maddesini değişti
ren 3282 sayılı kanun ile posta kanununun 53 
ncü maddesinin değiştirilmesine dair olan 3108 
sayılı kanun hükmü ve 21 haziran 1930 tarih ve 
9623 sayılı icra Vekilleri Heyeti kararnamesinin 
Birinci umumî müfettişe aid hükmü hariç olmak 
üzere diğer hükümleri bakidir. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umumî idaresinin teşkilât ve ve-
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I zaifine dair olan 1042 sayılı kanunu muaddil 

1483 sayılı kanunun 8 nci maddesinin 1 nci fık-
rasma tevfikan idare encümenince verilecek mu
vakkat müsaadenamenin adedi (700) ü geçemez. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden-
I 1er ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Aşağıda gösterilen fıkralarda 
yazılı hizmetlerden her birinin senesi bütçesine 
konulan tahsisatı kâfi gelmediği takdirde ilâ
veten sarfına lüzum görülecek mikdarı tediye
ye umum müdürlük mezundur.. Bu suretle hu
sule gelecek tahsisat farkı hesabı katğide ay
rıca gösterilir. 

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

sesi, 
D) Reddiyat ve bilet satışı aidatı, 
E) Irad getiren emlâk resim ve vergileri 
BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden

ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 10 — 1932 malî yılı sonuna kadar 

sarfolunub da mahsubu icra edilmeyen mebali-
ğin eski seneler bütçelerinde kullanlımayan tah
sisatı karşılık tutularak 1939 malî yılı bütçesin
de açılacak ayrı bir fasla masraf kaydi suretile 
mahsubu icra olunur 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Devlet demiryolları memur 
ve müstahdemleri için Devlet demiryolları me
mur ve müstahdemleri talimatnamesi hududu 
dahilinde kalmak şartile haftada (5) ve ayrıca 
senede (300) kiloyu geçmemek üzere getirtile
cek erzak ve eşya ile evlilere senede (2 000) ve 
bekârlara (1 000) kiloya münhasır olmak üzere 
getirtilecek mahrukat meccanen naklolunur. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

I MADDE 12 — Devlet demiryolları ve liman-
i lan işletme umum müdürlüğü istasyonlarında 

inzibatı temin ile mükellef olan polis ve jandar
malara idare binalan müsaid olduğu takdirde 
meccanen yer tahsisine Umum müdürlük me
zundur. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — 1932 -1938 malî yıllan bütçe 
| kanunlarından hükümleri 1939 malî yılı zarfm-
I da dahi devam edecek olanlar bağlı (H) işaretli 

cedvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden

ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 14 — Bu kanun 1 haziran 1939 tari

hinden muteberdir. 
BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden-

I 1er ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 



î : 11 12-5 -1939 C : 1 
MADDE 15 — Bu kanun hükümlerini icra

ya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 
BAŞKAN — Reye arzediyorum: Kabul 

edenler...Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 
4 — Denizaltı sınıfı mensublarına verilecek 

zamlar ve tazminler hakkındaki 3486 sayılı ka
nunun 1, 2 ve 3 ncü maddelerinin tadiline dair 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/40) [1]. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea varmı?. 

ABİDÎN D A VER ( İstanbul ) — Denizaltı 
gemilerimizde çalışan denizaltı smıfı mensubla
rına verilecek zam ve tazminat hakkındaki ka
nunu tadil eden bu kanun hakkmda müsaadeniz
le bir kaç söz söyliyeceğim. 

24 haziran 1938 de Büyük Millet Meclisinin 
kabul ettiği kanun gibi şimdi istenilen ve encü-
menlerce kabul edilen tadilât da çok yerinde bir 
tekliftir. Asıl kanunun da bu tadilinde hedefi, 
denizaltı gemilerinde çalışan denizaltı gemicile
rine hem hak ve insafa uygun hem de onlarm en 
kıymetlilerini, çalışmanın çok müşkül olduğu 
bu gemilere celbetmektir ve bu çok yerinde bir 
tedbirdir. 

Kara, hava ve deniz ordularında en müşkül 
vazife hiç şüphesiz denizaltı gemilerindedir. İçi, 
dışı su dolu bu gemilerde daima tahammül edil
mez bir rutubet mürettebatın iliklerine kadar iş
ler. Her tarafta alınan tertibata rağmen hava
sızlık ciğerlerini sıkıştırır. Gemilerde akümülâ-
törlerden hâsıl olan zehirli gazler mürettebatın 
ciğerlerini berbat eder. Gemileri dalınca, saat
lerce sigara içilmez. Tiryaki olanlar bunun ne 
demek olduğunu pekâlâ bilirler. Bu gemiler da
racık teknelerdir; içindeki erat şöyle dursun, za
bitleri dahi torpillerle kucak kucağa yatarlar. 
Yalnız harb zamanında değil, sulh zamanında 
da mürettebatın hayatı tehlikededir. Yanlış bir 
manevra gemiyi batırabilir; zehirli gazlerle bir 
anda bütün mürettebatın boğulabilmelerine se-
beb olabilir. Büyük harbde denizaltı müretteba
tının hepsi ya sinir hastalıklarına tutuldular, de
li oldular veyahud romatizma ve siyatik gibi 
hastalıklarla vazifelerini ifa edemiyecek hale gel
diler. İçlerinde ciğerleri harab olmadan geri dö
nenler pek azdır. Sulh zamanmda da bu zahmet
ler, sıkıntılar, hastalıklar daima mevcuttur. Bi
zim denizaltı mürettebatımız; bütün Türk asker
leri gibi cidden fedakâr ve kahramandırlar. 
Henüz tersanemiz mütekâmil olmadığı için ge
miler seferden geldikleri zaman mürettebat ge
miden çıkıp istirahat edemezler. Bütün Avrupa 
donanmalarında denizaltı mürettebatı derhal isti
rahat imkânını bulurlar. Bizde ise bir gece geminin 

[1] - 37 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

dışmda yattıktan sonra sabahleyin gemilere dö
nerler, rutubet içinde, zehirli gazler içinde, mo-
törlerin, torpillerin, alâtü edevatm ve cihazların 
bakımı ile meşgul olurlar. Askerlerimiz terhis 
edildikleri zaman bu gemilerden daima bir ra
hatsızlık hâtırasile dönerler. Sıhhatlerini tama-
mile korumak suretile gemiden askerliğini bi
tirerek çıkanlar pek azdır. Bizim denizaltı ge
micilerine verdiğimiz para; büyük milletlerin 
değil, Balkan devletlerinin verdiklerinden da
ha azdır. Bunlara kışm sıcak tutucu elbiseler 
verilip verilmediğini bilmiyorum. Eğer verilmi
yorsa verilmesini istemek hakkımızdır. Bir harb 
olduğu zaman en büyük hizmeti denizaltı gemi
lerinden daha doğrusu bunların müretteba
tından bekliyeceğiz. Denizaltı gemilerin
den mürettebatı liyakatli olanlardan tek 
basma bir geminin 400 000 ton gemi 
batırdığı ve liyakatsiz olanlarmm da bir 
ton batırmadan kendileri battığı görülmüş
tür. Onun için denizaltı gemicileri donanmanm 
en liyakatlılarmdan seçilmektedir. Bunlar yal
nız başlarma çalıştıkları için bir çok meziyet
lere sahib olmaları lâzımdır. Umumî harbde 
bir Alman denizaltı gemisi bir yanlışlıkla Lu-
zitanya transatlantikini batırdığı için Amerika
nın da harbe girmesine vesile olmuştu. DemekM 
denizaltı gemicileri yalnız meslek itibarile de
ğil, siyaset itibarile de çok dikkatli olmaları 
lâzımdır. Denizaltı gemilerine güzide zabitler 
bulabilmek için bunlara verilmek istenilen zam
ların şimdilik bu kadarla ve mümkün olursa ile
ride daha fazlasile kabulünü Meclisin millî mü
dafaaya verdiği büyük ehemmiyetten beklerim. 

BAŞKAN — Açık reye konan bütçe kanun 
lâyihasına rey vermeyen var mı rey toplama 
muamelesi bitmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkmda başka 
mütalea var mı?. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Denizaltı smıfı mensublarma verilecek zamlar 
ve tazminler baklandaki kanunda bazı deği

şiklikler yapılmasına dair kanun 
MADDE 1 — 3486 sayılı kanunun birinci 

maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 
Denizaltı kursu talebelerinden kursu ikmal 

edip te diploma alan denizaltıcı sulbay, gedikli 
erbaş ve erata hizmet seneleri itibarile bağlı 
cedvele göre her ay denizaltıcılık zammı verilir. 

Denizaltıcılık zamlarının üçüncü hizmet sene
sinden itibaren tezyidi, denizaltıcdıkta ilk iki 
senenin hitammı takib eden malî sene ihtidasın
dan başlar. 

Denizaltı kursu talebelerine, dalış talimlerine 
başladıkları tarihten itibaren diploma tarihine 
kadar her ay yirmi lira tahsisat verilir. 

Denizaltı kursuna devam edip dalış talim-
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leri yapan talebeden erata, kurs müddetince be
şer lira tahsisat verilir. 

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

MADDE 2 — Mezkûr kanunun ikinci mad
desi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

Denizaltıcılık zamlarını alabilmek için her 
altı ayda en az on beş saat dalış yapmak şarttır. 
Bu suretle yapılan dalışlar müteakib altı aylık 
devre içinde dalmmasa dahi denizaltıcılık zam
mı almağa hak kazandırır. 

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

HADDE 3 — Mezkûr kanunun 4 ncü mad
desi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

Yedek deniz subaylarına, denizaltı gemi
lerinde bilfiil çalıştıkları müddetçe birinci mad
de hükümlerine tevfikan denizaltıcılık zammı 
verilir.. Bunlardan manevra ve tatbikat dola-
yısile çağırılarak denizaltı gemilerinde bilfiil va
zife verilenlere, evvelce almış oldukları denizal
tıcılık zammı üzerinden denizaltı gemilerinde ça
lıştıkları müddetçe denizaltıcılık zammı verilir. 

1 — Başvekil Dr. Refik Saydamın, İcra Ve
killeri Heyetinin siyaseti ve beyanname hakkında 
beyanatı 

BAŞKAN — Söz Başvekilindir. 
(Başvekil Dr. Refik Saydam sürekli alkış

lar arasmda kürsüye geldiler) 
BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (istan

bul) — Muhterem arkadaşlarım, 
Avrupadaki siyasî ve askerî vekayiin, son 

zamanlarda, ne yolda ve ne süratle inkişaf et
miş olduğu malûmunuzdur. 

Dünya sulhunun büyük ve kanlı vakayi ile 
haleldar olmaması, idare mesuliyetini ellerinde 
tutan Devlet adamları için en mühim ve en dik
kate değer mevzuu teşkil ediyor. 

Memleketimizi, yarmm tehlikeli hâdisatmdan 
mümkün mertebe uzak bulundurmak ve Avrupada 
ve bütün dünyada baş gösteren ihtilâflar önünde 

Bir aydan noksan hizmetler için tam ay hesabile 
tediyat yapılır. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Açık rey neticesini arzediyorum . 
Devlet demiryolları ve limanları umum mü

dürlüğü 1939 malî yılı bütçe kanunu lâyihasına 
(331) zat rey vermiştir. Binaenaleyh kanun (331) 
reyle kabul edilmiştir. 

Biraz sonra tekrar toplanmak üzere celseyi 
tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 16, 15 

sulhperver siyasetimizin samimî bir tezahürü 
olan bitaraflığı muhafaza etmek Cumhuriyet Hü
kümeti için esas siyaseti teşkil etmekte bulunu
yordu. Fakat hâdisatm Balkan yarım adasma 
intikal etmesi ve akdeniz emniyetinin millî haya
tımızda kendisini yeniden hissettirmesi anından 
itibaren Hükümetiniz, kendisini ciddî bir millî 
emniyet meselesi karşısında bulmuş ve bu em
niyeti tehlikeli tesadüflere maruz bırakmaksızın 
lâkayit ve bitaraf bir vaziyette bulunmanın 
mümkün olamryacağı kanaatine varmıştır. 
(Bravo sesleri) Malûmunuzdur ki Akdenizde bü
tün alâkadar Devletlerin birbirine karşı emni
yet içinde bulunarak ve bu denizi müşterek bir 
vatan sayarak onun müsavi nimetlerinden hepi
mizin müstefid olmasını daimî olarak temenni 
etmişizdir. Hiç bir alâkadar Devleti hakkı ol
duğu istifadeden mahrum etmiyen, fakat hiç bir 

Î K Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 16,40 

BAŞKAN — M. Abdülhalik Renda 
KATIBLER — Vedid Uzgören (Kütahya), Cavid Oral (Niğde) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

4 — BEYANAT 
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hegemonya hevesine imkân bırakmıyan bir Ak
deniz nizamı bizim daima göz önünde tuttuğu
muz bir millî emniyet meselesidir. (Bravo sesleri 
ve alkışlar) Bu şartlar içinde, Hükümetiniz 
milleti harb badiresinden azamî imkânlarla uzak 
bulundurmanın en müessir çaresini gene sulh 
için birleşen memleketlerle harbi göze alarak 
sulh gayesinde teşriki mesai etmekte bulmuş
tur .(Bravo sesleri alkışlar) Bir Avrupa Dev
leti olan Türkiyenin, Avrupadaki sulh teşebbüs
lerinin ve harb tehlikelerinin millî hayatımıza 
tesirlerini ehemmiyetle hesab etmekten fariğ ola-
mıyacağı aşikârdır. 

Cumhuriyet Hükümeti, hiç bir memleket 
aleyhine müteveccih olnuyan, hiç bir memleketi 
ihata ve izrar maksadına matuf bulunmayan, 
bilâkis milletleri harbin feci âkibetinden mâsun 
bulundurmak maksadını güden bir sulh, müda
faa ve emniyet beraberliğinde ingiltere ile yan-
yana yürümek ve yer almak için bu gün millet 
vekillerinin müsaade ve tasvibini istemeğe gel
miştir. (Bravo sesleri şiddetli alkışlar) 

ingiltere ile, büyük tecrübelerden geçtikten 
sonra, aramızda teessüs eden kuvvetli ve samimî 
itimad ve dostluk bağları, Büyük Meclisinizin 
muhtelif vesilelerle tasvibine iktiran etmiş ana 
siyasetlerimizden biridir. 

Bu metin rabıtalar, politikalarımızın inki
şafından birbirine hiç bir vakit zıd olmayan 
bir görüş ve düşünüş tarzında müşareketimi
zi temin etmiş ve iki Hükümet, bir çok mü
him vesilelerde bu görüş birliğinin feyizli se
merelerini iktitafa muvaffak kılmıştır. 

Biraz evvel arzettiğim veçhile; Avrupadaki 
mühim hâdiselerin cereyanı esnasında ve has
saten endişebahş olan vekayi Balkan yarıma
dasına intikal eder etmez Hükümetinizle, İn
giltere Hükümeti arasında samimî bir müşave
re başlamış ve sulh ve emniyet gayesinde bir
leşen fikirlerimiz, iki memleketin mukaddera
tında daha esaslı ve daha devamlı bir el bir
liğinin lüzumuna müştereken kani olmakta ge
cikmemiştir. 

Esasları Cumhuriyet Halk Partisi Meclis 
Grupunun müttefikan tasvibine iktiran etmek 
suretile başlayan müzakereler, şimdi yüksek 
huzurunuza arzedeceğim Türkiye - ingiltere 
müşterek beyannamesi üzerinde mutabakat te
min etmiştir. 

Müşterek beyannameyi aynen okuyorum: 
1 — Türkiye ve Büyük Britanya Hükümet

leri, birbirlerile sıkı bir istişarede bulunmuş
lardır. Aralarında cereyan eden ve halen de
vam etmekte bulunan müzakereler, görüşle-
rindeki mutad birliği tebarüz ettirmiştir. 

2 — iki Devletin, kendi millî emniyetleri 
nefine olarak karşılıklı teahhüdleri tazammun 
edecek uzun müddetli nihaî bir anlaşma ak-

I detmeleri tekarrür etmiştir. 
3 — Bu nihaî anlaşmanın akdine intizaren, 

Türkiye Hükümeti ve Büyük Britanya Hükü
meti, vukubulacak bir tecavüz hareketinin Ak
deniz mmtakasmda bir harbe saik olması halin
de yekdiğerile bilfiil iş birliği yapmağa ve ye
di iktidarlarında bulunan bütün yardım ve 
müzahereti birbirlerine göstermeğe hazır bu

lunduklarını beyan ederler. (Bravo sesleri, al
kışlar). 

4 — Gerek beyanat ve gerek derpiş edilen 
anlaşma hiç bir memleket aleyhine müteveccih 
değildir. Ancak lüzumu tahakkuk ettiği tak
dirde Türkiye ve Büyük Britanyaya karşılıklı 
bir yardım ve müzaheret teminine matuftur. 

5 — Nihaî anlaşmanın ikmalinden evvel, kar
şılıklı teahhüdlerin mevkii fiile geçmesini icab 
ettirecek şartların daha sarih bir surette ta
yini de dahil olmak üzere, bazı meselelerin da
ha derin bir tedkike ihtiyaç gösterdiği her iki 
Hükümetçe kabul edilmektedir. Bu tedkik ha
len devam etmektedir. 

6 — iki Hükümet Balkanlarda emniyetin 
teessüsünü temin etmek lüzumunu dahi tasdik 
ederler ve bu gayeyi en seri bir surette istih
sal için müşavere halindedirler (Çok güzel ses
leri). 

7 — Şurası mukarrerdir ki, yukarıda zik
redilmiş olan hükümler iki Hükümetten her 
hangi birinin, sulhun takviyesindeM umumî 
menfaat iktizasından olarak diğer Hükümet
lerle anlaşmalar akdetmesine mâni değildir. 

Aziz arkadaşlarım; 
Gördüğünüz veçhile Türkiye - ingiltere mü-

nasebatmda bir temel taşı ve ayni zamanda 
mühim bir merhale olan bu anlaşmağı, iki hükü
met arasında elyevm müzakereleri cereyan eden 
katği ve devamlı teahhüdler takib edecektir ve 

I bütün bu karşılıklı anlaşmaların hedefi birdir: 
I Sulh ve emniyet (Bravo sesleri, alkışlar). 

Türkiye ve tngilterenin umumî siyasetlerin
de ana vasfı teşkil eden bu hedef öyle zannedi-

I yoruz, o kanaatte bulunuyoruz ki, dünya har
bine mâni olacak kuvvetli bir unsurun teraziye 
ilâvesi tarzmda tecelli ediyor (Bravo sesleri). 

Müttefiklerimizle birlikte sulhu tutmağı, 
kimsenin hakkına tecavüz etmemeği umde bilen 
siyasetlerimizle hakların çiğnenmesine mâni ol
mağa bütün gayretimizi sarfetmekte devam ede
ceğiz (Bravo sesleri, alkışlar). Bu güne kadar 
olduğu gibi, yarm da sulhperverliğimizin maddî 
delillerini vermek fırsatları zuhur ettikçe bun
ları kaçırmayacağız. Fakat, bir gün müşterek 
hak ve menfaatlerimiz ihlâl edilmek teşebbüsüne 
maruz kalırsa, bize hakkımızın verdiği kuvvet-

I le buna silâhla mâni olmakta da tereddüd etme-
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yeceğiz (Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

Bunun içindir ki, mefkuremizi tarif ederken 
" sulh ve emniyet „ kelimelerini kullandım. 
İngilizlerle şimdi arzettiğim itilâf ve bunu ta-
kib edecek olan nihaî mukavele Fransa ile de 
aramıza dostane müzakerelere mevzu teşkil et
mektedir. Bu görüşmelerin yakında iyi bir neti
ceye varacağından ümitvanz. 

Muhterem arkadaşlar, büyük komşumuz ve 
dostumuz Sovyet Rusya ile en sıkı, en samimî 
temaslarda devam etmekteyiz (Bravo sesleri, al
kışlar). Müşterek gaye ve menfaatlerimiz, önü
müzde teşriki mesai yolunun tamamen açık ol
duğunu bize ispat etmiş ve sayın misafirimiz 
(Potemkin) in Ankarada geçirdiği günler zarfın
da aramızda tam bir görüş ve anlayış beraber
liği olduğu ve yarınki siyasetimizin de bu esas 
dairesinde inkişafa namzed bulunduğu tesbit 
edilmiştir (Alkışlar). 

Dünya buhranı içinde mevkii çok nazik ve 
mühim olan Balkan yarımadasında müttefikleri
mizle mevcud münasebetlerimizin her zamanki 
samimiyetle devam edeceğine ümidvar bulunu
yoruz. Sulh yolunda daha müessir bir şekilde 
çalışmak için yer almış olan Türkiyenin, tam 
manasile bir sulh unsuru olarak kurulan Bal
kan misakmda yeri değişmemiştir (Bravo ses
leri). 

Yine ümid ve temenni ederim ki Balkanlar
da, Balkan menfaatlerini koruyan blok, daha ge
nişlemek, vazifesini daha velût şekilde yapmak 
fırsatını bulsun. 

Her zamanki ilham ve tasviblerinizle inkişaf 
eden siyasetimizin ayni direktiflerden mülhem 
bu günkü tezahürünü yüksek tasvib ve tasdiki
nize arzeder ve millet vekillerinin biraz evvel 
okuduğum beyanname üzerinde açık reylerini 
kullanmalarını rica ederim (Sürekli ve şiddetli 
alkışlar). 

SAFFET ARIKAN (Erzincan) — Muhterem 
arkadaşlar, Saym Başvekilimizin huzuru âli
nizde vukubulan beyanatı ve kararınıza arzet-
miş olduğu Türkiye - İngiltere müşterek beyan
namesi Cumhuriyet Hükümetinin tâ bidayetinden-
beri takib etmiş olduğu sulh politikasmm yeni 
ve muvaffak bir tezahürüdür. Hepimiz kanaat 
getirdik ki, Türkiyenin sulh isteyenlerle teşriki 
mesai etmesi ve bu suretle Avrupa vaziyetine 
karşı olan yakından alâkası her şeyden evvel 
milletleri harb badiresinden kurtarmağa ve mem
leketimizin de emniyetini temin etmeğe matuf bir 
siyasetin yani ötedenberi takibini Hükümete bir 
direktif olarak tevdi buyurduğunuz ana siyase
tin bir ifadesidir. Filhakika arkadaşlar biz kim
senin aleyhinde çalışmıyoruz ve bizim bu iyi ni
yetimize bilmukabele herkes tarafından da hür
met olunacağını umuyoruz. Binaenaleyh, her 
hangi bir Devlete karşı mevki aldığımız veya her 
hangi bir milleti ihata ve tazyik etmek istediği
miz manası bu vesikadan ve bunu takib edecek 

alan katği anlaşmadan elbette ki, çıkarılamaz. 
Bu noktayı ehemmiyetle kaydederken İngiltere 
ile ötedenberi mevcud olan karşılıklı itimad 
ve dostluk hislerinin böyle sağlam ve devamlı 
bağlarla takviye edilmiş o]masmı memnuniyetle 
karşdarız. 

Fransa ile de ayni esas dahilindeki müzake
relerin müsaid inkişaf etmekte bulunmasını da 
iyi bir nazarla görürüz. 

Büyük dostumuz ve komşumuz Sovyetlerle 
her noktada bir görüş ve anlayış beraberliği ol
duğunu Başvekilimiz ifade buyurdular. Bunu 
da sulhun esaslı bir zamini olarak yine büyük 
bir memnuniyetle kaydetmek isteriz. 

Balkanlarda siyasetimiz malûmdur. Sulh 
davası için kurulmuş olan bu blok sulh için çalı
şan Türkiyenin teşriki mesaisile bir kat daha 
kuvvetlenecektir kanaatindeyiz. Bu kütlenin 
genişlemesi ve daha feyizli bir şekilde çalışması 
için Hükümetin izhar etmiş olduğu ümid ve te
menniye tamamen iştirak ederiz. 

Hulâsa arkadaşlar, Büyük Meclisin umumî 
sulha olan bağlılığını bu kadar isabet ve sada
katle ve hazm ve kiyasetle tahakkuk ettiren Hü
kümetimize ben şahsan teşekkür ediyorum. 
(Şiddetli alkışlar). 

FETHİ OKYAR (Bolu) — Arkadaşlar, Baş
vekilin şimdi okuduğu beyannameyi dikkatle, 
memnuniyetle ve meserretle dinledik; bundan 
evvel Hükümetimizin İngiltere Hükümeti ile Ak-
denizde sulh ve emniyeti istihdaf eden müza
kerelerde bulunduğunu biliyoruz. Bu müzake
releri muvaffakiyetle intaç ederek bu gün bize 
bu beyannameyi getirdiğinden dolayı Hükümeti 
tebrik ile sözüme başlamak istiyorum. Beyanna
menin manası çok mühim ve büyüktür ve Tür
kiye Cumhuriyetinin şimdiye kadar takib ettiği 
haricî siyasetinin bir dönüm noktasını teşkil 
etmektedir. Beyannamenin haiz olduğu ehem
miyeti lâyikile tebarüz ettirebilmek için Türki
ye Cumhuriyetinin şimdiye kadar takib etmekte 
olduğu sulhcuyane siyaseti bir kaç kelime ile hu
lâsa etmek istiyorum. İran ve İrakla gayet kar
deşçe olan münasebatımız senelerdenberi devam 
etmektedir. Balkan yarım adasında bütün hü
kümetlerle bilhassa Yunanistan, Yugoslavya ve 
Romanya ile dostane ve müsalemetperverane 
münasebatımız devam etmektedir ve bu sayede 
Balkan yarım adası senelerdenberi görmemiş ol
duğu sulh ve müsalemat havası içinde yaşamakta
dır. Şimal komşumuz Sovyet Rusyası iİe ta in-
kilâb ve millî cidaldenberi devam etmekte olan 
dostane münasebatımız eminim ki, her iki tara
fın menfaat ve memnuniyetini mucib olacak bir 
şekilde devam etmiştir. Türkiye Cumhuriyeti ay
ni zamanda uzak devletlerle de ayni dostane mü-
nasebatr idame etmekte idi. Bu suretle hâsıl 
olan mesai, sulh havası içinde Türkiye Cumhu
riyetinin dahilde inkişafına ehemmiyet vermek, 
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millî servetlerini tezyid için çalışmak, sınaî ve 
ticarî ve nafia işlerinde terakkilerinde berde
vamdı. Bu müsaid sulh havasmrn devam etme
sinden başka hiç bir arzusu yoktu ve yine yok
tur. Ancak son günlerin hâdisatı birden bire 
bir takım siyasî zelzelelerle herkesin efkârını ve 
beynelmilel münasebatın temellerini sarsmıştır. 
Çekoslovakyanm bir gün zarfmda nasıl harita
dan silindiğini hepiniz biliyorsunuz. Ondan son
ra Almanya - Romanya ticarî müzakeratmda 
Romanya Hükümetine verilmiş olan ültimatom 
değilse bile ültimatom mahiyetinde yapılan bir 
tazyik, herkesin fikirlerindeki huzur ve sükûnu 
izale etmiştir. Bilâhare husule gelen nisbî sü
kûn kısmen umumî endişenin yatışmasına yar
dım etmişken bunu müteakib Adriyatik denizi
nin şark sahilindeki zayıf bir müttefikine ülti
matom göndererek az zaman sonra işgal altına 
alması da şimdiye kadar alıştığımız sulhu sükûn 
havasmı tamamile ihlâl etmiştir. Bu ihlâl edil
miş olan hava herkesin huzurunu selbetmiş ve 
herkesi emniyeti için, kara ve deniz hududla-
rmın muhafazası için tedbirler aramağa sevket-
miştir. Bu meyanda öteden beri dostane müna-
sebatta bulunduğumuz İngiltere Hükümeti, Ak-
denizde sulhu ihlâl edecek her hangi bir teşeb
büse karşı, Türk ve ingiliz kuvvetlerinin müş
tereken hareket etmesine dair bir teklifte bulun
muştur. Bu teklif neticesinde uzun uzadrya ce
reyan eden müzakerat nihayet bu günkü karara 
iktiran etmiştir. Bundan dolayı tekrar Hükü
metimizi tebrik etmek isterim. Esasen malû
munuz olduğu veçhile, İngiltere Hükümeti daha 
evvel Akdeniz havzasında sulhun teminine çare-
saz olmak üzere Yunanistana, bir taraflı olmak 
üzere, bir garanti vermiş ve ayni zamanda Ro-
manyanm da hududlannı tekeffül etmiştir. Böy
le bir teklif karşısında Hükümetimiz elbette 
kolları bağlı durarak eski bitaraflık siyasetini 
muhafaza edemezdi. Çünkü evvelce arzettiğim 
gibi, emniyet havası muhteldi. Bu emniyetsizlik 
havası içinde; hiç bir ahdin, hiç bir teminatın, 
hiç bir sözün para etmediği hava içerisinde kol
lan bağlı olarak vukuata intizar etmek; elbette 
Hükümetimizin pek durbinane olan tavrı hare
ketinden beklenemezdi (Bravo sesleri). 

Teklif Akdenizde Türk ve İngiliz kuvvetleri
nin, her hangi bir tecavüz ihtimali karşısında, 
müşterek hareketlerini tazammun ediyor. Bu 
teklifi bu suretle kabul ederek Akdeniz havza
sında emniyet ve sulhun tesisine yardım ettiğin
den dolayı Hükümetin kararını alkışlamak iste
rim. Çünkü efendiler bu hareket Akdeniz hav
zasına sureti katiyede sulh ve emniyet getirmiş
tir. Türkiyenin vaziyeti coğrafiyesi ve Türkiye-
nin kahraman ordu ve donanması (şiddetli alkış
lar) İngiliz bahriyesi, İngiliz kuvvetlerile bera
ber her hangi bir tecavüze karşı hareket etmesi 
kararlaştırıldıktan sonra, eminim ki Akdeniz 
havzasında sulh ebediyen teessüs etmiş olacak

tır (Alkışlar). Arkadaşlar; bu hareketten hiç 
kimsenin şüphelenmeğe hakkı yoktur. Türk Cum
huriyetinin şimdiye kadar takib ettiği müsale-
metkârane siyaseti herkesin malûmudur. Hiç 
kimsenin bundan şüphelenmeğe ve şu veya bu 
hükümete karşı hasmane bir surette telâkki et
meğe asla hakkı yoktur. Maksadımız kara ve 
deniz hududlarımızı emniyet altma almaktır. 
Böyle bir tedbire de lüzum vardır, arkadaşlar. 
Çünkü Balkanlılara aid olması lâzrmgelen Bal
kan yarım adasma büyük bir devlet askerlerini 
çıkarmış ve oraya ayak atmıştır. O devlet ayni 
zamanda deniz hududlarrmızm tam burnu dibin
de bir çok adaları da işgal ederek üzerlerinde 
tahkimat, tesisat ve tertibat yapmakla meşgul 
bulunmaktadır. Bu hale karşı bizim Hüküme
timizden de İngiliz Hükümetinin bizimle karşı
lıklı ve müşterek müşahede ve mütalealar karşı
sında kalmmca ahval ve vukuate intizaren bi
taraf kalmak elbette beklenemezdi. Bitaraf kal
mak esasen mümkün mü idi? Onun da pek müm
kün olduğunu zannetmiyorum. Devletlerin 
menfaatleri birbirlerine bu kadar girişik oldu
ğu bir zamanda ve uzak bir yerde olan hâdisenin 
bizi doğrudan doğruya alâkadar edebileceği sı
ralarda bitaraf kalmak bendenizce gayri müm
kündür. Bu, yalnız gayri mümkün olmakla da 
kalmaz. Bitaraf kalmak ayni zamanda pek ha
yırlı bir şey de değildir. Arkadaşlar, bu gün İn
giltere Hükümeti bile bitaraf kalamıyor ve ken
disine vaki olan ricalara ve istirhamlara rağ
men bitaraf kalmak istemiyor. Çünkü mevzu-
bahs olan mesele, umumî sulhun muhafazası ve 
Avrupannı bir veya iki Devletin hegemonyası 
altma girmesine mâni olmaktır. Biz ayni za
manda Avrupada ve Akdenizde bir veya iki 
devletin hegemonyasmm teessüsüne asla razi 
değiliz. Binaenaleyh bu noktada İngiltere Dev-
letile menfaatlerimiz müşterektir. Akdenizde 
sulhu müsalemetin devamı hususunda da İngil
tere Hükûmetile menfaatlerimiz tamamen müş
terektir. Akdenizde gayet uzun bir sahilimiz 
vardır. Ayni zamanda Trakyada da hududumuz 
mevcuttur. Bu hududlarm her türlü teca
vüze karşı emniyet altma almması bizce 
ne kadar matlub ve müstelzem ise İngiliz Hü
kümeti de Türkiyenin kuvvetli bir surette hu-
dudları dahilinde yerleşmiş olmasile alâkadar 
ve menfaattardır, arkadaşlar. Menfaatleri bu 
kadar iştirak etmiş olan, gayeleri bu kadar 
tetabuk etmiş olan iki Devletin her hangi bi
risinin tehlike karşısında kuvvetlerini birleş
tirmelerinden daha tabiî ve daha makul bir 
şey tasavvur edilemez. Başvekilimizin şimdi irad 
ettikleri nutukta gönüllere ferah veren bir ci
het daha varsa o da yalnız bununla iktifa et-
miyerek Balkan Devletleri ve diğer bütün kom
şu Devletlerle Hükümetin sulhcuyane teşebbüs
lerden asla geri kalmıyacağı hakkındaki beya
natıdır. Hakikaten yalnız bu anlaşma ile ik-

— 70 — 
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tifa etmek kâfi değildir. Bununla beraber kom
şu dostlarımızla münasebatı daha ziyade tak
viye etmelidir ve eğer mümkün olursa Bulga-
ristanı da, bazı arazi işgali emellerinden vaz-
geçirerek, onu da sulh ve müsalemet havası 
içine almağa gayret etmelidir. 

Şimal komşumuz Sovyet Busyası ile aramız
daki dostane münasebatm ne kadar samimî ol
duğunu Hariciye Komiser muavini Potemkinin 
memleketimizin siyasî ricalile vaki olan dosta
ne münasebatmdan ve neticede çıkan tebliğden 
anlıyoruz. Bu da şayanı menuniyet bir vaka
dır. Bu münasebatm daha ziyade takviye olun
ması da şayanı arzudur. Bu suretle arkadaşlar, 
her kim sulh ve emniyet istiyorsa onlarla teş
riki mesaiye amade olduğumuzu göstermeliyiz 
ve Hükümetin beyanatmdan öyle anlaşılıyor 
ki, bunu göstermek için her türlü gayreti Hü
kümet sarfedecektir ve bu suretle emniyetsiz
lik dalgalarına karşı sulhu seven Devletlerin 
birleşerek sed çekmeleri lâzımdır. 

Tekrar ederim arkadaşlar, sulh Türkiye için 
en büyük gaye, en büyük menfaattir ve öyle 
iddia ederim ki sulh yalnız Türkiye için değil, 
bütün memleketler için en büyük bir nimettir. 
Sulhun temin ettiği nimet karşısında bir takım, 
araziyi istilâ etmek heves ve emellerinin vücu
da getireceği menfaatler, 15 nci, 30 ncu de
recede kalır. Bir takım arazi parçalarını istilâ 
emellerini, farzımuhal olarak, bir dakika ka
bul etsek bile, bu gün vesaiti harbiye o kadar 
şiddetlenmiştir ki şu veya bu arazi parçasını 
memleketime ilhak edeyim derken memleke
tin en güzel parçalarını tahrib etmek korkusu 
vardır. Cihan sulhunu ihlâl etmek ve cihanda 
bir yangm vücude getirmek cüretinde her han
gi bir recülü Devletin bulunacağına itimad et
miyorum. 

Arkadaşlar, biz bir çok arazi kaybetmiş bir 
Devletiz. Fakat arazi kaybettikten sonra ken
dimizi daha kuvvetli, daha bahtiyar görmekte
yiz. Çok araziye sahib olduğumuz zaman bü
yük Devletler, Osmanlı İmparatorluğuna ikin
ci derecede bir Devlet muamelesi yapmakta 
idiler. Arazimizin mühim bir kısmı gitmiş ol
duğu halde dahi kendi millî hududlarımız için
de bulunduğumuz bu sırada en büyük Devlet 
olan İngiltere bile bize samimî dost muamele
si ve akran muamelesi yapmaktadır. (Alkışlar). 
Fakat arkadaşlar arazi kaybetmenin de bir 
haddi vardır. Artık bundan böyle bizden bir 
karış toprak değil, hakkımızın bir zerresini al
mak isteyenlere karşı Türk milleti kahraman 
ordusu ile birlikte dim dik duracak ve bize 
fena nazarla bakanları geri çevirecektir. (Bra
vo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar). 

Biz bunu İstiklâl harbinde de isbat ettik. 
Arkadaşlar, Atatürkün, o eşsiz kahramanın tim
sali hepimizin ve gelecek nesillerin kalblerinde 

canlı olarak yaşamaktadır ve yaşayacaktır. 
(Alkışlar). 

Atatürkün en muktedir ve en enerjik arka
daşları bugün iş başmda bulunmaktadır. (Al
kışlar). Binaenaleyh hiç bir Devletin Türkiye 
Cumhuriyetini tekrar böyle bir imtihana, böyle 
hir tecrübeye çekmeye cesaret edemiyeceğine 
katiyen inanıyorum. (Alkışlar). 

Sözüme nihayet vermezden evvel Hüküme
tin beyannamesini alkışlarla tasvib etmekte ol
duğumu bildirmek isterim. 

Beynelmilel siyasette istihsal edilmiş olan 
bu büyük muvaffakiyet, Hükümetimiz için bü
yük bir şeref teşkil edecektir. Bu muvaffakiyeti 
dahilî muvaffakiyetlerle ticarî, sınaî ve kültürel 
sahalarda istihsal etmekte bulunduğu muvaf
fakiyetlerle tetvıç etmesi temennisini de ilâve 
etmek isterim. 

Arkadaşlar; istikbale emniyet ve itminanla 
bakabiliriz. (Sürekli ve şiddetli alkışlar). 

Gl. KÂZIM ÖZALP (Balıkesir) — Muhte
rem arkadaşlar, bu okunan teklif millî Hükü
metimizin teşekkülündenberi yapılan siyasî an
laşmaların en mühimlerinden biridir. Bununla 
milletimizin İngilizlerle ayni şartlar ve haklar 
dairesinde anlaşarak Akdenizde herhangi bir 
tecavüze karşı birlikte mukabele etmekliğimiz 
kararlaştırılacaktır. Akdeniz malûm olduğu 
veçhile gerek bizim için, gerek İngilizler için 
çok ehemmiyeti haiz bir vaziyettedir. Burda 
mahdud ve mühim geçid noktaları olan Cebe-
lüttarık ve Süveyş İngilizlerin, Çanakkale ve 
karadeniz boğazı da bizim elimizde bulunuyor. 
İngilizlerin şarka giden deniz yolları ve mühim 
bahrî üsleri, bizim sahillerimiz ve krymetli li
manlarımız buradadır. Grülüyor ki Akdenizde 
iki milletin müşterek ve hayatî menfaatları 
vardır. Burada tam bir emniyetin devamı bu 
müşterek menfaatlarm icabmdandrr. Hüküme

timiz basiret göstererek, vaziyeti eyi görerek, mill-
lî menfaatlarımıza uygun bir şekilde ve zama
nında İngilizlerle bu anlaşma işi hazırlanmıştır. 

Bunu milletimizin kıymet ve kudretine bir 
delil addetmeliyiz. Büyük Reisicumhurumuz 
İsmet İnönünün yüksek idaresi altında bu kry-
met ve kudretin daima artacağına eminiz. 

Arkadaşlar son zamanlarda bütün cihanı 
hayret, heyecan ve endişeye düşüren emrivaki
ler olmuştur. Bu sebebden vatanlarını ve istik
lâllerini korumağa azmetmiş olan milletler harb 
hazırlıklarını her zamandan ve tabu hallerden 

daha süratli ve kuvvetli tedbirlerle tamamlama
ğa çalışryorlar. Bu tedbirler yalnız askerî ma
hiyette değildir. Siyasî sahalara da şamildir. 
Menfaatleri her hangi bir şekilde müş

terek olan milletler birlikte tedbir al
mak, daha kuvvetli olmak için görüşü
yorlar. ve anlaşıyorlar. Hükümetimizin bu tek
lifi de işte böyle bir anlaşmadır. Münferid kal-
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manın bir takım faydaları olduğunu biliyoruz. 
Bundan mümkün olduğu kadar devamlı surette 
son zamana kadar istifade etmek lâzım olduğu 
tabiidir. Amma bunun ilânihaye devam edece
ğine emniyet olunamaz. Bu münferid vaziyette 
millî menfaatlerimize mugayir hâdiseler karşı
sında kalmamız çok muhtemeldir. Bilhassa bu 
zamanlarda bu ihtimaller daha ziyadedir. Bu
günkü vaziyetin yarm değişmeyeceği bilinemez. 
Yarın karşılaşacağımız şartların bu günden daha 
iyi olacağını kim temin edebilir? Bence, acele ve 
yanlış bir iş yapılmadığına kanaat ederek vic
danen, tamamen müsterih olabiliriz. 

Arkadaşlar, bu anlaşma sırf tedafüi maksad-
lara müsteniddir. Bunun gibi hangi milletler 
birbirile anlaşmalar yaparlarsa biz onları can
dan alkışlarız. Sulha yardım eden insaniyetkâ-
rane ve samimî hareket böyle olur. Dostları
mız ve hayırhahlarımız bizi tasvib ediyorlar ve 
memnun oluyorlar. Büyük komşumuz ve dos
tumuz Sovyet Rusyanm da bunu yalnız tasvib-
le kalmayıb onun da, menfaatlerinin bizimle müş
terek olduğunu takdir edeceğine ümidvarız. 
Hiç bir tecavüz maksadına müstenid olmayan bu 
anlaşmayı hoş görmeyecek Hükümetler olursa 
onlarm hüsnü niyetinden şüphe etmekte çok hak
lıyız. (Bravo sesleri, alkışlar). Hayat sahası ara
mak için başka memleketlere tecavüz maksadile 
yapılan tertibler sulhu bozmağa giden tehlikeli 
yollardır. Bunun ağır mesuliyetini ve getire
ceği büyük felâketleri daha evvelinden hesab 
etmek lâzımdı. 

Arkadaşlar; biz memleketimize tevcih edile
cek herhangi bir tecavüze karşı tamamile hazır
lanmış bulunuyoruz. Akdenizde vuku bulaca
ğını muhtemel gördüğümüz taarruzun nereden 
ve ne şekilde olabileceğini etrafile mütalea et
miş ve bunu yalnız başımıza def ve tard etmek 
için lâzım gelen tedbirleri almış, hesablarımızı 
yapmış, ve kararlarımızı vermişizdir. (Alkışlar) 
Şimdi bu mukabeleyi yalnız başımıza değil, do-
nanmasile bütün denizlere hâkim olan ingiltere 
Devletile birlikte yapmağı görüşüyoruz. Böyle 
bir mukabelenin ne kadar şiddetli ve ezici ola
cağını tasavvur etmek bize düşmez. Arkadaşlar; 
bu anlaşmada memleketimiz için çok faydalar 
olduğuna kaniim. Hükümetimiz millî karakteri

mize uygun bir şekilde ve ve tam zamanında bu 
anlaşmayı yapmağa muvaffak olduğundan dola
yı teşekkür ve tebrike lâyiktir. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Arkadaşlar, daha yedi arkadaş 
var, söz almışlardır. (Kâfi sesleri) 

Müzakerenin kifayeti hakkında bir takrir 
var, kifayet aleyhinde herhangi bir arkadaş söz 
isterse söz veririm, müsaade ederseniz evvelâ 
takriri okutayım. 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir. Hükümetin arzusu veçhile 

açık reye müracaat olunmasını teklif ederiz. 
12 - V - 1939 

Konya Çankırı Ağrı 
Dr. O. Ş. Uludağ H. Oahid 1. Tav 

Sivas Erzincan Kastamonu 
M. Ş. Blecla A. S. Üter Dr. T. Aslan 

Zonguldak Çankırı 
H. Türkmen F. N. Orkün 
(Kabul sesleri) 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere hakkındaki 

takriri reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
(Etmiyenler ... Kifayeti müzakere takriri kabul 
edilmiştir. 

Şimdi lütfen reylerinizi kullanacaksınız. Yal
nız her arkadaş kutuları sağma alarak o suretle 
yerini verirse kolaylık olur. 

(Niğde dairei intihabiyesinden başlanarak 
reyler kutulara atıldı.) 

BAŞKAN — Rey vermiyen arkadaş var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. Neticei ârayı 
arzediyorum. 

Hükümetin beyannamesine rey veren arka
daşların adedi (353) dür. Muamele tamamdır. 
Hükümetin siyaseti ve beyannamesi (353) reyle 
müttefikan tasvib edilmiştir. (Sürekli alkışlar). 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (istan
bul) (Alkışlar) — (Arkadaşlar; lütfen izhar 
buyurduğunuz reyle Hükümetinize kuvvet ver
diniz. Bu gün olduğu gibi yarın da sizin itima
dınızla ayni siyaset ve ayni yolda yürüyeceğiz. 
(Sürekli alkışlar). 

BAŞKAN — Pazartesi günü saat 15 de top
lanmak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,50 
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DÜZELTME 

Bu zabtın sonuna bağlı 14 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltme yapılmıştır: 

Sayıfa Satır Yanlış Doğru 

47 
47 

47 
49 

50 

55 

55 

55 
55 
56 

11 
16 

23 
25 

10 

20 

21 

44 
45 
29 

Maaş şefi 
Müfettiş aded 

3 
yekûn 19 

nci satırdan sonra 

aded 

262 
Revizö muavini 

S. II. Loko. ateş< 

[23] yetmiş iki... 
[24] iki tanesinin 

„ „ 

Müfettiş derece 

4 

aded 

[23] 3 
;isi aded 

[24] 314 

S. I. yardımcı derece 

Masa şefi 
Müfettiş aded 

2 
yekûn 18 

aded 

1 ilâve edilecek 
aded 

263 
Revizör muavini aded 

[24] 3 
S. II. Loko. ateşçisi aded 

[23] 314 
[24] yetmiş iki... 
[23] iki tanesinin... 
S. I. yardımcı derece 

69 

70 

14 15 
28 den sonra şu ibare ilâve edilecektir: 

«Münakalât vekâleti Münakalât dairesi memur ve müstahdemini seyahat, 
nakliyat ve diğer hususatta Devlet demiryolları işletme memurlarına bahşe
dilen bütün haklardan tama mile istifade ederler.» 

33 deki «münakalât dairesi ve» kelimeleri çıkacaktır. 
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Devlet Demiryolları ve limanları umum müdürüğü 1939 malî 

reylerin neticesi 
yılı bütçe kanununa verilen 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya ! 

Berç Türker 
Cemal Akçın 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Cezmi Ercin $ 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 

Aza adedi : 424 
Reye iştirak edenler : 3 31 

Kabul edenler : 331 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : Q2 
Münhaller : 1 

/ Kabul edenler ] 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer Ak
alın 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Emin Cemal Suda 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Gl. Naci Tmaz 
Muhittin Bana Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçd 

Avni Yukaruç 
Hilmi Ergene]i 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Reuda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

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

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 

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

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fııad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak FıraH; 
Aziz Samih îlter 
İskender Artım 
Saffet Arıkan 
Salih Başotaç. 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye El gün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
İzzet Arakan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 
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Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhasn 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Faîkihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esa*d Bozkurd 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 

t : 11 12-5 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Hüsnü Açıksöz 
Muharrem Celâl Bay ar 
Nuri Tamaç, 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Çoşkan 

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

Kırklareli 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Kemalettin Olpak 
Ragıb Akça1 

Salâh Yargı 
Konya 

Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 

1939 C : İ 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

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

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasa/n Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitaba 
Sadulla'h Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Raaim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem 

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

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kâmi 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necini Selmen 

Seyhan 
Datmar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 
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Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif Öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Nazmi Trak 

t : 11 125 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Danış Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Mitat Aydın 

1939 C : 2 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Süleyman Sırrı Gedik 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 
Sami lşbay 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı lçöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

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

/ Reye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Kamhis&r 

Hamza Erkan (Mazur) 
Haydar Çerçel 

Ağn 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak (I. Â.) 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demire! 
Fal ih Rıfkı Atay 
İsmet inönü (Rs. C.) 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen (M.) 
Türkan Örs 

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

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Salih Bozok (H.) 

Bitlis 
Süreyya Örgeevren 

Burdur 
İbrahim Neemi Dilmen 
(H.) 

Bursa 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç. (H.) 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 
(M.) 

Çankırı 
Ziya Esen 

Çorum 
ismet Eker 

Denizli 
Neeib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Edirne 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 
Şeref Aykut (H.) 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 

Erzurum 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Dr. Abdurrahman Me
lek (M.) 

Giresun 
Talât Onay 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç (H.) 
Yusuf Ziya Zarbun 

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

İzmir 
Celâl Bayar (H.) 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arrklı (M.) 

Kırklareli 
Bürhanettin Denkcr 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (Mazur) 

Kocaeli 
Orgl. Ali Said Akbay-
tuğan 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Kâzım Gürel 

Tevfik Fikret Sılay (V.) 
Kütahya 

Alâettin Tiridoğlu 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar 
Muhlis Erkmeıı (V.) 

Malatya 
GL Osman Koptagel 
Ma'hmud Nedim Zabcı 

Manisa 
Kâzım Nami Duru 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Rıza Erten 

Muğla 
T)v. Hüseyin Avni Er
can 
Yunus Nadi 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Halid Mengi 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
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İbrahim Mete 
ismail Safa Özleı 

S Ur d 
Hulki Aydın 
Şefik Özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş (M.) 

Cevdet Kerim îneednyı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk (Mazur) 

Sivas 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Faik öztrak (V.) 

Rahmi Apak 
Tokad 

01. Sıtkı Üke 
Trabzon 

Hasan Saka 
Sırrı Day 

Tunceli 
Sami Erkman 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş (H.) 
Şeref Uluğ 

Zonguldak 
Hüsamettin Okan 

»9<i 

icra Vekilleri Heyetinin siyasetinin tasvib ve beyannamenin kabulü hakkındaki reylerin neticesi 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Borç Türker 
Cemal Akçm 
İzzet Akosmaıı 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Alınıed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Falih Rıfkı Atay 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Mümtaz Ökmen 
Şakir Kmacı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 

A«a adedi : 424 
Reye iştirak edenler : 353 

Kabul edenler : 353 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmeyenler : 70 
Mtinhaller : 1 

/ Kabul edenler ] 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarsılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Dr. Muhlis Sun er 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tcvfik Temelli 

Bolu 
Cemil Özçağlar 
Dr. Emin Cemal Suda 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atrf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Gl. Naci Tmaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 

Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

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

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokacı 
Fahri Akçakoca Akça 
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Neeib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali Ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Küstü Bekit 
Veli Necdet Sunkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edime 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Elâzığ 
Faîzıl Ahıned Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ağrak 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fıraft 
Aziz Samih llter 
iskender Artun 
Saffet Arıkan 
Salilı Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
izzet Arakan 
Yusuf Ziya özer 

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

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 

t : 11 126 
Fikret Atlı 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Naf i Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aukurd 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü Özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Hana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Kefik Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
FaSkihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Güvsa 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
RaShmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
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Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad Özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

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

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

Kırklareli 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Kemalettin Olpak 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 

Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Ga'lip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

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

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

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

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Hasa'n Reşid Tankud 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
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Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
îrfan Ferid Alpaya 
Muhittin Birgen 
Rıza1 Erten 

Muğla 
Oemaî Karamugla 
Hüsnü Kitabeı 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoglu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Hazim TeneyraTt 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed îhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
îsmail Çam aş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kâmi 
Raif Dinç 

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

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
tsmaîl Safa özler 
Sina'n Tekelioğlu 
Şemsa tşeen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinoh 
Cemil Atay 
Cevdet Kerîm încedayı 
Hnlûsî Oruçoğlu 

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

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak 
Nazmi Trak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Ataç 

Trabzon 
Daniş Eyiboglu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka' 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 

Salise Abanozoglu 
Sırn Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

TJrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet.Ülgen 
Sami îşbay 
Şeref Ulug 

Van 
îbrahim ArvaJs 
Münib Boya 

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

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasattı Karabacak 
îbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahisdr 

Hamza Erkan (Mazur) 
Haydar Çerçel 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak (I. Â.) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
îsmet înönü (Rs. C.) 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Adnan Menderes (M.) 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Salih Bozok (H.) 

BitUs 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Hasan Cemil Çanıbel 

Burdur 
îbrahim Necmi Dilmen 
(H.) 

Bursa 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç (H.) 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Resad Nuri Güntekin 
(M.) 

Çankırı 
Ziya, Esen 

Çorum 
îsmet Eker 

Denizli 
Yusuf Başkaya 

Edirne 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Şeref Aykut (H.) 
Erzurum 

Nafiz Dumlu 
Eskişehir 

Osman Işm 
Gazianteb 

Dr. Abdurrahman Me
lek (M.) 

Giresun 
Gl. îhsan Sökmen 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç (H.) 
Yusuf Ziya' Zarbun 

İstanbul 
Ali Kâmi Akyüz 
GL Refet Bele 
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Salâh Cimeoz 
İzmir 

Celâl Bay ar (H.) 
Kars 

Puad Köprülü 
Kahraman Anklı (Ma
zur) 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fua'd Um ay 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (Mazur) 

Konya 
Ali Muzaffer Gök er 

î : 11 12-5-
Kütahya 

Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabeı 

Manisa 
Kâzım Nami Duru 
Refik înce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Maraş 
Mansur Bozdoğan 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
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Yunus Nadi 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Halid Mengi 

Samsun 
Zühtü Dnrukan 

Seyhan 
Ali Müııif Yeğen a 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 

Siird 
Hulki Aydın 

Sinob 
Cemal Aliş (M.) 

Yusuf Kemal Tengir-
şenk (Mazur) 

Sivas 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş (H.) 
Memed Emin Yurdakul 

Van 
Hakkı Ungan 

Zonguldak 
Hüsamettin Okan 

!>«« 
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1939 

DEVLET DEMİRYOLLARI VE 
LİMANLARI U. M. BÜTÇESİ 





Devlet demiryolları ve limanları umum müdürlüğü 1939 
mâlî yılı bütçe kanunu lâyihası ve bütçe encümeni 

mazbatası (1/3) 

T. C. 
Başvekâlet 28-11-1939 

Kaarrlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/900 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

îcra Vekilleri Heyetinin 27 - I I -1939 tarihli toplantısında Yüksek Meclise ar
zı kararlaştırılan Devlet demiryolları ve limanları umum müdürlüğü 1939 malî yılı 
na aid bütçe kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

1939 malî yılı bütçesi hakkında umumî mütalaa 

(I) 
Bütçenin tahlili 

1939 bütçesi (39 130 000) liradır. 
Bu bütçeyi tahlil edersek (hakikî işletme masrafı) ile (hakikî işletme masrafı

nın dışında kalan masraflar) ı şöyle görürüz : 
Hakikî işletme masrafının dışmda olarak normal bütçenin içinde yer almış bulu

nan masraflar şunlardır : 
a) Satın alınan hatların taksit bedeli 4 532 420 
b) Hususî kanunu mucibince Sivas atelyesi için satın alınan 

2,5 milyon liralık tezgâhların bakiyesi olarak 1939 bütçesinden 
ödenmesi zarurî olan % 1 509 879 

c) Lokomotif ve vagon tezyid ve tecdid programının tatbikin
den olarak kanunu mahsusu mucibince 3 senede teslim edilmek 
ve 6 senede ödenmek üzere ısmarlanmış olan (16) milyon lira
lık lokomotif ve vagon bedelinden senesi içinde ödenmesi lâzım 
olan 2 850 000 

ç) Hususî kanunu mucibince Cumhuriyet Merkez bankasına 
verilen % 1 387 425 

ki ceman hakikî işletme masrafının dışında olarak . * 9 279 724 liranın 
normal bütçede yer almış bulunduğu görülür. 

( S. Sayısı : 14 ) 
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Bundan başka : 
Masraf bütçesinde ayrı bir fasıl ve madde halinde yer tutmamakla beraber Dev

let demiryolları masraf bütçesini yükselttiği için masraf bütçesine dahil gibi mü-
talea edilmesi lâzımgelen şu rakamları da nazarı dikkate almak zaruridir, ki o da 
şunlardır : 

a) Kanunu mahsusu mucibince senelik meccani posta 
nakliyatı 740 000 ila 1 000 000 

b) Hususî kanunu mucibince askerî sülüs nakliyatı 1 000 000 » 1 000 000 
(Efrad ve zabitan hariç olduğu halde seyri hafif 
eşya ve malzeme nakliyatı). 

c) Hususî kanun mucibince meccani muhacir nakli
yatı 270 000 » 300 000 

ç) Hususî kanunu mucibince Kırşehir yer sarsıntısı fe
lâketine uğrayan köylerin inşa malzemesinin mee-
canen nakli ' 100 000 » 100 000 

ki ceman 2 110 000 2 400 000 
(2) milyon küsur lira tutan masrafın da masraf bütçesinden ödendiğine göre 

Devlet demiryolları bütçesinin içinde hakikî işletme masraf ile hiç bir alâkası ol
mayan (11,5) milyon liralık bir para normal bütçede yer tutmuş bulunmaktadır, 
ki bütçemizin tam % 30 u dur. 

Bu mikdarı bütçemizin yekûnu olan (39 130 000) liradan çıkarınca hakikî iş
letme masrafları karşılığı olarak ancak: 

(27 630 000) lira kalır ki bu da bizim hatlarımız gibi kendisine her sene ye
ni, yeni hatlar yapılıp katılmakta olması yüzünden henüz tam istikrarını bul
mamış ve yine bu yüzden personeli de işinin istediği meleke ve ihtisasa varacak 
kadar bir zaman geçirmemiş olan demir yollarımız için asgarî bir işletme masra
fıdır, denebilir. 

( I I ) 
1939 malî yılı bütçesinin 1938 bütçesinden farkı ve sebebleri: 
1938 bütçemiz (35 789 400) lira idi. 
1939 bütçemiz (39 130 000) liradır. 
İkisi arasında (3) milyon küsur bin liralık bir fark vardır. 
Bu farkın sebebleri yukarıda da arzedildiği üzere: • 
1 — Sivas atelyesi tezgâhları için hususî kanunu mucibince 1939 malî yılı için

de ödeneceği tesbit edilen bakiye «1 509 879» liradır. 
2 — Yine hususî kanunu mucibince sipariş edilen (16) milyon liralık lokomo

tif ve vagon bedelinden 1939 malî yılı içinde ödenmesi kanun ve mukavele icabından 
olan «2 850 000» ilra olmak üzere ceman «4 359 879» lira normal bütçemizde yer 
almıştır. 

( S. Sayısı : 14 ) 
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3 — Hatlarımız, içinde bulunduğumuz 1938 malî senesi zarfında Divrik - Erzin

can kısmı da işletmeye açılarak (6 718) kilometreye varmıştır. 
1939 son baharında da Erzuruma kadar işletmeye açılacağından ve Diyarbakır 

Cizre kısmında bir kısım işletmeye açılacağından hatlarımızm uzunluğu kesir
siz (7000) kilometreyi bulacaktır. 

4 — Diğer taraftan, iş hacmi de artmıştır. Meselâ : 
a) 1937 nin ilk altı ayında yapılan tren adedi .93542 iken 
1938 zin ilk altı ayında yapılan tren adedi 100988 ze çıkmıştır. 
b) 1937 nin ilk 6 ayında tren Km. adedi 7 085 767 iken 
1938 zin ilk 6 ayında tren Km. adedi' 8 099 739 za çıkmıştır. 
Bu rakamlar 1937 malî yılının ilk altı ayma nisbetle 1938 in ilk altı ayında iş 

hacminin % 15 derecesinde tattığım göstermiştir. 
5 — İçinde bulunduğumuz 1938 yılının ilk altı aylık tren kilometresine nisbetle 

önümüzdeki 1939 yılı zarfında yapılacak tren kilometresinin : (16) milyonu bula
cağı hesab edilmiştir. Çünkü: 

İçinde bulunduğumuz senenin ilk altı ayında (8) milyon tren kilometre yapıl
mıştır ve 1938 malî yılının sonuna kadar bunun (16) milyonu bulması kuvvetle 
muhtemeldir. 

Nitekim : 
1937 nin ilk altı ayında (7 085 000) tren kilometresi yapılmış ve sene sonunda 

bu (14 100 000) ni bulmuştur. 
6 — Önümüzdeki yıl mahsul ve ekim bakımından geçen seneden kötü değil, bilâ

kis kış zerriyatı bakımından daha iyi bir vaziyette olduğu meteoroloji tarassudatı 
neticesile sabittir. 

7 — Gerek hatlarımızm bu yolda uzayışı ve gerek iş hacminin bu suretle artışı 
ve gerekse önümüzdeki yıl mahsulâtının daha verimli bir ihtimal göstermesi; bir ta
raftan personelin arttırılmasını, diğer taraftan kömür ve sair müstehlek maddele
rin ; lokomotif ve vagon tamiri ve yol bakım ve tamir işlerinin de artmasını zarurî 
kılmıştır. 

Meselâ : 
a) 1938 malî yılı için 370 lokomotif, • 720 yolcu ve 3000 yük vagonu tamiri için 

tahsisat konduğu halde 1939 malî senesinde 425 lokomotif, 800 yolcu ve 3200 yük 
vagonu tamiri için tahsisat konmuştur. 

b) Kömür ve sair müstehlek maddeler tahsisatı da iş hacminin bu artışına mu
vazi olarak artmıştır. Geçen sene 308 000 ton olan kömür bu sene 352 000 tona çık
mıştır. (Stok ihtiyacı hariç) 

c) Personelimizin halen mevcud kadromuza göre 16 600 dür. Teklif edilen kadro 
kabul Duyurulduğu takdirde bu mikdar 1939 senesi için ancak 18 000 ni bulacaktır. 

Yani iş hacmi .% 15 arttığı ve hatlarımıza da Erzincan - Erzurum arasındaki 212 
küsur kilometrelik kısım katılmış olduğu halde personelimiz ancak (% 8,8 )nisbe-
tinde artmış olacaktır. 

( S. Sayısı : 14 ) 
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Bu da bu günkü işletme şartlarımız ve iş hacmi bakımından asgarî bir haddir 
Bunun delüi şu rakamlardır : 

Kilometre basma Beher 1000 tren Km. 
düşen personel hasına düşen personel 

Türkiye 
Almanya 
Çekoslovakya 
Macaristan 
Fransa 
i talya 
Polonya 
Bulgaristan 
Romanya 
Yugoslavya 
Yunanistan 

2,58 
12,92 
11,66 

6,86 
9,81 
7,94 
9,16 
5,31 
7,51 
7,86 
4,54 

1,13 
0,85 
1,15 
1,27 
1,18 
0,80 
1,54 
1,35 
1,22 
1,37 
1,46 

Bu rakamlar beynelmilel dcmiry ollar ittihadının en son neşrettiği (Demiryol is
tatistik bülteninin 152 : 159 ncu sahif elerinden alınmıştır). 

Bu rakamlar gösteriyor ki bu (10) memleketten Almanya ve İtalyadan sonra 
en az personel kullanan memleket Türkiye Cumhuriyeti Devlet demiryollarıdır. 

(Gerek «kilometre başına» düşen gerek daha doğru olarak «beher bin ve kilo
metre» ye düşen nisbet bakımından). 

Yıldan yıla iş hacmi büyüdükçe memurlarımızın adedini elti git gide yükseltmek 
zarureti karşısındayız. 

Bununla beraber bütçenin ücret faslındaki geçen seneye nazaran fazlalık yalnız 
personel adedinin artışından değil bir de 1939 yılı içinde ehliyet ve liyakatleri sa
bit olacak ve müddetlerini doldurmuş olan memurlardan terfi (Hİeceklerin terfi 
payları ve yine barem kanunu mucibince; iki senede bir memurlara yapılmakta 
olan kademe zamları da bu farkın içine dahildir. 

Masraf bütçesi yekûnuna nisbetle acaba ücret, yevmiye, ikramiye, tazminat, 
harcırah vesair suretlerle personele hasr ve tahsis edilen nisbet nedir1? Ve bu nis
bet başka memleketlere nazaran ne vaziyettedir: 

Meselesi de tedkik edilince varılan netice aşağıdaki rakamlarla tesbit edil
miştir. 

Personel masrafının umum masrafa % de nisbeti: 
Türkiye % 41,52 
Almanya % 61,9 
Çekoslovakya % 59,8 
Fransa % 59,6 
i talya % 50,8 
Macaristan % 64,9 
Polonya % 69,2 
Romanya. % 49,5 
Yunanistan % 66,1 
Yugoslavya % 63,6 
Bulgaristan °/c 36,0 
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Bu mukayeseli rakamlar gösterir ki ererek Balkanlarda ve gerek orta ve garbı 

Avrupada Bulgaristandan sonra umum masraf bütçelerine nisbetle personele en az 
pay düşen memleket Türkiye Cumhuriyeti Devlet demiryollarıdır. 

Bu rakamlar da (Beynelmilel demiryol ittihadının en son neşrettiği, demiryollar 
istatistik bülteninin 102 : 115 nci sahifelerinden alınmıştır). 

(III) 
Bütçe kanunumuzun 5 nci maddesi 

a) Bütçe kanununun 5 nci maddesinde Umumî idare binasının ikmali inşaatı, 
b) Sivas atelyelerinin lojman ve sair ilâve edilecek kısımları, 
c) Beş senelik tamamlayıcı tesisat programından 1939 da yapılacak işler, 
ç) Rayları eskimiş yollarımızın ray ve üst yapı tecdidi programına devam, 
d) Sivas atelyesinden gayri ately elerimiz için tezgâh ve takım alât ve edevatı 

gibi. 
Kısmen sermayeyi yükseltici ve kısmen tahdid edici yeni tesis ihtiyaçlarına sar-

fedilmek üzere (8 000 000) liraya kadar taahhüde girişmek ve sarfiyat yapmak sa
lâhiyeti istenmiştir. 

Bu mikdar geçen seneki bütçe kanununun 5 nci maddesinde de: (8 363 000) lira 
idi. 

Bu (8 000 000) liralık ve bir nevi fevkalâde bütçe denilebilecek olan tahsisatm 
nasıl karşılanabileceği de şu suretle lıesab ve tahmin edilmiştir: 

1937 malî yılından 1938 malî yılma (5 746 000) lira banka ve vezne mevcudu ile 
girdik. 

1938 malî yılının ilk altı ayında muhammen gelirimize nisbetle ( 1 000 000) lira 
bir fazlalık müşahede ettik. 

Bu senenin mütebaki aylarında da şimdiye kadarki gidişe göre en az 
(1 000 000) lira daha muhammen gelir fazlası elde edebileceğimizi umuyoruz. 

1938 bütçe kanuunnun 5 nci maddesindeki (8 363 000) liraya kadar olan salâhi
yetten içinde butunduğumıız bu sene giriştiğimiz taahhüdata mukabil ancak 
(4 500 000) lirasını sarfedebileceğimizi hesab ettik. 

Bu takdirde 1939 malî yılma en az (3.Vs - 4) milyon liralık bir banka ve vez
ne mevcudu ile girebileceğimiz neticesine vardık. 

önümüzdeki senenin muhtemel varidat fazlasını da buna ilâve ederek (8 000 000) 
liralık salâhiyet almak kararma vardık. 

Masraf bütçesine aid buraya kadar arzettigimiz sebeblerle, masraf bütçemizin 
karakterini kısaca arzetmiş bulunuyoruz. 

(IV) 
Grelir bütçemize gelince : 
Masraf bütçemizin hesabında olduğu gibi gelir bütçemizin tahmininde de ölçü 

olarak tren kilometreyi bulduk. 
(S. Sayısı: 14) 
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1932 den 1936 sonuna kadar beş senelik umumî gelirimizin tren kilometre ba

şına düşen rakamlarmnı vasatisini (252) kuruş olduğunu gördük. 
1937 malî yılının geliri olarak son tesbit edilen (35 570 000) liranın ayni sene 

yapılan (14) milyon tren kilometresine taksim edince tren kilometre başına umu
mî vasatî hasılatın (254) kuruş ettiğini gördük. 

Bundan başka 1938 zin ilk altı ayında yapılan (8 099 739) tren kilometresine 
mukabil (20 165 509) lira hasılat alındığı ve bunu ela (8 099 739) tren kilometresine 
taksim edince içinde bulunduğumuz bu senenin ilk altı ayında da tren kilometresi 
başına (249) kuruş hasılat payı düştüğünü müşahede ettik. 

Gerek hatlarımızm daha ziyade uzaması gerek Karabük fabrikası, Divriki de
mir ve Ergani bakır ve krom nakliyatmınönümüzdeki sene daha ziyade artması ve 
Erzurum - Divriki arası nakliyatının da yeni olarak katılması; geçirmekte oldu
ğumuz hava şartlarının geçen seneden daha fena olmaması gibi sebeblerle 1939 da 
en az (16) milyon tren kilometresi yapılacağını talimin ve hesab edince tren kilo
metresi başına da en az umumî olarak (245) kuruş gelir temin edebileceğimizi 
yukarıdaki rakamlara ve geçirdiğimiz tecrübelere istinaden tahmin ettik. Ye 
bu suretle gelir bütçemizi de (39 130 000) lira olarak tesbit ve teklif eyledik. 

Buraya kadar olan umumî mütaleamızla 1939 bütçemizin gerek masraf ve ge
rek gelir kısımlarının umumî tablosunu çizmeğe çalıştık. 

Gerek gelir ve gerek masraf bütçelerinin muhtelif fasıl ve maddelerinin ne su
ret ve nisbette tesbit edildiğini gösteren sebebler her fasıl ve madde sırasile ay
rıca aşağıda yazılmıştır. Tedkik ve kabulünü rica ederiz. 

1939 malî yılı bütçe kanunu projesi esbabı mucibesi 

Madde 1 : Bu madde; Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlü
ğünün 1939 malî yılı içinde yapacağı bilûmum işletme hidematı için (39 130 0001 
liralık masrafa karşılık olarak verilecek tahsisatını tayin etmekte olup (A) işaretli 
cedvelde fasıl ve maddeleri ve mahiyetleri görülen bu masrafların her birinin mev
ki, mahiyetleri ve fazlalıkla noksanlıkları her maddeye mahsus müselsel ve mufas
sal bir esbabı mucibede arzedilmiş ve ayrıca iliştirilmiştir. 

Madde 2 : Bu madde; Umum müdürlüğün birinci maddedeki masraflarına karşı
lık olarak 1939 malî yılı içinde cibayet ve tahsil edeceği (39 130 000) liralık varidat 
muhammenatmı göstermekte olup (B) işaretli cedvelde fasıl ve maddeleri ve mahi
yetleri gösterilen bu muhammenatm her biri hakkında yazılan esbabı mucibe ayrı
ca iliştirilmiştir. 

Madde 3 : Bu madde, Umum müdürlüğün 1939 malî yılı daimî memur ve müs-
tahdemlerile nakil vasıtalarına aid olan kadroların (C) işaretli cedvelde gösteril
diğine dair olup bu cedveldeki geçen seneye nazaran memur ve müstahdem adedin
de görülen fazlalıklar (A) cedvelinin fasıl ve maddelerinde sırasile arz ve izah 
edilmiştir. 

Nakil vasıtalarında görülen kamyonlar, mağazaların malzeme nakliyatında kul
lanılmaktadır. Bisikletler de merkezi idareleri şehirlere uzak olan bazı is
letmelerin şehirlerle olan muhaberat ve evrak işlerinin süratle ifasını temin için kon • 

(S. Sayısı: 14 ) 
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muş olup bu maksadla 1939 senesi için bir de motosiklet ilâvesine lüzum ve mecbu
riyet görülmüştür. 

Madde 4 : Bu madde; Umum müdürlük tarafından işletilmekte olan demiryollar 
ve diğer motorlu vasıtalar, limanlar, iskeleler ve maden ocaklarının varidat ve ha
sılatının bunlara mahsus kanun ve nizamnamesi dairesinde 1939 malî yılında da 
tahsilini temJuen aynen teklif edilmiştir 

Madde 5 : Fevkalâde inşaat, tesisat ve tevsiat için geçen senelerde olduğu gibi 
sekiz milyon liralık teahhüdat ve sarfiyat icrası için salâhiyet istenilmiştir. 

Bunun; 
Umumî idare binasının ikmali inşasına 
Sivas atelyeleri inşaatının ikmalile tevsiat ve tesisatına 
Muhtelif tamamlayıcı tesisata 

; 3 217 000 
Aid olmak üzere ceman 3 217 000 lirası 1938 malî yılı bütçe kanununun 5 nci 

maddesile yapılan teahhüdlerin 1939 senesine devreden bakiyesi olub mütebaki 
4 783 000 lirası yeniden yapılacak işler içindir. 

ö-erek bu teahhüdlerin mahiyetleri ve gerek ne suretle karşılanacağı esbabı mu-
cibenin umumî mütaleasmda tebarüz ettirilmiş olduğu için burada ayrıca tafsilât 
itasından kaçınılmıştır. 

Madde 6 : Bu madde ile de idarenin nakdî muamelâtının tedviri ile kömür ve 
malzeme stokları yapabilmek için ( 2 500 000) liraya kadar kısa vadeli istikrazlar 
yapmak ve bankalarda hesabı cari açtırmak hususunda her sene olduğu gibi umum 
müdürlüğe bir salâhiyet ve bu istikrazlara kefalet etmek için de Maliye vekiline 
mözuniyet verilmesi istenmiştir. 

Kömür stoku gibi dahilden tedariki mümkün olan malzeme için her türlü ihti
male karşı stok bulundurmak mecburiyeti olduğu gibi ekseriyeti azimesi memleket 
dahilinde tedarik edilemeyen ve behemehal hariçten mubayaası zarurî olan her nevi 
malzemeden her türlü ihtimale karşı geçen senekinden bir milyon lira noksanile 
malzeme stokuna lüzum görülmüş ve bınnetice istikraz salâhiyeti de yarım milyon 
lira noksanile iki buçuk milyon lira olarak istenmiştir. 

Madde 7 : Ücretsiz veya tenzilâtlı ücretle seyahat etmek haklarını tayin ve tah-
did eden (D) cedvelinde görülen bazı değişiklikler idare memurlarının karşılanması 
zarurî olan ufak bazı ihtiyaçlarından 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 muvakkat seyahat müsaadenamelerile mu-
hassas olan bir madde ile geçen seneki mikdar teklif edilmiştir. 

Madde 9 : Mahiyetleri itibarile mikd arlarını evvelden katği surette tayin ve 
tesbit imkânları olmayan bazı tahsisatın tahakkuk edecek sarfiyatını karşıla
yabilmek için mütehavvil olması icab etmekte ve bu sebeble her sene olduğu gi
bi maddei kanuniye teklif edilmektedir. 

Madde 10 : 1937 malî yılı bütçe kanununun 12 nci maddesile alınan mezuni
yete ibtinaen devam etmekte bulunan hesabatm tasfiyesi zarureti bu maddei ka-

( S. Sayısı : 14 ) 
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nımiyenin bu sene de teklifini istilzam etmiş olduğundan bu maddei kanuniye 
projesinde tekrar teklif edilmiştir. 

Madde 11 : Esas itibarile 1938 malî yılı bütçe kanununun (H) eedveline da
hil olan bu madde mucibince memur ve müstahdemlerin haftada beşer kilo ge
tirtecekleri erzak ve eşyanın senede getirtecekleri (300) kiloya mahsub edilmesi 
iktiza etmekte idi. Halbuki binlerce memurun senenin muhtelif günlerinde bu 
suretle getirtecekleri perakende erzak ve eşyanın tedkik ve kontrolü ile (300) 
kilodan mahsubu keyfiyeti maddeten imkânsız denebilecek derecede güçlükler 
doğurduğu gibi biı çok memurların vakitlerinin ziyama da sebebiyet vermiştir. 
Bu sebeble metinde küçük bir değişiklik yapıldığından bu madde (H) cedvelin-
den çıkarılarak on birinci madde olarak teklif edilmiştir. 

Madde 12 • Demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünün istasyon
larında inzibatı temin maksadile mükellef olan polis ve jandarmalar bu vazife
nin ifası için geceli ve gündüzlü istasyonlarda bulunmak mecburiyetkidedirler. 
Bunların demiryol inzibatile filen ve yakinen. mevcud bu alâkaları itibarile ida
re binaları müsaid olduğu takdirde kendilerine parasız yer tahsis etmek lüzum
lu görülmüş ve bu sebebden yeni olan bu madde ile umum müdürlüğe salâhiyet 
verilmesi arz ve teklif edilmiştir. 

Madde 13 : 1932 - 1938 bütçe kanunlarımızda bulunup hükümlerinin 1939 malî 
senesinde de tatbiki zarurî bulunan maddeler geçen sene olduğu gibi (H) ced-
velile teklif edilmiş ve buna geçen sene ki bütçe kanunumuzun onuncu maddesi 
de ilâve edilmiştir. 

Madde 14, 15 : Kanunların formalitelerinden olup bütçe kanunumuzun meri
yet tarihi ile hükümlerini icraya memur makamları tayin etmektedir. 

Bütçe masraf esbabı mucibesi 

1939 malî yılı masraf yekûnunda geçen sene bütçesine nazaran görülen fazla
lık ve bu fazlalığın ana sebebleri yukarıda arzedilmişti. 

Masraflarımızın artış sebeblerini madde madde izahtan evvel (A) eedvelimiz-
de yapılan tasnif değişikliğinin lüzum ve ehemmiyetini tebarüz ettirmek faideli gö
rülmüştür. 

Bütçemiz asıl işletme masraflariie sermayeyi tezyid edici mahiyetteki masraf
ları karışık olarak ihtiva etmekte ve alâkalı fasıllar arasına serpiştirilmiş bulun
maktadır. 

Bu mahzuru izâle etmek, masrafları daha ilmî ve demiryolu hesabları için da
ha uygun bir tasnife tâbi tutmak düşüncesile 1939 bütçemizin (A) cedveli yeni 
bir şekilde ihzar edilmiştir. 

Merbut (A) işaretli cedvelde de görüleceği üzere masraflar (4) kısma ayrıl
mış bulunuyor: 

1 nci kısım: 
Bütçenin bu kısmı normal işletme masrafları olub (2) babdan müteşekkildir. 

Birinci babda hususî masraflar, ikinci babda da elemeği ve malzeme masraflarını 
ihtiva eden gayri şahsî masraflar toplanmıştır. 

( S. Sayısı : 14 ) 
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2 nci kısım: 
Bu kısım sadece mubayaa olunan hat ve limanların senelik faiz ve itfa karşılık

larını vesair masraflarını ihtiva eder. 
3 ncü kısım : 
Demiryollarımızın tesisat servetini ve binnetice sermayesini tezyide matuf bu

lunan masarflar bu kısımda toplanmıştır. 
4 ncü kısım : 
5 - Y - 1937 tarih ve 3163 sayılı kanunla işletmesi Devlet demiryolları idaresine 

bırakılmış olan Trabzon - l a m otobüs ve kamyon işletmesinin masrafları bu kı
smada gösterilmiştir. 

Fasıl : 1 - Madde : 1 — Daimî memur ve müstahdemler 
Bu madde tahsisatı bağlı (C) işaretli cetvelde memuriyet unvanlarile derece ve 

adedleri tesbit edilmiş olan daimî memur ve müstahdemlere veya bunların kadro 
karşılıklarında çalıştırılacak olanlara 2847 ve 3173 sayılı kanun hükümlerine göre 
verilecek ücretleri karşılamaktadır. 

Umumî mütalea kısmında arz ve izah edildiği veçhile iş hacmimizde husule ge
len fazlalık ve şebekenin uzayışı 1939 malî yılı kadrosunun geçen seneye nazaran 
(1 426) kişi fazlasile teklifini zarurî kılmıştır. Bu fazlalığın (102) si yol, (619) u 
cer (579) zu hareket gibi aktif servislerin ve mütebakisi de muhtelif işletmelerle 
merkez dairelerinin kadrolarına yapılan ilâvelerden mütevelliddir. Muhtelif mem
leket demiryollarının şebeke uzunlukları ve trafik muamelelerile personel nisbetleri 
yukarıda kaydedilmiş olduğundan burada tekrarından içtinab edilmiştir. 

Teklif edilen kadroya göre hesab ve tesbit edilen tahsisata önümüzdeki malî 
yıl içinde terfi ettirilecek veya kanunen kademe zammı alacak memur ve müstah
demin maaş ve ücret farkları da idhal edilmiş ve binnetice madde tahsisatı geçen 
senekinden (720 702) lira fazlasile teklif edilmiştir. Bunun (638 808) lirası kadro 
ilâvelerine, (38 224) lirası terfilere ve (43 670) lirası da kademe zamlarına aid bu
lunmaktadır. 

Fasıl : 1 - Madde : 2 — Ankara mesken tazminatı 
Bu maddeye mevzu tahsisat, 2847 sayılı kanunun 5 nci maddesine istinaden 1452 

sayılı kanun ve zeyli hükümleri dairesinde verilmekte olan Ankara mesken tazminatı. 
karşılığıdır. 

Geçen seneye nazaran görülen (33 980) lira fazlalığın kısmı azamı Ankara istas
yonunun tevsii dolayısile yıktırılan idare binalarından açıkta kalan memurlarla, 
yeniden Ankarada yapılacak bakteriyoloji laboratuarı personeline de bu tazminatın 
verilmesi lüzumundan bir kısmı da merkez kadrosuna yapılan ilâvelerden mütevel
liddir. 

i 

Fasıl : 1 - Madde : 3 — Muvakkat memur ve müstahdemler 
Trafiğin fevkalâde arttığı ve işletme umurunun normal kadro ile tedvirinin 

mümkün olmadığı hallerde bilhassa cer ve hareket gibi aktif servislerimizde mu
vakkaten çalıştırılmak üzere hizmete alınan memur ve müstahdemin ücretleri bu 
madde tahsisatından ödenmektedir. 

( S. Sayısı : 14 ) 
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Erzurum dar hattının önümüzdeki malî yılın son aylarında şebekeye iltisak pey

da edeceği ve bu suretle de 10 ncu işletmede muvakkat bazı memurların çalıştırıl
ması lüzumunun hsâıl olacağı düşünülmüş ve madde tahsisatı (8 415) lira fazla tek
lif edilmiştir. 

Fasıl : 2 - Madde : 1 — Daimî memuriyet harcırahı 
Bu madde tahsisatı geçen seneye nazaran (237) lira gibi cüzî bir fazlalıkla 

teklif edilmiştir. 

Fasıl : 2 - Madde : 2 — Muvakkat memuriyet harcırahı 
Bu harcırah işletme ihtiyaçlarına binaen bir yerden diğer bir yere muvak

katen nakilleri icab eden personele verilmektedir. 
Teklif olunan tahsisatta geçen seneye nazaran görülen (2 737) lira fazla

lık, şebekenin büyümesi ve muamelâtın genişlemesi neticesinde nakil ihtimal ve 
ihtiyaçlarının da çoğalmış olmasından mütevelliddir. 

Fasıl : 2 - Madde : 3 — Devir ve teftiş harcırahı 
1 nci faslın 1 ne i maddesinde arz ve izah olunan sebebler kontrol ve teftiş 

ihtiyaçlarını da arttırmış ve bu itibarla tahsisatın geqen senekinden (21 461) lira 
fazlasile teklifi zarurî görülmüştür. 

Fasıl : 3 - Madde : 1 — Ecnebi memleketlere gönderilecek talebe ile memur
ların ücret, masraf ve harcırahları 

Ecnebi memleketlerde demiryolculuğun muhtelif branşlarında tahsilde bu
lunan (56) talebe ile yeniden gönderilecek olanların ücret ve masraflarını kar
şılamakta olan bu madde tahsisatı geçen sene bütçesile verilen tahsisattan sa
dece (3 920) lira fazladır. 

Fasıl : 3 - Madde : 2 — Ecnebi mütehassısların ücret ve masrafları 
1939 malî yılı zarfında idaremiz hizmetinde çalışacak ecnebi mütehassısla

rın ücret ve masraflarına karşılık olmak üzere bu madde tahsisatı geçen seneye 
nazaran (79 100) lira noksanile teklif olunmuştur. 

Fasıl : 4 - Madde : 1 — Memur ve müstahdemlere verilecek ikramiye 
Bu tahsisat geçen seneki bütçemizde 5 nci faslın 2 nci maddesine mevzu bulun

makta ve madde unvanı «Memur ve müstahdemlere verilecek ikramiye ve tazmi
nat» olduğundan gerek harcırah, tazminat ve tahsisatla]' hakkındaki nizamnameye 
göre verilecek tazminatlar ve gerekse talimatnamesi ahkâmına göre verilen ikra
miyeler bu maddeden tediye edilmekte idi. 

İkramiyelerin memur ve müstahdeme verilen bir nevi tâli ücret ve tazminatla
rın ise yardım mahiyetinde telâkkisinin daha doğru olacağı mutaleasile yeni tek
lifimizde ikramiye tâli ücretler faslına konmuş, tazminatlar için de yardım faslında 
ayrı bir madde ihdas edilmiştir. Bu itibarla tahsisatı geçen seneye nazaran (5 000) 
lira noksan teklif ve madde unvanı «memur ve müstahdemine verilecek ikrami
ye» şeklinde tadil olundu. 

( S. Sayısı : 14 ) 
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Fasıl : 4 - Madde : 2 — Kömür tasarruf ikramiyesi 

Bu tahsisat geçen seneki bütçemizde 6 neı (İdare masrafları) faslının 11 nci 
maddesine mevzu bulunuyordu. Makiııa personeline kömürü iktisadî bir şekilde 
yakmalarına mukabil tasarrufları nisbetinde ve talimatnamesi hükümlerine göre 
verilmekte olan bu ikramiye yeni tasnifimizde şahsî masraflar meyanmda tâli üc
retler faslına idhal edilmiş ve tahsisat geçen senenin ayni olarak teklif olunmuş
tur. 

Fasıl : 4 - Madde : 3 — 2847 sayılı kanunun 9 ncu maddesi mucibince verilecek 
tazminatlar 

Harcırah, tazminat ve tahsisatlar hakkındaki nizamnamenin tayin ettiği hizmet 
tazminatları bu madde tahsisatından yerilmekte ve bunun en mühim kısmını ki
lometre ve manevra tazminatları teşkil etmektedir. 1938 bütçemizin 6 nci, faslının 
6 nci maddesine mevzu bulunan bu tahsisat için yapılan teklif geçen seneye naza
ran (104 618) lira fazladır. 

Lokomotif ve ray otobüsleri makinistleri ile, şeftren, kondoktör, ateşçi, gardifren 
ve gardivagon gibi personele verilmekte olan bu tazminatların kısmı âzami kilomet
re üzerinden hesab ediliyor. 1938 malî yılı bütçesi ihzar edilirken (14) milyon tren 
kilometre yapılacağı nazarı itibare alınmış ve tahsisat ona göre hesab edilmişti. 

Yukarıda bilmünasebe arzedildiği üzere nakliyatımızın takib ettiği mütezayid 
seyir 1939 malî yılı zarfında tren kilometresinin asgarî bir hesabla (16) milyona ba
liğ olacağını gösteriyor. (16) milyon tren ve bunun % 32 si olan (5 120 000) loko
motif ve ceman (21 120 000) kilometre üzerinden yapılan hesablar yalnız cer ser
visi personeli için (302 518) liraya ihtiyaç olduğunu göstermiştir. Ayni sebeblerle 
artan hareket personeli ihtiyacı ile inşaat mmtakalarmda Cizre ve Erzurum istika
metinde faaliyette bulunan ameliyat katarı personeline de kilometre tazminatı veri
leceği lüzumu göz öünde tutulmuş ve madde tahsisatı (697 118) lira olarak* tesbit 
ve teklif edilmiştir. 

Fasıl: 4 — Madde: 4 — 2847 sayılı kanunun 9 ncu maddesi mucibince verilecek 
tahsisat ve tâli ücretler 

Bu tahsisat geqen seneki bütçemizde 6 nci (idare masrafları) faslının 6 nci mad
desine mevzu bulunmakta ve 2847 sayılı kanunun 9 ncu maddesine istinaden harcı
rah, tazminat ve tahsisatlar hakkındaki nizamname hükümlerine göre verilen gişe, 
fena hava, temsil, su tahsisatlarını ihtiva etmekte idi. Bu tahsisatların hepsi de me
mur ve müstahdeme verilen tâli bir ücret mahiyetinde telâkki edilebileceğine göre 
yeni tasnifimizde 4 ncü fasla idhal edilmiş ve geçen sene bütçesinin 6 nci faslının 7 
nci maddesindeki ev kiralarile müteferrik masraflar meyanmda ödenen fazla mesai 
ücretleri de bu. maddeye ilâve edilerek madde unvanı «2847 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesi mucibince verilecek tahsisat ve tâli ücretler» şeklinde değiştirilmiştir. 

Kadronun tezyidi ve yeni istasyonların açılması bu maddeden yapılacak sarfiya
tı da arttıracağından tahsisat geçen senekinden (23 819) lira fazla teklif olundu. 

Fasıl : 5 - Madde : 1 — Memur ve müstahdemlerin elbise bedeline 
% 50 yardım 

Elbise talimatnmesine göre resmî elbise giyen memur ve müstahdemlerin elbise 
( S. Sayısı : 14 ) 
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bedellerine idarece yapılan yardım bu maddeye mevzu tahsisat ile temin edilmekte
dir. 1 nci faslın 1 nci maddesinde arz ve izah edildiği veçhile kadroya yapılan 
ilâvelerin kısmı azamini resmî elbise giymeğe mecbur olan memur ve müstahdemin 
teşkil etmekte ve bunların elbise bedellerinin yarısı idarece verilmekte olduğundan 
madde tahsisatı geçen seneye nazaran (20 000) lira fazla teklif edilmiştir. 

Fasıl : 5 - Madde : 2 — Tekaüd, dul ve yetim maaşları 
Bu tahsisat geçen seneki bütçemizin 12 nci faslında bulunuyordu. Yeni bütçe 

tasnifimize nazaran " Memur ve müstahdemlerle ailelerine yardım „ faslına bir 
madde halinde konmasının daha muvafık olacağı mütalea edilmiştir. Tahsisat geçen 
senelerde olduğu gibi (1 860) liradır. 

Fasıl : 5 - Madde : 3 — 2454 sayılı kanun mucibince verilecek tekaüd 
aidatı ile maluliyet karşılığı 

2454 sayılı Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî idaresi memurları 
tekaüd sandığı kanununun 5 nci maddesi mucibince sandığa ödenecek mebaliğ bu 
maddeye tahsisat olarak mevzudur. Teklif edilen (670 000) lira 1939 malî yılı mü-
seccel memur ve müstahdem vaziyetine nazaran hesab edilmiştir. 

Fasıl : 5 - Madde : 4 — İdare hizmetinden çıkarılanlara ve kazaya uğrayanlara 
veya ailelerine nizamname mucibince verilen tazminat 

Harcırah, tazminat ve tahsisatlar hakkındaki nizamnamenin 35 nci maddesinin 
2 nci ve 36 nci maddesinin 1 nci fıkraları mucibince verilen tazminatlara karşılık 
olan bu tahsisat geçen seneki bütçemizin 5 nci faslının 2 nci maddesine mevzu 
bulunuyordu. Geçen sene bütçesinde bu maddeye dahil bulunan ikramiyeler yeni 
tasnifimizde tâli ücretler faslına ayrı bir madde olarak konmuş olduğundan mad
de unvanı yukarıda yazılı olduğu şekilde tadil edilmiş ve yalnız (5 000) lira tah
sisat teklif olunmuştur. 

Fasıl : 5 - Madde : 5 — Eskişehir çırak pansiyonu masraflarına yardım 
Bu madde geçen sene bütçesindeki 5 nci faslın 4 ncü maddesine tekabül eder. 

Mevcud ve inşa edilmekte olan atelyelerimize mutahassıs demirci, tornacı, tesvi
yeci ve ilâh ... sanatkârlar yetiştirmek üzere 1937 senesinde Eskişehirde tesis 
edilen çırak pansiyonunun masrafları bu madde tahsisatından temin ediliyor. Ta
limatnamesi mucibince çıraklardan alman paralar bütçemizin varidat kısmına id-
hal edildiğinden idare, pansiyon masraflarına sadece iştirak etmektedir. 

Pansiyon kadrosunun 300 kişiye çıkarılmış olması 1939 tahsisatının (13 208) 
lira fazlasile teklifini zarurî kılmıştır. 

Fasıl : 5 - Madde : 6 — Mekteb bulunmayan yerlerdeki memur ve müstahdem 
çocuklarının tahsil masraflarına yardım 

Geçen sene bütçesinin 5 nci faslının 3 ncü maddesinde bulunan bu tahsisat, 
vazifeleri icabı mekteb bulunmayan yerlerde çalışmakta ve pek çoğu cüzî ücret 
almakta olan memur ve müstahdem çocuklarını tahsilden mahrum bırakmamak ga-
yesile etsis edilen Eskişehir ve Konya talebe pansiyonlarının memur ve müstahdem 
ücretlerile talebenin iaşe, ilbas ve kırtasiye ve sair masraflarına karşılık teşkil eder. 

Teklif edilen tahsisat (200) talebe kadrosu üzerinden hesab- edilmiştir. 
( S. Sayısı : 14 ) 
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Fasıl : 5 - Madde : 7 — İlâçlar ve sıhhî imdad kutuları masrafı, memur ve 
müstahdemlerle ailelerine sıhhî muavenet, cenaze ve sıhhî levazım ve nakliye 

masrafları 
Geçen seneki bütçemizde 5 nci faslın 5 nci maddesine mevzu bulunan bu tahsi

sat başta mualecat olmak üzere imdad kutuları, Eskişehir hastanesi, sanatöryomlar, 
mütehassıs ve laboratuar ücretleri, cenaze ve sıhhî nakliye masraflarını karşıla
maktadır. Memur ve müstahdem adedinin artması yapılacak sıhhî yardımları da 
çoğaltmış ve binnetice tahsisat (50 000) lira fazla olarak teklif edilmiştir. Buna 
mukabil memur ve müstahdem ücretlerinden kesilen ve bütçenin varidat kısmında 
yer alan sıhhiye tevkifatı da geçen senekinden (60 000) lira fazladır. 

Fasıl : 5 - Madde : 8 — Demiryollar spor teşekküllerine yardım 
Geçen sene bütçe teklifimizde (Mütenevvi masraflar) meyanmda bulunan bu 

madde yeni tasnifimize göre yardım faslına idhal ve tahsisatı bu sene de (1 000) li
ra olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 6 — Tahmil ve tahliye ücret ve masaflaı 
Geçen sene bütçesinin 7 nci faslının 9 ncu maddesine tekabül eden bu faslın 

tahsisatı istasyon ve limanlarımızda ticarî eşyanın tahmil ve tahliye işleri için çalış
tırılmakta olan ve kadroya dahil bulunmayan muvakkat limanlara verilen ücretler
le tahmil ve tahliye işlerinin ihale suretile yaptırıldığı ahvalde müteahhidlere öde
nen paralara karşılık bulunuyor. 

Geçen seneye1 nazaran yüzde 8 - 9 nisbetinde fazla tahmin ettiğimiz trafik mu
amelâtı tahmil ve tahliye masraflarının da tezyidini icabettim üş ve binnetice tah
sisat (12 000) lira fazlasile ve gecen senelerde olduğu gibi mütehavvil olarak tek
lif edilmiştir. • 

Fasıl : 7 - Madde : 1 — Matbu evrak, kırtasiye ve mecmua bedeli ile demiryolları 
dergisine yardım 

İdarenin bilûmum kırtasiye matbu evrak ihtiyaelarile demirbaş mahiyetinde ol
mayan hizmet talimatnamelerinin tabı ve teclid masraf lanın, abone olduğu gazete 
ve mecmuaların bedcllerile demiryollar dergisinin muhtemel açığını karşılamakta 
olan bu madde tahsisatı muamelâtımızın artması ve yeniden açılacak istasyonla
rın ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak gecen senekinden (15 000) lira fazla 
teklif edilmiştir. 

Fasıl : 7 - Madde : 2 — Binaların, muharrik ve müteharrik edevatın tenvir, teshin, 
mahrukat, yağ vesair müstehlek mevad masrafları 

Geçen seneki bütçemizin 7 nci faslının 1 nci maddesine mevzu bulunan bu mad
de tahsisatı doğrudan doğruya işletme faaliyeti ile alâkalıdır. Başta kömür olmak 
üzere işletmede istihlâk edilen yağ, benzin, üstüpü, fayraplık odun vesaire masraf
ları ile gerek şebeke tesisatının ve gerekse katarların tenvir Are teshinine müteallik 
müstehlek mevad ve elemekleri bu madde tahsisatından karşılanmaktadır. 

Yukarıda bilmünasebe arz ve izah edildiği üzere önümüzdeki malî yıl içinde as
garî (16) milyon tren ve (5 120 000) lokomotif kilometresi yapılacağı tahmin edil
mektedir. 

( S. Sayısı : 14 ) 
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Beher tren kilometreye vasatı olarak (22) kilo kömür sarf edileceği ne göre cer 

hizmeti için (16 000 000 X 22 ^ 352 000) ton kömüre ihtiyaç vardır. 
1938 malî yılı tahsisatı gömürün bir tonu 10,5 lira hesabile tesbit edilmişti. 
Matlarda umulan tenezzül vukua gelmediğinden 1938 senesi zarfında sarf edi

len kömürün bir tonu idareye (11) liraya mal olmuş ve binnetice madde tahsisatı 
çok dar v sıkışık bir hal almıştır. 

Bu sebeble önümüzdeki malî yılda sarfedileceği tesbit edilen kömürün (11) lira
dan hesab edilmesi zarurî görüldü. 

Tren kilometresinin bu artışı ayni nisbetlerde diğer müstehlek mevad masrafla
rını da arttırmış ve yapılan teknik hesablar neticesinde alimantasyonlar için 
(153 600), tenvir, teshin masrafları için (192 550), rezidü, sürşof ve üstüpü için 
(137 392) liraya ihtiyaç olduğu tesbit olunmuştur. 

Bundan başka elektrik bulunmayan yerlere lüks lâmbaları verilmesi, elektrikle 
tenvir edilen istasyonların artması, müteaddid istasyonların açılması ve inşaattan 
işletmeye devri gibi sebeblerle artacak olan masraflar da hesaba dahil edilmiş, müm
kün olabilecek tasarrufat ta göz önüne alınarak tahsisat geçen seneye nazaran 
(1 307 811) lira fazla teklif edilmiştir. 

Fasıl : 8 - Bakım ve tecdid masrafları 
Gerek işletmenin ve gerekse haricî tesirlerin tevlid ettiği hasar ve zararlara ma

ruz bulunan tesisatımızı daimî surette işletmeye salih bir şekilde tutmak ve işletme 
hizmetini göremeyecek hale gelenlerini tamir ve tecdid eylemek idaremize mevdu 
vazifelerin en başında gelmektedir. Demıryollarımız tesisat servetini, 

1 - Yol, binalar ve sabit tesisat 
2 - Muharrik ve müteharrik edevat 
3 - Demirbaş 

olmak üzere üç unsur teşkil ettiğinden yapılacak bakım ve tecdid masrafları da üç 
esas kısma ayrılmış ve birinci kısma dahil olan üst yapı baknn ve tecdid masraf
larının ayrıca tesbiti faideli görülmüştür. Keza hususiyetine binaen fidanlıkların 
ücret ve masrafları ayrı bir madde halinde bırakılmıştır. Fevkalâde kazalar ve arı
zalar ve sel tahribatı masraflarını bütçe dahilinde ayrıca irae etmekte bir faide 
mülâhaza edilmeyerek bakım ve tecdid masrafları meyanına idhal olunmuştur. 
Masraf kısmı esbabı mucibesinin başında da arzedildiği üzere sermayeyi tezyid 
edici masraflara bakım ve tecdid masraflarından ayrılarak tahsisatları yeni tasni
fimizde I I I ncü kısımda gösterilmiştir. 

Fasıl : 8 - Madde : 1 — Demirbaş eşyanın bakım ve tecdidi 
Bu madde ile teklif edilen tahsisat idaremizin bilûmum demirbaş eşyası ile de

mirbaş mahiyetinde olan makine ve tezgâhların bakım ve tecdidine müteallik malze
me ve elemeği masraf larmı ihtiva eder. Grerek atelyemize gerekse sipariş vermek 
suretile harice yaptırılacak olan demirbaş tamirleri ile eskisinin yerine ikame olu
nan demirbaşların bedelleri bu madde tahsisatı ile karşılanmaktadır. 

Geçen seneki bütçemizin 6 ncı (idare masrafları) fasimin 2 nci maddesine mef
ruşat ve demirbaş tamir, tecdid ve tezyidi masrafları olarak mevzu tahsisat 
(356 000) lira idi. Bu tahsisatın (300 000) lirası tezyid mahiyetindeki demirbaşlara 

( S. Sayısı : 14 ) 
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karşılık olmak itibarile de demirbaş bakım ve tecdid masrafları (56 000) liradan 
ibaret bulunuyordu. Yeni tasnifimizde tezyidler, bakım ve tecdid masraflarından 
ayrılmış ve madde unvanı «demirbaş eşya bakım ve tecdidi» şeklinde tebdil edilmiş
tir. Geçen sent; tahsisatının dar vaziyeti yüzünden tamir ve tecdidi kabil olamayan 
demirbaşlar da nazarı itibare alınmak SUT etile bu madde tahsisatı (67 000) olarak 
teklif olundu, 

Fasıl : 8 - Madde : 2 — Üst yapının bakım ve tecdidi 
Hat ve yataklarla makaslar ve ray ve traverslerden ibaret olan üst j^apınm ba

kım ve tecdidine müteallik malzeme ve elemeği masraflarını ihtiva eden bu mad
de tahsisatı geçen sene bütçemizin 7 nci faslının 3 ncü « hat, köprüler, telgraf 
hatları; tamir masrafları ile yol alât, edevat ve levazımının tamir, tecdid ve tezyidi 
masrafları» maddesi tahsisatına dahil bulunuyordu. Geçen sene bütçe kanunu ile 
tevhiden verilmiş olan tahsisatın bu maddeye isabet eden kısmına nazaran önümüz
deki malî yıl için teklif edilen tahsisat (252 000) lira fazla bulunuyor. Bu fark esas 

•itibarile şebekenin genişlemesi i e yol kadrosunun tezyidinden ve bilhassa fazla trafik 
münasebetile bakıma olan ihtiyacın artmasından mütevellittir. Mezkur tahsisatın 
(1 047 700) lirası yol çavuşu, çavuş muavini ve bekçileri gibi doğrudan doğruya yo
lun muhafaza ve bakımı ile alâkadar personelin, (1 528 000) lirası da yol amelesi
nin ücretleridir. Bundan maada bütün şebekenin ihtiyacı için asgarî (250 000) lira
lık balast, (200 000) liralık yol müstehlek malzemesi, (150 000") liralık yol bakımın
da kullanılan alât ve edevat hesab edilmiş, fevkalâde kazalar için (20 000) lira ile 
1937 - 1938 yıllarının muhtelif aylarında işletmeye açılmış olan (234) kilometrelik 
kısım ve 1939 senesinde Erzurum istikametinde işletmeye açılacak olan (206) 
ve Cizre istikametinde (30) kilometre ki ceman (470) kilometrelik kısım için in
şaata verilecek normal bakım masafı olan (190 000) Hanın ilâvesi bu maddeden 
yapılacak masaf yekûnunu (3 454 700) liraya çıkarmıştır. 

Bütçe darlığı yüzünden üst yapının bütün noksanlarına kifayet edecek meba-
liğin tahsisat olarak istenmesine imkân görülememiş, ancak hazır vazieytin deva
mı ve işletmenin emniyeti için zarurî görülen mikdar teklif edilmiştir. 

Fasıl : 8 - Madde.: 3 — Diğer tesisatın bakım ve tecdidi (Elektrikli ve elektrik
siz işaretler masrafları, liman, rıhtım ve bilûmum deniz vasıtaları, silolar 

masrafları dahil) 
Bu fasıl için teklif edilen tahsisat geçen seneki bütçemizde 7 nci faslın 2 nci, 

5 nci, 6 nci ve 10 ncu maddelerine serpiştirilmiş bulunuyordu. Yukarıda bilmüna-
sebe arz ve izah edildiği üzere yeni tasnifimizde demirbaş, üst vapı ve muharrik ve 
müteharrik edevattan gayri bilcümle tesisatın bakım ve tecdidine müteallik mal
zeme ve elemeği masrafları bu maddede birleştirilmiştir. 

(122 900) lirası yol atelyesinin, (85 700) lirası telgraf sürveyan ve çavuşlarının, 
(48 000) lirası emniyet tesisatı işçilerinin ücretlerine, (30 000) lirası telgraf ve 
(15 000) lirası emniyet tesisatı malzemesine, (185 000) lirası demir köprülerle 
döner köprülerin ve vagon kanatlarının, (326 000) lirası sabit tesisatın tamir ve 
tecdidine, (10 000) lirası elektrik ve elektriksiz işaretlere aid olmak üzere (844 600) 
liralık bir masraf tesbit edilmiş fevkalâde kaza ve arızalar için (20 000), liman, 
rıhtım ve bilûmum deniz vasıtalarının bakım ve tecdidi masraflarıle liman işçi 
ücretleri için de (60 000) lira bu yekûna ilâve edilerek (904 600) liralık tahsisat 
teklif olunmuştur. 

( S. Sayısı : 14 ) 
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Fasıl : 8 - Madde : 4 — Muharrik ve müteharrik edevatın bakım ve tecdidi 
Bu madde geçen sene bütçesindeki 7 nci faslın 2 nci maddesine tekabül eder. 

Tesisat servetimizin işletme ve trafikten en fazla müteessir olmakla beraber da
ima hüsnü halde tutulması bilhassa mühim bulunan kısmı muharrik ve müteharrik 
edevattır. 

Tren ve lokomotif kilometrelerinin artışı ile mütenasiben bu maddeden yapıla
cak masraflar da çoğalıyor, önümüzdeki malî yıl zarfında katedilecek (16) milyon 
tren ve (5120000) lokomotif kilometresi hesabına göre (225) lokomotifin büyük 
tamiri için beheri (6 000) liradan (1 350 000)), (200) lokomotof in orta tamiri için 
beheri (3 000) liradan (600 000), (800) yolcu vagonunun tamiri için beheri (650) 
liradan (520 000), (3200) yük vagonunun tamiri için beheri (120) liradan (384 000) 
liraya ihtiyaç vardır. 

Erzurum hattı makina ve vagonları için (50 000), Mudanya hattı makina ve 
vagonları için (18 750), elektrik santrallerinin işçi yevmiyeleri ve müstehlek mal
zemesi için de (121 250) lira hesab edilmiştir. 

Bundan başka cer atelyelerinin işletme masrafları ve otoray tamirleri karşılığı 
(1 022 000) lira hesab edilmiştir ki bunun (280 000) lirası 1939 malî yıl içinde fa
aliyete geçecek olan Sivas atelyesi içindir. Depolardaki cari tamirat için (920 000) 
lira ile makina ve vagon tathiratında çalışan amele ve lava,]cilamı ücretleri ve tat-
hiratta kullanılan malzeme bedellerine karşılık olarak (416 428) lira tahsisat me-
yanına idhal edilmiş ve bu suretle de geçen seneye nazaran (858 228) lira fazlasile 
(5 402 428) lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 8 - Madde : 5 — Fidanlıklar ücret ve masrafları 
Fidanlıklar ücret ve masrafları tahsisatı geçen sene bütçesine 7 nci faslın 11 nci 

maddesine mevzu bulunuyordu. 
Şebekenin büyümesi dolayısile yeniden tesis edilen fidanlıklar ihtiyacını da kar

şılayabilmek için personel adedi tezyid ve geçen .seneye nazaran ( 9 500) fazlasile 
(65 000) liralık tahsisat teklif edilmiştir. 

Fasıl : 9 - Madde : 1 — Transit vagonların edevat tatili ücreti 
Hatlarımıza geçen ve idaremiz emrinde kalan ecnebi vagonların vaki anlaşmalar 

dairesinde ödenmesi icab eden kira ve şomaj ücretleri geçen sene bütçesindeki 
7 nci faslın 7 nci maddesine tekabül etmek üzere bu maddeye tahsisat olarak mev
zudur. G-eçen senenin sarfiyat neticeleri göz önünde bulundurularak (20 000) li
ralık tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

Fasıl : 9 - Madde : 2 — Semplon ekspresi açığından Türkiye hissesi 
Beynelmilel yataklı vagonlar şirketi ile muhtelif demiryolları arasındaki anlaş

malara göre teşekkül etmiş Semplon ekspresinin muhtemel açıkları anlaşmaya iş
tirak eden demiryolları idarelerince yataklı vagonlar şirketine temin edilmiş bulu
nuyor. Gerek bu huhtemel açıktan ve gerekse trenin reklâm, propagnda ve mümes
sil idare (P . L. M.) in masraflımdan Türkiye demiryollarına isabet eden hisse kar
şılığı olarak her sene bütçemize bu nam altında bir madde konulmaktadır. 

idaremize fatura edilecek hissenin neden ibaret olacağı bidayeten malûm olma-
(S . Sayısı: 14) 
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mak itibarile geçen sene bütçesinde mütenevvi masraflar faslının 3 ncü maddesin
deki tahsisat tezyid edilmemiş ve madde yine mütehavvil olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 9 - Madde : 3 — Mücavir demiryollarına verilen rödövanslar 
Bu tahsisat geçen seneki bütçemizde mütenevvi masraflar faslının 4 ncü madde

sinde " (C. F . H.) idaresine verilecek rödövanslar „ namı altında mevzu bulunu
yordu. 

Şark demiryollarının satın alınmasından ve 9 ncu işletme olarak millî şebekeye 
iltihakından'sonra Franko Elenik demiryolları ile komşuluk münasebatmı tanizm 
eden anlaşma da idaremize intikal etti. Bu anlaşmada Pityon ve Karaağaç istasyon
larının mütekabilen istimali, müşterek personel, malzeme mübadelesi, müşterek 
trafik, trenlerin cer ve şevki, mütekabil yardımlar ve ilâh.... derpiş olunarak iki 
tarafça verilmesi icab eden rödövanslar tayin ve tesbit edilmiş bulunuyor. Bu mak-
sadla geqen seneki bütçemizin "A„ cetvelinin 8 nci mütenevvi masraflar faslına 
" O. F . H. İdaresine verilecek rödövanslar „ namı ile bir madde ilâve edilmiş ve 
(6 000) liralık tahsisat vazolunmuştu. 

Meydanıekbez ve Payas istasyonlarının müştereken istimali ve saire gibi Cenub 
demiryolları ile ayni mahiyetteki münasebetlerden doğan rödövansları da karşıla
mak üzere madde unvanı " Mücavir demiryollarına verilen rödövanslar „ şeklinde ta
dil ve tahsisatı (2 300) lira fazlasile teklif edilmiştir. 

Fasıl : 9 - Madde : 4 — Demiryollar ittihadları ve takas büroları 
idare ve temsil masrafları 

Bu tahsisat geçen seneki bütçemizde l i Beynelmilel demiryolları teşekkül ve kon
grelerine iştirak masrafları „ maddesine dahil bulunuyordu. 

Kongrelere iştirak masrafları ile Demiryolları ittihadlarmm takas ve idare mas
rafları birbirinden farklı mütalea edilerek yeni bütçemizde tahsisatları birbirinden 
ayrılmıştır. 

Muhtelif demiryolları idareleri arasındaki beynelmilel trafikten mütevellid ala
cak ve borçların vaki anlaşmalar dahilinde takas ve mahsubunu temin eden demir
yolu idareleri ve takas bürolarma idaremizin iştirak hisselerini karşılayan bu mad
de tahsisatı geçen sene bütçesile verilen tahsisata nazaran farklı değildir. 

Fasıl : 10 - Madde : 1 -— Irad getiren emlâk resim ve vergileri 
î r a d getiren emlâk vergileri maddesi geçen sene bütçesinin 6 nci « idare mas

rafları » faslında bulunuyordu. 1042 sayılı teşkilât kanununun 38 inci maddesi mu
cibince demiryollarımızm bilcümle emlâki rüsum ve vergiler bakımından resmî da
irelerin gördüğü usul ve muameleye tâbi bulunmakta ve binaenaleyh, sadece kiraya 
verilen emlâkin vergi ve resimleri ödenmektedir. Kiraya verilen emlâkin bina ve 
arazi vergileri ile tenviriye, tanzif iye gibi resimleri hesab ve geçen sene bütçesine 
mevzu bulunan tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

Fasıl : 10 - Madde : 2 — 2762 sayılı kanun mucibince ödenecek mukataa 
ve icareteyn bedelleri 

5 - V I - 1935 tarih ve 2762 sayılı vakıflar kanununun 27 nci maddesinde « mev-
cud mukataalı toprakların veya icareteynli gayrimenkullerin mülkiyetleri icare ve 
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mukataaİarı yirmi misli bir taviz karşılığında mutasarrıfına geçirilir » denilmek
te olmasına binaen geçen sene bütçesinin 6 neı faslına « mukataa bedelleri » namile 
bir madde ilâve edilmiş ve bu tavizin taksitle tediyesi de mümkün olabileceğine na
zaran (600) liarlık bir tahsisat teklifi ile iktifa olunmuştur. 

Mukataa ve icareteyn bedelleri ve tavizlerin mikdarı tayin ve tesbit edilmemiş 
olduğundan geçen sene tahsisatı aynen teklif edilmiş sadece fasıl ve madde numa-

ralarile madde unvanı değiştirilmiştir. 

Fasıl : 10 - Madde : 3 — Kaza ve ticarî eşya haşarat ve zayiat ve tazminatı 
Bu madde geçen sene bütçesindeki 7 nci faslın 8 nci maddesine tekabül eder. 
Nakledilmek üzere tevdi edilen ticarî eşyada her hangi bir sebeble vukua gele

cek hasar ve zayiat ile işletmeden rnütevellid kazalar dolayısile üçüncü şahıslara 
tazminat olarak ödenecek mebaliğ bu maddeye tahsisat olarak mevzu bulunuyor. 
Trafik muamelâtının artması kaza ve hasar ihtimallerini çoğaltmakla beraber işletme 
umurumuzun her gün biraz daha intizam kesbettiği göz önünde bulundurulmuş ve 
geçen sene tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

Fasıl : 10 - Madde : 4 — Eski seneler borçları 
Bu madde geçen sene bütçemizdeki 9 ncu faslın 2 nci maddesine tekabül eder. 
1939 bütçesinden ödeneceği tesbit edilen eski senelere aid borçlar yekûnu (12 400) 

lira olduğundan tahsisat geçen senekinden (14 600) lira noksanile teklif edildi. 

Fasıl : 10 - Madde : 5 — Reddiyat ve bilet satışı aidatı 
Muhtelif idare ve acentelere idaremiz hesabına sattıkları biletlerden dolayı 

mevcud mukaveleleri hükümlerine göre verilecek olan komisyonlarla geçen senele
re aid ve fazla tahsil edildiğinden dolayı reddi icab eden nakil ücretleri ve keza ta
riflerine göre muayyen mikdarı bulan nakliyatta tediye edilecek primler için her se
ne bütçemize «reddiyat ve bilet satışı aidatı» namı altında bir tahsisat konmaktadır. 
Karabük nakliyatına mahsus 1040 nurnnralı tarife mucibince senelik nakliyat mik
darı (350 000) tona baliğ olduğu takdirde alman nakil ücretinin % 20 mikdarı bu 
müesseseye iade edildiği gibi (A) ve (B) silolarına mahsus 1003 numaralı tarifeye 
göre de yabancı memleketlere çıkarılacak zahirelerden alınmış olan idhal, ihraç, 
elekleme, kalburlama ücretlerinin % 50 si ikramiye olarak geri verilmektedir. Bun
dan başka teşviki sanayi kanunundan istifade eden müesseselerin nakliyatından da 
nakil ücretlerinin muayyen yüzdeleri iade ediliyor. 

îçinde bulunduğumuz malî yılın sarfiyat neticeleri göz önünde bulundurularak 
tahsisat (140 000) lira tezyid edilmiş, bilet satışı ve nakliyat mikdarlarını evvelden 
tesbit mümkün bulunmamak itibarile de madde geçen senelerde olduğu gibi mü-
tehavvil olarak teklif olunmuştur. 

Fasıl : 11 - Madde : 1 -— Posta, telgraf ve telefon, ücretleri 
Geçen sene bütçesinin 6 ncı «idare masrafları» faslının 3 ncü maddesine mevzii 

bulunan bu tahsisat muamelâtımızın artmasına ve posta idaresinin idaremize fatuıa 
edeceğini bildirdiği mikdara binaen (2 000) lira tezyid edilmiştir. 
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Fasıl : 11 - Madde : 2 — î lân ücretleri 

• Geçen sene bütçesindeki 6 ncı faslın 4 ncü maddesine tekabül eden bu maddenin 
tahsisatı tarife ilânlarile icar, isticar, memur alma ve saire gibi idarî mahiyetteki 
ilânlara karşılık bulunuyor. 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanununa gö
re yapılacak ilânlar için taallûk ettiği tertiblerden tediye edildiği cihetle tahsisatın 
tezyidine lüzum görülmemiştir. 

Fasıl : 11 - Madde : 3 — Mahkeme masrafları ve serbest avukat ücretleri 
Devlet demiryollarının şahsiyeti hükmiyesine müteallik dava ve ihtilâfları ta-

kib ve halletmek üzere mukavele ile tutulan serbest avukatların ücretlerile mah
keme masrafları, geçen sene bütçe tasnifine göre 6 ncı idare masrafları faslında 

. yer alan bu madde tahsisatından ödenmektedir. î ş hacminin artmasına binaen bu 
sene ilâvesine lüzum görülen bir serbest avukatın ücreti de hesab edilerek tahsisat 
(2 000) lira tezyid edilmiş ve mahkeme masraflarının evvelden tahmin ve tesbiti 
mümkün bulunmamak itibarile de geçen senelerde olduğu gibi madde mütehavvil 
teklif olunmuştur. 

Fasıl : 11 - Madde 4 — Faiz, aciyo ve akçe farkları 
Geçen sene bütçesinde 9 ncu faslın 1 nci maddesine mevzu bulunan bu tahsisat 

malî vaziyetimizin lehte inkişaf etmesine binaen (38 000) lira noksan teklif edil
miştir. 

Fasıl : 11 - Madde : 5 — Sigorta ücret ve sermayesi 
Bu madde geçen seneki bütçemizin 11 nci faslına tekabül eder. İdarenin bilû

mum tesisat kıymetlerile elinde bulundurduğu malzeme ve eşyanın mevcud talimat 
ve mukavele hükümlerine göre İdare ve gerekse sigorta şirketi tarafından asüre 
edilmiş olması dolayisile hesab edilen sigorta primi bu maddeye tahsisat olarak 
mevzu bulunuyor. 

Geçen sene tahsisatına nazaran görülen (5 000) lira fazlalık şebekenin büyüme
sinden, tesisatın ıslah ve tevsii ve yeni inşaat dolayisile kıymetlerin artmış olma
sından mütevellittir. 

Fası l : 11 — Madde: fi — Temsil masrafları 
Geçen seneki bütçemizin 6 ncı faslının 10 ncu maddesine mevzu bulunan (1 000) 

lira aynen teklif edilmiştir. ^ 

Fasıl : 11 - Madde : 7 — Beynelmilel demiryolları teşekkül ve kongreleri
ne iştirak masrafları 

Geçen sene bütçesinin 8 nci faslının 2 nci maddesine «Beynelmilel demiryollar te
şekkül ve kongrelerine iştirak masrafları» namile mevzu bulunan tahsisat kongre 
ve teşekküllere iştirak masraflarile birlikte demiryolları ittihadları ve takas büro
larının idare ve temsil masraflarını da ihtiva ediyordu. 

Yukarıda bilmünasebe arz ve izah edildiği üzere bu seneki bütçemizde demiryol
ları ittihadları ve takas büoroları idare ve temsil masrafları ayrılmış ve 9 ncu fasla 

ayrı bir madde olarak konmuştur. Sadece demiryolları konferans ve kongrelerine 
iştirak edecek zevatla kongrelerin Türkiyede içtimai halinde kongreye aid diğer 
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masrafları karşılamakta olan bu maddeye (50 000) lira tahsisat teklif edilmiştir. 
Geçen sene tahsisatına nazaran görülen (46 000) lira fazlalık 1939 malî yılı zarfın-. 
da Istanbulda inikadı mukarrer olan beynelmilel nakil vasıtaları tarifeleri kongre
sinin masraflarından mütevellittir. 

Fasıl : 11 - Madde : 8 — Zehirli gazlerden korunma tertibatı masrafları 
Esas itibarile (80 000) liraya baliğ olan bu masrafın (20 000) lirası geçen sene 

bütçesile verilmişti. Mütebaki masrafın tamamı için bütçe vaziyeti dolayısile tahsi
sat teklif edilemediğinden gene (20 000) lira istenmiştir. 

Fasıl : 11 - Madde : 9 — Mebani icarı 
Bu tahsisat geçen sene bütçesinde memur ve müstahdemlere verilecek ev kira

ları tahsisatile birlikte bulunuyordu. 
Ev kiraları yeni tasnifimizde şahsî masraflar mey anında 4 ncü f asim 4 ncü mad

desine idlıal edildiğinden yalnız işletme ihtiyaçlarına binaen kiralanan mebaninin 
kira bedelleri karşılığı olmak üzere (5 000) lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Fasıl : 11 - Madde : 10 — Müteferrik masraflar 
Geçen sene bütçesinin 6 ncı faslının 9 ucu maddesine bu nam altında mevzu 

tahsisat meyanında bulunan fazla mesai ücretleri yeni bütçe tasnifimizde tâli üc
retler faslının 4 ncü maddesine idhal edilmiş ve İzmir fuarına iştirak, millî bay
ramlarda yapılan tezyinat, Reisi Cumhurun seyahat masrafları ve saire gibi mü
teferrik mahiyet arzeden bilcümle masraflara karşılık olmak üzere (37 000) lira 
teklif edilmiştir. 

Fasıl : 11 - Madde 11 — Gayri melhuz masraflar 
Bu madde geçen sene bütçesindeki 8 nci faslın 1 nci maddesine tekabül eder. 
Bütçenin tanzim ve ihzarı anında mahiyet ve mikdarı tahmin ve tayin edilemi-

yen ve fakat sene içinde tahaddüsü mümkün bulunan masraflarla muhasebei umu
miye kanununun 59 ncu maddesinin 2 ncifıkrası mucibince mahkeme ilâmına müs-
tenid düyun, tertibinde tahsisatı bulunmadığı ve ihtiyat faslından tahsisat nakli de 
mümkün olmadığı ahvalde gayri melhuz masraflar tahsisatından ödenmektedir. 

n t.. 

Bu madde için geçen sene bütçesi ile verilmiş olan (3 500) lira aynen teklif 
edildi. 

Fasıl : 12 - Mubayaa olunan hat ve limanların senelik faiz ve itfa 
karşılıkları ve sair masrafları 

1375 sayılı kanunla satın alman Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana ve Haydar
paşa limanı şirketlerile 2487 sayılı kanunla satın alınan İzmir - Kasaba, 2745 sayılı 
kanunla satın alman Aydın ve 3176 sayılı kanunla satın alman Şark demiryolları
nın mubayaa mukaveleleri ve vaki anlaşma esasları dahilinde ödenecek taksitleri ve 
sair masrafları ve keza itfa edilen kuponların emarjmanına müteallik yapılan mas
raflar her sene bütçemize tahsisat olarak mevzu bulunuyor. 

Yukarıda bilmünasebe arzedildiği üzere yeni bütçe tasnifimizde bu masraflar 
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ayrı bir kısım olarak gösterilmiştir. 1939 malî yılı zarfında ödenecek olan 

Anadolu * 8 677 301,04 
Haydarpaşa limanı 647 115,65 
Mersin - Tarsus - Adana 65 592,40 
Şark hattı 1 669 000,00 

Yekûn 11 059 009,09 İsviçre frangı ile Şark 
hattı için (12 765 000) Fransız frangı ve Aydın hattı için (14.6 440) İngiliz lirası 
son kurlara göre hesab edilmiş ve binnetice (4 532 420) liralık tahsisat teklif olun
muştur. 

Fasıl : 13 - Demirbaş tezyidi 
Yukarıda bilmünasebe arzedildiği üzere demirbaş tezyicline müteallik msraflar 

geçen sene bütçemizdeki 6 ncı " İdare masrafları „ faslının 2 nci maddesine tamir 
ve tecdid masraflarile karışık olarak konmuş bulunuyordu. 

Yeni tasnifimizde bilûmum tezyidler normal işletme bütçesini teşkil eden 1 nci 
kısımdan ayrılarak 3 ncü kısım altında toplanmış ve bu meyanda demirbaş tezyid 
masrafları da 13 ncü fasıl ile teklif olunmuştur. 

1939 malî yılı için teklif olunan (250 000) lira geçen sene bütçesinde tevhiden 
verilen tahsisatın tezyid masraflarına isabet eden kısmına nazaran (50 000) lira 
kadar noksan bulunuyor. Her nekadar servislerimizin demirbaş ihtiyaç listelerin
de gösterdikleri mikdar (250 000) liradan çok fazla ise de bütçe darlığı yüzünden 
bu ihtiyaçlardan ancak en mübrem ve zarurî olanları için tahsisat teklif edilebil
miştir. 

Bu meyanda 5 nci işletme mmtakasında açılacak olan üç istasyon ile 4 ncü iş
letme mıtakasmda Erzuruma kadar açılacak 13 istasyon ve bir yatakhanenin de
mirbaşları da hesaba idhal edildiğinden bu fasılda daha fazla bir tasarruf temini 
mümkün olamamıştır. 

Fasıl : 14 — 3071 numaralı kanunun 2 nci maddesi mucibince Sivas cer atelyesi 
tezgâh vesair tesisatı masrafı 

27 - 11 - 1936 tarih ve 3071 sayılı kanunun 1 nci maddesile Sivas cer atelyesi-
nin kuvvei muharrike santralı, vinç ve tezgâhlarına vesair tesisatına muktazi alât 
ve edevat için ve hükmü müteaddid senelere sari olmak üzere (2 500 000) liraya 
kadar taahhücl icrasına dair verilen mezuniyete istinaden yapılmış olan siparişler 
dolayisile her sene sarfedilecek mikdar mezkûr kanunun 2 nci maddesi mucibince 
İdaremiz bütçesine tahsisat olarak vazolunmak lâzımdır. 

Önümüzdeki malî yıl içinde bu fasıldan yapılacak masraflar hesab edilmiş ve 
binnetice (1 509 879) liralık tahsisat teklif olunmuştur. 

Fasıl : 15 — Sabit tesisatın tevsi ve tezyidi 
Bütçe kanunlarile alınan salâhiyetlere istinaden yapılmakta olan tevsi ve tezyid 

işlerine aid tahsisatlar hususî kanunlarına göre ayrı ayrı fasıllara mevzu bulun
maktadır. 

önümüzdeki malî yıl içinde bunlardan başka tevsi ve tezyid mahiyetinde bir 
masraf yapılmayacağı cihetle bu fasıl için tahsisat teklif edilmemiştir. 
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Fasıl : 16 — 3447 ve 3319 numaralı kanunlar mucibince mubayaa edilecek 
muharrik ve müteharrik edevat bedeli ile gümrük resmi ve sair masrafları 
Devlet demiryollarının ihtiyacı olan muharrik ve müteharrik edevatın siparişi 

için (16 000 000) liarya kadar taahhüd yapılmasına dair 11 - V I - 1937 tarih ve 
3247 sayılı kanunun 1 nci maddesini muaddil 14 - I - 1938 tarih ve 3319 sayılı ka
nunun birinci maddesinin son fıkrasına göre, yapılan taahhüde müsteniden her se
ne sarf edilecek mikclarm idaremiz bütçesine tahsisat olarak konması icabetmek-
tedir. 

Yapılan hesablara göre önümüzdeki malî yıl içinde sarf edileceği tesbit edilen 
(2 850 000) lira tahsisat olarak teklif olundu. 

Fasıl : 17 — Ankara garı büfe ve gazinosu için mütedavil nermaye 
Ankara garı büfe ve gazinosunun tesis ve işletme ihtiyaçlarını karşılamak üzere 

mütedavil bir sermaye tahsisi lüzumlu görülmüş ve bu maksadla da geqen sene büt
çemizin 18 nci faslına (50 000) liralık tahsisat vazolunmuştur. 

Yeni tesis edilmiş olmak itibarile henüz tam verimli bir vaziyete gelmemiş olan 
gazino ve büfeye bu sene bütçesile de (30 000) lira tahsisi teklif edilmiştir. 

Fasıl : 18 -— Trabzon - İ ran otobüs ve kamyon işletmesi masrafları 
5 - V -1937 tarih ve 3163 sayılı kanunun 6 nci maddesi Trabzon - İran otobüs 

ve kamyon işletmesinin varidat ve masraflarının idaremiz bütçesine idhalmi âmir 
bulunduğundan gecen sene bütçesinin (A) cedvelinde 15 nci faslın 2 maddesine ce 
man (299 200) liralık bir tahsisat vazoluıımuştu. 

Yeni bütçemizde I V ncü kısımdaki ve 18 nci fasılda bu masraflar için yapılan 
teklif (347 351) liradır. Faslın 1 nci maddesi ücret ve yevmiyelere karşılıktır. Bağlı 
(C) cedvelinde gösterilen kadro vaziyetine göre hesab edilmiş bulunan ücret ve yev
miyeler geçen senekiııden (11 321) lira fazla bulunuyor. İşletmenin sair bilcümle 
masraflarını karşılayan 2 nci madde tahsisatı da geçen sene tahsisatından (36 830) 
lira fazlasile teklif edilmiştir. Fazlalıkların asıl sebebi 1938 senesi bütçesinin iliz,-'-
rmda (1 000 000) oto kilometre esas ittihaz edilmiş olmasına mukabil yeniden teda
rik edilecek kamyon, römork ve otobüslere nazaran 1939 malî yılı zarfında (1 500 000) 
oto kilometre yapılacağı tahmin edilmiş ve masrafların da buna göre tesbit edilmiş 
olmasından ibarettir. 

Fasıl : 19 — 1715 numaralı kanunun 8 nci maddesi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek itfa karşılığı 

Bütçemizin umumî yekûnımımun % 1 i olarak tesbit edilmiştir. 

1939 - 1940 senesi hasilât bütçesi 

Bu husustaki umumî esasları, yukarıda umumî mütalea mey anında arzetmiştik. 
Onun için burada, evvelâ tarifelerde bu sene içinde yapılan tenzilât ve İslâhat hak
kında kısa bir malumat arzından snora, gelir bütçemizin mutelif fasıl ve madde
lerinin tahliline geçeceğiz. 
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A - Tarifeler 

Geçen senelerde olduğu gibi tarifelerde İslâhat faaliyetine 1938 takvim yılında 
' da devam edilerek yolcu ve eşya için aşağıdaki tarifeler ihdas edilmiş ve bazı ta

rifelerde tadilât yapılmıştır. 
1 — Yolcu tarifeleri : 
1 - Bu sene zarfında işletmeye açılan Divrik - Erzincan kısmına mevcud ten-

zilli tarifeler teşmil edilmekle beraber diğer yeni açılan hatlarda olduğu gibi bu 
kısımda seyahat edecek yolculara da umumî tarifeden % 50 tenzilât yapılmıştır. 

2 - îhdas edildiğindenberi büyük bir rağbet gören halk ticaret biletleri, Avru
pa, Erzurum ve Mudanya hatlarına da teşmil edilerek hamillerinin bunlardan daha 
geniş mikyasta istifadelerine imkân verilmiştir. 

3 - Aile biletlerinin 2 aylık müddeti 4 aya çıkarılmış ve ayrıca eskiden olduğu 
gibi ücret mukabilinde temdid hakkı da ipka edilmek suretile teshilât % 100 nis-
b etinde arttırılmıştır. 

4 - Sürat trenlerindeki yataklı vagonlarda seyahat eden yolcuların munzam 
ücretleri % 25 den % 12,5 e indirilmiştir. 

5 - Gazetecilere mahsus % 60 tenzilâtlı halk ticaret bileti hâmillerinin sürat 
katarlarında alacağı munzam bilet ücretlerinden de ' ayrıca % 60 tenzilât yapıl
mıştır. 

6 - 10 ve daha fazl kişilik gruplar halinde seyahat edecek yolculara ana hatlarda 
olduğu gibi Avrupa hattmd mıntaka tarifesinden % 50 tenzilât verilmiştir. 

7 - Mekteb bulunmayan mahallerden her gün devam etmek suretile diğer bir ma
haldeki mektebe gidib dönen talebelere mahsus ehven tarife Avrupa hattına da teş
mil edilmiştir. 

I I . — Eşya tarifeleri : 
1 - Arpa, yulaf, çavdar, burçak nevindeki zahirelere mahsus fevkalâde tenzilât, 

Zonguldak ve Payas istasyonlarına ve diğer demiryol idarelerine aid istasyonlara 
müretteb nakliyata da verilmiştir. 

2 - Türk - Yunan ve Bulgar demiryolları arasında evvelki sene Sof yada takar
rür ettirilen doğru müşterek nakliyat tarifelerinden azamî surette istifade edilmek 
ve Avrupaya ihraç edilecek mallarımıza ucuzluk ve kolaylık vadeden bu tarifelerin 
ücret ve şartlarında yeni tenzilât ve mürsillerin lehine tadilât temin edilmek üzere 
alâkadar idarelerle temaslarda bulunulmaktadır. Ezcümle Rize portakallarının 
Köstence yerine Avrupa hattımız üzerinden Almanyaya ihracını temin ve keza 
Almanya ve merkezî Avrupaya irsal edilecek kesilmiş kümes hayvanlarına yeniden 
tenzilât yapılması hususunda teşebbüslere devam ediyoruz. 

3 - Merkezî Avrupa ve Almanyaya ihraç edilecek mallarımız için doğru müşte
rek tarifeler ihdası hususundaki müzakere ve tedkiklere bu sene de devam edil
miştir. 

4 - îstanbulda et fiatlarmm ucuzlatılması maksadile alman tedbirlere kasablık 
hayvn nakil ücretlerinden mevcud tenzilâta ilâveten ayrıca % 10 tenzilât yapılarak 
demiryollarımızca da yardım edilmiştir. 

5 - Palamut ve çam kabuğuna mahsus tenzilli tarife, yalnız sahillere müretteb 
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— 26 — 
nakliyta münhasır iken memleket dahilinde bu maddeleri istihlâk edecek sanaviin 
inkişafı sebebile her istikamet ve münasebete teşmil edilmiş ve tarifeye palamut hu
lâsası maddesi de ilâve edilmiştir. 

6 - Uzun müddet dayanabilecek halde olduğundan ve yakın mesafelerde istih
sal edildiğinden dolayı tenzilâtlı tarifeler haricinde kalmış olan balkabağı ve helva-
cıkabağı bilhassa Avrupa hattında görülen ihtiyaca binaen tenzilli sebze tarifesine 
idhal edilmiştir. 

7 - Avrupa hattının karadan ve deniz yollarından maruz kaldığı şiddetli rekabet 
hattın trafiğini tehlikeye düşürecek mahiyette görüldüğünden bu hattın gecen sene 
yolcu tarifeleri üzerinde yapılmış olan çezrî ıslahat bu sene de eşya tarifelerinde ya
pılmıştır. 

8 - Bu cümleden olarak ayrı nakil şartlarına tâbi veya hattın umumî trafiğini 
müteessir edebilecek vaziyette bulunan bazı eşyanın istisnasile alelûmum eşyaya pe
rakende, 5 - 1 0 ton mikdarlarında olmak kaydile ve sınıf farkı aranılmaksızm eh
ven ücretler tesbit edilmiştir. îstanbula nakledilecek zahirelere Avrupa hattının 
bütün mesafesine mukabil ton başına (4) lira almmak snretile mühim mikdarda 
tenzilât yapılmıştır. Hayvancılığı ve diğer sanayii itibarile fazla (tuz) istihlâk ede
cek mevkide bulunan Trakya mmtakasma (tuzun) îstanbuldan şevkini temin zım
nında tuz nakil ücretleri % 35 tenzilâtla ton ve kilometre başına (1,5) kuruş indiril
miştir. 

9 - Şirket zamanında Sirkeci istasyonu hamal gruplarının sırf kendi menfaatle
rine uygun olmak üzere tesbit ettikleri tahmil ve tahliye ücretlerinin (ton başına 100 
kuruştan fazlaya kadar çıkmakta idi) nakil masraflarını çoğaltacak mahiyette ol
duğu görülmüş ve bu işleri ton başına 20 - 25 kuruş mukabilinde demiryollarımızca 
yapılması takarrür ettirilerek Avrupa hattının hemen bütün nakliyatının merkezi 
sikleti olan Sirkecide nakil maliyet fi atlarına tesir yapabilecek engeller kaldırıl
mıştır. Odun ve odun kömürü tarifeleri de bu hatta teşmil edilmiştir. 

B. - Umumî varidatın tahlili 

1 — Yolcu nakliyatı geliri. 

Halkın tediye kabiliyeti ve ticaret münasebetlerinin inkişafı nazarı dikkate alı
narak yolcu tarifesinde yapılmasına devam olunan ucuzluk ve yolculara gösterilen 
azamî kolaylıklar sayesinde yolcu nakliyatı ve bundan elde edilen varidat devamlı 
bir surette artmış ve artmakta devam etmektedir. 

(3) numaralı cedvelin tedkikinden anlaşılacağı üzere seneden seneye bariz bir 
fazlalık görülmektedir. 

Yolcu varidatının bu artma seyri göz önünde tutularak 1939/40 yolcu hasılatı 
11 000 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

2 — Yolcu ağırlığı 
Yolcu ağırlığı varidatı yolcu nakliyatının seyir ve temevvüeüne bağlı ve mahza 

yolculara bir teshilât temin eden ve İşletme gelirine bellibaşlı ehemmiyeti haiz ol
mayan bir gelirden maduttur. Bu itibarla yolcu nakliyatında fazlalık temin eden 
seyahatlarm pek mühim bir kısmı Halk ticaret ve gidiş - dönüş biletleri ve diğer 
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tenzilli tarifelerden istifade ederek seyahat eden yolcular teşkil etmekte ve bu se-
yahatlar ekseriyetle kısa bir müddete inlıisar ettiği için yolcular beraberlerinde 
ücrete tâbi eşya taşımamaktadırlar. 

Bu sebeden 1939/40 yolcu ağırlığı varidatı, yolcu adedinin inkişafına rağmen 
geçen seneye nazaran 2ü 000 lira fazlasile 270 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

3 — Mesaj eri 
1938 - 1939 malî devresinin ilk altı ayında mesaj eri nakliyatından alınan varidat 

ancak 264 854 liradır. Diğer senelerm îüincı altı aylık devreleri seyrine nazaran 
bu senenin ikinci altı aynk varidatı 170 000 lira tutacaktır. Bu netice göz önünde 
tutularak ve bu nakliyatın mühim bir nis bette artması memul bulunmadığı cihetle 
1939/40 devresi muhammen varidat 444 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

4 — Seyriseri 
1938 senesinin ilk altı ayı zarfında seyriseri nakliyatının temin ettiği varidat 

1 092 551 liradır. Bu nakliyatın mühim bir kısmım da yaş sebzeler ve meyveler 
kesilmiş et ve kümes ve av hayvanatı, süt ve süt mamulâtı, buz, balık ve deniz mah
sulâtı üe canlı hayvanlar teşkil etmektedir. Ayrıca bir kısım askerî nakliyat da bu 
maddeye dahildir. 

Bu maddelere aid tarifelerde de yüksek nisbette tenzilât yapılmış olduğundan 
nakliyat muntazaman terakki etmektedir. 

Bu itibarla seyriseri muhammen varidatı 1 750 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

5 — Seyrihafif 
Seyrihafif nakliyatı, umumî mübadele hareketlerinin ifadesi olmak itibarile 

her yerde demiryolları varidatının başlıca esaslı unsurunu teşkil etmektedir. Dev
let demiryollarının 1932 senesinden itibaren seyrihafif olarak taşıdığı eşya tonajı 
ve tren kilometreye isabet eden hasüâtm umum yekûnu üe millî istihsal ve ticareti
mizin büyük mübadele mevzuunu teşkil eden başlıca maddelerden 1938-1939 devrele
rinin ük altı ayında taşınan mikdar ve bunların hasilâtı (4) ve (5) numaralı tab
lolarda mukayeseli olarak gösterilmiştir. (4) numaralı tablonun tedkikından vari
datının muntazaman arttığı müşahede edilir. 

(5) numaralı altı aylık mukayeseli tablonun mütaleasmdan nakliyat mikdarının 
1938 senesinden bir evvelki seneye nazaran varidatında % 6,394 derecesinde çoğal
dığı görülür, 

Varidatında tenezzül kaydedilen başlıca maddeler buğday, arpa, diğer zahair, 
ot, saman, şeker pancarı, pancar küspesi, şeker, tuz, tütün,, pamuk, kereste, maden 
cevheridir. 

Şeker ve şeker pancarmda bariz bir surette görülen tenezzül, şeker fabrikaları
nın bir evvelki seneye nazaran daha az faaliyette bulunmasından ileri gelmiştir. 

Çoğalma kaydedilen başlıca maddeler yağlı taneler, kuru bakla, kuru sebze, 
üzüm, incir, un, kepek, yumurta, bira, yün ve yapağı, palamut, çimento ve kireç, 
tuğla, kiremit, ve diğer yapı malzemesi, maden ve kok kömürü, petrol ve listede 
tadat edilmeyen ve ekserisi umumî tarifeye tâbi diğer maddelerdir. 

Umumiyet itibarüe 1938 senesinin ilk altı ayında geçen senenin mütenazır altx 
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ayına nazaran eşya nakliyatının 40 808 ton az olmasına rağmen hasılatının 724 039 
lira fazla olması, işletmeye açılan yeni hatlar dolayısile vasatı nakil mesafesinin 
artmış bulunmasından ve mühim nakliyat mevzuunu teşkil eden arpa, buğday, şe
ker pancarı, gibi maddelerin bu sene az nakledilmesine mukabil nakil ücreti nis-
beten yüksek bulunan bazı maddeler nakliyatının artmasından ileri gelmektedir, i ş 
letmeye yeni açılan hatlardaki inkişaf dolayısile buğday, arpa, şeker pancarı ve di
ğer maddeler nakliyatının önümüzdeki sene içinde çok artması memul bulunduğu 
cihetle 1939/40 seyrihafif muhammen varidatı 23 936 000 lira olarak tesbit edil
miştir. 

6 - Muhtelif gelir 
Muhtelif gelir, eşyanın vagonlara tahmil ve tahliyesi, vezni, açık arazi, muşam

ba kirası gibi hizmetler mukabilinde alınan ücretlerden terekküp eder. Bilhassa 
kısa mesafelerde yapılan nakliyatta, bu ücretler, nakledilen eşyanın maliyetine mü
essir olduklarından, bu sene bu ücretler tahfif edilmiştir. Bu meyanda iç kapaklı 
vagonlardan alman 3 lira iç kapak ücreti kaldırılmış vezin ücretleri yarıya indiril
miş örtü kirası 5 liradan 2,5 liraya indirilmiş ve tam hamuleli nakliyatta hamal teş
kilâtımız bulunan bazı istasyonlarda tahmil ve tahliye işleri serbest bırakılmıştır. 

Ticaret lehindeki bu kolaylıkların neticesi olarak muhtelif varidat bu sene ilk 
altı ayında 144 572 liraya düşmüştür. Bu itibarla bu madde muhammen varidatı 
300 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

7 — Haydarpaşa limanı varidatı 
Limandaki tahmil ve tahliye, palamar, rıhtım, silo, mağaza ve diğer müteferrik 

hizmetler hasılatından teşekkül eden bu varidat 1938 -1939 devresinin ilk altı ayın
da 362 667 liraya baliğ olmuştur. 

200 ve daha fazla tonajdaki gemilerden alman çift palamar resminden, eşyadan 
alınan resmin kaldırılması ve ihracat maddelerinin yalnız nısıf rıhtım ücretine 
tâbi tutulması gibi sebeblerden dolayı Haydarpaşa liman varidatı 1938/39 nisbe
tinde bu sene için tahmin edilen mikdarı ancak bulabilecektir. Liman ücretlerinin 
iktisadi vaziyet icablarına göre ıslahı mu tasavver bulunduğundan Haydarpaşa li
man varidatı 1939/40 senesi için yine 600 000 lira olarak ipka edilmiştir. 

8 — Derince limanı 
Haydarpaşa liman imtiyaznamesi bu limanda.da aynen tatbik edildiği cihetle, 

palamar ve rıhtım ücretlerinde yapılan dğişiklikler bu liman varidatında da tesi
rini göstermiş ve fazla olarak, bu limandan yapılmakta olan krom nakliyatı mesa
fenin kısalığı dolayisile son aylarda Bandırma iskelesine intikal etmiş bulundu
ğundan 1938/39 devresinin ilk altı ayında bu liman varidatı ancak 48 444 liraya ba
liğ olabilmiştir ve sene sonuna kadar ancak 90 000 liraya çıkabilir. 

Bu itibarla bu limannı 1939/40 muhammen varidatı bu seneki ilk altı aylık neti
cesi gözjmünde tutularak 100 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

9 — iskeleler varidatı 
Limanlar varidatının tenakusuna mukabil, iskeleler varidatı, iskeleler tarifele

rinde yapılan mühim tenzilâta rağmen çok büyük inkişaf göstermiş ve 1938/1939 
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devresi ilk altı ayında, bütün sene için tahmin edilen varidatı sekiz bin kusur 
lira tecavüz etmiştir. Bu varidatın sene sonunda 100 000 liraya yaklaşacağı tahmin 
edildiğinden 1939/1940 senesi için muhammen varidat 100 000 lira olarak tesbit 
edilmiştir. 

10 — Trabzon - îran Transit yolu varidatı 
Trabzon - Iran transit yolu Devlet işletmesi varidatı 1938/1939 devresi ilk altı 

ayında 39 666 liraya baliğ olmuş ve sene sonuna kadar 80 000 lirayı ancak bula
bilecek isede, son yapılan anlaşmalar önümüzdeki sene transit nakliyatının inki
şafına yardım edeceği kuvvetle memul bulunduğundan 1939/1940 muhammen 
varidatı 100 000 lira olarak ipka edilmiştir. 

1 numaralı tablo 

Beş senelik işletme gelirinin ilk ve son altı aylık devirlerini gösterir cedveldir 

Not: Satm alınan şirket hatlarının evvelki senelere aid geliri de dahil edilmiştir. 

1 9 3 3 - 1 9 3 4 S e n e s i 
ilk altı Son altı 

aylık aylık Yekûn 

1 9 3 4 - 1 9 3 5 S e n e s i 
İlk altı Son altı 

aylık aylık Yekûn 

Yolcu 
Bagaj 
Mesaj eri 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Muhtelif 
Haydarpaşa limanı 
Derince limanı 

3 231 391 
97 572 
200 929 
442 023 

7 122 240 
253 113 
279 582 
94 921 

2 669 606 
* 67 587 
178 365 
325 283 

6 386 867 
227 783 
301 074 
54 637 

5 900 997 
165 159 
379 294 
767 306 

13 509 107 
480 896 
560. 656 
149 558 

3 541 409 
91 235 
210 283 
547 070 

9 742 307 
394 244 
459 350 
82 837 

2 948 420 
70 950 
182 118 
348 527 

6 115 066 
315 679 
306 827 
98 051 

6 525 829 
162 175 
392 401 
895 597 

15 857 373 
709 923 
766 177 
180 888 

Yekûn 11 721 771 10 211 202 21 932 973 15 068 735 10 421 628 25 490 363 

Yolcu 
Bagaj 
Mesajeri 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Muhtelif 
Haydarpaşa limanı 
Derince limanı 

1 9 3 5 - 1 9 3 6 S e n e s i 
İlk altı Son altı 

aylık aylık Yekûn 

93 976 
224 616 
517 563 
603 386 
335 298 
238 746 
110 479 

1 9 3 4 - 1 9 3 5 S e n e s i 
İlk altı Son altı 

aylık aylık Yekûn 

4 236 464 3 201 232 7 437 696 4 663 998 3 980 003 8 644 001 
74 649 

214 606 
413 950 
087 559 
277 471 
236 698 
71 205 

168 625 
439 222 
931 513 

13 690 945 
612 769 
475 444 
181 684 

100 014 
304 868 
725 572 

9 825 983 
445 726 
334 875 
92 787 

87 493 
298 223 
523 703 

8 780 828 
460 100 
340 424 
77 489 

192 507 
603 091 

1 249 275 
18 606 811 

905 826 
675 369 
170 276 

Yekûn 14 360 528 9 577 370 23 937 898 16 498 823 14 548 333 31 047 156 
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â 6 -

Yolcu 
Bagaj 
Mesaj eri 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Muhtelif 
Haydarpaşa limanı 
Derince limanı 
İskeleler 

Yekûn 

1 9 3 7 
ilk altı 

aylık 

5 395 982 
141 863 
317 046 
894 130 

11 321 243 
533 462 
378 075 
123 485 
— 

19 105 286 

- 1 9 3 8 S e 
Son altı 

aylık 

4 205 805 
123 196 
202 756 
549 938 

9 214 676 
129 537 
394 753 

52 710 
43 224 

14 9İ5 995 

i n e s i 

Yekûn 

9 601 787 
265 059 
519 802 

1 444 068 
20 535 319 

662 999 
. 772828 

176 195 
43 224 

34 021 281 

1 9 3 8 
İlk altı 

aylık 

5 947 039 
168 594 
264 854 

1 092 551 
12 045 282 

144 572 
362 667 
48 444 
58 157 

20 132 360 

- 1 9 3 9 Ö e n e s ı 
Son altı 

aylık Yekûn 

2 numaralı tablo 

Ana Tıat ve "banliyölerde beş senelik yolcu sayı ve geliri 

Banliyölerde 

1933/1934 
1934/1935 
1935/1936 
1936/1937 
1937/1938 
1938 (altı aylık) 

Ana hatta 

1933/1934 
1934/1935 
1935 /1936 
1936 /1937 
1937 /1938 
1938 (altı aylık) 

Yolcu i sayış 

7 850 939 
8 555 
9 306 
9 559 

942 
113 
888 

10 668 721 
4 955 

Yolcu sayısı 

2 836 567 
3 949 428 
6 570 454 
6 832 765 
7 803 402 
4 582 556 

666 

Y 

11 Yolcu hasılatı 

604 233 
581 211 
630 807 
651 447 
628 780 
278 880 

olcu kilometresi Yolcu hasılatı 

393 050 989 5 296 764 
523 925 310 5 944 618 
611 952 367 6 806 890 
753 597 081 7 992 554 
947 073 
473 

687 8 606 935 
536 843 4 976 400 
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3 numaralı tablo 

Son dört senenin ilk altı aylık devreleri içinde bütün şebekede taşınan yolcular 
ni takribi olarak gösterir cedveldir. 

f 

Banliyö katarlarile 
Ana hatta umumî tarife ve 
tarifelerile 
Halk ticaret biletlerile 
Gidiş - dönüş » 
Aile » 
Diğer tenzilli » 
Askerî » 
Gezinti katarlarile 
Avrupa hat tmm umumî 
tarifelerile 
Samsun - sahil hattı 
Mudanya - Bursa hattı 
Erzurum - hudud hattı 
Katarlarda alınan munzam 

5 
mıntaka 

1 

-

ve tenzilli 

ücretleri 

1935 

042 718 

164 807 
76 011 
68 432 
27 958 

702 506 
205 529 
174 317 

157 624 
151 090 

93 844 
9 243 

— 

Yolcu adedi 
1936 

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 
— 

1937 

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 
— 

1938 

7 819 507 

2 161 275 
133 971 
122 575 

32 278 
1 257 127 

308 522 
113 828 

218 885 
297 650 
135 036 
20 293 
— 

1935 

367 650 

1 257 961 
544 603 
421 365 

83 479 
443 410 
453 296 

62 818 

302 142 
24 724 
14 734 
9 921 

. 96 636 

Yekun 7 874 079 8 405 504 10 869 936 12 620 948 3 980 739 



— 32 — 
4 numaralı tablo 

D. D. yolları seyriseri ve seyrihafif ile taşman eşyanın ton, tonki-
lometre ve hasılatı 

1933/1934 
1934/1935 
1935/1936 
1936/1937 
1937/1938 

Ton 

2281340 
2638123 
2491475 
3022816 
2916099 

Ton kilometre 

476031176 
651011546 
588570545 
849922697 
608898206 

Hasılat 
Lira 

14 276 411 
16 752 971 
14 614 626 
19 792 088 
20 995 795 

Not: 
1 — Bagaj ve mesaj eri ton, ton kilometre ve geliri bu rakamlara dahil değildir. 
2 — Mukayese temini maksadile satın alman şirket hatlannm ton, ton kilomet

re ve geliri bu cedveldeki rakamlara dahil edilmiştir, 

1938 ve 1937 malî senesinin ilk altı ayı içinde bütün şebekede taşman eşyanm ton ve geli
rini takribi olarak gösterir mukayeseli cedveldir. 

' 
Eşyanm cinsi 

Buğday 
Arpa 
Diğer zahireler 
Yağlı taneler 
Pirinç 
Ot ve saman 
Patates 
Bakla 
Kuru sebze 
Taze meyve ve sebze 
Kavun ve karpuz 
Kuru üzüm 
Kuru incir 
Hurda incir 
Un ve kepek 
Şeker pancarı 
Pancar küspesi 
Şeker 
Portakal ve emsali 
Yumurta 
Bira 

1 9 3 8 

Ton 

181 058 
71 777 
29 774 
14 365 
1 001 
1 328 

264 
7 164 
9 539 

33 052 
25 553 
39 520 
22 827 

5815 
34 238 

125 875 
1 375 
5 429 

463 
1837 

2 383 

Geli ir 
Lira 

1 691 
276 

' 108 
26 
3 
3 
1 

25 
67 

302 
46 
99 

137 
29 

176 
185 

51 
5 

22 
30 

505 
657 
215 
828 
920 
476 
711 
757 
448 
134 
945 
993 
031 
130 
037 
337 
773 
167 
403 
109 
309 

1 9 3 

Ton 

175 357 : 
85 415 
40 902 
12 522 

1 321 
2 018 
1 067 
3 079 
6 450 

25 828 
23 460 
6 806 

17 593 
5 765 

29 605 
229 787 

6 419 
214 358 

2 332 
1 254 

557 

7 
Gelir 
Lira 

L 885 666 
455 962 
191 905 
21 073 

6 987 
7 137 
1 628 

11 637 
42 087 

229 644 
38 339 
23 351 

107 971 
28 835 

169 702 
371 653 

1 746 
214 358. 

20 089 
15 146 

8 571 

+ 
— 
• — • 

+ 
— 
— 
— 
+ 
+ 
+ ' 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
— 
— 
+ 
+ 

F A R K 

Ton 

5 
13 
11 
1 

701 
638 
126 
843 
320 
690 
803 

4 085 
3 
7 
2 

32 
5 

4 
103 

5 
16 

1 

1 

089 
224 
093 
714 
234 

50 
633 
912 
044 
375 
869 
583 
826 

— 
— 
— 
+ 
— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
— 
— 
— 
+ 
+ 

Gelir 
Lira 

194 161 
179 305 

83 690 
5 755 
3 067 
3 661 

83 
14 120 
25 361 
72 490 

8 606 
76 642 
29 060 

1 295 
6 335 

186 316 
973 

163 191 
14 686 
6 963 

21 738 

(Ş. Sayısı: 14) 
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Eşyanın cinsi 

Yerli içme sulan 
Tuz 
İşlenmemiş tütün 

» pamuk 
Yün, yapağı ve tiftik 
Meyan kökü 
Palamut 
Kereste ve kütükler 
Çimento ve kireç 
Tuğla, kiremit ve taş 
Diğer yapı malzemesi 
Maden cevherleri 
Maden kömürü ve kok 
Odun kömürü 
Petrol ve emsali 
Diğer maddeler 
Mudanya - Bursa 
Erzurum - Hudud 
Samsun sahil 

Yekûn 
Davar ve sığır 
Müteferrik nakliyat 
geliri 
Avrupa hattı 

Umumî yekûn 

19 38 
Ton 

2 063 
15 273 
1 596 
7 890 
6 759 

11 783 
15 326 
19 008 
57 401 
19 031 
14 438 
85 908 

157 174 
16 840 
13 324 

517 289. 
52 160 
6 995 
7 721 

1 624 616 
3 439 

Gelir 
Lira 

9 930 
81 617 
12 232 
48 130 

140 407 
56 668 
78 999 
85 138 

573 007 
64 985 

160 050 
533 316 
647 639 
74 202 

213 820 
4 887 678 

31 576 
60 583 
8 438 

11 060 300 
136 513 

410 729 
437 740 

12 045 282 

1 9 3 7 

Ton 

1 734 
17 376 
2 891 
6 283 
6 095 

11 304 
11 934 
25 470 
49 153 
15 232 
16 853 
85 223 
99 678 
15 598 
10 440 

541 786 
26 044 
15 645 
7 344 

1 665 424 
2 971 

Gelir 
Lira 

10 225 
101 196 
18 919 
51 375 

126 792 
54 849 
63 058 
99 687 

432 380 
44 822 

148 249 
562 313 
316 455 
77 026 

192 507 
4 028 644 

26 517 
94 151 
6 256 

10 307 908 
112 381 

.400 843 
500 111 

11 321 243 

1 

+ 
— 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 
— 
+ 
— 

F A R K 

Ton 

329 
2 103 
1 295 
1 607 

664 
479 

3 392 
6 462 
8 248 
3 799 
2 415 

685 
57 496 
1 242 
2 884 

24 497 
6 116 
6 650 

377 

40 808 

— 
— 
— 
+ 
+ 
+ 

— • 

+ 
+ 
+ 
-—" 
+ 
— 
+ 
+ 
+ 
— 
+ 

+ 
+ 

+ 
— 

+ 

Gelir 
Lira 

295 
19 579 
6 687 
3 245 

13 615 
1 819 

15 941 
14 549 

140 627 
20 163 
11 801 
28 997 

331 184 
2 824 

21 313 
859 034 

5 059 
33 568 
2 182 

752 392 
24 132 

9 886 
62 371 

724 039 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 14 

Esas No. 1/3 

Bütçe encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

5-V -1939 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü bütçesi hakkında 
olub Başvekâletin 28 - I I - 1939 tarih ve 6/900 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Encümenimize verilmiş olmakla Münakalât vekili Ali 
Çetinkaya ve Devlet demiryolları umum müdür muavini hazır oldukları halde 
okundu ve konuşuldu : 

Umum müdürlüğün 1939 malî yılı varidatı 1938 yılı için tahmin olunan varida
ta nazaran 3 340 600 lira fazlasüe 39 130 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

(S. Sayısı : 14) 
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idare, içinde bulunduğumuz malî yılın ilk altı aylık filî hasılatına geri kalan 

altı ayda elde edeceği hasılatı ilâve eylemek suretile bu tahmini yapmış olub bütçe
nin Encümenimizde müzakeresi sırasında on aylık filî hasılat da elde edilmiş oldu
ğundan buna senenin geri kalan iki ayında elde edeceği umulan mikdarlar da ilâve 
edilmek suretile bu tahmin yeni bir tedkike tâbi tutulmuştur. 

1938 malî yılının on ayı içinde idarenin muhtelif gelir membalarından elde eyle
diği mikdar 31 823 152 lira olub buna nisan ve mayıs aylarında elde edileceği umu
lan 6 200 000 lira daha ilâve edildiği takdirde sene sonunda ele geçecek mikdarın 
38 023 152 liraya baliğ olacağı anlaşılmakta olub 1938 tahminine nazaran varidatda 
2 233 752 lira gibi bir fazlalık olacağı görülmektedir. 

Gelir membalarından kısmen Posta idaresine intikal eylemiş olmasından dolayı 
mesaj eri nakliyatında ve bazı ücretlerin müşteriler lehine kamilen ilga ve bazıları
nın da kısmen indirilmiş bulunmasından dolayı müteferrik hasılatta kısmen tenez
züller vuku bulmasına mukabil diğer membalarda ve bilhassa seyri hafif ile yolcu 
nakliyatında bu fazlalık göze çarpar derecededir. 

1937 yılında elde edilen hasılat tahmine nazaran 5 251 190 lira fazlasile ve 1936 
yılı varidatı dahi tahmine nazaran 6 425 662 lira fazlasile elde edilmiş olub 1938 yı
lının bu tezayüd seyri geçen yılların arzeylediği inkişaf ile ahenkdar görülmemekte
dir. Bu vaziyeti demiryollar nakliyatımızın normalleşmeğe doğru bir seyir takib 
eylediği suretinde ifade etmek kabildir. 

1939 malî yılı için idarece tahmin olunan varidat 1938 sonuna kadar elde edile
ceği anlaşılan mikdardan 1 106 848 lira fazla görülmektedir. 1939 yılı içinde iş
lemeye başlayacak olan Karabük fabrikasına Divrikiden yapılacak demir cevheri 
nakliyatı ile sene içinde Erzuruma kadar uzayacak ve işlemeğe başlayack olan de
miryolu hasılatı da nazarı itibare alındığı takdirde idarenin teklif eylediği varida
tın isabetli bir tahmine müstenid olduğu görülmüş ve aynen kabul edilmiştir. 

Masraf bütçesi : 
1939 malî yılı bütçesinin teklif edilen masraf kısmı yekûnu 39 130 000 liradan 

ibaret olub bu rakam 1938 bütçesile verilen tahsisata nazaran 3 390 600 lira 
fazladır. Fazla olarak taleb olunan bu tahsisattan masraf cedvelinin mütalea-
smdan da anlaşılacağı üzere mühim kısmı yeni hatların işlemeğe açılması ve 
trafikin artması sebebile adedleri çoğalacak olan memur ve müstahdemlerin maaş, 
ücret ve harcırahlarile buna müteferri diğer tertiblere ve mahrukat, muharrik ve 
müteharrik edevatın tamiri ve yol bakımı masraflarına ilâve edilmekte ve bir kıs
mı da verilen salâhiyetlere müsteniden satm alman muharrik ve müteharrik mal
zemenin bu seneye isabet eden taksit bedeli ile bu eşyaya aid gümrük rüsumu fas
lına eklenmektedir. 

Masraf cedvelinin bütün tertibleri birer birer tedkik olunmuş ve her birisine ih
tiyaçlara tekabül eder derecede tahsisat konulduğu anlaşılmış olmakla mezkûr ced-
vel de teklif edildiği şekilde aynen kabul olunmuştur. 

Bütçe lâyihası : 
Bu lâyihanın 5 nci maddesi muhtelif ihtiyaçların temini maksadile 8 000 000 

( S. Sayısı : 14 ) 
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liraya kadar teahhüde girişebilmesi için umum müdürlüğe salâhiyet vermektedir. 
Yapılacak>;bu teahhüdlerin gelecek senelere sari olabileceğinin madde metninde 
zikri münasib görülerek maddenin yazılış tarzı bu şekilde değiştirilmiş ve idare
nin elinde bulunan para ile 1939 yılının muhtemel fazlai varidatı ve sene içinde ya
pılacak bütçe tasarruf atı verilen bu salâhiyeti karşılayabileceği ve noksan kalan 
kısmın da müteakib seneler bütçelerine konulmak suretile ödeneceği hesab edile 
rek istenilen bu mezuniyet verilmiştir. 

Lâyihanın 9 ncu maddesinin (B) fıkrası muhasebei umumiye kanunile ahenkdar 
olmak için mahkeme harçları şeklinde değiştirilmiştir. 

11 nci madde' eski şekline nazaran başkalık arzetmektedir. Şimdiye kadar Dev
let demiryolları memur ve müstahdemlerinin haftada beş kiloya kadar meccanen er
zak ve eşya nakledebilmeleri ve senede bu mikdarın üç yüz kiloyu geçmemesi kabul 
edilmiş iken bu defa tatbikat ve kontrolündeki müşkülâttan dolayı her memur 

için haftada beş kilo ve ayrıca senede üç yüz küoyu geçmemek şartile meccanen er
zak ve eşya nakledilebilmesi esası teklif edilmiş ve mahiyeti itibarile bu müsaade 
memurlar için kolaylığı temin eder mahiyette görülmüş olduğundan madde teklif 
veçhile kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 12 nci maddesi bu sene yeni olarak teklif edilmiştir. İstas
yonlarda inzibatı temin ile mükellef olan polis ve jandarmalara vazifelerini ifaya 
mahsus olmak üzere id'arenin müsaid olan binalarında meccanen yer verilmesini te
minden ibaret bulunan bu teklif encümenimizce de yerinde görülmüş ve kabul edil
miştir. 

Lâyihanın diğer maddeleri geçen sene bütçe kanunile kabul edilen maddelerin 
ayni olup ancak bunların bazılarında mevcud olan Nafia vekâleti kaydi yeni tebed
dül dolayısile Münakalât vekâleti suretinde değiştirilerek kabul olunmuştur. 

Bu esaslar dairesinde encümenimizce yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî 
Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis 
İsparta 

Mükerrem Unsal 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

İstanbul 
G. Bahtiyar Göker 

Kırşehir 
M. S eyf eli 

*-&$;', , 

M. Bozdoğan 
Trabzon 

Sim Doy 

R. Y. 
Kayseri 

F. Baysal 

Çanakkale 
R. Bulayırh 

Kastamonu 
T. Coşkan 
Kocaeli 

A. Said Akbaytuğan 
Mardin 

B. Erten 
TJrfa 

Sami îşbay 
( S. Sayısı 

M. M. 
Trabzon 

B. Karadeniz 

Elâzığ 
M.F.Altay 

Kırklareli 
B. Denker 

. Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Muğla 
H. Kitaba 

Yozgad 
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Kâtib 
İstanbul 
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Erzincan 
/ . Arttın 

Kırklareli 
Ş.Odül 
Malatya 
M. öker 

Ordu 
E. Yalman 
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Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 1939 malî yılı 

bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve 
limanları işletme umum müdürlüğü 
1939 malî yılı masrafları için bağlı (A) 
işaretli cedvelde gösterildiği üzere 
(39 130 000) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Umum müdürlüğün 
1939 malî yılı masraflarına karşılık olan 
varidat bağlı (B) işaretli cedvelde gös

terildiği üzere (39 130 000) lira tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Umum müdürlüğün 
1939 malî yılı daimî memur ve müstah-
demlerile nakil vasıtaları kadroları bağ
lı (G) işaretli cedvelde gösterilmiştir 

MADDE 4 — Umum müdürlük tara
fından işletilmekte olan demiryollar ve 
diğer motorlu vasıtalar, limanlar, iskele
ler ve maden ocaklarının bütün varidat 
ve hasılatı bunlara mahsus kanun ve ni
zamnameler dairesinde tahsil olunur. 

Erzurum - Sarıkamış ve şuabatı de
miryolları için 1929 bütçesine bağlı (C) 
işaretli tarife ahkâmı 1939 malî yılında 
da tatbik olunur. Bu tarifede tadilât ic
rasına Nafia vekili salâhiyettardır. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE&İŞ-
TİRİŞÎ 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiş
tir. z ' 

• MADDE 4 — Umum müdürlük tara
fından işletilmekte olan demiryollar ve 
diğer motorlu vasıtalar, limanlar, iskele 
ve maden ocaklarının bütün varidat ve 
hasılatı bunlara mahsus kanun ve nizam
nameler dairesinde tahsil olunur. 

Erzurum - Sarıkamış ve şuabatı de
miryolları için 1929 bütçesine bağlı (C) 
işaretli tarife ahkâmı 1939 malî yılında 
da tatbik olunur. Bu tarifede tadilât ic
rasına Münakalât vekili salâhiyettardır. 

MADDE 5 — (900 000 ) lirası 
umumî idare binası inşaatının ikmaline, 
(1 435 000) lirası Sivas atelyesi inşaatı
nın ikmalile tevsiat ve tesisat ve işçi 
takımlarına, (1 900 000) lirası hattın 
muhtelif yerlerinde (120) kilometrelik 
kısmın tecdidi ile muhtelif yol malzeme
sine, ( 3 125 200 ) lirası muhtelif ta
mamlayıcı tesisat, inşaat ve tevsiata, 
(639 800) lirası diğer atelyelerin tesisat 
ve tezgâhlarının ikmaline, Trabzon -
İran yolu işletmesine muktazi otobüs ve 
kamyon mubayaasına sarfedilmek üzere 
(8 000 000) liraya kadar gelecek senele
re geçici teahhüdat ve sarfiyat icrasına 
Umum müdürlük mezundur. n 1 

1938 malî yılı nihayetime katferhâsıl 
: : 1 4 ) • 

MADDE 5 — (900 000) lirası umumî 
idare binası inşatının ikmaline; 
(1 435 000) lirası Sivas atelyesi inşaatı
nın ikmalile tevsiat ve tesisat ve işçi ta
kımlarına ; (1 900 000) lirası hattın muh
telif yerlerinde (120) kilometrelik kıs
mın tecdidi ile muhtelif yol malzemesi
ne ; (3 125 200) lirası muhtelif tamam
layıcı tesisat, inşaat ve tevsiata; 
(639 800) lirası diğer atelyelerin teseisat 

ve tezgâhlarının ikmaline, Trabzon - İran 
yolu işletmesine muktazi otobüs ve 
kamyon mubayaasına sarfedilmek üze
re ( 8 000 000 ) liraya kadar taahhüdat 
ve sarfiyat icrasına Umum müdürlük 
mezundur. 

1938 ffîalî yılı nihayetine kadar hâ-
( S, Sayısı 
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sü olan varidat fazlalarından henüz tah
sisat kaydedilmeyen mikdarlarla 1939 
malî yılı masraf bütçesi tasarruf atı ve 
muhtemel varidat fazlası mezkûr taah-
hüdlere karşılık tutulmuştur. 

Bu karşılıklardan 1938 malî yılı ni
hayetine kadar olan varidat fazlası 1939 
malî yılı varidat bütçesinde açılacak hu
susî fasla irad kaydedilmek ve masraf 
bütçesi tasarruf atı da taallûk ettiği ter-
tiblerden tenzil edilmek suretile muka
billeri yukarıda yazılı hizmetlerin her 
biri için masraf bütçesinde açılacak hu
susî fasıllara tahsisat kayid ve sarf olu
nur. Taahhüdlerin bu suretle karşılan
mayan kısmı idarenin müteakib yıllar 
bütçesine konacak tahsisat ile karşıla
nır. 

MADDE 6 — 1939 malî yılı nakdî 
muamelâtının tedviri ve (1 000 000) li
raya kadar kömür, (1 000 000) liraya 
kadar malzeme stoku yapmak için 
Umum müdürlük (2 500 000) liraya 
kadar kısa vadeli istikrazlar akdine ve 
bankalar nezdinde hesabı cari açtırmağa 
ve Maliye vekili bu istikraza kefalet 
etmeğe mezundur. 

MADDE 7 — Devlet demiryolları 
şebekesi üzerinde 1939 malî yılı zarfında 
ücretsiz veya tenzilâtlı ücretle seyahat 
etmek salâhiyetini haiz olanlar bağlı 
(D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanları 
ıımnmî 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 1939 malî yı
lı zarfında tatbik olunmaz. 

1042 sayılı kanunun 25 nci maddesi
ni değiştiren 3282 sayılı kanun üe posta 
kanununun 53 ncü maddesinin değişti
rilmesine dair olan 3108 sayılı kanun 
hükmü ve 21 haziran 1930 tarih ve 9623 
sayılı icra Vekilleri Heyeti kararname
sinin Birinci umumî müfettişe aid hük
mü hariç olmak üzere diğer hükümleri 
bakidir. 

olan varidat fazlalarından, henüz tahsi
sat kaydedilmeyen mikdarlarla 1939 ma
lî yılı masraf bütçesi tasarruf atı ve 
muhtemel varidat fazlası mezkûr teah-
hüdlere karşılık tutulmuştur. 

Bu karşılıklardan 1938 malî yılı ni
hayetine kadar olan varidat fazlası 1939! 

malî yılı varidat bütçesinde açılacak hu
susî fasla irad kaydedilmek ve masraf -
bütçesi tasarrufatı da taallûk ettiği ter
tiplerden tenzil edilmek suretile muka
billeri yukarıda yazılı hizmetlerin her 
biri için masraf bütçesinde açılacak hu
susî fasıllara tahsisat kayid ve sarf olu
nur. Teahhüdlerin bu suretle karşılan
mayan kısmı idarenin müteakib yıllar 
bütçesine konacak tahsisat ile karşılanır. 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı î 14) 
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MADDE 8 — Devlet demiryolları ve 
limanları işletme umumî idaresinin teş
kilât ve vezaifine dair olan 1042 sayılı 
kanunu muaddil 1483 sayılı kanunun 
8 nci maddesinin 1 nci fıkrasına tevfi
kan idare encümenince verüecek muvak
kat müsadenamenin 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 husule 
gelecek tahsisat farkı hesabı katği-
de 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 — 1932 malî yılı sonuna 

kadar sarfolunup da mahsubu icra edil
meyen mebaliğin eski seneler bütçelerin
de kullanılmayan tahsisatı karşılık tutu
larak 1939 malî yılı bütçesinde açılacak 
ayrı bir fasla masraf kaydi suretile mah
subu icra olunur. 

MADDE 11 — Devlet demiryolları 
memur ve müstahdemleri için Nafia ve
kâletince tasdik edilmiş olan memur ve 
müstahdemler talimatnamesi hudud da
hilinde kalmak şartile haftada (5) ve 
ayrıca senede (300) kiloyu geçmemek 
üzere getirilecek erzak ve eşya ile evlile-
lere senede (2 000) ve bekârlara (1 000) 
kiloya münhasır olmak üzere getirilecek 
mahrukat meccanen naklolunur. 

MADDE 12 — Devlet demiryolları 
ve limanları işletme umum müdürlüğü 
istasyonlarında inzibatı temin ile mükel
lef olan polis ve jandarmalara idare bi
naları müsaid olduğu takdirde mecca
nen yer tahsisine Umum müdürlük me
zundur. 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

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 katğide 
ayrıca gösterilir. 

A) Tahmü ve tahliye ücretleri, 
B) Mahkeme harçları, 
C) Semplon ekspresi açığından Tür

kiye hissesi, 
D) Reddiyat ve bilet satışı aidatı, 
E) Irad getiren emlâk resim ve ver

gileri. 
MADDE 10 — Aynen kabul edilmiş

tir. 

MADDE 11 — Devlet demiryolları 
memur ve müstahdemleri için Devlet de
miryolları memur ve müstahdemleri ta
limatnamesi hududu dahilinde kalmak 
şartile haftada (5) ve ayrıca senede 
(300) kiloyu geçmemek üzere getirtile
cek erzak ve eşya ile evlilere senede 
(2 000) ve bekârlara (1 000) kiloya 
münhasır olmak üzere getirtilecek mah
rukat meccanen naklolunur. 

MADDE 12 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

( S. Sayısı : 14 ) 
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MADDE 13 — 1932 - 1938 malî yıl

ları bütçe kanunlarmdan hükümleri 
1939 malî yılı zarfmda dahi devam ede
cek olanlar bağlı (H) işaretli cedvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 14 — Bu kanun 1 haziran 
1939 tarihinden muteberdir. 

MADDE 15 — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Maliye ve Nafia vekilleri 
memurdur. 

27 - I I - 1939 
Bş.V. Ad.V. M.M.V. 

Dr. E. Saydam T. F. Sılay N. Tınaz 
Da.V. Ha.V. Mal.V. 

Fayik öztrak Ş. Saraçoğlu F. AğraU 
Mf.V. Na.V. Ik .V. 
Yücel A. Çetinkaya H. Çakır s. i. M. v. a. i. v. 

Dr. H. Alataş îmzada bulunmadı 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

MADDE 13 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 14 
mistir. 

MADDE 15 — Bu kanun hükümle
rini icraya Maliye Ve Münakalât vekil
leri memurdur. 

Aynen kabul edil-

(S. Sayısı : 14) 
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A CEDVELÎ 

1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Muhassasatm nev'i Lira 

Birinci kisım 

Birinci bab - Şahsî masraflar 
Ücret ve yevmiyeler 
Daimi memur ve müstahdemler 
Ankara mesken tazminatı 
Muvakkat memur ve müstah
demler 

Fasıl yekûnu 

Harcirah 
Daimi memuriyet harcirahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Devir ve teftiş harcırahı 

Fasıl yekûnu 

8 902 800 
228 400 

46 900 

9 178 100 

16 600 

68 700 
120 400 

205 700 

1939 malî 
Hükümetçe 
taleb edilen 

Lira 

9 623 502 
262 380 

55 315 

9 941 197 

16 837 

71 437 
141 861 

230 135 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

9 623 502 
262 380 

55 315 

9 941 197 

16 837 

71 437 
141 861 

230 135 

Ecnebi mütehassıslarla ecnebi 
memleketlere gönderilecek me
mur ve talebenin ücret ve mas
rafları 
Ecnebi memleketlere gönderi
lecek talebe ile memurların üc
ret, masraf ve harcırahları 137 300 141 220 141 220 
Ecnebi mütehassısların ücret 
ve masrafları 129 100 50 000 50 000 

Fasıl yekûnu 266 400 191 220 191 220 

Tali ücretler 
Memur ve müstahdemine veri
lecek ikramiye 
Kömür tasarruf ikramiyesi 
2847 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesi mucibince verilecek 
tazminatlar 592 500 697 118 697 118 

55 000 
30 000 

55 000 
30 000 

55 000 
30 000 

( S . Sayısı : 14 ) 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

M. MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

4 2847 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesi mucibince verilecek 
tahsisat ve tali ücretler 208 941 232 760 232 760 

Fasıl yekûnu 988 460 

Tahmil ve tahliye ücret ve 
masrafları 338 000 

Birinci bab yekûnu 11 863 101 

Fasıl yekûnu 886 441 1 014 878 1 014 878 

Memur ve müstahdemlere ve 
ailelerine yardım 

1 Memur ve müstahdemlerin el
bise bedeline % 50 yardım 100 000 120 000 120 000 

2 Tekaüd, dul ve yetim maaşları 1 860 1 860 1 860 
3 2454 sayılı kanun mucibince 

verilecek tekaüd aidatile malu
liyet karşılığı 600 000 670 000 670 000 

4 îdare hizmetinden çıkarılanla
ra ve kazaya yğrayanlara veya 
ailelerine nizamname mucibin
ce verilen tazminat 

5 Eskişehir Çırak pansiyonu 
masraflarına yardım 

6 Mekteb bulunmayan yerlerde
ki memur ve müstahdem çocuk
larının tahsil masraflarına yar
dım 50 000 53 324 53 324 

7 İlâçlar, sıhhî imdad kutuları 
masrafı, memur ve müstahdem
lerle ailelerine sıhhî muavenet, 
cenaze ve sıhhî levazım ve nak
liye masrafları 197 000 247 000 247 000 

8 Demiryollar spor teşekkülleri
ne yardım 1 000 1 000 1 000 

5 000 

33 600 

5 000 

46 808 

5 000 

46 808 

1 144 092 

350 000 

12 872 422 

1 144 992 

350 000 

12 872 422 

İkinci bab - Gayrişahsi mas
raflar 

tşletme müstehlek malzemesi 
ve masrafları 
Matbu evrak, kırtasiye ve mec
mua bedeli ile Demiryollar der
gisine yardım 185 000 200 000 SQ0 000 

( S. Sayısı : 14) 
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1938 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira M. Muhassasatm nev'i 

2 Binaların, muharrik ve müte
harrik edevatın tenvir, teshin, 
mahrukat, yağ ve sair müsteh-
lek mevad masrafları 4 475 200 5 783 011 f> 783 011 

Fasıl yekûnu 4 660 200 5 983 011 5 983 011 

Bakım ve tecdid masrafları 
[Fevkalâde kazalar, arızalar ve sel 
tahribatı masrafları dahil] 

1 Demirbaş eşvanrn bakım ve 
tecdidi " 56 400 67 864 67 864 

2 Üst yapının bakım ve tecdidi 3 202 300 3 454 700 3 454 700 
3 Diğer tesisatın bakım ve tec

didi 823 000 904 600 904 600 
[Elektrikli ve elektriksiz işaretler 
masrafları, liman, rıhtım ve bilûmum 
deniz vasıtaları, silolar masrafları da
hil] 

4 Muharrik ve müteharrik ede
vatın bakım ve tecdidi 4 544 200 5 402 428 5 402 428 

5 Fidanlıklar ücret ve masrafları 55 500 65 000 65 000 

Fasıl yekûnu 8 681 400 9 894 592 9 894 592 

Ecnebi demiryolu tesisatının 
istimali ve üçüncü şahısların 
hizmetleri 

1 Transit vagonların edevat ta
dili ücreti 20 000 20 000 20 000 

2 Semplon ekspresi açığından 
Türkiye hissesi 3 000 3 000 3 000 

3 Mücavir demiryollarına veri
len rödövanslar 6 000 8 300 8 300 

4 Demiryolları ittihadları ve ta
kas- büroları idare ve temsil 
masrafları 6 000 6 000 6 000 

Fasıl yekûnu 35 000 37 300 37 300 

Her nevi vergiler, maddî mü
kellefiyetler ve zarar ziyan 
tazminatı 

1 îrad getiren emlâk resim ve 
vergileri 6 000 6 000 6 000 
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1938 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira M. Muhassasatm nev'i 

2 2762 sayılı kanun mucibince 
ödenecek mukataa ve icareteyn 
bedelleri 600 600 600 

3 Kaza ve ticarî eşya haşarat ve 
zayiat tazminatı 10 000 10 000 10 000 

4 Eski seneler borçları 27 000 12 400 12 400 
5 Reddiyat ve bilet satışı aidatı 10 000 150 000 150 000 

Fasıl yekûnu 236 959 

Fasıl yekûnu 53 600 179 000 179 000 

Muhtelif masraflar 
1 Posta, telgraf ve telefon ücret

leri 15 000 17 100 17 100 
2 Hân ücretleri 16 000 16 000 16 000 
3 Mahkeme masrafları, serbest 

avukat ücretleri 23 000 25 000. 25 000 
4 Faiz, aciyo ve akçe farkları 50 000 12 000 12 000 
5 Sigorta ücret ve sermayesi 65 000 70 Ö00 70 000 
6 Temsil masrafları 1 000 1 000 1 000 
7 Beynelmilel demiryolu teşek

kül ve kongrelerine iştirak 
masrafları 4 000 50 000 50 000 

8 Zehirli gazlerden korunma ter
tibatı masrafları 20 000 20 000 20 000 

9 Mebani icarı 5 000 5 000 5 000 
10 Müteferrik masraflar 34 459 37 000 37 000 

[Misafir kabul masrafları dahil] 
11 Gayrimelhuz masraflar 3 500 

ikinci bab yekûnu 13 667 159 

Birinci kısım yekûnu 25 530 260 

3 500 

256 600 

16 350 503 

29 222 925 

3 500 

256 600 

16 350 503 

29 222 925 

îkinci kısam, 

Mubayaa olunan hat ve liman
ların senelik faiz ve itfa karşı
lıkları vesair masraf lan 4 880 055 4 532 420 4 532 420 
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1938 1939 malî yılı içııi 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Muhassasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Dördüncü kısım 

Üçüncü kısım - Yeni inşaat ve 
servet tezayüdatı 

Demirbaş tezyidi 300 000 250 000 250 000 
3071 numaralı kanunun 2 nci 
maddesi mucibince Sivas cer 
atelyesi tezgâh vesair tesisatı 
masrafı 1 500 000 1 509 879 1 509 879 
Sabit tesisatın tevsi ve tezyidi 579 000 0 0 
3247 ve 3319 numaralı kanun
lar mucibince mubayaa edile
cek muharrik ve müteharrik 
edevat bedeli ile gümrük resmi 
vesair masrafları 1 900 000 2 850 000 2 850 000 
Ankara gar büfe ve gazinosu 
için mütedavil sermaye 50 000 30 000 30 000 
Bakımı idareye devredilen hat
ların noksanlarının ikmali mas
rafları 350 000 0 0 

Üçüncü Kısım yekûnu 4 679 000 4 639 879 4 639 879 

Trabzon - İran otobüs ve kam
yon işletmesi masrafları 
Ücret ve yevmiyeler 
Sair umumî masraflar 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

118 200 
181 000 

299 200 

299 200 

129 521 
217 830 

347 351 

347 351 

129 521 
217 830 

347 351 

347 351 

1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuri
yet Merkez bankasına verile
cek itfa karşılığı 350 885 387 425 387 425 

UMUMÎ YEKÛN 35 739 400 39 130 000 39 130 000 
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B CEDVELÎ 

M. Varidatın nev'i 

1938 
Malî yılı 

muhammeııatı 
Lira 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
tahmin edilen tahmin edilen 

Lira Lira 

Demiryollar hasılatı 
Yolcu 
Yoleu ağırlığı 
Mesajeri 
Seyriseri 
Seyrihafif 

10 500 000 11 000 000 11 000 000 

6 Muhtelif hasılat 

250 000 
650 000 

1 500 000 
20 100 000 
1 149 200 

270 000 
444 000 

1 750 000 
23 936 000 

300 000 

270 000 
444 000 

1 750 000 
23 936 000 

300 000 

Fasıl yekûnu 34 149 200 37 700 000 37 700 000 

1 

2 
3 

Limanlar ve iskeleler hasılatı 
Haydarpaşa liman ve rıhtım 
hasılatı 
Derince limanı 
İskeleler 

Fasıl yekûnu 

t 

600 000 
150 000 
50 000 

800 000 

600 000 
100 000 
100 000 

80Ö 000 

600 000 
100 000 
100 000 

800 000 

3 Sıhhiye tevkifatı 

4 Mütenevvi hasılat 
1 istimalden ıskat edilen vagon, 

lokomotif ve hurda demirler 
satışı 

2 Memurlardan alınacak tahsil 
ücreti 

3 Çıraklardan almacak pansiyon 
ücreti 

4 İdareye aid binalardan alına
cak kira ücreti 

0 1 haziran 1912 tarihli itilâfna-
mesine tevfikan İzmir liman 
idaresinden senevi maktuan alı
nacak bedel 

5 Faiz ve akçe farkları 

260 000 

5 000 

5 000 

27 700 

35 000 

7 500 
50 000 

320 000 320 000 

Fasıl yekûnu 130 200 

Trabzon - îran otobüs ve kam
yon işletmesi hasılatı 100 000 

10 000 

5 000 

40 000 

35 000 

0 
120 000 

210 000 

100 000 

10 000 

5 000 

40 000 

35 000 

0 
120 000 

210 000 

100 000 
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1938 1939 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
muhammenatı tahmin edilen tahmin edilen 

Varidatın nev'İ Lira Lira Lira 

Bakımı idareye devredilen hat
ların noksanlarının ikmali 
masrafına mahsuben Nafıa ve
kâleti bütçesinden alınacak 
mebaliğ 350 000 0 0 

UMUMÎ YEKÛN 35 789 400 39 130 000 39 130 000 

(S. Sayış*: 14) 
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C-CEDVELÎ 

Memuriyetin nevi 

Umumî müdürlük 
Umumî müdür 

» » Muavini 
» Kâtib 

Seferberlik müdürü 
Evrak ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Maaş şefi 
S. I. Memur 

Teftiş heyeti 
Teftiş Heyeti Reisi 
Müfettiş 

» 
S. I. Müfettiş 
Kalem âmiri 
Masa şefi 
S. I. Memur 
s. n. » 

Derece 

1 
2 
5 
6/n 
8 
9 

10 
11 
12 

2 
4 
5 
6/n 
9 

11 
12 
14 

Aded 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
2 

14 

1 
3 
2 
9 
1 
1 
1 
1 

İstatistik amirliği 
istatistik âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. LMemur s. n. » 

Yol dairesi-
Yol dairesi reisi 
» » » Muavini 

Yol heyeti fenniye müdürü 
D. K. » » » 
Yol başmüfettişi 
Başmüfettiş (Ziraat işleri için) 
S. I. Yol müfettişi 
S. I. Diplomalı mühendis 
Ziraat müfettişi 
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19 

6/n 
9 

10 
11 
12 
14 

3 
5 
4 
5 
6/1 
6/T 
6/n 
6/n 
6/n 

1 
1 
1 
2 
1 
3 

9 

1 
2 
1 
1 
5 
1 
2 
6 
1 
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Memuriyetin nevi 

Fidanlık âmiri 
Emniyet tesisatı müfettişi 
İstimlâk âmiri 
Mühendis şube şefi 

» » » (Orman müh.) 
Diplomalı mimar 
S. I I . Diplomalı mühendis 
S. I I . Şube şefi 
istimlâk şefi 
Kalem âmiri 
Baş ressam 
S. I I . Merkez fen memuru 
Kalem şefi 
S. I. Ressam 
Masa şefi 
Muhasib 
S. I . Kısım şefi 
S. I. Fidanlık fen memuru 
S. H . » » » 
S. I. Memur 
S. H . Ressam 
S. I I . Memur 
S. I. Daktilo 
Memur namzedi 
Mavici 
S. I I . Bekçi 

Derece 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
9 
9 
9 

10 ' 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
14 
14 
16 
17/111 
i8/nı 

Aded 

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

116 

Cer dairesi 
Cer dairesi reisi 
Cer heyeti fenniye müdürü 
Cer reis muavini 
Başmüfettiş 
S. 1. Müfettiş 
S. I . Diplomalı mühendis 
S. I I . » » 
S. I I . Müfettiş 
S. I . Merkez fen memuru 
Evrak ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
S. I I . Merkez fen memuru 
Başressam 
Kalem şefi 
S. I . Ressam 
Masa şefi 

3 
4 
5 
6/1 
6 / I I 
6 / I I 
8 
8 
8 
8 
9 

10 
10 
10 
11 
11 

1 
1 
2 
3 
5 
7 
4 
2 
6 
1 
1 
4 
1 
4 
4 
5 
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Memuriyetin nevi Derece Aded 

S. I. Memur 
S. I I . Ressam 
S. I I . Memur 
S. I. Daktilo 
S. I I . » 
Mavici 

12 
12 
14 
14 
16 
17/111 

[1] 10 
[2] 4 

13 
2 
2 
2 

Ticaret ve hasılat dairesi 
Ticaret ve hasılat reisi 

» reis muavini 
Hasılat » » 
Müfettiş 
S.1. Müfettiş 
S. I I . » 
Mürakib 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Müdekkik 
Masa şefi 
S. I. Memur 
s. n. » 
Memur namzedi 

84 

3 
5 
5 
4 
6/II 
8 
9 
9 
10 
10 
11 
12 
14 
16 

1 
1 
1 
1 
14 
26 
14 
1 
6 
30 

[3] 81 
[3] 80 

53 
1 

310 

Maliye ve muhasebe işleri dairesi 
Maliye ve muhasebe işleri reisi 

» » » » muavini 
S. I. Mesul muhasib 
S. I I . » » 
S. I. Müfetiş 
S. I I . » 
Kalem âmiri 
Murakib 
Müdekkik 
Kalem şefi 
Masa şefi 
Muhasib 
S. I. Memur 

3 
5 
6/1 
6/II 
6/II 
8 
9 
9 

10 
10 
11 
11 
12 

[l] îki tanesinin tahsisatı yedi aylıktır. 
[2] Üç tanesinin tahsisatı yedi aylıktır. 
[3] Onar tanesinin tahsisatı dokuz aylıktır. 
[4] Birer tanesinin tahsisatı altı aylıktır. 
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[4] 

1 
2 
5 
7 
5 
3 

[4] 16 
4 

24 
[4] 12 

32 
24 
49 



Memuriyetin 

S. I I . Memur 
Memur namzedi 
Şakird 
Başveznedar 
S. I. Veznedar 
S. I I . » 
S. I. Bekçi 
S. I I . » 

— 50 — 
nevi 

• 

Hareket dairesi 
Hareket dairesi reisi 

» » » muavini 
Hareket başmüfettişi 
S. I. Hareket müfettişi 
S. I I . » » 
S. I. Gar şefi 
S. I I . » » 
Müfettiş muavini 
S. I. istasyon şefi 
S. I I . istasyon şefi 
S. I I I . istasyon şefi 
Kalem âmiri 

» şefi 
Masa şefi 
S. I. Ressam 
S. I. Memur 
S. I I . » 

Derece 

14 
16 
18/1 
9 

10 
12 
18/11 
18/111 

3 
5 
6/1 
6/II 
8 
8 
9 

10 
10 
11 
12 
9 

10 
11 
11 
12 
14 

Aded 

[1] 24 
3 
3 
3 

|[2] 12 
![2] 20 

7 
i[2] 6 

262 

1 
2 
2 
8 
6 
2 
2 
5 
9 

10 
12 
1 
3 
2 
1 
3 
3 

72 

Sıhhat işleri müdürlüğü 
Sıhhat işleri müdürü 
Mütehassıs doktor 
S. I. Müfettiş 
Ecza Medhar şefi 
S. I I . Eczacı 
Kalem şefi 
Masa » 
8. I. Memur 
S. I I . » 

4 
6/1 
6/II 
8 

10 
10 
11 
12 
14 

1 
6 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 

[l] Yedi tanesinin tahsisatı altı aylıktır. 
[2] Birer tanesinin tahsisatı altı aylıktır. 
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Memuriyetin nevi Derece Aded 

Eczacı kalfası 
Baş hemşire 
Hemşire 
Etüv makinisti 
Hasta bakıcı 
Aşçı başı 
Bahçıvan 
S. I. bekçi 
S. I I . Hademe 

14 
14 
17/1 
16 
17/11 
17/11 
18/H 
i8/n 
18/111 

1 
1 
2 
1 
6 
1 
1 
1 

10 

Zat işleri müdürlüğü 
Zat işleri müdürü 

» » » muavini 
Evrak dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I. memur 
S. II. » 

4 
5 
8 
9 

10 
11 
12 
14 

Hukuk işleri müdürlğü 
Hukuk işleri müdürü 4 

» » » muavini 5 
Müşavir avukat 4 

41 

1 
1 
1 
2 
6 
8 
4 

19 

Malzeme reisi 
Malzeme dairesi 

• 

» » muavini 
Başmüfettiş 
S. I. müfettiş 
Sipariş şefi 
Ş. II. müfettiş 
Kalem âmiri 
Sipariş memuru 
Müdekkik, 
Masa şefi 
Muhasib 
S. I. memur 
S. II. » 

3 
5 
6/1 
6/n 
7 
8 
9 9 

10 
11 
11 
12 
14 

42 

1 
2 
1 
2 
1 
2 
3 
5 
6 
1 
8 

11 
12 

55 

1 
1 
1 

( S. Sayısı: 14) 



m 
Memuriyetin nevi 

S. I. avukat 
S. I I . » 
Kalem şefi 
S. I . memur 
s. n. » 

Daire müdürü 
S. I. Memur 
S. I I . Şoför 
S. I Hademe 
S. I I . » 
S. H . Bekçi 

Daire müdürlüğü 

Derece 

5 
6/II 

10 
12 
14 

9 
12 
15 
18/11 
ıs/in 
i8/nı 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 

8 

1 
1 
1 
4 

80 
4 

İşletme müdürlükleri 
S. I İşletme müdürü 
s. n » » 
Müfettiş 
İşletme âmiri 
S. n . Müfettiş 
Evrak ve dosya âmiri 
Murakib 
Kalem âmiri 
Sipariş memuru 
Kalem şefi 
Müdekkik 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II . » 
Memur namzedi 
S. n . Daktilo 

91 

3 
4 
5 
6/1 
8 
8 
9 
9 
9 

10 
10 
11 
12 
14 
16 
16 

6 
4 
1 
1 
1 
3 
1 

10 
1 
4 
1 
6 

20 
27 
2 
2 

90 

İşletme hekimlikleri 
S. I . Doktor 
s. n. » 
s. m. » 
S. I. Eczacı 
s. n. » 
s. in. » 
Masa şefi 
S. I I . Memur 

( S. Sayısı : : 14) 

6 / I I 
7 
8 
9 

10 
11 
11 
14 

11 
39 
18 

6 
11 
9 
2 
2 



Memuriyetin nevi 

Eczacı kalfası 
Hasta bakıcı 

Derece 

14 
17/11 

Aded 

17 
1 

Hukuk işleri âmiri 
S. I Avukat 
S. I I » 
Kalem şefi 
S. I memur 
S. I I » 

İşletmeler huku kişleri amirlikleri 
6/II 
5 
6/II 

10 
12 
14 

İşletmeler daire memurlukları 
Masa şefi 
S. I memur 
S. I I . » 
S. I hademe 
S. I I » 
S. I bekçi 
S. I I » 

İşletmeler yol başmüfettişlikleri 
Yol başmüfettişi 
S. I yol müfettişi 
Mühendis şube şefi 
Emniyet tesisatı müfettişi 
S. I şube şefi 
S. I telgraf müfettişi 
S. I I şube şefi 
S. I I telgraf müfettişi 
Kalem şefi 
S. I I . Merkez fen memuru 
S. I kısım şefi 
Masa şefi 
Muhasib 

116 

2 
[1] 2 

[2] 18 
1 

[3] 5 
[3] 5 

33 

12 
14 
18/11 
18/111 ıs/n 
18/111 

1 
1 
97 
239 
3 
8 

350 

6/1 
6/II 
7 
7 
8 
8 
9 
10 
10 
10 
11 
11 
11 

10 
10 
6 
10 
17 
3 
21 

r» 4 
10 
16 
63 

n 
I 20 

[l] Tahsisatı altı aylıktır. 
[2] On tanesinin tahsisatı altı aylık, birisinin dokuz ay

lıktır. 
[3]Dört tanesinin tahsisatları dokuz aylıktır. 

( S. Sayısı : 14) 



Memuriyetin nevi 

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 
Memur namzedi 
Telefoncu 
S. I I . Bekçi 
Geçid bekçisi 
Drezinör 

Derece 

11 
12 
12 
12 
14 
14 
15 
16 
16 
17/111 
18/111 
19/1 
19/1 

Aded 

3 
22 

107 
7 

33 
3 
9 

10 
19 
28 

175 
215 
200 

İşletmeler cer başmüfettişlikleri 
Cer başmüfettişi 
S. I. Cer müfettişi 
S. I. Elektrik işleri şefi 
S. I I . Cer müfettişi 
S. I. Atelye şube âmiri 
S. I I . Elektrik işleri şefi 
Mühendis depo şefi 
S. 1. 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 
Şefmontör 
S. I. Ressam 
S. I I . Ustabaşı 
S. I. Makinist 
Masa şefi 

1031 

6/1 
6/II 
7 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 

[1] 10 
[2] 11 

1 
[3] 9 
[4] 2 

2 
7 

20 
4 
4 

[5] 20 
[6] 21 

5 
7 
3 
6 
1 
1 

[7]259 
[8] 29 

[1] Bir tanesinin tahsisatı yedi aayliktır. 
[2] İki tanesinin tahsisatı yedişer aylıktır. 
[3] İki tanesinin tahsisatı yedişer aylıktır. 
[4] Bir tanesinin tahsisatı yedi aylıktır. 
[5] Bir tanesinin tahsisatı yedi aylıktır. 
[6] Beş tanesinin tahsisatı yedişer aylıktır. 
[7] Otuz bir tanesinin yedişer, on dokuz tanesinin beşer 

ve on üç tanesinin de tahsisatları üçer aylıktır. 
[8] Bokuz tanesinin tahsisatı yedişer aylıktır. 

(S. Sayısı; 14). 



— 55 — 
Memuriyetin nevi 

S. I. Memur 
Başrevizör 
S. I I . Ressam 
S. I. Sabit makinist 
S. I. Nezaret makinisti 
S. H. Sabit makina makinisti 
S. II . Makinist 
S. H. Nezaret makinisti 
S. I. Revizör 
S. II . Memur 
Mezun ateşçi 
S. I. Şoför 
Puvantör 
S. II. Şoför s. m. » 
S. II . Rveizör 
Memur namzedi 
S. I. Loko ateşçisi 
Revizör muavini 
S. U. Loko ateşçisi 
Pompacı 

Derece 

12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
16 
17/1 
17/1 
17 /n 
17 /n 

Aded 

[91 49 
[10] 22 

1 
[11] 1 
[12] 44 

1 
[13]275 
[14] 14 
[15] 70 
[16] 42 
[17]232 
[18] 16 
[19] 12 

10 
[20] 4 
[21] 71 

3 
[22]436 
[23] 3 
[24]314 
[25J113 

[9] îki tanesinin tahsisatı yedişer aylıktır. 
[10] Bir tanesinin tahsisatı yedi aylıktır. 
[11 ] Tahsisatı yedi aylıktır. 
[12] Dört tanesinin yedişer, iki tanesinin dokuzar ve tir 

tanesinin de tahsisatı üç aylıktır. 
[13] Beş tanesinin yedişer, üç tanesinin beşer, ve iki 

tanesinin de tahsisatları üçer aylıktır. 
[14] îki tanesinin yedişer, bir tanesinin dokuz ve bir ta 

nesinin de tahsisatları üç aylıktır. 
)[15] Altı tanesinin yedişer, üç tanesinin dokuzar, ve iki 

tanesinin de tahsisatları üçer aylıktır. 
[16] Dokuz tanesinin tahsisatı yedi aylıktır. 
\[17] Otuz dört tanesinin yedişer, yirmi bir tanesinin be 

şer ve on dört tanesinin de tahsisatları üçer aylıktır. 
[18] Bir tanesinin tahsisatı yedi aylıktır. 
[19] Üç tanesinin yedişer, iki tanesinin dokuzar ve bir ta 

nesinin de tahsisatları üç aylıktır. 
[20] Bir tanesinin tahsisatı yedi aylıktır. 
ı[21] On tanesinin yedişer, altı tanesinin dokuzar ve dört 

tanesinin de tahsisatları üçer aylıktır. 
[22] Elli beş tanesinin tahsisatı dokuz aylıktır. 
[23] Yetmiş iki tanesinin tahsisatı yedi aylıktır. 
[24] îki tanesinin yedişer ve bir tanesinin de tahsisatı do

kuz aylıktır. 
[25] îki tanesinin yedişer, iki tanesinin dokuzar ve bir ta

nesinin de tahsisatları üç aylıktır. 
(S. Sayın : 14) 
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Memuriyetin nevi 

Sabit makina ateşçisi 
(rardvagon 
Magazacı 
S. İ. Bekçi 
S. I I . » 

Derece 

18/1 
18/1 
18/11 
18/11 
18/111 

Aded 

[26]151 
[27]418 
[28] 28 
[29] 30 
[30] 56 

İşletmeler hareket başmüfettişlikleri 
Hareket başmüfettişi 
S. I hareket müfettişi 
S. I I » » 
S. I gar şefi 
S. I I » ' » 
Müfettiş muavini 
S. I istasyon şefi 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I I istasyon şefi 
S. I tren muayene memuru 
S. I I I . istasyon şefi 
S. I. memur 
S. TT. tren muayene memuru 
S. I. ambar muhasibi 
S. I I . » » 
Hareket memuru 
Başyardımcı 
S. I I . memur 
S. T. şeftren 
S. T. yardımcı 
Başmanevraeı 
S. I I . şeftren 
S. İT. yardımcı 
Memur namzedi 
Bagaj kondüktörü 
S. I. manevracı 

6/1 
6 / I I 
8 

. 8 
9 

10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
16 
17/H 

10 
19 
26 
14 
52 
12 

132 
0 

6 
345 
16 

322 
25 
10 
71 
87 

369 
47 
13 

174 
212 

31 
213 
198 
136 
169 
110 

[26] On üç tanesinin yedişer, sekiz tanesinin dokuzar ve 
dört tanesinin de tahsisatları üç aylıktır. 

[27] Kırk dört tanesinin dokuzar, kırk dört tanesinin altı
şar ve elli sekiz tanesinin de tahsisatları üçer aylıktır. 

[28] Dört tanesinin yedişer, iki tanesinin dokuzar ve hir 
tanesinin tahsisatı da üç aylıktır. 

[29] Altı tanesinin yedişer, ile, tanesinin dokuzar ve iki 
tanesinin tahsisatları da üçer aylıktır. 

[30] Üç tanesinin yedişer, iki tanesinin dokuzar ve bir ta 
nesinin tahsisatı da üç aylıktır. 

( S. Sayan ; 14) 



/ 
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; yy;Memuriyetin nevi '; ; : ; 

Kondoktör 
Kopyacı 
S. I I . manevraeı 

1> Amele cavuŞu 
^ S. I. lâmbacı -
;>s. I L » - •:-;• 
-H.-L-bcîkçL 
<•(rardfreıı 

S. I. makasçı 
S. I L b e k ç f 
Hammalbaşı 
S. Iî:ntakasçı •'*• • ' '•'' '• ' 
S. I. hammal 
S. I I . » 

•• S. I I . amele 

::.}.:• i ;.' £ ) e r e c e 

1 7 / n 
1T/III 
17/nı 
18/1 
18/1 
18/11 -
18/H 
18/11 
18/111 
18/111 
18/111 

• 19/1 
19/1 
19/11 
19/11 

'•<- Haydat'paşa liman ve rıhtım, başmüfettişliği 
'•Liman ve rıhtım başmüfettişi 
' » » » : müfettişi 
Liman şefi 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 

, Masa şefi " 
Muhasib •'."•"---

""Silo şefi 
"Deniz başmemuru 
S. I. Memur 

V,S. I. Römorkör kaptanı 
S. I I . Memur 
S. I I . Römorkör makinisti 
Mülâzim römorkör kaptanı 

» » Makinisti 
Mavna kaptanı 
Römorkör ateşçisi 

- Dalgıç 
•Telefoncu 
S. I. Hademe 
S. I. Bekçi 
S. I I . Hademe 
S. I I . Bekçi 

6/1 . 
7 
9 
9 

10 , 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
14 
14 
16 
16 ' 
17yr ; 

18/1 ' 
. 17/1 
17/nı 
18/H 
i8/n 
i8/nı 
18/111 

•'( S. Sayısın 14 ) 



- Q8_ -
Memuriyetin nevi Derece Aded 

Mağazaca 
S. I. Yol çavuşu 
Amele çavuşu 
Tayfa 
S. I. Amele 
S. II » 

17/111 
15 
ıs/ı 
18/111 
19/1 
19/11 

2 
1 
6 
9 
9 
4 

103 

MASRAF TERTİBİNDEN ÜCRET ALANLAR 

Tesellüm ve sevk şefliği 
Tesellüm şefi 

» » (Kimyager) 
S. I. Kimyager 
Kalem âmiri 
Sipariş memuru 
Müdekkik 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II. » 
Lâboratuvar kalfası 
Mağazacı 
Amele çavuşu 
S. II. Hademe 
S. II. Bekçi 
S. I. Amele 
S. II. » 

7 
7 
9 
9 
9 

10 
11 
12 
14 
14 
17/UI 
18/1 
18/111 
ıs/m 
19/1 
19/ır 

1 
1 
2 
1 
1 
6 
4 
5 
5 
3 
2 
1 
2 
2 

10 
20 

66 

Haydarpaşa mağazası 
S. I. Mağaza şefi 
Kalem âmiri 

» Şefi 
Müdekkik 
Masa şefi 
S. I. Memur 
Ş. II. » 
Memur namzedi 
Mağazacı 
Kamyon şoförü 
Amele çavuşu 

6/II 
9 

10 
10 
11 
12 
14 
16 
17/UI 
17/nr 
18/1 

1 
1 
1 
3 
8 

İJO 
6 
1 
4 
1 
1 

(& Say W : 14) 
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Memuriyetin nevi Derece Aded 

S. I. Hademe 18/11 1 
S; II . » 18/HI 2 
S. I. Bekçi 18/TE 2 
s. rr. » i8/rn 3 
S; I. Amele 19/1 10 
S. I I . » 19/H 20 

S; I. mağaza şefi 
Kalem şefi 
Müdekkik 
M&sa şefi 
S. î memur 
S.II » 
Memur namzedi 
M&ğazacı 
Kamyon şoförü 
Amele çavuşu 
S. I bekçi 
S . I I » 
S. I I hademe 
S. I amele 
S. I I » 

S.-I mağaza şdfi 
Kalem şefi 
Maisa şefi 
S. I memur 
S. I I » 
Memur namzedi 
Mağazacı 
Anıele çavuşu 
S. I hademe 
S. I I bekçi 
S. I amele 
S . I I » 

S. I mağaza şefi 

Ankara mağazası 

Konya mağazası 

Eskişehir mağazası 

• (s. um< &) 

6/II 
10 
10 
11 
12 
14 
16 
17/TÖ 
17/111 
18/1 
18/11 
18/111 
18/111 
19/1 
19/11 

1 
1 
3 
5 
3 
9 
1 
i 
1 
1 
1 
4 
2 
10 
15 
en 

6/II 
10 
11 
12 
14 
16 
17/ıtr 
18/1 
18/11 
18/111 
19/1 
19/11 

1 
1 
3 
5 
4 
2 
3 
1 
T 
2 
5 
10 
38 

6/II 1 
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Memuriyetin nevi -Derece Aded 

Kalem âmiri 
Müdekkik 
Masa şefi 
S. 1. Memur r••..-• 
S. 11. » y o , 
Memur namzedi* • 
Mağazaca 
Amele çavuşu 
S-. I. Hademe 
S. I. Bekçi 
$.11. » 
8. 1. Amele 
s.; ıı. » 

9 
10 
11 
12 
1 4 0,'îr 
16 
17/111 
18/1 
18/11 

, , , ,,-,...-•, 18 /H 
18/111 
19/1 ^ 
19/11 •; 

'•\.l 

1 
3 
5 
5 

> .;.7,~î-
-,-- 2'" 

4 
2 
2 
2 
5 

10 
.Y' : '25 ' 

74 
••f 

İzmir mağazası 
S. I. Mağazaşe^i, r 
Kalem âmiri 
Masa şefi 
Mulıasib 
S., 1. Memur • .-
S. 11. » 
Memur namzedi .-•' 
Mağazaacı 
Kamyon şoföi'ü 
Aıne 1 e çavuşu » 
S. I I . Hademe 
S. 11. Bekçi 
S. I. Amele 
S. I I . » 

6/11 
9 , 

11 
11 
12 
14 
16 
17/111 
17/111 
18/1 
18/111 

w 18/111 
:. . t , • ; , , / , . . . 1 9 / ] ; 

19/11 r 

. 1 : 
1 
2. 

..-.;•' 2 

. /" ' 8 
,_;: -4 ; 
; . ; . r i ; 

1 
1 
2 
4 

10 
c 15 

55 

Sirkeci mağazası 
•S.,'l. Mağaza••şeff,'." 
Kalem âmiri 
Müdekkik . : : 
Masa şefi 
S..I. Memur 
S. I I . » , -
Mağazacı 
Amele çavuşu 
H. 1. Hademe 

6/ır ; 
9 

10 
11 
12 
14 
17/111 
18/1 
18/11 

' ' 1/ 
. " î ; 
•- U 

A: 
--4,; 

- 7;-: 
4 
1 
2 

(S. Sayısı : 14) 
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Memuriyetin nevi 

S. I. Amele 
S i l i . » 

Derece 

İ9 / I 
19/11 

Aded 

14 

45 

Erzurum mağazası 
S. I I mağaza şefi 
Kalem şefi 
L^asa şefi V 
S* I memur 
S;II » 
Mağazacı .;": 

Si' I I hademe -7 • 
S; I I bekçi 
S * I I amele 

•* q Sivas mağazası 
S. I mağaza şefi ̂  
Kalem âmiri 
S: I şefreyyon 
Mudekkik 
Muhasib 
Masa şefi 

S . I I » 
î^ağazacı 
S. I I Hademe 
s£ II bekçi -
Ajnele çavuşu % 
S. I amele saı » v 

• i • * 

; . r Yol atelyesi 
"Bol atelye müdürü 
S: 1 atelye müdürü muavini 
Yol başmüfettişi/ 
Sı I I yol atelye mmtaka mühendisi 
Mühendis şube seti 
K T. müfettişi « 
Sf I şube şefi ? 
S. I I şube şefi 

9 
10 
11 
12 
14 ::;,z 
17/111 ıs/m.. 
18/111 
19/11 

6/II 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
14 
17/111 
18/111 
18/IİT 

. 18/1. 
. 19 /1 

19/11 

5 
6/1 
6/1 
7 ,-:•: 

7 
7 •:..-••, 

8 
9 

1 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
2 

11 

26 

1 
1 
4 
2 
4 
4 
4 
6 
4 
2 

.- ...4 
-ı 
X 

10 
25 

72. 
İ 

'-!> 
1 
2 
2 
1 
1 

•."; 4 

1 

(S. Sayısı : 44 ) 
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Memuriyetin nevi Derece Aded 

S. 11 atelye şube âmiri 
Kalem âmiri 
S. II. Merkez fen memuru 
Kalem şefi 
Muhasib 
S. I. Kısım şefi 
S. II . » » 
S. I. Memur 
Baş puvantör 
Baş revizor 
S. II . Memur 
S. I. Revizör 
Puvantör 
Memur namzedi 
S. II . Daktilo 
S. II. Yardımcı 
Mayiei 
Kamyon şoförü 
Telefoncu 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 
S. n . Bekçi 
S. n . Hademe 

9 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
14 
14 
15 
16 
16 
16 
17/HI 
1 7 / m 
i7/rn 
i8/n 
18/11 ıs/m 
18/m 

4 
1 
5 
1 
6 
6 
3 
4 
1' 
2 
2 

14 
2 
4 
2 
2 
1 
5 
1 
5 
2 
1 
4 

91 

Eskişehir cer ateh/esi 
S. I. Atelye müdürü 
S. I. » » Muavini 
S. I. Diplomalı mühendis 
Fabrika kısım âmiri 
S. I. Atelye şube âmiri 
S. XI. Diplomalı mühendis 
Evrak ve dosya âmiri 
S. İL. Atelye şube âmiri 
Kalem âmiri 
S. II. Merkez fen memuru 
S. I. Ustabaşı 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I. Ressam ' 
S. II. Ustabaşı 
Şef montör 
S. I. Makinist 
S. I. Memur 

5 
6/1 
6/n 
6/II 
8 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12 

2 
2 
4 
2 

10 
2 
1 

11 
1 
8 

10 
4 
6 
1 
1 

m 
2 
7 

( S. Sayısı : M ) 
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Memuriyetin nevi Derece AJed 

Baş puvantör 
S. II. Ressam 
S. I. Sabit majftnist 
S. II. Memur 
Puvantör 
Memur namzedi 
Mavici 
S. II . Manevracı 
Sabit makina ateşçisi 
S. L Bekçi 
S. I, Hademe 
S. II. Bekçi 
S. II. Hademe 

12 
12 
12 
14 
15 
16 
17/111 
17/111 
18/1 
18/11 
18/11 
18/111 
18/111 

2 
2 
3 

10 
13 
5 
1 
i 10 
6 

• 2 
8 

10 

161 

Alşancak ve Halkapınar c&r atelyesi 
S. II. Atelye müdürü 
Fabrika kısım âmiri 
S. I. Atelye şube âmin 
S. II. » » » 
Kalem âmiri 
S. I. Ustabaşı 
S. II. » 
Masa şefi 
S. I. Ressam 
S. I. Memur 
Baş puvantör 
S. I. Sabit makinist 
S. II. Memur 
Puvantör 
Sabit makina ateşçisi 
S. I. Bekçi 
S. II. 

6/II 
6/11 
8 
9 
9 

10 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
14 
15 
18/1 
18/11 
ıs/in 

1 
2 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
6 
4 
2 
7 
9 

48 

Yedikule cer atelyesi 
S. I. Diplomolı mühendis 
S. II. Atelye müdürü 
S. I. Atelye şube âmiri 
Kalem şefi 
S. I. Ustabaşı; 
S. II. » 
S. I. Memur 

(S. S a y ^ : 14;) 

6 / I I 1 
6/ıı a 
8 1 

10 1 
10; 1 
n 3 
12 4 



— 64 — 
Memuriyetin nevi ' Derece Aded 

Başpuvantör 
,S. I I . memur 
Puvantör 
Sabit makine ateşçisi 
S. I. bekçi 

Sivas cer atelyesi 
.S. I. atelyel müdürü 

» » » muavini 
S. I. diplomalı mühendis 
Fabrika kısım âmiri 

• S. I. atelye şube âmiri 
S. I I . diplomalı mühendis 
Evrak ve dosya âmiri ; 
Kalem âmiri 
S. I I . merkez fen memuru 
S. I. ustabaşı 
Kalem şefi 
Masa şefi 
.S. I. ressam 
S. I I . ustabaşı 
S. I. makinist 
S. I. memur 
Başpuvantör 
S. I. sabit makinist 
S. I I . memur 
Puvantör 
Mavici 
S. I. bekçi 
S. I. hademe 
8. I I . bekçi 
S. I I . hademe 

12 
14 
15 
1 8 / 1 «••;.•• 

18/11 

5 • • • . : : . . ' 

6/1 
6/n 
6/I I 
8 
8 
8 
9 

10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
12 ? 
12 
12 ' 
14 
15 
17/111 
18/11 
18/11, ' 
18/111 
18/111 

1 
r 3 

3 
2 
8 

V 29 
• i . • 

1 
. ... ^2 

". 'S 
2 
6 
3 
1 
1 

! 'o o 
•6 

• - ' 2 

'-. . 4 
' 3 

•' ":£ 

i 
""• :" 7 

1 
1 

10 
12 
1 
4 

... , V 2 

' • • • 4 

10 

93 

İşletme âmiri 
Çeltek 

S. I I . merkez fen memuru 
Masa şefi 
S. I Sürveyan 
S. I sabit makinist 
S. I I memur 
Puvantör 

madeni 

!" ' ''.' ' 
6/1 

10 
11 
12 
12 
14 
15 

1 
1 

' - :.M 
1 
1 
1 
1 

( S . Sayısı : 14) 
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Memuriyetin nevi 

S. I yol çavuşu 
Memur namzedi 
S. I I yol çavuşu 
S. I bekçi 

Derece 

15 
16 
17/11 
18/11 

Matbaa 
S. I I atelye müdürü 
Matbaa âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
S. I ustabaşı 
Masa şefi 
S. I ressam 
S. I memur 
S. II » 
S. I Şoför 
Memur namzedi 
Mağazacı 
S. I hademe 
S. I bekçi 
s.n » 
S. I I amele 

6/II 
7 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
14 
14 
16 
17/111 
18/11 
18/11 
18/111 
19/11 

Eskişehir talebe pansiyonu 
Kalem şefi (Pansiyon müdürü) 
Masa şefi (Muallim) 
S. I memur (Müzakereci muallim) 
S. I I memur (Muallim) 
S. I I memur 
Hemşire 
Aşçı başı 
S. I I hademe 
S. I I amele 

10 
11 
12 
14 
14 
17/1 
1 7 / n 
ıs/in 
19/11 

Konya talebe pansiyonu 
Kalem âmiri (pansiyon müdürü) 9 
Kalem Şefi 10 
S. II memur (Muallim) 14 
Hemşire > 17/1 

( S. Sayısı : 14 ) 
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Memuriyetin nevi Derece Aded 

Aşçıbaşı 17/11 1 
S. I I hademe 18/111 2 
S. I I amele 19/11 8 

17 

11 
12 
14 
17/1 
17/11 
18/111 

1 
2 
1 
1 
1 
7 

9 
12 
14 
18/1 
18/11 
18/111 
18/11 

1 
1 
1 
1 
1 
6 
30 

Eskişehir çırak pansiyonu 
Masa şefi (Muallim) 
S. I memur 
S. I I » 
Hemşire 
Aşçıbaşı 
S. I I hademe 

Müteferrik müstahdemin 
S. I I atelye şube âmiri 
S. I sabit makinist 
S. I I memur 
Sabint makina ateşçisi 
S. I bekçi 
S. I I » 
Bahçivan 

TRABZON - İRAN HUDUD TRANSİT YOLU 
OTOBÜS, KAMYON VE OTOMOBİL tSLETMESl 

1939 YILI KADRO TEKLİFİ 

İşletme müdürlüğü 
S. I I . İşletme müdürü 
Kalem âmiri 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. I I . Hademe 
S. I I . Bekçi 

Ger 
S. I. Cer müfettişi 
Mühedis depo şefi 
S. I I . Depo şefi 

( S. Sayısı : 14 ) 

13 

41 

4 
9 
11 
12 
18/111 
18/111 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

6/TI 
8 
10 

1 
1 
1 



Memuriyetin 

Başmakinist 
Kalem şefi 
S. I. Ustabaşı 
S. I I . » 
S. I. Memur 
S. I I . » 
S. I. Şoför 
S. I I . » 
S. I I I . » 
S. I I . Bekçi 
S. I I . Hamal 

• - — 

nevi 

Ticaret 
S. I. Müfettiş 
Mürakib 
Masa şefi 
S. I. Memur 

. 

S. I I . Mesul muhasib 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. I I . Veznedar 
S. I I . Memur 

6 7 -

ve hasılat 

Muhasebe 

Derece 

10 
10 
10 
11 
12 
14 
14 
15 
16 
18/111 
19/11 

6/II 
9 

11 
12 

6/II 
11 
12 
12 
14 

Hareket 
S. II . Hareket müfettişi 
S. I. İstasyon şefi 
S. H. » » 
S. I. Tren muayene memuru 
S. IH. İstasyon şefi 
S. I. Ambar muhasibi 
S. H. » » 
Hareket memuru 
S. II . Yardımcı 
S. n . Bekçi 
S. II . Hademe 
S. I I . Hammal 

8 
10 
11 
11 
12 
13 
14 
14 
16 
18/IH 
ıs/m 
19/n 

(S. Sayısı : 14) 



Memuriyetin 

S. II. Doktor 
S. H. Hademe 

- e a -
nevi 

Hekimlik 

Derece 

7 
ıs/ın 

Adeti 

1 
1 

Hukuk 
S. I I . Avukat 6 / H 

MASRAF TERTtBÎNDEN ÜCRMT ALAN LAM 

• Mağaza 
S. I. Şefreyyon 
Muhasib 
S. I . Memur 
S. I I . » 
Mağazacı 
S. n . Bekçi 
S. n . Amele 

10 
11 
12 
14 
17/nı ıs/m 
19/n 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 

12 

1 — Umumî yekûn dahilinde kalmak şartile ihtiyaç gö
rüldüğü takdirde tahsisatları ayni madde dahilinde bulunan 
kadrolar arasında, münakale icrasına umumî müdürlük salâ-
hiyettardır. 

2 — Masraf tertibine dahil bulunan mühendisler, telgraf 
çavuşları, sürveyanlar, yol bekçileri, şef montör ve montÖrler, 
sabit makina makinisti ve ateşçileri, amele çavuşları, amele, 
levajcı, yol çavuş ve muavinleri ve hammallarla 3173 numa
ralı barem kanununa ilişik 2 numaralı cedvelde yazılı bulu
nan müstahdeminin aded kadroları ihtiyaca göre Umumî 
müdürlükçe tayin olunur. 

3 — Leninakan, Pityon ve meydanı ekbezdeki istasyon-
şeflerinin ücretlerine ilâveten müteferrika tertibinden veri
lecek tahsisatların mikdarlan Umumî müdürlükçe tayin 
olunur. 

4 — Kullanılacak bekçi köpeklerinin tesbit ve iaşesinin 
müteferrika tahsisatından tayin ve tefrikine Umum müdür
lük salâhiyettardır. 

( S. Sayısı : 14 ) 



NAKİL VASITALARI KADROSU 
Aded 

Hizmet otomobili 1 
Mağaza kamyonu 6 
Motosiklet 1 
Binek atı (Çeltek maden mühendisliği emrinde) 1 
Bisiklet 2 

D CEDVELİ 
Ücretsiz seyahat etmek hakkını haiz olanlar 

1 — Devlet demiryolları işletme idaresi memur ve müstahdemlerinden hatların 
teftiş, inşa, tamir, muhafaza, idare ve işletme işleri ile muvazzaf olanlarla sıhhî iş
ler 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 di
ğer bir yere naklen tayin olunanlar, (gidecekleri yere kadar) yeniden tavzif ve te-
kaüd edilen, kadro ve teşkilât veya idarî sebeblerle açığa çıkarılan, istifa eden ve
ya hizmetten affolunan Devlet demiryolları memurları üe müstahdemleri ve aile be
yannamelerinde yazılı ailesi efradı (Kendi, ev eşyaları ve ehli hayvanatı dahil) an
cak idaerye intisab müddeti altı ayı doldurmadan istifa edenlere ve aileleri efra
dına bu teshilât yapılmaz. 

3 — Senede iki defaya münhasır olmak üzeer umum şebeke üzerinde arzu ettik
leri yere kadar gidiş ve gelişlerinde Devlet demiryolları işletme idaersinin memur 
ve müstahdemleri ile aile beyannamelerinde yazılı aüeleri efradı ve memur ve aüesi 
ile birlikte seyahat etmek mecbuiryetinde bulunan hizmetçiler ve işletmedeki usulü
ne tevfikan Devlet demiryolları ve limanları askerî komisyonu reis ve azaları ile 
irtibat zabitleri ve Münakalât vekâleti münakalât dairesi ve tarife müşavirliğinin 
büûmum memur ve müstahdemleri ve bunlarla birlikte ikamet eden harcırah 
kararnamesi üe muayyen aileleri efradı (kendi eşyaları dahil) . 

4 — Vefat evlenme ve sair sebeblerle iaşe mükellefiyeti memura teveccüh eden 
aüe efradı (gidecekleri yere kadar kendi ve ev eşyaları ve ehlî hayvanatı dahü) ile 
vefat eden memur ve müstahdemin aile beyannamesinde yazılı ailesi efradı (gide
cekleri yere kadar kendi ve ev eşyaları ve ehlî hayvanatı dahil) ve ölenlerin cenaze
leri (aüelerinin arzu ettiği mahalle kadar) . 

5 — Diğer permi haklarına halel gelmemek üzere ahvali sıhhiyeleri dolayısile 
başka mahallere gitmelerine sıhhî lüzum gösterüen memur ve müstahdemlerle aile 
beyannamelerinde yazılı aileleri efradı (500 kiloya kadar eşyaları dahü). 

Bu suretle gönderilecek çocuklar (15) yaşından küçük olduğu takdirde aile ı 
efradından birisi refakat edebileceği gibi aile efradından birisinin ayni sebeble 
gönderilmesi halinde 15 yaşından aşağı çocuklardan biri beraber gidebilir. 

6 — Vazife icabı olarak ayrıca yol masrafı almamak ve kendi hududları da-
haline münhasır kalmak üzere seyahat eden umumî müfettişler, valiler, kayma
kamlar, nahiye müdrleri. 

7 — Devlet demiryolları ve limanları umumî idaresi memur ve müstahdemle
rinin çocuklarından tahsil müddetleri zarfında mekteb bulunan en yakın mahalle 
gidip gelecekler, her yolcu katarında inzibatı temine memur resmî elbise giymiş 
ve 12 nci dereceden en fazla iki polis ve bir inzibat memuru ile vazifeten katar-

( S. Sayısı : 14 ) 
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da bulunması icab eden gümrük memurları ile dahilî ve millî emniyet için Mü
nakalât vekâletinin alâkadar vekâletlerle birlikte tesbit edeceği mikdardaki kart
ları hâmil olan sivil veya formalı zabit a memurları ve ayda bir defaya münha
sır olmak üzere çarşısı bulunmayan veya mevcud çarşı ihtiyacı temin edemiyen 
mahallerden erzak tedarik etmek üzere başka mahallere gidecek memurlar veya 
beyannamelerinde yazılı efradı aileden birisi (10 yaşını ikmal etmemiş çocuklar 
valideleri ile birlikte seyahat edebilirler). 

8 — Münakalât vekâleti müsteşarı ile Münakalât dairesi reisine hizmet kar
tı verilir. 

9 — Demiryolları güzergâhmdaki Devlet telgraf, telefon ve radyo merkezlerile 
hatlarının inşa, tesis, tamir, teftiş ve murakabe işlerile alâkadar memurlara 
Münakalât velikinin tensibi ile mıntaka veya şebekeye mahsus hizmet kart ı ve
rilir. 

10 — Mütekabiliyet şartile mücavir demiryolu şirketleri memurlarından Dev
let demiryolları şebekesi üzerinde seyahat edeceklerle beyenlmilel mütekabiliyet 
şartile ecnebi memleketler demiryolları memurlarından ve ailelerinden Devlet 
demiryolları şebekesi üzerinde seyahat edecekler. 

11 — Münakalât vekili emrile hamiline mahsus olarak verilecek 5 aded kaı 
hâmilleri, 

12 — Yevmî vazifeleri dolayısile banliyö güzergâhında oturan Devlet demiı 
yolları memur ve müstahdemleri, 

13 — Kendilerine servis vagonu tahsis olunan yüksek zatleriıı kendi arzu v» 
muvafakatlerile servis vagonlarında seyahat ettirecekleri kimseleri, 

14 — İşletmeye açılacak hatlar için tertib edilen tören trenlerinde seyaha-
edenler, 

15 — Adedleri 10 u geçmemek şartile Denizbank umum müdürlüğü ile buna 
bağlı Denizyolları ve A. K. A. Y. İşletme idareleri mensublanna mütekabiliyet 
şartile Denizbank umum müdürlüğünün teklifi ve Münakalât vekilinin tensibile 
nama mahsus kart verilir. 

Tenzilâtlı ücretle seyahat etmek hakkını haiz olanlar 
1 — Senede iki defaya münhasır olmak üzere, Devlet demiryolları işletme ida

resi memur ve müstahdemleri ile aile beyannamesinde yazılı aileleri efradı ve 
Münakalât vekâleti münakalât dairesi ve tarife müşavirliğinin memur ve müstah
demleri ve Devlet demiryolları askerî komisyon reisi ve azaları ve irtibat zabitle
ri ve bunlarla birlikte ikamet eden harcırah kararnamesinde yazılı aileleri efradı, 

. 2 — Beynelmilel mütekabiliyet şartile ecnebi memleketler Demiryolları me
murlarından mütekabiliyet şartile civar hatlar memurlarından Devlet demiryolla
rı şebekesi üzerinde seyahat edecek olanlar ve aileleri. 

Demiryolları ve limanları inşaat dairesi memur ve müstahdemlerine aid ücret
siz ve tenzilâtlı ücretle seyahat muafiyetleri 

1 —• İnşaat dairesine mensub memur ve müstahdemlerin vazife, nakli memuri
yet, tedavi ve mezuniyet sııretile Devlet demiryolları üzerinde vukubulacak se-
yahatlerile bunların eşyalarının nekillerinde 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. 
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H - OEDVELÎ 

1932 malî senesi bütçe kanunu : No. 1978 
MADDE 6 — Mudanya iskelesinin 

harb esnasında askerî demiryolları ida
resince tecdiden inşa edilmiş olmasın
dan mütehassıl hukuk ye menafii Mu
danya belediyesine terkolunmuştur. 

Devlet demiryollarına aid olupta işbu 
iskeleden geçecek olan malzeme, mahru
kat, alât ve edevattan belediyece resim 
alınmaz. 

1934 malî senesi bütçe kanunu : No. 2478 
MADDE 13 — Anadolu demiryolları 

idaresince Eskişehir ve Kütahya vilâ
yetleri çiftçilerine tevzi edilen tohumluk 
boci elinden idareye henüz borçlarını öde-
miyenlerden yoksuzlukları mezkûr vilâ-
yetlerce bildirileceklerin borç kayidleri 
terkin ve diğerlerinin takib ve tahsiline 
devam olunur. 

MADDE 14 — Muayyen tarifeli vesa

it ile seyahat eden yolculardan alına
cak nakliyat resmi hakkındaki 10 nisan 
1340 tarih ve 472 numaralı kanuna mü-
zeyyel 25 haziran 1932 tarih ve 2030 nu
maralı kanunun 1 nci maddesi ile tayin 
edilen 45 günlük müddet Devlet demir
yolları ve limanları İşletme idaresine 
münhasır olmak üzre 75 güne iblâğ edil
miştir. 

1935 malî senesi bütçe kanunu : No. 2740 
MADDE 13 — Devlet demiryolları ve 

limanları işletme umumî idaresi, inşaat, 
balast, travers, malzemei ferşiye, mu
harrik ve müteharrik edevat, kömür, ke
reste, demir köprüler ve aksamı ile tah
mil ve tahliye işleri için senesi bütçesin
deki tahsisatın nısfını tecavüz etmemek 

şartile âti seneye şamil taahhüdat icrası
na mezundur. 

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 kalıb Devlet 

demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlük kayidlerine dahil bulunan de
mirbaş eşya bedelleri terkin olunur. 

1938 malî yılı bütçe kanunu : No. 3394 
MADDE 10 — Her hangi bir sebeble 

kullanılmamış olduğu sabit olan biletle
rin bedellerini iade etmeğe umumî mü
dürlük salâhiyettardır. 

MADDE 13 — Ankara garı büfe ve 
gazinosu için tahsis edilen mütedavil ser

maye ile yapılacak muamelât ve sarfiyat 
muhasebei umumiye, arttırma, eksiltme 
ve ihale kanunları hükümlerine ve Diva
nı muhasebatın vize ve murakabesine ve 
işletme işleri de hiç bir vergi ve resme 
tâbi değildir. 

\>a<i 
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S. Sayısı: 18 
Haziran: ağustos 1938 aylarına aid raporun sunulduğuna 

dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi ve Divanı 
muhasebat encümeni mazbatası (3/51) 

T. C. 
Divanı muhasebat 14 - XI1 -1938 

Sayı : ü. 141455 
E. 2878 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muhasöbei umumiye kanunu ahkâmına tevfikan Divanı muhasebatça her üç ayda bir tanzim ve 
Büyük Millet Meclisine takdim edilmesi icab eden raporlardan haziran 1938 - ağustos 1938 üç aylık 
müddete aid ve sekiz fıkradan ibaret raporun takdimi mutad cetvellerle birlikte ilişik olarak sunul
duğunu derin saygılarımla arzeylerim. 

Di. M. Eeisi 
S. Oran 



Divanı muhasebatın mütaleası 

Heyeti umumiye kararı 
Tarihi : 2 - VI - 1938 

No. 1198 
1 — 2996 numaralı Maliye teşkilât kanunu

nun muvakkat 2 nci maddesine müsteniden iş 
başında veya açıkta iken memuriyetle alâkaları 
kesilmiş olmasından dolayı 1683 numaralı kanu
nun 26 nci maddesi mucibince hizmet müddetle
rine göre maaş tahsis olunan veya ikramiye ta
hakkuk ettirilen yedi memura aid olarak Maliye 
vekâleti Zat işleri müdürlüğünce tanzim edilib 
tescil için Divana gönderilen tahsis bordrolarına 
ibağlı evrakın üçüncü dairece tedkikinde : 

Bunların haklarında inzibat komisyonunca 
ittihaz olunan kararın vekâlet makamının tasvi
bine iktiranından sonra bu kararın alâkadar ma
kamlara tebliği ile bu memurların vazifeden ay
rıldıkları veya açık maaşlarının katedildiği tari
he kadar geçen müddetlerin de hesaba idhal edi
lerek maaş tahsisi veya ikramiye tahakkuk et
tirildiği ve açık maaşı alırken haklarında katı 
alâka karan verilenlerin bu kararın vekâlet ma
kamınca tasvibi tarihinden sonra aldıkları açık 
maaşlarının zimmet kaydedilmemekte olduğu gö
rülerek tasfiye kararlarının alâkadarlara tebliğ 
ile tekemmül edeceğine dair bir sarahat mevcud 
olmamasına göre tasfiye muamelelerinde salâ-
hiyettar olanların ittihaz edecekleri karar tarihi
nin tekaüd muamelesinde esas ittihazı Divanı 
muhasebat Umumî heyetinin 13 - IV - 1931 ta
rihli karan icabından olub bu keyfiyet mümasil 
bir mesele dolayısile ve Divanı muhasebatın mart, 

2 — 
I Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B M. M. 
Divanı muhasebat En. 3 - V - 1939 

Esas No. 3/51 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

Haziran - ağustos 1938 aylarına' aid olub Di
vanı muhasebat reisliğinin 14 - XI I - 1938 tarihli 
ve 141455/2878 sayılı tezkeresile gönderilmiş ve 
sabık Divanı muhasebat encümenince tedkik edil

miş iken Meclis intihabının yenilenmesi kararı dola-
yisile Heyeti umumiyeye arz ve intaç kılmama-
mış ve bu suretle hükümsüz kalmış olub ahiren 
tekrar müzakeresi istenilmiş bulunan üç aylık ra
por encümenimizce Divanı muhasebat reisinin hu-
zurile tedkik olundu. 

Eaporun fıkralarına mütenazır olarak ittihaz 
olunan kararlar aşağıya yazılmış ve umumî he
yete arzedilmek üzere sunulmuştur. 

1 — 862 numaralı kararda da yazılı olduğu 
veçhile tesfiye kararlarının tekemmülü için - Tas
fiye hükümlerinin taallûk ettiği kanunlarda hi
lâfına sarahat olmadıkça - tebliğ meşrut olma
dığından ve tekaüd kanununun üçüncü madde
sine göre de tasfiyeye tâbi tutulan bir memurun 
tekaüdlük muamelesinin tasfiye kararının sala
hiyetli makamın tasdikine iktiran ettiği tarihte 
tekemmül etmesi lâzım geldiğinden tasdik tari
hinin tekaüdlüğe esas ittihazı ve tasdik tarihin
den sonraki hizmetlerin tekaüdlük müddetine id
hal edilmemesi ve tekaüd kanununun 8 nci mad
desine göre de bunlardan müstahdem olanların 
tekaüd maaşlarının tasfiye kararlarının kendile
rine tebliği ile alâkalarının katı ve açıkta bu
lunanların tekaüd maaşlarının mezkûr kararın 
tasdiki tarihini takib eden ay başından itibaren 
verilmesi ve açıkta bulunanlar ta'sfiye tarihin
den sonra açık maaşı almışlar ise bu maaşların 
da istirdad edilmesi lâzım geldiğine karar veril
miştir. 

( S. Sayısı : 18 ) 
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mayıs 1934 üç aylık raporları üzerine Meclisi I 
Alinin 862 numaralı kararile de kabul buyurul-
muş ve gerçi bu karar memurin kanununun tas
fiyeye müteallik hükmü hakkında ittihaz olun-
muşise de o hüküm ile 2996 numaralı kanunun 
muvakkat ikinci maddesi arasında bu noktada bir 
fark mevcud olmadığından bahsile bu karara na
zaran iş başında iken alâkalan kesilmesine krar 
verilenlerin vazifeden ayrıldıkları tarihe kadar 
bilfiil hizmet mukabili aldıkları maaşların istir
dadına mahal olamayacağı tabiî ise de açık ma
aşı alırken alâkalan kesilenlere bu yoldaki kararın 
vekâletçe tasvibi tarihinden sonra verilmiş olan 
açık maaşlarının zimmet kaydi ve her iki surette 
alkaları kesilmiş olanların da hizmetlerinin de 
kararm tasdik tarihine kadar kabul edilmesi ica-
bederken bu yolda muamele yapılmaması sebe
binin beyanı hakkında yazılan istizah müzekkere
sine cevaben memurin kanununun muvakkat mad
desi hükmüne göre ittihaz olunan tasfiye karar
lan ile 2996 numaralı kanunun muvakkat ikinci 
madedsi mucibince verilen tasfiye kararlan ara
sında fark bulunduğu, birincisi : 

İnzibat komisyonundan sadır olan kararlar
dır ki, bu kararların memurin kanununun 57 nci 
madedsi mucibince tasdika muhtaç olmaksızın lâ-
zimülicra olduğu, bu itibarla nisan 1931 tarihli 
karara tevfikan vaktile tasfiye edilen memurla
rın tekaüd maa§larmm tahsis mebdeinin tasfiye 
karan tarihine göre tayin edilmesi lâzım gelmiş 
ise de ikincisinde katı alâka salâhiyeti bu komis

yonlara verilmeyip bu salâhiyetin komisyon kara
rım almak şartile Maliye vekiline verildiği ve bu 
noktadan memuriyetle alâka kesilmek kararının 
idarî bir karar olduğu, bütün idarî kararların 
alâkadarlara tebliğ tarihine kadar aldıkları me
muriyet ve açık maaglannın 166 numaralı tefsir 
kararma nazaran istirdad edilmemesi lâzım gele
ceği beyan ve yapılan tahsislerin tescilinde ısrar 
edilmiş olmakla ikinci derecede yapılan tedkikat 
neticesinde: 

Memurin kanununun tasfiyeye müteallik mu
vakkat maddesinde tasfiye kararlarının inzibat 
komisyonlarınca ittihaz olunacağına dair bir ka-
yid olmamasına göre bu kanuna müsteniden ya
pılacak tasfiyeler doğrudan doğruya memurların 
mensub olduğu vekâletlere bırakılmış demek olup 
nitekim tatbikatta da bu yolda muamele yapılmış 
ve gerçi bazı vekâletlerde tasfiye muameleleri in

zibat komisyonlarından ve bazılarında hususî su- | 

f ;(S. Sayısı: 18), 
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rette teşkil olunan tasfiye komisyonlarından geçi
rilmiş ise de; kanunda bir büküm olmadığına göre 
bu komisyonların kararlarının istişare mahiyetin
de kabul ve mütaleası zarurî bulunmuş olduğun
dan bu vaziyete nazaran memurin kanununa göre 
yapılan tasfiyeler idarî mahiyette olduğu gibi 
2996 numaralı kanunda tasfiye hakkı inzibat ko
misyonlarından geçirilmek şartile vekâlet maka
mına bırakılmış olmak ve bu vaziyette tasfiye mu
amelesi vekâlet makamının tasvib ve tasdikına ik
tiran etmedikçe tekemmül edememek itibarile yi
ne idarî mahiyette kalmış bulunduğundan her iki 
hükme göre yapılan tasfiyelerin yekdiğerinden 
farklı olmadığı ve memurin kanununun muvakkat 
maddesine göre yapılmış olan tasfiyelerin kara
rın ittihazile tekemmül edeceği ve binaenaleyh alâ
kadar memur hakkında karar ittihazından itiba
ren tasfiye hükümlerinin tatbiki lâzım geleceği 
Meclisi Âlinin 862 numaralı kararının ikinci fık-
rasile kabul edilmiş olduğuna göre 2996 numaralı 
kanuna göre yapılan tasfiyelerin de vekâlet ma
kamının mucibile tekemmül edeceği ve esasen her 
iki tasfiyenin neticesi tekaüdlük olup tekaüd mu
amelesi ise 1683 numaralı kanunun üçüncü mad
desinin son fıkrası ve Meclisi Âlice müttehaz 695 
numaralı kararın 6 ncı fıkrası mucibince vekâlet 
makamının tasdikile tamam olacağı cihetle gerek 
müstahdem ve gerek maaşlı olarak açıkta iken tas
fiyeye tâbi tutulanların hizmetleri, tasfiyeleri 
hakkındaki kararın mucib tarihine kadar hesab 
edilmek ve müstahdem olanların bu tarihten son
ra vazifeden infikâklerine kadar geçen müddet zar
fında bilfiil hizmet mukabili aldıkları maaşların 
istirdadı cihetine gidüemyeceği tabiî ise de açık 
maaşı alırken tasfiye edilenlerin mucib tarihinden 
sonraki aylar için açık maaşı verilmiş ise zim
met kaydolunmak ve birincilere vazifeden 
infikâklerini, ikincilere mucib tarihini takib eden 
ay başmdan itibaren tekaüd maaşı bağlanmak 
lâzım geleceğinden bu esasa muhalif olarak ya
pılan tahakkukların tescili mümkün olamıyaca-
ğmdan takrirle reddedilmesi üzerine işbu karara 
itirazen Maliye vekâletinden alman ve 2996 sa
yılı kanunun muvakkat ikinci maddesine istina
den alâka kesmek idarî bir muamele olub bütün 
idarî mukarrerat ve muameleler alâkadara teb
liğ ile tekemmül edeceğine binaen bu vaziyette 
bulunan ve memuriyetle alâkasınnı kesildiği teb
liğ edilinceye kadar filen vazife gören bir memu
run memuriyetinin uhdesinde baki olduğunu 

.( S. Sayısı : 18 ), 
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kabul etmek zarurî olduğundan ve gerçi açıkda I 
iken bahse mevzuu muvakkat ikinci maddeye 
istinaden alâkası kesilenler hakkında Divanın 
işarı veçhile muamele ifası icab ederse de; 1683 
sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 8 nci 
maddesinin birinci fıkrasında zabitlerle mülkî 
ve askerî memurlardan müstahdem iken tekaüdü 
icra edilenlere vazifelerine nihayet verilib maaş
larının katını takib eden ay başından itibaren 
tekaüd maaşı verileceği yazılı olduğuna ve alâ
kası kesilenlerin vazifelerine de ancak bu husus
taki emrin tebliğinden itibaren nihayet verildi
ğine göre, bu tarihe kadar maaş almak suretile 
geçirdikleri hizmet müddetlerinin 185 sayılı tef
sire istinaden tekaüdlüklerinde sayılması ve ken
dilerine buna göre tekaüd maaşı tahsis veya ik
ramiye tahakkuk ettirilmesi lâzım gelmekte ol
duğundan bahsile keyfiyetin bir kerre de umu
mî heyette müzakere edilerek bu husustaki mü-
taleasmın bildirilmesi talebine dair bulunan 
25 - V - 1938 tarih ve 13229/26/2841 sayılı tez
kere okunarak heyette hazır bulunan müddeiumu
mi Enver Arkun tasfiye muamelesi tekaüde sevk 
mahiyetinde bulunduğu cihetle tasfiye karannm ı 
tasdika iktiran ettiği tarihin tekaüd muamelesi-
•ne esas ittihazı icab edeceği ve bu itibarla üçün
cü dairece ittihaz olunan karara müsteniden vaki 
olan red muamelesinin doğru olduğu mütalea-
smda bulunmakla icabı müzakere edildi. 

Tasfiye muamelesi binnetice tekaüdlüğe mün
cer olmakla tekaüde sevk mahiyetinde bulundu
ğundan bu tasfiyenin neticesi olarak yapılan te
kaüd muamelesine de, tasfiye kararının salâhi-
yettar makamın- tasdikine iktiran ettiği tarihin 
esas ittihaz edilmesi lâzım geleceği ve Maliye 
vekâleti tezkeresinde 1683 numaralı kanunun 
bahsedilen 8 nci maddesi tekaüd maaşının hangi 
tarihden itibaren bağlanması icab edeceğini ifa
de etmekte olub kanunun üçüncü maddesi teka-
üdlüğün hangi makamların tasdikile icra edile
ceğini göstermek itibarile tasdik tarihinde-teka-
üdlük tekemmül etmiş ve o memura mütekaid 
vasfı izafe edilmiş olub bunun alâkadara tebli
ğine ihtiyaç bulunmadığı ve tatbikatta da bu 
suretle muamele ifa kılınmakta olduğu cihetle 
daire kararında olduğu veçhile tasfiye tarihinin 
tekaüdlüğe esas ittihazile o tarihten sonraki 
hizmetlerin tekaüd müddetine idlıal edilmemesi 
ve müstahdem bulunanların tekaüd maaşlarının j 

XS. Sayısı : 18). 



- 8 
lasîiye kararının kendilerine tebliğile alâkaları
nın kat ve açıkta bulunanların da mezkûr kara
rın tasdiki tarihini takib eden ay ihtidasından iti
baren tahsis ve bunlardan açıkta iken tekaüd 
edilenlerin de tasfiye tarihinden sonra aldıkları 
açık maaşlarının Meclisi Âlinin 862 numaralı ka
rarma istinaden borç olarak gösterilmesi mevzua
ta muvafık bulunmuş olmakla keyfiyetin üç aylık 
rapora dercile Meclisi Âliye arzı ve Maliye vekâ
letine de o suretle cevab itası 2514 numaralı Di
vanı muhasebat kanununun 73 ncü maddesi mu
cibince ekseriyetle kararlaştırıldı. 

Azadan üç zat tasfiye kararlarının alâkadar
lara tebliği zarurî bulunduğu ve bu karar kendi
lerine tebliğ edilinceye değin memuriyetleri uhde
lerinde bulunup memur sıfat ve salâhiyetile ifayı 
vazife ettikleri cihetle tebliğ tarihine kadarki hiz
metlerinin dahili hesab edilmesi ve açıkta bulu
nanların da ancak o tarihte memuriyetle alâkalan 
katedilmiş demek olacağından ve Meclisi Âlinin 
862 numaralı'kararı memurin kanununun muvak
kat maddelerine göre yapılmış olan bir tasfiye 
muamelesi münasebetile ittihaz-edilmiş bulundu
ğundan o tarihe kadarki hizmetlerinin nısıf ola
rak kabulü icab edeceği ve binaenaleyh iki karar 
arasındaki zaman için aldıkları açık maaşlarının 
istirdadına mahal bulunmadığı mütleasile akalli-
yette kalmışlardır. 

Heyeti umumiye karan 
Tarihi : 2 - VI - 1938 

No. 1198 
2 — 1683 numaralı kanunun meriyeti olan 

1 haziran 1930 tarihinde 45 yaşma varmamış zan-
nile kesilen maaşının, bilâhare ibraz eylediği nüfus 
kaydi suretine nazaran bu tarihte 45 yaşma vardı
ğını bittevsik iade dilediğini ve fakat maaşı ha
ziran 1930 da kesildiği halde müracaatını takib 
eden 1 teşrinisani 1935 tarihinden itibaren iade-
ten tahsis olunduğunu ve 1 haziran 1930 tarihi
nin mebdei tahsise esas olması lâzımgeleeeğini ve 
nitekim bu vaziyette bulunan emsalinin maaşla
rının kesilmediğini zikrederek 1 haziran 1930 
dan teşrinievvel 1935 gayesine kadar olan istih
kakının tesviyesi talebini havi rüsumat müdü
riyeti muhasebe kalemi masarifat kâtibi Hasan 
kızı Sadiye imzasile verilen dilekçe ile ledelistif-
sar Gümrük ve inhisarlar vekâletinden alman ve 
Ölü Hasan kızı Sadiyenin doğum tarihi 303, 301 
İstanbul olub 1683 sayılı kanunun meriyete gir-

2 — 1683 mimara İr tekaüd kanununun ine
riydi kesbettiği tarihli1 yaşı 45 den yukarı olan 
yetimlerin iki bueuk senelik nuvaşlarmın defa
ten verilmesi sureti] e ila/ine ile alâka la mim 
kesilmesi taleblerine müstenid olmak lâzımgelib 
halbuki bu maddede sözü geçen maaş sahil)inin 
yaşının o tarihte 45 ten yukarı olduğu ve bu 
yolda bir talebi de mesbuk olmadığı cihetle 2,5 
senelik maaşı verilmek suretile hazine ile alâ
kasının kesilmesi yaşının yanlış hesabı şeklin
de dairesince işlenmiş bir maddî hatadan ileri 
gelmiş olmasına ve maddî hataların ise 3107 nu
maralı kanunun şümulü haricinde kalmasına bi
naen mumaileyhaya maaşının kesildiği tarihten 
itibaren yeniden maaş tahsisile defaten aldığı 
paranın işlemiş ve işleyecek maaşlarından mah
subu lâzımgeldiğine karar verilmiştir. 

X S. Sayısı : 18 ) 
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diği gün, malmüdürlükçe yaşı 45 den aşağı ol- ] 
duğu görüşile kendisine iki buçuk senelik istih
kakı verilmiş olduğu ve 3107 sayılı kanuna gö
re, iadeten tahsis muamelelerinde müracaat ta- | 
rihinin esas tutulması lâzımgelirse de Sadiyenin 
malmüdürlükçe yapılan muamelede bir sunu tak
siri olmadığı ve müracaatının da 3107 numaralı 
kanunun neşrinden önce bulunduğuna ve esasen I 
de bu muamele bir tahsis işi olmayıp malmüdür
lükçe yapılan yanlışlığın tashihi mahiyetinde ol
duğuna göre aylığınm kesildiği 1 - VI -1930 ta
rihinden itibaren bağlanmasının uygun olacağı bil
dirilmekte olan 5-V-1938 tarih ve 4828 sayılı 
tezkere ve Mülkiye tahsis şubesinden yazılan ve 
mumaileyhanın maaşı terkin edilip bu kere iade 
edildiğine göre tashih mahiyetinde olmadığı gibi 
esasen tashih ve tadil suretile muhassas maaşlara 
yapılacak zamların da 3107 numaralı kanun hük
müne tâbi olması lâzım geleceği Divanı muhase
bat Umumî Heyetinin 26 nisan 1937 tarihindeki 
içtimamda kararlaştırıldığına ve tahsis muamele
lerinin vekâletlerin mucibile tekemmül edeceği 
heyeti umumiyece takarrür etmiş oldup arzuhal 
sahibinin maaşının iadeten tahsisi de 3107 nu
maralı kanunun memuriyetinden sonra mucibe ik
tiran ettirildiğine nazaran hakkmda 3107 numa
ralı kanun tatbiki zarurî olduğu gibi bu kanun
dan evvel müracaatta bulunmuş olması da sali-
fülârz esbabdan dolayı mezkûr kanunun şümulün
den hariç tutulması için bir sebeb olamayacağın
dan yapılan muamelede bir yanlışlık olmadığına 
dair bulunan 25 - IV -1938 tarih ve 1959/199 sa
yılı müzekkere ve azadan Yusuf Ziya Aslanın; 
iadeten tahsis, tekaüd kanununun 61 nci madde
sinde yazılı olduğu üzere sahihlerinin mütevali iki 
yoklamada ilmühaber ibraz etmemelerinden dola- I * 
yi kesilen maaşların yeniden bağlanmasına itlâk 
olunmuş ve bu muamele ise maaş veren memurla
ra hatasından mütevellid bir yanlışlığın tashihi 
olup maaş mikdarmı değiştiren tashihlerden de 
farklı bulunmuş olduğuna göre 3107 numaralı 
kanunun şümulü dahilinde telâkki edilip edilme

mesi bir içtihad mevzuu bulunduğundan işin Umu
mî heyetçe müzakeresinde bu cihetlerin de na
zarı itibare almması yolundaki mütaleası da oku
narak heyette hazır bulunan Müddeiumumi En
ver Arkun muamelei vakıa maddî bir hatanm 
tashihi mahiyetinde olduğundan talebin kabulü 

mûtaleasmda bulunmakla icabı müzakere olundu: 
Azadan beş zat alâkadarın iki buçuk senelik 

( S. Sayısı : 18 ) 
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maaşının defaten tesviyesile alâkasmm kat ' ı esna
sında tevellüd tarihi ne idise bu gün de o olduğu 
ve binaenaleyh maaş sahibinin bu tarihi nazarı 
dikkate alarak maaşının devamı tediyesini talebe 
salâhiyettar bulunduğu halde bu müracaati o va
kit yapmayıp beş sene mürurundan sonra iddiada 
bulunması sebebile hakkında 3107 numaralı ka
nun hükmüne tevfikan muamele ifasının doğru 
olduğu ve bu muamelede maddî hata keyfiyeti 
bulunmadığı cihetle talebinin reddi reyinde bu
lunmuşlar ise de 1683 numaralı tekaüd kanunu
nun hini neşrinde 45 yaşında bulunan yetimlerin 
yetim maaşlarını almakta devam veya alâkaları
nın katını taleb hususunda muhtar bulunmala
rına ve maaş sahibinin bu hakkı hryannı alâka
sının kat ' i yolunda istimal ettiğine dair bir taleb 
ve müracaatı iddia edilmemesine mebni maaşları
nın defaten tesviyesi hususunda alâkadar daire
nin hata eylediği anlaşılmakta ve bu da maddî 
bir hata mahiyetinde bulunmakta olduğundan ken
disine kat ' i tarihinden itibaren yeniden maaş 
tahsisile defaten aldığı maaşlarının istihkakından 
mahsubu muvafık olduğuna ve müstedi ile Güm
rük ve inhisarlar vekâletine ve tahsis şubesine o 
suretle tebliğine 2514 numaralı Divanı muhasebat 
kanununun 73 ncü maddesi mucibince ekseriyetle 
karar verildi. 

Tarihi Nevi Muhteviyatı F . M. 

6 - 7 -1938 î ta emri 5979 00 922/2 
3 — Müteahhid İstanbul kauçuk ve kablo fab

rikası mümessili ve vekili Salâhattin Adilin 
9 ağustos 1935 ve 15 - 1 - 1937 tarihli asıl ve zey
li mukaveleler mucibince beher kilometresi 69 
lira 93 kuruş fiatla Müdafaai milliye vekâletine 
vermeği tehhüd eylediği 8500 kilometre kablodan 
5700 kilometrenin muamele vergisi olub mezkûr 
9 ağustos 1935 tarihli mukavelenin 9 ncu mad
desine tevfikan Müdafaai milliye vekâletine aid 
iken müteahhid tarafından tediye edilmekle mü
teahhidi mumaileyhe iade edilmek üzere tahak
kuk ettirilen 5979 lirayı muhtevi yukarıda tarih 
ve numarası yazılı ita emri tedkik ve mukavele-
lerile tatbik olundukta : 

Mezkûr 5979 liranm ita emrine merbut ev
raka nazaran mukavelenin akdi tarihinde 2430 
numaralı muamele vergisi kanununun 5 nci mad
desinin (A) fıkrasına tevfikan îcra Vekilleri He
yetince tasdik ve neşredilmiş olan cetvellere göre 

3 — Mevcud mukavelename yeniden konula
cak bir verginin Millî Müdafaa vekâletine aid 
olacağına dair hükmü muhtevi olub - muamele 
vergisinin - mütehavvil bir vergi olması hasebi-
le - arttırlıması ise vergi ihdası demek olmadı
ğından vergi nisbetinin arttırılmasından müte-
vellid farkın Millî Müdafaa vekâletince öden
mesi caiz olmayacaiğına dair Divanı muhase
batça müttehaz karar muvafık görülmüştür. 

{ S. Sayısı : 18 ) 
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mevaddı iptidaiye tenzilât paymm % 65 iken I 
19 - X[ - 1935 tarihinden itibaren % 50 ye indi
rilmesinden ve mukavelenin 9 ncu maddesinin 
son frkrasında (mukavelenin akdinden sonra ko
nacak mukaveleyi alâkadar eden vergilerin 
vekâlete aid olacağı) yazılı bulunmasından 
dolayı mevaddı iptidaiye tenzilât payı 
nisbetinin indirilmesile tezayüd eden ve 
Millî Müdafaa vekâletine aid olduğu halde mü-
teahhid tarafından tediye edilmiş olan 5 700 
kilometre kablonun % 15 muamele vergisinden 
ibaret olduğu anlaşılmıştır. 

Bu verginin vekâlete aid olup olmıyaeağı ve 
mevzubahs 5" 700 kilometre kablonun asıl ve 
zeyli mukavelelere nazaran 1936 ve 1937 sene
lerinde teslim edilmiş olması lâzımgeldiğinden 
teslim tarihine göre verginin de seneleri bütçe
lerinden tahakkuk ettirilmesi ve tahakkuk etti
rilen verginin müteahhid tarafından Maliyeye 
teslim edildiğinin tevsiki hakkında yazılan iki 
kıta istizah varakasına cevaben Müdafaai Milli- ı 
ye Muhasebe müdürü tarafından gönderilen 
Harbiye dairesi riyasetinin 25 ve 30 mayıs 1938 
tarihli tezkerelerinde: 

1 - Mezkûr 5 700 kilometre kablo iki parti
de teslim edilen 5 712,5 kilometre meyanında 
1936 ve 1937 senelerinde tesellüm edilmişse de 
muamele vergisinin müteahhid tarafından se
neleri içinde tesviye edilmiş ve bu kere veril
mekte olan para muhtelif senelerin tahakkuku 
değil bu sene içinde tahakkuk ettiği anlaşılan 
şahsa karşı bir borç bulunmuş olması' itibarile 
ayrı ayrı senelere ayrılmasına lüzum görülme-
diği, 

2 - Fabrika bir sene zarfında yaptığı bütün 
işlerin vergisini bir cetvel halinde ve sair bir 
çok vergiler meyanında Maliye şubesine tesviye 
edip borçlarını kapatmakta olduğu bittahkik 
anlaşıldığından müteahhidin bu 5 979 lira için 
ayrıca vesika ibraz etmesine imkân olmamakla 
beraber bedel mukabili teslim eylediği 5 700 
kilometre kablo ile bilâ bedel verdiği kablolar 
için Galata Maliye tahsil şubesine tediye etmiş 
olduğu 20 015 lira 75 kuruşluk yedi adet mua
mele vergisi makbuzunun berayi tedkik gönderil
diği, 

3 - Mukavelede vergi kanunlarının tebdili 
mevzubahs değildir. Ancak vergilerin mukave
lenin akdindeki mikdardan artması veya yeni 
vergi konması mevzubahistir. 

( S . Sayıs ı : 18) 
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Burada ise Galata tahakkuk memurluğunun I 

ve Maliye vekâletinin tasdik eylediği veçhile 
vergi taahhüdün aktedildiği zamana nazaran ve 
kanuna müsteniden icra Vekilleri Heyetinin ka
m u n a tevfikan vergi mikdarı artmıştır. Pazar
lıkta bilûmum vergiler ince ince işlenerek ihale 
en haddi asgariye indirilmesi düşünülerek yapıl
mıştır, denilerek tesbit edilmiş olan bu zam 
müteahhidin hakkı olduğu bildirilmiştir. 

İkinci derecede yapılan tedkikatta: 
îstanbulda kauçuk ve kablo fabrikasile Millî 

Müdafaa vekâleti arasında teati edilmiş olan ı 
mkavelenamesinin 9 ncu maddesinin son fıkra
sında «mukavelenin akdinden sonra konulacak 
mukaveleyi alâkadar eden vergilerin vekâlete 
aid olacağı» yazılı bulunmasına göre bu kay-
din Millî Müdafaa vekâletince mukavelena
menin akid ve teatisi esnasında meri bulu
nan vergi kanunlarından başka atiyen hadis 
olacak her hangi bir verginin taahhüde mü
essir olabilmesi ihtimali derpiş edilerek va-
zolunduğu anlaşılmış ve esasen akdi mukavele 
esnasında hükmü meri bulunan 2430 numaralı 
muamele vergisi kanununun beşinci maddesinin 
smaî müesseselere aid vergi matrahmı tayin 
eden (A) fıkrasında «smaî müesseselerde vergi
ye tâbi her nevi muamelâtın satış kıymetidir.» 
bu kıymetten zarf veya kap bedeli indirilmez. 
Sınaî müesseselerde mamul eşyanın vergiye mat
rah olacak satış krymeti her sene Maliye ve îk-
tisad vekâletlerince müştereken tertib ve tcra 
Vekilleri Heyetince tasdik ve ilân edilecek cet
velde mevaddı iptidaiye payı olarak gösterilen 
nisbetler dahilinde bir kalemde yapılacak ten
zilâttan sonra kalacak mikdardır» denilmek 
suretile metni kanunda matrahm her sene mü- | 
tehavvil bir nisbet arzedeceği tasrih edilmiş ve 
müteahhid ise yapacağı teahhüdün taallûk ede
ceği senelere isabet edecek olan vergi mükelle
fiyetini mezkûr kanunun tayin ettiği hüküm
ler dairesinde ifa etmeyi kabul etmiş bulunma
sına ve taahhüdü takib eden seneler zarfmdaki 
iktisadî şeraite göre mamul eşyanın mevaddı 
iptidaiye veya imal kıymetleri üzerinde husule 
gelecek temevvüclerin müteahhidin leh veya 
aleyhine bir fark husule getirebileceği bidaye-
ten malûm bir keyfiyet olub bu halin yeniden 
ihdas edilmiş bir vergi mahiyetinde telâkkisine 
de imkân görülememesine ve esas mesele bu 

[(S. Sayısı: 
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suretle şayanı kabul olmayınca diğer aksamm 
artık tedkikma mahal olmadığına binaen bu 
babda tahakkuk ettirilen muamele vergisi far
kına müteallik sarfiyatı muhtevi ita emrinin 
iadesi hususuna birinci dairece karar verilmiş 
olduğundan bu hususa dair ita emri Millî Mü
dafaa vekâletine iade kılınmıştır. 

Heyeti umumiye karan 
Tarihi: 9 - VI - 1938 

No. : 1200 
4 — Emekli albay Ferid imzasile Millî Mü

dafaa vekaletine verilib tahsise itiraz olmak ha-
sebile 2514 numaralı kanunun 73 ncü maddesine 
tevfikan Umumî heyetçe tedkik edilmek üzere Di
vana gönderilen arzuhalde; 1933 senesinde kalb 
maluliyetinden dolayı tekaüde sevk edildikten 
sonra maaşının derece üzerinden tadili hakkında 
Millî Müdafaa vekâletince yapılan muamelenin 
üçüncü daire kararile red «edildiği ve esbabı 
red olarak kalb hastalığının romatizmadan nıüte-
vellid ve vazifeden münbais olduğunun rapor ve 
kaydı resmî ile tevsik edilememesi ileri sürülmüş 
ise de dairenin bu kararı adalete ve cereyanı mu
ameleye uygun olmadığı ve kalb hastalığının 
romatizmadan ileri geldiğinin Gülhane hastaha-
nesi raporunda mezkûr bulunduğu ve bu hasta
lığın vazifeden münbais olduğu 1337 senesinde 
ve istiklâl harbinde kendisini vazifeye gönderen 
sahibi salâhiyet ve itimada şayan menzil müefttişi 
ve halen Trakya umumî müfettişi General Kâ
zım Dirik ile romatizmadan muztarib ve hasta 
iken vazifesine vekâlet eden menzil baş baytar 
vekili ve halen umuru baytariye dairesi reisi 
General Mustafa Kâmilin evrak arasında bulu
nan vesikalarından anlaşılacağı ve mağduriyet
ten vikaye ediknekliği hakkında Devlet Şûrasma 
müracaat etmiş ise de işinin Divanı muhasebat 
kanunu mucibince umumî heyetçe tedkiMnden 
sonra Devlet şûrasma müracaat hakkı baki kal
mak üzere müracaatının tecavüzü merci nokta
sından red edildiği cihetle dosyasının Divanı mu
hasebata sevkile maluliyetinin tescili taleb edil
mekte ve Millî Müdafaa vekâletinden gönderilen 
10 - V - 1938 tarih ve 13218/1809 sayılı tezke
rede: 

Emekli baytar albay Feridin maluliyetini mu-
cib olan kalb hastalığının romatizmadan ileri gel
diği ve bunun da alınmış rapor veya kaydı resmî 
île tevsik edilmemiş olması bakmandan derece ile 

4 — Albay Feridin geçirdiği iddia olunan 
hastalıkların vazife icabı ve vazifeden mümbais 
olduğu anlaşılamadığı gibi vukuu zamanında 
tanzim edilmiş olan raporlara istinad etmeyen 
bu hastalıkların maluliyetle alâkası da sabit 
olmadığından mumaileyhin maluliyetinin kabu
lüne imkân olmadığına dair Divanca verilmiş 
olan karar 195 numaralı tefsirle 892 numaralı 
karara uygun görülmüştür. 

(S . Sayısı: 18) 



tadil edilen maaşmın tesciline imkân olmadığına I 
dair üçüncü dairece verilen kararın 2514 sayılı 
kanununun 73 ncü maddesi veçhile umumî he- I 
yette tedkik edilerek bir karara rapt edilmesi 
istenilmekte olduğundan gereğinin yapılmak üze
re bu babdaki tahsis dosyasının gönderildiği; bil
dirilmekte ve askerî tahsis şubesinden yazılan 
6 - VI - 1938 tarih ve 1874/1924 sayılı müzek
kerede de mumaileyhin vaziyeti sıhhiyesini mü-
beyyin olarak Gülhane hastahanesi heyeti sriıhi-
yestince tanzim olunan 20 - V - 1933 tarihli ra
por Sıhhiye dairesince «mevcud arızaları faal 
hizmet görme kabiliyetini selb ettiğinden 1683 
numaralı kanunun 31 nci maddesine göre teka
üdü musaddaktır» diye tasdik edilmesi üzerine 
1 - VIII - 1933 tarihinden itibaren 157 lira 50 
kuruş maaşla tekaüdü icra ve bu maaşm 37922 
numaraya tescil kılındığı ve ahiren ita eylediği 
12 - IV - 1936 tarihli dilekçesinde 1337 senesin
de istiklâl harbinde Konyada iken duçar olduğu 
meşakı askeriyeden dolayı tekaüdünü mucib 
olan kalb maluliyetine tutulmuş olduğundan I 
bahisle maluliyet derecesinin tayin ve 
tesbitini taleb ettiği ve zat işleri dairesince dos
yasının tedkikinde Garbî Anadolu menzil müfet
tişliği başbaytarı iken Konya Hariciye hastanesi- I 
nin 12 - XII - 1937 tarihli raporunda birinci za
man nefha ile muttasıf natemamiyet desamei ik-
liliye mevcud olmağla sabit hizmette istihdamı ve 
gülhane hastanesinin 21 - III - 1933 tarihli ra
porunda hitamında serirî ve hikemî muayenesi I 
kaydile iki ay hava tebdili ve yine Gülhane has
tanesinden verilen 20 - V - 1933 tarihli raporun
da da üç ay istirahat ve tedaviye ihtiyacı olduğu 
yazılı olub bu üçüncü rapor üzerine yukarıda ar-
zolunduğu veçhile sıhhiye dairesince tekaüde 
aevki tasdik olunduğu ve son müracaatı üzerine 
Gülhane hastanesinden verilen 29 - I - 1937 ta- I 
rihli raporda « Hasta kalb iğtişaşı geçirmiştir. 
Romatizma kuvvetli bir âmil olabilir » diye yazı
lı olduğu ve arzuhaline raptettiği şahadetname
lerden o zaman Garbî Anadolu menzil müfettişi 
ve halen Trakya umumî müfettişi General Kâ
zım Dirikin 10 - XI - 1934 tarihli vesikasında 
1337 yılı kânun aylarında hayvanların şevki es
nasında soğuk algınlığından mütevellid geçirdiği 
•ürekli hastalığını bildiği, yine o zaman Garbî 
Apıadolu menzil müfettişliği baştabib muavini ve 
ponra Kastamonu hastanesi baştabib ve operatö- | 
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ru #aîkin 22 - X - 1934 tarihli vesikasında Fe- I 
ridin şikâyeti nefes darlığı, kalb çarpıntısı ve 
hafif şekilde sol kola intişar eden ı 
Halifaks ağrıları idi. Muayenesinde 

ebherin birinci zamanda intişarlı sistolik | 
bir mefha bulunduğunu hatırlıyorum, I 
diye yazılı olduğu ve o zaman Konya ağır mec-
ruhin hastanesi ve halen Ankara numune has
tanesi sertabibi Nüzhetin 6 - V - 1935 tarihli ve
sikasında Feridin Konyada zatürreeden hasta 
olarak tebdili hava raporu aldığmı ve bu rapo
run hastane sıhhiye heyeti defterinde mukay-
yed bulunduğunu hatırladığını ve yine bu zatin 
22 - VI - 1936 tarihli ikinci vesikasında Feri
din had risyei kesirrülmafsala duçar olduğunu 
ve kalb arızasının bundan tevellüd ettiğini söy
lediği ve buraya kadar arzolunan vesaik Millî 
Müdafaa vekâleti Sıhhat işleri dairesince incele
nerek 8 - IV - 1937 tarihinde « Feridin 337 se
nesinde geçirdiği hastalık hakkında Doktor Nüz
hetin 6 - V - 1935 tarihli vesikasında zatürree
den ve 22 - VI - 1936 tarihli ikinci vesikasında 
romatizmadan bahsedildiği, gerek bu zatin ge
rek Doktor Faikin verdiği şahsî raporlarla iş 
yapmak kanunen mümkün olmadığı, bunun için 
337 senesinde üç tabib tarafında verilmiş, roma
tizma hastalığını gösteren rapor olmadıkça emek
li Feridin dileğinin yerine getirilmesi mümkün 
olmadığı yolunda karar verildiği ve bu ka
rarın Feride tebliğinden sonra mumaileyhin iti-
razen yeniden verdiği arzuhalinde beyanatına | 
ve Baytar işleri dairesi reisi General Kâmil Bay-
renin 7 - V - 1937 tarihli vesikasında Feridin 
337 yılında Konyada romatizmadan muztarib ola
rak vazife görmediğini ve kendisinin vekâlet | 
etmek üzere cebheden gönderildiğini bildirmesi | 
üzerine buna dayanılarak tevsik edilmesi bildi- I 
rilmiş ve bu işara verilen cevabda; yalnız bir ve
sikaya ve Gülhane hastanesinin pek katği olma
yan tasdikine göre tevsikin yapılması zaif gö
rüldüğünden daha kuvvetli fennî kanaat ve 
mütalealan taleb edilmiş ve buna cevaben Sıh
hat işleri dairesinin yazısında « Albay Feridin ; 
dilekçesi okundu ve dosyası yeniden incelendi. J 
Dosyasında mevcud ve son defa tuğgeneral Kâmi-. | 
lin verdiği vesikalara göre romatizma geçirdiği i 
ve Gülhane hastanesinin raporuna göre de ro
matizmanın kendisinin tekaüdlüğünü mucib 
olan kalb hastalığının husulünde âmil olduğu an
laşılmakla buna göre tevsik işinin yapılması > [ 
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bildirilmekle bu suretle tevsik edildiği ve bu- I 
nun yine Sıhhat işleri dairesince Feridin te-
kaüd tarüünden muteber olmak üzere beşinci 
dereceden terfihi ve 397 numaralı kanunun bi
rinci maddesinin (C) fıkrasına göre para mükâ- ı 
fatına müstahk olduğu tasdik edildiği ve böy
lece vekâlet makamının tasvibine iktiran et- | 
mekle tekaüd maaşının tahakkuk ettirildiği an
laşılmış ve bunun üzerine dairesine yazılan is-
tizahnamede Feridin 337 senesinde romatizma 
geçirdiği o zaman istihsal edilmiş bir rapor ve
ya kaydi resmî ile tevsik edilememekte ve ancak 
şuhud vesikalarüe tesbit olunmakta bulunduğun
dan ve bu cihet kaydi resmî veya vaktinde 
alınmış raporlarla tevsik olunsa dahi ro
matizmanın 195 numaralı tefsir kararına na
zaran vazifeden mümbais olduğu başkaca tev
sik olunmak zarurî olduğundan bahisle bu 
iki noksanına rağmen maaşının tadili cihetine 
gidilmesinin Meclisi Alice müttehaz 1004 numa
ralı kararın 2 ve 6 ncı fıkralarına ve arzolunan 
tefsir kararına göre nasıl mümkün görüldüğü
nün izahı taleb olunmuş ve buna verilen ce-
vabda: 

Maluliyetinin esbabı mucibesi hakkındaki 
arzuhalile Sıhhat iğleri dairesinin müdafaana-
mesinin, gönderildiği bildirilmiş olub bahsolu-
nan müdafaanamede zamanında verilmiş ol
makla beraber mevcud vesikaların bilhassa bun
ları verenlerin 337 senesinde bu vaka ile pek 
yakından alâkadar ve ezheri cihet şayanı iti-
mad olan zevat olması itibarile Feridin vazife 
icabı romatizmaya tutulmuş olduğuna kanaat 
husule getirdiği bildirilmiş ve bunun üzerine 
tekrar yazılan istizahnamede Feridin romatiz- ı 
ma geçirdiği ve buna vazifeden mümbais olarak 
tutulduğu şuhud vesikalarile tevsik edilmekte 
olduğundan bahsile bunlara nazaran maaşının 
tadili mevcud kararlarla nasıl mümkün görüldü
ğünün izahı rica olunmuş iken verilen cevabda 
bu imkân izah edilmiyerek şehadetnamelerin 
kanaat bahşolduğu bildirilmiş olduğundan mu
amelenin Meclisi Âli kararlarile ne veçhile telif 
edilebileceğinin beyanına dair tekrar yapılan 
istizaha alınan cevabda da dairesinin müdafaa-
namesinin gönderildiği bildirilmiş ve Baydar şu
besi müdürlüğünün 10 - 8 • 1937 tarihli müda-
faanam esinde zamanı vukuunda almmış vaki ra
porları tâbirinin hazar zamanma aid olduğu, se= | 
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fer zamanına şümulü olmadığı gibi tatbiki da 
mümkün olmadığı, seferde hiç bir subay ileri
sini tahmin ederek uğrayacağı vaziyetleri tesbit 
Ve vesaik tedarikini düşünmeyeceği, her hasta
lanan subaysa mutlaka hastaneye gönderilemi-
yeceği, Albay Feridin vesaiki sıhhat işleri daire
since incelenerek 195 sayılı tefsir kararına ve 
şu vaziyete göre mumaileyhin kanuna uygun 
olduğu bildirilmiş olduğundan; 933 senesinde 
kalb arızasından dolayı tekaüde sevk edilmiş 
olan Albay Feridin hastalığı hakkındaki 22 -
10 - 1934, 10 - 11 - 1934 ve 6 - 5 - 1935 tarihli 
şehadetnamelerde bu arızanın romatizmadan 
mütevellid olduğuna dair bir kayid ve işaret ve 
bir iddia ve şahadet yok iken arzuhal tarihin
den sonra Doktor Nüzhetin verdiği ikinci vesi
kada romatizmadan bahsedilmiş ve sıhhat işleri 
dairesince yapılan ilk tedkikte Doktor Nüzhetin 
birinci vesikasında zatürreden, ikincisinde roma
tizmadan bahsedilmiş olmasma işaret edildikten 
sonra gerek bu zatin ve gerek Doktor Faikin 
verdiği şahsî raporlarla iş yapmak kanunen 
mümkün olamıyacağı için 337 senesinde üç ta-
bib tarafından verilmiş romatizma hastalığını 
gösteren rapor olmadıkça Feridin dileğinin ye
rine getirilemiyeceği karar altma almmış ve bil
âhare General Kâmilin verdiği vesikada Feri: 
din Konyada romatizmadan muztarib olarak va
zife görmediğini ve kendisinin ona vekâlet et
tiğini bildirmesi ve Gülhane hastahanesinden 
verilen 29 -1 - 1937 tarihli raporda: «hasta, kalb 
iğtişaşı geçirmiştir. Romatizma kuvvetli bir 
âmil olabilir » denilmesi üzerine yine tevsik ci
hetine gidilmeyerek daha kuvvetli fennî bir ka
naat ve mütalea taleb edilmişken tekrar yapılan 
tedkikat neticesinde evvelki vesikalara ve son de
fa General Kâmilin verdiği vesikaya ve Gülhane 
hastanesinin raporuna göre tevsik yapılarak ma
aşın tadili cihetine gidilmiş olub Gülhane hasta
nesinin 29 - I - 1937 tarihli raporu vaka zama
nında verilmiş olmadıktan başka esasen sarih ve 
katği bir mahiyette de olmadığına ve diğer vesa
ik de şahadetnamelerden ibaret bulunduğuna na
zaran Feridin maluliyetini mucib olan kalb has
talığının romatizmadan ve bunun da vazifeden 
mütevellid olduğu kaydi resmî veya zamanı vu
kuunda alınmış raporla tevsik edile
memiş olduğuğundan maluliyeti 551 nu
maralı kanuna merbut emraz cetvelinin 
43 ncü bendine nygun görülememiş ve 195 nur 
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maralı tefsir kararile mümasil meseleler dolayı- | 
sile ve Divanı muhasebat raporları üzerine Mec- j 
lisi Alice ittihaz buyurulan 892 numaralı kara
rın 15 nci ve 1004 numaralı kararm iki ve 6 ncı | 
fıkraları muvacehesinde tadil muamelesinin tes- I 
çili cihetine gidilemeyeceği 18 - IV - 1937 tarihli 
müzekkere ile arzedilmiş ve bu mü
zekkere üzerine . mumaileyhin vaziyeti 
üçüncü dairece tedkik olunarak Albay 
Feridin maluliyetini mucib olan kalb hastalığı- | 
nra romatizmadan tevellûd ettiği ve bunun da I 
vazifeden münbais olduğu zamanında alınmış ra- j 
por veya kaydi resımî ile tevsik edileme- I 
miş olmakla tashihin tescili mümkün | 
görülemediğine, 2514 numaralı Divanı mu- i 
hasebat kanununun 73 ncü maddesi mucibince I 
Umumî heyetçe kabili tetkik olmak üzere ka- | 
rar verilmiş ve tahsis dosyası takrirle Millî Mü- ı 
dafaa vekâletine iade kılınmış olduğundan ve' 
mumaileyhin Millî Müdafaa vekâletine itirazen 
verdiği arzuhalde bahsedilen vesaik evvelce de 
aynen mevcud olmasına rağmen maluliyeti ka
bul edilemediği gibi mevzubahs maluliyetin ro
matizmadan husule geldiği ve bunun da 195 nu
maralı tefsir kararı mucibince vazife esnasında 
hadis ve vazifeden mümbais bulunduğu hakkın
da başkaca vesaik ibraz edilememekte ve vekâ
letten yazılan tezkerede de bu hususa aid kaydi 
resminin mevcudiyetinden bahsedilmiyerek sa
dece takrirle iade edilen tahsis evrakı gönderi
lip vaziyetinin Umumî heyetçe tedkikı taleb edil
mekte olduğundan vaziyeti izah olunan muma
ileyh hakkında şubece başkaca beyanı mütale-
ayı müstelzim bir cihet görülemediği bildirilmiş 
olmakla Müddeiumumi Enver Arkun maluli
yetin vazife esnasında hadis ve vazifeden müm
bais bulunduğu, istinad kılınan evrak ve vesa
ikle sabit olamadığından bu husustaki iddianın 
reddi lâzımgeleceği raütaleasında bulunmakla 
icabı müzakere edildi: 

Askerî tahsis şubesince yazılan mütaleana- I 
mede tafsilen izah kılındığı üzere: 

1 - Baytar Albay Feridin, 12-XII-1937 
tarihli raporda anzai kalbiyesi icabı sabit hiz
mette istihdamına ve 21 - III -1933 tarihli ra
porda iki ay hava tebdiline ve 20 - V -1933 ta
rihli raporda üç ay tedavi ve istirahatine lü- | 
zum gösterilmiş ve bu üçüncü rapor üzerine 
tekaüdlüğü 1683 numaralı kanununun 31 nci 
maddesine göre icra kılınmış olup bu malûli- | 
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yetin vazifeden mütevellid olduğu o vakit mev- I 
zubahs ve iddia edilmemiş iken bilâhare vaki 
olan müracaati üzerine Gülhane hastanesinden 
verilen 29 -1 -1937 tarihli raporda: (Hasta, kal
bi iğtişaş geçirmiştir. Romatizma kuvvetli bir 
âmil olabilir) denilmiş ise de bu rapordan da ı 
kalb arızasının vazifeden mütevellid olduğu an-
laşılamadığı gibi romatizmamı da bu maluliye
te âmil olduğu katğı bir surette irae kılınma
mıştır. 

2 - Meclisi Âlinin 892 numaralı kararı veç
hile maluliyetin zamanı vukuunda tanzim edilmiş 
vesaikten olmayıp şahadet mahiyetinde olarak 
bilâhare istihsal ve ibraz kılınan vesaikten: 

1 - Trakya Umumî müfettişi General Kâzım 
Dirik tarafından yazılan 10 - XI -1934 tarihli 
vesikada mumaileyhin 1337 yılı kânun aylarında | 
hayvanların şevki esnasında soğuk algınlığın- I 
dan mütevellid geçirdiği sürekli hastalığını bil
diği beyan kılınmış ise de bu vesika, maluliye
tinin bu hastalıkla alâkasını izah ve tevsik eder 
mahiyette görülmemiştir. 

2 - Garbi Anadolu menzil müfettişliği baş-
tabib muavini Operatör Faikin 22 - X -1934 
tarihli vesikasında (Feridin şikâyeti nefes dar
lığı, kalb çarpıntısı ve hafif şekilde sol kola 
intişar eden halfikas ağrıları olup muayenesin- ı 
de ebherin birinci zamanda intişarlı sistolik bir 
nefhası bulunduğunu hatırladığı) yazılı ise de 
bunun maluliyet ve vazife ile alâkası izah ve tev
sik kılınmamıştır. 

3 - O zaman Konya ağır mecruhin hastanesi 
sertabibi Nüzhetin 6 - V -1935 tarihli vesikasında 
ise: 

Feridin Konyada zatürreden hasta olarak teb
dili hava raporu aldığını ve bu raporun hasta
ne sıhhiye defterinde mukayyed bulunduğunu ha
tırladığı beyan edilmiş ve bunun yine maluliyet
le alâkası ve vazife icabile olan münasebeti izah 
kılınmamış iken yine ayni zatın 22 - VI -1936 
tarihli ikinci vesikasmda Feridin had risyei ke-
sirülmafsala duçar olduğu ve kalb anzasmm bun
dan tevellüd ettiği söylenilmiş ve iki vesika ara
sında birinde zatürreeden ve diğerinde had risyei 
kesirülmafsaldan bahsedilmek gibi görülen tezad 
ve tenakus ile beraber ikincisinin zamanı vukuu- | 
nun ve bunun vazife ile alâkasmm izah ve tevsik I 
olunmadığı görlümüştür. Bu vesaik Millî Müda
faa vekâleti Sıhhiye dairesince de tedkik oluna-
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rak maluliyetin vazife icabı olduğunu isbata kâ
fi görülememiş iken, 

4 - Baytar işleri dairesi reisi General Kâmil 
Bayrenin 7 - V -1937 tarihli vesikasında Feridin 
1337 yılında Konyada romatizmadan muztarib 
olarak vazife görmediği ve kendisinin vekâlet et
mek üzere cepheden gönderildiği beyan edilmiş ol
makla Millî Müdafaa vekâletince bu vesikaya ve 
Gülhane hastanesinin marüzzikir 29 - 1 -1937 ta
rihli raporuna istinaden beşinci derece üzerinden 
terfihi cihetine gidilerek tekaüd maaşının tadil 
ve terfih zammı tahakkuk ettirildiği ve fakat Di
vanca bu vesaikin kâfi görülemiyerek reddedildi
ği anlaşılmaktadır. 

Htyeti umumiyeye tedkiki talebile bu kere va
ki olan müracaatta ise evvelce bahsedilen vesa
ike zamimeten başka bir vesika ilâve ve ibraz 
edilmediği ve bunlar da Meclisi Âlinin 892 numa
ralı kararı veçhile hastalığın zamanı vukuunda 
tanzim kılınmış rapor mahiyetinde bulunmadığı 
ve maluliyetin saik ve sebebi hakkında katği bir 

mütaleayı ihtiva etmediği gibi Faik Nüzhetin ver
diği vesikalarda olduğu veçhile tezad ve tenakus
lar da bulunduğu ve vekâletçe istinad edilen en 
son vesika dahi bir tabib raporu mahiyetinde bu
lunmadığı ve ayni zamanda raporlarda bahsedilen 
rahatsızlıkların maluliyetle derecei alâkası ve ge
rek bunlarm ve gerek maluliyetin vazife icabile 
derecei münasebeti sabit olamadığı cihetle gerek 
bu noktalar gerek maluliyetin vazife esnasında 
hadis ve vazifeden münbais olması lüzumu hak
kındaki 195 numaralı tefsir kararı ve maluliyetin 
zamanı vukuunda tanzim kılınmış vesaika istinadı 
hakkındaki 892 numaralı Meclisi Âli karan mu
vacehesinde Baytar Albay Feride derece üzerin
den maluliyet maaşı tahsisine imkân bulunmadı
ğına ve keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi Âliye 
arzına ve karar suretinin Millî Müdafaa vekâle-
tile mumaileyhe tebliğine 2514 numaralı Divanı 
muhasebat kanununun 73 ncü maddesi hükmüne 
tevfikan karar verilmiştir. 

Heyeti umumiye kararı 
Tarihi : 30 - VI - 1938 

No. 1203 
5 — Kaymakamlıktan mütekaid Hilmi îltekin 

imzasile verilen 21 - IV - 1938 tarihli dilekçede 
evvelce muhassas tekaüd maaşma Büyük harb 
zammı yapılması hakkındaki son müracaatini ta-
kib eden 1 teşrinisani 1937 tarihinden itibaren 

5 —• Müstedinin seferberliğe iştirak edenlere 
harb zammı verilmesine mütedair olan 695 nu
maralı kanunun neşrinden sonra ve 3107 numa
ralı kanunun neşrinden evvel mezkûr zamdan 
istifade ettirilmesini taleb ettiği yolundaki id-
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250 kuruş zam icra kılınmış ise de bu zam için 
341 senesinde Eskişehir Askerlik şubesi reisliğine 
müracaat ederek mezkûr zammın harbe bilfiil iş
tirak edenlere verilib geri hizmette bulunanlara 
yapılmadığı beyanile cevab verildiği ve bundan 
başka 3107 numaralı kanunun yeni tahsis edile
cek maaşlara aid olub evvelce tahsis edilmiş olan
lara şümulü olmadığı ve bu hususta tereddüd 
edildiği takdirde Büyük Millet Meclisinden tef
sir taleb edilerek mağduriyetten vikaye edilmesi 
ve bu suretle muamele ifası mümkün görüleme
diği takdirde 341 senesindeki müracatının iki 
zatin vereceği vesaika istinaden kabulü lâzım-
geleceği beyan edilmekte ve ledelistifsar Millî 
Müdafaa vekâletinden alınan tezkerede yarbay 
Hilmi bu iş için Yüksek Arzuhal encümenine mü
racaat etmiş ve yazılan 2 - V - 1938 tarih ve 
13131/1788 sayılı cevab sureti bağlı olarak gön
derilmiştir, denilmekte ve Arzuhal encümenine 
yazılan tezkerede de « dilek sahibi emekli yarbay 
Hilmi Iltekin beş sene Büyük harb zammı için 
341 yılında müracaat ettiğini ve bu hususta 937 
yılındaki son müracaatı üzerine 3107 sayılı ka
nuna göre iki yüz elli kuruştan ibaret mezkûr 
zammın son müracaati tarihinden itibaren veril
diğini beyan ederek bu zammın tahsis mebdei-
nin düzeltilmesini istemekte olub Büyük harb 
zammı hakkında 341 yılında müracaatina dair 
dosyasında bir kayid ve malûmat bulunmayan 
bu zatin sözü geçen zamma müstahak olduğu ta
rihten itibaren beş sene içinde müracaati vaki 
olmadığı için 3107 sayılı kanunun birinci ve mu
vakkat maddelerinin sarih hükümlerine tevfi
kan ve Divanın 26 - IV - 1937 tarihli Umumî 
heyet kararı mucibince müracaatını takib eden 
ay başı olan 1 - XI - 1937 tarihinden itibaren 
verilmiş olduğu ve bu itibarla dileğinin yeri
ne getirilmesine imkân olmadığı cevabının ve
rildiği görülmüş olub askerî tahsis şubesinin 
müzekkeresinde de; 15 şubat 1929 tarihinde te-
kaüd edilib Büyük harbde hizmete alınarak aile 
erzak komisyonunda istihdamından dolayı mez
kûr harbden zam yapılmasını 26 - X - 1937 tarih
li arzuhalile taleb eden Hilmi îltekinin bu zam
ma aid Divanın 54433 numaralı tescil dosyası 
tedkik edilerek; Millî Müdafa vekâletinin tez
keresinde de beyan olunduğu üzere mumaileyhin 
341 senesinde müracaatına aid bir kaydi resmî 
veya arzuhali olmayıb ancak 26 - X - 1937 tarih
li arzuhali mevcud olduğu ve 3107 numaralı ka-

diası kayden sabit olmadığından müracaati ta
rihinden itibaren mezkûr zamdan istifadesi lâ-
zımgeldiğine dair Divanca verilmiş olan kararın 
3107 numaralı kanun hükümlerine uygun ol
duğuna karar verilmiştir. 
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nüna ve bu ikanunun hükmünün tadil ve tashih
lere de teşmil eden umumî heyetin 2G - IV - 937 
tarihli kararma göre müracaatını takib eden 
1 teşrinisani 1937 tarihinden itibaren muhassas 
maaşma, 250 kuruşurı zammedildiği anlaşılmış 
olub istanbul jandarma alayı açığında iken te
kaüde sevk edilen Teğmen Emin Arda hakkında 
Umumî Heyetçe ittihaz olunan mayıs 1938 ta
lihli kararda: Eminin gerek ciheti mülkiyede 
mesbuk filî hizmetinin ve gerek umumî harbe 
aid beş sene harb zamanının hini tekaüdünde 
hesablanmamış olması tahakkuk dairesince müd
deti hizmet cetvelinin yanlış ve noksan tanzim 
edilmiş olması demek olub bu da mahiyeten bir 
hesab hatasından ibaret bulunmasına göre 3107 
numaralı kanunun hükümlerine tâbi olmaması 
ve binaenaleyh müstedinin talebi veçhile ya
pılan zammın maaşın mebdei tahsisinden itiba
ren verilmesi lâzım geleceği muharrer bulun
makta olduğundan bu karara göre harb zaman
larının' Umumî Heyetin 26 - 4 - 1937 tarihli 
kararile tadil ve tashihlere de teşmil edilen 
3107 numaralı kanunun haricinde görülmesine 
binaen muamele sahibi Hilmi lltekin ile emsali
nin müstahak oldukları harb zamlarmm da ha
tayı maddi addile 3107 numaralı kanunun tat
bik edilmiyerek müracaatlarını takib eden ay 
başından yapılan zam mebdenin tashihi icab 
ederse de harb zammı hakkındaki hükmü ihtiva 
eden mülga 11 ağustos 325 tarihli tekaüd kanu
nunun 5 nci maddesini müfessir mülga Şûrayi 
devletin 19 temmuz 335 tarihli kararında ( 
sefere iştirak edenlerin hidemata bu suretle 
zam icrasından maksadı kanunî meşak meza-
himi harba maruz olanlara mükâfatı maddiye 
temininden ibaret olmasına mebni Maliye neza
retinin tezkeresinde dahi tafsil ve beyan olun
duğu üzere seferberlik ilân olunan mahallerde 
bulunmuş olmak sefere iştirak mânasma alma-
mayıb maddeteyin mezkûreteyin ahkâmından 
tarihi meriyetleri itibarile müddeti iştiraklerine 
maksur olmak üzere ancak sefere bilfiil iştirak 
edenlerin müstefid olmaları lâzım geleceği) ya
zılı bulunmasına binaen harbe bilfiil iştirak et
tiği kuyudu resmiye ile tahakkuk etmiyenlere 
esasen tekaüd edildikleri tarihde bu zam yapıl
mamakta olduğundan bilâhara 31 kânunuevvel 
1341 tarihinde neşrolunan 695 numaralı kanuna 
seferberliğe iştirak kaydi konulmuş ve bunu mü-
teakib neşrolunan 1372 numaralı kanunla da 
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harb zamlarının mebdei İtalya harbinin başlan- I 
gıcı olan 15 eylül 327 tarihine kadar geri götü
rülmüş olub bundan sonra neşrolunan 1620 nu
maralı kanunun muvakkat maddesile İtalya, 
Balkan ve harbi nm^mî zamlarının 31 kânunu
evvel 1341 tarihinden verilmesi kabul edilmiş 
olub şu hale nazaran 31 kânunuevvel 1341 tari
hinden evvel tekaüd olub da harbe bifiil iştirak 
etmiyenlere tekaüd tarihlerinde zam yapılama
makta olmasına göre bu zamlarm ilk tahsis 
tarihinde dahili hesab edilmemesinin hatayı 
maddî olarak kabulü muhtacı tedkik 
bulunduğundan bu vaziyete rağmen harb 
zamlaonm 3107 numaralı kanunun şümulü hari
cinde görüldüğü takdirde muamele sahibi Hilmi-
nin büyük harbe bilfiil iştirak etmemesinden dolayı 
ilk tekaüdünde dahil edilmediği anlaşılan ve 
1 teşrinievvel 1937 tarihli müracaatını takib 
eden 1 teşrinisani 1937 tarihinden itibaren yapı
lan 250 kuruş harb zammı mebdeinin büyük 
harpte tekaüde irca edildiği 1 şubat 1335 tari
hine değil 1626 numaralı kanuna tevfikan anh 
cak 31 kânunuevvel 1341 tarihine tashihi icab 
ederse de Divanı muhasebat kanununun 73 ncü 
maddesi mucibince keyfiyetin umumî heyetçe 
tedkiki ile muktazasmm tayini istenilmekte ol
duğu anlaşılmış olmakla müddei umumî Enver 
Arkunun talebi vakiin isafa muhassas maaşın 
tadili mahiyetinde bulunmasına mebni 3107 nu
maralı kanun hükmüne tâbi olması lâzımgeleee-
ği ve bu takdirde de yapdan muamelede bir 
yanlışlık olmadığı yolundaki mütaleası da alın
dıktan sonra icabı müzakere edildi. 

Müstedinin harbi umuminin hitamını müte-
akib tekrar tekaüde ircaı tarihi olan 1335 sene
sinde cebhe gerisinde ifayı hizmet edenlere harb 
zammı verilmesi hakkında bir hüküm mevcud 
olmamasına göre o tarihde kendisine tahsis edi
len tekaüd maaşmm sureti hesabında bir yanlış
lık ve noksanlık mevcud olmayıp seferberliğe iş
tirak eden bilûmum zabıtanın bu zamdan istifa
desi 31 kânunuevvel 1341 tarih ve 695 numaralı 
kanunla kabul edildiği ve bu tarihten sonra mü
racaatla maaşınm tashihi talebinde bulunduğu 
de kaydı resmi ile tevsik edilemeyib 1341 sene
sinde vukuu iddia edilen ve şehadete istinad et
tirilen müracaata da geri hizmetinde bulunan
ların bu zamdan istifade edemiyecekleri cevbaı I 
verildiği arzuhalde hikâye edilmesine göre 695 
numaralı kanunun neşrinden evvel vukuunu ka- | 
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bul etmek İâzmı gelib bu takdirde ise bir kıyme
ti olamıyacağı ve ahiren vaki müracaatı ise 3107 
numaralı kanunun meriyetinden sonraya müsa
dif bulunduğu cihetle hakkında bu kanun hü
kümlerinin tatbiki zaruri olduğuna ve binaen
aleyh yapılan muamelede kanunsuzluk görülme
diğine ve keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi 
âliye arzma ve müstediye de tebliğine Divanı 
muhasebat kanununun 73 ncü maddesi hükmüne 
müsteniden ve müttefikan karar verildi. 

Heyeti umumiye kararı 
Tarihi : 7 - VII -1938 

No. : 1205 
6 — Eski mabeyin kâtiblerinden Memed Tev-

fikoğlu 1322 doğumlu Hüseyin Naime iadeten 
ve hayat kaydile maaş tahsisini muhtevi olup Ma
liye vekâleti Zat işleri müdürlüğünce tanzim edi
lerek tescili için Divana gönderilmiş olan evra
kın 3 ncü dairece tedkiki neticesinde: 

Mumaileyhe ölü pederinden dolayı 19 kânunu
evvel 1338 tarihinden itibaren bağlanan iki lira 
46 kuruş yetim maaşının ikmali sinni dolayısile 
19 - VI -1341 tarihinde kesilerek diğer yetimlere 
münakaleten zammolunduğu ve bu tarihten itiba
ren maaşının iadeten tahsisi için bir müracaatı 
sebketmediği ve 30 T. evvel 1932 de İstanbul 
3 ncü icra dairesi kâtibliğine namzed olarak ta
yin ve 30 - V -1933 tarihinde de asaleti tasdik 
olunarak ağustos 1934 sonunda maluliyetine bi
naen hizmet müddetine göre 40 lira ikramiye 
verilmek suretile alâkasının kesilmiş olduğu ve 
1935 senesinde bailâm vasisi bulunan anası tara
fından vukubulan müracaat üzerine Naimin pe
derinin vefatı tarihinden itibaren malûl bulun
duğunun tevsiki cihetine gidilerek evvelce ikmali 
sin hasebile kesilmiş olan maaşının raporunun 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâletince tasdik 
edildiği 9 - I I I -1936 tarihini takih eden l-IV-1936 
dan itibaren iadeten ve hayat kaydile bağlandığı 
görülmüş olup Hüseyin Naimin 30 - X -1932 ta
rihinde İstanbul icra dairesi kâtibliğine tayin ol
duğu zaman tamussihha olduğunun tesbit edilmiş 
olması icab edeceği gibi bu vazifeden malulen te
kaüde sevkolunduğu zaman verilmiş olan 
13 - VIII -1934 tarihli raporda hastalığının bir se
ne evvel başladığı yazılı olduğu halde bu defa 
yetim maaşının iadeten tahsisi için İstanbul emra
zı akliye ve asabiye hastanesinden istihsal eylediği 
4 - VI -1935 tarihli raporda hastalığının 1338 se-

6 — Mievcud raporlardan mumaileyhin ma
luliyetini intaç eden hastalığa pederinden maaş 
almakta iken musab olduğu anlaşıldığı gibi yi
ne mezkûr raporlarda ifade edildiği veçhile bu 

hastalığın zaman zaman hafifleyerek hastada sa
lâh aşari görünmesi hastalığın seyri icabından 
olub bu halin maluliyetin zevali şeklinde telâk
kisi icab etmeyeceğine ve pederinden maaş al
makta iken malûl olanlara hayat kaydile maaş ve
rilmesi 1683 numaralı tekaüd kanununun 54 ncü 
maddesi icabından olduğuna göre mumaileyhin 
ikmali sin dolayısile kesilmiş olan maaşının ke
sildiği tarihten itibaren tahsisine karar veril
miştir. 
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nesinden beri mevcud olduğu yazılı olmakla bera

ber bu husus fennî bir mütaleaya istinad ettiril-
mediği gibi bu babda bir vesika da ibraz edilme
miş bulunmasına göre maluliyetinin maaşının 
kesildiği tarihde mevcudiyeti kanaat verici bir şe
kilde tevsik edilmemiş olduğundan tahsis olunan 
maaşm tescili doğru olamayacğından takrirle red
dedilmesi üzerine Eminönü malmüdürlüğünün 
14 - VI -1938 tarih ve 3941 sayılı tahriratile gön
derilen ve Bakırköy emrazı akliye ve asabiye has
tanesi sertabibliğine hitaben yazılmış olan 
6 - VI -1938 tarihli dilekçede; 3 - IX -1937 tari
hinde 1450 numara ile hastanede tedavi edilerek 
11 - V -1938 tarihinde çıkarıldığını bu hastalığın
dan evvel müteaddid kereler ayni hastanede te
davi altına alındığını; 4 haziran 1935 tarih ve 
935/2402 numara ile tanzim kılınan hastane heye
tinin raporu üzerine Maliye vekâleti ve Sıhhat şû
rası kendisine yetim maaşı tahsis etmiş ise de Di
vanın üçüncü dairesi raporun fennî müta
leaya müstenid olmadığı ve binaberin 
hastane kuyudatının ihracile irsen malûl 
olduğunun heyeti sıhhiye tarafından bildi-
rilmedikçe maaşı tescil edilemeyeceğini bilbeyan 
o suretle heyeti sıhhiye raporu ile mezkûr rapora 
zeylen muktazasmm bildirilmesi talebinde bu
lunduğu anlaşılmış ve verilen raporda « sık, sık 
nükseden ve daima âmik bir melankoli şeklinde 
seyreden cinneti manyayı inhitatile maluldür > 
denildikten sonra « 1338 senesindenberi uzun 
müddet dışarıda ve müteaddid defalar hastane
mizde tedavi altmda bulunmuştur. 

Şayi zatisile hayatmı kazanamayıb aharm 
daimî surette muavenetine muhtaç olduğundan 
kaydi hayat şartdlc yetim ma,aşma muhtaçtır » 
denilmiş olub mülkiye tahsis şubesinden yazı
lan müzekkerede de, malmüdürlüğünün işbu 
tahriratile gönderilen Naim imzalı arzuhal, ma
luliyetinin irsî olduğu evvelki raporda beyan 
edilmediği için Divanı muhasebatça yetim maaşı 
tescil edilmemiş olduğundan bahsile bu husu
sun bir zeyli raporla tevsiki talebini havi ola
rak Emrazı akliye ve asabiye hastanesi sertaba-
betine verilmiş olub kendisine maaş tahsisine 
mâni olarak kabul ve tesbit edilmiş esbabı 
mucibelere itirazı ve işin Divanı muhasebat ka
nununun 73 ncü maddesince temyizen tedkiki 
talebini muhtevi olmadığından Divanca bunun 
üzerine yapılacak bir muamele olmayacağı ci
hetle bu suretle cevab verilerek arzuhalin ia-

( S . Sayısı 
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desi diye yazılı bulunduğu görülmüş ve üçüncü 
dairece ittihaz olunan kararda da : Tahsis şube
since, arzuhal muhteviyatı isin Divanı muhase
bat kanununun 73 ncü maddesi mucibince 
umumî heyetçe tedkikini icab ettirecek şekilde 
olmadığı dermeyan edilmekte ise de arzuhalin ev
velce 3 ncü dairece ittihaz olunan kararla vaki 
olan redde itiraz için verildiği metninden anla
şılmakta olduğundan bu şekilde muameleye tâbi 
tutulması lâzımgeleceği ve zat meseleye gelince 
bu defa ibraz edilen rapor evvelkinden farklı ol
mamak itibarile evvelce dairece müttehaz kara
rın tadilini icab ettirecek bir vaziyet görülme
mekle beraber muamele sahibince bu karara iti
raz edilmekte olduğunun işin Heyeti umumiye-
ce tedkiki icab edeceği beyan edilmiş olduğundan 
dairece mütalea edildiği veçhile istidanın evvelce 
3 ncü dairece ittihaz olunan karara itirazen ve
rilmiş olduğu münderieatından anlaşılması hase-
bile işin 2514 numaralı Divanı muha
sebat kanununun 73 ncü maddesi mucibince umu
mî heyetçe müzakere ve karara raptı hususu ka
rarlaştırıldıktan ve müddeiumumi Enver Arku-
nun maluliyetin fasılalı olmakla beraber 1338 se-
nesindenberi devam eylediği tesbit edilmekte ol
masına göre esas itibarile yetim maaşının iadeten 
tahsisi lâzımgelmekte ise de memuriyette bulun
duğu ve hasta olmayıb iaşesini temin edebildiği* 
zamanlar için bu maaşın verilmemesi lâzımgele
ceği yolundaki mütaleası da alındıktan sonra ica
bı müzakere edildi. 

Azadan beş zat, evraka merbut ve Bakırköy 
emrazı akliye hastanesi heyeti sıhhiyesinden ve
rilmiş olan rapora nazaran maluliyetin 1338 se-
nesindenberi devam etmekte ve fakat ara sıra 
hafiflemekte olduğu anlaşılmakta olduğundan 
kısa bir zamana münhasır bulunan memuriye
tinin de hastalığın hafiflediği zamanlara tesa
düf etmiş olduğu istidlal edilmekte olmasına ve 
bu vazifeden de malulen çıkarılmış olması has
talığın devam ve mevcudiyetine delâlet eylemek
te bulunmasına mebni müstedinin pederinden 
muhassas maaşın iadeten tahsisi muvafık olaca
ğı rey ve mütaleasında bulundular ise de evvel
ce üçüncü dairece müttehaz kararda bertafsil 
izah edilmiş olduğu üzere müstediye pederinin 
vukuu vefatile 19 kânunuevvel 1338 tarihinde 
bağlanan yetim maaşı ikmali sin dolayısile 
19-VI-.1341 tarihinde kesilmiş ve bu tarihten 
sonra bir gûna müracaatta bulunmayarak 30 

( S. Sayısı : 18 ) 
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teşrinievvel 1932 tarihinde İstanbul Üçüncü icra 
dairesine memur olup ağustos 1934 tarihine ka
dar orada ifayı vazife ile bu tarihte malulen te
kaüde sevkedilmiş ve o tarihte verilen raporda 
hastalığının bir sene evvel başladığı yazılı ol
masına göre maluliyetin ikmali sin ettiği tarih 
de mevcud olmayıp bilâhare tahaddüs ettiğini 
kabul etmek icab ettiği ve esasen Bakırköy em
razı akliye hastanesinden verilen raporlarda 
hastalığın 1338 senesinden beri mevcud olduğu 
yolundaki meşruhat fennî bir mütaleaya isti-
nad ettirilmediği gibi bu babda bir vesika da 
ibraz edilmemiş < olduğu ve bu tarihten çok za
man sonra iki seneye yakın bir zaman memuri
yette istihdam edilmiş olması da maluliyetin 
bundan sonra tekevvün etmiş olduğu kanaatini 
vermekte olduğu cihetle maaşmın kesildiği ta
rihte maluliyetinin mevcudiyetini kabul ile ma
aşın iadeten tahsisine imkân görülemediğine ve 
keyfiyetin üç aylık raporla Meclisi Âliye arzı
na ve müstediye de bu suretle tebliğine Divanı 
muhasebat kanununun 73 ncü maddesi hükmüne 
müsteniden ekseriyetle karar verildi. 

Heyeti umumî ikaran 
Tarihi : 11 - VII - 1938 

No. 1206 
7 — Tekaüd maaşı tahsisinde hizmet müddeti

nin eksik hesab edildiğinden bahisle müracaatta 
bulunan Bursa asliye mahkemesi zabıt kâtibliğin-
den mütekaid Şükrü Uysalın bu babdaki 18 - IV -
1938 tarihli arzuhalile sebkeden işara cevaben Ad
liye vekâletinden alman 20 - VI - 1938 tarih ve 
100/900 sayılı tezkere ve mülkiye tahsis şubesinin 
8 - VII - 1938 tarihli müzekkeresinden arzuhalde; 
Bursa asliye mahkemesinde çalışjtığı sırada 4 teş
rinisani 1936 tarihli arzuhalile tekaüdlüğünü is
tediği ve 1304 tarihinden itibaren Bursa mahke
mesi seriye zabıt kâtibliğinde aidatla geçen hiz-
metile beraber mecmuu hizmeti filen 45 sene ol
duğu halde bunun aidatla geçen 21 senesinin 
kabul edilmediği; aidatla çalıştığı 21 sene müd
det zarfında o tarihteki talimata tevfikan aylık 
hasılat yekûnundan maktuan on lira ve mütea
kiben beşte bir ketebeye taksim edildikten sonra 
artan kısmı tekaüdiye olarak hazinede bırakılmak
ta olub kayden ve hesaben sabit olan bu keyfi
yetin ızmara tahammülü olmayan bir hakikat 
olduğunu; şu halde aidatla geçen zamana aid 
tekaüdiye yekûnu bu günkü para farkı ile mü-

( S . Sayıs ı ; 18) 

7 — 1683 numaralı kanunun 23 ve 71 nci 
maddeleri hükümlerine göre aidatla mesbuşk hiz
metlerin filî hizmet meyanma idhaline imkân 
olmadığından bu esas dairesinde tahsis edilmiş 
olan tekaüd maaşınm tadiline imkân olmadığı 
yolunda Divanca verilmiş olan ikarar mevcud 
hükümlere uygun görülmüştür. 
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Mm bir mikdara baliğ olacağına nazaran ortada 
kanunî bir mâni veya bir fcragatname bulunma
mış iken bu 21 senelik müddet hesaba katılma
dığı takdirde tekaüd aidatı olarak kesilen paranm 
kendisine iadesi lâznngeleceği beyan ve keyfiye
tin Divanı muhasebat kanununun 73 neft 
maddesi mueibince umumî heyetçe tedkik ve 
bir karara bağlanması taleb edilmekte olduğu; 

Adliye vekâletinden gelen karşılıkta : Muma
ileyhin 1287 doğumlu olub 65 yaşını 13 - VII -
1936 tarihinde ikmal etmesi üzerine bu tarihten 
itibaren resen tekaüde sevkolunduğu ve Bursa es
ki seriye mahkemesi zabıt kitabetinde 1304 tari
hinden 1325 tarihine kadar aidatla müstahdem 
bulunmasına mebni bu hizmetleri nazara alınma
mak suretile maaşlı hizmete girdiği 8 mayıs 1326 
dan 13 - VII - 1936 tarihine kadar 26 sene iki ay 
altı gün hizmeti olub bundan 13 gün sene farkı 
çıkarıldıktan sonra 26 sene bir ay 23 gün hizmeti 
bulunduğu ve buna bir sene iki ay bir gün millî 
mücadele zammı ilâve ve 27 sene üç ay 24 gün 
ve küsuratı altı aydan noksan bulunduğundan 
tayyedilerek 27 sene hizmeti üzerinden 18 lira 
36 kuruş tekaüd maaşı tahsis kılındığı ve bu ke
re Divana vaki itirazı üzerine keyfiyet bir ke
rede mahallinden sorulmuş ve gelen karşılığı bağ
lı tasdiknamede sözü geçen seriye kâtibliğinde 
aidatla çalıştığı teyid edilmiş olub şu vaziyete 
nazaran aidatla geçen hizmetinin kabulile mu-
hassas maaşmın arttırılmasına imkân bulunma
dığı bildirilmekte olduğu; 

Mülkiye tahais şubesi müzekkeresinde de; Şük
rü Uzsalın tahsis dosyasında mevcud hizmet cet
velinde mumaileyhin aidatla geçen hizmeti gös
terilmemiş olub Vekâlet tezkeresinde bahsolundu-
ğu üzere 650 kuruş maaşlı Bursa mahkemesi se
riye zabıt kâtibliğinde 8 mayıs 1326 tarihinde işe 
başlamış ve son vazifesi olan zabıt kâtibliğin-
den 24 - XII : 1936 tarihinde ayrıl
mış olduğu; ancak 1287 doğumlu oldu
ğundan hizmeti 13 - VII - 1936 tarihine kadar 
hesab edilerek Millî mücadele zammının da ilâ-
vesile 27 sene üzerinden 1 -1 -1937 tarihinden 
itibaren 18 lira 36 kuruş maaş bağlanmış oldu
ğu; mahallinden celbedilen tasdikname üç im
zalı bir şahadetname olup bunda adı geçenin 
14 mart 1304 tarihinden 12 kânunusani 1325 
tarihine kadar 250, 300, 400 kuruş aidatla ça
lıştığı ve aidattan artan kısmın tekaüdiye aidatı 
olarak Hazinei maliyeye teslim olunduğu hikâ-

( S . Sayısı : 
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ye edilmekte olduğu; aidatla müstahdem iken 
tavzif olunan bazı memurların tekaüd ve ma-
zuliyet kanunlarından istifadeleri hakkındaki; 
8 mart 1332 tarihli kanunun birinci maddesin
de «ketebei seriye» yazılmış olup bu kanun 1683 
numaralı kanunun 72 nci maddesile ilga edilmiş 
ve kânunuevvel 1930, mayıs 1931 Divanı mu
hasebat raporları üzerine Meclisi Âlice mütte-
haz 669 numaralı kararın 10 ncu fıkrasile 1683 
numaralı kanunun 71 nci maddesinde bu kanu
nun meriyetinden sonra yapılacak tahsislerde 
mütekaddim zamana taallûk etse de 25 seneyi 
ikmalde müessir olacak hizmetlerin bu kanunda 
yazılı olanlardan ibaret olduğu tasrih edilmiş 
bulunduğu esbabı mucibesile kanunun birinci 
maddesine nazaran maaşla ifa edilmemiş olan 
hizmetlerin hizmeti filiyeden addine imkân ol
madığı kabul buyurulmuş olduğundan arzuhal 
sahibinin itirazı yerinde görülmemiş olduğu bil
dirilmekte olmakla Müddeiumumi Enver Arku-
nun evvelce yapılan tahsis muamelesinde muci
bi tadil bir cihet olmadığı yolundaki mütaleası 
da alındıktan sonra icabı müzakere edildi: 

Şube müzekkeresinde bertafsil izah olundu
ğu üzere istida sahibinin tahsis dosyasında mev-
cud müddeti hizmet cetvelinde aidatla geçen hiz
meti gösterilmemiş olmakla beraber bu kere 
ibraz eylediği vesaike göre de 14 mart 304 ta
rihinden 12 kânunusani 325 tarihine kadar 250, 
300, 400 kuruş aidatla Bursa mahkemei şeriyesi 
zabıt kâtibliğinde çalıştığı ve aidattan artan 
kısmı tekaüdatı aidiye olarak hazinei maliyeye 
teslim olunduğu ve aidatla müstahdem iken tav
zif olunan bazı memurların tekaüd ve mazuli-
yet kanunlarından istifadeleri hakkındaki 
8 mart 332 tarihli kanunda yazılı memuriyetler 
arasmda ketebei seriye de zikir ve tadad edil
miş ise de bu kanunun 1683 numaralı kanunun 
72 nci maddesile ilga edilmiş olduğu gibi tekaüd 
muamelesinde ne gibi hizmetlerin hizmeti filiye
den addolunacağı ve hangilerinin tekaüd ma
aşı hesabmda nazarı itibare almacağı tekaüd 
kanununun 23 ncü maddesinde gösterilmiş ve 
71 nci maddesinde de bu kanunun meriyetinden 
sonra yapılacak tahsislerde mütekaddim zama
na taallûk etse de 25 seneyi ikmal için mü
essir olacak filî hizmetler ve tekaüd maaşmın 
hesabında itibare almacak müddetlerin bu 
kanunda yazılı olanlardan ibaret olacağı sa
rahaten gösterilmiş olduğu cihetle tekaüdlük 

( S. Sayısı ; 18 ) 
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muamelesi 1683 numaralı kanunun meriyeti za
manında yapılmış olan müstedinin hizmet müd
detinin hesabında aidatla mesbuk hizmetlerinin 
nazarı itibare alınmasına imkânı kanuni olma
dığına ve binaenaleyh evvelce yapılmış olan tah
sis muamelesinin tebdil ve tadiline mahal gö
rülmediğine ve keyfiyetin Meclisi Aliye arzma 
ve kendisine de bu suretle tebliğine ve bu tebli
ğe aidatından terkettiğini iddia eylediği tev-
kifat için de Maliye vekâletine müracaat ede
bileceğinin ilâvesine Divanı muhasebat kanunu
nun 73 ncü maddesi hükmüne müsteniden ve 
müttefikan karar verildi. 

Avans ilmühaberinin 
Tarihi No. Dairesi Lira K. 

24 - VI - 1936 1/7 Emniyet 50 
8 — Hastalanacak memur ailelerinin muaye

ne ve tedavileri için evlerine gidecek olan kabile 
Nuriye Temutanm zarurî masraflarına karşılık 
olmak üzere Emniyeti umumiye bütçesinin 439 
ncu muvakkat memuriyet harcırahı tertibinden 
verilmek üzere 50 lirayı muhtevi olarak daire
since bit/tanzim tasdik için Divana gönderilen va
sıflan yukarıda yazdı avans ilmühaberinin ted-
kürinde: 

îşbu avansın neye istinaden verilmek istenil
diği dairesinden sorularak alman cevabnameye 
rapten gönderilen Emniyet umum müdürlüğü
nün 1 - VII - 1938 tarihli tezkeresinde kabilelik, 
emniyet teşkilâtına aid 3201 sayılı kanunla görü
len lüzum üzerine kadro meyanma alındığı ve mü
düriyete bağlı memur ailelerine aid doğum işle
rini intaç ve tedavilerini takible mükellef bulu
nan bu memurların vazifeleri itibarile her an 
vukuu melhuz bu gibi halat karşısında en kısa 
vasıtalardan hemen ve derhal istifade etmek su-
retile icabeden mahallere yetişmek mecburiyetin
de bulundukları ve bu itibarla nakil vasıtalarına 
verecekleri masarifi zaruriyenin ellerinde avans 
olarak bulundurulması keyfiyetinde ihmal 
gayri kabil mutlak ve mübrem bir ihtiyaç olduğu 
ve esasen bu avans yedlerinde bulunmadık
ça vazife görebilmelerine de imkân olamayacağı 
beyanile tasdikinde ısrar edildiği anlaşılmış ise de 
sözü geçen 3201 sayılı teşkilât kanununun 89 ncu 
maddesinde: 

(Hastalanan emniyet teşkilâtı mensublarnı-
dan ayakta ve evlerinde tedavileri kabul olunan-

L( S. Sayısı ; 18 ) 

8 — 3201 numaralı Emniyet teşkilâtı ka
nununda Emniyet memurları ailelerinin tedavi 
masraflarının Emniyet bütçesinden verileceğine 
dair bir hüküm mevcud olmadığından emniyet 
memurları ailelerinin muayene ve tedavileri için 
evlerine gönderilecek kabileye zarurî masraf 
karşılığı olarak verilmek istenilen avansm ka
bulüne imkân olmadığı yolunda Divanca verilen 
karar muvafık görülmüştür. 

Divanı muhasebat E. R. Na 
Trabzon 

Mitat Aydın 
Kâtib 

Kastamonu 
Hilmi Çoruh 

Balıkesir 
Muzaffer Akpınat 

Bolu 
E. Yerlikaya 

Kastamonu 
Nuri Tamaç 

Kırşehir 
H. Börekçi 

Maraş 
M. Erten 

M. M. 
Trabzon 

Mitat Aydın 

Balıkesir 
Hilmi ŞeremetU 

Bolu 
Cemil Özçağlar 

Burdur Kastamonu 
M. Sanlı H. Bide 

Ordu 
AJımed İhsan Tokgöz 

Muğla 
M. Cemal Karamuğla 
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îârın ilâç masrafları Emniyet umum müdürlüğü 
bütçesinden tesviye olunur, hastaneye sevkile te
davilerine lüzum gösterilenler Devlet hastaneleri-
le hususî idarelere ve belediyelere aid hastanelere 
yatırılır ve meccanen tedavi olunur) diye yazılı 
olup memur ailelerine de mezkûr madde ahkâmı
nın tatbik edilmesine imkân görülemediğinden bu 
husus için tanzim edilen avans ilmühaberinin red
dine birinci derece karar verildiğinden sözü geçen 
avans ilmühaberi Emniyet işleri umum müdürlü
ğüne iade kılınmıştır. 

(S . Sayınc 18), 





S. Sayısı: 26 
Eşmenin Bozlar köyünden Akıhcıöğullarından Hüseyinoğlu 
Mustafa Akıncının ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/24) 

T. C. 
Başvekalet 10-11-1938 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı : 4/8339 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmek maddesinden suçlu Hüseyin oğlu 1316 doğumlu Mustafa Akmcmın ölüm ceza
sına çarptırılması hakkında Uşak Ağır Ceza mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi birinci 
ceza dairesince tasdik edilerek Teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince icabı 
yapılmak üzere Adliye vekilliğinden 9 - 11 - 1938 tarihli ve Ceza îş. U. Md: 448/243 sayılı tezkere 
ile gönderilmiş olan ilâm ve bu işe aid evrak bilece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

C. Boyar 

Adliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Adliye encümeni d -V -1939 

v Esas No. 3/24 
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 
Esmenin Bozlar köyünden Ali Yılmaz karısı 

Emineyi taammüdle öldürmekten suçlu ayni 
köyden Akmcıoğullarından Hüseyinoğlu 1316 
doğumlu Mustafa Akmcmm ölüm cezasma mah
kumiyeti hakkında Uşak Ağır ceza mahkemesin
ce yerilen kararm tasdikma dair Temyiz mah
kemesi birinci ceza dairesinden sadır olan 
24 - IX -1938 tarih ve 2905/3287 sayılı ilâm mü-
teakib kanunî muamelenin ifası için Başvekâle
tin 10 - XI -1938 tarih ve 4/8339 sayılı tezkere-
sile Adliye encümenine havale edilmekle mez
kûr ilâm ve dava dosyası tedkik edildi. 

Mustafa Akmcmm aralarında nizalı tarlasını 
istemesi yüzünden muğber olarak yeğeni Alinin 
karısı Emineyi öldürmeyi tasmim eylediği ve 
hâdise günü evinde uyurken çifte tüfeğile kadı
nı kalbinden yaralayıp öldürdüğü sabit görüle
rek ölüm cezasma mahkûm edildiği anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde Mustafa Akın

cıya hükmedilen Ölüm cezasmm hafifleştirilme-
sini veya değiştirilmesini müstelzim bir sebeb gö
rülemediğinden teşkilâtı esasiye kanununun 26 
ncı maddesi mucibince cezasmm infazma karar 
verilmesi hususunun Umumî Heyetin tasvibine 
arzına encümence ittifakla karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. En. Rs. M. M. Kâtib 

Çorum Kocaeli Bize 
Münir Çağıl Salâh Yargı Fuad Sirmen 

Balıkesir Bingöl Bursa 
O. Niyazi Burcu Feridun Fikri Atıf Akgüç 

Erzincan Gazianteb Kayseri 
A. Fırat Ö. Aksoy Suad Ürgüplü 

Kocaeli Konya 
Ragıb Akça G. Gültekin 

Mardin Trabzon 
H. Menemencioğlu F. A. Barutçu 





S. Sayısı: 37 
Denizaltı sınıfı mensublanna verilecek zamlar ve tazmin
ler hakkındaki 3486 sayılı kanunun I, 2 ve 3 ncû madde
lerinin tadüine dair kanun lâyihası ve Millî müdafaa ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (1/40) 

T.C. 
Başvekâlet 9-1-1939 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/152 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Denizaltı mensublanna verilecek zamlar hakkındaki 3486 sayılı kanunun 1, 2 ve 4 ncü maddele

rinin tadili hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 26-XII-1938 
tarihinde tadilen Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul

muştur. ;. • 
Başvekil 

(7. Bayar 

Esbabı mucibe 

1 — Denizaltıcı sınıfı mensublanna verilecek zamlar ve tazminler hakkında vekâletimizce ha
zırlanan Hükümete arzedilmek üzere takdim kılınan kanun projesi B. M. M. ince kabul ve tasdik 
edilecek resmî gazetenin 3955 sayılı nüshasında intişar etmiştir. Ancak; vekâletimizin teklif etmiş 
olduğu kanun projesi ile neşrolunan kanunun 2. ve 4. maddeleri arasında ufak bir kelime değişikliği 
bulunmaktadır. Bu değişiklik kanunun ruhunu tamamen tebdil ettiğinden kanunun neşrindeki 
maksadı kaybetmektedir. 

2 — Madde hakkındaki Hükümetin teklifinde (Denizaltıcılık zamlarını alabilemk için bilfiil 
denizaltı gemilerinde çalışmak veya her altı ayda en az on beş saat dalış yapmak şarttır.) keza 4. 
madde hakkındaki teklifinde (yedek kadrosunda bulunan denizaltıcılar da, denizaltı gemilerinde 
bilfiil çalıştıkları veya her altı ayda en az on beş saat dalış yaptıkları takdirde birinci madde hü
kümlerine tevfikan denizaltıcılık zammı alırlar.) denilmektedir. Mezkûr kanun lâyihası hakkmda 
Millî Müdafaa-ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1106) S. sayısı 284 ün 4. ve 5. sahifelerindeki 
Hükümetin teklifi ve encümenlerin değiştirişlerinde de bu maddelerdeki (veya) kelimeleri aynen 
kabul edilmiştir. Halbuki 9 - temmuz - 1938 tarih ve 3955 saydı resmî gazete ile neşredilen 3486 
sayılı kanunda bu (veya) kelimeleri (ve) olarak ' yazılmıştır ki bu değişiklik, hava sınıfı mensub
lanna verilecek zamlar ve tazminler hakkındaki kanun ile muvazî olarak ve ayni haklar gözetile
rek hazırlanan kanunun denizaltıcılara aid olan kısmındaki esasatı tamamen değiştirmekte ve bir 
çok mükteseb haklarm ziyama sebeb olmaktadır. Yurd müdafaasını ayni müşkül şartlar altmda 
deruhde eden bu iki smıfm hakları gözetilirken bir kelime değişikliği ile bunlardan birisinin ta
mamen mağdur edilmesi hak ve nısfete uygun olmryacağmdan 2 ve 4. maddelerdeki (veya) keli
melerinin teklif edilen projesinin aslmda olduğu gibi kabul edilmesini; 

2 — 3486 sayılı kanunun 1. maddesinin 3. fıkrasında (denizaltı kursu talebelerine, dalış talim
lerine başladıkları tarihden itibaren diploma tarihine kadar her ay 20 lira tahsisat verilir.) denil
mektedir. Kursları ikmal eden erler bilfiil denizaltıcı olduktan sonra alacakları tahsisat 3486 sa-



yılı kanuna bağlı cedvele göre olacağından kurstabulunduklan zaman aldıkları tahsisattan az ola
caktır. Kursu ikmal edib usta er oldukları zaman kursa nazaran daha az para almaları terakki ve 
terfih kaidesini bozacağından ve esas diğer kurslarda bulunan deniz erlerine ayrıca bir tahsisat 
verilmediğinden bu 3. fıkranın nihayetine (Erler bu zamdan istifade edemez.) diye bir ilâve yapıl
masının uygun olacağını arzederim, 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
M. M. Encümeni 2-V-1939 
Esas No. i/40 
Karar No. 3 . 

Yüksek Başkanlığa 

Denizaltı mensublarma verilecek zamlar 
hakkındaki 3486 sayılı kanunun 1, 2 ve 4 ncü 
maddelerinin tadili hakkında Millî Müdafaa ve
killiğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
tadilen Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
duğuna dair olub geçen intihab devresinde mü
zakeresi icra ve Yüksek Başkanlığa sunulan ve 
intihabın yenilenmesi hasebile hükümsüz kalan 
ve bu kerre tekrar müzakere edilmek üzere En
cümenimize verilen Başvekâletin 9 kânunusani 
1939 tarih ve 6/152 numaralı tezkeresi Millî Mü
dafaa vekilliğinden gönderilen memuru huzu
runda okundu ve görüşüldü. 

Esbabı mucibede bildirildiği veçhile denizaltı 
subaylarından yedek subay kadrosunda mevcud 
olanların da altı ayda en az on beş saat dalış 
yapmakla 3486 numaralı kanunun ikinci ve dör
düncü maddeleri mucibince denizaltı zamlarına 
istihkak kesbedebilmesi için teklif edilen tadil 
şekli yerinde görülmüştür. Denizaltı kursları
na birinci maddenin üçüncü fıkrasına yapılacak 
ilâveye gelince; bunların kursa devamları müd-
detince verilecek tahsisatın diploma almalarını 
müteakib alacakları tahsisattan ziyade veril

memesi için tahgisatm tamamen kaldırılması 
hakkındaki Hükümetin teklifi yerinde görülmüş 
ve bilâkis bunların şevk ve heveslerini ve bu 
müşkül vazifeye bağlılıklarını arttırmak için bir 
mikdar tahsisat verilmesi Encümenimizce müna-
sib görülmüştür. Ancak kurs müddetince veri
lecek tahsisatın diploma aldıktan sonraki tahsi
satlarından fazla olmaması mahzurunu da kal
dırmak için kursa devama ve dalışa başladıkla
rından itibaren her ay beşer liranın itası muva
fık görülerek lâyihanın birinci maddesi değişti
rilmek suretile Encümenimizce kabul edilmiş 
ve havalesi mucibince Bütçe encümenine veril
mek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 
M. M. E. Reisi M. M. Kâtib 
Diyarbakır Erzurum Samsun 

K. Sevüktekin Ş. Koçak B. Barkın 
Çankırı Erzurum Gümüaşne 

Dr. A. Arkan S.Altuğ Ziya Zarbun 
İstanbul Konya Malatya 

Dr. H. Ş. Erel Vehbi Bilgin O. Koptagel 
Manisa Muğla Samsun 

K. N. Duru S. Güney Amiral F. Engin 
Seyhan Urfa 

Sinan Tekelioğlu Ahmed Yazgan 

( S. Sayısı : 37) 



Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 9-V-1939 

M. No. 15 
Esas No. 1/40 

Yüksek Reisliğe 

Denizaltı mensublarma verilecek zamlar hak
kındaki 3486 sayılı kanunun 1, 2, ve 4 ncü mad
delerinin tadili hakkında olup Başvekâletin 
9 -1 -1939 tarih ve 6/152 sayılı tezkeresile Yük
sek Meclise sunulan kanun lâyihası Millî Müda
faa encümeni mazbatasile birlikte encümenimi
ze verilmiş olmakla Millî Müdafaa vekâleti De
niz müsteşarı hazır olduğu halde okundu ve ko
nuşuldu : 

Lâyihanın, denizaltı mensublarma verilecek 
zamlar hakkında geçen sene kabul edilen 3486 
sayılı kanunun bazı hükümlreinde görülen nok
sanların ikmali maksadile sevkedildiği yapılan 
tedkikattan ve alınan izahattan anlaşılarak lâ
yiha esas itibarile encümenimizce de kabul edil
miş ve* Millî Müdafaa encümenince hazırlanan 
metin müzakereye esas tutulmuştur. 

Lâyihanın birinci maddesi hakkındaki Millî 
Müdafaa encümeni esbabı mucibesine encüme
nimizce de iştirak edilerek aynen kabul edilmiş
tir. 

Lâyihanın ikinci maddesile tadil edilmek is
tenilen 3486 sayılı kanunun ikinci maddesi hük
mü denizaltı gemileri haricinde istihdamlarına 
zaruret hâsıl olan denizaltı mensublarınm da 
hava sınıfında olduğu gibi altı ayda en az on 
beş saat dalmak şartile denizaltıcılık zammını 
alabilmelerini temin için vazedilmiştir. Halbuki 
maddenin yazılış tarzına nazaran bilfiil deniz
altı gemilerinde bulunanların dalış yapmasalar 
dahi bu ücreti alabilecekleri anlaşılmakta olup 
verilen izahata nazaran ise maksad bu olmadığı 
anlaşıldığından madde maksadı temine yeter şe
kilde yeniden yazılmıştır. 

Üçüncü madde bu lâyihanın ikinci maddesile 
temin edilmek istenilen hususu yedekler hak
kında da temin etmek maksadile sevkedildiği 
anlaşılmıştır. Yedek olsun, asıl olsun dalış zam

mı alabilmek ıçm asıl kanunun koyduğu şart
ların yerine gelmesi lâzımgeleceği tabiî görül
mekle bu maksadın da asıl kanunun dördüncü 
maddesinde yedekler hakkındaki hükmü ihtiva 
eden birinci fıkrasının kaldırılması suretile te
min edileceği anlaşıldığından mezkûr madde 
dahi o yolda değiştirilmiş ve kaldırılan fıkra
daki yedek tabirinden maksad denizaltı gemi
leri haricinde istihdam edilen denizaltı men-
subları kasdedilmiş olub halbuki bu tabir bu 
gün ihtiyatlar hakkında istimal edilmekte ol
duğundan değiştirilen maddenin ihtiyat tâbiri 
dahi yedek tabirine tebdil edilmek suretile mad
de maksadı ifade eder bir şekle konulmuş ve 
dördüncü madde dahi Hükümetin teklifi şek
line irca edilmiştir. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyi
hası umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
İsparta 

Mükerrer», Unsal 
Kâtib 

İstanbul 
F. öymen 

Elâzığ 
M. F. Altay 

Kastamonu 
T. Coşkan 

Kocaeli 

R. V. 
Kayseri 

F. Baysal 

Bolu 
Dr. Zihni Ülken 

A. S. Akbaytuğan 
Muş 

Ş. Ataman 
Trabzon 
Sırrı Day 

Erzincan 
1. Artun 

Kırklareli 
B. Denker 

Mardin 
R. Erten 

Ordu 
H. Yalman 

Urfa 
Sami îşbay 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Çanakkale 
R. Bulayırh 
Gümüşane 
D. Sakarya 

Kırşehir 
M. Seyfeli 

Muğla 
H. Kitdbcı 

Srvas 
Remzi Çiner 

Yozgad 
A. Sungur 

Yozgad 
S. îçÖ9 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3486 sayılı denizaltı sınıfı mensublarına 
verilecek zamlar ve tazminler hakkında
ki kanunun 1, 2 ve 4 ncü maddelerinin 

tadiline dair kanun lâyihası 
MADDE 1 — 3486 sayılı kanunun 1 nci mad

desinin 3 ncü fıkrasmm sonuna : 
(Kursa devam eden erler bu zamdan istifade 

edemezler), cümlesi ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — 3486 sayılı kanunun 2 nci mad
desi aşağıdaki gibi düzeltilmiştir. 

(Denizaltıcılık zamlarını alabilmek için bil
fiil denizaltı gemilerinde çalışmak veya her altı 
ayda en az on beş saat dalış yapmak şarttır. Bu 
suretle yapılan dalışlar müteakib altı aylık dev
re içinde dalmmasa dahi denizaltıcılık zammı 
almağa hak kazandırır). 

MADDE 3 — 3486 sayılı kanunun 4 ncü mad-
maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki gibi düzel
tilmiştir : 

(Yedek kadrosunda bulunan denizaltıcılar 
da, denizaltı gemilerinde bilfiil çalıştıkları veya 
her altı ayda en az on beş saat dalış yaptıkları 
takdirde birinci madde hükümlerine tevfikan 
denizaltıcılık zammı alırlar). 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTÎRİŞİ 

3486 sayılı denizaltı sınıfı mensublarına 
verilecek zamlar ve tazminler hakkında
ki kanunun 1, 2 ve 4 ncü maddelerinin 

tadiline dair kanun lâyihası 
MADDE 1 — 3486 sayılı kanunun birinci 

maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 
Denizaltı kursu talebelerinden kursu ikmal 

edip te diploma alan denizaltıcı subay, gedikli 
erbaş ve erata hizmet seneleri itibarile bağlı 
cedvele göre her ay denizaltıcılık zammı verilir. 

Denizaltıcılık zamlarının üçüncü hizmet sene
sinden itibaren tezyidi, denizaltıcılıkta ilk iki 
senenin hitamını takib eden malî sene ihtidasın
dan başlar. 

Denizaltı kursu talebelerine, dalış talimlerine 
başladıklaı tarihten itibaren diploma tarihine 
kadar her ay yirmi lira tahsisat verilir. 

(Denizaltı kursuna devam edip dalış talim
leri yapan talebeden erata, kurs müddetince be
şer lira tahsisat verilir). 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 4 — 3486 sayılı kanunun neşri tari
hinden muteberdir. 

(S. Sayısı : 37) 
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T3ÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞİ 

Denizaltı sınıfı mensublarına verilecek 
zamlar ve tazminler hakkındaki kanun
da bazı değişiklikler yapılmasına dair 

kanım lâyihası 
MADDE 1 — Millî Müdafaa encümeninin 

birinci maddesi aynen 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun ikinci madde
si aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

(Denizaltıcılık zamlarını alabilmek için her 
altı ayda en az on beş saat dalış yapmak şarttır. 
Bu suretle yapdan dalışlar müteakib altı aylık 
devre içinde dalmmasa dahi denizaltıcılık zam
mı almağa hak kazandırır). 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 4 ncü mad
desi aşağıdaki kibi değiştirilmiştir: 

(Yedek deniz subaylarına, denizaltı gemi
lerinde bilfiil çalıştddarı müddetçe birinci mad
de hükümlerine tevfikan denizaltıcılık zammı 
verilir. Bunlardan manevra ve tatbikat dola-
yısile çağırılarak denizaltı gemilerinde bilfiil va
zife verilenlere, evvelce almış oldukları denizal-
tıcılık zammı üzerinden denizaltı gemilerinde ça
lıştıkları müddetçe denizaltıcılık zammı verilir. 
Bir aydan noksan hizmetler için tam ay hesabile 
tediyat yaplır). 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen 

(S/'Saykİ8fJ 
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MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini İcra

ya Millî Müdafaa ye Maliye vekilleri memur
dur. 

26 - XH - 1938 
Bş. V. 
G. Bayar 
Da. V. 

D. R. Saydam 
Mf. V. 

S. Ankan 
S. I- M. V. 

Dr. B. Alataş 

Ad. V. M. M. V. 
Hilmi Uran K. Özalp 

Ha. V. Mal. V. 
Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 

Na. V. Ik. V. 
A. Çetinkaya 

G. t V. Zr. V. 
Bana Tarkan Faik Kurdoğlu 

MADDE 5 — Hükümetin 5 ndİ maddesi ay
nen 

(S, Sayısı; 37) 
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MADDE 5 — Hükümetin 5 nci maddesi ay

nen 

» • « 
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