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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Birinci celse 
Vergilerde itiraz ve temyiz usullerine ve merci

lerine ve vergi ihbarnamelerinin tebliğ suretine dair 
kanun lâyihasının muvakkat bir encümende tedkikı 
kararlaştırıldıktan sonra 

Dört kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına, 
Bedri Gürgünün mahkûm olduğu cezanın affinin 

muvafık olmıyacağına dair mazbatalarla 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 1934 malî yılı 

hesabı katğisine 
Vangölü sefain işletme idaresinin 1933 ve 
Ayni idarenin 1934 malî yılı hesabı katğilerme da

ir kanun lâyihaları kabul edildi. 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve taadülü 

hakkındaki kanun lâyihasının encümenden gelen üç 
maddesile birinci muvakkat maddesi kabul ve bir 
maddesi encümene verildi. 

İkinci muvakkat madde üzerinde müzakere cere
yan ettikten sonra teneffüs için celse tatil olundu. 

ikinci celse 
İkinci muvakkat madde üzerinde müzakereye de

vam edilerek neticede nazarı itibare alınan takrirlerle 
birlikte madde encümene tevdi edildikten sonra cuma 
günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Reis vekili 
Dr. M. Germen 

Kâtib 
Niğde 

C. Oral 

Kâtib 
Çanakkale 
Z. G. Etili 

HAVALE lEDÎLEN EVRAK 
Tezkereler 

1 — Bina vergisi hakkındaki 1837 sayılı kanunun 
3 ncü maddesinin 6 ncı fıkrasının tefsirine dair Baş
vekâlet tezkeresi (3/121) (Dahiliye, Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

2 — Mart : mayıs 1939 aylarına aid raporun su

nulduğu hakkında Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi 
(3/122) (Divanı muhasebat encümenine). 

Mazbatalar 
3 — İskân kanununun 36 ve 37 nci maddelerinin 

tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve İskân kanunu 
Muvakkat Encümeni mazbatası (3/113) (Ruznameye). 

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

BAŞKAN — Şemsettin Gimaltay 
KÂTÎBLER : Bekir Kaleli (Gazianteb); Cavid Oral (Niğde) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. Söz Hariciye 
vekilinindir. 

HARİCÎYE V. ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU (İz
mir) — Arkadaşlar; Gelecek hafta celselerinin 
birinde, Büyük Meclis, kendi tasdik ve tedkikı-
na arzedilecek bir kanun lâyihası bulacaktır. 

Bu kanun lâyihası, bir anlaşma, bir protokol, 
bir zabıtname, iki lâyiha ve üç mektubdan ibaret 
olacaktır. Bu gün imza edilmiş olan bütün bu 
vesikalar Hatay topraklarının Türk topraklarına 
kavuştuğunu gösteren senedlerdir. (Bravo ses
leri, şiddetli ve sürekli alkışlar) 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 

1 — Açıkta veya vekâlet emrinde iken ücretli 
bir vazifeye tayin edilen memurların kesilmiş olan 
açık maaşlarının ücretli vazifelerinin lâğvi ha
linde iadeten tahsisi icab edib etmeyeceğinin tef
siri hakkmdaki tezkerenin geri verilmesine dair 
Başvekâlet tezkeresi 

BAŞKAN — Ruznameye geçiriyoruz. 
20 - VI -1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Açıkta veya Bakanlık emrinde iken ücretli 

bir vazifeye tayin edilen memurların kesilmiş 
olan açık maaşlarının ücretli vazifelerinin lâğvi 
halinde iadeten tahsisi icab edip etmiyeceğinm 
tefsiri hakkmdaki 13 - II - 1935 tarih ve 6/3082 
sayılı tezkerenin geri gönderilmesine yüksek mü
saadelerini rica ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

BAŞKAN — Usulen iade ediyoruz. 
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4 — MÜZAKERE I 

1 — Poshofun Humami§ köyünden Osmanoğ-
lu Habib Kocakın ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encü
meni mazbatası (3/31) [1] 

(Mazbata okundu). 
BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea 

var mı?. Yüksek tasvibinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil

miştir. 
2 — Su şehrinin Aşağı Akviran köyündeki 

Azatoğullarmdan Yunusoğlu Bilâl Selin ölüm 
cecasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/92) [2] 

(Mazbata okundu). 
BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var 

mı?. Yüksek tasvibinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 — Tefenninin Söğüd köyünden Bekiroğlu 
Memed Emin Özçakırm ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye en
cümeni mazbatası (3/35) [3] 

(Mazbata okundu). 
BAŞKAN — Mazbata hakkmda mütalea var 

mı?. Yüksek tasvibinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

4 —- Devlet denizyolları isletme umum mü
dürlüğü 1939 malî yılı 11 aylık bütçesi hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/185) [4] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
söz isteyen var mı?. 

ALI RANA TARHAN (İstanbul) — Bütçe 
encümeninden bir ricada bulunmak istiyorum. 
Bugün ruznamede bulunan iki bütçenin ted-
kikı münasebetile, Encümen Denizbank ve onun 
yerine kaim olan dairelerin tahsisat ve kadro
ları arasında bir mukayese yapmış olacaktır. 
Bu mukayesenin neticesini bildirmek lütfunda 
bulunmalarını rica ederim. 

BÜTÇE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Hükümetin bu lâyihaya bağlı olarak takdim et
tiği kadroda, Denizbankta mevcud olan kadro
lara nisbetle 200 bin liralık bir tasarruf vardır. 
Bunların masarifi umumiyesi ve işlerinin ica-
bettirdiği diğer masrafların mukayesesine ge
lince ; malûmu âliniz bundan evvel, bu müessese, 
bir bütçe ile idare ediliyor değildi. Binaenaleyh 
gördük ki idare, mümkün olduğu kadar tasar-

[1] 100 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 101 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[3] 102 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[4] 133 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

»İLEN MADDELER 

rufa riayet etmiştir. Bundan başka bu varida
tın karşılığı olmak üzere yeni tesisata aid hiz
metleri de gördük ve kabul ettik. Başka maru
zatım yoktur. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — iki müessese 
arasında 200 000 lira kadar bir tasarruf var de
diniz. Sormak istediğim şudur : Denizbank 
banka muamelesi yapıyormu idi? yaptı ise temin 
ettiği kâr böyle iki, üç yüz bin lirayı geçiyor 
mu idi? Bu tasarruf hakikî midir? Yoksa banka 
muamelesinin durmasile bir zarar hâsıl olmuş 
mudur? Bunu söylesinler. 

MÜNAKALÂT VEKlLİ ALÎ ÇETlNKAYA 
(Afyon Karahisar) — Denizbankm dokuz aylık 
bir hayatı vardır. Dokuz ay zarfmda böyle mu
amele denilecek kadar esaslı bir şey yapmamış
tır ve % 7,5, 8, 8,5 faizle para almıştır ve bu pa
rayı etrafa icab ettikçe vermek istemiştir. Ta-
biatile ağır bir muameleye namzed bulunmuş
tur. Onun için yaptığı, muamele denilecek esas
lı bir şey yoktur. Şimdi denizbankm kadrosun
da, arkadaşımızın dediği gibi 200 000 lira kadar 
bir tasarruf vardır. İlk teşekkülünde 200 kü
sur memur alınmıştır, kendisinin teşekkülünden 
itibaren bu memurların bir kısmı kendi kendile
rine çekilmiştir. Bir kısmı da arkadaşımız za
manında, benden evvel bir tasfiyeye tâbi tutul
muştur, onlar da çekilmiştir. Az bir mikdarmı 
da biz kendi kadromuz dahilinde yerleştirdik. 
Tam bir kadro halinde vaziyeti tanzim, tesbit 
etmiş bulunuyoruz. 

REFlK İNCE (Manisa) — Bütçesini müza
kere edeceğimiz Denizyolları yakm zamanda bu 
müessese üzerinde bizim iki zihniyet taşıdığı
mızın ifadesine makes olan bir idaredir. Daha 

evvelce adı Seyrisef ain, bilâhare Denizyolları olan 
ve nihayet Denizbanka tahavvül eden bu mües
sese bu gün bir Devlet müessesesi halinde ve te
şekkülü, faaliyeti, memuriyeti ve hizmeti nok
tasından muayyen bir çerçeve, resmî çerçeveye 
bağlı bir müessese olarak iş görecektir. Deniz
bankm hayatı 17 ay sürmüştür. 1938 senesi kâ
nunusanisinden itibaren mevkii meriyete geçen 
bir kanunla işe başlayan Denizbank nihayet bu 
haziran içinde tarihe karışmıştır. On'yedi aylık 
hayatı içinde kendisinin vazmda âmil olan esba
bı mucibeyi tahakkuk ettirememiş olması bizi 
yeni bir tedbir almağa sevk ve mecbur etmiştir. 
Orada tamamen ticarî bir müessese olmak üze
re tesis edilen ve bir çok perakende müesse-
satı bahriyeyi dahi ihtiva etmek üzere toplu bir 
camia haline getirdiğimiz Denizbankı bu sefer 
inkisam ettiriyor, limanlara ayırıyor ve deniz
yolları seferleri işlerine ayırıyoruz. Bir zaman 
için topluluğun husule getireceği menfaatler, ge
rek Hükümet esbabı mucibesinde, gerek Bütçe 
ve tktısad encümenleri esbabı mucibelerinde f ev-
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kalâde sarih bir surette ifade edilmiş olmasına 
rağmen ve hatta bunların serbest ve bir tüccar 
gibi hareketlerindeki f aideler iş üzerinde daha 
müsmir neticeler vereceği yolundaki tahminle
re rağmen bu kanaatlerin husul bulmadığını gör
mekten mütevellid bir zihniyetle şimdi işi husu
siyetten çrkanb, umumiyete kalbetmiş oluyoruz, 
yani burada doğrudan doğruya, bütün efal ve 
harekâtında ancak kanunun istikameti dairesin
de hareket etmeğe ve başında bulunan adamla
rın şu veya bu kararlarının takdire müteallik 
olan muamelelerinin önüne geçilmesine doğru bir 
adım atılmış oluyor, yani adım değilse de bir 
yol tutmuş oluyoruz. 

Kendi kanaatimce bu kadar büyük bir tesisin 
17 aylık gibi bir millet ömründe, bir Devlet öm
ründe saat denemeyecek kadar kısa bir za
manda verdiği netice üzerinde müsbet bir kana
at hâsıl etmiş değilim. Maamafih, biz kanunla 
kabul etmiş olduğumuza göre bu gün deniz yol
ları idaresi eski Seyrisefain idaresinin bir cildi 
sanisi olarak karşımızda bulunuyor? Bu tarih ve 
mukayesenin bize verdiği ders şu olmalıdır, 
bir zaman için eskiden resmî kanalla işlediği za
man muvaffak olamadığını gördüğümüz mües
seseye yani resmî makinelerin icabile mu

vaffak olamadığımızı gördüğümüz bir müesseseye 
hususî makinalar salâhiyetini verdik. 17 
ay tecrübe ettik, bu sefer dahi muvaffak ola
madığını görünce gerisin geriye ayni vaziyete 
dönmüş oluyoruz. Şimdi gerek eski resmî idare 
olsun, gerek yeni idare olsun; her ikisinden mil
letçe istediğimiz şey süratle, emniyetle, medeni
yetin icab ettirdiği şekilde muntazam faaliyettir. 
Bilhassa denizyolları gibi vasfı, yalnız muame
lâtı ticariye ve nakilden ibaret değildir. Yarm 
bir harb zuhurunda Devletin hayatma müteallik 
mesailde ön ayak olacak bu müessesenin içinde 
medeniyetin en teknik ve hurda vesait ve mü
kemmeliyette yürüdüğünü görmek ve bunu is
temek hakkımızdır. Bu bakımdandır ki, bu mü
essesenin içinde yaşayan adamlar ve başmda bu
lunan insanlar her şeyden evvel bir memur zih
niyetinin muayyen makine içinde önüne gelen işi 
gördüğünü zannetmekten mütevellid bir tesiri 
bulunmaktan ziyade, her işin çabuk ve munta
zam görülmesinden ayrı olarak daha ileriye doğ
ru hareketli ve hayatiyet göstermesini temenni
den ibaret olacaktır. Çok temenni ederiz ki, 
Denizyolları idaresinin, daha evvel Seyrisefain 
idaresinin halâ borçlarını ödemekle devam eden 
vaziyetimiz bize Seyrisefainin Devlet hissesin
den ödenmekte devam edegeldiğimiz 5 - 6 mı, 4 
milyon mu borcunu kendi yağı ile kavrulmamak 
vaziyetinden doğan bu vaziyeti artık bu yeni 
idare, yeni zihniyetlerimizin icab ettirdiği yeni
likle bize o hadiseleri birer masal halinde bırak-
mış olsun. 

Kabul etmemiz lâzongelir ki, şimendifercilik-
te hakikaten mucibi iftihar bir faaliyet ve yeni-
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lik hareketi gösterdik. Yine kabul etmemiz lâ
zımdır ki, Seyrisefain ve denizyolları mahiyetin
de olsun, veya denizbank mahiyetinde olsun 
veya bu günkü adı ile denizyolları şeklinde olsun 
- tabiî bu üçüncüsü hakkında bir şey diyemeyiz, 
çünkü yeni teşekkül ediyor - teşekkül eden mü
esseselerde karada gösterilen muvaffakiyeti gös
termekten sarfı nazar menfi bir netice karşısın
da kaldık. Bizim eski Nafia ve şimdi Münakale 
vekilimiz Ali Çetinkayanm, bilhassa şimendifer-
cilik babında, şimendiferciliğin icabettirdiği 
tedbirleri tatbik ettirmek hususundaki azmini 
burada defatle takdir etmiş oluyoruz. Ben 
şahsan Devlet demiryolları müstesna olmak 
üzere bu gibi muamelâtı ticariyenin - çünkü 
Devlet demiryolları filen isbat etmiştir - Böyle 
liman işletmek, vapur işletmek ve buna mümasil, 
mahiyeti itibarile ticarî ve hususî bir meslek 
terbiyesine mütevakkıf müesseselerin müsbet 
netice verebilmiş olması için, onu idare edenlerin 
o hususiyetle mütenasib bir meslekî vukuf, ve 
terbiye ve halkm ihtiyaçlarını tatminden 
zevk duyacak hususî bir kabiliyete malik olma
ları lazım geldiği kanaatindeyim. 

Efendim ne yapayım, vaktim geldi, artık ça
lışamam diye vinç altmda bulunan malları yük-
letmiyecek kadar memur zihniyetinin, paydos 
oldu deyip mavunada yükleri gelecek sefere 
bıraktıracak kadar lâkayid bir haleti ruhiye, çok 
ümidvarmı ki, Ali Çetinkaya gibi bir arkadaşın 
zamanmda artık kalmryacaktır. Her kesin ken
dine mahsus bir mesuliyeti vardır. Fakat halkla 
doğrudan doğruya temas eden müesseselerin 
mesuliyeti gayet şümullüdür. Bir konşimento, 
bir manifesto, bir tahmil ve tahliye keyfiyeti 
ve insanların paralarını aldıktan sonra girdikleri 
kamarada şu veya bu şekilde istenilen temizli
ğin, intizamın, istirahtm bulunmamasından hu
sule gelecek menfi tesir, memleketin Devlet mü

esseseleri hakkında adetâ aleyhine bir propaganda 
vesilesi olur. Nasıl ki şimendiferlerimiz, bu gün 
için memleket evlâdlarmm Devlet müessesatma 
ve binnetice Devlete bağlılığına güzel bir pro
paganda ve muvaffakiyet müessesesi olmuşlarsa, 
çok temenni ederim ki, Deniz yolları idaresi dahi 
ayni şekilde, intizam ve mükemmeliyeti göster
miş olsun. Sözlerim, mahiyeti itibarile, zannede
rim ki, hepinizin temennisinin bir tercümanıdır. 
tnşaallah asarını görmekle ayrıca iftihar duya
rız. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Denizbank yerine, 
deniz işletme idaresi kaim oluyor ve Münakalât 
vekâletine raptediliyor. Bendenizce bundaki isa
bet çok yerindedir. Bir kaç sene evvel Trabzona 
seyahat ediyordum. Istanbuldan vapura bindim. 
Vapurda Karsda taahhüde girmiş bir tüccar var
dı. Samsunu geçtikten sonra vapur tahminen 
8 - 10 saat bir taahhür yaptı. Tüccar, benim de
pozitim yanıyor, irad kaydolunacak, ben mah
volacağım diye çcrpmryordu, kaptana bir az sür* 

— 302 — 



t : SO 23-6-İ939 Ö : İ 
at veriniz diyordu, tesadüfen vapurda müfettişde 
varmış. Şimendifer idaresi olsaydı böyle bir 
taahhürü telâfi için sürat verirdi, ben de vaktile 
bu taahhüdümü ifa ederdim, ne çare ki denizde
yim rica ediyorum telâfi edin «dedi ve şu cevabı 
aldı: emir vardır, kömürden tasarruf lâzımdır, 
telâfi edemeyiz, sizin müstacel işiniz var idise 
neden bir gün evvelki vapura binmediniz» Bu 
adam üstelik bir de tariz iştti. O vakit bu adam
cağız dedi ki, «Temenni ederim Çetinkayanm 
pençesine düş.» Ben buna şahid oldum. İnşaallah 
bundan sonra vapurlarda taahhür olmaz ve kö
mürden tasarruf kaygusile yavaş hareket edil
mez, bu müteahhidlerin de depozitleri yanmaz. 

HAKKI KILICOĞLU (Muş) — Arkadaşlar, 
ben büsbütün başka bir noktaya temas edeceğim. 
O da; bu gibi teşekküllerde halka bir hisse veril
memiş olmasıdır. Öyle düşünüyorum ki eğer Dev
let her şeyi idare edecekse halkm bu gibi saha
larda inkişafına, kabiliyet göstermesine meydan 
kalmryacaktır. Ben bunda bir fayda görmüyo
rum, belki zarar görüyorum. Evet Devletleştir
meği kabul ediyorum, fakat Devlet sermayesini 
bir az da halkm sermayesile karıştırıp, millileştir
mek, halkm inkişafma imkân vermek, ona Dev
let terbiyesi vermek bir faydadır. Evvelce vapur 
şirketleri vardı, bunlar ortadan kaldırıldı, fakat 
esbabı mucibesi söylenmedi. Hükümetten rica 
ediyorum, bunun hakikî sebebini izah etsinler. 
Halka niçin inkişaf sahası vermiyoruz, onu anlat
sınlar, bize de kanaat gelsin. Eğer hakikî sebeb-
ler varsa ve halk bunu hakikaten yapamıyorsa 
ve yalnız Devlet yapabilecekse verecekleri izahat 
neticesinde bizde, hâsıl olacak kanaata karşı sü
kût ederiz. Fakat her halde bütün mümasil iş
lerde halka bir meydan bırakmak ve inkişaf im
kânı vermek faydalı olacağı kanaatindeyim. 

MÜNAKALÂT VEKÎLÎ ALÎ ÇETÎNKAYA 
(Afyon Karahisar) — Münakalât vekâletinin 
teşkilât kanununu müzakere ederken, münaka
lâtın memlekette, modern esaslar dahilinde tan
zim ve ıslah edilmesinin bir zaruret olduğunu 
evvelce izah etmiştim. Bunun sebeblerini ve ne 
gibi esaslar üzerinde nasıl çalışılması lâzımgel-
diğini de söylemiştim. Şimdi Denizbankm ye
rine ikame edilmesi lüzumunu hissettiğimiz De
nizyolları işletme idaresi ve bunu takib edecek 
olan limanlar idaresi işlerinin memleketin ticare
ti bahriye hayat ve ihtiyaçlarına uygun bir şe
kilde mühtaci ıslah olduğu kanaatindeyim. Ar
kadaşlarımın temas ettiği, ruzmerre işleri, tan
zim ve ıslahına dikkat etmekle beraber benim 
şahsî kanaatime göre ki, Demiryollarını tanzim 
ve ıslah etmeğe teşebbüs ettiğimiz zaman da bu 
cihete ehemmiyet verdik, fabrika, havuzlar ida
resi ve ayni zamanda ve bilhassa mektebin de ıs
lah edilmesi lâzımdır. Memlekette canlı ve ye
ni bir ticareti bahriye esasını kurabilmek için 
bunlar birinci derecede lâzım olan işlerdendir. 
Bu işi alırken birinci derecede günlük işleri tan

zim etmekle beraber ayni zamanda bu üç nok
taya ehemmiyet verilmesi lâzımgeldiği kanaa
tindeyim. Böyle geniş sahilleri olan ve beynel
milel deniz nakliyatının geçid noktası üzerinde 
bulunan bir memlekette deniz işlerine büyük bir 
ehemmiyet vermek lâzımdır. Deniz ticaret mek
tebinin yeniden tanzim edilmesine çalışılacaktır. 
Kurulmuş olan mektebin 7,8 senelik basit bir 
ömrü vardır. Ayni zamanda deniz fabrikaları
nın tanzim ve ıslahı lâzımdır. Fabrika vapurlarm 
hayatını daima muhafaza edecek esaslı bir lâzi-
medir. 

Havuzlar meselesine gelince: Havuzlar bili
yorsunuz Selimi Salis zamanında temeli atılmış 
bir müessesedir. Uzun senelerdenberi bir takım 
istihaleler geçirmiştir ve hiç bir vakit onun üze
rinde lâzım olduğu kadar durulmamış, ıslahına 
ve tanzimine doğru gidilmemiştir. Bu gün basit 
bir surette elindeki vesaitle orada bir takım va
purlar yapılmaktadır. Benim şifahî olarak, da
ha görmeden arkadaşlardan yaptığım tahkikatı
ma nazaran orada havuzlar çalışacak bir vazi
yete getirildiği zaman 5 bin tonluk kadar vapur
ları yapmak kabil olacağını, daha genişletildiği 
takdirde büyük vapurların dahi yapılmasına im
kân olacağını söylüyorlar. Büyük havuzların 
mevcud olduğunu fakat temellerinin yıprandığı
nı ve ıslah edilecek olursa memlekette derhal 
kendi himmet ve gayretimizle hem tamir ve hem 
de inşaat işlerinin ileri götürülebileceği anlaşıl
maktadır. 

Böyle bir vazifeyi Münakalât vekili olarak 
üzerime aldığım vakit bu ihtiyacın imkânlardan 
mülhem olarak bunları yapmağa doğru bir va
zifeyi de üzerime almış bulunuyorum. îtimad 

ederseniz, tasdik ederseniz elimizden geldiği ka
dar günlük münakale işlerini tanzim ettiğimiz 
gibi bu işler üzerinde de tedkikat yaparak çalış
mağa mecbur olduğumuzu huzurunuzda arze-
deyim (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
başka söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesi
ni kabul edenier ... Etmeyenler ... Maddelere ge
çilmiştir. 

Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü
nün 1939 malî yılı bütçe kanunu 

MADDE 1 — Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğünün 1939 malî yılı on bir ay
lık masrafları için ilişik A işaretli cedvelde gös
terildiği üzere (6 779 565) lira tahsisat veril
miştir. 

A - CEDVELİ 
F. Iâra 

1 Ücret ve yevmiyeler 2 02& 410 
BAŞKAN —• Kabul edilmiştir. 

— 303 — 



t : 30 23-6-İ939 Ö : I 
¥. Lira 
2 Tekaüd, dul ve yetim maaşlari-

le memur ve müstahdemler taz
minat ve ikramiyesi, tedavi ve 
yardım masrafları 209 850 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Harcırah 90 300 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Mütenevvi masraflar * 166 020 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 tdare masrafları 182 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 İşletme masrafları 3 549 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 Tecdid sermayesi ve dahilî sigor
ta karşılıkları 275 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankası hissesi 64 985 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Devlet Eeisine aid deniz vasıta
larının bilûmum ücret, yevmiye 
ve harcırah ve sair masrafları 216 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Devlet Denizyolları işletme 

umum müdürlüğünün 1939 malî yılı on bir 
aylık masraflarına karşılık varidatı, bağlı (B) 
işaretli cedvelde gösterildiği üzere (6 779 565) 
lira tahmin edilmiştir. 

F. Lira 
1 İşletme hasılatı 5 045 215 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2 Fabrikalar, doklar ve atelye-

ler hasılatı 800 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Gemi kurtarma hasılatı 411 550 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Kılavuzluk ve romorkörcülük 
hasılatı 164 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 İştirakler hasılatı 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Mütenevvi hasılat 137 200 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 Devlet Reisine aid deniz vası
taları için muvazenei umumi-
yeden verilecek tahsisat 216 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(2 nci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize ar

zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğünün 1939 malî yılma mahsus 

daimî memur ve müstahdemleri kadrosu Mü
nakalât vekâletince yapılır. Bu kadroların 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadü
lüne dair olan kanunun esaslarına göre intiba
kını gösteren cedvel en geç 1 teşrinisani 1939 
tarihine kadar bir kanun ile Büyük Millet Mec
lisine arzolunur. Hizmet nakil vasıtaları bağlı 
(C) işaretli cedvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?. 

BÜTÇE En. REİSİ MÜKERREM UNSAL 
(İsparta) — Maddede «Kanunla» denmiştir, 
«Kanun lâyihası ile», denecektir. 

BAŞKAN — Düzeltilmiştir. 
REFİK İNCE (Manisa) — Bu en son cedvel 

olduğuna göre 32 nci sayfanın ikinci fıkrasında 
«Umum müdüre kadrosundaki ücretinden başka 
ayrıca ayda 100 lira tahsisat verilir» diye bir 
kayid vardır Bunu barem müzakeresi esasmda 
kaldırmıştık. İzahat versinler... 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. SIRRI DAY 
(Tarbzon) — Esasen Hükümet bu lâyihaya üc
ret kadrosunu da bağlayıb berayi tasdik Mec
lisi Âliye takdim etmiştir. Bu sırada da mev-
cud barem lâyihalarmdaki bazı hükümler naza
rı itibare alınmıştır. Halbuki lâyihaların henüz 
alacağı katği şekil belli değildir. İşe bir 
temmuzda başlanıyor, encümen düşündü 
ve dediki esasen bize verilen bu cedvel-
lerin muhtevası göz önünde tutularak temmuz
da muvakkat bir kadro tatbik edilsin, işlerin 
başlandığı temuzdan teşrinisaniye kadar de
vam etsin. Zaten mülhak bütçe olması itibarile 
teadül kanunları ahkâmı dairesinde bize teşrini 
saniye kadar bir lâyiha getirecek ve Meclisi Âli
ye tasdik ettirilecektir. Binaenaleyh, bu lâyiha
ya bağlı cedvelin hiç bir krymeti yoktur. 

REFİK İNCE (Manisa) — O halde bu mad
deyi kaldıralım. 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
(D) işaretli cedvel yalnız kadro cedvelidir, kad
ro kanununa bağlı değildir. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur, Mad
deyi reyinize arzediyorum Maddeyi kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğünün iştigal mevzuuna dahil iş
lerden meri tarifelere ve usul ve teamüllere müste
niden alınmakta olan rüsum ve ücretlerin tahsi
line kemakân devam olunur. 

BAŞKAN •— Mütalea var mı? 
REFİK İNCE (Manisa) — Bir nokta sora

cağım. Maddede meri tarifelerden bahsediliyor, 
bu tarifeler değiştirilmek lâzmıgelirse nasıl bir 
hattı hareket takib edileceğine dair ahkâm var 
mıdır? 

BÜTÇE E. M. M. SIRRÎ DAY (Trabzon) — 
Denizyolları kanununda tarifelerin nasıl yapıla
cağı ve tatbik edileceği yazılıdır. 
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REFtK İNCE (Manisa) — O halde (meri) 

tabirini kaldıralım, bu tabir yazıldığı vakit bu 
günkü vaziyete kanuniyet vermiş oluruz, çık
maza gireriz. Çünkü (meri) dediğimiz vakit bu 
kanunun neşri ânmdaki vaziyete kanunî şekil 
vermiş oluruz. 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Muvafık, biz de kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Bütçe encümeni teklifi kabul et
miştir. Maddeyi (meri) kelimesini çıkararak 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğüne aid vasıtalarda 1939 malî 
yılı içinde ücretsiz veya tenzilâtlı ücretle seya
hat edecekler Münakalât vekâletince tasdik edi
lecek esaslar dairesinde tesbit olunur. 

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

MADDE 6 — Nakdî muamelâtın tedviri ve 
300 000 liraya kadar kömür, 200 000 liraya ka
dar malzeme stoku yapmak için Umum müdür
lük 700 000 liraya kadar kısa vadeli istikrazlar 
akdine ve bankalar nezdinde hesabı cariler aç
tırmaya ve Maliye vekili bu istikraza kefalet et
meğe mezundur. 

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

MADDE 7 — Devlet denizyolları ve liman
ları işletme umum müdürlüklerinin teşkilât ve 
vazifesine dair olan (3633) numaralı kanunun 
dördüncü maddesinin ihrakiye kömür tahmil ve 
tahliyesile su verme inhisar hükümleri 1939 ma
li yılı içinde Denizyolları umum müdürlüğü va
sıtaları ihtiyacı için tatbik olunmaz. Bu hiz
metler kendi vasrtalarile yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Yeni hatlar açılması, sefer mik-
darmm arttırılması, iş ve sipariş hacminin geniş
lemesi gibi haller dolayısile bütçe ile yapılan 
tahmine nazaran elde edilecek varidat fazlası 
mikdarmı geçmemek şartile ve îcra Vekilleri 
Heyeti kararile masraf bütçesinin aid olduğu ! 
tertiblerine tahsisat ilâve ve senesi içinde Bü- ! 
yük Millet Meclisinin tasvibine arzolunur. i 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze- | 
diyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... | 
Kabul edilmiştir. I 

MADDE 9 — Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğü, malzeme, nakil vasrtalarile 
bunlara aid makine, alât ve edevat mubayaası i 
hususları için senesi bütçesindeki tahsisatın nıs- j 
fmı geçmemek şartile ve Münakalât vekâletinin i 

iznile âti senelere sari mukaveleler akdine me
zundur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 10 — Aşağıda yazılı fıkralarda 
gösterilen hizmetlerden her biri için senesi büt
çesine konulan tahsisatı kâfi gelmediği takdir
de ilâveten sarfına lüzum gösterilecek mikdarı 
tediyeye Umum müdürlük mezundur. Bu su
retle husule gelecek tahsisat farkı hesabı kat-
ğide ayrıca gösterilir. 

A - Mahkeme harçları, 
B - îrad getiren emlâk vergi, resim ve mu-

kataaları, 
C - Reddiyat ve eski sene borçları. 
REFİK ÎNCE (Manisa) — Burada mahke

me harçları yazılmış, resim ve mukataaları ya
zılmış, reddiyat ve eski sene borçları yazılmış. 
Denizyolları her hangi bir hâdiseden dolayı bi
risine barçlu olursa ve alacaklısı ilâm alırsa bu 
mahkeme harçları tabirin, ilâmm tazammun et
tiği borç girmiyecek midir? Yani ilâmm ifade 
ettiği borcu ödemek bunlardan geri mi kalır? 

BÜTÇE E.n M. M. SIRRI DAY (Trabzon) 
— Tahsisat alınır ve ödenir. Muhasebei umumi
ye kanununun diğer harçlar hakkmda kabul 
ettiği bir hükümdür. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim; demin 
heyeti umumiye hakkmda mütalea dermeyan 
ederken, halkla münasebette bulunan müessese
lerin, tıpkı tüccar gibi, teahhüdünü zamanmda 
yapması lâzım geldiğini ifade etmiştim. Her
hangi bir kaptanm hatasından dolayı zararu zi
yana maruz kalan bir adamm zararu ziyanı 
fazla olur da mukabilinde ödiyecek parası bu
lunmazsa, bu tüccar veya adam Deniz yolları 
idaresinnin bütçesile alâkası nedir ki, beklesin, 
bütçesi tasdik olunsun, Divanı muhasebattan 
çıksm falan? Binaenaleyh bu gibi vaziyetlerde 
alacakları tahakkuk ettiği zaman derhal tediye 
vecibesinin ifa edildiğini görmek, göstermek bu 
meslekin zarurî icablarmdandır. Zannederim 
Bütçe encümeni bunu unutmuş olacaklardır. 

BÜTÇE En. R. MÜKERREM UNSAL (İs
parta) — Hayır, unutmadık. 

REFİK İNCE (Devamla) — Eski sene borç
larına teallûk eden kısmı, reddiyat, mahkeme 
harçları vesaire ilâmla teayyün eden borçlar
dan daha mı mühim ki buraya kaydedilmemiş
tir? Bence bunları mevcuddan versinler, bunu 
da hesabı katğilerinde göstersinler. İşin icabı 
olarak bunu buradan ayırmamaları lâzımdır. 
Onun için Bütçe encümeninin tekrar izahat ver
melerini rica ediyorum. 

BİTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
esasen Büyük Millet Meclisinin tasdikma iktiran 
etmiyen bir tahsisat mevzuu bahsolmamak lâ
zımdır. Esas kaide B. M. Meclisinin bütçede 

— 305 — 



I : 30 236 -1939 O : 1 
kabul ettiği masraflarla Hükümet işini yürüt
meğe salâhiyettar olur. Yalnız masarifi muha
keme vesaire için muhasebei umumiye kanunu 
bir hüküm kabul etmiştir. Esas bütçedeki tertib-
lerinde tahsisat kâfi gelmezse ona aid bir hü
küm almak lâzımdır. Binaenaleyh bu ana ka
nundaki hükmü burada, hususî kanununa koy
makta faide görmemişler ve zikretmemişlerdir. 

Muhik bir borç ise, bu sene bütçesinde derpiş edi
len bir ihtiyaç ise ve tahsisatı varsa derhal ifa 
edilir. Fakat hatıru hayale gelmeyen bir mahke
me kararma müstenid ve mahkûmünbih bir borç 
karşısında kalınırsa Meclise gelir ve tahsisat alı
nır. Mülhak bütçelerde de kabul ettiğimiz esas 
böyledir. Bütçede kabul edilmeyen bir tahsisat 
için salâhiyet vermek, şimdiye kadar, mümasili 
olmayan bir hâdiseyi kabul etmektir. Tasavvur 
buyurdukları gibi farzı muhal olarak bir mil
yon liralık bir borç var. Mahkeme de buna ka
rar vermiştir. Bu mahkûmünbih borcu Hükü
met maddesindeki paradan verir, kâfi gelmezse 
üst tarafmı gelir Meclisten ister. 

REFİK İNCE (Manisa) — iki zihniyetin bu 
işte yekdiğerile karşı karşıya geldiğini görüyor
sunuz. Bizim Sırrı Day arkadaş, bütçede tahsi
sat olmadan bir para sarfedilemez kaidei şedidei 
maliyesine tâbidir. 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Tabiî... 

REFlK İNCE (Devamla) — Biz, her kanun 
halk için yapılır, mümkün olduğu kadar halkın 
işini teshil eder ve onun bekletilmemesi nazari
yesine tâbiiz. Bizimkinde liynet, mülâyemet var
dır. Onunkinde şiddet vardır. Bu bakımdan ara
mızda fark var. Buyurdular ki; tahsisatı olma
yan şeyi nasıl verebiliriz? soruyorum kendileri
ne; tahsisatı olmadığı halde mahkeme harçları
nı veriyorlar, neden? Çünkü mahkeme harcını 
vermek suretile kendi hakkını muhafaza edecek. 
Irad getiren emlâkin vergi resim ve mukataala-
rmm borcunu veriyorlar, tahsisat var mı yok 
mu diye bakmıyorlar. Reddi lâzımgelen parala
rı veriyorlar, haksız olarak alınmış, 5 000,10 000 
veya 100 000 dahi olsa mikdarma bakmadan ia
de ediyorlar. 

Eski sene borçlarını da veriyorlar; fakat se-
nei maliyenin birinci günü ilâmı istihsal edilen 
bir mesele olduğu zaman adam ilâmla gidiyor, 
diyorlar ki; tahsisat yoktur veya kâfi değildir, 
bunun içinde bulunan mikdarı ödeyecek kadar 
para yoktur, sen bekleyeceksin. Arkadaşlar, ma
melekini Devletin gemisine yüklemiş bir adam, 
her hangi bir sebeble gemi bir kazaya uğrarsa 
ve bundan idare mesul olursa ve bu da tabaka-
tı mehakimden geçerek tahakkuk ederse artık 
Devletin emri olmadan para sarf edilmez denebi
lir mi?Elinde ilâm kadar büyük bir Devlet emri 
vardır, bir de misal var, meselâ kendi davaları
nı kazanmış olmak için mahkeme masrafı yapa
biliyorlar. Orta yerde bir milyon lira gibi bir 

paranm tediyesinin imkânsızlığı karşısında ted
bir düşünülebilir, fakat tediye edilmez diye bir 
kayid koymanın husule getireceği aksi tesiri de 
düşünmek lâzımdır. 

Para varsa bu borç bir milyon dahi olsa ni
çin vermesin. Bendeniz bu noktada daha fazla 
durmak istemiyorum. Binaenaleyh ben muhte
rem heyetten rica ediporum. Nitekim zannedi
yorum ki arkadaşların heyeti mecmuası da ayni 
kanaattedirler, bunu kabul ederlerse « mahke
me harçları ve ilâma bağlı tazminat » deyelim 
veya « borçlar » deyelim de tamamen hukukî bir 
sey olsun. Bunun için de bir takrir veriyorum. 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Demin arzetmitşim ki, eğer mahkûmünbih olan 
borç bu sene bütçesinden karşılığı derpiş edilen 
bir borç ise, bu derhal ödenir. Meclise gelmeğe 
lüzum kalmaz. Bu fasıllardan her hangi birine 
taallûk ediyorsa derhal o fasıldan tediye edilir. 
Yine muhasebei umumiye kanunu der ki; şayed 
bu bütçede karşılığı yoksa bunu, masarifi gay
ri melhuza diye bir tertib mevcuddur, oradan 
ödenir. Dördüncü fasılda gördüğümüz bu mik-
dar 5 bin liradır. Bu para yetmezse tabiatile bu 
fasıllar dahilinde münakale yapılır. Eğer bu da 
yetmezse tabiidir ki Meclisten, gelib tahsisat is
tenecektir. Vaziyet bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Refik incenin takririni oku
yoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblere binaen A fıkrasına, ilâ

ma bağlı borçlar, fıkrasının ilâvesini teklif ede
rim. 

Manisa 
Refik ince 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüaşne) — Ar
kadaşlar; zahirî ufak bir menfaat mülâhazasile 
esaslı bir prensibi yıkmayalım. Tahsisatı B. M. 
Meclisinden alınmadan her hangi bir paranın, 
her hangi bir rakamın sarfı memnudur (Doğru 
sesleri). Bu mikdar bir para da olsa, yüz mil
yon da olsa ayni hükme tâbidir. Bu sizin en ta
biî, en esaslı bir hakkınızdır. Bütçe kaidesi bu
nu âmirdir, teşkilâtı esasiye bunu âmirdir. Mu
hasebei umumiye kanunile bu gibi masraflarda 
iki, üç kalem üzerinde istisnaî bir hüküm konul
muştur. O da fasıllardaki tahsisat kifayet etmez, 
masarifi gayri melhuzadan temin etmek mümkün 
olmazsa orada tadad edilen üç veya dört mesele 
için, ki mikdarı azdır, muvakkaten bir tediyeyi 
tecviz etmiştir. Şimdi burada o ana kaideden 
çıkarak bir hüküm kabul ederseniz, bu hüküm
de çok iyi bir hükümse Devlet bütçesi için de 
kabul edelim, muhasebei umumiye kanununun o 
maddesini değiştirelim (Hayır, hayır sesleri). 

Nihayet mülhak bir bütçedir, Devletin mev
zuatı umumiyesine tâbidir, muhasebei umumiye 
kanununa tâbidir ve nihayet Meclisten alınacak 
tahsisatla ifa edilecek vezaif mukayyeddir. Mec-
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lıs altı ay hali içtimadadır. Arzettiğim gibi bu 
bütçe ile verilen fasıllardaki tahsisattan o mah
kumünbih alacak almamıyorsa gayri melhuza da 
kifayet etmiyorsa nihayet bunun teahhür müd
deti temmuzdan teşrinisaniye kadar geçecek bir 
müddettir. Meclis açılınca o tahsisatı* isterler, 

mahkumünbih bir borç için bir tahsisat istenirse 
Meclis buna çare bulmaz olur mu? Elbette bu
lur ve tahsisatını verir. 

Nihayet azamî üç aylık bir devre için bir ana 
kaideyi bozarak burada muhasebei umumiye ka
nunu haricinde hususî bir karar almak ve niha
yet yavaş yavaş Devlet bütçesi üzerinde dahi 
tahsisatsız tediye kapısı gibi bir girizgâh açmak 
bendenizce doğru değildir (Doğru, çok doğru 
sesleri). 

Nihayet ilâm alınıp kesbi katiyet edip icraya 
konulması için geçirilecek formaliteler her halde 
bu üç aylık müddetten çok fazladır. Arkadaşı
mız bunda fazla telâş etmesin. Yalnız isteyece
ği bir şey varsa mahkumünbih borçlan için gü
nünde, zamanînda tahsisat istesinler derse, ken-
disile beraberim (Doğru sesleri). 

REFİK İNCE (Manisa) — Şimdi tecelli eden 
bir hakikat karşısındayız. Mademki mülhak büt
çedir. Bütçelerin ahkâmı umumiyesine tâbi ola
caktır. Bendeniz teklif ediyorum, bu mevzu is
tisna mevzuudur, ticaret mevzuudur ve vatan
daşa emniyet vermek, muamelâtı ticariyesinde, 
sürat ve emninyetin insanlara telkin ettiği kuv
vet mevzuudur. Bu kanundan evvel Denizban-
kın yapamamasının sebebi de bunların doğrudan 
doğruya ticarî bir müessese olmaları, ticaretin 
de istilzam ettiği hususiyetlere bağlanmalarını 
icab ettirir zihniyetten doğmuştu. Rica ederim, 
bir Devlet işletmesi demek, işlerin görülmemesi, 
başka işlere tatbik edilen maaş, tekaüd muame
lâtına, bilmem nereye taallûk eden muamelâtın 
aynini yapacak demek değildir. Biz takdir eder
sek ki bu işte hususiyet vardır. Bu meseleler 
üzerinde ayrıca zaruret gördükten sonra ahkâm 
koyabiliriz. Hasan Fehmi arkadaşımız korkma
sınlar, bir endişeye de mahal yoktur. Bakı
nız, bahsettikleri mevzuun heyeti mecmuasını 
aynen biliyoruz. Bizim umumî muvazenemize de 
Maliye vekâletinin, diğer vekâletlerin bütçesinde 
mutlaka mahkûm olacağı para mikdarma göre 
aşağı yukarı bir şey vardır. Maliye vekâletinin 
geçen sene 75 000 lira idi. Bu sen,e bilmiyorum, 
fakat zannederim yine o mikdar para bütçesinde 
vardır. İktısad vekâletinin davaları var, Zira
at vekâletinin davaları var. Kendilerinin mah
kûm olacaklarını zannettikleri mikdan oraya 
korlar» Muhasebei umumiye kanunu der ki; büt
çelerde tahsisat bulunmadığı zaman İcra Ve
killeri Heyeti kararile o daire bütçesindeki gay
ri melhuz masraflardan mahkumünbih ilâmın is
tilzam. ettiği borç ödenir. Demekki bir kanun, 
borç Ödenmesi için evvelâ tahsisat konmasını 
söylüyor. Bu kâfi gelmezse masarifi gayri mel- ; 

huzadan ödenir diyor. Bu bütçe içinde mah
kûm olunacak mikdar için para yoktur. Mah
keme harcı için para var, 3 800 lira. Mahkeme 
masrafları, noter harç ve masrafları, avukat, hâ
kim ücreti ve aidatı diye bir para var. Fakat 
denizyollarının bu kadar davaları var. Bu da
vaların heyeti mecmuası bilmiyorum kaç bin li
radır, ne kadara mahkûm olacaklardır veya 
mahkûmdur, mukabilinde buna aid hiç bir tahsi
sat yoktur. Binaenaleyh bütçe ahkâmı umumi-
yesinde aykırı hareket edilmiştir. Esas bütçe
mizde her vekâlette aşaşı yukarı mahkumünbih 
davaları için para konduğu halde buraya konma
mıştır. 

Konmuş olsa dahi ki ben buna taraftarım, 
mikdarmı tesbit etsinler. Para konduktan son
ra dahi ayrıca bu mikdarrn kâfi gelmediği za
man bir vatandaşın alacağı tazminat ilâma müs-
tenid ise onun derhal tediye edileceği kana
atini kendisine verelim. İki vapur yekdiğerile 
müsademe etmiştir. Bir takaya Denizyolları 
vapurlarından biri, faraza İzmir vapuru çarp-
mıştrr.Bütün hayatmm sermayesi bir takadan 
ibaret olan adam, mahkemeye müracaat etmiş 
ve ilâmını almış. Mesela 5000 lira tazminat ilâ
mı almış. Geliyor buraya, fakat Hasan Fehmi 
Bey arkadaşımızın noktai nazarmca, bütçede 
tahsisat olmadan on para verilemez, bekle Ha
san efendi diyeceğiz. Hayır bekle diyemeyiz, 
veballi oluruz. Eğer bu, malî zihniyetlerimizin 
cahı hayata uymuyorsa buna hayata uyacak şe
kil vermek vazifemizdir. Bu bakımdan bende
niz teklifimin kabulünü muhterem Heyetiniz
den rica ediyorum. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Bil
mem Refik İnce arkadaşım memleket ve mil
let işleri üzerindeki hassasiyeti niçin yalnız 
kendilerine inhisar ettirdiler. 

REFİK İNCE (Manisa) — Hayır efendim, 
ne anlayış bu hayret.. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Devamla) — Mü̂  
saade buyurun.. Ben sizi dinledim ve siz söyler
ken ben hiç bir şey söylemedim. Bilmem niçin 
kendilerine inhisar ettirdiler? Halkm alacağı ve 
vereceği nihayet Devletin mevzuatı umumiye
sine göre hal ve intaç edilecek işlerdir. Acaba 
bütün kavaidin fevkinde, şu veya bu şekilde 
bir iki ay teahhüre dahi razi olmayarak hakkm 
verilmesini müdafaa eden arkadaşım, elinde 
eğer bir malûmatı kâfiye varsa, yani bu büt
çenin fasıllarmdaM mevzu tahsisat matlubün-
bih ilâmlara tekabül etmiyorsa, açık kalıyorsa; 
arkadaş, buraya daha 10 bin lira zammı icab 
eder gibi bir izahta ve müdafaada bulunsalardı 
ve bunu bilgiye, malûmata müstenid olarak 
kullansalardı, ben diyecektim ki, encümen bunu 
ikmal etsin. Velev açık ta olsa tahsisat koya
lım. Fakat böyle bir şey söylemediler. 

REFİK İNCE (Manisa) — Söyledim. 

- 807 — 



İ : 30 23-6-1939 C : 1 
HASAN FEHMÎ ATAÇ (Devamla) — Hi

kâye söyledin. Faraza olursa, gemi takaya çar
parsa.. (Gülüşmeler) misal olarak kendilerinin 
misalini alayım: Gemi takaya çarparsa, taka 
batarsa ve bu da B. M. Meclisinin nihayet 
beş ay müctemi bulunmadığı zamana tesadüf 
ederse, nihayet temenni ederim mahkeme 
5 - 1 0 gün zarfında ilâmını verirse, kaziyei 
muhkeme olur ve bu da icra mevkiine geçerse.. 
Eshabr matlub da parasını isterse, tahsisat yok
tur derlerse.. Zannediyorum bu, iddiayı yü
rütmek için mübalağalı bir misal oldu. 

Arkadaşlar, arkadaşımın bendenize, maliye 
zihniyeti diye atfettiği zihniyet bende yoktur. 
Bu zihniyeti bana atfeden arkadaşıma, Devletin 
umumî ve ana kaideleri üzerinde tadilât yaptı
racak kadar, bidati andıracak kadar meslekî 
gayret güdüyorsun demedim. Binaenaleyh hak
kı olan vatandaşın alması lâzım gelen bir şey 
varsa onu usulü dairesine.... 

REFİK İNCE (Manisa) — Şu mevzua göre 
usul nedir?. Lütfen izah buyururmusunuz?. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Devamla) — Usul, 
tasdik ettiğiniz bütçede açılmış olan tahsisatlar 
dahilinde verilir. Eğer istikbalde verilecek bir 
tahsisat, her hangi birimizce malumsa, açık 
söyliyelim, o tahsisatı koyalım. Malûm olmadı
ğına göre zamanında Hükümet ister siz de ve
rirsiniz, bu para tediye edilir. 

B. E. Rs. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) — 
Bendeniz de Hasan Fehmi arkadaşımızın esas 
fikirlerine tamamen mutabık olarak maruzatta 
bulunacağım. Yüksek Heyetin muvafakati olma
dıkça bir masraf ihtiyar edilmemesi umumî pren
sibimiz dahilindedir ve bütün kanunların esas
ları da bunu müeyyiddir. Refik İnce arkadaşımı
zın temas ettiği noktalar, yine masrafa taallûk 
eden bir ana kanunumuzda derpiş edilmiştir. Bu 
yüzden tasvir buyurdukları gibi bir endişeye 
bendeniz mahal görmemekteyim. Ana kanunu
muz, muhasebei umumiye kanunudur. Burada 
istisnaî olarak müsaade edilen kısmı irad mas
raf mahiyetindeki işlerdir. O kanunda yalnız 
ilâmlar için fevkalâde vüsat verilerek bunların 
derhal icrası ve icabeden tedbirleri almak husu
sunda hükümler vardır. Bu hükümler vatandaş
lara haklarını en kısa bir zamanda ihkak temi
natını veriyor. O ana kanunumuz diyor ki, tertibi 
mahsusunda tahsisat bulunmadığı takdirde ilâ
mın ihtiva ettiği para, doğrudan doğruya ihtiyat 
tahsisatından, orada da tahsisat yoksa masarifi 
gayri melhuza tertibinden tediye edilir. Bütün 
bu salâhiyetlerle beraber ayrıca mahkemelerde 
bazı işleri olduğunu düşünen daireler makûmun-
bih tertib diye bir fasıl açarlar. Şimdi bunda bu 
tertibi görmediklerini söülüyorlar. Bu böyle 
olmakla beraber farazî olarak tasvir ettikleri gi
bi bir hâdise karşısında kalmsa bendenizce yine 
ilâm derhal İcra edilebilir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Nasü? 

FAİK BAYSAL (Devamla) — Çünkü mü
tenevvi masraflar faslı vardır. Bunda 165 000 
liralık tahsisat mevcuddur. 

Denizyolları böyle bir ilâm karşısında kaldığı 
takdirde bu ilâmm derhal icrası için bütün di
ğer tertibler üzerinden nakil suretile tediye eder. 
Farazî olan bu ihtimal karşısında dahi, böyle 
bir ilâm geldiği zaman bu tertibler arasmda mü
nakale yapılmak suretile tatmin edilecektir. Re
fik İnce arkadaşımız diyor ki ticarî borçlarda 
nasıl olur? Bu ticarî dairedir. Bütün ticarî da
ireler bütçesinde görülüyor ki orada masrafı 
umumiye denilen bir tertib vardır. Bunlar asü 
ticarî mahiyetteki işler içindir. Mühim bir ye
kûn olmak itibarile, deral buradan icra edilir. 
Bu, tasvir ettikleri gibi gayri melhuz bir hâdise 
dahi olsa derhal icra olunabilir. Zaten böyle bir 
ilâm karşısında değiliz ki umumî esaslar hari
cinde bir şey ihdas edelim. Böyle bir şey olmuşsa 
ve bir misal gösterilebilirse yapılacak iş buna 
değil, ana kanuna bir ek ilavesidir. Böyle bir 
ek teklif edilir, heyet tedkik ve icabederse ilâve 
eder. Yoksa bu bütçeye ana kanunu tadil ede
cek bir fıkra ilâve edecek olursak bütün esasları 
karışık bir hale getirebiliriz. Onun için zaten 
kanun esâslarına çok riayetkar olan Refik İnce 
arkadaşımız da böyle bir şeyi terviç etmezler. 

İSMET EKER (Çorum) — Bir sual soraca
ğım, meselenin tenvirine medar olacaktır. Bu 
gün hükümlere müstenid infazı lâzım gelen bir 
borç var mıdır, yok mudur? 

FAİK BAYSAL (Devamla) — Hiç yoktur. 
İSMET EKER (Çorum) — Yoksa tahsisat 

dahi konamaz. 
FAİK BAYSAL (Devamla) — Hatta böyle 

bir dava dahi mevcud değildir. Refik İnce arka
daşımızın verdiği misalin vukuu derpiş ederek 
gayri melhuz bir hâdise olsa dahi bunun dahi 
derhal temini için imkân bulunacağını yukarıda 
arzettim. 

İSMET EKER (Çorum) — Bu izahat üzeri
ne mahkûmuııbih bir borç olmadığı anlaşılıyor. 
Onun için buraya böyle 'bir tahsisat konmamış
tır. İleride dahi tahakkuk edecek borç için 
masarifi gayri melhuzadan münakale yapmak 
imkânı vardır, kâfi gelmezse açılacak bir fasla 
munzam tahsisat istemekte mümkündür. Bina
enaleyh benim kanaatima göre burada bir ta
dile lüzum yoktur. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Altıncı faslın 10 
ncu maddesinde tahsisat vardır, daha ne isti
yor? 

BAŞKAN — Takririnizde İsrar ediyor mu
sunuz? 

REFİK İNCE (Manisa) — Gösterdikleri 
madde aşağı yukarı beni tatmin ediyor, takri
rimi geri alryorum. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka müta-
lea yoktur, Refik İnce takririni geri almıştır. 
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Maddeyi reyinize arzediyarum. Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Miadde kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Devlet Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü Münakalât vekilinin iznile ve 
üç seneyi geçmemek üzere gelecek yıllara geçi
ci icar ve isticar mukaveleleri akdedilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Almanyaya sipariş edilmiş 
olan gemilerin şimdiye kadar ödenmiş taksitle
ri için yapılmış olan istikrazların kapatılması 
ve şimdiden sonraki taksitlerinin ödenmesi için 
(3633) numaralı kanun mucibince çıkarılacak 
bonolar hasılından azamî 6 350 000 lirası vari
dat ve masraf bütçelerinde açılacak birer fasla 
irad ve tahsisat kayid ve sarfolunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Bu kanun 1 temmuz 1939 ta
rihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Yüksek reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesini açık reyinize arzediyo
rum. 

5 — Devlet limanlan işletme umum müdürlü
ğü 1939 malî yılı 11 aylık bütçesi hakkında ka
nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/186) 
[1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda söz 
isteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Mad
delere geçilmiştir. 

Devlet limanları İşletme umum müdürlüğünün 
1939 malî yılı bütçe kanunu 

MADDE 1 — Devlet limanlan tşletme umum 
müdürlüğünün 1939 malî yılı 11 aylık masrafla
rı için ilişik A işaretli cedvelde gösterildiği üze
re 6 235 333 lira tahsisat verilmiştir. 

A - CEDVELÎ 
P. 

1 Ücret ve yevmiyeler 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
1 498 367 

[1] 130 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

F. Lira 
2 Harcırah 22 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Tekaüd, dul ve yetim maaşlarile 

memur ve müstahdemlere, işçile
re tazminat, ikramiye, tedavi ve 
yardım masrafları 130 195 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 idare masrafları 126 600 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 İşletme masrafları 1 530 240 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Mütenevvi masraflar 83 201 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 Sigorta ücret ve sermayesi 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Tecdid sermayesi 150 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Ha,zineye ödenecek taksit, aidat 
ve hisse bedelleri 1 238 500 
BAŞKAN" — Kabul edilmiştir. 

10 Denizbanktan intikal eden inşa
at, tesisat ve teçhizatın ikmal 
masraflarile mesai programı mu
cibince 1939 malî yılı 11 aymda 
yapılacak inşaat, tesisat ve teç -
hizat mubayaası ve fevkalâde ta
mirat masrafları 1 343 985 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 1715 numaralı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuriyet 
merkez bankasına verilecek itfa 
karşılığı 61 713 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Madde 1 tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze

diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğünün 1939 malî yılı 11 aylık masraf
larına karşılık varidat, bağlı B işaretli cedvelde 
gösterildiği üzere 6 235 333 lira tahmin edil
miştir. 

B - CEDVELÎ 
F. Lira 
1 Eşyayi ticariye tahmil ve tah

liye ve aktarma hasılatı 1 912 333 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2 Kömür tahmil, tahliye ve ak
tarma hasılatı 248 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Rıhtım resmi hasılatı 1 360 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Antrepo, ardiye, hamaliye, plâ-
mar, yolcu salonları hamaliyesi 
ve saire hasılatı 1 020 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
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F. Lira 

5 Su hasılatı 101 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

6 Fenerler hasılatı 935 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

7 Tahlisiye hasılatı ' 246 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 iskeleler haslatı 220 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Tuz tahmil, tahliye ve nakil 
hasılatı 52 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Posta nakliyatı hasılatı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Müteferrik hasılat ' 137 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(2 nci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Devlet limanlan işletme umum 
müdürlüğünün 1939 malî yılına mahsus daimî 
memur ve müstahdemleri kadroları Münakalât 
vekâletince yapılır. 

Bu kadroların, Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair olan kanunun esasları
na göre intibakını gösteren cedvel en geç 1 teşri
nisani 1939 tarihine kadar bir kanun lâyihası ile 
Büyük Millet Meclisine arzolunur. 

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

MADDE 4 — Devlet limanlan işletme umum 
müdürlüğünün iştigal mevzuuna dahil işlerden 
meri tarifelere ve usul ve taamüllere müsteniden 
alınmakta olan ücret ve resimlerin tahsiline ke-
makân devam olunur. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMÎRAĞ (Sivas) 
— Bu maddedeki « meri » kelimesini kaldırmak 
lâzımdır. 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI D AY (Trabzon) — 
Kaldırılması muvafıktır. 

BAŞKAN — Encümen de (meri) kelimesinin 
kaldırılmasını kabul ediyor.Maddeyi bu tashih
le reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Nakdî muamelâtın tedviri ve 
200 000 liraya kadar muhtelif malzeme stoku 
yapmak ve taahhüdatı sabıkayı karşılamak için 
umum müdürlük 500 000 liraya kadar kısa va
deli istikrazlar akdine ve bankalar nezdinde ca
ri hesablar açtırmağa ve Maliye vekili bu istik
raza kefalet etmeğe mezundur. 

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

MADDE 6 — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğünün iştigal mevzuuna dahil her türlü 
iş ve sipariş hacimlerinin genişlemesi gibi haller 
^olayısile bütçe ile yapılan tahmine nazaran 

elde edilecek varidat fazlası mikdarmı geç
memek şartile ve İcra Vekilleri Heyeti kararile 
masraf bütçesinin aid olduğu tertiblerine tahsi
sat olarak ilâve ve senesi içinde Büyük Millet 
Meclisinin tasvibine arzolunur. 

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

MADDE 7 — Aşağıda gösterilen fıkralarda 
yazılı hizmetlerden her biri için senesi bütçesine 
konulan tahsisatı kâfi gelmediği takdirde ilâve
ten sarfına lüzum görülecek mikdarı tediyeye 
umum müdürlük mezundur. Bu suretle husule 
gelecek tahsisat farkı hesabı katğide ayrıca gös
terilir. 

A) Mahkeme harçları, 
B) îrad getiren emlâkin vergi, resim ve mu-

kataaları, 
0) Eski seneler borçları ve reddiyat, 
D) İskele ve fenerler acentaları aidatı. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir 

MADDE 8 — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğü malzeme, nakil, tahmil ve tahliye 
vasıtalarile bunlara aid makine, alât ve edevat 
mubayaası ve mesai programına dahil işler için 
senesi bütçesindeki tahsisatın msf mı geçmemek 
şartile ve Münkalât vekilinin iznile ati senelere 
sari mukaveleler akdine mezundur. 

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

MADDE 9 — Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğü, Münakalât vekilinin iznile ve üç 
yılı geçmemek üzere gelecek yıllara geçici icar 
ve isticar mukaveleleri akdedebilir. 

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

MADDE 10 — Trabzon limanının inşası ve 
İskenderun serbest mmtakası tesisi işlerine sar-
fedilmek üzere 3633 numaralı kanun mucibince 
çıkarılacak bonular hasılmdan azamî 1 100 000 
türk lirası varidat bütçesinde açılacak fasla 
irad ve ayni iş için masraf bütçesinde açılacak 
fasla tahsisat kaydolunur. 

ALİ RANA TARHAN (İstanbul) — Bu mad
de münasebetile Trabzon limanı inşa işinin ne 
safhada olduğunu, muhterem Nafia vekilinden 
öğrenmek istiyorum. Nafia vekilinden, diyo
rum, çünkü liman inşa işlerinin oraya aid ol
duğu zannile.. 

NAFIA V. Gl. ALI FUAD CEBESOY (Kon
ya) — Nafia bütçesi müzakere edildiği sırada 
arzetmiştim ki, Trabzon limanı işini tedkik edi
yoruz. Hükümetçe ingiliz kredisinden bu iş için 
bir mikdar para ayrılmıştır. Bu madde ona aid-
dir. Bu işin halli için Ingiltereden bir müte
hassıs celbediyoruz. Buna göre inşaata başla
nacaktır, şekil budur. 
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BAŞKAN — Madde hakkmda başka müta-

lea yoktur, yüksek reyinize arzediyorum. Mad
deyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanun 1 temmuz 1939 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye ve Münakalât vekilleri memur
dur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. Kanunun 
heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 

Devlet denizyolları bütçesine reylerini ver-
miyenler lütfen reylerini kullansınlar ... Rey top
lama muamelesi bitmiştir. 

6* — Devlet memurları aylıklarının tevhid 
ve teadülüne dair olan kanunun bazı madde
lerinin değiştirilmesi ve bazı maddeler eklen
mesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/45) 

BAŞKAN — Barem kanununun müzakere
sine geçiyoruz. Bütçe encümenine gönderilmiş 
olan maddeler üzerinde encümence lâzım gelen 
tadilât yapılmış ve bir mazbata ile getirilmiştir. 
Onları okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve te

adülüne dair olan kanun lâyihasının 26 ve mu
vakkat 2 nci maddelerinin Umumî heyetçe 
21 - VI - 1939 tarihinde müzakeresi sırasında 
26 nci maddede bazı tadilât icrası hakkmda 
Manisa mebusu Refik İnce ve Ordu mebusu Ah-
med ihsan Tokgöz tarafından verilen takrir
lerle muvakkat ikinci maddede bazı tadilât ic
rası hakkmda Çanakkale mebusu Ziya Gevher 
Etili, Bitlis mebusu Süreyya örgeevren, İstan
bul mebusu general Kâzım Karabekirin tak-
rirlerile Kütahya mebusu Receb Pekerin üç tak
riri Umumî Heyetçe encümenimize verilmiş ol
makla davet edilen takrir sahihlerinden bazı
ları hazır olduğu halde ve mevzularla olan alâ
kalarına göre Maarif, İktısad ve Ticaret vekil-
lerile Adliye vekâleti vekilinin mütalealan da 
dinlenerek görüşüldü. 

Layiha hükümlerinden istisna edilmesi za
rurî görülen ahkâmı tadat eden 26 nci madde 
hakkmda verilen takrirler iki noktayı ihtiva 
etmektedir. 

1) Maddenin Hâkimler kanununa mütedair 
bulunan ikinci bendinin ikinci fıkrasının tayyı, 

2) Siyasal Bilgiler okulu hakkındaki 2777 
sayılı kanun hükmünün de istisna edildiğine 
dair bir kayid ilâvesi, 

Hâkimler kanunu hakkındaki teklif, tedkik 

edilmiş ve Adliye vekâleti vekili ile takrir sa
hibi Manisa mebusu Refik Şevket İnce dinlen
dikten sonra, Hâkimler kanununda mevcud hü
kümlere göre hâkimler için terfi müddeti iki 
sene olmak üzere kabul edilmiş olmakla beraber 
bu terfihi yapılabilmesi için hâkimlerin bu iki 
sene zarfındaki muamelâtının ve şahsi vaziyet
lerinin idarî mahiyette yapılması derpiş edilen 
tedkikat ve bu hususlara aid merasimin ikmali 
itibarile ekseriya terflerin 3 veya bazan 4 ve 
5 sene sonra yapılabilmekte olduğu gerek Ad
liye vekâleti vekili Raif Karadenizin izahmdan 
ve gerek Büyük Meclisin müzakeresi esnasmda 
Kastamonu mebusu Abidin Binkayanm kürsü
den vaki olan beyanatından anlaşılmış olması 
hasebile Hâkimler kanununun mevzubahis olan 
kanunundaki terfi müddetinin hali hazırı ile 
ipkasmda bu kanunla kabul ettiğimiz terfi müd-
detile ahenkdar görülmesine binaen tay teklifi
ne ekseriyetle encümenimizce- de iştirak edil
miştir. 

Yine Adliye vekilinin Umumî Heyette ve en
cümenimizde verdiği izahata göre 2556 sayılı 
kanunda mevcud olduğu şekilde hâkim ve müd-
dei umumî muavinlerinin ve bu sınıftan sayı
lanların da maddede tasrihi vuzuh temin ede
ceğinden bu kaydın maddeye ilâvesi encümeni
mizce de faideli görülmüş ve bu kayıdlar ko
nulmuştur. 

Ordu mebusu İhsan Tokgözün takriri ted
kik edildi. Ve neticede 2777 sayılı kanun hü
kümleri arasmda istisnaya değer bir hükmün 
mevcud olmadığı görüldü. Gerçi Siyasal bilgi
ler okulu kanununun altmcı maddesinde tesbit 
edilen aylıklar karşılığında tutarı ücret veril
mek üzere Maarif vekâletince öğretmen kulla
nılabileceğine dair bir hüküm mevcud ise de 
Maarif vekilinin bu ve mümasil müesseselerdeki 
profesör ve muallimliklerin meslek haline geti
rilmesi ve bunlarm maaşlı olarak muhafaza 
edilmesi bir prensib olarak takib edileceği izah 
edilmesine ve teşkilât kanunlarında şimdiye 
kadar bu yolda vazedilmiş bilcümle ahkâm iş
bu lâyiha ile ilga edilmiş bulunmakta ve lâyi
ha, bilhassa hizmetleri müteessir etmemek mak-
sadile şimdiye kadar alınmış ve tatbik edilmek
te bulunmuş olan salâhiyetlere müsteniden müs
tahdem bulunanların şahıslarına münhasır olmak 
ve bulundukları hizmetlerde devam etmek şar-
tile bu ücretlerin verilmesine devam edileceğine 
dair bir hükmü de ihtiva eylemesine binaen 
mezkûr kanunun bu hükmünün istisna edilmesi
ne mahal olmadığına ekseriyetle karar verilmiş
tir. 

Maarif vekilinin meslekî tedrisat ve orta ted
risat kanunlarile bu kanunların ek ve zeyilleri
nin maaş ve terfie dair olan hükümleri hariç 
olmak üzere diğer hükümlerinin mahfuziyetine 
dair maddeye bir fıkra ilâvesi hakkmda olub 
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Umumî heyetçe kabul buyurulan tekliflerini te
min eder bir fıkra da maddeye ilâve edilmiştir. 

Lâyihanın muvakkat ikinci maddesi halen 
müstahdem bulunan ücretlilerin ne yolda bu ka
nun hükümlerine intibak ettirileceğine dair ah
kâmı ihtiva etmekte olub bu madde hakkmda 
verilen takrirlerle aşağıdaki tadiller teklif edil
mektedir : 

Receb Pekerin bir takriri : 
Kanunun neşri tarihinde hizmetleri üç sene

ye kadar olanların bir ve daha fazla olanların 
iki yukarı dereceye geçirilmelerine cevaz veren 
hükmün kaldırılarak yerine (kanunun neşri ta
rihinde bulundukları vazifede hizmet müddetleri 
üç seneden fazla olanların bir yukan dereceye 
geçirilmeleri) talebini havidir. 

Takrir sahibi ve îktısad vekili dinlendikten 
sonra yaprian müzakere neticesinde : 

Kanunun neşri tarihinde bulundukları vazi
fede hizmet müddetleri üç seneden fazla olan
ların bir yukarı dereceye geçirilmeleri kabul 
edildiği takdirde, vekâletlerin tefriki yeni hiz
metler ihdası veya bir hizmetin bir vekâletten 
diğerine devri gibi memurun sunu taksiri bu
lunmaksızın vuku bulacak tebeddülat dolayısile 
intibak hükümlerinin tatbiki sırasında memur
ların bir vazifede müstemirren üç sene buluna
maması gibi bir vaziyetin vücudunu her zaman 
mümkün bir ihtimal bulunduğundan bu gibilerin 
mağdur olacakları halbuki, bu kanunla istihdaf 
edilen inzibat ve intizam ile beraber Devlet iş
lerinin de halelden masuniyeti ehemmiyetli bir 
mevzu olarak mütalea edildiğinden teklif sahibi 
tarafından « kanunun neşri tarihinde hizmet 
müddetleri üç sene ve daha ziyade olanların bir 
yukarı dereceye geçirilmeleri •» şekline irca edil
miştir. Müzakerede hazır bulunan îktısad ve
kili, Devlet bünyesinde mühim bir çok vazifele
rin ücretli memurlar uhdesinde bulunması ve 
bunlar arasmda ehliyet ve kabiliyetçe kendile
rinden ciddî istifadeler temin edilen unsurların 
bulunması sebebile ve vaktile maaşlı vazifelerde 
bu kabîl anasır için temin edilen vaziyetlerle 
ahenktar olmak üzere beş sene ve daha ziyade 
hizmeti olanlar için daha bir ikinci derece üste 
maledilebilmeleri imkânlarmın verilmesi hem iş
lerin selâmeti ve hem mümasil memurlar hakkın
daki hükümlere muvazi bulunması bakımından 
daha muvafık olacağı noktayı nazarı ileri sürül
müş ise de Encümence bu kabîl memurlar için 
ancak bir üst dereceye mal edilmesile iktifa edil
mesi ekseriyetle kararlaştırılmıştır. 

Receb Pekerin ikinci takriri : 
(Ücretlilerin yeni derecelerinin tesbiti için 

yapılacak hesablarda son aylarda alman haksız 
dereceleri karşılayacak bir formül bulunması) 
hakkındadır. 

Gerçi yapılan zamlarm mahiyeti ne olursa ol
sun yapılacak intibaka göre memurların bu de

receye hakkı yok ise aradaki fark yirmi beş ay
da maaşından kesilmek suretile izale edileceğine 
göre son zamanlarda yapdmış zamlar varsa 
bunlarm taksitlendirilmeyerek bu kısmmm defa
ten kesilmesi encümenimizce de muvafık görül
müş ve bunun için 1 kânunusani 1939 tarihi esas 
tutulmuştur. 

Receb Peker üçüncü takriri ile: 
Halen ücretle müstahdem bulunan mütekaid-

lerin hizmet müddetlerinin hesabında tekaüdden 
evvelki hizmetlerinin nazarı itibare almmaması 
hakkmda bir hüküm ilâvesini istemektedir. 

Bu takrir muvakkat ikinci madde ile birlikte, 
lâyihamıza ayrıca ilâvesini teklif eylediğimiz ve 
kanunun neşrinden sonra ücretle istihdam edile
cek mütekaidlere mütedair olan 13 ncü muvak
kat maddenin son fıkrası ve bu mevzu hakkmda 
istanbul mebusu General Kâzım Kara Bekir ta
rafından verilmiş olan takrir ile de alâkalı gö
rüldüğünden hepsi birleştirilerek tedkik edilmiş
tir. 

Mütekaidlerden bu kanunun neşrinden sonra 
ücretli vazifeye alınabileceklerin bunların teka-
üd maaşlarının hesabmda mesned olan memuri
yet ve rütbe maaş ve derecelerinin esas tutul
ması ve halen ücretle müstahdem bulunan müte-
kaidlerin derecelerinin tayininde de yukarıda 
yazıldığı şekilde hesab edilecek derecelere ücret
le geçen hizmet müddetlerinin yüksek tahsilleri 
bulunup bulunmadığına göre her iki veya üç 
sene için bir derece yukarıya mal edilmeleri mu
vafık görülmüş ve ikinci muvakkat maddeye bu 
yolda bir fıkra ilâve edildiği gibi bundan sonra 
hizmete alınacak mütekaidlere aid bulunan mu
vakkat 13 ncü maddenin son fıkrası da daimî 
hükümlerden bulunmak itibarile mezkûr madde
den tefrik edilmiş ve 27 nci madde olarak ayrıca 
yazılmıştır. 

Yine bu maddeye müteallik olmak üzere Bit
lis mebusu Süreyya örgeevren takririnde (tayin 
ve murakabeleri Hükümete aid bulunan mekteb 
muallimlerinin bu muallimlikte geçirdikleri 
müddetin de intibak hükümlerinin tatbikmda 
hesaba katılması) istenilmiştir. 

Encümende hazır bulunan takrir sahibi din
lendikten sonra hususî mekteblerde teklif edilen 
şerait dairesinde tayin edilmiş bulunan muallim
lerin buralarda geçirdikleri hizmet müddetleri
nin intibak hükümlerinin hesabmda nazarı iti
bare almması encümenimizce muvafık görülmüş
tür. 

Yine bu maddeye aid olmak üzere Çanakkale 
mebusu Ziya Gevher Etili tarafmdan verilen 
(Umumî harpbde veya Millî mücadelede yüksek 
tahsil yaparken silâh altma alınan ve subay rüt
besi alanların dereceleri yüksek tahsil erbabı 
gibi yapılır) şeklindeki takriri kendisinin huzu
ru ile konuşuldu. 

Filhakika yüksek tahsile başladıktan sonra 
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bahsedilen sebeblerden dolayı bu tahsillerini 
ikmal edemiyenlerin kanunun umumî hükümle
rine tâbi olmak üzere münhasıran intibak hük
münün tatbikmda yüksek tahsil erbabı gibi her 
iki sene için bir yukarı dereceye maledilebil-
meleri muvafık görülmüş ve ancak bu keyfiyetin 
umumî harb ve istiklâl harbine hasredilmeyerek 
mutlak bir surette ifadesi daha uygun görülerek 
ona göre bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Bu mevzuun müzakeresi sırasında ücretle is
tidam edilmekte iken askerlik hizmetine çağrıl
mış olanların maaşlı memurlar misillû vazife-
lerile alâka ve irtibatları devam etmemekte ol
ması hasebile bu kabîl gençlerin terhisi müteakib 
tekrar vazifeye alınmaları halinde umumî esas
lara göre intibak hükümlerine tâbi tutulması da 
görüşülerek maddeye buna dair bir fıkra ilâve 
edilmiştir. 

Bütün bu maruzatımıza göre mevzubas 26 ve 
muvakkat 2 nci maddeler ve muvakkat 13 ncü 
maddenin 27 nci madde olarak yazılan son fık
rası ve bu lâyihaya muvazi bulunan bankalar ve 
Devlet müesseseleri memurları aylıklarmm tev-
hid ve teadülü hakkındaki kanun lâyihasmm 
mütenazır maddeleri bu esaslara göre yeniden 
yazılarak Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis R. V. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

Mükerrem Unsal F. Baysal Sırrı Day 
Kâtib 

istanbul Bolu Çanakkale 
F. öymen Dr. Z. Ülgen R. Bulayırlı 

Elâzığ Gümüşane istanbul 
M. F. Altay D. Sakarya G. B. Göker 
Kastamonu Kırklareli Kütahya 
T. Çoşkan B. Denker A. Tiritoğlu 

Mardin Muğla Muş 
R. Erten H. Kitabcı Ş. Ataman 
Ordu Yozgad Yozgad 

H. Yalman A. Sungur S. Içöz 
MADDE 26 — Riyaseti Cumhur teşkilâtı hak

kındaki 2180 sayılı kanunun 13 ncü ve mezkûr 
kanunun 3011 sayılı kanunla değiştirilen 14 ncü 
ve Ankara Yüksek ziraat enstitüsü hakkındaki 
2291 sayılı kanunla istanbul üniversitesi hakkın
daki 2928 sayılı kanunun ve bunların ek ve ta
dillerinin asistan, doçent ve profesörlerin hiz
mete alınan ve terfileriîe müze ve rasadhane 
teşkilâtı hakkındaki 2530 sayılı kanunun müte
hassısların hizmete alınış ve terfilerine dair 
hükümleri ile 3459 sayılı kanunun hükmü ve 
Cumhur Başkanlığı filârmonik orkestrası teşki
lât ve orkestra mensublarının terfi ve tecziye
leri hakkındaki 3045 sayılı kanunun orkestra 
mensublarının hizmete almış ve terfilerine dair 
hükümleri ve Posta, telgraf ve telefon idaresi 
teşkilâtı hakkındaki 2822 sayılı kanunun 3080 
sayılı kanunla değiştirilen 38 nci maddesi ve 

3021 sayılı Emniyet teşkilâtı kanununun 24 ve 
47 nci ve Büyük Millet Meclisi teşkilâtı hakkın
daki 3552 sayılı kanunun 5, 6 ve 7 nci madde
leri, 3007 sayılı kanunun ve 1702 sayılı kanunla 
ek ve zeyillerinin maaş ve terfilere dair olan hü
kümleri hariç olmak üzere diğer hükümleri mah
fuzdur. 

Bu kanun, 2556 sayılı hâkimler kanununda 
yazılı haller haricinde hâkimler ve müddeiumu
milerle muavinleri ve bu sınıftan sayılanlar hak
kında da tatbik olunur. 

Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü memur ve müstahdemlerinin 
ücretleri hakkındaki 2847 ve 3173 sayılı kanun
ların hükümleri mahfuz olub muvakkat tazmi
natları da halen tatbik edilmekte olan esaslara 
göre verilir. Şu kadar ki hizmete alınışta tahsil 
dereceleri esasına göre verilecek ücretler bu ka
nundaki mikdarları ve birinci dereceye verilen 
azamî ücret mikdan bu kanundaki azamî haddi 
geçemez. Sanatkâr ve işçilerin hizmete alını
şında mezkûr kanunların hükümleri tatbik olu
nur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? 

REFlK İNCE (Manisa) — Bir kaç numara 
yanlışı olmuş. Bay kâtibden bir şey sorayım : 
elimizdeki maddenin üçüncü satırında 3011 ya
zıyor, 3001 olacak, 3552 de 3557 olmuş. Acaba 
bizimki mi yanlış, kendilerininki mi? 

BAŞKAN — Doğru okunmuştur. 
EMİN YERLÎKAYA (Bolu) — Arkadaşlar; 

Ziya Gevher Etili arkadaşımız, yüksek tahsilde 
iken askere alınan arkadaşların 

(Bu madde ile alâkası yoktur, ileride gele
cektir sesleri) 

Gl KÂZIM KARABEKİR (istanbul) — Ben
deniz bir teklifte bulunuyorum : O da, gerek 
mazbatadan ve gerek değişen maddelerin behe
mehal tabı tevziinden sonra, bu mühim madde
ler hakkında karar verilmesidir. Meselâ dün 
bendeniz maruzatımda şunu tebarüz ettirmek 
istedim : Orduda emsalleri henüz küçük rütbede 
iken dışarıda bir vazife bulub da kendisini te-
kaüd ettiren, istifa ederek veyahud her hangi 
bir suretle ordudan ayrılan bir zabitin dışarıda 
bir albay veya bir generalin muadili vazifeye 
geçmesi orduda hüsnü tesir yapmaz. Farzede-
lim ki bundan 15 sene evvel bir mülâzim arka
daş ordudan ayrılmıştır. İhtimal ki onun em
sali şimdi orduda albay veya generaldir. Bu ar
kadaş yakın bir tarihte bilfarz bir sene evvel 
büyük bir memuriyete geçmiş olabilir. Bu va
ziyetin orduda hiç bir aksi tesiri olmaz. Çünkü 
arkadaşları da ayni mevkii almışlardır. Şu hal
de okuduğumuz maddeyi iyice işlemeden bir ka
rara varmak yanlış bir netice olabilir. Onun 
için teklif ediyorum, bunlar tabedilib tevzi edil
meden evvel müzakere ve kabul cihetine gidil
mesin. 
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BÜTÇE E. REÎS VEKİLİ FAÎK BAYSAL 

(Kayseri) — Muhterem generalin geçen gün ver
dikleri takrir burada müzakere edildi ve heye
ti umumiye nazarı itibare alarak encümene ha
vale buyurdu. Takrirdeki esas zaten bizim mu
vakkat madde ile derpiş ettiğimiz ve heyeti âli-
yenin elinde bulunan matbu nüshada mevcud 
bir hükümdü, yalnız muvakkat madde idi, biz 
onu daimî hükümler arasına naklettik, izahatını 
da bu suretle esasen vermiş oluyoruz. Yani bu 
fikir ufak bir farkla zaten matbu lâyihada mev-
cuddur. Bu itibarla bu kanunun müzakeresini 
tehire badi olacak bir vaziyet yoktur, lütfen mü
zakereye devam buyurulmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — General Kâzım Karabekirin, 
mazbata ve muaddel maddelerin tab ve tevziin
den sonra müzakere edilmesi hakkında bir tak
rir vardır. Okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Mazbata ve maddenin tab ve tevziinden ev

vel müzakereye konulmamasmı teklif ederim. 
İstanbul mebusu 

Kâzım Karabekir 
BAŞKAN — Takriri yüksek reyinize arzedi-

yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Takrir 
kabul edilmemiştir. Binaenaleyh maddenin mü
zakeresine devam ediyoruz. 

26 ncı madde hakkında başka söz isteyen var 
mı? Maddenin encümenden gelen muaddel şek
lini yüksek reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 27 — Mütekaidlerin ücretli bir va
zifeye alınmaları halinde bunlara en çok, teka-
üdlüklerine mesned olan memuriyet veya rütbe 
dereceleri maaşına tekabül eden ücret verilebi
lir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Devlet limanları işletme bütçesine reylerini 
vermeyen arkadaşlar lütfen reylerini kullansın
lar. 

Muvakkat maddelere geçiyoruz. 
MUVAKKAT MADDE 2 — Halen ücretle 

müstahdem olan memurlar hakkmda aşağıdaki 
hükümler tatbik olunur. 

A - Halen ücretle müstahdem olanların tah
sil derecelerine ve bu kanuna tâbi dairelerle ay
lıkları kanunla tesbit olunan müesseselerde ve 
hususî mekteblerin tayin ve murakabesi Maarif 
vekâletine aid bulunan muallimlerin de ücret 
ve maaşla geçen müddetlerin mecmuuna ve yük
sek tahsil görenlerin her iki ve görmeyenlerin 
her üç senede bir terfi esaslarına ve bu kanunun 
12 nci maddesindeki hükümler dahilinde ücret
leri tesbit edilir. 

B - Halen ücretle müstahdem olan mütekaid
lerin tekaüdlüklerine mesned olan memuriyet 

veya rütbe derecelerine, ücretle istihdam edil
dikleri müddet için yüksek tahsilleri bulunub bu
lunmadığına göre yukarıki esas dahilinde he-
sab edileeck derece farkları ilâve edilmek sure-
tile iktisab edebilecekleri dereceler tayin olu
nur. 

C - Yüksek tahsil veren bir mektebde iken 
harb sebebile askerliğe çağırılarak yedek subay 
rütbesini kazanmış olanlar için A fıkrasındaki 
terfi müddetlerinin hesabında her İM hizmet se
nesi bir derece terfi müddeti itibar edilerek ik
tisab edebilecekleri dereceler tayin edilir. 

D - Ücretle müstahdem iken askerlik hizme
tine girerek vazifesile irtibatı kesilmiş bulunan
ların askerliğe çağrümazdan evvelki hizmetleri 
A bendi mucibince hesab edilmek suretile iktisab 
edebilecekleri derece ile yeniden hizmete alınma
ları caizdir. 

E - (A) bendi mucibince tesbit edilen dere
celerde bu kanunun neşri tarihinde müstahdem 
olub hizmet müddetleri üç sene ve daha ziyade 
olanlardan ehliyetleri vekâletlerince tasdik edi
lenlerin bir üst dereceye geçirilmeleri caizdir. 

Ancak bu dereceler terfi ve tahvillerde mük-
teseb hak teşkil etmez. 

F - A, B, C, ve D bendleri mucibin
ce dereceleri tesbit edileceklerin almala
rı icab eden ücret halen almakta oldukları 
ücret mikdarmdan fazla olanlar almakta olduk
ları ücretleri muhafaza ederler, ve bu ücretler 
birinci maddede yazılı maaş derecelerinden biri
ne tetabuk ediyorsa o dereceye ve etmiyorsa bu
na en yakin dereceye halen almakta oldukları 
ücretle dahil olmuş sayılırlar. 

G - A, B, D ve E bendleri mucibince tesbit 
edilecek ücret memurun almakta olduğu aylık
tan fazla ise aradaki fark memurun aylığından 
her ay yirmi beşte biri indirilmek suretile 25 ay
da izale edilir. Ancak memurların talebi üzeri
ne bu farkın daha evvel de izalesi caizdir. Bu 
farkın izalesine kadar bu gibilere muvakkat taz
minat verilmez. 

Şu kadar ki, bu kesilecek f arkm 1 kânunusa
ni 1939 tarihinden sonra yapılan tayin veya 
terfilerden mütevellid kısmı varsa bu kısmı tak-
sitlendirilmeyerek derhal kesilir. 

H - İnhisarlar umum müdürlüğü kadrosuna 
dahil olub bu kanunun neşri tarihinde müstah
dem olanlar halen almakta oldukları ücretleri 
muhafaza ederler. 

BAŞKAN — Açık reye konulan lâyihanın 
rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Okunan ikinci muvakkat madde hakkmda 
bir mutalea var mı? Maddeyi yüksek reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — 1939 malî yrlı 
muvazenei umumiye kanununa bağlı (E) ced-
veline dahil tertiblerden alman kadrolardan 
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daimî mahiyeti haiz bulunanları da ihtiva eden 
ve 13 ncü maddede yazdı ücretli memuriyetleri 
gösteren ve bu kanunun 9 ncu maddesine göre 
teşkilât kanunlarına eklenmesi icab eden daimî 
ücretli kadrolara müteallik lâyihalar en geç 
1 ikinci teşrin 1939 tarihine kadar Büyük Mil
let Meclisine verilir. Bu lâyihalar kanuniyet 
kesbedinceye kadar muvazenei umumiyeye da
hil (D) ve (E) cedvellerile tayin edilen kad
rolar içindeki ihtisas mevkileri İcra Vekilleri 
Heyetince tayin olunur ve bu mevkilerde ha
len müstahdem bulunanların birinci derecedeki 
ücret mikdarmı geçmemek üzere almakta ol
dukları ücretlerle istihdamlarına devam oluna
bilir. 

Bu madde hükmü mülhak bütçeli idarelerle 
belediye ve hususî idareler hakkmda da tatbik 
olunur. 

PUAD SÎRMEN (Rize) — Arkadaşlar ka
bul buyurduğunuz 9 ncu madde ile Devlet teş
kilâtı içindeki daimî mahiyet arzeden ücretli 
kadroların teşkilât kanunlarına bağlanacağı tes-
bit edildi. Şimdi müzakere mevzuu olan muvak
kat üçüncü maddede bu teşkilât kanununa bağ
lanması lâzım gelen ücretli kadrolara aid lâ
yihaların Hükümet tarafından en geç 1 teşrini
sani 1939 tarihine kadar Meclisi âliye verilme
sini emretmektedir. Devlet teşklâtı içinde üc
retlilerin de teşkilât kanunlarına rabtedilmesi, 
memnuniyetle karşılanması lâzım gelir. Yalnız 
bunu kâfi görmek doğru değildir. Geçen
lerde de bilmünasebe arzettiğim gibi da
imî mahiyet arzeden hizmetlerin böyle te
minatı olmıyan, tekaüd hakkı bulunmryan 
ve hiç bir memur teminatına mazhar olmryan 
kimseler tarafından görülmesini mahzurlu te
lâkki ediyoruz. Onun için ricamız şudur. Bir 
adım daha ileri atılarak bunların yalnız teşkilât 
kanunlarına tatbikile iktifa edilmemesi, ve 1 teş
rinisani 1939 tarihine kadar bu kadroların maaşa 
çevrilmesini istiyoruz. Bu hususta maruzatta bu
lunurken, iki celse evvel saym Nafia vekilimiz 
ücretlerin maaşa tahvili neticesinde bilhassa 
kendi vekâletleri kadrolarında kâfi mütehassıs 
eleman olmaması ve mühendis, fen memuru gibi 
hariçten kimselerin almması ihtiyacında olduğu
nu söyliyerek bunlarm ücretlerinin maaşa tahvi
linde müşkülât çıkacağını söylediler. Fakat ken
dileri de kabul buyururlar ki bu kanunun 12 nci 
maddesile ücretlilerin de memuriyete girmesi 
maaşldar gibi kayıdlarla bağlanmıştır. Bu gün 
olduğu gibi ücretle vazifeye alınacakların tah
sil dereceleri, hizmet müddetleri ne olursa olsun 
istenilen hizmete geçirilecek değildir. Tıpkı ma
aşlılar gibi tahsil derecelerine ve hizmetlerine 
bakılacaktır. Binaenaleyh vaziyet böyle olunca 
Nafia vekâletinin istediği kolaylık ücretli de olsa 
mevcud değildir. Bu kolaylık ancak getirilecek 
ücretlilerin tayin olunacakları memuriyetin, ih
tisas mevkii olarak kadroda da gösterilmekle 

mümkün olabilecektir. Binaenaleyh şu maruza
tımla da anlaşdryor ki, istediğimiz şey, ücretle
rin maaşa tahvili, Nafia vekâleti için bir müşkü
lât tevlid etmiyecektir. 

Sonra şunu da zannediyoruz ki, ücretli ola
rak istihdamda bu günkü tatbikat itibarile an
cak şu vaziyet hadis olacaktır. 

Ücretli olduğu için ve memur teminatına 
mazhar bulunmadığı için onu istihdam eden da
irenin bu memur hakkmda hiç bir kayda tâbi 
olmaksızın hizmetine nihayet vermek gibi bir 
salâhiyeti haiz olacaktır. Biz bu salâhiyeti mah
zurlu gördüğümüz içindirki Devlet hizmetinde 
bulunacak bu ücretli memurların Devletin diğer 
memurları gibi teminata mazhar olmasmı isti
yoruz ve bunun için de Hükümete kâfi zaman 
verilmesi lâzım olduğuna kani bulunduğumuz 
için buna aid lâyihaları 1 teşrinisani 1939 tari
hine kadar getirmelerini rica ediyorum. 

Bu hususta hazırladığım takriri takdim edi
yorum, takdir yüksek heyetinizindir. 

B. E. Rs. V. FAÎK BAYSAL (Kayseri) — 
Bu madde ile encümenimiz daimî mahiyeti haiz 
ücretlilerin bir kadrosunu en geç 1 teşrinisani 
1939 tarihine kadar yüksek huzurunuza getiril
mesini temin etmek istemiştir ve eğer bu mad
deyi tasvib buyurursanız; nihayet 1 teşrinisani
sinde Yüksek Meclise bu kadrolar tamamen gel
miş olacaktır. Bu kadrolar üzerinde bittabi Yük
sek Meclis tedkikatmı yapacak ve kararmı ala
caktır. Burada bu madde ile Devlet bünyesinde 
aşağı yukarı üçte bir mikdarı teşkil eden 
bu ücretlilerin bir kalemde maaşa geçmek key
fiyetini hüküm altma almak gibi bu azim ve üze
rinde ciddî tedkik ihtiyacını gösteren bir va
ziyeti terviç etmedik. Bu kadro geldikten son
ra tedkikat yapüacak, Hükümet bir taraftan 
Meclisi Âlinin arzusunu bittabi nazarı itibara 
almış olacak ve bu kanunun çerçevesi içinde 
tesbit edilen vaziyeti mütalea edecek ve lüzum
lu göreceklerini maaşlı kadroya nakledecek. 
Öbürlerini de kadrolarında kalmalarının esbabı 
mucibesini tadad .etmek ve Meclisi Âli kabul 
ettiği takdirde ayrılanların kadroda kalması su-
retüe devam edecektir. Bu suretle maddenin 
aynen kabulünü ve kadrolar geldikten ve üze
rinde tedkikat yaptıktan sonra kanaatinizi iz
har buyurmanız daha muvafıktır. (Muvafık ses
leri). 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Arkadaşlar zan
nediyorum M, saym Bütçe encümeni reis ve
kilimiz bendenizin Devlet teşkilâtında mevcud 
bulunan bilûmum ücretlerin maaşa tahvilini 
istediğimi zannettiler. Kendileri de pek alâ bi
lirler ve bu kanunun maddeleri onu amirdir ki, 
(E) cedveli diye bir cedvel vardır. Bunun için
de muvakkat mahiyetteki ücretliler kalacaktır. 
(D) cedveli diye bir cedvel daha vardır ki, 
bu cedvelin içinde şoför, odacı, daktilo falan 
gibi böyle tali derecede hizmet görenler, yine 
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ücretli olarak kalacaklardır. Buna karşı da bir 
diyeceğimiz yoktur. Bizim istediğimiz şudur : 
Bazı vekâletler, hepiniz biliyorsunuz, vekâletin 
esaslı ve ana hizmetlerini ücretli ellerde bulun
durmaktadır. Biz bunun maaşa kalbedilmesini 
istiyoruz. Misal olarak şunu arzedeceğim: Me
sela tktısad vekâletinin iş dairesi reisinden en 
küçük memuruna kadar ücretlidir. Biz diyoruz 
ki, bunlar esaslı vazifeler görüyor. Vazifele
rini bihakkın ifa edebilmeleri için diğer me
murlar gibi teminata mazhar olmalıdırlar. En
cümen bunu düşünmüş ve demiştir ki, bu gibi
lerin kadroları teşkilât kanunlarına rabtedile-
cektir bu teşkilât kanununda alâkadar dairele
rin istediği teşkilâtı yapmasına mâni olmaya
caktır. Demek ki bunların ücretlerinin teşki
lât kanununa rabtı düşünülmektedir. Bu üc
ret niçin maaş olmuyor. Maaş halinde barem 
kanununa rebtedilmiyor, bunu anlamıyorum. 
Maaşa raptedildiği takdirde bu, diğer bütün 
memurlara da maaşlı bütün memurların 
hakkmı veriyor. Bunun yapılmamasının tek 
bir sebebi kalıyor. Demek ki, bu suretle 
alâkadar vekâlet makamları istedikleri gi
bi takdir hakkmı kullanmak salâhiyetini isti
yorlar. Bu salâhiyete lüzum varsa bunu bütün 
memurlar hakkmda düşünmek lâzımdır. Me
murin kanununun bu günkü hükümleri, mesu
liyet deruhde etmiş kimselere arkadaşları üze
rinde kâfi salâhiyet tanımamış ise bu salâhiye
tin hududunu memurin kanununda yapacağımız 
değişikliklerle ayrıca temin edelim. Binaenaleyh 
bu kanunun koyduğu esas, muayyen seneler 
beklemesi ve gireceği derecelerde tahsilleri na
zarı itibare alınacağını amir bulunduğuna göre 
bunların ücretli olarak bırakmanın manası kal
maz. Kendileri bu hususa dair izahatta bulu
nurlarken, Heyeti Celilenize bizi, kadroların 
üçte biri derecesinde ücretlilerin hepisinin ma
aşa tahvilini istiyor muşuz gibi gösterdiler. 

Bizim istediğimiz; yüksek ve esaslı vazifeleri 
ücretli olarak ifa etmekte olan kimselere maaş 
verilmesidir. Onu da bu gün çevirelim demi
yoruz. Bir teşrinisanide Hükümet kadroları 
getirecektir. O kadroda bunları ücretli olarak 
değil, maaşlı olarak göstersin, diyoruz istirha
mımız bundan ibarettir. 

BÜTÇE ENCÜMENİ Rs. V. PAlK BAYSAL 
(Kayseri) — Fuad Sirmen arkadaşımın ifadesini 
dikkatle dinledim. Bir noktayı, müsaadelerile, 
tebarüz ettirmek isterim. Bu gün böyle daimî 
memuriyetler yalnız (D) cedvelinde değil, (E) 
cedvelinde de vardır. Bu itibarladır ki, teşki
lât kanunu geldiği zaman Yüksek Heyetin bu 
hususu tedMk etmesi daha doğrudur. Şimdi
den, 6 ay sonra gelecek bir kanunun esasları 
hakkmda bir hüküm koymak, her halde, doğru 
olmasa gerektir. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okutacağım. 

Yüksek Reisliğe 
Arzeylediğim sebeblere binaen muvakkat 

3 ncü maddenin birinci cümlesinin aşağıda ya
zılı şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

Rize mebusu 
Fuad Sirmen 

1939 malî yılı muvazenei umumiye kanunu
na bağlı D ve E cedvellerinde dahil daimî mahi
yeti haiz hizmetlere aid ücretli kadrolarm ma
aşlı kadrolara tebdiline müteallik lâyihalar en 
geç 1 ikinci teşrin 1939 tarihine kadar Büyük 
Millet Meclisine verilir. 

BAŞKAN — Takriri nazarı itibare alanlar ... 
Almayanlar ... Alınmamıştır. Maddeyi kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Kadroları 1939 
bütçelerine merbut cedvelde ayrıca gösterilen 
maaşlı memurlar bu kanun mevzuundan hariçtir. 
Bunların maaş ve tahsisatları birleştirilerek ah
kâmı mevcudeye göre kendilerine verilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 5 — Yüksek mekteb 
mezunu olmayıb da bu kanunun meriyeti tari
hinde Devlet hizmetinde müstahdem bulunan 
maaşlı ve ücretli memurların bu kanundaki 
esaslar dairesinde 3 ncü dereceye kadar terfile
ri caizdir. 

Bunlardan hâlâ üçüncü ve daha yüksek de
recede olanların bir derec daha terfii caizdir. 

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

MUVAKKAT MADDE 6 — Bu kanunun me
riyete girdiği tarihde vazife başında bulunan 
memurların bilfiil maaşını almakta oldukları de
recedeki terfi müddetleri 15 ve 20 sene kaydi 
olmaksızın 1452 sayılı kanunla kabul edilmiş 
olan terfi müddetlerine göre hesab olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 7 — Muhtelif daire
lerin teşkilât kanunlarile 1452 sayılı kanun hü
kümleri haricinde olarak ücretlilerin maaşa ge
çebilmelerine veya hariçten alınacakların muay
yen derecelere tayinlerine ve maaş emsali hasılı
nın tamamı veya maaş emsali hasılının fazla ve
ya eksiğinin ücret olarak verilebileceğine dair 
olan salâhiyetler kaldırılmıştır. 

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

MUVAKKAT MADDE 8 — 3499 sayılı avu
katlık kanununun 5 nci maddesi hükmü mezkûr 
kanunun 8 nci muvakkat maddesinde gösterilen 
müddet içinde Devlet, umumî ve hususî ve cül-
hak bütçeli idarelerin avukatları hakkmda tat
bik edilinceye kadar bu avukatlar bu daireler 
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haricinde kalan müesseselerin avukatlıklarını 
deruhde edebilirler. Bu takdirde bunlarm üc
retleri tam olarak verildiği gibi bunlar tayin 
şartları müsaid olduğu takdirde serbest iş alma
ğa da devam edebilirler. 

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

Açık reylerin neticesini arzediyorum : 
Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 

1939 malî yılı bütçe kanununa (316) zat kabul 

suretile rey vermiştir, nisab tamamdır, kanun 
(316) reyle kabul edilmiştir. 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 
1939 malî yılı bütçe kanununa (306) zat kabul 
suretile rey vermiştir, nisab mevcuddur, kanun 
(306) reyle kabul edilmiştir. 

15 dakika teneffüs edilmek üzere celseye mu
vakkaten nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 17,15 

KÂTİBIİER 

Î K Î N C Î CELSE 
Açılma saati : 17,30 

BAŞKAN — Şemsettin Günaltay 
Cavid Oral (Niğde), Ziya Gevher Etili (Çanakkale) 

mmm> 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. Söz Başvekilin. 

5 — BEYANAT 

1 — Başvekil Dr. Refik Saydamın, Türkiye -
Fransa müşterek beyannamesi münasebetile beya
natı 
(Başvekil Dr. Refik Saydam alkışlar arasmda 

kürsüye geldi) 
Muhterem arkadaşlarım, 
Geçen mayıs aymm 12 sinde, Türkiye ile İn

giltere arasmda muhtemel taarruzlara karşı teş
riki mesaiyi istihdaf eden müşterek beyannameyi 
bu kürsüden okuyarak yüksek tasvibinize arzet-
miş olduğum zaman, Türkiye ile Fransa arasm
da da ayni esasta anlaşmaların derdesti müza
kere olduğunu söylemiştim. 

Bu gün huzurunuza, Türkiye ile Fransa ara
smda müzakeresi itmam edilen beyanname met
nini getiriyor ve sulh davasma yeni ve kuvvetli 
bir düğüm ilâve eden bu teşriki mesai senedini 
Millet Vekillerinin yüksek tasvibine arzediyo
rum. (Alkışlar) 

Türkiye - Fransa beyannamesi, İngiltere Hü-
kûmetile kararlaştırmış ve tatbik mevkiine 
koymuş olduğumuz beyânname metninin harfi 
harfine aynidir. (Bravo sesleri). 

Büyük bir dava uğrunda girişilen mütekabil 
teahhüdlerin, iki Devlet ve millet arasmda tam 
bir itimad havası içinde akdedilmesi 
ve bunun için de arada maziden müdevver bazı 
pürüzlerin halledilmiş olması hem bize ve hem 
Fransa Hükümetine daha muvafık göründüğü 
içindir ki bu beyannameyi, esasları ta mayıs 
aymdan beri mukarrer olmasma rağmen, şimdi 

yüksek tasvibinize arzedebiliyorum. 
Menfaatlarnnızm, nişlerimizle müteradif ola

rak bir çok noktalarda birleştiği Fransızlarla, 
artık en kuvvetli rabıtalar bizi biribirimize bağ
lamış oluyor. (Alkışlar) 

Âkdenizin iki ucunda ayni sulh gayesinin 
samimî hadimleri olan Türkiye ve Fransa, uzun 
bir kara hududunun bize bağladığı arazideki 
vaziyet itibarile de birbirine yakm, birbirinin 
kuvvetinden kuvvetlenen iki millet gibi yan 
yana büyük davada yer almaktadırlar. (Alkış
lar.) Türk milletinin idealist vasıfları, Türk or
dusunun kahramanlık destanları, (Alkışlar bra
vo sesleri) ayni idealizmin büyük kuvvetle ve 
büyük kahramanlıkla hadim olan Fransız mille
tinin vasıfları yanmda, muhtemel taarruzları de
fetmek gayesile, birbirini ikmal eden iki azmü 
metanet sütunu halinde dikilmiş bulunmaktadır. 
(Alkışlar.) 

Türkiyenin Fransa ile birleşmesi, dünya sul
hunun nefinedir ve her türlü hasis menfaatten 
âri olarak bu sulhun muhafazasına yardım ede
cektir (Alkışlar, barvo sesleri). 

Aziz arkadaşlar, 
Size,' şimdi Türkiye - Fransa müşterek be

yannamesini aynen okuyacak ve bu fırsattan is
tifade ederek beyannamenin ihtiva ettiği mad
deleri hakikî mana ve mefhumlarında hulâsa-
tan teşrih edeceğim. 

Bu gün Pariste Fransa Hariciye nazın ile 
Büyük elçimiz tarafından imza edilecek olan be
yanname şudur : 
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« İ - Türkiye ve Fransa Hükümetleri, birbir-

lerile sıkı bir istişarede bulunmuşlardır. Arala
rında cereyan eden ve halen devam etmekte bu
lunan müzakereler, görüşlerindeki mutad birliği 
tebarüz ettirmiştir. 

2 - îki devletin, kendi millî emniyetleri nefi-
ne olarak karşılıklı teahhüdleri tazammun ede
cek uzun müddetli nihaî bir anlaşma akdetme
leri teakrrür etmiştir. 

3 - Bu nihaî anlaşmanın akdine intizaren, 
Türkiye Hükümeti ve Fransa Hükümeti, vuku 
bulacak bir tecavüz hareketinin Akdeniz mın-
takasmda bir harbe saik olması halinde yekdi-
ğerile bilfiil işbirliği yapmağa ve yedi iktidar
larında bulunan bütün yardım ve müzahereti 
birbirlerine göstermeğe hazır bulunduklarını be
yan ederler (Alkışlar). 

4 - Gerek beyanat ve gerek derpiş edilen an
laşma, hiç bir memleket aleyhine müteveccih 
değildir. Ancak, lüzumu tahakkuk ettiği takdir
de Türkiyeye ve Fransaya karşılıklı bir yardım 
ve müzaheret teminine matuftur. 

5 - Nihaî anlaşmanın ikmalinden evvel, kar
şılıklı teahhüdlerin mevkii file geçmesini icab 
ettirecek şartların daha sarih bir surette tayini 
de dahil olmak üzere, bazı meselelerin daha de
rin bir tedkike ihtiyaç gösterdiği her iki Hükü
metçe kabul edilmektedir. Bu tedkik, halen de
vam etmektedir. 

6 - îki hükümet Balkanlarda emniyetin te
essüsünü teminetmek lüzumunu dahi tasdik eder
ler ve bu gayeyi en seri bir surette istihsal için 
müşavere halindedirler. 

7 - Şurası mukarrerdir ki, yukarıda zikredil
miş olan hükümler iki Hükümetten her hangi bi
rinin, sulhun takviyesindeki umumî menfaat ik
tizasından olarak diğer hükümetlerle anlaşmalar 
akdetmesine mâni değildir. 

Aziz arkadaşlar; birinci maddesinde iki mem
leket arasındaki görüş birliği ve mütalea edilen 
siyasî vaziyetin ayni şekilde muhakemesi netice
sinde, müşterek teahhüdlere girilmek karan ve
rilmiş olduğunu ifade etmekle, Türkiye ve Fran
sa son zamanların hâdisatında sulhu tehlikeye 
düşüren ve kendi emniyetlerine müteveccih in
kişaflar gösteren manzaları ayni sulhseverlik 
mefkuresi ve ayni korunma vazifesile muhakeme 
ettiklerini göstermektedirler. 

îkinci madde, beyannamenin isttihdaf etiği 
hususlarda geçici bir teşriki mesaiyi değil, haki
kî hedefin uzun vadeli bir birleşmede mündemiç 
olduğunu kabul ve tesbit eden ve katği muahe
deyi yakin bir âtide akid kararmı gösteren bir 
hüküm ifade ediyor. Bu münasebetle arzetmek 
isterim ki, Türkiye ile İngiltere arasında olduğu 
gibi, Türkiye ile Fransa arasında da katği ve 
nihaî anlaşmanın hazırlıkları süratle inkişaf et
mekte ve bu vesikaların tanzim ve ikmali kuvvei 
karibeye gelmiş bulunmaktadır. 

Beyannamenin üçüncü maddesi, feyizlerinden 
bütün sahildarlarm ayni veçhile istifade etmele
rini ideal bildiğimiz Akdeniz havzasında, taar
ruzdan doğabilecek ihtilâtat için iki memleketin 
birbirine tam ve şamil bir şekilde yardım taah-
hüdlerini ihtiva etmektedir. 

Demek oluyor ki arkadaşlar, Akdenizde doğa
bilecek tehlikeler ve orada kopması melhuz fırtı
nalar Türkiye ile Ingiltereyi olduğu gibi, îngilte-
renin müttefikleri olan Türkiye ile Fransayı da 
bir cephede yanyana görecektir. (Bravo sesle
ri, alkışlar). 

Hayatî menfaatelrimizin ve emniyetimizin en 
mühim cenahı olan Akdeniz havzasında üç mil
letin teşriki mesaisi, sulhu arayan bir idealizmin, 
sulhu bulmasına matuf, kuvvetli gayretlerinden 
başka bir şey değildir. 

Dördüncü maddede, Türkiye - Fransa asis-
tansmm hakikî manasmı tebarüz ettiren bir 
mefhum görüyoruz. 

Evet arkadaşlar; bu beyanname ile girişti
ğimiz taahhüdler yarmki muahedelerin istihdaf 
edeceği taahhüdler gibi yalnız bizim emniyetimi
zi korumağa matuftur, ve hiç bir Devletin aley
hine müteveccih bir mana bunlarda mündemiç 
değildir. ^ 

Beşinci maddenin mevzubahs ettiği temaslar 
biraz evvel arzetmiş olduğum gibi, faaliyetle de
vam etmekte ve bunlar Türkiye - İngiltere an
laşmasının mesnedlerini hazırladığı gibi, Türki
ye - Fransa nihaî muahedesinin de ayni ruh ve 
mâna dahilinde temellerini atmaktadır. 

Beyannamenin altmcı maddesi, Türkiye em
niyetinin yalnız Akdenizden gelebilecek tehlike
lere karşı değil, bu emniyeti alâkadar edecek 
mıntakalarm kâffesinde belirmesi muhtemel teh-
didlere ve tehlikelere karşı sryaneti istilzam et
mektedir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Malûmunuzdur ki, Türkiye emniyetinin bir 

cebhesini kuvvetle tutan ve senelerdenberi feyiz
li semerelerile sulh davasma büyük hizmetler et
miş olan Balkan misakı, son görüşmelerimizden 
bir kat daha itimad ve kuvvet bularak çıkmış 
ve bu güne kadar olduğu gibi, yann için de 
esaslı bir sulh unsuru olarak vazifesine devam 
etmek azmi katğisini göstermekte bulunmuştur 
(Alkışlar). 

Türkiye - Fransa müşterek beyannamesinin 
altmcı madedsindeki hüküm bittabi Balkan Mi-
sakmm Âkidlerine verdiği hukuk ve vezaifi hiç 
bir veçhile ihlâl edecek mahiyette değildir. 

Balkan Misakı, Türkiye - İngiltere, Türlü
ye - Fransa Anlaşmalarile tedahül göstermeksi
zin bütün istiklâlini muhafaza etmekte ve ayrı 
bir sulh âmili halinde mevkiini tutmaktadır. 

Beyannamedeki bu madde, herkesin anlamış 
olacağı veçhile, Türkiye ile Fransanm, Türkiye 
ile İngiltere arasmda olduğu gibi, bu akid ile 
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gözetilen emniyet endişelerini ve hususî vazi
yetlerini alâkadar ediyor. 

Yedinci madde, bir gaye etrafında birleşen 
memleketlerimizin sulh mmtakasmı tevsi et
mekte serbest olacaklarını göstermektedir ki, 
bu da akdetmiş olduğumuz asistansın hangi yük
sek ideale müstenid olduğunu bir kere daha 
isbat eder. 

Muhterem arkadaşlarım: 
Siyasetinin bütün inkişafları, milletin haki

kî menfaatlerini dikkatle aramakta, memleke
tin emniyetini teyakkuzla korumakta münde
miç olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti; mil
let vekillerinin yüksek direktifleri ve teşvikkâr 
tasviblerile kendine vermiş olduğunuz vazifeyi 
ifaya çalışmaktadır. (Alkışlar). Bu vazifenin 
bir eserini daha Yüksek huzurunuza getirdim. 
Türkiye - Fransa müşterek beyannamesi hak
kında açık reylerinizi kullanmanızı rica ederim. 
(Bravo sesleri, şiddetli alkışlar). 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Arkadaşlar, ta
rihin yeni bir seyri karşısındayız. Çok eskilere 
gitmekten sarfı nazar ederek, daha pek yakm 
denebilecek bir zamanda kendilerile karşı karşı
ya harbettiğimiz iki büyük milletle bu gün 
harb değil, sulh mukavelesi yapmış bulunuyo
ruz. Devlet talilerini insan talilerile, münase
betlerini tahlil edersek onların da münasebetle
rinde dostluk ve bazan buna muhalif vaziyetler 
olduğu görüldüğü gibi devletlerin vaziyete gö
re karar almak zamanmm tayin eden ricalinin 
o nisbette talih bakımından mevki kazandıkları 
ve millet nazarında tebcile ve takdire ve aksi 
hareketlerin dahi muahazeye maruz kaldıkları
nı görmek ve söylemek dahi kabildir. 

îşte arkadaşlar; biz Avrupada doğan ve hu
dudunun akıntısının tesiri yalnız küçük millet
leri değil ve belki bütün beşeriyeti tehlikeye 
sevkedeceği endişesini veren son zamanm mü-
heyyiç, korkutucu havası karşısında Türk Dev
leti dün nasıl kendi hayatını ve sulhu muha
faza için evvelâ Balkan paktını, ondan sonra 
Sâdabat paktmı yapmışsa; bugün de yakm bir 
zamanda İngiliz ittifakını, Fransız ittifakını 
yapmış olmakla sulha hayata ve topraklarını 
muhafazaya olan bağlılığını göstermek yolunda 
hakikaten ve hakikaten en şayanı takdir bir dû-
rendişlik göstermiş vaziyette bulunuyoruz. Biz 
bizleri dün olduğu gibi bu gün dahi ileriyi göre
rek iyiye sevk ve idare etmek dirayetini göste
ren, ölen ve yaşayan Şeflerin huzurunda hür
metle eğilmeği vazife bildikten sonra tekrar ede
riz ki, Türkiye Cumhuriyet Hükümeti ve Tür
kiye Cumhuriyeti Halk Partisi; esas umdesi 
olan; yurdda sulhu, cihanda sulhu ihlâle teallûk 
eden her hangi bir hareketin karşısında cephe 
almağı kendisine vazife bilmiştir (Bravo sesle
ri alkışlar). 
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[ Her millet yaşayabilmiş olmak için kendine 

göre muhtelif program tatbik etmek hakkmı ha
izdir. Fakat Türk noktai nazarmda bu hak, an
cak ve ancak başka milletlerin hukukuna hür
met kaydile mukayyeddir. Ben yaşayayım, fakat 
başkalarının ölümü bahasına davasmm, Türk 
dün olduğu gibi bundan sonra da en büyük düş
manı olacaktır (Bravo sesleri, Alkışlar). 

Bize bu ittifaka niçin giriyorsunuz diye ken
dilerile beraber olmayanlar tarafından sualler 
vârid oluyor. Böyle bir ittifaka girmiş olmamı
zın sebebi, kendilerinin bütün bu semayı İni
katta uyandırdıkları tehlike endişesidir. Tehli
keyi vaktinde görüb tedbir alanlar takdir olu
nur. Fakat bu tehlikeyi görüb de lâzimi 
kadar tedbir almayanlar tarihin mukad
der tecelliyatma kendilerini vermiş olurlar. 
îşte Türk milleti bu mukadderatı kendi lehine 
çevirmek ve onu dirayetle yürütmek bakımın
dan cidden takdir ve tebcile lâyıktır. 

Arkadaşlar, bir milletle ittifak demek, o mil
letin mukadderatına, kendi mukadderatını, 
demek olduğuna göre, iki millet, üç millet veya-
hud beş milletin bu şekilde tecelli eden vaziyeti, 
onun mukadderatile kendisininMni birleştirmek 
bütün millet efradı arasmda tabiatile nakabili 
inkâr bir şekilde ölüm sahasına varıncaya kadar 
birleşmenin istihdaf ettiği şey tabiî insanlık ne
ticesinin bir icabıdır. Dün ingilizlerle olduğu 
gibi, bu gün de Fransızlarla bir elektrik cere
yanı, bir muhabbet elektrik cereyanı bir anda 
hepimizi yekdiğerimize bir ukde halinde bağla
maktadır. Netekim saym Başvekilimiz bu uh
deyi yeni bir bağlantı düğümü olarak ifade et
mişlerdir. Bu düğüm daima bize en doğru bir 
teminat verdiğinden dolayı her halde beşeriyet 
tesanüdünün en esaslı teminatından biri olması 
mahiyetinde düşünülecek bir şeydir. (Bravo ses
leri). 

Birbirile anlaşan iki milletin, yekdiğerini 
kendilerine anlatması manasız külfetlere girmek 
demektir. Esasen ikisi birbirleri ile anlaşma
mış olsaydı hayatta mukadderat birliği yapar
lar mı idi! Yapılmış olan iş, zaten anlaşıldıkla
rından dolayı yapılmıştr. Yalnz şunu söyleye
yim : Türkün şiarı, esas olarak tarihlerin sureti 
muntazamada ve muttaridede, hatta düşmanla
rın lisanı ile dahi tasdik edilmek suretile; ve
fada, sözünü tutmakta, hayatı ve namusu mev-
zubahs olduğu zaman bunlar için yapılması lâ-
zımgelen vefakârlıkların azamisini yapmaktır. 
Binaenaleyh eski tarihlerde sabit olan bu tecel-
liyatm, yeni misalleri olmak üzere, ingilizler ve 
Fransızlar; ayni karakteri muhafazada yeni 
Türkiyenin kendisine kabul ettiği bütün şartla
rı, ecdadının yaptığı gibi bilâperva, geçen gün 
Büyük Millî Şefimizin dahi kurultay münasebe-
tile söyledikleri gibi şahlanmış bir halde cesa-

I retinin ve ırkiyetinin icab ettirdiği şekilde yapa* 

— 319 



t : 30 23-6-
cağına emin olabilirler. Biz de kendilerinden, I 
tamamen vicdanî bir kanaatle ayni emniyeti hâ-
,sıl ettiğimizi bu vesile ile söylemeği bir vazife 
telâkki ederim (Bravo sesleri, alkışlar). 

Arkadaşlar, insan camiasının bakasma bir
birinin hakkına ve duygularına hürmet esastır. 
Bu hakikati en veciz surette yine Millî Şefimiz 
îsmet înönü kurultay münasebetile göstermişler
dir ve demişlerdir ki, biz, kendi hayatları için 
küçük milletleri yutmak ve onları büyük bir si
lindir altmda bulundurmak, kendilerine lâzım 
Jhayat gıdaları telâkki etmek zihniyetinin aley-
hindeyiz. Demekki, bu zihniyeti taşıyanların 
aksine olarak biz bir blok içerisine girmiş oluyo
ruz. Bu blok bu gün için bence ne demokratların 
birleşmesi ve ne de şu veya bu menfaatlerin bir
leşmesi değildir. Beşeriyetin hayatına, mevcu
diyetine, namusuna ve insanlık hukukuna hür
met duygusunu birleştirmesidir (Alkışlar). Böy
le, memleketin her tarafına tepeden gelecek 
bombaların yağmuru altında, bilmem sağdan sol
dan gelecek tankların tekerlekleri altmda ezece
ği endişesile küçük milletlerin, yalnız bu günkü 
mevcudiyetlerini değil, geçmiş tarihlerinin sön-
dürülmesine doğru atılan her adım, Balkanda 
olsun, Akdenizde olsun, Asyada olsun, her nere
de olursa olsun, bizim için beşeriyet hukukuna 
vuku bulmuş bir taarruz teşkil eder. İşte bun
dan dolayıdır ki, bu ittifaklar taarruzun bir 
mukabelesi olduğu için dün ingiltere ile anlaş
tık, bu gün Fransa ile anlaşıyoruz ve bu davayı 
güden her devletle anlaşmayı kendimiz için 
esaslı bir vazife telâkki ederiz (Bravo sesleri). 

Aziz arkadaşlarım; Başvekilimizin gayet et
raflı bir görüşle millete hesab veren, yaptığı it
tifakın, millet namına yapılan ittifakın istihdaf 
ettiği maksadlan veciz bir surette tafsil eden 
beyanatından sonra, benim burada âciz mütalea-
larımm kıymeti olmayacağını bilmekle beraber, 
sözlerime nihayet verirken, şunu tekrar etmek 
istiyorum. Türkle ittifak edenler Türkün şia
rından ve şuurundan tamamen istifade edecek
lerini ve ittifak denilen söz vadinin bütün tecel-
liyatmm yerli yerinde tutulacağını iyi bilsinler 
ve ayni zamanda dostluğa dostlukla mukavele 
ihtiyacında bulunan bir milletin, Türk milleti
nin, yapılan işlerden bir istirahati vicdaniye ta
şıdığını ve çünkü kendi ideallerini tahakkuk et
tirmek için, o ideallerinin tahakkukuna memur 
ettiği Millî şeflerinin kabul ettiği davalara ken
dilerini candan bağladığını ve bunu büyük bir 
vazife telâkki ettiğini bilsinler. Başka memle
ketlerde şu veya bu davalar birer kudsiyet ta
şırlar. Bizde de ayni kudsiyet vardır. Onu ka
bul etmekle beraber bizim Türk milletinin şia
rı, esaslı davalarında evvelden olduğu gibi dai
ma başbuğlarının arkasından vefa ile, iman ile 
yürümektir. Bu imanı bize telkin eden büyükle
rimize tekrar hatırlatarak, onların yolundan ay
rılmadığımızı, ayrılmayacağımızı ve ayni imanı I 
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taşıdığımız söyleyerek sözlerime nihayet veririm 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

FAZIL AHMED AYKAÇ (Elâzığ) — Aziz 
arkadaşlar; muhterem hatib Refik înce, bende
nizin huzurunuzda anlatmak istediğim bir çok 
duygulan benim anlatmama ihtimal olmayan bir 
belâgatle ifade etmiş oluyorlar. Bendeniz bunla
rın ateşine, gönlümde uyanan son lemaları, ze
vatı âliyenize arzedeceğim: 

Arkadaşlar; 
Bu gün bize verilen kıymetli haber; yalnız 

Fransız dostlarımızla bizim değil, bütün cihan 
sulhunun, bütün medeniyet âleminin çoktanberi 
sabırsızlıkla beklediği bir müjde idi. Ondan do
layı memnuniyetimiz münhasıran şahsî ve millî 
sahada kalmıyor. En kuvvetli temellerinden bi
rini koruduğumuz dünya sükûnunun, insanlık 
asayişinin mimarlarından biri sıfatile de beşeri
yet namma bu hayırlı muvaffakiyetten mesuduz 
ve müftehiriz. 

Geçen gün bir makalemde de izah etmiştim; 
Fransa ile Türkiye uzun zamanlardan beri yal
nız bir toprak komşuluğu ve menfaat ortaklığı 
içinde yaşamakla iktifa etmemiştir. Bilakis 
dost milletle bizim aramızda bütün ideolojileri-^ 
mize sirayet eden bir irfan ve ideal kardeşliği 
mevcud bulunuyor. 1848 tarihinde Fransada 
cumhuriyet ayaklanırken meşhur Lamartin ha
riciye nezaretine gelmiştir. Onun o zaman bütün 
diplomasi ajanlarına vaki tebliği - ki eşine 
nadir tesadüf edilir bir siyasî belagat vesika
sıdır - hangi hükümleri ihtiva ederdi bilirmisi-
niz?. Hemen söyliyelim. Eğer bizim Cumhuri
yet ilânmdan beri takib ettiğimiz mkilâb dava-
larile iç ve dış politika prensiblerimizi hatırlar
sanız Lamartinin eserini okutmaktan müstağni 
olabilirsiniz. Biz ne diyorduk?. Malûm: Diyor
duk ki inkilâb savaşımız, yurtta ve cihanda ba
rış yaşatmaktan başka bir gaye kovalamaz. 
Çünkü cihaletle, taassubla ve gerilikle cenkleş
mek için, içeride de, dışarıda da sulhu kuvvet
lendirmekten verimli tedbir yoktur. 1848 de 
ayni fikir ileri sürülmüştü. Biz demiştik ki 
en küçük haksızlık ve tecavüze karşı bütün az-
mile göğüs germeğe hazır bulunan milletimiz, 
her milleti ve her yurdu kendi idealine yoldaş 
bilerek onun hukuku üzerinde hassasiyet gös
terir. Çünkü fethetmek istediğiniz şey, baş
kalarının ana toprağı değil terakki ve sulh ül
kesidir. Bizler ne alayişli taçların, tahtların 
şaşasile boyanacak gözümüz vardır ne de zahirî 
muzafferiyet uğultuları içinde millet enininin 
boğulmasına razıyız. 1848 de Lamartin de şöyle 
demişti: «Harbten en büyük zararı yalnız va
tan değil, hüriyetin ta kendisi görür. Çünkü her 
harb az çok bir diktatörlüktür. Hatta bazen 
diktatörlüğün dış parıltısı hakikî hüriyetin ru
huna tevcih edilmiş sui kastlar üzerine gerili 
bir perde olur. Şüphesiz ki cumhuriyet de zafer 
istiyor. Fakat bunu sulh için ve kendisi için 
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istiyor. Sezarlar, Napolyonlar hesabına değil» 

Arkadaşlar, şimdi memnuniyetle itiraf ede
lim. Türk - Fransız dostluğu cihana ilân olu
nurken medeniyet namma pek mühim bir tarihî 
hadise husule gelmiştir. Fransa ile beraber 
müşterek ve çift bir zafer kazanmış oluruz. 
Bunun gerek her iki memleket, gerek bütün 
beşeriyet için ne hayırlı bir menfaat kaynağı teş
kil edeceğini söylemeğe lüzum var mı?. Birden
bire hatıra «Hayır» diye cevab gelir. Çünkü 
hakikat okadar meydandadır. Fakat ben diye
ceğim ki düşündüğümüzü söylemeliyiz. Zira 
Türk - Fransız müstakbel münasebetlerinin si
yasî, iktisadî, malî ve kültürel sahalarda maz-
har olabileceği okadar mesut inkişaflar vardır 
ki, bunları ne kadar tebarüz ettirsek azdır. 

Ana perasibimizi her vesile ile tekrarladık. 
En gerçek dostluğun en sağlam temelini, daima 
dürüstlük umdesi üzerinde kurulu açık söz
lükte buluyoruz. Türkiye diplomasisini bugünkü 
parlak muvaffakiyete erdiren son metotta 
ayni prensib olmadı mı?. 

Devirler varki, Türk ruhu ve kültürü Fransa 
ile bir irfan kucaklaşması içindedir. Bu derağuş 
bugün bütün sahalara geçmiş bulunuyor. 

Şu sebeble Fransa ve Türkiye arasındaki 
mesut anlaşmanın bütün amillerini tebrik ederiz. 
Çünkü tebrik edilecek bir eser vücude getir
mişlerdir. tki memleketi ayrıca kutlamak iste
riz. Çünkü ikisi de menfaat ve şereflerine en 
uygun bir iş görmüştür. Nihayet en gerçek teb-
rikâta lâyik bulunduğumuz diğer bir merciede 
sıcak duygularımızı yükseltmek vecibesi vardır. 
Cihan sulhu ve medeniyet; . 

Evet idealist insanlığa müjdeler olsun. Çün
kü işte nihayet kendisine en büyük samimiyetle 
yar olmak isteyen üç ulu Milleti yine kendi hiz
metine amade buluyor. Türkiye, İngiltere ve 
Fransa. Hem de maksat takib ederek;. Yalnız 
hakkı korumak ve geleceği kurtarmak için. (Al
kışlar) . 

• ALÎ RANA TARHAN (İstanbul) — Muh
terem arkadaşlar; çok kiymetli Başvekilimiz 
beyanlarile bize Cumhuriyet Halk Partisi Hü
kümetinin sulhperver fakat müteyakkız ve mü
debbir siyasetinin yeni bir eserini bildiriyorlar. 

Fransanm da iltihakile sulh cebhesini takviye 
eden bu eseri Grupumuz tamamile tasvib eder 
ve Hükümeti bu isabetli hareketinden dolayı teb
rik etmeği çok şerefli bir vazife bilir. (Bravo 
sesleri, sürekli alkışlar). 

CEVDET KERİM İNCEDAYI (Sinob) — 
Aziz arkadaşlar, bir az sonra kullanacağımız 
reyle beşeriyetin halas ve saadeti adma tarihe 
mal edeceğimiz bu vesikanın şümul ve delaleti 
hakkmda uzun bir izah yapacak değilim. Çünkü 
bu karara varmak için aylardan beri milletimiz 
adına ve insanlık adına gerek Parti Grup içti-
malarmda ve gerekse Meclis müzakerelerinde 
her şeyi teşrih, tahlil ve münakaşa ederek vukuf 

ve isabetle buraya varmış bulunuyoruz. 
Bundan başka biri İngilizlerle yapılan antant 

olmak üzere bu gün ikinci defa olarak Saym 
Başvekil Dr. Refik Saydam gayet veciz, sarih, 
yalnız bu antantla alâkalı milletlere değil bütün 
beşeriyete vaziyeti izah eden mühim bir beyanat 
yapmış bulunuyorlar. Artık bunun kıymetini, 
şümulünü ve icablarmı tahlile hacet yoktur. Bi
liyoruz ki, dünya 1914 denberi bu günlere kadar 
mütemadiyen ateş, istirab ve rahatsızlık içinde 
idi. Bunu iki safhaya ayırırsak Büyük harbin 
ateş kısmı, öldürücü, zehirleyici, yok edici idi. 
sonraki safhalar ise insanlığı huzursuzluk içinde 
âciz ve naçar bırakan bir karışıklık devresi idi. 
İşte bu son zamanlarda had vaziyete gelen ve 
beşeriyeti hakikaten mühim, katî bir tehlike
nin önüne getiren bu hâdiseyi, tehlike yolundan 
sulh, sükûn ve insanlık yoluna ilk çeviren Türk 
milleti, Türkiye Cumhuriyeti ve onun Hükümeti 
olmuştur. (Bravo sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlar, hep biliriz ve dünya bilir ki bir 
zamanlar ve yakm zamana kadar Türkiye bir 
takım avarız ile zaif kaldığı devirlerde cazib 
varlıklarına bir an evvel tehalükle tevarüs edip 
onu inkisama uğratmak için haksız yere dünya 
sulh ve sükûnunu bozan bir suriş unsuru diye 
tanılrrdı. Halbuki bu gün Türkiye yer yüzünde 
haris emellere insanlık, sükûnunu bozucu haksız 
hareket ve coşkunluklara parmağile işaret ettiği 
zaman insanlığa sulha, sükûna ve adamlığa sevk 
eden, irca eden, büyük bir kıymet ve kudret 
olarak yer yüzünde duruyor. Elbet bu bizim 
dünyaca malûm olan millî kıymet ve kabiliyeti
mizden ve bizim her hususta üstün olan kıymet
lerimizin muhassalası olan Türk ordusunun dai
ma hazır bulunan kudretindendir. (Alkışlar) 
Fakat bütün bu kıymet ve kabiliyetleri kendi
miz için, insanlık için, tam olgun ve hayra kul
lanır bir silâh haline getiren, bunlardan iyi is
tifade etmesini bilerek bir Devlet kuran, Ebedî 
Şef Atatürkü bu cihanşümul hâdise gününde 
şükran ve minnetle hatırlarız. (Alkışlar). 

Arkadaşlar, geçenlerde mukaddes bir gün 
vesilesile söylediğim bir noktayı bir daha tekrar 
etmek isterim. Türk milleti şu kadar mesahai 
sathiye üzerinde, şu kadar nüfusla, şu kadar bil
mem ne ile cem, tarh kaidelerile ölçüye gelen 
bir millet değildir. (Bravo sesleri, alkışlar) Bizi 
tarih boyunca böyle mütalea etmek gafletine dü
şen milletler daima aldanmışlardrr. (Bravo ses
leri, alkışlar) Biz çok yüksek riyaziyat düstu
runa, daha doğrusu riyazi düsturlara sığmayan 
ap ayrı, yer yüzünün en üstün bir milletiyiz. 
(Bravo sesleri, alkışlar) Bizi böyle mütalea et
tikçe insanlık daima istifade etmiş ve fayda gör-. 
müştür ve böyle mütalea ettikçe yine istifade 
edecek ve fayda görecektir. Şüphesiz biz bu
nunla insanlığı huzur ve sükûna kavuşturacağız. 

Bizi yer yüzünün bütün milletleri çok iyi ta
nırlar; harb hayatımızdan tanırlar, sulh haya-
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tımızdan tanırlar ve bizim bütün maddî manevî 
vasıflarımızın ne olduğunu çok iyi bilirler. Onun 
için dost olanlar bu üstünlükte bulunan bir mil
letle dostluklarını insaniyet yolunda çok iyi kul
lanırlarsa; çok kazanırlar keza hasımlar da bizi 
bu vasıflarımızla daima mütalea ve daima göz 
önünde tutarlarsa, gaflete düşmekten kendilerini 
korumuş ve onlar da faydalanmış olurlar. (Al
kışlar). 

Yeni Türk cemiyetini medeniyet aleminde 
her gün yeni bir ufka ulaştıran Millî Şefimiz 
ismet tnönüne şükran sunarken müveffak Hükü
metimizi de tebrik ederim (kâfi sesleri.) 

ALÎ MUZAFFER GÖKER (Konya) — Sa-
ym arkadaşlarım; Türkiye Cumhuriyeti kuru
lalı az bir zaman oldu. Fakat dünya siyasetin
de tutmuş olduğu mevki birinci derecede bir 
mevkidir. Bu mevkii, Türk tarihinin hazırlamış 
olduğu pek hakir bir mevkidir. Bu mevki gene 
dünya menfaatine uygun olan bir mevkidir. 
Türkiye Cumhuriyetinin siyaseti, ilk günlerden-
beri, daima sulha müteveccih oluyor. Bu sulh 
siyaseti hiç bir zaman inhisarcı olmadı. Türkiye 
Cumhuriyeti hakkma hürmet eden her millete 

dostluğunu açık tuttu, başkalarmm hakkına hür
meti kendisi için vazife bildi; onlarla dost oldu. 
Balkan birliği ve Sadabad paktı bu siyasetin 
bir ifadesidir. Dünya vaziyeti hepimiz biliyo
ruz ki son zamanlarda değişti. Sulhun bozul
ması ihtimali baş gösterdi ve bu tehlike türk 
menfaatlarmm doğrudan doğruya alakadar bu
lunduğu sahalara yaklaşmak istidadını göster
di. Böyle bir vaziyet hadis olduğu zaman Tür
kiye Cumhuriyeti pek tabii olarak kendi hakla
rının müdafaasma aid tedbirleri derpiş etti; 
vaziyetin icab ettirdiği kararları almak mecbu
riyeti karşısmda kaldı, Hükümet derhal bu işle 
meşgul oldu. 

Sulhu temin eden unsurlardan birisi muva
zenedir. Dünya tarihinde böyle olmuştur. Mu
vazenenin bozuk olduğu zamanlarda sulh en 
ziyade tehlikeye maruz kalmıştır. Kuvvet mu
vazenesi teessüsü mevzubahs olduğu zaman 
Türk kuvvetinin bu hususta haiz olduğu yük
sek kıymeti herkes bilir; sulha merbut olan 
sulhun tehlikeye maruz kalmasını menfaatle
rine muhalif bulan memleketler bu hakikati 
gördü böylece Türkiye ile sulhun muhafazası
na çalışan Devletler arasmda bir anlaşmanın 
husulü tabiî oldu. Türk kuvveti Avrupada bü
yük bir muvazene unsuru olmuştur. Dört asır
dan fazla devam eden bir zaman zarfında Türk 
ve Fransız milletleri bunun yüksek kıymetini 
bilfiil denemişlerdir. Vakia iki memleketin mü-
nasebatmda mütekabil menfaatlere uygun ol
mayan tarzda hareket edildiğini gösteren zaman
lar da oldu. Fakat şükrana lâyik olan nokta bu 
anlaşmazlıkların iki milletin de menfaatine ay
kırı olduğunun bir an evvel anlaşılmış ol
masıdır. Bu anlayış iki devletin mukadderatı

nı idare edenlerin bu münasebata yeni bir veç
he vermelerini kolaylaştırmıştır. Mazinin ver
diği misaller istikbal için müessir oldu. ingiliz
lere ve Fransa ile imzaladığımız beyannameler 
Türkiyenin sulh politikasının bir icabıdır. Hü
kümetimizin hazırlayıb bize getirmiş olduğu iti-
lâfname başından bu güne kadar Cumhuriyet 
Hükümetinin Ebedî Şef Atatürkün, Millî Şef 
ismet Inönünün yüksek direktiflerine tevfikan 
ve büyük meclisimizin tasvibile, takib etmiş ol
duğu sulh siyasetinin bütün ananelerine muva
fıktır. Biz milliyetçiyiz. Milletimizin hakkını 
muhafaza etmek hususunda vasıtamız var mıdır, 
yok mudur, kuvvetimiz kâfi midir, değil midir, 
bunu düşünmeden vatanın tehlikede olduğunu 
görürsek silâha davranırız. Silâhımız yoksa 
göğsümüzü kullanırız. Vatan müdafaasından 
bir gün bile geri kalmayız. 

Bu Türk tarihinin, devamlı bir ananesidir. 
Ancak millî menfaatlerimizin, avtan birliğinin, 
bütünlüsünün muhafazasına son derecede mer
but olduğumuz gibi ayni zamanda, menfaatimizi 
dünvanm yüksek menfaatlerile de telif etmeyi 
kendimize düstur edinmişizdir. Bundan dolayı 
dır ki, dünya vaziyeti son zamanlarda sulhun 
muhafazası için yeniden bir takım tedbirler itti
hazını ve sulha merbut olanların birleşmesini 
zarurî kıldığı zaman hem kendimizin, hem de 
dünyanın menfaatim düşündük, birleştik. Bun
dan dolayıdır ki, Hükümetimiz millî menfaatle
re uygun, Cumhuriyet politikasının bütün ana
nelerine uygun, dünyanın âli menfaatlerine uy
gun ve hiç kimsenin aleyhine müteveccih olmayan 
yalnız kendi mensub olduğu zümrenin menfaa
ti ve sulhu korumak için müzakerelere girişti. 
Simdi Sayın Basveiklimizin arzından dinlediği
miz beyana ve anlaşma metni bu vaziyetin ifa
desidir. Hükümetimi gösterdiği teyakkuzdan do
layı tebrik ederim. 

Milletim ve dost müttefikleri için bu anlaş
ma havrrlı olsun (Alkışlar). 

BAŞKAN — Daha dört arkadaş söz istemiş
tir, fakat kifayeti müzakere hakkında bir tak
rir vardır, onu okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Müzakere kâfidir, reylerin alınmasını di

leriz. 
Çanakkale mebusu Çoruh mebusu 
Ziya Gevher Etili Ali Zırh 
MAZHAR MÜFlD KANSU (Çoruh) — Söz 

istiyorum. 
BAŞKAN — Kifayeti müzakerenin aleyhine 

mi?. 
MAZHAR MÜFlD KANSU — Aleyhinde... 

(Gürültüler, müzakere kâfi sesleri) hakkmda 
söyliyeceğim. 
Arkadaşlar müzakere hakikaten kâfi olacak 

dereceye gelmiştir. Çünkü arkadaşlarımız gayet 
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fasih ve beliğ olarak her şeyi söylediler, amma 
bir şeyi unuttular. Müsaade ediniz ben de bir 
kelime ile bunu söyliyeyim (Söyle sesleri) in
giliz ve Fransızlarla akdettiğimiz mukaveleden 
maksad, sulhu temindir. Bu sulha yan bakan
ların, bunu anlamamak isteyenlerin, bunu boz
mağa cüret edenlerin vay haline.. 

BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum: 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye - Fransa beyannamesini intihab da
irelerine göre isimleri okuyarak reyinize arze-
deceğim. isimler okudukça riyaset kürsüsünün 
solundan gelinerek reylerin verilmesini rica 
ederim. 

(Kütahya intihab dairesinden başlanarak 
reyler toplandı). 

BAŞKAN — Başka rey vermeyen var mı?... 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
Türkiye - Fransa arasmda imza edilen müş

terek beyannameye (343)) zat rey vermek sure-
tile iştirak etmiştir. Muamele tamamdır. Türki
ye - Fransa müşterek beyannamesi (343) reyle 
ve mevcudun ittifakile tasvib ve kabul edil
miştir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Ruznameye devam ediyoruz. 
MUVAKKAT MADDE 9 — 1 eylül 1929 ta

rihinden evvel maaşlı Devlet memuriyetinde bu
lunmuş olanlardan bu kanunun meriyeti tarihin
den sonra yeniden memuriyete alınacakların fi
len aldıkları maaş ve bu maaşm mevcud dere
celerden birine tekabül etmemesi halinde buna 
en yakin üst derece maaşı kendileri için mukte-
seb hak sayılır. Evvelce bu maaşta geçirdikleri 
müddetler yeni girdikleri derecede geçmiş sayı

lır. 
Yukarda fıkrada yazılı olanların evvelce bu

lunmuş oldukları memuriyete yahud bunun ma
aşça muadili olan diğer her hangi bir memuri
yete alınmaları da caizdir. Şu kadar M, bu su
retle almanlarm yeni maaşları eskisinden yük
sek ise mafevk dereceye terfi için bu maaşla 
muayyen müddeti ikmal etmeleri şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?. (Hayır sesleri). Maddeyi yüksek tasvibi
nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 10 — Muhtelif daire
lerin teşkilât kanunlarında mevcud ve maaş 
emsal hâsılmm veya emsal hâsıl fazlası veya 
eksiğinin ücret olarak verilebileceği yolundaki 
salâhiyetlere müsteniden tayin edilmiş olanlar
dan halen müstahdem bulunanlara bu gün ve
rilmekte olan ücretler ile muvakkat tazminat
ları ayni vazifede kaldıkları müddetçe şahısla
rına munhasrr olmak üzere verilmesine devam 
olunabilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi Yük
sek tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
MUVAKKAT MADDE 11 — Bu kanuna bağ

lı (1) numaralı cedveldeki memuriyetlerden. 
1939 malî yılı zarfmda mevkuf tutulacaklar 
bağlı (3) sayılı cedvelde gösterilmiş ve bu ced-
vel 1939 malî yılı muvazenei umumiye kanu
nuna bağlı (L) işaretli cedvel yerine konul
muştur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
di. 

MUVAKKAT MADDE 12 — Mülhak bütçe
li idarelerle hususî idare ve belediyelerin teş
kilât kadroları bu kanun hükümleri dairesin
de tadil edilinceye kadar bu idarelere aid ve 
halen meri olan kadroların tatbikma devam 
olunur. Ancak mülhak bütçeli idarelerin bu 
kanun hükümleri dairesinde tanzim edilecek 
teşkilât kadroları en geç 1 teşrinisani 1939 ta
rihine kadar Büyük Millet Meclisine ve bele
diye ve hususî idareler teşkilât kadroları da 
kezalik ayni tarihe kadar İcra Vekilleri Heye
tine tevdi edilmiş olmak şarttır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi Yük
sek tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 13 — Bu kanunun 
neşrinden evvel ücretle istihdam edilmiş olanla
rın bu kanunun neşrinden sonra tekrar ücretli 
veya maaşlı bir vazifeye tayinlerinde girebile
cekleri dereceler bu kanunun hükümlerine ve 
tahsil vaziyetlerile geçmiş hizmet müddetlerine 
göre tayin edilir. Şu kadar ki, bunlarm gire
bilecekleri derecenin ücreti son aldıkları üc
ret mikdarmdan fazla olmryacağı gibi ma
aşlı memuriyetlerde dahi bunun bir aşağı dere
cesi esas tutulur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edildi. 

MUVAKKAT MADDE 14 — 14 ncü madde 
mucibince 1939 malî yılmda ücretli memurlara 
verilecek muvakkat tazminat ücretlerin taallûk 
ettiği tertiblerden verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalaa var 
mı? 

Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 15 — Yurdda yük
sek tahsilini bitirdikten sonra bu kanunun neş
ri tarihine kadar yabancı memlekette aynı tah
sili yapmış veya yapmakta bulunmuş olanların 
ikinci tahsil için geçirdikleri müddet birinci 
terfi müddetlerinden indirilir. Ancak bu müd
det, üç seneden fazla olamaz. 

BAŞKAN — Mütalaa var mı? Maddeyi yük
sek tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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MUVAKKAT MADDE 16 — Sekizinci mad

de hükmünün tatbikinde geçecek terfi müddet-
lerinnin mebdei bu kanunun neşri tarihinden 
hesab olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edildi. 

MADDE 28 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. Ancak bu kanun mucibince emsal 
hâsıllarının artmasından ve derecelerin ilgasın
dan dolayı tediyesi icab eden fazlalarla ücret
lilere verilecek muvakkat tazminat ve 3 ncü 
muvakkat madde mucibince yapılacak derece 
intibakı 1 eylül 1939 tarihinden tatbik olunur. 

REFİK İNCE (Manisa) — 28 nci madde 
okundu, fakat 27 nci maddeden haberimiz yok
tur. 

BAŞKAN — 27 nci madde bir gün evvel 
okundu ve kabul edildi. 

REFİK İNCE (Manisa) — Burada okunma
sı lâzrmgelmez mi? 

BAŞKAN — Okundu ve kabul edildi 
Madde hakkmda mütalaa var mı? Maddeyi 

reyinize arzediyarum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Son maddeden 
evvel bir şey rica edeceğim. Bu kanunun 8 nci 
maddesi mucibince esaslı bir hüküm kabul et
tik. Bir derecede senelerce bulunub da mafev
kinde münhal bir vazife bulunmamasından do
layı terfi edememişse bir derece yukarı maaşı 
alır, dedik. Kanun neşri tarihinden itibaren 
meri olacağma göre, bundan sonraki memur
lar için böyle cereyan edecektir. Biz bu kanu
nun içerisinde bu güne kadar terfi edememiş 
ve binaenaleyh olduğu yerde bu suretle 3 - 4 
derecelik hakkı almamış olanlar için bir telafi 
çaresi koyduk mu? Yani bugün bir memur 
vardır, 15 nci derecededir. Onun 14 de geçmesi 
lâzrmdır. Fakat şimdiye kadar 10 - 12 seneden-
beri beklemiş Faraza 1928 senesindenberi terfi 
hakkı olduğu halde kadroda yer bulunmadığın
dan dolayı istifade edememiştir. Bunlarm hak
kını muhafaza için bir hüküm kondu mu? Böyle 
bir şey koymağa adalet namma ihtiyaç görmü
yor 1ar mı? Kabul ettiğimiz sekizinci madde bun
dan sonrakiler için teminat veriyor. Bu kanuna 
dayanarak teklif şöyle olacaktır: Mevcud ba
remde herkesin şu kadar müddet zarfmda şu 
kadar derece terfi edecekleri gösterilmiştir. 
Fakat bazıları kadroda münhal var diye istifade 
etmiş, bazıları da yok diye istifade edememiş
tir. Şimdi ayni derecede, ayni safta, muayyen 
şeraiti haiz olan adamlarm bazılarının yüksel
mesine mukabil bazılarının talisizlikleri oldu ise 
bunu telâfi etmekte bir eksiklik görüyorum. 
Bu bakımdan, muhterem Bütçe encümeninden 

soruyorum. Acaba bunu unuttu mu? Eğer unut-
tularsa lütfen bunu telâfi için bir çare bulsun
lar. Tensib ederseniz bendeniz şöyle bir çare 
buldum. Bu gayetle mütevazıanedir. Barem
de sen üç senede, sen iki senede terfi edeceksin 
diye taahhüd ediyoruz. Senin derecen şu ola
caktır, diyoruz ve binaenaleyh, kanunî temi
nat vererek memuru çalıştırıyoruz. Fakat on
dan sonra kendisine eliyoruz ki: seni terfi et
tireceğiz amma buna imkân bulamıyoruz. Gayet 
tabiî, şimdi bu imkânsızlığın husule getirdiği 
noksanı telâfi için 8 nci maddeyi koyuyoruz. 
Gayet âdilânedir. O halde bundan sonra koydu
ğumuz bu hükmü, bu güne kadar bu hakkı ikti-
sab edenlere vermek üzere bir çare olarak arzet-
mek lâzımdır. O da, üç ve daha fazla dereceye 
kadar terfi etmiş olmak hakkını haiz olanları 
iki derece, ondan aşağı olanların bir derece üst 
maaş almaları yolunda bendenizin bir ricam var
dır. Bunun kabulüne imkân var mıdır, yok mu
dur. Encümenden soruyorum? Yani mevcud 
geçmiş müddetlerin tazminatı mahiyetinde bu
nun tutarının ne olduğunu bilmiyorum. Fakat 
kanun varken yapılamamış olan bir şeyin bir ka
nunla telâfisi lâzımdır kanaatindeyim. 

BÜTÇE E. Rs. V. FAİK BAYSAL (Kayseri) 
— Bu mevzu gerek heyeti umumiyesi hakkmda 
maruzatta bulunduğumuz sırada, gerek 8 nci 
maddenin müzakeresi sırasında konuşuldu. Hat
tâ Damar arkadaşımız bunun portesini dahi sor
muştu. 

Bunun partesini tayine imkân bulamadık. 
Şimdi de böyle derecelerinde münhal yer bu
lunmamasından dolayı terfi edemeyenlerden 
yüksek dereceye çıkamayanların mikdannı ve 
bunların portesini tesbit etmeğe imkân bulun
madı. Bu kanun bir terfi kanunu olmayıb bazı 
açıkları kapatmağa matuf olduğunu ve bu gi
biler için ancak bundan sonra ielride bir hak 
tanıyacağını arzetmiştim. Kabul buyurduğu
nuz sekizinci madde dahi mutlaka bir memura 
muayyen sene bulunmuş diye ona yüksek dere
ceyi vermek hakkını tazammun etmemektedir. 
Ancak ehliyeti varsa bundan sonra geçecek müd
detlerde bir üst dereceyi vermek hakkını kabul 
etmiştir. Binaenaleyh arkadaşımızın söyledikle
ri mevzubahs olmamıştır ve encümen de buna 
yanaşmış değildir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir işin portesini, 
şümulünü, sahasmı hesab edememiş olmak o iş
ten doğan bir hakkm verilmemesi için bir sebeb 
teşkil etmez, zorluk hakkını İskata sebeb olmaz. 
Şimdi 928 senesindenberi maaş almakta olan 
bir lise mezunu veya yüksek mekteb mezunu me
murdur. 11 senedenberi bekliyor, barem muci
bince bunların alması lâzımgelen mikdar kaç de
rece idi, ne alması lâzımdı? Farzedelim 928 sene
sinde üç derece olsa bunun bu gün için aldığı 
maaş her halde 10 - 15 lira fazla olacaktı. Bir 
muvakkat madde mucibince diyoruz ki, bu şe-
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kilde terfilerin mebdei bu kanunun neşridir. O 
halde bunlar yüksek mekteb mezunu değillerse 
daha dört sene, yükse kmekteb mezunu ise üç 
sene bekleyeceklerdir. Yani geçmiş olan müd
detlerinin üzerine üç veya dört sene ilâve edi
liyor. 928 de maaş alan bir memura, şimdi 15 
senede bir terfi imkânı vermek ve daha dört se
ne de bu terfii bekle demek çok haksızlık olur. 
Bu zannederim ki üzerinde durulması lâzımgelen 
bir mevzudur. Şimdi kanunen verilmesi lâzım
gelen bir hakkın verilmemesinden dolayı bu 

haksızlığı telâfi etmekte zaruret vardır. Bunu 
Muhterem Heyetin takdirine arzediyorum. Bu
nun için bir takrir veriyorum. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Madde geç
miştir, ikinci müzakeresinde verirsiniz. 

REFİK İNCE (Manisa) — Geçmedi, son 
madde reye konmadı. 

BAŞKAN — Verseniz bile encümene gidecek
tir. 

REFİK İNCE (Manisa) — O halde son mad
deden sonra söz istiyorum. 

HASAN FEHMİ"ATAÇ (Gümüşane) — Şim

di söylemek istiyorsanız, ikinci müzakeresine 
geçmeyelim, reddini istiyorum, mealinde olur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Usule aid bir ri
cada bulunacağım. Bu kanun hakikaten çok gü
zel müzakere edildi ve cidden hepimiz için şa
yanı iftihar bir mesai hasılası oldu. Yalnız ikin
ci müzakeresi için kanun tab ve tevzi olunsun. 
Bütçe encümeninden ikinci ricam da, bu kanu
nun kenarlarına ihtiva ettiği mahiyet noktasın
dan, birer matlab şeklinde, fıkra koyarlarsa ha
kikaten dört başı mamur bir hareket olmuş olur, 
yani hem usul hem de tedkik bakımından güzel 

olur. Böylece birbirile irtibatı temin etmeğe ma
tuf güzel bir sey olur. 

BÜTÇE E.REİSİ MÜKERREM UNSAL (İs
parta) — Onu da kâtibi umumî yapsm. 

BAŞKAN — Lâyihanın birinci müzakeresi 
bitmiştir. Pazartesi günü saat 15 te toplanmak 
üzere celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 19,5 

Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 1939 malî ydı bütçe kanununa verilen reylerin 
neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
İzzet Akosman 
Mcbrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktm 

Reye 
Aza adedi : 424 

iştirak edenler : 316 
Kabul edenler : 316 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 106 
Münhaller : 2 

/ Kabul edenler ] 
Ankara 

Almıed Ulus 
Arif Baytın 
Be]kis Baykan 
Fevzi Daldal 
Mümtaz Ökmen 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Münir Soyk 
Numan Aksoy 

am 

Rasih Kaplan 
Türkân örs 

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

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 

Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bingöl 
Feridun Fikri 
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Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya Örgeevren 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

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

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Glib Kahraman 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tmaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Hilmi Ergen el i 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Na'zmi örkün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Şakır Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 

Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

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

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fıral; 
Aziz Samih îlter 
İskender Artun 
Saffet Arıkan 

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

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işm 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

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

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aukurd 

îçel 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâm i Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erol 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Reşad Mimaroğln 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Anklı 
Zihni Orhon 

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

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sa'lih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fua<d Umay 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi 

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

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Ga'lip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 
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Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Refik tnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankud 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
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Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemeneioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

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

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı TaTcan 

Bizi 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

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

1939 C : 2 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Sina'n Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mira'ğ 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 

Muammer Develi 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Vrfa 
Ali Saib Ursavaş 
Gl. Ahmed Yazgan 
Ref et Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
İbrahim ArvaS 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hüsamettin Okan 
İbra'him Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya' özençi 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahisafr 

Ali Çetinkaya (V.) 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan (M.) 
Haydar Çerçel 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
(Hasta) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 

Eşref Demirel (Hasta) 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (R. C.) 
Muammer Eriş 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Muzaffer Akpınar (Me
zun) 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Salih Bozok (M.) 

Bitlis 
Tevfik Temelli (Hasta) 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(Mezun) 
Fethi Okyar (V.) 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Dr. Refik Güran 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç (M.) 
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Çankırı 

Dr. Akif Arkan 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
İsmail Kemal Alpsar 
Süleyman Köstekçioğlu 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 

Erzincan 
Salih Başotaç 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdtirrahman Me
lek (M.) 
Nuri Pazarbaşı (Hasta) 

Giresun 
Fikret Atlı 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Eefik Saydam 
(Bş. V.) 
Gl. Refet Bele 
Şükrü Âli ögel 

îzmir 
Celâl Bayar (M.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Ra'hmi Köken 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Sadettin Serim 

Kırklareli 
Zühtü Akın (M.) 

Kırşehir 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
ibrahim Tolon 

Konya 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 

Malatya 
Osma Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Kani Karaosman 
(M.) 
Osman Ercin 
Yasar özey 

Maraş 
Ziya Kayran 

Mardin 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
(Mezun) 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Halid Mengi (Hasta) 
Hazim Tepeyran (M.) 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan (M.) 
Hüseyin Ekşi 

Bize 
Hasan Cavid 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
İsmail Safa özler 

Siird 
Hulki Aydın (M.) 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner (Mazur) 

Tekirdağ 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Süleyman Sırrı Gedik 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

ürfa 
Memed Emin Yurdakul 
Sami İşbay (Hasta) 

Van 
Hakkı Ungan (Hasta) 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 
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Devlet limanlan işletme umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçe kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karalıisur 
Berç Türker 
Mebrııre Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
lialid Bayrak 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 
Mümtaz ökrnen 
Rifat Araz 
Şakır Kınacı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Basih Kaplan 
Türkan örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi AJataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr, Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nuri GÖktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 

AZ 
Reye iştirak 

a adedi 
edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Beye iştirak etmeyenler : 
Münhaller 

: 424 
306 
306 

0 
0 

116 
2 

/ Kabul edenler ] 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

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

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

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

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Befik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tmaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 

M. Abdülhalik Benda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Bıza Erem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

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

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali öngören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Büstü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fa"zıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak FıraJt 

Aziz Samih îlter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

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

Eskişehir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
Osmatn Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç i 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 
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Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

îçel 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Bana Tarha» 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
FaMhe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

îzmir 
Benal Anman 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Zihni Orhon 

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

î : 30 23-6 
Kayseri 

Ahmed Hümi Kalaç, 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Resid özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr9 Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Orgl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça1 

Salâh Yargı 
Konya 

Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Galib GülteMn 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Bacak 
Reeeb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrııllah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpaznr-
başı 

1939 C : 2 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayuı 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik Inee 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

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

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemrc 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

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

Seyhan 
Ali Münif Yeğen a 
İbrahim Mete 
İsmail Safa Özler 
Sinan Tekelioğlu 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdarrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
tsmaîl Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
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Halil Nilıad Boztepe 
Mitat Aydın 
Eaif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

î : 30 
Mitat Yenel 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Refet Ülgen 

Van 
Münih Boya 

23 6-1939 C : 2 
Yozgad 

Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hüsamettin Okan 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rif at Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (V.) 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan (M.) 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
(Hasta) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel (Hasta) 
Falih Rıfkı At.ay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Yalıya Galib Karnı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Öza'lp 
Muzaffer Akpmar 
(M.) 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Salih Bozok (M.) 

Bitlis 
Süreyya örgecvren 
Tevfik Temelli (Hasta) 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Fethi Okyar (V.) 
Hasan Cemil Canibe! 

Bursa 
Fazlı Güleç 

Refet Camtez (Rs. V.) 
Çanakkale 

Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç (M.) 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum. 
ismail Kemal Alpsar 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Zeki Mesud Alsan 
(Hasta) 

Edirne 
Osman Sah iribaş 

Fuad Ağralı (V.) 
Erzincan 

Saffet Ankan 
Eskişehir 

izzet Arakam 
Gazianteb 

Ahmed Aksu 
Dr. Abdurrahman Me
lek (M.) 
Nuri Pazarbaşı (Hasta) 

Giresun 
Fikret Atlı 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Abidin Daver 

Ahmed Hamdi Denizmen 
Dr. Refik Saydam (Bş.V. 
Gl. Refet Bele 

İzmir 
Celâl Bayar (M.) 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esald Bozkurd 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 

Kayseri 
Faik Baysal 
Sadettin Serim 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 
Kemalettin Olpak (M.) 

Konya 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergim 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar 

Malatya 
Osman Taner 

Vasıf Çmay 
Manisa 

Kani Karaosman (Ma
zur) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Ziya Kayran 

Mardin 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can (Mazur) 
Hüsnü Kitabcı 
Sadulla'h Güney 
Yunus Nadi 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Halid Mengi (Hasta) 
Hazim Tepeyran (M.) 

Ordu 
Hamdi Şarlan (Mezun) 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Hasan Cavid 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Şemsa tşcen (M.) 

Siird 
Hulki Aydın (M.) 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk (M.) 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner. (Mazur) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
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Faik Öztrak (V.) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 

Hasan Saka 
Süleyman Sırrı Gedik 

Tunceli 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 

Memed Emin Yurdakul 
Sami îşbay (Hasta) 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 

İbrahim Arvas 
Yozgad 

Veled îzbudak 
Zonguldak 

Halil Türkmen 

» > • « 

Türkiye - Fransa müşterek beyannamesine dair Başvekil Dr. Refik Saydamm beyanatını tasvib 
hususunda verilen reylerin neticesi 

(Beyanat tasvib edilmiştir) 

424 
343 
343 

0 
0 

79 
2 

! " Aza adedi 
Rey* iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Beye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

/ Kabul edenler ] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
îzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Beyrak 
İhsan Tav 

Amasya 
Bsad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

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

Rasih Kaplan 
Türkan örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Muzaffer Akpınar 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ulgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

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

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 

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

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

Benizli 
Dr. Hamdi Berkman 
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Emin Aslan Tokad 
Neeib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüfctekin 
Rüştü BeMt 
Veli Necded Sünkitay 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaitakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fasıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fıratt 
Aziz Şamili îlter 
tskender Artun 
Saffet Ankan 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demİrhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Gole 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Istamat özdataıar 
Osman Işm 
Yusuf Ziya özer 

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

t : 30 23-6-
Giresun 

Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
îsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

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

Hakkâri 
îzzet Ulvi Aykurd 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin înankur 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Baymdır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
îbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Nazmi tlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 

1939 O : 2 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Anklı 
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 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
D»*, Fuati Umay 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi 

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

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 

Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

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

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik înce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Dr. Abdülkadir Kemali 
Bayizit 
Hasan Reşid Tankud 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

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

Muğla 
Cemal Karamuğla 
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Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr, Basım Ferid T alay 
Naim Erem 

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

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kâm i 
Baif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Buseni Barkın 

î : 30 23-6 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
tsmail Safa özler 
Sinan Tekelioğlu 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki B ekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Alış 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim îneedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Bsenbel 
Gl. Akif öztekin Er
dem gil 
Hikmet Işık 
Tsmail Memed Uğur 
Mergııbe Gürleyük 

1939 C : 2 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik Öztrak 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

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

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Baif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yen el 

Sami Erkman 
Urfa 

Ali Saib Ursavaş 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Şeref Uluğ 
Befet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

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

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hüsamettin Okan 
İbrahim Eteni Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Sin asi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahism 

Cemal Akçın 
Hamza Erkan (M.) 
Haydar Çerçel 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
(M.) 

Ankara 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel (Hasta) 
Falih Bıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen (M.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 

Memed Emir 
Bilecik 

Salih Bozok (M.) 
Bitlis 

Tevfik Temelli (Hasta) 
Bolu 

Dr. Emin Cemal Suda 
(izinli) 
Fethi Okyar (V.) 
Hasan Cemil Canibe! 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Fazlı Güleç 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaraç (M.) 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Fahri Akçakoca Akça' 

Diyarbakır 
Zeki Mesud Alsan (Has
ta) 

Eskişehir 
Emin Sazak 
İzzet Arukan 

Gazianteb 
Dr. Abdurrahman Melek 
(M.) 
Nuri Pazarbaşı (Hasta) 

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 

İçel 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
ınen 
Ali Kâmi Akyüz 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Gl. Befet Bele 

İzmir 
Celâl Bayar (M.) 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Fua'd Köprülü 
Ömer Küntay 
Serafettin Karacan 

S84 — 
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Kayseri 

Sadettin Serim 
Kırklareli 

Zühtü Akm (İzinli), 
Kırşehir 

tzzet Özkan 
Memed Seyf eli 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 
Kemalettin Olpak (I-
zinli)j 

Konya 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
izzet Erdal 

Kâzını Gürel 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpınar1 

Malatya 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Kani Karaosman (M.) 

Ziya Kayran 
Muğla 

Dr. Hüseyin Avni Ercan 

Yunus Nadi 
Niğde 

Dr. Abravaya Marmairalı 
Faik Soylu 
Halid Mengi (Hasta) 
Hazim Tepeyran (M.) 

Ordu 
Hamdi Şarlan (M.) 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Hasan Cavid 

Seyhan 
Şemsa Işcen (M.) 

Siird 
Hulki Aydm (M.) 

Stnob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner (Mezun) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Süleyman Sırrı Gedik 

TJrfa 
Sami îşbay (HastaJ 



İ'. B. M. M. Matbaası 
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Kayseri 

Sadettin Serim 
Kırklareli 

Zühtü Akm (İzinli) 
Kırşehir 

İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 
Kemalettin Olpak (1-
zinlij 

Konya 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
İzzet Erdal 

Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpmar 

Malatya 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Kani Karaosman (M.) 

Ziya Kayran 
Muğla 

Dr. Hüseyin Avni Ercan m 

Yunus Nadi 
Niğde 

Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Halid Mengi (Hasta) 
Hazım Tepeyran (M.) 

Ordu 
Hamdi Şarlan (M.) 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Hasan Cavid 

Seyhan 
Şemsa îşoen (M.) 

Siird 
Hulki Aydm (M.) 

Stnoh 
Yusuf Kemal Tengüs 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner (Mezun) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Sami İşbay (Hasta}] 



İ; B. Al. M. Maibaasi 



S.Sayısı:|OÛ 
Poshofun Humamis Köyünden Osmanoğlu Habib Kocakm 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye encümeni mazbatası (3/31) 

T.C. 
Başvekâlet 24 - I - 1938 

Yazı İş. Da. Mü. 
Sayı : 4/652 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmek maddesinden suçlu olan ve Koçak soy adını alan 1289 doğumlu Osmanoğlu Habi-
bin ölüm cezasına çarptırılması hakkında Kars Ağır Ceza mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi 
Ceza Heyeti umumiyesince tasdik edilerek Teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi muci
bince kanunî merasimi tamamlanmak üzere Adliye vekilliğinden 22 -1 -1938 tarihli ve Ceza îş. U. Mü: 
35/25 sayılı tezkere ile gönderilen ilâm ve bu işe aid evrak bilece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

G. Bayar 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 30 - V - 1939 
Esas No. 3/31 
Karar No. 35 

Yüksek Reisliğe 

Poshofun Humamis köyünden izzetoğlu Ka-, 
yayı taammüdle öldürmekten suçlu Osmanoğlu 
1289 doğumlu Habib Koçakm Ölüm cezasına 
mahkûmiyeti hakkında Kars ağır ceza mahke
mesince verilen kararm Temyiz mahkemesi bi
rinci ceza dairesince tasdikma dair olan 25 -

III - 1937 tarih ve 3136/1204 sayılı ilâm müte-
akib kanunî muamelenin ifası için Başvekâle
tin 24 - I - 1938 tarih ve 4/652 sayılı tezkere-
sile Adliye encümenine havale edilmekle mez
kûr ilâm ve dava dosyası tedMk olundu. 

izzetoğlu Kayayı sattığı tahtayı teslim et
mek bahanesile samanlığa götürdüğü orada ba
şına kazma ile vurarak bihuş bir hale getirdik

ten sonra müteaddid yerlerine kama saplaya
rak öldürdüğü ve cebindeki otuz lirayı aldığı 
ve cesedi tarlaya naklederek otlar araşma sak
ladığı sabit görülerek ölüm cezasına mahkûm 
edildiği anlaşılan Habib Koçakm bu cezasmm 
hafifleştirilmesini veya değiştirilmesini icab 
eden bir sebeb görülemediğinden Teşkilâtı esa
siye kanununun 26 ncı maddesi mucibince ce
zanın infazına karar verilmesi hususunun umu
mî Heyetin tasvibine arzma encümence ittifak
la karar verildi. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. En. Reisi M. M. Kâtib 
Münir Çağıl Salâh Yargı Fuad Sirmen 



Antalya Balıkesir Bingöl 
N. Aksoy O. N. Burcu Feridun Fikri 

Bursa Kastamonu Konya 
Atıf Akgüç Abidin Binkaya G. GüUekin 

Mardin 
ir. Menemencioğlu 

Trabzon 
F. A. Barutçu 

Sinofo Gazianteb 
C. Atay ö. A. Aksoy 

Zonguldak 
8. Devrin 

ı>m<i 
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S. Sayısı: | OI 
Su Şehrinin Aşağı Akviran Köyünden Azatoğullarmdan 
Yunusoğlu Bilâl Selin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/92) 

T. C. 
Başvekâlet 26 -IV -1939 

Yazı işleri dairesi 
müdürlüğü 

Say t : 4/3264 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmek maddesinden suçlu Azadoğullarindan 1316 doğumlu Yunusoğlu Bilâl Selin 
Ölüm cezasına çarptırılması hakkında Şebinkarahisar Ağır ceza mahkemesince verilen ve Temyiz 
mahkemesi Birinci ceza dairesince tasdik edilerek Teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı 
maddesi mucibince icabı yapılmak üzere Adliye vekilliğinden 25 -IV -1939 tarih ve Ceza iş. U. 
Md. 155/68 sayılı tezkere ile gönderilmiş olan ilâm ve dosya ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin de bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 30 -V -1939 
Esas No. 3/92 
Karar No. 38 

Yüksek Reisliğe 

Cebren kız kaçırmağa teşebbüsten ve üç ki
şiyi öldürmekten suçlu Suşehrinin Aşağı Akvi
ran köyünden Azadoğullarindan Yunusoğlu 1316 
doğumlu Bilâl Selin ölüm cezasma mahkûmiyeti 
hakkında Şebin Karahisar ağır ceza mahkeme
since verilen kararın tasdikma dair Temyiz mah
kemesi birinci ceza dairesinden cadzr ola:ı 
13 - XII - 1938 tarih ve 2030/4313 saydı ilâm 
müteakib kanunî muamelenin ifası için Başvekâ
letin 26 - IV - 1939 tarih ve 4/3264 sayılı tezke
re ile Adliye encümenine havale edilmekle mez
kûr ilâm ve dosyası tedkik edildi. 

Bilâl Selin Mahmud kızı Şekeri cebren ka
çırmağa teşebbüs ettiği ve kurtarmak isteyen 
eniştesi Davudu ve Davuda sarılan Şekeri taban
ca ile öldürdükten sonra dağa kaçtığı ve dağda 

rastgeldiği yukan Akviran köyünden Şükrüyü 
de, aralarında mevcud iğbirar saikasile tabanca 
ile öldürdüğü sabit görülerek ölüm cezasma mah
kûm edildiği anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde Bilâl Sele hük
medilmiş olan ölüm cezasının değiştirilmesini ve 
hafifleştirilmesini müstelzim bir sebeb görüle
mediğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı 
maddesi mucibince cezanın infazma karar ve
rilmesi hususunun umumî heyetin tasvibine ar
zına encümence ittifakla karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Reisi M. M. Kâtib 
Çorum Kocaeli Rize 

Münir Çağıl Salâh Yargı Fuad Sirmen 



- s -
Ajntaİya Balıkesir Bursa Kayseri Konya Sinob 

Numan Aksoy O. Niyazi Burcu Atıf Akgüç Suad H. Ürküplü #. Gültekin G. AtaAj 
Bingöl Gazianteb Kayseri Trabzon Zonguldak 

Feridun Fikri ö. *A. Aksoy AUdin Binkcvya F. A. Barutçu Ş, Devrin 

{ S. Sayısı : İÖİ ) i 



S. Sayısı: 102 
Tefenninin Söğüt Köyünden Bekiroğlu Memed Emin Ozça-
kırın ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 

tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatasi (3/35) 

T. C. 
Başvekâlet 6 -X-1938 

Yazı işleri dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 4/7527 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mal için adam öldürmek " maddesinden suçlu Bekiroğlu 1320 doğumlu Memed Emin özçakır 
hakkındaki bozma üzerine Burdur Ağır ceza mahkemesince yapılan duruşma neticesinde mer
kumun ölüm cezasına çarptırılmasına dair mezkûr mahkemece verilen ve Temyiz mahkemesi 
Birinci ceza dairesince tasdik edilerek Teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mu
cibince kanunî merasimi tamamlanmak üzere Adliye vekilliğinden 5 - X -1938 tarihli ve Ceza 
îş. U. Md. 408/221 sayılı tezkere ile gönderilmiş olan ilâm ve bu işe aid evrak bilece sunul
muştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 
C. Bayar 

Adliye encümeni mazbatası 

T.B.M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/35 
Karar No. 30 

30 - V - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Seyyar satıcı Aliyi parasma ve malma tama-
an ve teammüdle öldürmekten suçlu Tefenninin 
Söğüd köyünden Bekiroğlu 1320 doğumlu Me
med Emin Özçakırm ölğm ceazsma mahkûmiyeti 
hakkında Burdur ağır ceza mahkemesince veri
len kararm Temyiz mahkemesi birinci ceza da
iresince tasdikma dair olan 16 - VI -1938 tarih 
ve 6017/2395 sayılı ilâm müteakib kanunî mua
melenin ifası için Başvekâletin 6 - X - 1938 ta
rih ve 4/7527 sayılı tezkeresüe Adliye encüme
nine havale edilmekle mezkûr ilâm okundu ve 
dava dosyası tedkik edildi ; 

Çirkinoba istikametine geçmek üzere Söğüd 
köyünde geceyi geçiren seyyar satıcı Yarangü-
meli Alinin parasmı ve götürmekte olduğu ma
nifaturayı soymak için Söğüd köyünden Me
med Emin Özçakrrla Muradoğlu Memedin birleş
tikleri ve Kılıçtaş mevkiinde geceden pusu ku-
rub bekleyerek Aliyi tabanca mermilerile öldür
dükleri ve suçun ikamdan haberleri bulunan 
Halil, Bayram ve Hurşidle birlikte ölüyü vaka 
mahallinden biraz ileride bir çukura gömerek 
manifaturayı aralarında taksim etmek üzere 
sakladıkları sabit görülerek Memed Emin Öz-



çakırm ölüm cezasma ve suç ortağının da ağır 
hapis cezasma mahkûm edildikleri anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde : Memed Emin 
Üzçakıra hükmedilen ölüm cezasının hafifleşti-
rilmesini ve değiştirilmesini icab eden bir sebeb 
görülemediğinden Teşkilâtı esasiye kanununun 
26 ncı maddesi mucibince cezanm infazma karar 
verilmesi hususunun Umumî Heyetin tasvibine 
arzına Encümence ittifakla karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye E. Reisi 

Çorum 
Münir Çağıl 

Antalya 
Nvman Altsoy 0. 

Kayseri 
Suad H. Ürgüblü 

Mardin 
/ / . Menemencioğlu 

M. M. 
Kocaeli 

Salah Yargı 
(Balıkesir 

Niyazi Burcu 
Konya 

0. Gültekin 

Kâtib 
Rize 

Fuffd Mrmen 
Bingöl 

Feridun Fikri 
Sinob 

C. At ay 

( S. Sayısı : 102 ) 



S. Sayısı: 130 

1939 

DEVLET LİMANLARI İŞLETME 
UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 





Devlet limanlan işletme umum müdürlüğü 1939 malî 
yılı 11 aylık bütçesi hakkında kanun lâyihası 

ve Bütçe encümeni mazbatası (1/186) 

T. o. 
Başvekâlet 15 - VI -1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3167 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet limanlan işletme umum müdürlüğünün 1939 malî yılı 11 aylık bütçesi hakkında Münaka
lât vekilliğince hazırlanan ve tcra' Vekilleri Heyetince 14 - VI - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1939 Malî yılı 11 aylık bütçe lâyihası esbabı mucibesi 

Mladde 1 : Devlet limanlan işletme unDum müdürlüğünün 1939 malî yılı (1 temmuzdan itibaren 
11 ay) içinde yapacağı bilûmum işletme hizmetleri masraflarile tahakkuk ettireceği mesai programı 
aksamı ve tesviyesine mecbur bulunduğu muayyen takasit ve hisseler için muktazi 6 235 333 liralık 
masrafa karşılık olarak verilecek tahsisatı tayin etmekte olub ilişik A işaretli cedvelde fasıl ve mad
deleri ve nevileri görülen bu masrafların her birinin mahiyet ve mahalli sarflan ilişik esbabı muci-
bede arzedilmiştir. 

Madde 2 : Umum müdürlüğün 1 nci maddede yazılı masraflarına karşılık olarak 1939 malî yılı 
(1 temmuzdan itibaren 11 ay) içinde elde edeceği 6 235 333 liralık varidat muhammenatını göster
mekte olub B işaretli cedvelde fasıl ve maddeleri ve mahiyetleri gösterilen bu varidatın her biri 
hakkında izahatı havi esbabı mucibe ayrıca iliştirilmiştir. 

Madde 3 : Bu madde umum müdürlüğün daimî; memur ve müstahdemlerile bilcümle nakil ve 
hizmet vasıtalarına aid kadrolan ihtiva etmekte olub ihtiyaçlar göz önüne alınmak suretile bu hiz
metlerde çalışacaklann adedleri tayin edilmiş bulunmaktadır. C cedvelinin altma yazılan fıkralara 
gelince: 1 nci fıkra umum müdürlük kadrosunda bulunan memur ve müstahdemlerin ihtiyaç ve 
zaruret halinde işleri daha mütekâsif ve zaman zaman artan servis, şube ve mmtakalarda çalıştı-
rriarak her hangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve kendilerinden azamî randıman alınması mak
sadına müsteniddir. 2 nci fıkra Umum müdüre verilecek makam tahsisatını göstermektedir. 3 ncü 
fıkra yükleme, boşaltma ve ambarlama servislerinde iş hacmi icablarma göre zaman zaman istih
damına lüzum görülecek muvakkat müstahdemlerin adedlerini şimdiden tayine imkân bulunmaması 
ve bunların iş biter bitmez hizmetlerine nihayet verilebilmesi ve ücretlerinin de emsali işçilere ve ih
tiyaca göre tesbit edilebilmesi için derpiş olunmuştur. 

Madde 4 : Umum müdürlük tarafından ifa olunmakta bulunan cer ve nakil vasrtalarile ambarla
ma gibi hizmetlerin varidat ve hasdatmı ve rıhtım, resmi bunlara mahsus ve "meri tarifeleri ve usul 
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ve taamülleri üzerinden tahsilini temin maksadile bu madde konulmuştur. 

Madde 5 : Bu madde ile idarenin teşekkülü ânında ihtiyacı bulunacak nakid işlerini tedvir eylemek 
ve kömür ve malzeme ve iptidaî madde stoklan yapabilmek ve taahhüdatı sabıkayı karşılayabilmek için 
600 000 beş yüz bin liraya kadar kısa vadeli istikrazlar yapmak ve bankalara cari hesablar açtırmak hu
susunda Ülmum müdürlüğe bir salâhiyet ve bu istikrazlara kefalet etmek üzere Maliye vekiline me
zuniyet verilmesi düşünülmüştür. 

Madde 6 : Gemilerle nakledilen kömür ve ticaret eşyasının her an mütehavvil olan mikdarlarma göre 
artacak tahmil ve tahliye ücretlerini tesbit ve tahdide imkân olmamasından bu gibi vaziyetlerdeki 
müşkülâtı bertaraf etmek üzere bu madde konulmuştur. 

Madde 7 : Mahkeme harçlarile irad getiren emlâk vergi ve resimleri ve mukataalan ve tarifelere 
göre hesab ve istifa edilmekte olan ücretlerden reddi icab edenleri ve tahsilat mikdatı mütehavvil is
kele ve fener rüsumunun acentelere ödenecek mütehavvil aidat fazlalığını karşılamak üzere konul
muştur. 

Madde 8 : Bu madde kanunun 1 temmuz 1939 tarihinden meri olduğunu göstermek maksadile 
yazılmıştır. 

Madde 9 : Kanun hükmünün tatbikına Maliye ve Münakalât vekillerinin memur olduğunu gös
termek üzere bu madde konulmuştur. 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğünün 1939 malî yılı 11 aylık bütçe eesbabı mucibe 
lâyihası 

Fasıl : I - Madde : 1 

Daimî memur ve müstahdemler 

Bu madde memurlar sayısının tesbitinde işlerimizin »enişlemesine ve çeşidlerinin artmasına 
rağmen az.adamla çok iş görmek prensibine uygun olarak tanzim kılman ve daimî memur ve müs
tahdemlerin ücretlerine tahsis edilmiş bulunmaktadır. 

Fasıl : I - Madde : 2 

Utmum müdürlük makam tahsisatı 

Umum müdürlük makam tahsisatı olarak mahiye 100 liralık bir tahsisat konulmuş bulunmaktadır. 

Fasıl : I - Madde : 3 

Muvakkat memur ve müstahdemler 

Muvakkat memur ve müstahdemler ücuratına aid olan ibu maddeye kadro tezayüdüne mâni olmak 
emelile iş hacminin mütekâsif bulunacağı zamanlara inhisar etmek şartile muvakkaten hizmete alına
cak puvantör, kaptan, makinist, yağcı ve mürettebat gibi müstahdemin ücretlerinin görülecek ihtiya
ca nazaran ipir mikdar daha arttmlabilmek imkânı için 7 333 lira tahsisat konulmuştur. 

Fası : II - Madde : 1 

Daimî memuriyet harcırahı 

Bu madde, daimî bir vazife ile bir mahalden diğer bir mahalle nakledilen, yeniden bir vazifeye 
alınanlarla tekaüd edilmek suretile ve kadro harici kalmak gibi muhtelif sebeblerle idareden ayrılan 
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memur ve müstahdemlere harcırah nizamnamesine göre tahakkuk ettirilecek harcırahlarına mah
sus olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : II - Madde : 2 

Muvakkat memuriyet harcırahı 

Muvakkat bir vazife ifası için muvakkaten başka bir mahalle gönderilen veya getirilenlere, has
talık veya mezuniyet hallerinde münhal olmayan vazifelerde vekâleten vazife görmek üzere memur 
ve müstahdemlere yine nizamnamesine tevfikan verilecek harcırah tahsisatı olarak teklif edilmiş 
bulunmaktadır. 

Fasıl : II - Madde : 3 

Devir ve teftiş harcırahı 

imtiyaz ve inhisar raevzuumuza dahil hizmetlerimizin sürat ve emniyetle gördürülmeleri, işlet
me umurunun selâmeti ve geniş ve mütezayid birşekilde artmakta olan umumî muamelâtın kavanin, 
nizamat ve evamir dairesinde tedvirini temin maksadile islerimizin damı kontrol ve murakabe altın
da bulundurulması çin 12 500 liradan ibaret bir devir ve teftiş harcırahı teklif edilmektedir. 

Fasıl : II - Madde : 4 

' "~ Ecnebi memleketler harcırahı 

Muhtelif faaliyet sahalarımızın istilzam ettiği muasır teknik bilgilerden azamî şekilde istifade 
etmek ve elemanlarımızı bu maksadla teçhiz için gönderileceklerin harcırah ve masrafları karşılığı 
olmak üzere 2 500 liradan ibaret tahsisat teklif edilmektedir. 

Fasıl : III - Madde : 1 

Tekaüd, dul ve yetim maaşları karşılığı olarak tekaüd sandığına verilecek meblâğ 

Tekaüd, dul ve yetim maaşları tutan olub istihkak sahihlerine tevzi edilmek üzere tekaüd sandı
ğına tevdi edilecek meblâğı göstermektedir. 

Fasıl : III - Madde : 2 

3137 numaralı kanun mucibince memur ve müstahdemler için tekaüd sandığma veri
lecek munzam aidat 

Teşkilât kanunumuz ahkâmı mucibince tekaüd sandığı teşkilâtı mevcud usullerile aynen idame 
edilmekte olmak dolayısile mezkûr sandığın teşkiline aid 3137 numaralı kanun mucibince daimî memur 
ve müstahdemlerimiz kadrosundan 1 066 800 lira üzerinden tekaüd sandığma verilecek yüzde beş 
munzam aidatın tutarı bu madde muhteviyatını teşkil etmektedir. 

Fasıl : III - Madde : 3 

Kadro ve teşkilât dolayısile açıkta kalacaklara verilecek tazminat 

Yeni teşkilâtın temin ettiği kadro tasarrufları icabı olarak açıkta kalacaklarla bilâhare ayrılacak
lara ahkâmı mahsusasma tevfikan verilecek tazminat yekûnu 30 000 lira olarak tahmin edilmekte olub 
bu mikdarm yansı Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü bütçesinden ve diğer nısfı da bu 
maddeden ödenmek üzere teklif edilmiş bulunmaktadır. 
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Fasıl : III - Madde : 4 

Memur ve müstahdemlere verilecek ikramiyeler 

Kadro dahilinde memur ve müstahdemlerden fevkalâde mesaisi sebkedenlere teşvik maksadile 
cüzî bir ikramiye teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Fasıl : III - Madde : 5 

Mualecat, memur ve müstahdemlerle ailelerine sıhhî yardım ve tedavi ücreti, cenaze ve nakliye 
masrafları 

Bu maddede bilûmum memur ve müstahdemlerimizin kendilerine ve ailelerine yapılaeak sıhhî yad
dım ve tedavi ücreti, cenaze ve nakliye masrafları ve mukaveleli, mukavelesiz çalıştırıla'cak olan ser
best doktorların ücretlerini tediye eylemek üzere 18 562 liradan ibaret bir tahsisat teklif edilmiştir. 

Fasıl : III - Madde : 6 

Memur ve müstahdemlere verilecek elbise bedeli 

İdarece istihdam edilen memur ve müstahdemlerden uhdelerine verilmiş olan vazifeleri icabı yek-
nasak elbise giymeleri, forma taşımaları lâzım gelenlere ve görmekte oldukları hizmetler itibarile 
de daimî surette halk ve haliçle temasda bulunanların temiz bir kıyafetle mevdu hizmetlerini ifaya 
âmâde bulunmaları, esasen bu kısım memurin ve müstahdeminin almakta oldukları ücretlerin pek 
cüzî bulunması da göz önünde tutularak emsali müessesatta cari olan usullere tevfikan sırf bu kısım 
müstahdemlere münhasır olmak üzere elbise, kasket, ve kundura temini için bu madde ile 9 500 liralık 
bir tahsisat teklif olunmaktadır. 

Fasıl : III - Madde : 7 

tş kanunu mucibince amele tedavi ve ölüm yardımlarile iş kazaları yevmiye ve tazminatı 

Bu maddeye hastalanan işçilerin tedavi veya ölüm yardımlarile iş kazaları yevmiye ve tazminatını 
iş kanununun ahkâmı mahsusası mucibince tanzim kılınan talimatname hükümlerine tevfikan yapıla
cak yardımlar için 15 000 liralık bir tahsisat teklif olunmaktadır. 

Fası : III - Madde : 8 

Amele kaza teavün sandığına yardım 

İstanbul liman tahmil ve tahliye amele teavün sandığı nizamnamesine tevfikan mezkûr sandığa 
yapılacak yardım tahsisatı olarak bu maddeye 2 292 lira vazedilmiş bulunmaktadır. 

Fasıl : III - Madde : 9 

Kazazedelerin, ilbas, iaşe, levazım, nakliye, tedaviı ilâç, teçhiz ve tekfin masrafları 

Tahlisiye ve can kurtaran teşkilâtımız tarafından kurtarılacak olan kazazedelere bu maddede 
gösterilen yardımların yapılabilmesi için 1 000 liralık bir tahsisat teklif ediyoruz. 

Fasıl : IV - Madde : 1 

Kırtasiye ve matbu evrak, kitab, mecmua ve gazete bedellerile deniz mecmuasına yardım 

İstanbul, İzmir, ve Trabzon limanları ile fenerler ve tahlisiye idareleri ve bilûmum iskeleler işle
rinin defatiri hesabiye, evrakı müsbite, evrakı matbua ve kırtasiye ihtiyaçlarile alınması lüzumlu gö
rülecek meslekî kitab ve mecmua bedellerile gazete ücretleri, telif, tercüme, broşür, tarife bedel ve 
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masrafları ve deniz mecmuasına yardım için bu maddeye 21 709 liralık bir tahsisat teklif edilmiştir. 

Fasıl : IV - Madde :2 

Posta, telgraf, telsiz, telefon ve radyo ücret ve masrafları 

Bu madde, şubelerimiz arasındaki* muhaberatın temini için posta ve telgraf, Istanbulda dağmık ola
rak faaliyette bulunan iş yerlerimiz beyninde daimî irtibatın muhafazası için telefon muhaberatı ve 
yeni yolcu salonunda yaptırdacak telefon, radyo ve hoparlör tesisatı ücret ve masraflarını ihtiva 
etmektedir. 

Fasıl : IV Madde : 3 

İlân masrafları 

işlerimizin icabettirdiği ilânatın yapılabilmesi için 1 500 liralık bir tahsisat bu maddeye vazedilmiş 
bulunmaktadır. 

Fasıl : IV - Madde : 4 

Tenvir ve teshin 

Fenerler ve iskeleler, Itsanbul, izmir ve Trabzon şubelerimizin elski seneler rakamları göz önünde 
bulundurularak hesablanmış bulunan 28 000 lirayı tenvir, teshin masrafları olarak vazetmiş bulunu
yoruz. 

Fasıl : IV - Madde : 5 

icar bedelleri 

Bu madde, mukaveleleri mucibince merkezden uzak mahallerde büro olarak isticar edilen binaların 
kira bedellerini ihtiva etmektedir. 

Fasıl : IV - Madde : 6 

Mahkeme harç ve masrafları 

icaba göre idrece tesviyesi zarurî jbulunacak mahkeme harç ve masraflarını karşılamak üzere bu 
madde ile 1 000 liralık bir tahsisat teklif edilmektedir. 

i Fasıl : IV - Madde : 7 

Noter harç ve masraflarile hakem ücret ve aidatları (Serbest avukat ücretleri dahildir) 

idare davalarını takib ve intaç edecek olan mukaveleli serbest avukatlarımızın muayyen ücretle-
rile mukavelesiz avukatlarımızın ücretleri ve tarife ihtilâflarından dolayı vuku bulacak hakem ve 
saire masraflarile mukaveleleri icabı tediyesi icab edecek hakem ücreti, noter harç ve masraflarını 
karşılamak üzere fou madde teklif edilmiş bulunmaktadır. 

! Fasıl : IV - Madde : 8 

Mefruşat ve demirbaş eşyanın bakım, tamir, tecdid, tezyid ve isticarı masrafları 

Bu maddeye 10 500 lira olarak teklif edilen mefruşat ve demirbaş eşya bakım, tamir, tecdid ve 
tezyid bedelleri, merkez, izmir ve Trabzon şubelerine de şamil bulunmaktadır. Bu meyanda gör
mekte oldukları hizmet itibarile ve daimî surette deniz üstünde veya tesiratı havaiyeye maruz ola
rak çalışan puvantör, kumandam, vinççi, bekçi gibi müstahdemlerimize verilen gocuk, lastik çizme, 
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meşjE'ce^et, muşamba ve saire gibi melbusat bedelinin de bu maddeye dahil olduğu ve bunlardan başka 
Holerid makinelerine verilecek kira hissesi de ayni meblâğdan temin edileceğine göre bu maddeye ih
tiyacın asgarî nisbette hesabile 10 500 liralık bir tahsisat teklif edilmektedir. 

Fasıl : IV - Madde : 9 

IdaTe binaları bakım ve tamir masrafları 

İstanbul limanının muhtelif köşelerinde mevcud idare binalarile izmir ve Trabzon şubeleri binala
rının bakım ve tamirlerine ımedar olmak üzere bu maddeye 5 000 lira1 konulmuş bulunmaktadır. 

Fasıl : IV - Madde : 10 

Saati mesai haricinde çalışanlara verilecek ücretler 

Fevkalâde iş icablarında normal mesai saatleri haricinde çalıştırılacak olanlara verilecek ımasai 
fazlası ile, ahkâmı kanuniyeye tevfikan iş sahihlerinin talebi üzerine geceleri ve eyyamı tafciliyede dahi 
çalışmak mecburiyeti dolayisile müstemirren gece nöbetleri alan memur ve müstahdemlerimiz de da
hil olduğu halde, hariçteki şubelerimize de şamil bulunarak tediyesi zarureti olan fa'zlai mesai üc
reti olmak üzere 20 000 lira teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Vapur kumpanyalarınca taleb edilecek masai fazlası ücreti olarak tarife ücretine yüzde elli zam 
alınmakta bulunduğuna nazaran tesviye edilecek mesai fazlası ücretlerinden kısmı afcammın istirdat 
edilmekte bulunduğu anlaşılır. 

Fasıl : IV - Madde : 11 

Temsil masrafları 

Temsilî mahiyette masraflar olub bu maddeye 2 150 liradan ibaret bir meblâğ konulmuş bulun
maktadır. 

Fasıl : IV - Madde 12 

Müteferrika 

Dördüncü fasla dahil idare masraflarında zikri geçmeyen bilcümle müteferrik masraflarla resmî 
ziyafetler, merasim, donanma ve kutlulama masrafları ve içme suyu ile idare binaları musluk sulan 
bedelleri bu maddeye idhal edilmiş bulunmaktadır. 

i Fasıl : V - Madde : 1 

Kara ve deniz tesisat ve vesaitile alât ve edevatının ve işletme umuruna tahsis edilen meba-
ninin tenvir, teshin, mahrukat, petrol ve sair müstehlik mevad masrafları 

Bu madde, bilcümle kara ve deniz muharrik, müteharrik, ve sabit tesisat, teçhizat, hizmet, nakil ve 
cer vasıtaları alât ve edevat ve her türlü bina ve sairenin tenvir, teshin, mahrukat, yağ, petrol ve 
sair bilcümle malzeme ve müstehlek mevad bedel ve masraflarile bunların nakil, tesellüm ve tevzi 
masraflarını muhtevi bulunmaktadır. 

^ Fasıl : V - Madde : 2 

Ticarî eşya tahmil ve tahliye ücret, hamaliye ve masraflarile alât ve edevatının tamir, tec-
did ve tezyid masrafları 

fBıı madde, İstanbul, İzmir ve Trabzon işletmelerimizde imtiyaz ve inhisar mevzularrmıza dahil 
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olanlarla İhtiyarî hizmetler için çalıştırılacak bilûmum emvali ticariye, kömür, antrepo, sundurma, 
salon ve sair isçilerle müteahhid vasıtasile ödenecek işçilik masraflarını, ücret, yevmiye, pay ve saire 
istihkaklarını muhtevi bulunmaktadır. 

Fasıl : V - Madde : 3 

İşletme islerine tahsis olunan mebaninin, rıhtım, iskele ve sair sabit tesisatın tamir ve 
bakım masrafları 

Bu madde, umum müdürlük uhdesinde bulunan işletme işlerine muhassas mebaninin, rıhtım, iskele 
ve sair sabit tesisatın, küçük ve büyük sahil fenerlerinin daimî bakım ve tamirleri için teklif olun
maktadır. 

Fasıl : V - Madde : 4 

Kara ve deniz varidatlarile mihaniki tesisatın tamir, tecdid ve bakım masrafları 

Bu madde, gerek karada ve gerekse denizde İstanbul, İzmir ve Trabzonda da mevcud makineli, 
makinesiz bilcümle römorkör, motor, ve mavunalarla sâbih vinçlerin, tarak dubası, prizman ve mont-
şarjlarla sair mihaniM tesisatın her türlü bakım, tamir ve tecdidlerine aid malzeme ve işçilik mas
rafları dahil olmak üzere tahmin ve teklif olunan rakamı göstermektedir, 

Fasıl : V - Madde : 5 

İskele ve fenerler acentelerinin aidatı (Denizyolları acente memurlarına verilecek aidat 
dahildir) 

Memleketimiz sahil ve limanlarında bulunan iskele ve fenerlerin rüsum ve varidatını tahsil 
ve iskelleler ihtiyaçlarını tesbit ederek umum müdürlüğü haberdar etmek için her yerde ayrı bir 
memur tayin ve istihdamının umum müdürlüğe fazla masraf tahmil edeceği cihetle bu işlerin Dev
let denizyolları işletmesi acentelerinin bulundukları mahallerde bu acentelerin, bulunmayan yerler
de de eski Fenerler idaresi zamanmda olduğu gibi fener acentelerinin tedvir etmeleri takarrür 
etmiş ve bu vazifelerin ifası için ücret ve aidata karşılık olmak üzere bu maddeye 18 334 liralık 
bir meblâğ ayrılması teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Fasıl : V-Madde : 6 

İskele ve fenerler masrafları 

Bu madde teşkilât kanunumuzun uhdemize tevdi ettiği işler meyanında bulunan iskele ve fener
lerin muhtelif masraflarını ihtiva etmektedir. 

Fasıl : V- Madde : 7 

Deniz vesaitinin yapacağı bilcümle kaza, zayiat ve hasar tazminatı 

Bilhassa İstanbul limanında daimî su cereyanlarının mevcudiyeti ve iç limanda büyük ve küçük 
vapurlarla liman ufak vesaitinin seyrüseferinde vukua gelecek kazalardan mütevellid her türlü za
yiat ve hasar tazminatlarını karşılamak üzere bu maddeye 3 667 lira konulmasını teklif ederiz. 

Fasıl : V-Madde : 8 

Su bedel ve masrafları 

İnhisar mevzuumuza dahil hizmetlerden biri olan vapurlara tatlı su vermek ve ihtiyarî talebler için 
mubayaa olunan suyun bedeli olarak sular idarelerine verilen mebaliğ ile su saatlerinin tamiri ve 
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saire gibi masraflar bu maddenin muhteviyatını teşkil etmektedir. 

Fasıl : V-Madde : 9 

Gayrimenkul icar bedelleri 

Keza işletmemizin imtiyaz mevzularından biri olan ambarlama hizmetlerimizi geçmiş seneler ve 
istikbaldeki iş kesafetleri göz önünde tutularak yeni antrepolar ve ardiye sahalan inşa edilinceye kadar 
mevcud ardiye ambarlarmm kiralanmakta devam olunmasına zaruret bulunmuş olmakla bu madde 
için de 19 350 liralık bir tahsisat teklif olunmaktadır. 

Fasü : V-Madde : ]0 

Motorlu ve motorsuz vesait kira bedelleri 

Faal mevsimlerle yaş meyve nakliyatının mütekâsif bulunduğu mevsimlerde mevcud ımavunala-
rmıızın işlerimize yetişemedikleri ahvalde kiralamak vaziyetinde bulunduğumuz ufak tonajlı (su kayığı, 
salapurya v. s.) vesait ve bazı ahvalde cer vasıtalarının kira bedellerinin tediyesine medar olmak 
üzere bu madde için 44 000 liralık bir tahsisat teklif edilmektedir. 

Fasıl : V - Madde : 11 

Hayvanların iaşe, tedavi ve bakım masrafları 

Şehir ve köylere uzak sahillerde bulunan fenerlerin buralarla irtibatını temin etmek üzere fener mın-
takalannda ve tahlisiye mevkilerinde can kurtarma ameliyelerinde roket tertibatının istimalinde, 
mıntakalar beyninde irtibat temin etme hususlarında istimal edilen beygirlerin iaşe, bakım ve tedavi 
masraflarını muhtevi olan bu madde için 2 750 liralık bir tahsisat taleb edilmektedir. 

Fasıl : VI - Madde : 1 

Ecnebi mütehassısların ücret ve masrafları 

Evvelce makamatı aidesince celbedilmiş bulunan bir muhasebe mütehassısının 1939 takvim senesi 
nihayetinde müddeti hitama ereceği cihetle bermucibi mukavele avdet harcırahı da dahil olmak üzere 
mezkûr tarihe kadar hesab olunan ücretinin baliği olarak 7 600 lira teklif olunmaktadır. 

Fasıl : VI - Madde : 2 

Eski seneler borçları ve reddiyat 

1939 senesi zarfrnda hizmetlerimizden mütevellid maHlubatımızdan tarife maddeleri hesabların-
dan dolayı ve ambar ve antrepolarda kanunî müddetlerini doldurub çekilmeyen sahiıbsiz eşyayi tica-
riyenin saıtışı neticesinde tahsil edilemeyen matlubatımız ve ahar suretlerle red ve iadesi icab edecek 
mebaliğ yekûnu olarak bu maddeye de 13 934 lira teklif edilmiştir. .•-; 

' Fasıl : VI - Madde 3 

3137 numa'ralı kamm mucibince Tekâüd sandığına verilecek masraf hissesi 

Teşkilât kanunu ahkâmı mucibince meriyette kalan Tekaüd sandığı teşkilâtı masaı ifatının hisse
mize isabet eden kısmı olarak hesab edilen 5 000 liralık tahsisat konulmuştur. 
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Fasıl : VI - Madde : 4 

Faiz ve ajyolar 

Gerek İzmir ve Trabzon şubeleri gerekse fenerler ve iskeleler ve can kurtaran rüsumunun tahsil 
mahallinden merkeze celbi ile icabında şuabata gönderilecek paraların ödenecek ajyolan ve ban
kalar nezdinde açtırılabilecek kredi hesablarmın faiz, komisyon ve bankalarla yapılması muhte
mel sair muamelâttan mütevellid ödenmesi icabeclecek muhammen mebaliğ bu madde ile teklif edil
miş bulunmaktadır. 

Fasıl : VI - Madde : 5 

Beynelmilel kongrelere iştirak masrafları 

Beynelmilel meslekî kongrelere iştirak zarureti halinde bu kongrelerin icabettirdiği alelûmum 
masraflar için 1 000 liradan ibaret tahsisat konulmuştur. 

Fasıl : VI - Madde : 6 

Zehirli gazlardan korunma ve tertibat masrafları 

Yeni yapılmakta olan binalarımızda bu gaye ile matlub tesisat vücude getirilmekte ve bu cüm
leden Haliçte inşaatı bitmek üzere bulunan atelye binalarımızda tedbirler alınmış bulunmaktadır. Bu 
sene zarfında bu mevzuu fennî icabatına tevfikan tedkik ile matlub tedabirin tesbiti ve gelecek se
neler bütçemizde teklif edilmek üzere bu sene asgarî ihtiyaçları karşılamak için bu maddeye 1 000 lira 
konmuş bulunmaktadır. 

Fasıl : VI - Madde : 7 

Deniz spor teşkilâtına yardım masrafları 

Aahkâmı mahsusasma tevfikan icab eden tedbirleri sene zarfında yapılacak tedkikat neticesine ta
likan bir mebde olmak üzere bu sene 1 000 liralık bir meblâğ tefrik edilmiş bulunmaktadır. 

Fasıl : VI - Madde : 8 : 

Bilûmum emlâkimizin vergi ve resimleri 

îrad getiren emlâkimizin vergi ve resimleri ile bilûmum emlâkimizin tenvirat ve tanzifat rüsumu 
karşılığıdır. 

Fasıl : VI - Madde : 9 
1 ' Tasfiye heyti masrafları 

Teşkilât kanunu mucibince Denizbankın muamelâtının tasfiyesi için kurulacak heyetin ücret, 
yevmiye, harcırah ve bilûmum masraflarî karşılığı olmak üzere 22 917 liralıik bir tahsisat teklif 
edilmiştir. 

.:.-.. :...... ı :.. Fasıl : VI - Madde, : 10 

Gayri melhuz masraflar 

Bütçenin tanzim ve takdimi sıralarında tahmin ve tesbiti mümkün olamayan bazı masraflarla 
mahkeme ilâmına müstenid olub tertibinde karşılığı bulunmayan bazı borçların tediyesine tahsis 
edilmek üzere bu madde teklif olunmaktadır. 

( S . Sayısı : 130) 
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' Fasıl : VII - Madde : 1 ! ' 

• • ' " ' • • ' ' Sigorta ücreti ! 

Bilûmum gayri menkullerle ihtiva ettikleri bilûmum menkullere şamil ve mesuliyeti maliye, harik, 
sirkat sigorta primlerile kıyı emniyeti memur ve müstahdemlerinden bazılarına hayat sigorta primleri 
bu maddeye dahil bulunmaktadır. 

Fasıl : V I I - Madde : 2 

ı ! Sigorta sermayesi 

Vesaitimizin dahilî sigortası olub idaremizin sigorta sermayesini teşkil edecek ikrama bu madde ile 
bu sene 20 000 lira teklif olunmaktadır. 

Fasıl : VIII 

Tecdid sermayesi 

Bilûmum mebani ve tesisat ile deniz ve kara vesaiti ve demirbaş eşyanın mukayyed 'kıymetleri üze
rinden aynlmsı teklif olunan amortisman karşılığıdır. 

Fasıl : IX - Madde : 1 

Mubayaa olunan rıhtımların mubayaa mukavelenameleri mucibince senelik taksit ve obligasyonlarm 
faiz ve itfa karşılıkları ve sair masrafları 

İstanbul nhtım şirketinin Hükümetçe tanzim ve teati olunan mubayaa mukavelenamesinin 6 ncı 
maddesi mucibince ödenmesi lâzım gelen 2 500 000 frank mukabili taksit bedeli ile mezkûr şirket ta
rafından çıkarılmış obligasyonlarm faiz ve itfa bedelleri ve sair masraflarını muhtevi bulunmak
tadır. 

Fasıl : IX - Madde : 2 

Fenerler mubayaa taksiti 

Bu madde, Hükümetçe satın alınan fenerlerin 500 000 liradan ibaret mubayaa taksiti bakiyesini 
göstermektedir. 

Fasıl : IX - Madde : 3 

Hazineye verilecek fener rüsumu 

Fenerler rüsum hasılatından her sene maktuan Hazineye ödenmesi lâzımgelen meblâğı muhtevi 
bulunmaktadır. 

Fasıl : I X - Madde : 4 

3023 No. lu kanun mucibince Hazineye verilecek ardiye hissesi 

Bu maddeye konulan meblâğ 3023 numaralı kanunun 9 ncu maddesi mucibince Hazineye veri
lecek ardiye hissesidir. 

( S. Sayısı : 130 ) 
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Fasd : X 

Denizbanktan intikal eden inşaat, tesisat ve teçhizatın ikmal masraflarile mesai programı mucibince 
1939 malî yılı 11 aymda yapılacak inşaat, tesisat ve teçhizat mubayaası ve fevkalâde 

; ' tamirat masrafları 

Limanlarımızın iktisadî ve coğrafî vaziyetleri bakımından haiz bulundukları ehemmiyete rağmen 
bu günkü durumları ihasebile yapılan liman hizmetleri güç, geç ve pahalı olmaktan kurtulamadığı gibi 
eşyanın zararlardan vikayesi de müşkül olmaktadır. 

Demiryollarnnızrn limanlarımıza dayandığı ve bu suretle azamî suhulet ve sürat teminine imkân 
elde edildiği bu zamanda kara ile denizin iltisak noktasında bu günkü iptidaî vesaitle çalışmağa de
vam etmenin yeri olamayacağı tabiidir. 

îşte bu sebebler nazarı dikkate almarak bu sene için tahmin edilen malî imkânlara göre İstanbul, 
îzmir ve Trabzon limanlarının en mübrem ve âcil tesisat ve teçhizat ihtiyaçlarını karşılamak üzere 
kısmî bir mesai programı hazırlanmıştır. Bu limanlarımızın islâh, teçhiz ve inkişafını temin edecek 
ileri senelere aid mesai programı da ihzar ve 1940 senesi bütçesine bağlanacaktır. 

1939 senesi zarfında başlanması ve siparişi matlub inşaat ve teçhizattan gerek ayni sene zarfmda 
ikmaline imkân görülemeyenler gerekse nakdî imkânların müsaadesizliği hasebile 1940 senesine sâri 
taahhüdatla teminine gidilmek zarureti olanlarda ayrı bir cedvelle tesbit edilmiştir. 

A Kısmı olub halen başlanılmış olan tesisat ve inşaatın ikmali karşılığı olarak 450 985 lira tahsi
sat konulmuştur. 

B kısmı olub 1939 senesi zarfında temini zarurî teçhizat, tesisat ve inşaat karşılığı olarak 493 000 
lira tahsisat konulmuştur. 

C kısmı olub 1939 senesi zarfında sipariş ve inşasına başlanması matlub tesisat, teçhizat ve gayri-
menkullerden teahhüdü tam olarak yapılarak 1940 senesine sari teahhüdata girişilecek hususattan 
1939 da tesviyesi lâzımgelecek mikdar 400 000 lira olarak tahmin edilmekle o mikdar tahsisat ko
nulmuştur. 

Her üç kısmın 1939 senesi zarfmda tediye edilecek umumî yekûnu 1 343 985 liraya baliğ olmakla 
o mikdar tahsisatı göstermektedir. 

C kısmınm bakiyesi için bütçe kanun lâyihası 10 ncu maddesi mucibince muamele yapılacaktır. 

Fasıl : XI 

1715 numaralı kanunun 8 nci maddesi mucibince umum masraf bütçemizin yüzde biri olarak Cum
huriyet merkez bankası itfa akçesi olarak vazedilmiş bulunmaktadır. 

Devlet limanlan işletme umum müdürlüğünün 1939 malî ydı 11 aylık varidat bütçesi esbabı 
mucibe lâyihası 

Fasıl İ : Umum müdürlüğün eşyayi ticariye tahmil, tahliye ve aktarma hâsılatı olarak İstanbul, 
îzmir ve Trabzon şubelerimizin tarifelerine göre alacakları ücretlerin tutarı olub 1938 senesi rakam
ları göz önünde tutularak tahmin ve tesbit olunmuştur. 

Fasıl II ; Kömür tahmil, tahliye ve aktarma hizmetlerinden tarifelerine göre 1938 senesinde kay-
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den tesbit edilen mebaliğ mikyas tutularak tahmin edilmiş bulunmaktadır. 

' Fasıl I I I : 3023 sayılı kanunun 9 nc.ıı maddesi mucibince istanbul ve îzmir limanları vasıtasil e. 
memlekete idhal edilecek bütün maMardan muamele vergisine tâbi olanlardan bu vergi matrahı ve 
muamele vergisine tâbi olmayanlardan da sif kıymetleri üzerinden yüzde bir nisbetinde alınmakta 
olan rıhtım resmi olarak tahmin edilmiş bulunmaktadır. 

Fasıl IV : Ambar ve antrepolarımızın ardiye ve hamaliye ücreti ile palamar, sundurma ve yol
cu salonları hamaliyeleri ve sair hâsılat bu fasılda cemi ve tahmin edilmiştir. 

Fasıl Y : Bu fasıl imtiyaz mevzuumuza dahil olan vapurlara1 tatlı su verme ihtiyarî olarak sa
tılan su işi için tarifelerimize göre temin olunacak muhammen hâsılatı irae etmektedir. 

Fasıl VI : Geçmiş seneler erkamı göz önünde tutulacak bütün fenerlerimizin hâsılatı 935 000 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

Fasıl VII : Tahlisiye hâsılatı olarak tahmin edilen meblâğda da eski seneler hâsılata tahminatı-
mıza esas tutulmuştur. 

Fasıl VIII : iskeleler hâsılatı olarak gösterilmekte olan meblâğ geçen senelerin varidatı tedkik 
edilmek suretile tahmin edilerek vazedilmiş bir rakkamdır. 

Fasıl IX : izmir Çamaltı tuzlalarındaki tahmil ve tahliye ücretlerinden mütevellid bir hâsılat 
olub eski senelerin hâsılat netayici bu tahminimize esas tutulmuştur. 

Fasıl X : Trabzon şubemizin posta idaresile yaptığı mukavele mucibince gördüğü îıakliye hizmeti
nin senelik ücretidir. 

Fasıl X I : Müteferrik varidat ola'rak (gösterilen bu meblâğ içinde bankalardan alınacak faizler, 
muavin hizmetler ücuratı, gayrimenkul kiraları ve yolcu salonları işletmesinden mütevellid hâsılat 
ile muhtelif suretlerle elde edilecek müteferrik varidat mevcuddur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 19 - IV -1939 
Mazbata No. 64 
Esas No. 1/186 ' 

Yüksek Reisliğe 

Devlet limanları İşletme umum müdürlüğünün 1939 malî yılı 11 aylık büt
çesi hakkında olup Başvekâletin 15-VI-1939 tarih ve 6/3167 sayılı tezkeresi-
le Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası encümenimize verilmiş olmakla Mü
nakalât vekili Ali Çetinkaya hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

Denizbankın yerine kaim olmak üzere teşekkül eden idarelerden birini teş
kil eden ve 3633 sayılı kanunla mülhak bütçe ile idare edilmek üzere kurulan 
bu umum müdürlüğün 1938 yılı varidatına göre hesab edilen ve 1 temmuzdan 
meri olması itibarile 11 aylığa tekabül eden varidatının 6 235 333 lira olarak 
tahmin edildiği ve alman izahat ile husule gelen kanaate göre işbu tahminin 
muvafık bulunduğu anlaşılarak kabul edilmiştir. 
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Bu hizmetlerin ifası için tesbit edilen masraf bütçesinin de her kalemi ayrı 

ayrı tedkik edilmiş ve hizmetlere tenazuru ve bütçe tevazününün temin edildiği 
görülmüştür. 

Yalnız birinci faslm ikinci maddesinin kanunî bir memseki bulunmaması. 
itibarile mezkûr tertibdeki 1 100 lira bu faslın birinci maddesine eklenmiştir. 

Lâyihanın maddelerine gelince: 

Üçüncü maddeye, memur ve müstahdemin kadrolarını havi bir cedvel bağ
lanmış ise de Yüksek Meclisçe müzakere edilmekte olan Devlet memurları ay-
kklarının tevhid ve teadülüne dair olan lâyiha ücretli memurları tensik ve üc
retlerini tanzim edecek esasları ihtiva etmekte ve bu lâyihanın kanuniyet kes-
betmesi takdirinde 1 teşrinisani 1939 tarihine kadar mezkûr lâyihadaki hüküm
ler dairesinde yeni bir kadronun Yüksek Meclise takdim edilmiş olması lâzımge-
leceğine ve o zamana kadar tatbik edilecek kadroların bütçe kanununa bağlana
cak yerde yeni teşekkül eden bu idarenin bünyesine alacağı hizmetlerin hakikî icab 
ve ihtiyaçlarına uygun tasarruflu bir kadronun tanzimi işinin bu idareler mesuliye
tini alan Münakalât vekâletine bırakılması encümenimizce muvafık görülmüş ve 
bu sebeblerle madde yeniden yazılmıştır. 

6 ve 9 ncu maddelerde ufak tadiller yapılmak ve diğer maddeler aynen kabul 
edilmek suretile yeniden hazırlanan kanun lâyihası umumî Heyetin tasvibine arze-
dilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis R, V. M. M. Kâtib 
İsparta Kayseri Trabzon İstanbul Çanakkale Elâzığ 

M ilker rem Unsal F. Baysal Sırrı D ay F.Öymen R.Bulayırlı F. Alt ay 

İstanbul Kastamonu Kayseri Kocaeli 
G. Bahtiyar Göker T.Coşkan S. Serim A. S. Akbaytuğan 

Muş Ordu Yozgad 
Ş. Ataman H. Yalman A. Sungur 
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Devlet limanları İşletme umum müdürlüğünün, 1939 malî yılı bütçe 

kanunu lâyihası 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — Devlet limanları işlet
me umum müdürlüğünün 1939 malî yılı 
11 aylık masrafları için ilişik A işaret
li Cedvelde gösterildiği üzere 6 235 333 
lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Devlet limanları iş
letme umum müdürlüğünün 1939 malî 
yılı 11 aylık masraflarına karşılık vari
dat, bağlı B işaretli cedvelde gösterildi
ği üzere 6 235 333 lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 — Devlet limanları iş
letme umum müdürlüğünün 1939 malî 
yılma mahsus daimî memur ve müstah
demler kadrosu bağlı C işaretli cedvel
de gösterilmiştir. 

MADDE 4 — Devlet limanları iş
letme umum müdürlüğünün iştigal mev
zuuna dahil işlerden meri tarifelere ve 
usul ve taamüllere müsteniden alınmak
ta olan ücret ve resimlerin tahsiline ke-
makân devam olunur. 

MADDE 5 — Nakdî muamelâtın ted
viri ve 200 000 liraya kadar muhtelif 
malzeme stoku yapmak ve taahhü-
datı sabıkayı karşılamak için Umum 
müdürlük 500 000 liraya kadar kısa 
vadeli istikrazlar akdine ve bankalar 
nezdinde cari hesablar açtırmağa ve 
Maliye vekili bu istikraza kefalet et
meğe mezundur. 

MADDE 6 — Devlet limanları iş
letme umum müdürlüğünün iştigal mev
zuuna dahil her türlü iş ve sipariş ha
cimlerinin genişlemesi gibi haller dola-
yısile bütçe ile yapılan tahmine nazaran 
elde edilecek varidat fazlası mikdarmı 
geçmemek şartile ve İcra Vekilleri He
yeti kararüV masraf bütçesinin aid ol
duğu tertiblerine tahsisat ilâve olunur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 
MADDE 1 — Aynen kabul edilmiş

tir. 

MADDE 2 —- Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3 — Devlet limanları işlet
me umum müdürlüğünün 1939 malî yılı
na mahsus daimî memur ve müstahdem
leri kadroları Münakalât vekâletince 
yapılır. 

Bu kadroların, Devlet memurları ay
lıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 
kanunun esaslarına göre intibakını 
gösteren cedvel en geç 1 teşrinisani 1939 
tarihine kadar bir kanun ile Büyük Mil
let Meclisine arzolunur. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 6 — Devlet limanları iş
letme umum müdürlüğünün iştigal mev
zuuna dahil her türlü iş ve sipariş ha
cimlerinin genişlemesi gibi haller dola-
yısile bütçe ile yapılan tahmine nazaran 
elde edilecek varidat fazlası mikdarmı 
geçmemek şartile ve İcra Vekilleri He
yeti kararile masraf bütçesinin aıd ol
duğu tertiblerine tahsisat olarak ilâve 
ve senesi içinde Büyük Millet Meclisi
nin tasvibine arzolunur. 
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MADDE 7 — Aşağıda gösterilen fık
ralarda yazılı hizmetlerden her biri 
için senesi bütçesine konulan tahsisa
tı kâfi gelmediği takdirde ilâveten sar
fına lüzum görülecek mikdarı tediyeye 
umum müdürlük mezundur. Bu suret
le hususle gelecek tahsisat farkı hesabı 
katğide ayrıca gösterilir. 

A) Mahmeke harçları, 
B) Irad getiren emlâkin vergi, re

sim ve mukataaları, 
C) Eski seneler borçları ve reddiyat, 
D) îskele ve fenerler acentaları ai

datı. 
MADDE 8 — Devlet limanları işlet

me umum müdürlüğü malzeme, nakil, 
tahmil ve tahliye vasıtalarile bunlara 
aid makine, alât ve edevat mubayaası 
ve mesai programına dahil işler için 
senesi bütçesindeki tahsisatın nısfını 
geçmemek şartile ve Münakalât veki
linin iznile ati senelere sari mukavele
ler akdine mezundur. 

MADDE 9 — Devlet limanları İşlet
me umum müdürlüğü, Münakalât ve
kilinin iznile ati senelere sari icar ve is
ticar mukaveleleri akdedebilir. 

MADDE 10 — Trabzon limanının 
inşası ve İskenderun serbest mmtakası 
tesisi işlerine sarfedilmek üzere 3633 
numaralı kanun mucibince çıkarılacak 
bonolar hasılından azamî 1 100 000 türk 
lirası varidat bütçesinde açılacak fasla 
irad ve ayni iş için masraf bütçesinde 
açılacak fasla tahsisat kaydolunur. 

MADDE 11 — Bu kanun 1 temmuz 
1939 tarihinden muteberdir. 

MADDE 12 — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Maliye ve Münakalât ve
killeri memurdur. 14 - V I -1939 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. B. Saydam îstanbulda N. Tınaz 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. 
Istanbulda F. Ağralı Yücel 

îkf V. S. t M. V. 

Da. V. 
Fayik Öztrak 

Na. V. 
Istanbulda 

G. î. V. 
H. Çakır Dr. H. Alataş B. Karadeniz 
Zr. V. Mü. V. 

Muhlis Erkmen A. Çetinkaya 
Ti. V. 

C. Ercin 

tir. 
MADDE 7 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 8 — Aynen kabul edilmiş-

MADDE 9 — Devlet limanları İşlet
me umum müdürlüğü, Münakalât ve
kilinin iznile ve üç yılı geçmemek 
üzere gelecek yıllara geçici icar ve is
ticar mukaveleleri akdedebilir. 

MADDE 10 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

tir. 

tir. 

MADDE 11 — Aynen kabul edilmiş-

MADDE 12 — Aynen kabul edilmiş-
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A - CEDVELÎ 

F. M. Muhassasatm nev'i 

Ücret ve yevmiyeler 
1 Daimî memur ve müstahdemler ücreti 
O Umum müdürlük makam tahsisatı 
2 Muvakkat memur ve müstahdemler 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

1 489 934 
1 100 
7 333 

1 491 034 
O 

7 333 

Fasıl yekûnu 1 498 367 1 498 367 

Harcırah 
1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat memuriyet harcırahı 
3 Devir ve teftiş harcırahı 
4 Ecnebi memleketler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

2 000 
5 500 

1.2 500 
2 500 

22 500 

2 000 
5 500 

İ.2 500 
2 500 

22 500 

Tekaüd, dul ve yetim maaşlarile memur ve 
müstahdemlere, işçilere tazminat, ikramiye, 
tedavi ve yardım masrafları 

1 Tekaüd, dul ve yetim maşları karşılığı ola
rak Tekaüd sandığına verilecek meblâğ 

2 3137 numaralı kanun mucibince memur ve; 
müstahdemler için Tekaüd sandığına verile
cek munzam aidat 

3 Kadro ve teşkilât dolayısile açıkta, kalacak
lara verilecek tazminat 

4 Memur ve müstahdemlere verilecek ikrami
yeler 

5 Muaiecat, memur ve müstahdemi erle ailele
rine sıhhî yardım ve tedavi ücreti, cenaze ve 
nakliye masrafları 

6 Memur ve müstahdemlere verilecek hizmet 
elbisesi bedelleri 

7 î ş kanunu mucibince amele tedavi ve ölüm 
yardımlarile iş kazaları yevmiye ve tazmi
natı 

8 Amele kaza teavün sandığına yardım 
9 Kazazedelerin il bas, iaşe, levazım, nakliye, 

tedavi, ilâç, teçhiz ve tekfin masrafları 

Fasıl yekûnu 

5 500 

53 341 

15 000 

10 000 

18 562 

9 500 

15 000 
2 292 

1 000 

5 500 

53 341 

15 000 

10 000 

18 562 

9 500 

15 000 
2 292 

1 000 

130 195 130 195 
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İ939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

i?. M. Muhassasatm nev'i Lira Lira 

İşletme masrafları 
1 Kara ve deniz tesisat ve vesaitile alât ve ede

vatının ve işletme umuruna tahsis edilen 
mebaninin tenvir, teshin, mahrukat, petrol 
ve sair müstehlek mevad masrafları 

2 Ticarî eşya tahmil ve tahliye ücret ve ha
maliye ve masraflarile alât ve edevatının ta
mir, tecdid ve tezyid masrafları 

3 îşletme işlerine tahsis olunan mebaninin, rıh
tım, iskele ve sair sabit tesisatın tamir ve ba
kım masrafları 

4 Kara ve deniz vesaitile mihaniki tesisatın ta
mir, tecdid ve bakım masrafları 

5 îskele ve fenerler acentelerinin aidatı ( De
nizyolları acente ve memurlarına verilecek 
aidat dahildir) 

6 îskele ve fenerler masrafları 
7 Deniz vesaitinin yapacağı bilcümle kaza, 

zayiat ve hasar tazminatı 
8 Su bedel ve masrafları 
9 Gayrimenkul icar bedelleri 

10 Motorlu ve motorsuz vesait kira bedelleri 

İdare masrafları 
1 Kırtasiye ve matbu evrak, kitab, mecmua ve 

gazete bedellerile Deniz mecmuasına yardım 21709 21709 
2 Posta, telgraf, telsiz, telefon ve radyo ücret 

ve masrafları " 13 750 13 750 
3 İlân masrafları 1 500 1 500 
4 Tenvir ve teshin masrafları 28 000 28 000 
5 icar bedelleri 3 667 3 667 
ö Mahkeme harçları 1 000 1 000 
7 Mahkeme masraflarile noter harç ve mas

rafları, hakem ücret ve aidatları ( Serbest 
avukat ücretleri dahildir). 7 708 7 708 

8 Mefruşat ve demirbaş eşyanın bakım, tamir, 
tecdid, tezyid ve isticarı masrafları 10 500 10 500 

9 İdare binaları bakım ve tamir masrafları . 5 000 5 000 
10 Saati mesai haricinde çalışanlara verilecek 

ücretler ' 20 000 20 000 
11 Temsil masrafları 2 150 2 150 
12 Müteferrika (Resmî ziyafetler masrafları da-

dahildir). 11 625 11 625 

Fasıl yekûnu 126 609 126 609 

137 500 

846 075 

91 997 

229 067 

18 334 
110 000 

3 667 
27 500 
19 350 
44 000 

137 500 

846 075 

91 997 

229 067 

18 334 
110 000 

3 667 
27 500 
19 350 
44 000 
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1939 malî yılı için 

Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

M. Muhassasatm nev'i L i r a L i r a 

11 Hayvanların iaşe, tedavi ve bakım masraf
ları 2 750 2 750 

Fasıl yekûnu 1 530 240 1 530 240 

Mütenevvi masraflar 
1 Ecnebi mütehassısların ücret ve masrafları 7 600 7 600 
2 Eski seneler borçları ve reddiyat 13 934 13 934 
3 3137 numaralı kanun mucibince Tekaüd san

dığına verilecek masraf hissesi 5 000 5 000 
4 Faiz ve ajyolar 10 000 10 000 
5 Beynelmilel kongrelere, iştir ak masrafı 1 000 1 000 
6 Zehirli gazlardan korunma ve tertibatı mas

rafları 1 000 1 000 
7 Deniz spor teşkilâtına yardım masrafları 1 000 1 000 
8 Bilûmum emlâkin vergi ve resimleri 13 750 13 750 
9 Denizbank tasfiye heyeti masrafları 22 917 22 917 

10. Gayri melhuz masraflar 7 000 7 000 

Fasıl yekûnu 83 201 83 201 

Sigorta ücret ve sermayesi 
1 Sigorta ücreti 30 000 30 000 
2 Sigorta sermayesi 20 000 20 000 

Fasıl yekûnu 50 000 50 000 

150 000 150 000 
Tecdid sermayesi 
Hazineye ödenecek taksit, aidat ve hisse 
bedelleri 

1 Mubayaa olunan rıhtımların mubayaa mu
kavelenameleri mucibince senelik taksit ve 
obligasyonların faiz ve itfa karşılıkları ve sa
ir masrafları 113 500 113 500 

2 Fenerler mubayaa taksiti 275 000 275 000 
3 Hazineye verilecek fener rüsumu 650 000 650 000 
4 3023 numaralı kanun mucibince Hazineye 

verilecek ardiye hissesi 200 000 200 000 

Fasıl yekûnu 1 238 500 1 238 500 

X S. Sayısı : 130 ) 



F. M. 

10 

11 

âl-^ 

Muhassasatm nev'i 

Denîzbanktan intikal eden inşaat, tesisat ve 
teçhizatın ikmal masraflarile mesai progra
mı mucibince 1939 malî yılı 11 ayında ya
pılacak inşaat, tesisat ve teçhizat mubayaa
sı ve fevkalâde tamirat masrafları 
1715 numaralı kanunun 8 nci maddesi mu
cibince Cumhuriyet Merkez bankasına ve
rilecek itfa karşılığı 

İ9âĞ maİı yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

1 343 985 1 343 985 

61 713 61 713 

UMUMÎ YEKÛN 6 235 333 6 235 333 

B - CEDVELÎ 

F. M. 

2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Varidatın nev'i 

Eşyayi ticariye tahmil ve tahliye ve aktar
ma hasılatı 
Kömür tahmil, tahliye ve aktarma hasılatı 
Rıhtım resmi hasılatı 
Antrepo, ardiye, hamaliye, plâmar, yolcu 
salonları hamaliyesi ve saire hasılatı 
Su hasılatı 
Fenerler hasılatı 
Tahlisiye hasılatı 
İskeleler hasılatı 
Tuz tahmil, tahliye ve nakil hasılatı 
Posta nakliyatı hasılatı 
Müteferrik hasılat 

UMUMÎ YEKÛN 

1939 malî 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

1 912 333 
248 000 

1 360 000 

1 020 000 
101 000 
935 000 
246 000 
220 000 
52 500 
3 000 

137 500 

6 235 333 

yılı için 
Encümence 

tahmin edilen 
Lira 

1 912 333 
248 000 

1 360 000 

1 020 000 
101 000 
935 000 
246 000 
220 000 
52 500 
3 000 

137 500 

6 235 333 
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İlükûmetin lâyihasına bağlı 

C - CEDVELÎ 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Umum müdürlük 

Umum müdür 
» » muavini 

Kâtibi umumilik 

Kâtibi umumî 
Muhaberat bürosu şefi ve encümen 
kâtibi 
Yazı işleri masa şefi 
S. I. memur 
S. II. » 
Tevzi memuru 
İstihbarat memuru 

» » 

Seferberlik müdürlüğü 

Müdür 
Memur 

» 

Memurin müdürlüğü 

Müdür 
Kalem âmiri 
Muamelât ve müestahdemin memu
ru 
Sicil ve dosya memuru 

» » » 

Sağlık işleri 

Eczacı 
Sıhhiye memuru 

» » 
Sağlık bürosu memuru 
Kıyı emniyeti sıhhiye memuru 

Teftiş heyeti müdürlüğü 

Müdür 
S. I. müfettiş 

S. II. » 
s. ıı. » 

600 
500 

1 350 

225 
115 
100 
80 
45 
90 
30 

1 200 
1 100 
1 80 

300 
130 

90 
75 
70 

1 75 
1 60 
2 55 
1 50 
2 70 

1 400 
1 230 
1 200 
1 200 
1 175 

Memuriyetin nevi 

S. III. Müfettiş 
Müfettiş muavini 
Daktilo 

Hukuk, müşavirliği 

Aded 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Ücret 

160 
120 
75 

300 
150 
60 
60 

Hukuk müşaviri 
Kalem âmiri 
Muakkib 
Daktilo 

Kontrol, istatistik, tarifeler ve neşriyat 
müdürlüğü 

Müdür 
» muavini 

Başkontrolör 
S. I. kontrolör 
S. II. » 

S. III. » 

İstatistik memuru 
Neşriyat âmiri 
Dosya ve kayid memuru 
Daktilo 

Umum muhasebe müdürlüğü 

Müdür 
» muavini (işletme) 
» » (Malî) 

Kısım âmiri 
» » 

Muhasib 

S. I. memur 
» » 

S. II. » 

Mutemed 
» 

Tahsildar 
Başveznedar 

1 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
-ı 
2 
4 
3 
5 
1 
3 
1 
2 
1 

300 
250 
150 
140 
125 
120 
100 
90 
80 
140 
180 
90 
50 

400 
225 
225 
180 
170 
130 
120 
110 
100 
90 
80 
65 
100 
80 
90 
150 

( S. Sayısı : 130) 



23 — 
Memuriyetin nevi 

Veznedar 
Daktilo 

» 

Fen heyeti 

Fen heyeti reisi 

înşaat bürosu şefliği 

Şef (Başmimar) 
S. I. Mimar 

Rıhtım, fenerler, iskeleler ve 
işleri başmühendisliği 

Şef (Başmühendis) 
[Mühendis 
Fen memurları şefi 
S. I. İskele fen memuru 
Fen memuru 

Sürveyyan 
Kâtib 
Portmir 

Aded 

4 
1 
1 

1 

1 
1 

kara 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 

Kara, vesait ve tesisat şefliği 

Şef 
Fen memuru 
Elektrik memuru 

1 
1 
1 

Deniz inşaiye ve tesisat büro şefliği 

Şef (İnşaiye mühendisi) 
Fener mütehassısı 
Sis düdükleri makine mütehassısı 
Armatör 
nşaat kontrolörü 

Resimhane 
Amir 
Ressam 

'» 
> 

« 
Fen heyeti bürosu 

Büro âmiri 
Vesait sicil memuru 
Arşiv ve dosya memuru 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Ücret 

100 
75 
70 

350 

300 
225 

300 
200 
200 
125 
90 
80 

105 
75 
40 

250 
120 
110 

250 
180 
100 
100 
120 

140 
125 
100 
70 

125 
100 

90 

(S. Savu 

Memuriyetin nevi 

Paktilo 
Kâtib 

Kıyı emniyet atelyesi 

Fenerler başmakinisti 
» makinisti 
» » 

Fenerler makinist muavini 
» » » 
» » ». 

Atelye ressamı 
Formen 
Yedek gardiyan 

» » 
Sis düdükleri makinisti 
Makinist muavini 

Yeni atelye (Cami altı) 

Şef 
Memur 

Mutemed 
Ustabaşı 

» 
Sıhhiye memuru 

RihUm atelyesi 

Şef 
Memur 
Ambar memuru 
Sıhhiye memuru 
Kontrol memuru 
Yangm ve tartı memuru 
Demirci ustası 
Makine formeni 
Marangoz ustası 

Fen vesait mürettebatı 

Dalgıç 
Dalgıç kılavuzu 
İhtiyat dalgıç 
Dalgıç motoru kaptanı 

Tarak dubası 

Kaptan 

3i : 130 ) 

Aded 

1 
1 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

Ücret 

65 
75 

130 
90 
80 
90 
80 
60 
70 

100 
50 
45 
30 
50 
60 

140 
75 
65 
60 
90 
75 
40 

100 
80 
60 

. 40 
60 

110 
110 
90 

100 

110 
60 
70 
60 

60 



Memuriyetin nevi 

— 24 — 
Aded Ücret 

Çarkçı 
Vinçei 

Kaptan 

Kaptan 
Çarkçı 

Kaptan 
Çarkçı 

22 numaralı motor 

10 numaralı römorkör 

Algarma 

Enspektörlülc 

Güverte enspektörü 
Makine » 
Lostromo 

Fen heyeti reisliğinin % 2 ye tâbi 
müstahdemini 

Yeni atelye bekçisi 
» » » 

» 
Aşçı 
Kapıcı 
Postacı 

Gece bekçisi 
Kapıcı 

Rıhtım atelyesi 

Fen vesaiti mürettebatı 

Yağcı 

Gemici 
» 
» 

Ateşçi 
Çamur dubası işçisi 
22 numaralı motor yağcısı 
10 numaralı römorkör gemicisi 
Algarna yağcısı 

» gemicisi 

50 
50 

50 

1 
1 

1 
1 

70 
80 

75 
70 

1 150 
1 150 
1 75 

45 
40 
30 
50 
45 
45 

45 
45 

50 
45 
45 
40 
35 
45 
55 
50 
40 
50 
45 

Memuriyetin nevi 

İşletme müdürlüğü 

Müdür 
muavini 

Şef 
Memur 
Dosya memuru 
Daktilo 

Büro 

Ambarlama servisi 

Şef 
» muavini 

Başmemur 
Memur 

» 

Manifesto muamelâtı 

Âmir 
» muavini 

Tahakkuk ve tedkik memuru 
Mnifesto tedkik memuru 

Memur 

Ambar, antrepo ve sundurma 

Âmir 
Memur 

Âmir 

Yolcu salonu 

Palamar 

Aded 

1 
1 

1 
2 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
4 

ma 

14 
14 
34 
10 
1 
8 
3 
30 

* 1 
2 

Ücret 

400 
200 

110 
80 
75 
60 

150 
125 
110 
90 
75 

125 
90 
80 
80 
75 
70 
100 
60 
55 
50 

100 
80 
75 
70 
65 
60 
5,5 
50 

175 
70 

120 
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Memuriyetin nevi 

Memur 

Rıhtım üstü 

Rıhtımlar başmemuru 
Kara puvantörü 

» » 
» » 
» » 

Vinççi 

Yüceme, Boşaltma 
O.S-P 
i?ef 
Memur 

Puvantörlük bürosu 

Âmir (şef muavini) 
Âmir muavini 
Kargo memuru 
Repertuar memuru 
Baş puvantör 

» » 
S. I Puvantör 

» » 
» » 

s. n » 

S. I I I » 

İşçiler servisi 

Âmir 
» muavini 

Sevk ve kontrol memuru 
Evrak, dosya ve tahakkuk memu
ru ve markatör 
iş kontrolörü 
Daktilo 

Aded 

1 

1 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
6 
2< 
4 

1 
2 

1 
1 
1 
1 
5 
1 
5 
5 
1 
5 
2 

24 
6 
4 

1 
1 
1 

8 
1 
1 

- 2 5 -
Ücret | 

70 

85 
100 
80 
75 
70 
60 
50 : 
80 
75 
70 
60 
50 

160 
60 

140 
110 

90 
60 

130 
110 
100 
100 

90 
80 
70 
60 
50 
60 

150 
110 
125 

60 
125 
60 

Memuriyetin nevi Ac 

Vesait amirliği 

Âmir 
Memur 

Mürettebat ve sicil memuru 

Haydarpaşa sevk merkezi 

Memur 
Lostromo 

Boş istasyon basmemurluğu 

Başmemur 
. » muavini 

Deniz kontrolü 
» » 

îş kâğıdı memuru 
Merakib sevk memuru 
Lostromo 
Bekçi kontrolü 

» » 
Muşamba kontrolü 
Kâtib 
Depo memuru 

Cer vasıtaları 

Başmemur 
» mu&vini 

Ordino memuru 
Sevk memuru 

Dolu istasyon basmemurluğu 

Başmemur 
» muavini 

Memur 
Sevk memuru 

» » 
Bekçi kontrolü 

» > 
Muşamba kontrolü 

Muamelât servisi 

Şef 
» muavini 

Evrak memuru 
Daktilo 

led 

1 
1 
1 
2 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Ücret 

160 
80 
50 
75 

75 
60 

100 
75 
75 
50 
75 
65 
55 
5İ5 
50 
75 
60 
50 

100 
90 
60 
50 

100 
75 
50 
75 
65 
75 
60 
75 

250 
150 

70 
60 
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Memuriyetin nevi 
- 2 6 -

Aded Ücret 

Galata kısmı 

Müracaat memuru 

Tahakkuk başmemuru 
Bordro memuru 
Tahakkuk memuru 

» » 
Verifikatör 

Tahakkuk memuru 
Fatura memuru 
Verifikatör 
Tahakkuk memuru 

Şef 
Tahlisiye tahakkuk memuru 

> » » 
Fener tahakkuk memuru 

» » » 
» » » 
» » » 
> » > 

İstanbul muamelât kısmı 

Amir 
Başmemur 
^Tahakkuk memuru 
Verifikatör 
Tahakkuk memuru 

Hu ve fcomitr aertnst 

Şef 
Dosya ve yan memuru 
Su kısmı âmiri 
Kömür kısmı âmiri 
Kömür amele tahakkuk memuru 

> > > » 
Amele idare başmemuru 
Amele sevk memuru 

Kıyı emniyeti muamelât bürosu 

70 
60 

135 
75 
95 
90 
95 
90 
90 
80 
85 
80 
70 
60 
75 

150 
150 
135 
120 
90 
80 
75 
50 

130 
125 
120 
100 
80 
75 
70 
60 

160 
60 

120 
110 
60 
55 

110 
50 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Markatör 
Kara amelesi başmemuru 

Merakib memuru 
Bono memuru 
Alât ve edevat memuru 
Depo memuru 
Su memuru 
> > 

8u ve kömür vesait personeli 

Kaptan 

S. I. Makinist 
» » 

S. II. Makinist 
» > 

Makinist 
> 
» 
» 
» 

Lostromo 
> 

Vesait servisi gemi personeli 

Kaptan 

> 

» 

Çarkçı 
» 
» 

» 

50 
110 
75 
50 
80 
50 
80 
70 

70 
80 

100 
60 
50 
65 
55 

100 
90 
90 
80 
75 
60 
65 
55 
50 
50 
60 
45 

Motor çarkçısı 

4 
3 
3 
6 
3 
3 
4 
3 
4 
7 
3 
1 
4 
6 
3 

100 
90 
80 
75 
65 
60 
50 
100 
80 
75 
70 
65 
60 
50 
45 
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Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Deniz şoförleri 

» » 

» > 
Gemi lostromosu , 

» » 
» > 

İskeleler bürosu 
Arpir 
Memur 
Kayid ve dosya memuru 

İŞLETME ŞUBESİ 

75 
70 
60 
55 
50 
80 
55 
45 
35 

1 125 
1 75 
1 65 

Rıhtım, palamar ve yolcu salonları % 2 ye 
tâbi müstahdemin 

A : İtfaiye teşkilâtı 

Grup âmiri 
Makinist 
Mürettebat 

1 100 
5 70 

11 50 
1 40 

B : Süpürgeci ve saire 
Rıhtım süpürgecisi 
Süici 
Kapıcı 
Bahçıvan 
Kaloriferci 

» 
Palamarcı 
Asansörcü 

» 

Bekçibaşı 
Bekçi 
» 
> 

4 
2 
2 

' 2 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
1 
3 
37 
28 

40 
25 
40 
40 
55 
45 
50 
50 
45 
40 
65 
60 
50 
45 
40 

Su ve kömür servisinde % 2 ye tâbi müstahdemin 

Deniz amele çavuşu 
Kara » > 
Su saatleri işçisi 

5 45 
5 45 
2 45 
1 40 

Memuriyetin nevi 

Bekçi 

Tamirci 

Aded Ücret 

2 45 
2 35 
2 30 

1 
13 
1 
1 

60 
45 
50 
18 

Yağcı, ateşçi, gemici ve mavunacı 

Gemici 9 45 
> 2 50 
» 2 40 
> 2 35 

Yağcı 6 45 
» 1 50 
> 1 40 
> 2 35 

Ateşçi 1 35 
Mavna reisi 2 55 

İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

İşçiler amirliğinin % 2 ye tâbi müs
tahdemin ücreti 

Amele başçavuşu 
Amele çavuşu 
Aşçı 
» yamağı 

İşletme müdürlüğü: vesait istasyonlarında % 2 ye 
tâbi ücretli müstahdemin 

Bekçi 

» 

Mürettebat aşçısı 
» > yamağı 

Sandalcı 

Yağcı, gemicit ateşçi ve mavnacı 

Yağcı ve gemici 
> 
> 

> 

Mavna reisi 

Mavnacı 

1 
2 
8 
16 
1 
1 
6 
6 

acı 

37 
18 
5 
17 
1 
1 
2 
73 
102 
88 

50 
45 
40 
35 
55 
15 
50 
45 

45 
35 
50 
40 
30 
55 
60 
55 
50 
45 
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Memuriyetin nevi 
- â â -

Aded Ücret I 

Mavnacı 73 
» 21 
» 35 

Levazım ve ambarlar müdürlüğü 

Müdür 
Büro âmiri 
Mubayaa memuru 

» > 
> » 
> » 

Kırtasiye ve büro levazım memuru 
Büro memuru 
Sevk memuru 

Dair* amirliği 

Amir 
Telefon memuru 

» » 
Baş odacı 
Odacı 

Temizleyici 
» 

Gece bekçisi 
Asansorcü 
Kapıcı 

1 
1 
2 
1 
1 
3 

16 
5 
2 
2 
2 
2 
2 

Balat ambarı (Yeni atelye, Camialtı) 

Başmemur 

Başmemur 

Başmemur 

Başmemur 

muavini 

îstansyonlar ambarı 

muavini 

Rıhtım ambarı 

muavini 

Kıyı emniyet ambarı 

40 
35 
30 

300 
150 
110 
100 
90 
80 
50 
50 
7Q 

125 
70 
65 
60 

52,50 
50 
40 
30 
35 
25 
50 
30 
50 

110 
80 
70 

110 
90 

100 
70 

80 

Memuriyetin nevi 

Memur 

Kömür ambarı 

Memur 

Aded Ücret 

70 

70 

Levazım, : Levazım ambarları bekçi 
ve amelesi; % 2 ye tâbi olanlar 

Bekçi 
» 

Ambar amelesi 

» » 

2 40 
1 35 
1 55 
1 45 
4 40 

Kıyı emniyeti 

Müdür 
muavini 

Müdürlük bürosu 

Memur 1 
Daktilo 1 
Dosya ve arşiv memuru 1 
Mukayyid 1 
Başgardiyan 3 

» 1 
Gardiyaln 1 

Kıyı emniyet fenerler mfimur ve 
gardiyanları 

Memur 
Gardiyan 
Memur 

» 
» 
» 
» , gardiyan 

Gardiyan 
Memur ve gardiyan 
Gardiyan 

Memur ve gardiyan 
Gardiyan 

» 

300 
250 

90 
65 
120 
70 
50 
40 
30 

2 
1 
3 
5 
4 
5 
7 
1 
7 
7 
2 
7 
2 
1 
7 
2 
2 

100 
85 
75 
70 
65 
60 
55 
52 
50 
45 
42 
40 
38 
37 
35 
32 
31 
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Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Gardiyan 
» 

> 

Memur ve gardiyan 
Gardiyan 

11 
1 
4 
2 
2 

24 
4 
1 

20 
2 
1 
3 
1 

Badyofar ve sis düdükleri memurları 

Memur 
» 
» ve motor kaptanı 

Motorcu 
Makinist muavini 
Sis düdükleri 
Fener gemisi tayfası 

10 
85 
80 
1 
1 

30 
29 
28 
27 
26 
25 
23 
22 
20 
18 
17 
15 
16 

100 
80 
70 
60 
55 
45 
35 
30 

65 

60 

Kıyı emniyeti can kurtaran memurları 

Mmtka şefi 2 150 
S. I. Tahlisiye kaptanı . 2 80 
S. II. » » 3 70 
Cankurtaran sandal istasyonları 
şefleri 
Eâtib (Rumeli ve Anadolu) [2] 
Telefon memuru (R. A) [2] 
Motor ve elektrikçi (A. R.) [2] 
Cankurtaran sandal 1 nci mu
avini [7] 
Roket mevkii istasyon şefi [11] 
Kâtib (Zonguldak ve Samsun) 
Cankurtaran sandal 2 nci mua*-
vini [5] 
Sis topu mevki muavini [1] 
Roket mevkii istasyon şef muavini 
Cankurtaran sandal memuru [81] 
Sis topu mevki muavini [4] 
Cankurtaran roket memuru 
Rumeli şoförü 
Anadolu » 

18 55 

2 50 

6 48 

45 

42 

40 
90 
70 

Memuriyetin nevi 

Odacı 

Müdür 

İzmir şubesi 

Muhaberat bürosu 
Şef 
Yazı işleri âmiri 
Kayid memuru 
Daktilo 
Postacı 

Muhasebe servisi 

Şef 
Muhasib 

> 
Memur 

» 

Başveznedar 
Veznedar 
Tahsildar 

Başmühendis 
Fen memuru 

Yapı ve binalar 

Aded Ücret 

20 

400 

1 150 
1 120 
1 80 
2 60 
1 50 

Kontrol, İstatistik ve tarifeler servisi 

Şef 
Memur 

» 

Levazım servisi 

Şef 
Memur 
Mağaza memuru 
Memur 
Mağaza memuru 
Başhademe 
Hademe 

> 
Kapıcı 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
1 

300 
160 
130 
110 
100 
60 
50 
150 
100 
90 

300 
100 

180 
100 
80 
60 

200 
80 
110 
70 
45 
55 
40 
35 
50 
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Memuriyetin nevi 

İşletme servisi 

Şef 
» muavini 

Memur 
» 
> 

Kâtib 
Başpuvantör 
Puvantör 

> 
» 
» 

Yükleme kısmı âmiri 
Memur 

» 
Su memuru 
Yolcu salonu memuru 

Ambarlama 

Şef 
Başmemur 
Memur 

» 
> 

Vesait servisi 
Memur (Lostromo) 
Lostromo 

» muavini 
Motor şoförü 
Şoför 

» 
Kaptan 
İhtiyat kaptan 
Şoför 
Makinist 

» 
Macuna makinisti 
Tuz kısmı römorkör kaptanı 
» » » makinisti 

Makine enspektörü 
Tuz kısmı memuru 

Atelye 
Şef (Inşaiye mühendisi) 
Motor mütehassısı 
Kazan » 
Formen 

Aded 

1 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
2 

14 

4 
4 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

— 3 0 -
Ücret l 

350 
170 
100 
90 
80 
70 

100 
90 
80 
70 
60 

140 
120 
60 
80 
60 

180 
100 
100 
90 
80 

110 
60 
45 
70 

100 
90 
90 
80 
80 
90 
80 
80 

100 
90 

200 
100 

250 
150 
130 
140 

(S . Sayı 

Memuriyetin nevi 

Muhasib 
* 

Memur 
Mutemed 
Lostromo 
Daktilo 
Odacı 

Sağlık servisi 

Sıhhat memuru 

Kıyı emniyeti 
Şef 
Memur 
Palamar memuru 

Kıyı emniyeti 

Fenerci 
İşaretçi 
Gardiyan 

» 
» 
» 
» muavini 

Muhabir 
> 

Yükletme, boşaltma 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 

ücret 

100 
90 
80 
90 
60 
50 
40 

40 

250 
90 
80 

45 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
35 
25 

izmir şubesinde % 2 ye tâbi müstahdemin 

Bekçibaşı 
> muavini 

Bekçi 
» 
» 

Tuz ktsm% 

İskele başçavuşu 
Mavnacı 

> 

Yükleme, Boşaltma 

Tayfa 
> 

Ateşçi 
1 > ve tayfa 

sı : 130) 

1 
1 
1 

15 
3 

ı 
ı 
6 

3 
10 
2 
5 

60 
55 
45 
40 
30 

60 
45 
40 

40 
35 
45 
40 



Memuriyetin nevi 
— 31 — 

Aded Ücret 

İhtiyat tayfa 
Palamarcı 

Ateşçi 
Bekçi 
Temizleyici 

Müdür 

Başkâtib 
Memur 

Atelye 

Trabzon şubesi 

Müdürlük bürosu 

Muhasebe servisi 

Şef 
» muavini 

Memur 
Veznedar 

» muavini 

Kontrol, istatistik ve tarifeler servisi 

Şef 
istatistik memuru 
Kontrol memuru 

Sağlık servisi 

Sıhhiye memuru 

Levazım servisi 

Şef 
Memur 

» 
Odacı 
Postacı 

İşletme servisi 

Şef 
» muavini 

Memur 
Merkez iskele sevk âmiri 

35 
40 

40 
45 
35 

275 

80 
50 
40 

175 
70 
65 
70 
50 

175 
70 
50 

40 

1 75 
1 65 
1 60 
4 40 
1 36 

1 120 
1 100 
1 55 
1 80 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Değirmendere sevk âmiri 
Moloz sevk âmiri 
Değirmendere muamelât âmiri 

» » kâtibi 
Moloz muamelât âmiri 

» » kâtibi 
Salon hamallar âmiri 
Merkez hamallar âmiri 
Değirmendere moloz hamallar âmi
ri 
Posta mutemedi 

» » muavini 
Şoför 

Ambarlama ve sundurma bürosu 

Âmir 
Memur 

Manifesto ve tahakkuk bürosu 

Manifesto memuru 
» » muavini 

Tahakkuk memuru 
» » muavini 

Başpuvantör 
» 

Puvantor 

» 
» 
» 

Vesait bürosu 

Motor kaptanı 
Başmakinist 

» 
İhtiyat makinist 
Vinç makinisti 

Atelye âmiri 
Ustabaşı 
Marangoz 
Kalafatçı 

Fen servisi 

65 
70 
85 
50 
70 
50 
45 
50 

60 
60 
30 
50 

1 
2 
1 
2 

100 
70 
60 
50 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

3 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

60 
45 
60 
45 
85 
70 
60 
55 
50 
45 
40 

60 
65 
60 
60 
60 

70 
65 
60 
50 
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Memuriyetin nevi ' Aded Ücret 

Kıyı emniyeti 

Fenerler memura • 
Gardiyan 
Yedek gardiyan ve odacı 
Hopa fener gardiyanı 
Rize » » 
Yoroz » » 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

100 
25 
30 
30 
30 
45 

% 2 ye tâbi müstahdemin: 

Levazım servisinde 

Bekçi 1 36 
Antrepo bekçisi 3 36 

Vesait servisinde 

Gemici 2 45 
» 1 36 

S. I Kayık reisi 12 60 
S. II » » 9 52 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Kayık reis muavini 25 45 
» » » 1 36 

Gemici 20 36 

[1] Umum müdürlük merkez ve taşra teşki
lâtı kadrosunda müstahdem her hangi bir me-
muVu ifası Umum müdürlüğe aid bir iş için ora
da Umum müdürlük teşkilâtı ve münhal vazife 
bulunub bulunmaması ile mukayyed olmaksızın 
ücreti ile merkez veya taşrada ve her hangi bir 
mahalde vazifede kullanabilir. 

[2] Umum müdüre kadrodaki ücretinden baş
ka ayrıca ayda 100 lira makam tahsisatı verüir. 

[3] Ücretleri masraf tertiblerine dahil bulu
nan doktor, avukat, ustabaşı, usta, iş kontrolörü, 
işçi, puvantör, sürveyyan, amele, bekçi, hamal 
gibi muvakkat müstahdemler ihtiyaç görülen 
mikdarda ve kullanılacakları hizmetlerin icabet-
tirdiği müddetle yevmiye, haftalık veya aylık 
ücret veya pay ve yahud saat hesabile istihdam 
edilirler. 

<9m -<••• 
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S. Sayısı: 133 

1939 

DEVLET DENİZYOLLARI İŞLETME 
UMUM MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 



Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 1939 malî 
yılı II aylık bütçesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 

encümeni mazbatası (1/185) 

T.C. 
Başvekâlet ' 15 -VI - 1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3166 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet denizyollrı işletme umum müdürlüğü 1939 malî yılı 11 aylık bütçesi hakkında Münakalât 
vekilliğince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 14 - VI - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğünün 1939 malî yılı bütçe lâyihası esbabı mucibesi 

Madde 1 : Devlet denizyolları İşletme umum müdürlüğünün 1939 malî yılı on bir ay içinde 
yapacağı bilûmum işletme hizmetleri için muktazi 6 779 565 (Altı milyon yedi yüz yetmiş dokuz 
bin beş yüz altmış beş) liralık masrafa karşılık olarak verilecek tahsisatı tayin etmekte olup ili
şik A. işaretli cedvelde fasıl ve maddeleri ve nevileri görülen bu masrafların her birinin mahiyet 
ve mahalli sarfları ilişik esbabı mucibede tafsilen arzedilmiştir. 

Madde 2 : Umum müdürlüğün 1 nci maddede yazılı masraflarına karşılık olarak 1939 malî 
ydı 11 ayı içinde elde edeceği 6 779 565 liralık varidat muhammenatını göstermekte olup B. 
işaretli cedvelde fasıl ve maddeleri ve mahiyetleri gösterilen bu varidatın her biri hakkında iza
hatı havi esbabı mucibe ayrıca iliştirilmiştir. 

Madde 3 : Bu madde umum müdürlüğün 1939 malî yılı daimî memur ve müstahdemleri le 1 jil
etimle nakil ve hizmet vasıtalarına aid kodraları ihtiva etmekte olup evvelce bu hizmetlerde çalı
şanlar ve bu günkü inkişaf vaziyetine göre tesbit edilen ihtiyaç göz önüne alınarak tanzim ve 
memur adedlcri bu nisbet üzerinden tayin edilmiştir. (C) cedvelinin altına yazdan fıkralara 
gelince, birinci fıkra umum müdürlük kadrosunda bulunan memur ve müstahdemlerin ihtiyaç ve 
zaruret halinde işleri daha mütekâsif ve zaman zaman artan servis ve şubelerde çalıştırılarak 
her hangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve kendilerinden azamî randıman alınması maksadı
na müsteniddir. İkinci fıkra, umum müdüre tazminat olarak verilecek aylık ücreti göstermek
tedir. 

Üçüncü fıkra, yeni yaptırdmakta olan gemilerden 1939 malî yılı içinde geleceklerin zaman 
ve adedlerini ve faaliyet müddetlerini şimdiden tesbite imkân olmaması yüzünden bir ge
minin tesellümünü müteakib hacimlerine göre kadrolarının tanzimi ve derhal faaliyete geçebil
melerinin temini mülâhazasile konulmuştur. 
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Dördüncü fıkra, fabrika ve atelyelerde iş hacmine göre zaman zaman istihdamına lüzum gö
rülecek muvakkat müstahdemlerin adedlerini şimdiden tayine imkân bulunmaması ve bunların 
iş biter bitmez hizmetlerine nihayet verilebilmesi ve ücretlerinin de emsali işçilere ve ihtiyaca gö
re tesbit edilebilmesi için derpiş olunmuştur. Nakil ve hizmet vasıtalarında görülen üç motor 
gerek teftiş, gerek vazife icabı olarak gemilere ve fabrika ve atelyelere gidecek memurlar ve 
bu yerlere gönderilecek eşya ve malzeme naklinde çalıştırılanlarla gemilerin ve fabrikaların çama
şırlarını yıkamak ve temizlendikten sonra tekrar yerlerine götürmek ve fabrikalara gidecek me
murlarla gönderilecek eşya ve malzemeyi taşımak işlerinde kullanılan üç kamyonetten ibarettir. 

Madde 4 : Umum müdürlük tarafından işletilmekte olan nakil vasıtalarının ve yapılan hizmet
lerin Varidat ve hasılatını bunlara mahsus ve me ri tarifeleri ve usul ve taammülleri üzerinden 
1939 malî yılı içinde de tahsilini temin maksadile bu madde konulmuştur. 

Madde 5 : Umum müdürlük nakil vasıtalarında parasız veya tenzilâtlı ücretle seyahat etmek 
hakkının tayin ve takdirini Münakalât vekâletine vermek maksadile bu madde yazılmıştır. 

Madde 6 : Bu madde ile idarenin nakid işlerini tedvir eylemek ve malzeme, kömür ve ibtidaî 
madde stokları yapabilmek için 700 000 (yedi yüz bin) liraya kadar kısa vadeli istikrazlar yapmak 
ve bankalara cari hesablar açtırmak hususunda Umum müdürlüğe bir salâhiyet ve bu istikrazlara 
kefalet etmek üzere Maliye vekiline mezuniyet verilmesi düşünülmüştür. Kömür stoku gibi dahil
den alınması mümkün olan malzeme ve ibtidaî maddeler için her bir ihtimal düşünülerek ve bilhassa 
yüksek askerî makamatın tavsiyelerini hiç olmazsa tedrici bir surette yerine getirmek ve bir çoğu 
hariçten eelb ve tedarik edilecek işletme ve tamirat malzemesile ibtidaî maddelerin topluca ve da
ha müsaid şartlarla mubayaasını teshil ve temin zarureti ve ahval icabatı karşısında bu maddenin 
konulmasına lüzum görülmüştür. 

Madde 7 : Alelûmum vapurlara ihrakiye olarak verilecek kömürlerin depolardan vapurların 
bonkerlerine tahmili ve vapurlara tatlı su verilmesi hizmeti Devlet limanları işletme umum müdürlü
ğünün vazifeleri arasında bulunmaktadır. İdaremizin kendi nakil ve hizmet vasıtalarına kömür ver
me işinde kullanılmak üzere elinde römorkör ve mavna gibi vasıtaları olduğu gibi tatlı su verme 
işi de Tophane- rıhtımmdaki musluklardan ve elimizdeki su gemisinden istifade edilmek sure-
tile temin edilmekte olduğundan bu gibi ahvalde ve müstacel zamanlarda derhal ihtiyaçları karşı
lamak ve Limanlar umum müdürlüğüne müracaat suretile vesaitin ve kömür ve suyun ihzarı için 
geçecek zamandan kazanılmak ve binaenaleyh 3633 numaralı kanun hükmünün ancak bu işlerde 
tatbik edilemiyeceğini tasrih maksadile bu madde konulmuştur. 

Madde 8 : Denizyolları ve Akay işletmelerile fabrika ve havuzların ve sonradan satın alınarak 
Denizbank bünyesine giren îstinye dok müessesesinin işletme masrafları şimdiye kadar bütçe mev
zuu haricinde ihtiyaç nisbetinde ihtiyar- olunarak kalan hasılat bakiyesi memur ve müstahdemler 
ücretlerile idare masraflarını ihtiva eden bütçe karşılığı gösterilmek suretile yapılmakta olduğun
dan bu masrafların geçmiş seneler mikdarını tahmine esas olarak elde bir hesab ve emsal bulun
madığı ve bilhassa ecnebi ve Türk harb ve ticaret gemilerinin inşa, tamir, havuz işlerini üzerine 
alan Haliç fabrika ve havuzlarile îstinye dokun bu yüzden idareye ayrıca menfalat temin etmekte 
olmasından bütçeye normal iş hacimlerine göre konulan tahsisatın kifayetsizliği halinde girişilen 
taahhüdlerin senesi içinde yapılamıyarak her hangi bir zarar ve tazminat karşısında kalınması pek 
muhtemel görlüdüğü cihetle bu gibi vaziyetleri önlemek ve her hangi bir zaruret ve ihtiyaç üzerine 
yeni hatların açılması ve sefer adedlerinin arttırılması imkânlarını temin edebilmek düşüncesile 
ilk tecrübe devresi olan bu yıl için böyle bir maddenin vazına lüzum görülmüştür. 

Madde 9 : İşletmemizde vapurlarla naklettiğimiz yolcu ve ticaret eşyasının, liman teşkilâtı olmayan 
yerlerde tahmil ve tahliye işleri müteahhidlere yaptırılmakta olduğundan bunlarla yapılacak muka
velelerin akdini ve fabrika ve havuzlarla îstinye Dokda harice yapılacak inşaat ve tamiratta kulla*-
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hıİacak malzemenin topluca ve müsaid şartlarla mubayaasını kolaylaştırmak maksadile bu madde bütçe 
metnine dercedilmiştir. 

Madde 10 : Mahkeme harçlarile irad getiren emlâk vergi ve resimleri ve mukataaları ve tarifelere 
göre hesab ve istifa edilmekte olan ücretlerden reddi icab edenleri kati surette tesbite imkân olma
masından bu gibi vaziyetlerdeki müşkülâtı bertaraf etmek üzere bu madde konulmuştur. 

Madde 11 : lobi hlde akdedilecek icar ve isticar mukavelelerini işletme harekât ve icabatile telif 
ve idareye daha fazla menfaat temin edebilmek maksadile bu madde vazedilmiştir. 

I 

Madde 12 : 3131 numaralı kanun mucibince yeni gemi siparişi için Maliyece verilmesi teahhüd olu
nan 10 milyon liralık kredi mukabilinde Denizyolları için 1937 ve 1*938 senelerinde Almanyaya sipa
riş edilen gemilerin bir kısm taksitleri Maliyece ödendikten sonra Denizbankın teşekkülünü mütea-
kib hulul eden bir kısım taksitlerde Denizbankça temin olunan istikrazlarla tediye edilmiş oldu
ğundan bu borçlan kapatmak ve 1939 senesi zarfında vadeleri hulul edecek mütebaki taksitleri öde
mek için lüzumu olan kredinin temini maksadile bu madde vazedilmiştir. 

Madde 13 : Bu madde kanunun 1 temmuz 1939 tarihinden meri olduğunu göstermek maksadile 
vazedilmiştir. 

Madde 14 : Kanun hükmünün tatbikine Maliye ve Münakalât vekillerinin memur olduğunu göster
mek üzere bu madde konulmuştur. 

Devİet Denizyolları İşletme Umûm müdürlüğü 1939 malî yılı 11 aylık masraf bütçesi esbabı 
mucibesi 

Devlet DenizyoUan işletme umum müdürlüğünün 1 temmuz ilâ 31 mayıs 1939 senesi 11 aylık mas
raf bütçesi^ masrafların nevi mahiyet ve münasebetleri nazarı itibare alınarak dokuz fasıl üzerine ter-
tib edilmiştir: 

Fasıl : I-Madde : 1 

Daimî memur ve müstahdemler 

Umum müdürlük kadrosuna dahil merkez ve acentelikler etşkilâtile uzak ve yakın hatlar gemi
leri kılavuzluk, gemi kurtarma, kara ve deniz hizmet vasıtaları, fabrika ve havuzlar ile îstinye Dok 
ve fabrikası ve atelyeleri ve İzmir, Van işletmeleri daimî memurin, zabitan, mürettebat ve müstah
demlerin 1939 malî yılı 11 aylık ücretlerinden ibarettir. 

Fasıl : I - Madde : 2 

Umum müdürlük makam tahsisatı ! 

Umum müdüre kadroda dahil ücretine ilâveten verilecek 11 aylık makam tahsisatıdır. 

f ! Fasıl : I-Madde : 3 

Ankara mesken tazminatı 

Umum müdürlüğün vekâletlerde ve sair Hükümet dairelerindeki işlerini takib etmek üzere daimî 
olarak Ankarada bulundurulacak bir irtibat memuruna umumî ahkâma tevfikan verilecek 11 aylık 
îmesken tazminatı olarak vazedilmiştir. 
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Fasıl : 1 - Madde : 4 

Muvakkat mtemur ve müstahdemler 

Bilhassa iç kadarda' mevsim dolayisile artan .hizmetler ve muvakkat bazı işler için Umuni mü
dürlükçe muvakkaten istihdamlarında zaruret görülen memur ve müstahdemlerin yevmiye ve üeret-
leri karşılığıdır. 

Daimî ve muvakkat memurlar ücret ve yevmiyelerini ihtiva öden bu fasıldaki tahsisat yekûnu 
(2 026 410) liradan ibarettir. 

Fasıl : 2 - Madde : 1 

TekaKid, dul ve yetim maaşları karşılığı olarak Tekaüd sandığına verilecek (mebalig 

3295 sayılı kanun mucibince mülga denizyolları, Akay ve Fabrika Havuzlar müdürlüklerinden 
Denizbanka intikal etmiş olan ve Devlet Denizyolları ve Devlet limanları işletime Umum müdürlük
lerinin teşkilât ve vazifelerine dair olan kanunun muvakkat ikinci maddesi mucibince de Denizbank-
dan Devlet denizyolları işletme Umum müdürlüğüne geçen vecibeler meyanmda bulunan teka*üd, dul 
ve yetim maaşlarının on bir aylık tahsisatıdır. 

Fasıl : 2 - Madde : 2 

3137 numaralı kamun mucibince memur ve müstahdemler için tekaüd sandlğma verileeek 
munzam aidat 

3137 numaralı kanun mucibince ve Umum müdürlükler teşkilât kanununun yirminci maddesi 
hükmü dairesinde tekaüd sandığına dahil memurlar ücretlerinden kesilecek % 5 tekaüdlük aidatı
nın misli muadili olarak Umum müdürlük bütçesinden tekaüd sandığına verilmesi icabeden munzam 
aidattır. 

L " ' " Fasıl : 2 - Madde : 3 ' ' ~ 

1683 numaralı kanun mucibince verilecek tekaüd ikramiyeleri 

3137 numaralı kanun mucibince hizmet müddetleri on beş şseneyi mütecaviz bulunanların tekaüd
lük muameleleri 1683 numaralı kanuna tâbi bulunduğundan bu kabil memurlardan 1939 senesi 11 ayı 
zarfında tekaüde sevkedileceklerden hizmet müddetleri otuz seneyi tecavüz edenlere mezkûr kanun 
mucibince verilmesi lâzımgelen tekaüd ikramiyesi^. 

Fasıl : 2 - Madde : 4 

Mualecat masraf larile memur ve müstahdemlere ve ailelerine sıhhî muavenet ve cenaze, sıhhî 
Levazım ve nakliye masrafları 

Memur ve müstahdemlerimizle ailelerinin mualece, tedavi ve nakil bedel ve ücretlerile memur ve 
müstahdemlerimizden vefat edenlerin teçhiz, tekfin masrafları için bunların ailelerine bir aylık üc
retleri mikdannı geçmemek şartile yapılacak yardımlardan ibarettir. 

Fasıl : 2 - Madde : 5 

Memur ve müstahdemlere verilecek elbise bedellerine % 50 yardım 

Memur ve müstahdemlerimizden vazifeleri icabı olarak daima halkla ve hariçle temasta bulunanların 
temiz giyinmeleri zarurî grüldüğünden kendilerine yapılacak % 50 nisbetinde bir yardımla bu mak
sadın temini düşünülerek tahsisatı konmuştur. 
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Fasıl : 2 - Madde : 6 

Kadro ve teşkilât dolayısile açıkta kalacaklara verilecek tazminat 

benizbank memur ve müstahdemlerinden olup umum müdürlük teşkilât kadrosunda vazife aia-
mıyarak açıkta kalacaklara umum müdürlük teşkilât kanununun muvakkat beşinci maddesi mu
cibince verilecek tazminat karşılığıdır. 

Fasıl : 2 - Madde : 1 

Cemide hastalanan yolcuların tedavi ve sıhhî yardım masrafları 

Sefer esnasında gemilerde hastalanan yolcuların tedavileri ve icabında bunlara yapılacak sıh
hî yardım masraflarile bunun için gemilerde bulundurulacak mualecat ve sıhhî levazım masraf
ları olmak üzere bu fasla (4 600) lira tahsisat konulmuş ve yukarıdaki maddelerle birlikte 
bu faslın yekûnu (209 850) liraya baliğ olmuştur. 

Fasıl : 3 - Madde : 1 

Daimî memuriyet harcırahı 

Daimî bir vazife ile başka bir yere gönderilen veya getirilenlerin ve yeniden vazifeye alınan
ların ve tekaüd edilmek, kadro harici kalmak gibi muhtelif sebeblerle idareden ayrılan memur 
ve müstahdemlerin harcırah nizamnamesi hükümlerine göre kendilerine ve ailelerine verilmesi lâ-
zıımgelen infikâk ve muvasalat yevmiyelerile yol masraflarıdır. 

Fasıl : 3 - Madde : 2 

Muvakkat memuriyet harcırahı 

Muvakkat bir vazifenin ifası için memleket dahilinde muvakkaten başka bir mahalle gönderi
len veya getirilen memur ve müstahdemlerle tedkik için umum müdürlük merkezine gelecek he
yetlerin seyahat ve ikamet yevmiyeleri ve yol zarurî masrafları karşılığıdır. 

Fasıl : 3 - Madde : 3 

Devir ve teftiş harcırahı 

Umum müdürlük taşra teşkilatındaki işletme umurunun ve acentelik muamelât ve hesabatmm 
usûl ve evamir ve talimatı dairesinde tedvir ve cereyanını temin maksadile bilûmum hatlar üze
rinde ve taşra işletme şubelerinde daimî ve müessir kontrol ve murakabenin icrasını temin için 
vazedilen tahsisattır. 

Fasıl : 3 - Madde : 4 

Bilûmum ecnebi memleketler harcırahı 

Ecnebi memleketlerde inşa edilmekte olan ve tadil ve ıslah için ecnebi memleketlere gönderil
mesi icab eden gemilerin inşaatına nezarete memur heyetlerle bu gemilerin teslim ve tesellümü 
için gönderilecek zabitan ve mürettebatın harcırahları ve maktu ikamet yevmiyeleri ve zarurî 
masrafları olmak üzere hesab edilen karşılıktan ibaret olup bu suretle faslın yekûnu (90 300) 
liraya baliğ olmuştur. 
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Fasıl : 4 - Madde : 1 

Ecnebi memleketlere tahsil ve staj için gönderilecek talebe, memur ve müstahdemlerin ücret, masraf 
ve harcırahları 

Lise ve orta mekteb mezunlarından fabrika ve havuzlarda staja tâbi tutulduktan sonra mühendis 
ve formcn yetiştirilmek üzere Avrupaya gönderilen talebenin aylık tahsisat ve tedavi ve tahsil ve 
yol masraflarile staj görmek üzere ecnebi memleketlere gönderilecek memur ve müstahdemlerin 
masraf ve harcırahları karşılığıdır. 

'"' Fasıl : 4 - Madde : 2 

Ecnebi mütehassısları ücret ve masrafları 

Mülga Denizyolları idaresi tarafından celbedilmiş olub teşrinisani 1939 gayesinde hitam bulacak 
olan bir mütehassısın beş aylık tahsisatı ve avdet yol masrafı ile gemi kurtarma işletmesinde istih
dam edilen mütehassısın on bir aylık ücreti karşılığı olarak konan tahsisattır. 

Fasıl : 4 - Madde : 3 ,, 

Talebe yetiştirme ve fabrika çırak kursile stajiyerlerin bilûmum masrafları 

Mühendis yetiştirmek üzere Avrupaya gönderilecek talebeyi hazırlamak ve fabrikalarımıza mü
tehassıs ve mütefennin usta ve işçiler yetiştirmek üzere açılmış olan usta mektebi ile kursların ve 
buralara devam eden talebe ve stajiyerlerin iaşe, ibate, tahsil ve tedris ücret ve masrafları karşılığı 
olarak vazedilmiştir. 

Fasıl : 4 - Madde : 4 

Memur ve müstahdemlerden fevkalâde hizmet ve fedakârlıkları görüleceklere verilecek ikrami
yelerle saati mesai haricinde çalışanlara verilecek ücretler 

Memur ve müstahdemlerimizden fevkalâde hizmet ve fedakârlıkları sebkedenlere verilecek ikra
miyelerle nöbetçi kalacak memurlara ve sair mesai saati haricinde çalıştırılacaklara verilecek üc
retler tahsisatıdır. 

Fasıl : 4 - Madde : 5 

3137 numaralı kanun mucibince tekaüd sandığına verilecek maaş ve masraf hissesi 

3137 numaralı kanunun 4 ncü maddesine nazaran tekaüd sandığı idare masrafı ve memur 
aylıklarının yarısı vekâletçe tayin edilecek nisbetler dairesinde sandığa iştirak eden idareler tara
fından ödenmek lâzımgeleceğinden bu iştirak masrafına karşılık olmak üzere vazedilen tahsisattır. 

Fasıl : 4 - Madde : 6 

Faiz ve ajyolar 

Nakdî muamelâtın tedviri ve kâfi stok yapılmasının temini maksadile ledelicab bankalar nez-
dinde açtırılacak carî hesab faizlerile bu muameleye müteferri muamele vergisi, pul ve saire 
masrafları ve acentelerimiz ve taşra teşkilâtımızla vaki olacak nakli nukuddan mütevellid ödene
cek ajyo masrafları karşılığı olarak konmuştur. 
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Fasıl : 4 - Madde : 7 

Eski seneler borçlan ve reddiyat 

Eski senelere taallûk ettiği halde tahakkuku 1939 senesinde yapılan masraflarla sabık ve cari 
seneler varidatından reddi lâzımgeden mebaliğin tediyesine karşılıktır. 

Fasıl : 4 - Madde : 8 

Beynelmilel kongrelere iştirak masrafı 

Madde : 9 *"• ~, 

Zehirli gazlerden korunma tertibatı masrafları 

Madde : 10 

Deniz sporlarına yardım masrafları 

Mahiyetleri maddelerin isimlerinden de anlaşılacağı veçhile ayrıca izahattan müstağni görül
müştür. 

Fasıl : 4 - Madde : 11 

Gayrimelhuz masraflar 

Mütenevvi masraflar faslında ayrıca tertibi mahsusu mevcud olmayan muhtelif gayrimelhuz 
masraflar karşılığı olarak vazedilen bu tahsisat ile faslın yekûnu (166 020) liraya baliğ olmuştur. 

Fasıl : 5 : Madde : 1 

• Kırtasiye ve matbu evrak, ilân, reklâm, kitab, mecmua ve gazete bedellerile deniz mecmuasına yardım 

Gerek umum müdürlük merkezinde ve gerek acentelik ve sair taşra teşkilâtında vukubulacak 
kırtasiye ile bilet, konşimento, manifesto ve sair bilcümle evrak ve defatiri matbua, gazete, kıtal), 
mecmua, broşür, takvim, tarife ve ilân ve reklâm bedel, abone masrafları ve deniz mecmuasına 
yardım karşılığıdır. 

Fasıl : 5 - Madde : 2 

Posta, telgraf, telsiz, telefon, radyo, ücret ve masrafları 

Merkez ve taşra teskiIâtrmKm devairi resmiye için tatbik edilen tenzilâtlı tarifeye göre hesab olu
nan posta ve telgraf üeretlerile, telsiz telefon ve radyo abone ve ücretleri, ve bunların tesis, nakil ve 
tamir masrafları karşılığıdır. 

Fasıl : 5 - Madde : 3 

Tenvir, teshin 

İdare binalarmm tenvir, teshin masraf lan karşılığıdır. 

Fasıl : 5 - Madde : 4 

îear bedelleri 

Acenteler teşkilâtı ve sair idarî ihtiyaçlar dolayısile isticarına lüzum görülecek mahaller için va
zedilen tahsisattır. 
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Fasıl :5 - Madde : 5 - 6 ! 

Mahkeme, noter harç ve masrafları, avukat ve hakem ücret ve aidatları 

Gerek memleket dahilinde ve gerek memleket haricinde idare davalarını takib ve intaç edecek ser
best avukat ücret ve aidatile idarece tesviyesi zarurî bulunan mahkeme ve noter narç ve masraflarını 
ve hakem arbitraj ve dispeç ücret ve masraflarını ihtiva etmektedir. 

Fasıl :5 - Madde : 7 

Mefruşat ve demirbaş eşyanın bakım, tamir, teçdid, tezyid ve ican masrafları 

Mefruşat ve büro makinelerile alâtı fenniye vesair demirbaş eşyanm bakım, tamir, tecdid, tezyidi 
ve holerit hesab makinelerinin icar ve masrafları karşılığıdır. 

Fasıl : 5 - Madde : 8 

îdare binaları bakım ve tamir masrafları 

idare binaları ve bahçe ve müştemilâtının bakım, tamir, ve tatrir masrafları karşılığıdır., ..'._,: 

Fasıl : 5 Madde : 9 

Sigorta ücretleri 

îdare binaları ile ambarlar ve muhteviyatının ve bilmum demirbaş eşyanm sigorta ücreti karşı
lığıdır.; ;:;-'••'• ": 

Fasıl : 5 - Madde : 10 

Temsil masrafları 

Umum müdürlüğü temsilen vukuu melhuz masraflar karşılığıdır. 

Fasıl : 5 - Madde : 11 

îrad getiren Emlâk vergi ve resimleri ve mukataa bedeli 

idarenin işgali altında bulunmayan mebanininvergileri ile mukataatı vakfiyesi ve tenvirat ve tan
zifat ve sair bilcümle rüsumun karşılığıdır. 

Müteferrik masraflar (Resmî ziyafetler ve kutlulama masrafları dahil) 

Resmî ziyafetlerle ünlü günlerde gerek merkezde gerek şube ve vasrtalarımrzda yapılack tenvi
rat ve kutlulama masrafları da dahil olmak üzere bütçede aynca tertibi mahsusu bulunmayan bilu
mum müteferrik masrafları ihtiva eden bu madde ile bu fasla mevzu tahsisat mikdarı (182 000) lira
dan ibaret bulunmuştur. 

Fasıl : 6 -Madde,: 1 _ 

1939 malî senesinde tesellüm edilecek yeni gemilerin zabitan ve mürettebat ye bilûmum 
müstahdemlerinin ücretleri 

1939 malî yılı içinde tesellüm edilecek yeni gemiler için mevcud gemi kadrosu haricinde yeniden 
alınacak zabitan ve mürettebat ve bilûmum müstahdemlerin gemilerin tesellüm tarihlerine göre hesab 
edilen ücretleri karşılığıdır. : - - : 
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Fasıl : 6 - Madde : 2 

Bilûmum kara ve deniz nakil ve hizmet vasıtalarının her nevi müstehlik mevad, tathir ve 
müteferrik sefer masrafları 

' €reı?€sk'TOerkezde ve gerek şubelerimizdeki bilûmum kara ve deniz nakil ve hizmet vasıtalarının her 
nevi nfahrukat, yağ su ve sair mevad ve malzemesinin bedel, tesellüm, nakil ve tevzi masraflarile bu 
vasıtaların gerek daimî ve gerek seyrü seferi eri ilden mütevellid bilcümle işletme masraflarile bakım 
ve temizlik bedel ve masrafları krşılığıdır. 

Fasıl : 6 - Madde : 3 

Bilûmum kara ve deniz nakil ve hizmet vasıtalarının havuz, boya, tamir bakım ve tecdid masrafları 
(Mefruşat ve 'demirbaşlarla harice yapılacak inşaat ve tamirat ve havuz işleri dahil) 

Bilûnîum kara ve deniz nakil ve hizmet vasıtaları için yapılacak bilcümle tamirat ile havuz, kızak 
boya, raspa ve fabrika ve imalâthaneler ile matbaaların faaliyet mevzuuna giren mefruşat demirbaş 
ye şâir bilcümle işler için lüzumu olan iptidaî ve yardımcı bilcümle mevad, malzeme bedel ve mas
raflarile işçilik ücret ve yevmiyelerini ve ustabaşı? usta ve puvantör ve emsali müstahdemin üeretlerile 
ve sair bilcümle işletme masrafları karşılığıdır. 

• . Fasıl : 6 - Madde : 4 

Gemi iaşe masraflarile Van işletmesi otel ve lokanta ve büfe levazımı bedel ve .sair masrafları 

Sefer esnasında gemiler zabitan ve mürettebat ve servis ve kılavuzluk vasıtalarile kılavuz ikap-
tanlarına verilecek iaşe bedellerile 11 aylık iaşe hesabları kârsız neticelenen gemilerin iaşe masrafları 
farkları ve Van işletmesindeki otel ve lokanta ile gemi büfe levazım bedel ve bilcümle masrafları kar
şılığıdır. 

Fmû : 6- Madde : 5 

Deniz vesaitinin bilcümle rüsum ve palamar ücretleri 

Gemilerimizin yapacakları seferlere göre liman, rıhtım, (palamar, fener sıhhiye ve saire rüsum ve 
ücretleri olarak tarife ve nizamı dairesinde ödenmesi lâzım gelen mebaliğdir. 

Fasıl : 6 - Madde : 6 

Aidat ve komusyonlar 

Acenteliklere talimat ve mukarreratı mahsusasına tevfikan verilecek maktu ve nisbî aidat ve sair 
bilcümle acentelik masraflarile idareye fazla menfaat temin eden kılavuzlar aidatını ve gemi memur
larına ve kontrol heyetlerine verilmekte olan cezalı bilet ve navlun aidatı ve sair satış aidat ve komus-
yonları karşılığıdır. 

Fasıl : 6 - Madde : 7 

Tüccar ve yolcu eşyası tahmil ve tahliye ücret ve masrafları 

Vapurlarımızla nakledilecek ticarî eşyanın tahmil ve tahliye ve aktarma ücret ve masrafları kar
şılığıdır. 

Fasıl : 6 - Madde : 8 

Gemi kurtarma limbo kirası ve masrafları 

Geini kurtânjıa işlerinin Limbo kirası ve bilûmum masrafları karşılığıdır. 
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Fasıl : 6 - Madde : 9 -.- ^ 

Gemi kurtaımıa işleri ihbariye ve bilûmum aidat ve komusyonları 

Gemi kurtarma işleri ihbariyesi ile kurtarma inhisarı sahasında veya haricinde zuhur edecek 
işlerde hizmetleri ve suhulet ve menfaat temin eylemeleri mukabili olarak memleketimizde ecnebi mtenv 
leketlerdeki acenteler taamül ve mukavele icablarına göre kurtarma ve yardım ücretleri ve tahsilatı 
üzerinden verilecek komusyonlar karşılığıdır. 

Fası : 6 - Madde : 10 

Kaza ve ticaret eşya haşarat ve zayiat tazminatı 

Kaza ve vapurlarımızla. nakledilecekticaret eşyası ye posta zayiat,ve hasarları dolayısile müsehbib 
ve zamini olmayan zarar ve kaza tazminleri karşılığı olarak vazedilmiştir. 

Fasıl : 6 - Madde : 11 

Bilûmum işletme binalarile fabrika ve dokların ve atelyelerin ye tesisat ve iskelelerin makinehalât 

ve edevat ve teçhizat ve demirbaşlarının tamir, tadil, bakım, teedid Ye tezyid masrafları. 

Gerek merkez ve gerek şubelerde işletme ve acentelik işlerine tahsis edilen binalar ile fabrika ve 
doklar ve atelyelerin ve sair tesisat ve iskelelerin ve bunların bilcümle makine alât ve edevat, teçhizat 
ve demirbaşlarının tecdidi bedeli karşılığıdır* 

Fasd : 6 - Miâdde : 12 

İş kanunu mucibince amele tedavi ve ölüm yardnnlarile iş kazaları yevmiye ve tazminati 

Fabrika ve atelyelerimizde çalışan işçilere iş kanunu mucibince yapılması lâzîmgelen tedaim-Tfc: 
ölüm yardımlarilCj iş kazaları yevmiye ve tazminatı karşılığıdır. -

Fasıl ı 6 - Madde : 13 

Tahlisiye ve müsademe masraf ve tazmiıı&tî 

Bir kaza ve müsademe vukuunda idarece ödenmesi lâzîmgelen ve müsebbib ve zamini mevcud ol
mayan masraflarla dalgıç ve gemi demirlerinin kurtarılması gibi masraflar mukabili okrakfvazedik 
miş ve bu suretle altıncı fasıl yekûnu (3 549 000) liraya baliğ olmuştur. 

Fasıl : 7 - Ma^de : 1 

Tecdid sermayesi 

Bilûmum mebani ve tesisat ile kara vesaiti ve demirbaş eşyanın mukayyed kıymetleri üzerinden 
1939 senesi 11 ayı zarf mda ayrılması lâzîmgelen amortisman karşılığıdır. 

Fasıl : 7 - Madde :2 

Deniz vesaiti sigorta sermayesi 

Bilûmum deniz vasıtaları için 1939 senesi 11 ayı zarfmda tefriki icab eden dahilî amortisman karşı
lığı ihtiva eden bu madde ile bu fasla mevzu tahsisat mikdarı (275 000) liradan ibaret bulunmuştur. 
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Fasıl : 8 

1715 numaralı kanunun 8 nci maddesi mucibince Cumhuriyet Merkez bankası hissesi 

1715 numaralı kanunun 8 nci maddesi mucibince Cumhuriyet merkez bankası itfa karşılığı olarak 
bü fasla (64 985) lira tahsisat vazedilmiştir. 

Fasıl : 9 

Devlet Eeisine aid deniz vasıtalarının bilûmum ücret, yevmiye ve harcırah ve sair masrafları 

Münakalât vekâleti bütçesinden toptan verilecek tahsisatla Devlet denizyolları işletme umum mü
dürlüğü tarafından idare edilecek olan Devlet Eeisine aid deniz vasıtalarının bilûmum ücret, yevmi
ye ve harcırahlarile sair idare ve işletme masrafları karşılığı olmak üzere bu fasla (216 000) lira tah
sisat vazedilmiştir. 

Varidat bütçesi esbabı mucibesi 

Birinci fasıl 

İşletme hâsılatı 

Tarife mucibince uzak hatlarda yapılacak muntazam posta seferleri ve İstanbul ve civarı iç hat
lar ve Yalova hattı, İzmir körfez hattı hasılatları ile muntazam seferler programı haricinde her han* 
gi bir taleb veya ihtiyaç karşısında yapılacak fevkalâde seferler hâsılatı ve Vangölü işletmesi hâsı
latı İ938 senesi katî" hesaplarına göre 1939 seüesi 11 aylığı olarak 5 045 215 lira tahmin edil
miştir; l . : ' . . . 

İkinci fasıl 

Fabrika, doklar ve atelyeler hâsılatı 

Fabrika ve Havuzlar ile îstihye dök ve fabrikası ve atölyeler ve matbaalarda harice yapılacak 
bilcümle tamirat, havuzlama ve. faaliyet mevzularına dahil,şair imalât ve siparişlerden alınacak hâ
sılat geçen senelere kıyasen. 800 000:lira olarak, tahmin edilmiştir. , 

Üçüncü ve dördüncü fasıl 

B cedvelinde gösterildiği veçhile işini hâsılat1 hizalarıhtİa* gösterilmiş olduğundan varestei izah
tır. l;.}.-t:\\i>-i.:i ^ ^ . L ^ . : , , ' 

« " < • » • ' • < • * • • • ' •'•'" - • • • • • 1 ' v - f ' - v / - : / : ^ - : : - Ü > : : : : . 7 V - . g ^ y f ^ " ^ . - : . . :.-:.. . • , • ; . .. 

İştirakler hâsılatı 

1939 malî yılı zarf mda Sosyete şilep" W Denizyolları'kooperatif i iştirak hâsılatı olarak 5 000 
lira tahmin edilmiştir. Ivs;j:ı.i-j,%ı j s : . ; e ; . ı î a '• l•:-•:. •/ ;•.'. ı^'.ı 

• • ^ â ^ l ^ a T ^ j ii^.5 d:::.} S^:- .^ricrfateı l ' ; •"• •-'••' '••:' '•; • • / - •'• - • • - • - ' - ' • 

Mütenevi hâsılat 

Mukavele ile icara verilmekte olan gemi kahve ocakları, mebani, gazinolar ve dükkânlar icar be
delleri ve satılacak malzeme kârlan ve hurda eşya bedelleri ile ambar farkları, rıhtım ve iskeleler 
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palamar ücretleri ve seyyahın salonuna çıkacak seyyahla^ için bir defaya mahsus olmak üzere gemi 
acentelerinden alınacak ücretle her nevi güzeste, faiz, komisyon ve risturnlar ve iaşe kârları ve nak
liye vergisi ve müruriyeden alınacak aidat ile sair aidatı beyiye ve tahlisiyeler ve römorkör seferleri 
hâsılatı ve seyyah taşıma ücretleri ve senini sabıkaya a'id olub bu sene tahakkuk edecek varidat 
velhasıl bütçede tertibi mahsusu bulunmayan ve gayri melhuz hâsılat ve saireden mütevellid olarak 
elde edilecek müteferrik varidat geçen ekzersiz deyrelerine nazaran 137 200 lira tahmin edilmiştir. 

Yedinci fasıl 

-•••'• Devlet Beisine aid deniz vasıtaları için muvazenei umumiyeden verilecek tahsisat 

Münakalât vekâleti bütçesine bu iş için mevzu tahsisattan ibaret olmak üzere 216 000 lira gös
terilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 19 - VI - 1939 
Mazbata No. 65 . 
Esas No. 1/185 

Yüksek Reisliğe 

Devlet denizyolları İşletme umum müdürlüğünün İ939 malî yılı 11 aylık büt
çesi hakkında olup Başvekâletin 15 - VI -1939 tarih ve 6/3166 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası encümenimize verilmiş olmakla Müna
kalât vekili Ali Çetinkaya hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

Denizbankın yerine kaim olmak üzere teşkil edilen idarelerden biri olan ve 
3633 sayılı kanunla kurularak mülhak bütçe ile idare edilen bu umum müdürlü
ğü terkib eden hizmetlerin geçen 1938 senesi varidatına göre hesab edilen ve 
1 temmuzdan meri olması itibarile 11 aylığa tekabül eden varidatının 6 779 565 
lira tahmin edilmiş olması, alınan izahata kanaat edilerek, muvafık görülmüştür. 

Buna mukabil bu hizmetlerin ifası için hazırlanan masraf cedveli de müfre-
datile tedkik edilerek kabul edilmiş ve bu suretle bütçe tevazününün teinin edil
diği görülmüştür. 

Yalnız birinci faslının ikinci ve üçüncü maddelerine aid tahsisatın henüz 
kesbi katiyet etmiş bir memseki olmamak itibarüe 1 430 liradan ibaret olan bu 
para mezkûr faslın birinci ücret, maddesine eklenilmiştir. 

Lâyihanın maddelerine gelince: 

Üçüncü maddeye, memur ve müstahdemin kadrolarını havi bir cedvel bağ
lanmış ise de Yüksek Meclisçe müzakere edilmekte olan Devlet memurları ay
lıklarının tevhid ve teadülüne dair olan lâyiha ücretli memurları tensik ve 
ücretlerini tanzim edecek esasları ihtiva etmekte ve bu lâyihanın kanuniyet kes-
betmesi takdirinde 1 teşrinisani 1939 tarihine kadar mezkur lâyihadaki hüküm-
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İer dairesinde yeni bir kadronun Meclisi Âliye takdim edilmiş olması Iâzımge-
leceğine ve o zamana kadar tatbik edile cek kadroların bütçe kanununa bağlana
cak yerde yeni teşekkül eden bu idarenin bünyesine alacağı hizmetlerin haki
kî icab ve ihtiyaçlarına uygun tasarruflu bir kadronun tanzimi işinin bu ida
reler mesuliyetini alan Münakalât vekâletine bırakılması encümenimizce muva
fık görülmüş ve bu sebeblerle madde yeniden yazılmış, (C) cedveli de yalnız 
hizmet vesaiti nakliyesine hasredilmiştir. 

Beşinci maddede şekle aid bir değişiklik yapılmış ve ancak meccani ve ten
zilâtlı seyahat şart ve mikdarlarının 1940 senesinden itibaren bütçe lâyihaların
da gösterilmesi kararlaştırılmıştır. 

Sekizinci madde, iş hacminin artması sebebile îcra Vekilleri Heyetince lü
zumu halinde varidat fazlasına mütenazır olarak masraf tertiblerine zam yapı
labilmek salâhiyetini natık olup esası muvafık görülmüş ve yalmz bu zamların 
senesi içinde Büyük Millet Meclisine arzı muvafık olacağından buna dair bir 
kayid ilâve edilmişti. 

10 ve 11 nci maddeler ufak tadillerle ve diğer maddeler aynen kabul edil
miştir. Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis R.V. Kâtib Kâtib 
İsparta Kayseri Trabzon İstanbul Çanakkale Elâzığ 

Mükerrem Unsal F. Baysal SımDay F.öymen R.Bulayırh F.Altay 

İstanbul Kastamonu Kayseri Kocaeli 
G. Bahtiyar GÖher T. Coşkan S. Serim A. S. Akbaytuğm 

Muş , Ordu Yozgad 
Ş. Ataman H. Yalman A. Sungur 

(S. Sayısı : İM) 
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Bevlet denizyolları İşletme umum 

kanunu 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

MADDE 1 — Devlet Denizyolları iş
letme umum müdüdlüğünün 1939 malî 
yılı on bir aylık masrafları için ilişik A 
işaretli cedvelde gösterildiği üzere 
(6 779 565) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Devlet Denizyolları iş
letme umum müdürlüğünün 1939 malî 
yılı on bir aylık masraflarma karşılık 
varidatı, bağlı B. işaretli cedvelde göste
rildiği üzere (6 779 565) lira tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Devlet Denizyolları iş
letme umum * müdürlüğünün 1939 malî 
yılına mahsus daimî memur ve müstah
demler kadrosu bağlı C. işaretli cedvel
de gösterilmiştir. 

MADDE 4 — Devlet Denizyolları iş
letme umum müdürlüğünün iştigal mev
zuuna dahil işlerden meri tarifelere ve 
usul ve taamüllere müsteniden alınmak
ta olan rüsum ve ücretlerin tahsiline ke-
makân devam olunur. 

MADDE 5 — Devlet Denizyolları iş
letme umum müdürlüğüne aid vasıta
larda 1939 malî yılı içinde ücretsiz veya 
tenzilâtlı ücretle seyahat edecekler Mü
nakalât vekâletince tasdik edilecek bir 
talimatname ile tesbit olunur. 

MADDE 6 — Nakdî muamelâtın 
tedviri ve 300 000 liraya kadar kömür, 
200 000 liraya kadar malzeme stoku yap
mak için Umum müdürlük 700 000 lira
ya kadar kısa vadeli istikrazlar akdine 
ve bankalar nezdinde hesabı cariler aç
tırmaya ve Maliye vekili bu istikraza 
kefalet etmeğe mezundur. 

müdürlüğünün 1939 malî yılı bütçe 
lâyihası 

I BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADÎLÎ 

I MADDE 1 — Aynen kabul 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 — Devlet denizyolları iş
letme umum müdürlüğünün 1939 malî 
yılma mahsus daimî memur ve müstah
demleri kadrosu Münakalât vekâletince 
yapılır. Bu kadroların Devlet memur
ları aylıklarının tevhid ve teadülüne 
dair olan kanunun esaslarına göre in
tibakını gösteren cedvel en geç 1 teş
rinisani 1939 tarihine kadar bir kanun 
ile* Büyük Millet Meclisine arzolunur. 
Hizmet nakil vasıtaları bağlı C işaretli 
cedvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4 — Aynen kabul 

MADDE 5 — Devlet Denizyolları iş
letme umum müdürlüğüne aid vasıtalar
da 1939 malî yılı içinde ücretsiz veya 
tenzilâtlı ücretle seyahat edecekler Mü
nakalât vekâletince tasdik edilecek esas
lar dairesinde tesbit olunur. 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

:13B) 
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MADDE 7 — Devlet Denizyolları ve 

limanları işletme umum müdürlükleri
nin teşkilât ve vazifesine dair olan 
(3633) numaralı kanunun dördüncü 
maddesinin ihrakiye kömür tahmil ve 
tahliyesile su verme inhisar hükümle
ri 1939 malî yılı içinde Denizyolları 
umum müdürlüğü vasıtaları ihtiyacı için 
tatbik olunmaz. Bu hizmetler kendi va-
sıtalarile yapılır. 

MADDE 8 — Yeni hatlar açılması, 
sefer mikdarınrn arttırılması, iş ve sipa
riş hacminin genişlemesi gibi haller do-
layısile bütçe ile yapılan tahmine naza
ran elde edilecek varidat fazlası mikda-
rını geçmemek şartile ve îcra Vekilleri 
Heyeti kararile masraf bütçesinin aid 
olduğu tertiblerine tahsisat ilâve olunur. 

MADDE 9 — Devlet Denizyolları iş
letme umum müdürlüğü, malzeme, nakil 
vasıtalarile bunlara aid. makine, alât ve 
edevat mubayaası hususları için senesi 
bütçesindeki tahsisatın nısfını geçme
mek şartile ve Münakalât vekâletinin 
iznile ati senelere sarfı mukaveleler ak
dine mezundur. 

MADDE 10 — Aşağıda yazılı fıkra
larda gösterilen hizmetlerden her biri 
için senesi bütçesine konulan tahsisatı 
kâfi gelmediği takdirde ilâveten sarfı
na lüzum gösterilecek mikdarı tediyeye 
Umum müdürlük mezundur. Bu suretle 
husule gelecek tahsisat farkı hesabi kat-
ğide ayrıca gösterilir. 

A - Mahkeme harçları 
B - î r a d getiren emlâk vergi, resim 

ve mukataaları 
C - Reddiyat ve eski sene borçları 

MADDE 11 — Devlet Denizyolları 
işletme umum müdürlüğü Münakalât 
vekilinin iznile ati senelere sari icar ve 
isticar mukaveleleri akdedebilir. 

MADDE 12 — Almanyaya sipariş 
edilmiş olan gemilerin şimdiye kadar 

(S. Sa; 

MADDE 7 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 8 — Yeni hatlar açılması, 
sefer mikdarmm arttırılması, iş ve sipa
riş hacminin genişlemesi gibi haller do-
layısile bütçe ile yapılan tahmine naza
ran elde edilecek varidat fazlası mikda-
rını geçmemek şartile ve îcra Vekilleri 
Heyeti kararile masraf bütçesinin aid 
olduğu tertiblerine tahsisat ilâve ye 
senesi içinde Büyük Millet Meclisinin 
tasvibine arzolunur. 

MADDE 9 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 10 — Aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 11 — Devlet Denizyolları 
işletme umum müdürlüğü Münakalât 
vekilinin iznile ve üç seneyi geçmemek 
üzere gelecek yıllara geçici icar ve isti
car mukaveleleri akdedebilir. 

MADDE 12 — Aynen kabul edilmiş
tir. 
: 133) 
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ödenmiş taksitleri için yapılmış olan is
tikrazların kapatılması ve şimdiden 
sonraki taksitlerinin ödenmesi için 
(3633) numaralı kanun mucibince çıka
rılacak bonolar hasılından azamî 
6 350 000 lirası varidat ve masraf bütçe
lerinde açılacak birer fasla irad ve tah
sisat kayid ve sarf olunur. 

MADDE 13 — Bu kanun 1 temmuz MADDE 13 — Aynen kabul edilmiş-
1939 tarihinden muteberdir. . tir. 

MADDE 14 — Bu kanunun hüküm- MADDE 14 — Aynen kabul edilmiş
lerini icraya Maliye ve Münakalât ve- tir. 
killeri memurdur. 

14 - V I -1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. Refik Saydam îstanbulda N. Tınaz 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Fayık öztrah îstanbulda F. AğraU 
Mf. Y. Na. V. î k iV . 
Yücel îstanbulda H. Çakır 

s. î. M. v. a. î. y. 
Dr. H. Alatas R. Karadeniz 

Zr.Y. ' Mü.V. Ti. V. 
Muhlis Erkmen A. Çetinhaya C. Ercin 

( S . Sayısı: 183)] 



M. 

3 

— 18 — 
A - CEDVELI 

Mulıassasatm nev'i 

1939 malî yılı içm 
Hükümetçe Encümence 
taleb" edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Ücret ve yevmiyeler 
Daimî memur ve müstahdemler 
Umum müdürlük makam tahsisatı 
Ankara mesken tazminatı 
Muvakkat memur ve müstahdemler 

2 014 980 
1 100 

330 
10 000 

2 016 410 
0 
0 

10 000 

Fasıl yekûnu 2 026 410 2 026 410 

Tekaüd, dul ve yetim maaşlar ile memur ve 
müstahdemler tazminat ve ikramiyesi, teda
vi ve yardım masrafları 
Tekaüd, dul ve yetim maaşları karşılığı ola
rak tekaüd sandığına verilecek meblâğ 
3137 numaralı kanun mucibince memur ve 
müstahdemler için tekaüd sandığına verile
cek munzam aidat 
1683 numaralı kanun mucibince verilecek te
kaüd ikramiyeleri 
Mualecat masraflarile memur ve müstah
demlere ve ailelerine sıhhî muavenet ve cena
ze sıhhî levazım ve nakliye masrafları 
Memur ve müstahdemlere verilecek elbise 
bedellerine % 50 yardım 
Kadro ve teşkilât dolayısile açıkta kalacak
lara verilecek tazminat 
Gemide hastalanan yolcuların tedavi ve sıh
hî yardım masrafları 

Harcırah 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
Devir ve teftiş harcırahı 
Bilûmum ecnebi memleketler harcırahı 

83 000 

68 750 

5 000 

8 500 

25 000 

15 000 

4 600 

83 000 

68 750 

5 000 

8 500 

25 000 

15 000 

4 600 

Fasıl yekûnu 

hı 

arcırahı 

Fasıl yekûnu 

209 850 

4 600 
9 200 
5 000 
71 500 

90 300 

209 850 

4 600 
9 200 
5 000 
71 500 

90 300 
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1939 malî yılı için 

Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

M. MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira 

Mütenevvi masraflar 
1 Ecnebi memleketlere tahsil ve staj için gön

derilecek talebe, memur ve müstahdemlerin 
ücret, masraf ve harcırahları 48 300 48 300 

2 Ecnebi mütehassısların ücret ve masrafları 21 220 21 220 
3 Talebe yetiştirme ve fabrika çırak kursu ile 

stajiyerleriıı bilûmum masrafları 25 000 25 000 
4 Memur ve müstahdemlerden fevkalâde hiz

met ve fedakârlıkları görüleceklere verile
cek ikramiyelerle saati mesai haricinde çalı
şanlara verilecek ücretler * 16 500 16 500 

5 3137 numaralı kanun mucibince tekaüd san
dığına verilecek maaş ve masraf hissesi 

6 Faiz ve ajyolar 
7 Eski seneler borçları ve reddiyat 
8 Beynelmilel kongrelere iştirak masrafı 
9 Zehirli gazlerden korunma tertibatı masraf

ları 
10 Çeniz spor teşkilâtına yardım masrafları 
11 Gayri melhuz masraflar 

5 000 
37 000 
5 000 
1 000 

1 000 
1 000 
5 000 

5 000 
37 000 
5 000 
1 000 

1 000 
1 000 
5 000 

Fasıl yekûnu 166 020 166 020 

İdare masrafları 
1 Kırtasiye ve matbu evrak, ilân, reklâm, ki-

tab, mecmua ve gazete bedelile Deniz mec
muasına yardım 55 000 55 000 

2 Posta, telgraf, telsiz ve telefon radyo ücret 
ve masrafları 14 300 14 300 

3 Tenvir, teshin masrafları 10 000 10 000 
4 îcar bedelleri 4 600 4 600 
5 Mahkeme harçları 3 800 3 800 
6 Mahkeme masraflarile noter harç ve mas

rafları, avukat ve hakem ücret ve aidatı .12 000 12 000 
7 Mefruşat ve demirbaş eşyanın bakım, tamir, 

tecdid, tezyid ve icarı masrafları 26 800 26 800 
8 idare binaları bakım ve tamir masrafları 15 000 15 000 
9 Sigorta ücretleri 5 000 5 000 

10 Temsil masrafları 2 000 2 000 
11 îrad getiren emlâk vergi ve resimleri ve mu-

kataa bedeli ' . 10 000 10 000 
12 Müteferrika (resmî ziyafet masrafları dahil) 23 500 23 500 

Fasıl yekûnu 182 000 182 000 
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1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

M. Muhassasatm nev'i L«a Lira 

İşletme masraf lan 
1 1939 malî senesinde tesellüm edilecek yeni ge

milerin zabitan ve mürettebat ve bilûmum 
müstahdemlerinin ücretleri 80 000 80 000 

2 Bilûmum kara ve deniz nakil ve hizmet va
sıtalarının her nevi müstehlek mevad, tathir 
ve müteferrik sefer masrafları 1 567 500 1 567 500 

3 Bilûmum kara ve deniz nakil ve hizmet va
sıtalarının havuz; boya, tamir; bakım ve tec-
did masrafları (Mefruşat ve demirbaşlarla 
harice yapılacak inşaat ve tamirat ve havuz 
işleri dahil) 921800 921800 

4 Gemi iaşe masraflarile Van işletmesi otel ve 
lokanta ve büfe levazım bedeli ve sair mas
rafları 76 600 76 600 

5 Deniz vesaitinin bilcümle rüsum ve palamar 
ücretleri 

6 Aidat ve komusyonlar 
7 Tüccar ve yolcu eşyası tahmil ve tahliye üc

ret ve masrafları 
8 Gemi kurtarma limbo kirası ve masrafları 
9 Gemi kurtarma işleri ihbariye ve bilûmum 

aidat ve komusyonları 
10 Kaza ve ticarî eşya haşarat ve zayiat tazmi

natı 
11 Bilûmum işletme binalarile fabrika ve dok

ların ve atölyelerin ve tesisat ve iskelelerle 
makine, alât ve edevat ve teçhizat ve demir
başlarının tamir, tadil, bakım, inşa, tecdid 
ve tezyid masrafları 104 000 104 000 

12 î ş kanunu mucibince amele tedavi ve ölüm 
yardımlarile is kazaları yevmiye ve tazmi
natı * 10 000 10 000 

13 Tahlisiye ve müsademe masraf ve tazminatı 5 300 5 300 

440 000 
87 100 

198 700 
18 000 

35 000 

5 000 

440 000 
87 100 

198 700 
18 000 

35 000 

5 000 

Fasıl yekûnu 3 549 000 3 549 000 

Tecdid sermayesi ve dahilî sigorta karşı-
lıklan 

1 Tecdid sermayesi 225 000 225 000 
2 Deniz vesaiti sigorta sermayesi 50 000 50 000 

Fasıl yekûnu 275 000 275 000 
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JVtuhassasatm nev'i 

1715 numaralı kanunun 8 nci maddesi mu
cibince Cumhuriyet Merkez bankası hissesi 
Devlet Reisine aid deniz vasıtalarının bilû
mum ücret, yevmiye ve harcırah ve sair 
masrafları 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira 

64 985 

216 000 

64 985 

216 000 

UMUMÎ YEKÛN 6 779 565 6 779 565 

B - CEDVELİ T: 

Varidatın nev'i 

İşletme hasılatı 
Muntazam posta seferleri hasılatı 
İstanbul ve civarı iç hatlar ve Yalova hattı 
hasılatı 
îzmir körfez hattı hasılatı 
Zuhurat seferleri hasılatı 
Van işletmesi hasılatı 

Fasıl yekûnu 

Fabrikalar, doklar ve atelyeler hasılatı 
Gemi kurtarma hasılatı 
Kılavuzluk ve romorkörcülük hasılatı 
iştirakler hasılatı 
Mütenevvi hasılat 
Devlet Reisine aid deniz vasıtaları için mu-
vazenei umumiyeden verilecek tahsisat 

UMUMÎ YEKÛN 

1939 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

3 662 750 

1 051 700 
201 200 
50 000 
79 565 

5 045 215 

800 000 
411 550 
164 600 

5 000 
137 200 

216 000 

6 779 565 

3 662 750 

1 051 700 
201 200 
50 000 
79 565 

5 045 215 

800 000 
411 550 
164 600 

5 000 
137 200 

216 000 

6 779 565 
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İ3ûtçe encümeninin değistirişine bağlı 

O - CEDVELÎ 

Hizmet vasıtaları kadrosu 
Aded 

Motor 
Kamyonet 

Hükümet lâyihasına bağlı 

C - CEDVELÎ 

Memuriyetin nevi 

Umum müdür 
» » 

Umumî kâtib 
Muhaberat şef 
Kalem âmiri 
Memur 

> 
» 
» 
» 

Umum müdürlük 

muavini 

Umumî kâtiblik 

L 

Tevzi memuru 
Mütercim 
Neşriyat ve propaganda memuru 
Ankara takib memuru 

» » 

» » 

Daire âmiri 
Memur 
Odacı 

» 
Kapıcı 
Gece bekçisi 
Telefon bakım 
Telefon santral 

> » 

memurluğu odacısı 
» » 

bahçıvanı 

Daire müdürlüğü 

memuru 
memuru 

> 

Aded 

1 
2 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
7 
6 
3 
3 
1 
1 
1 

Ücret 

600 
500 

300 
200 
150 
110 
90 
80 
75 
60 
40 

200 
160 
250 

50 
40 
40 

90 
70 
40 
35 
40 
40 
65 
55 
40 i 

Memuriyetin nevi 

Fen heyeti 

Müdür 
înşaiye mühendisi 
Makine mühendisi 

> > 
Telsiz mütehassısı 
Elektrik ve motor mütehassısı 
Mimar 
İnşaat âmiri 
Ressam 
Muamelât şefi 
Memur 

İşletme şubesi 

Müdür 

Hareket servisi 

Şef 
Kısım âmiri 
Memur 

» 
» 

Daktilo 

Yolcu ve yük servisi 

Şef 
Kısmı âmiri 

> » 
» » 

Aded 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

' 

1 
1 
1 
1 

Ücret 

400 
250 
300 
250 
200 
150 
200 
160 
100 
150 
100 

400 

200 
150 
100 
80 
60 
45 

200 
120 
100 
80 

X S. Sayısı : 133 ); 



Memuriyetin nevi 

Memur 
» 

» 
Daktilo 

» 
Memur 

Şef 
Enspektör 

> 
Memur 

Şef 
Başkılavuz 
Memur 
Daktilo 

Enspektörlük servisi 

Kılavuzluk servisi 

İşaret memuru 
Ambarcı 
S. I. Kılavuz kaptan 
S. 2. > 

» » 
» 
» 

S. 2. Kılavuz kaptan 
> » 
» » 
» > 
» » 

Şef 
Şef muavini 
Memur 

» 
» 

Memur 
» 

Yıkayıcı 
Sıkıcı 
Şoför 
Ateşçi 

> 
> 
» 
» 

Kantara servisi 

Çamaşırhane 

Aded 

1 

ı 
3 
1 
1 
1 
1 

1 
3 
1 
2 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
6 
7 
1 
6 
2 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

— 23 — 
Ücret 

80 
70 
60 
55 
55 
50 
45 

275 
250 
125 
125 

250 
200 
100 

60 
50 
50 

165 
150 
140 
135 
130 
120 
110 
100 

200 
160 
80 
60 
50 

100 
60 
60 
45 
75 
35 

Memuriyetin nevi 

Müdür 
Müfettiş 

» 
» 

Memur 
Daktilo 

Müdür 
» muavini 

. > > 

Teftiş heyeti 

Muhasebe şubesi 

Esas kayidler ve muvazene 

Kısım âmiri 
Memur 

> 

Adbd 

1 
4 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 

kısmı 

•t 

Eşhası salise hesablan kısmı 

Kısım âmiri 
Memur 

» 

Kısım âmiri 
Memur 

» 
> 

Kısım âmiri 
Memur 

» 
» 

' 

Varidat kısmı 

Masraf kısmı -

Acenteler ve seferler kısmı 

Kısım âmiri 
Memur 

> 
» 
» 

Ambarlar ve atelyeUr kısmı 

Kısım âmiri 

1 
1 
1 

1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
3 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

Ücret 

400 
ftOO 
200 
175 
60 
60 

400 
270 
220 

150 
100 
80 

125 
90 
60 

110 
80 
70 
60 

130 
80 
70 
65 

125 
100 
80 
70 
65 

125 

(S. Sayısı: 133). 



24 — 
Memuriyetin nevi 

Memur 
» 

Memur 
> 
> 

Memur 
» 

Kısım âmiri 
Memur 

» 
> 

Memur 
> 

Daktilo 
» 
» 

Başveznedar 
Veznedar 
Tahsildar 

> 

Demirbaş kısmı 

îaşe kısmı 

Maaş kısmı 

Evrak kısmı 

Vezne kısmı 

Tarife ve hastlat şubesi 
Müdür 

Kısım âmiri 
Memur 

» 

Kısım âmiri 
Memur 

» 
» 

Tarife kısmı 

İstatistik kısmı 

Aded 

1 
2 

1 
1 
1 

1 
2 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Ücret 

90 
60 

100 
90 
80 

70 
60 

110 
100 
80 
70 

80 
70 
70 
60 
60 

135 
120 
80 
70 

300 

150 
90 
70 

130 
100 
80 
75 

1 Memuriyetin nevi 

Memur 

Kısım âmiri 
Memur 

» 
> 
> 
> 
> 

Kısım âmiri 
i Memur 

» 

Memur 
» 
» 

-

Kontrol kısmı 

Seyyar kontrol kısmı 

Büet tabı kısmı 

Hukuk müşavirliği 

Hukuk müşaviri 
Avukat 

» 
Memur 

» 
Daktilo 

Müdür 
Şef 
Kısım âmiri 

> » 
» » 

Memur 
» 
» 
» 
» 

Muhasib 
» 
» 

Daktilo 

Malzeme şubesi 

Aded 

1 

1 
1 
2 
3 
8 
4 
4 
8 

1 
1 
1 

2 
4 
2 

1 
1 
4 
1 
2 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Ücret 

60 

200 
100 
.90 
80 
60 
55 
50 
45 

130 
90 
80 

70 
60 
50 

350 
300 
150 
90 
65 
50 

300 
200 
135 
125 
120 
100 
90 
80 
70 
60 
90 
80 
70 
45 

(S. Sayısı: 133) 



Memuriyetin nevi 
- 2 5 

Aded Ücret 

Tophane mağazası 

Şef 
Tesellüm memuru 
Memur 

» 
Hademe 
Bekçi 

Azapkapt mağazası 
Şef 
Muhasîb 

» 
Tesellüm tevzi memuru 
Memur 

Hademe 
Bekçi 

1 
1 
7 
1 
1 
2 
1 

135 
70 
60 
50 
40 
40 
30 

Haliç fabrika ve havuzlar mağazam 

Şef 
Muhasib 

» 
Memur 
Hademe 

Memur 
Muhasib 
[Memur 

> 
Hademe 

Şef 
Amir 
[Memur 

tstinye dok mağazası 

Kömür kısmı 

Ortaköy deposu 

Memur 
» 

Gece bekçisi 
Bekçi 

120 
80 
70 
70 
70 
50 
30 
30 

125 
80 
70 
60 
40 

75 
70 
60 
50 
40 

Memuriyetin nevi 

1 125 
1 120 
1 80 
2 70 

1 80 
1 70 
2 40 
1 30 

Cami altı deposu 
Memur 

Bekçi 

Şef 
Memur 

Müdür 
Kalem âmiri 
Masa şefi 
Memur 

» 
Daktilo 

Matbaa 

Zatişleri 

Sağlık şubesi 

Müdür (Başhekim) 
Hekim 
Tathirat memuru 
Memur 
Eczacı 
Sıhhiye memuru 
Daktilo 

Müdür 

Müdür 
Odacı 

Aded 

Seferberlik şubesi 

Haliç fabrika ve havuzları 

Teknik büro. 

Makine mühendisi 
înşaiyet » 
Başressam 
Ressam 
Daktilo 
Havuz ve römorkör kaptan 
Römorkör makinisti 
Römorkör bekçisi 
Prizman makinisti 
Ateşçi 

( S. Sayısı : 133 ) 



Memuriyetin nevi 

— 26 — 
Aded Ücret 

Muhasebe 

Muhasebeci 
Memur 

Daktilo 
Veznedar 
Tahsildar 
Odacı 

Muamelât ve ticaret servisi 

Şef 
Memur 

> 
DaMlo 
Memur 
Tevzi memuru 
Kontrol memuru 
Odacı 

Sağlık servisi 

Doktor 
Sıhhiye memuru 
Pansumancı 
Hasta bakıcı 
Şoför 
Aşçı 
Aşçı yamağı 

Atelyeler 

Şef 
> 

Makine deniz formeni 
înşaiye deniz formeni 
Memur 
Tahlisiye makinisti 
Vihççi 
Takım mağazacısı 
Odacı 

Fabrikalar çırak kursu 

Baş öğretmen 
öğretmen 
Ha>deme 

160 
90 
80 
40 

110 
80 
30 

190 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
80 
30 

80 
70 
20 
30 
75 
45 
20 

150 
140 
130 
110 
60 
100 
75 
70 
30 

1 150 
1 60 
1 30 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Bekçiler 

Baş bekçi 
Bekçi 

Müdür 
Odacı 

îstinye dok 

teknik büro 

Mühendis 
înşaiye mühendisi 
Fen memuru 
Ressam 
Memur 

Muhasebeci 
Memur 

> 
Daktilo 
Veznedar 
Tahsildar 
Odacı 

Muhasebe 

Muamelât ve ticaret servisi 

Şef 
Memur 

> 
> 

Kontrol memuru 
Daktilo 
Odacı 

Sağlık işleri 

Doktor . 
Sıhhiye memuru 
Odacı 
Telefon santral memuru 
Şoför 

Atelyeler 

1 
3 

15 

Deniz formeni 
Fabrika > 

70 
40 
35 

300 
45 

250 
180 
160 

70 
90 
70 

200 
90 
50 
75 
90 
70 
45 

150 
85 
80 
50 
90 
75 
30 

120 
65 
40 
60 
75 

150 
125 

( S. Sayısı : 133 ) 



' - 2 7 -
Memuriyetin nevi 

Memur 
Takım mağazacısı 
Elektrik santral memuru 

Dok işleri 

Havuz kaptanı 
Başmakinist ve manevracı 
Dok makinisti 

> » 
Dok dayakçısı 
Dalgıç 
Römorkör kaptanı 
Makinist 
Ateşçi 
Gemici 

Bekçiler 

Bekçi 
> 
» 
» 

Enspektörlük ately eleri 

Köprü aZU atelyesi 

Şef 
Ustabaşı 

» 
.» 

Tophane atelyesi 

Şef 
Ustabaşı 
Kazancı ustabaşısı 
Memur 
Ambar memuru 
Kontrol memuru 

Acentelikler 

İstanbul acenteliği 

Baş acente 
Sirkeci acentesi 
Galata » 
Masa şefi 

Aded 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
4 
1 
4 

ı; 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Ücret 

60 
90 

125 

110 
110 
70 
60 
50 
60 

110 
75 
45 
40 

65 
60 
50 
40 

150 
100 
85 
70 

150 
140 
100 
80 
70 
60 

280 
200 
200 
125 1 

( S . Şayi! 

Memuriyetin nevi 

Memur 
» 
» 
» 
» 
» 

Vs 

Odacı 
» 

Taşra acenteleri 

Acente 
» 
* 
> 
» 
» 

Memur 
» 
» 
» 

Odacı 

Aded 

3 
1 

12 
1 
2 

16 
2V' 
1 
2 
2 

1 
2 
3 
2 
1 
3 
1 
4 
1 
4 
2 

tç hatlar gemi zabıtan ve mürettebatı 

S. I Başkaptan 
» » 

S. I I » 
S. I I I » 

» » 
S. I İkinci kaptan 
S. I I » » 
S. I I I » » 
SJ I Üçüncü kaptan 
S. I I » » 
Mülazım kaptan 
S. I Güverte lostromosu 
S. I I » » 
S. I I I » » 

Makinistler 

S. I Başmakinist 
> » , 

S. I I » 
> » • 

s. m » 
n : 133) 

-10 
3 
7 
8; 

6 
10 
14 
6 

10 
17 
15 
3 
7 

20 

3 
10 
5 

i i f 

8 

Ücret 

100 
' : '"85' 

B0 
75 
65 
60 
W 
45 
40 

""'.35" 

200 
İ50 
100 

90 
m 
m 

100 
60 
50 
40 
20 

260 
240 
180 
165 
140 
125 
105 
85 
80 
75 
65 
60 
50 
45 

220 
200 
150 
135 
125 



Memuriyeti m nevi 

S. İkinci makinist 
S, II » » 
S. m » » . 
S. I üçüncü makinist 
S. I I » » 
S. I dördüncü makinist 

Mülâzim makinist 
S. I makine lostromosu 
S. II » » 

» » » 
s. m » » 
S. I telsiz memuru 
S. II » » 

Elektrik memuru 

Gemi doktorları 

S. I doktorlar 
s, n » 
s. m » 

» •» 
Sihhat memuru 

S. I 
•ft II 
S. IH 

Gemi kâtibleri 

gemi kâtibi 

Gemi ambar memurları 

Memur 

Kamara memurları 

S. I Kamara memuru 
S. II » » 
Başkamarot 

Aded Ücret 

12 
15 
6 

11 
12 
2 
1 
3 

15 
2 
2 

11 
21 

3 
1 

14 
8 
4 

2 
1 

16 
3 
2 
1 
2 

8 
17 
14 

110 
95 
75 
75 
65 
80 
65 
60 
65 
60 
55 
50 
45 
80 
75 
70 
60 
60 

6 135 
8 125 
3 90 
6 80 
8 50 

10 110 
14 90 
1 70 
4 60 

90 
75 
60 
55 
50 
45 
40 

70 
60 
45 

Memuriyetin nevi 

S. I kamarot 
S. II » 
S. III. Kamarot 
Başaşcı 

S. I. Aşçı 
> > 

» > 
S. II. Aşçı 
S. III. » 
Aşçı yamağı 
Ekmekçi 

Ambarcı 
Serdümen 
Marangoz 
Gemici 
Yağcı 
Ateşçi 
Kömürcü 

Tayfalar 

Şehir hatları (Akay) 

Kaptanlar : 
S. I.Kaptan 

» » 
S. II. 
s.m. > 

» » 
» > 

İhtiyat kaptan 
Mülâzim kaptan 
S. I. Güverte lostromosu 
S. II. » » 

Makinistler 

S. I. Başmakinist 
S.II » 
S. III. > 

S. I. ikinci mJakinist 
S. II. » 
s. nı. » 
Makine lostromosu 

Aded Ücret 

35 
101 
160 

1 
1 
2 
7 
1 

30 
26 

9 
10 

40 
35 
20 

125 
110 
80 
60 
50 
40 
20 
10 
30 

79 
81 
10 
101 
91 
224 
108 

35 
35 
35 
30 
35 
35 
30 

9 
1 
7 
2 
1 
4 
1 
1 
4 
14 

160 
150 
140 
120 
110 
90 
70 
65 
65 
55 

9 
8 
6 
1 
8 
6 
4 
12 

160 
140 
120 
110 
110 
100 
80 
55 

( S. Sayısı : 133 ) 



29 — 
Memuriyetin növİ Aded Ücret 

Tayfalar 

Gemici 
Ateşçi 
Kömürcü 

Kamara âmiri 
S. I. Kamarot 
S. II. Kamarot 
S. m. » 

Kamarotlar 

78 
49 
31 

1 
15 
24 
37 

Kılavuzluk ve romorkörcülük vasıtaları 
mürettebatı 

Römorkör kaptanı 
> > 
» makinisti 

Motor şoförü 
> » 

Motor kaptanı 
Mjotör msakinisti 
Kılavuz sandalcısı 

» » 
Fundacı 
Ateşçi 
Gemici 
Gemici 
Yağcı 

Su ve kömür vasıtaları 

Kaptan 

> 
> 

Başmakinist 
Makinist 

> 
Lostromo 
Serdümen 
Gemici 

> 
Ateşçi 

» 
Kömürcü 

Mavna reisi 

2 
3 
4 
4 
4 
1 
1 
4 
3 
2 
6 
4 

15 
2 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
6 
2 
3 
1 
1 

19 

35 
40 
35 

65 
45 
40 
30 

100 
90 
90 
90 
60 
90 
90 
50 
40 
50 
40 
40 
35 
45 

85 
70 
60 
55 
90 
80 
60 
55 
45 
35 
35 
30 
40 
35 
35 
30 
35 

Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Mavnacı 

Kaptan 

Küçük vasıtalar mürettebatı 

Motor şoförü 
Motor makinisti 

İstimbot makinisti 
Gemici 

» 
Ateşçi 
Şoför 

14 

Şehir hatları gişe ve iskele memurları 

İskeleler başmemuru 
» » muavini 

Ş. I iskele memuru 
S. II > » 
S. II » > 

» » » 
» » » 
» » > 

Yük memuru 
Memur 

Abonman memuru 
Gişe ve hesab memuru 
S. I. gişe memuru 
Gişe memuru 

» > 
» » 
> » 
» » 

Mevki memuru 
> > 

> » 
» » 

Kapı memuru 
> > 
> » 
> » 
> » 

Çımacı 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

JL 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
5 
8 
16 
2 
5 
1 
1 
11 
2 
12 
2 
10 
12 
12 
9 
10 
10 

30 

90 
50 
70 
100 
60 
35 
35 
30 
30 
80 

200 
120 
100 
80 
75 
70 
65 
50 
75 
70 
60 
55 
75 
60 
100 
70 
65 
60 
55 
50 
75 
70 
60 
55 
50 
70 
65 
60 
55 
50 
40 
35 
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- 3 0 -
Memuriyetin nevi 

Gemi kurtarma 

İşletme şefi 
Muhasebeci 
Muamelât âmiri 
îstasyon memuru 
Mütercim ve daktilo 
Daktilo 
Memur 

> 
îstasyon doktoru 
Gece bekçisi 
Odacı 

Aded 

Gemi zabıtan ve mürettebatı 

S. I. başkaptan 
S. II . » 
İkinci kaptan 
S. I. başmakinist 
S. I. ikinci makinist 
S. I. telsiz memuru 
S. II. » » 
S. III. » » 
Güverte lostromosu 

» » 
Makine » 

» » 
Dalgıç 

» 
» 
» 

Marangoz ' 
» 

Gemici 
» 
» 

Ateşçi 
» 

Kamarot 
Aşçı 

» 
» 

îzmir şubesi 

Mjidür 
Muhasebeci 
Muhasib 

2 
1 
3 
3 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
6 
1 
8 
6 
9 
3 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

Ücret 

250 
200 
150 
120 
100 
80 
60 
50 
30 
60 
40 

200 
175 
150 
170 
140 
155 
140 
125 
100 
90 

110 
90 

155 
110 

80 
70 

100 
60 
80 
65 
60 
80 
60 
40 
50 
45 
40 

300 
250 
120 

Memuriyetin nevi 

Memur 
» 

Malzeme memuru 
Veznedar 
Kömür ambar 
Kantarcı 
Doktor 

; Daktilo 
j Odacı 
i 
ji 

i Kısım âmiri 
Memur 

» 
> 
> 

Daktilo 
Odacı 
Bekçi 

Başkılavuz 
Kılavuz 

» 
Memur 
Fundaeı 
Motorcu 
Gemici 

Şef 

memuru 

Acentelik kısmı 

Kılavuzluk kısmı 

Körfez vapurları 

Makine enspektörü 
Memur 

» 
Kontrol başmemuru 
Memur 
Hareket ve iskele başmemuru 
İskele başmemuru 

» » 
Paso ve karne 
Bilet memuru 

» » 
Kapı memuru 

» » 
iskele bekçisi 

» » 

memuru 

Aded 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 
2" 
1 
1 
1 
1 
2 

11 
4 
5 
1 
3 

Ücret 

100 
90 
80 

110 
100 
60 
45 
50 
60 
40 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
45 

170 
140 
100 
110 
60 
70 
45 

250 
200 

80 
60 
90 
50 

100 
90 
80 
70 
55 
50 
45 
40 
45 
35 
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Memuriyetin nevi 

Çımacı 

Aded 

4 

Gemi zahitan Ve mürettehaU 

Kaptan 
» 
» 

Makinist 
» 
> 
» 
» 
> 

Makine lostromosu 
Yağcı 

> 
» 

Güverte lostromosu 
Gemici 

» 
Ateşçi 
Kömürcü 
Kamarot 

» 

Müdür 

Memur 
> 

Daktilo 

Muhasebeci 
Memur 

» 
> 

Veznedar 

Memur 

Van şubesi 

Muhaberat servisi 

Muhakebe servisi 

Malzeme servisi 

Ambar memuru 
Hademe 

> 
Bahçivan 

1 
4 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
6 

15 
4 
6 
1 
3 
2 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 

Ücret 

30 

160 
100 
80 

130 
120 
110 
90 
80 
70 
55 
55 
45 
35 
50 
45 
40 
45 
35 
35 
30 

300 

110 
50 
45 

200 
100 
70 
60 
70 

75 
50 
35 
30 
30 

[ Memuriyetin nevi A 

Gece bekçisi 

Sağlık servisi 

Doktor 

Enspehtörlük servisi 

Enspektör 
Memur 
Markatör 

Göl vasıtaları mürettebatı 

Kaptan 
» 
» 

Makinist 
^ 
» 
> 

Gemi kâtibi 
Güverte lostromosu 
Yağcı 
Serdümen 
Gemici 

Kamarotlar 

Kamarot 
Büfeci 
Aşçı 

Atdye kısmı 

Formen 
Ustabaşı 
Tornacı 
Kalafat ustası 
Marangoz , 

> 
» 

Elektrikçi 
Demirci 
Srvacı ve betoncu 
Demirci 
Nakkaş ve boyacı 
Gardiyan 
Mazot kuyuları çavuşu 

» » » 

d̂ed 

4 

1 

1 
1 
1 

1 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
3 
3 

10 

4 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Memuriyetin nevi Aded Ücret 

iskele bekçisi 
Fener bekçisi 
Çımacı 
Bekçi 

Kâtib 
Garson 

» 
Hademe 
Şoför 

» 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Bilet memuru 

Oteller 

30 
30 
30 
40 

35 
35 
30 
25 
20 
20 
60 
50 
45 
20 
30 

[1] Umum müdürlük merkez ve tafra teşkilâ
tı kadrosunda bulunan herhangi bir memuru ifası 
"Umum müdürlüğe aid bir iş için orada Umum 

müdürlük teşkilâtı ve münhal vazife bülunub 
bulunmaması ile mukayyed olmaksızın kadroda 
gösterilen ücreti ile merkez veya taşrada ve her 
hangi bir mahal ve vazifede kullanabilir. 

[2] Umum müdüre kadrodaki ücretinden baş
ka, ayrıca ayda yüz lira tahsisat verilir. 

[3] 1939 malı yılı içinde tesellüm edilecek ye
ni gemilere alınacak zabıtan ve mürettebat ve 
müstahdemlerin ücret ve kadroları Umum mü
dürlükçe tanzim ve tatbik olunur. 

[4] Ücretleri masraf tertiblerine dahil bulu
nan ustabaşı, usta, işçi, puvantdr, sürveyan, ame
le, bekçi, hamal, mürettibler gibi muvakkat müs
tahdemler ihtiyaç görülen mikdarda ve kullanıla
cakları hizmetlerin icab ettirdiği müddetle yev
miye, haftalık veya aylık ücret veyahud saat he-
sabile istihdam edilirler. 

Aded 

3 
3 

Hizmet vasıtaları kadrosu 

Motor 
Kamyonet 

mm* 
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