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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğünün 1935 malî yılı hesabı katği kanun 
lâyihası bir müddet müzakere edildikten sonra 

Muamele vergisi kanununun 2 nci maddesinin (C) 
fıkrasındaki (tasirhane ve tasir fabrikaları) kayıdla-
rinin hudud ve şümulünün tayini hakkındaki mazba
taların /müzakeresine geçildi ve neticede tktisad en
cümenine tevdi olundu. Bilâhare Devlet Demiryalları 

İstanbul mebusu Ali Rana Tarhanm, Yeni ders 
saatleri ve müzakere zamanları, mekteb kitablarmdaki 
yanlışlıklar ve ders programlarındaki istikrar üze-

Lâyihalar 
1 — Türkiye - Romanya arasında akdedilen tica

ret ve tediye anlaşmalarının tasdiki hakkında kanun 
lâyihası (1/277) (Hariciye ve tktisad encümenlerine) 

Mazbatalar 
2 — Evkaf umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı kat-

ğisine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Vakıflar 

1 —• İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1939 malî yılı bütçesinde 350 000 liralık müna
kale yapılmasına dair olan kamın teklifinin geri 
verilmesi hakkımda takriri. 

Yüksek Reisliğe 
B ü y ü k Millet Meclisinin 1939 malî yılı büt

çesinde 350 000 l i ral ık münaka le yapı lmasına 
da i r Heyetimiz t a r a f ından tanzim o lunarak Büt-

ve limanlan işletmesile 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlükleri 1935 

yılı hesabı katğileri hakkındaki kanun lâyihalarının 
müzakereleri gelecek inikada bırakıldı ve cuma günü 
toplanılmak üzere celseye nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Ş. Günaltay İsparta Bursa 

K. Ünal Dr. S. Konuk 

rinden vâki tenkidler hakkındaki, şifahî sual takriri 
Maarif vekâletine havale edilmiştir. 

EVRAK 
umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı katğisi hakkında 
kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni maz
batası (3/125, 1/202) (Ruznameye) 

3 — Yüksek mühendis mektebi 1935 yılı hesabı 
katğisine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Yüksek 
mühendis mektebinin 1935 yıh hesabı katğisi hak
kında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası (3/174, 1/85) (Ruznameye). 

çe encümenine havale edilmiş bulunan 2/4 sa
yılı kanunî teklifin kanuniyet iktisab etmesine 
halen ihtiyaç görülmediğinden mezkûr teklifin 
iadesine yüksek müsaadeleri istirham olunur. 

27 - XI -1939 
idare Âmiri 

İrfan Ferid Alpaya 
BAŞKAN — Usulen iade ediyoruz. 

2 — SUALLER 

3 — HAVALE 

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

BAŞKAN — Şemsettin Günaltay 
KÂTÎBLER — Dr. Sadi Konuk (Bursa ), Kemal Ünal ( İsparta ) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

4 — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 

— 2 
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5 —MÜZAKERE] 

1 — Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı katği-
sine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Dev
let demiryolları ve limanları isletme umum mü
dürlüğü 1935 yılı hesabı katğisi hakkında ka
nun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası (3/87, 1/42) [1] 

BAŞKAN — Geçen celsede encümenden iza
hat istenmişti. Encümen namma izahat verecek 
•jrjvfc tPST'İf fitsin 

DÎVANI MUHASEBAT E. M. M. RUSUHÎ 
BULAYIRLI (Çanakkale) — Teşkilâtı esasiye 
kanununun 99 ncu maddesinde aynen şöyle de
nilmektedir: (Hesabı katği kanununun lâyihası 
müteallik olduğu senenin sonundan itibaren ni
hayet ikinci senenin teşrinisanisinin ihtidasına 
kadar B. M. Meclisine takdim olunmak mecburi
dir). Bu müddet de 17 aydan ibarettir. Sehei 
maliye gayesinden itibaren 17 ay zarfmda he
sabı katği lâyihası B. M. Meclisine verilecektir. 
Elimizde bulunan 1935 senesi Devlet demiryol
ları hesabı katğisi miadı kanunisinde Meclisi 
Aliye takdim olunmuştur. Tezkereler bunu isbat 
eder. 

Şimdi bunlar 1935 senesi hesabı katğisi ol
duğuna göre 1937 senesi teşrinisanisine kadar 
Büyük Millet Meclisine verilmesi icab ediyor. 
Büyük Millet Meclisine Başvekâletin gönder
diği tezkerenin tarihi 19-X-1937 dir. Yani 
bu hesabı katği miadı kanunisinden 21 gün 
evvel Meclise verilmiştir. Binaenaleyh tama-
mile miadı kanunisinde verilmiş olan bu lâyi
halarda tereddüd edilecek hiç bir nokta yok
tur, arzı keyfiyet eylerim. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
başka mütalea var mı? 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Arkadaşın ver
diği izahat, tarih noktasından bilmem ne de
receye kadar doğrudur? Benim gördüğüme 
göre, Divanı muhasebat reisinin Büyük Millet 
Meclisi Reisliğine gönderdiği tezkerenin tarihi 
28 - IV -1939 dur. Büyük Millet Meclisine tev
di eden makam da orasıdır. Onun için arada 
bir iki senelik farkımız vardır, bu nereden 

' ileri geliyor? 
DİVANI MUHASEBAT En. M. M. RUSU

Hl BULAYIRLI (Çanakkale) — Bu hesabı kat-
ğiler, evvelâ arzeylediğim veçhile, miadı ka
nunisinde Büyük Millet Meclisine takdim olun
muştur. Bir de Teşkilâtı esasiye kanununun 
101 nci maddesi var. Orada, «Divanı muhase
bat, umumî mutabakat beyannamesini, taal
lûk ettiği hesabı katği kanununun Maliyece 
Büyük Millet Meclisine takdimi tarihinden iti-

[1] 5 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

)ÎLEN MADDELER 

baren inhayet 6 ay zarfında Meclise takdim 
eder» deniyor. Bu işlerin gecikmesi Divanı 
muhasebatın mutabakat beyannamesini miadı 
kanunisinde vermemesinden ileri geliyor. Yok
sa Hükümet tarafından Meclise miadı kanuni
sinde verilmiştir. Mutabakat beyannamelerinin 
vaktinde Meclise arzolunamamasmın esbabını 
Divanı muhasebat reisi arkadaşımız izah ede
cektir. 

DÎVANI MUHASEBAT Rs. SEYFÎ ORAN 
— Teşkilâtı esasiye kanununun 97 nci madde
si mucibince Yüksek Meclise Divanı muhase
bat heyetince verilmesi lâzımgelen hesabı kat
ği kanun lâyihası miadı kanunisinde verilmiş
tir. Bu itibarla Teşkilâtı esâsiye kanununun 
hükmü yerine getirilmiştir. Ancak bunu teyid 
edecek olan mutabakat beyannamesinin Mec
lisi Âliye geç verilmesi mevzubahs oluyorsa bu 
doğrudur, Refik İncenin dedikleri yerindedir, 
itiraf ederim. Fakat esbabmı bir nebze huzu
ru âlinizde izah edecek olursak zannederim 
Divanı bu babda mazur görürsünüz. 

Heyeti Celilece malûmdur ki Divanm ele
manları ve teşkilâtı noksandı. Son teşkilât ka
nunumuzla geçen sene ikmal edildi. Gerek 
selefim ve gerekse bendeniz zamanında müte-
dahil bir hayli hesablarımız vardı, bunları 
yetiştirmeğe çalışıyoruz. Bunları yenmedikçe 
mutabakat beyannamesini çıkarmak doğru de
ğildir. Fakat hesablaı yegân yegân tedkik 
verifiye edilmeden mutabakat beyannamesi ve
rilemez. Ancak hesablar verifiye edildikten 
sonra normal olarak mutabakat beyannamesi 
verilebilir. Bu gün 1937 hesablarmı muhakeme 
ile maşgulüz, 1938 hesabları ancak bu kânu
nusaninin iptidasına kadar bize gelmiş olması 
lâzımdır. 600, 700 muhasibin hesabı ancak 
kânunusanide bize gelecektir. Şimdi biz 1937 
hesablarının muhakemesile meşgulüz, 1936 he
sabları kamilen bitmiştir, peyderpey mutaba
kat beyannameleri Meclisi Âliye sevkedilecek-
tir. Vaziyetimiz bundan ibarettir. (Kâfi sesleri). 

REFÎK ÎNCE (Manİ3a) — Arkadaşlar; iki 
mesele karşısında bulunuyoruz, biri hesabı katği 
kanununun Meclise verilmesi, diğeri de hesabı 
katği Divanı muhasebat umumî mutabakat be
yannamesinin Meclise verilmesi keyfiyeti. He
sabı katği kanunlarının ne zaman verileceği 
hakkındaki sarahat; teşkilâtı esasiyemizin 99 
ncu maddesindedir. Ben îcua Vekillerine teal-
luk eden bu meselenin tarihini 1939 olarak gör
müştüm. Arkadaşın verdiği izahata göre o ta
rih Divanı muhasebatın mutabakat beyanna
mesi halinde verdiği tarih imiş. Binaenaleyh, 
îcra Vekillerine aid olacak hatanın bu sefer is
tikametini değiştirerek Divanı muhasebata in
tikal ettiğini görüyoruz. Divanı muhasebat en-
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cümeni mazbata muharriri arkadaşımız izahat 
verdiler; anlatıyorlar, 102 nci madde mucibince 
lâyihanm Meclise takdim tarihinden itibaren 
nihayet altı ay zarfında Meclise takdimi lâzım 
geldiği halde mutabakat beyannameleri daha çok 
zaman geçtikten sonra verilmiş oluyor. Diva
nı muhasebat reisi, kendi içinde bulunduğu 
vaziyet dolayısile haklı olabilir. Fakat kadro 
noksanlığı şu veya bu esbabın inzimamı teşkilâtı 
esasiyemizin bu sarahatini asla ve kata ihlâl 
etmek salâhiyetini versmez. Binaenaleyh za
man yetmiyor idise Divanı muhasebat heyetinin 
veya Divanı muhasebat encümeninin, teşkilâtı 
esasiyeyi ihlâl eder mahiyette hâsıl olan bu 
vaziyetin önüne geçmesi yolunda tedbir alması 
lâzımgelir. Ne olursa olsun biz bu mütaleatı 
tasvibkâr olamayız. Tasvib ettiğimiz gün Teş
kilâtı esasiye kanununun sarahatini ihlâl etmiş 
oluruz. Bu vesile ile İcra Vekilleri ve Divanı 
muhasebata aid olan vazifelerin, Teşkilâtı esa
siye kanunu dairesinde yürümesi borcunu tek
rarlarız ve icabına bakılmasını alâkadar mer
cilerden rica ederiz. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
başka mütalaa yoktur. Maddelere geçilmesini 
yüksek reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar.... Etmiy enler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğünün 1935 malî yılı hesabı katği 

kanunu 
MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman

ları işletme umum müdürlüğünün 1935 malî yılı 
sarfiyatı ilişik (A) cedvelinde gösterildiği üze
re (22 519 191) lira (34) kuruştur. 

BAŞKAN — Maddeyi cedvelle beraber reyi 
âlinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Adı geçen umum müdürlüğün 
ayni yıl tahsilatı bitişik (B) cedvelinde gösteril
diği üzere (28 145 688) lira (62) kuruştur. 

BAŞKAN — Maddeyi cedvelle beraber reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1935 malî yılı içinde sarfolun-
mayan ve bitişik (A) cedvelinde ayrı bir sütun
da gösterilen '(2 675 833) lira (31) kuruş tah
sisat artığı ibtal olunmuştur. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Bu teahhürün 
kanuna muvafık olmadığını Divanı muhasebat 
reisi arkadaşımızın da itiraf ettiğine göre hiç 
olmazsa bundan sonra teahhür etmemesi için 

Meclisi Âliye teminat vermeleri lâzım gelmez mi? 
ZİYA GEVHER ETlLl (Çanakkale) — Su

ali anlayamadık. 
MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Efendim, 

Pivanı muhasebat reisi arkadaşımız Befik tnce 

arkadaşın itirazlarından bir kısmının varid ol- -
madiğini; hesabı katğilerin miadında Meclise 
takdim edildiğini fakat mutabakat beyanname
sinin teşkilât fıkdanından dolayı teahhür ettiği
ni izah ettiler. Şimdi bu izaha göre bu teahhürün 
esbabı mucibesini Meclis varid ve haklı görebi
lir. Fakat şayanı arzudur ki, bundan sonra bu 

teahhürün tekerrür etmeyeceğini Meclise, Diva
nı muhasebat reisi arkadaşımız temin etsinler. 
Kendilerine sormak istediğim bu idi. 

AH3MÎED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Arka
daşlarım; ayni vaziyet karşısında bulunduğu
muz için hep arkadaşların iltihakile bu gibi te-
ahhürlerin olmaması için encümende temenni 
yaptık. Halbuki temenniler bizde fransızlann 
dediği gibi, (lettre morte) halinde uyuyor. Bu 
sebeble bundan sonra olsun uymaması için bu
nun Mümtaz Beyin dediği gibi kuvvetli bir şey 
altına alınmasını temenni ederim. 

SEYFİ OEAN (Divanı muhasebat reisi) — 
Arkadaşlar, bu teahhürün başlıca iki sebebi ol
duğunu sarahaten izah etmek lâzmıgeliyor. 

Birisi; teşkilâtı esasiye kanununun 101 nci 
maddesi yazıldığı tarihte meri olan muhasebei 
umumiye kanunu muvakkati ile o zamanki va

ziyet ve Maliye vekâleti hesabı katğiyi kaç ayda çı
karmakta olduğu göz önüne almmış, ona göre he
sab, edilmiş. Meselâ 1,5 - 2 senede hesabı katği-
nin verilebileceği düşünülmüş ve onun üzerine 
altı ay ilâvesile, Divanı muhasebat, mutabakat 
beyannamesini şu tarihte verebilir, denmiş. 

Muhasebei umumiye kanunu 1927 senesinde 
tebeddül ediyor, ahkâmı değişiyor ve hesab ted-
kikatı usulleri kamilen başkalaşryor. 

Şimdi bir nebze hesab tedkikatı usulümüz
den bahsetmek zarureti hâsıl oldu. Bir defa mu
hasebei umumiye kanunu mucibince muhasib 
her hangi bir senenin hitamından 7 ay sonradır 
ki, idare hesabını Divanı muhasebata verirdi. 
Halbuki bu gün 9 ay sonra da Maliye vekâleti 
pekâlâ hesabı katğisini verebilir. Çünkü Maliye 
vekâletinin yapacağı iş, muhasiblerden gelen 
cedvelleri toplamak, fasıl, madde üzerinde ye
kûnunu yapmak ve hesabı katği kanununu tan
zim edip Meclisi Âliye arzetmektir. Divanm 
yapacağı iş ise böyle değildir; 600 muhasibe 
tevzi olunmuş olan 1000 bu kadar faslı yegân 
yegân tedkik etmektir. Her tedkikte muhalifi 
kanun ve usulü sarfiyat var mıdır, yok mudur? 
Varidat ve masrafları kanuna muvafık mıdır, 
değil midir? Bunu ayrı ayrı murakiblerin ted
kik etmesi lâzımdır. Kanunun yapıldığı tarih
teki mevzuatı kanuniyemizin adedi nazarı in
safla göze almırsa, bu gün mevzuatımız 4 bin 
kadardır. Bu, tefsirleri ile, susu busu ile 12 bi
ni bulur. Bunlar murakibin vazifesini çok müş-
külleştirmiştir. Bendeniz de 26 sene evvel mura-
kib idim. O zaman bir muhasebei umumiye ka
nunu, bir harcırah kanunu, bir de kadro kanu-
nile mukayyed iken, bu gün borçlar kanunun-

— 4 — 
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dan başlayınız da bütün mevzuatımızdaki ahkâ
mı maliyeyi yegân yegân ezbere bilmesebile bir 
murakib bunları göz önünde bulundurmak mec
buriyetindedir. Muhasibin de vaziyeti bu ka
dar müşküldür, murakıbin de. Sonra Divanı 
muhasebatın bir hakkı kazası vardır, muhake
me yapar. Fakat öyle bir muhakeme ki, bir da
vacı tarafından dava dermeyan edilerek açılmaz. 
Hesab kendi kendine davayı ihdas eder. Hesa
bın kendi kendine davayı ihdas etmesi demek o 
demektir ki, murakib muamelâtı hesabiyeyi göz
den geçirirken meselâ, eczanelerin teftişi hak
kındaki kanunun veya çekirge kanununun, hu
lasa hatıra gelmeyen bütün masraf kanunların
daki malî hükümleri göz önünde bulunduracak, 
bunlara muhalifi hareket var mıdır, yok mu
dur, tedkik edecek. Bazan bir muhasibin hesa
bında meselâ, 40 dava hadis olur. Tabiidir ki, 
dava tarafeyne sual sorulmaksızm rüyet edile
mez. Muhasibe sual tevcih olunur, cevab bekle
nir, muhasib bocalar, yahud işi çoktur, vaktile 
cevab veremez. Divanı muhasebat ceza hükme
der, yine cevab gelmez, bir de bakarsınız ki, ko
ca bir hesabı katği meselâ bir Bolvadin hesabı
nı bekler. O da verifiye edilmedikçe hesabı kat
ği mutabakat beyannamesini ortaya koymağa 
imkân yoktur. 

işte maruzatımızın teşkilâtı esasiye kanunu 
ile bu vaziyette tebarüz etmiş olmasıdır ki, Di
vanı müşkül mevkie sokuyor. Arzettiğim gibi 
Divan, tedahül etmiş bir hesab yığını altmda 
bulunuyordu. Muhterem selefim bununla çok uğ
raştı. Ben de bunu devren aldım. Divanı muha
sebat kanununu ise ancak 1934 de çıkardık 
ve icab eden tedbirleri ve teşkilâtı ge
çen sene aldık. Teşkilâtı esasiye kanu
nunun emrini vaktinde ifaya maddeten 
imkân bulamadığımızdan dolayı ne ceza 
terettüb ediyorsa Divan buna razıdır. Fakat 
âti için icabeden tedbirleri mümkün olduğu ka
dar almışızdır. Arzediyorum. Kanun mucibin
ce, muhasebei umumiye kanunu mucibince mu -
hakeme edebileceğimiz 1937 hesablarıdır ki, bu 
gün onlarla meşgul oluyoruz demektir. 1936 he-
sablan bitmiştir. Verifiye edilmiştir, ve Hükü
met tarafından hesabı katği kanun lâyihaları ve
rilmiştir. Onları verifiye olanlarla karşılaştı-
nb peyderpey Meclise takdim ediyoruz. Müte-
dahil olanlar yalnız bunlardır. Bundan sonra 
günü gününe gelecek demektir. Fakat yine kor
kuyorum ki, Teşkilâtı esasiye kanununun bu 
maddesini yani Divanın hesabı katği mutabakat 
beyannamesini 6 ay sonra Meclisi Âliye takdim 
etmesi mecburiyetini tatbik etmekte müşkülâta 
düşmeyelim. 

Onun için de ayrıca Meclisi Âliye bir tezke
re takdim edeceğiz. Bu vaziyet Teşkilâtı esasi
ye encümeninde uzun uzadrya görüşülsün. Ya 
teşkilâtı esasiye kanununda veya Divan kanu

nunda, hangisinde tadilât yapılması lâzım ge
liyorsa yapılsm. 

EM& SAZAK (Eskişehir) — Efendim zatı 
âliniz kanunların yolunda tatbik edilip edil
mediğini sıkı, sıkı tedkik ediyor ve alâkadar 
oluyorsunuz. Öyle olduğu halde bizzat kendi 
daireniz içinde ana kanunumuz olan teşkilâtı 
esasiye kanununa tearuz eden böyle bir mesele 
vardı ise bunun ıslahını şimdiye kadar istemek 
lâzım gelmez miydi? 

DÎVANI MUHASEBAT RElSÎ SEYFİ 
ORAN — Meclisi Âliye yazdık, istedik. Teşkilâ
tımızı da ancak geçen sene kurtarabildik. Fakat 
daha fazlasına dilimiz varmadı. Bu gün iztırar 
mevkiinde arzediyorum ki geceli gündüzlü ça
lışsak, mevcudumuzu bu kadar daha arttırsak 
yine müşküllerle karşılaşacağız. Bu günkü ka
nunlar muvacehesinde ya kanunumuzu yahud da 
şekli değiştirmek zarureti vardır. 

FAÎK BAYSAL ( Kayseri ) — Muhasebei 
umumiye kanunu hakkmda Divanı muhasebat 
reisinin verdiği izaha göre hakikaten Divanı 
muhasebat için 6 ay zarfmda Maliye vekâleti
nin tanzim ettiği hesabı katği üzerinde muhasib
lerin hesablarmı intıç ederek mutabakat beyan
namesi vermesine maddeten imkân olmadığına 
bendeniz de iştirak ediyorum. 

Yalnız vaziyeti böyle bırakmak ta hiç bir za
man doğru değildir. Çünkü teşkilâtı esasiye ka
nununun Divanı muhasebatın Maliye vekâletin
ce tanzim edilen ve Meclisi Âliye takdim edildiği 
tarihten itibaren altı ay sonra mutabakat be
yannamesi vermesi hakkındaki hükmü karşısın
da muhasiblerin hesablarmm intacından sonra 
mutabakat beyannamesi tanzimi yolundaki Di
vanı muhasebat teşkilât kanununu tam mutaba
kat halinde yürütmeğe imkân yoktur. Teşkilâtı 
esasiye kanununu da ihmal etmek, bunu ihmale 
devam etmek doğru değildir. Bendenizce, olsa 
olsa, burada yapılacak ameliye, Divanı muha
sebat teşkilât kanununda olmak lâzım gelir. 
Divanı muhasebat, vekil hesabı katğileri üzerin
de mutabakat beyannamesi yapacaktır. Hattâ 
bazı yerlerde üç ay sonra mutabakat beyanna
mesi verebiliyorlar. Maliyenin tanzim ettiği he
sabı katğiden sonra vekilin yaptığı sarfiyata 
vekilin mesuliyeti noktasından mutabakat be
yannamesi tanzim ediyorlar. Muhasibler hakkın
daki muamelât gecikebiliyor. îki, üç sene kadar. 
Buradaki vaziyet, vekil hesabı katğisi üzerinde, 
alelitlak vekilin muamelâtına Divanı muhase
bat muttali olabilir mi? Çünkü Divanı muhase
bat aylık hesabları muhasiblerden almaktadır. 

Bütçe sarfiyat yekûnu umumisini Divanı 
muhasebat bu müddet zarfında elinde bulun
durabilir. Muhasiblerin hesabında, vekil nok
tasından bütçenin sarfiyatı cephesinden, vekilin 
mesuliyetini mucib vaziyetleri Meclisi âliye bil
direbilir. Muhasiblere aid noktaları geçebilir, 
onda muhakeme teahhur edebilir. Muhasiblerin 

— * — 
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hesablan üzerinde ayrıca Meclisi âliye arzı ica-
beden vaziyet * olursa, onu da mahfuz tutar, 
derki; bizim arzedeceğimiz mutabakat beyanna
mesi muhasiblerin hesabında tesadüf edilecek 
herhangi bir vekili alâkadar eden mevzuu 
âtiyen arzetmek hakkımız mahfuzdur. Ve âtiyen 
arzedilecek bir vaziyet olursa ondan sonraki 
mutabakat beyannamesinde yine ifade ve ikmal 
edebilir. Binaenaleyh, bendenizin Izanaatım, 
ya Divanı muhasebat teşkilât kanununda bu 
hükmü tadil etmek, veya Teşkilâtı esasiye ka
nunundaki altı aylık müddeti muhafaza etmemek 
lâzımdır. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ar
kadaşlar; bu bahse karışmak arzusunda değil
dim; Fakat Faik Baysaİ arkadaşımızın mura-
kabayı zâfa uğratacak bazı temennileri beni 
söz almağa mecbur etti. Müsaadelerile kendi
lerinin gösterdiği şekli halle taraftar olamayız. 
Yine Divanı muhasebat bu işte mazurdur. Teş
kilâtı esasiye kanunu tanzim edildiği zaman 
memlekette yüz küsur hesab dairesi vardı, bu
gün idarei hususiyeler, belediyeler, mülhak büt
çelerle beraber altıyüz kü^ur, yedi yüze yakın 
hesab dairesi vardır. Bu sebebten dolayı Divanı 
muhasebatın, Teşkilâtı esasiyenin emrini tam 
ve kâmil olarak günü gününe yerine getireme
mek hususundaki mazeretini doğru bulmak 
muvafık olur. Çünki insanlar, nihayet iktidarı 
dahilinde, vüsü beşer dahilinde iş yapabilirler. 
Yüz küsur hesab, dairesi yedi yüz küsur hesab 
dairesine tevessü ederse ve onun teşkilâtı da se
nelerce yanm bırakılırsa - ki teşkilâtı 6 ay ev
vel tamamlanmıştır - bunu mazeret olarak kabul 
etmek Meclisi âlice çok muvafık ve yerinde bir 
hareket olur. Divanı muhasebat bundan sonra 
altı ay zarfında umumî mutabakat beynnmesi 
versin. Beııdenizce bu 700 küsur hesab dairesi
nin hesablannı almak, bunları tedkik etmek, 
muhakeme edilecekleri muhakeme etmek, neti
celeri elde etmek, neticede, altı ay zarfında 
olgun bir halde mutabakat beyannamesi vermek 
imkân dahilinde değildir. Faik Bey arkadaşı
mızın tavsiyeleri veçhile murakabeyi zâfa uğ
ratacak bir sistem kabul edelim ve Divanı mu
hasebat kanununda bir tadilât yapalım; merkez 
hesabatı malûmu aliniz sarftan evvel vize edilir. 
Buna göre vekillerin mesuliyetine aid kısmının 
mutabakat beyannamesini versin ve bununla 
mutabakat beyannamesini tamamlasın. Bunun 
haricindeki hesabafon tedkik ve muhakemesine 
devam etsin; bu nevi bir murakabeyi yapmakla 
yapmamak, müsavi demektir. Ya umumî bir 
murakabe olur vsya hiç olmaz. Evet, vekiller 
Meclisi Âliye karşı mesuldürler. Fakat her hangi 
bir muhasib kendi hesablarmdan dolayı şahsan 
mesuldürler. Muhasiblerin hatasından dolayı 
vekillere sual terettüb edemez. Umumî muta
bakat beyannamesi almdı, hesablar tedkik olun
du ve mesele kapandı. Bilâhare Divan muhasib

lerin muhakemesine devam etti. Muhasib derse 
ki, ben şu emri tahrirî üzerine bu sarfiyatı yap
tım, bütçenin tatbikma memur makamalr bana 
emir verdiler derse, tekrar tasdik ettiğimiz he
sabı katğilere mi rücu edeceğiz?. 

Bendenizce bunlar çıkar yol değildir. En 
doğrusu şimdiye kadar olan vaziyeti, bu arzet-
tiğim ve Divanı muhasebat reisinin de nihayet 
çok açık ve dürüst bir ifade ile Yüksek Heyeti
nizin muvacehesinde itiraf ettiği; evet yerine 
getiremedik, çünkü 700 hesab dairesi var, çün
ki altı ay gibi kısa bir zaman verilmiştir, çünki 

bütün hesabatr tedkik ettikten sonra mutabakat 
beyannamesini vermek mecburiyetindeyiz, bu 
güne kadar olan şeyleri mazur görün, altı ay 
gibi kısa bir zaman sonra hesablan bitirmek 
üzereyiz mütalaası dolayisile anlaşılıyor ki, ile
risi için gününde verilecektir. Şayed ileride bu 
müddette verilemiyecek olursa altı ay müddeti 
uzatmak daha doğru olur, altı ay yerine bir se
ne demek daha münasib olur. Divan?; muhase
bat kanununu değiştirib zafa uğratmaktansa 
müddeti uzatıb vesveseden ari tam ve kâmil bir 
hesabı katği elde etmeğe imkân vermek müna
sib olur. Amma altı ay sonra tasdik edeceğimiz 
yerde bir sene sonra tasdik etmiş oluruz. Di
vanı muhasebatın bunda kasdı ve ihmalkâr bir 
hatası yoktur, işin azametinden, çokluğundan, 
teşkilâtının müsaid olmamasından, herhangi bir 
emrin biraz teahhür etmesinden ibarettir. Bunu 
da mazur görerek maddelere geçilmesini rica 
ederim. 

FAİK BAYSAL (Kayseri) — Bendenizin 
arzetmek istediğim husus, Divanı muhasebatın 
murakabesini tenkise matuf değildir. Her iki 
dairede de uzun müddet çalışmak itibarile ben
deniz kanaatimi arzettim. 6 ay zarfmda Divanı 
muhasebat bu günkü şekilde mutabakat beyan
namesini veremez. Bendeniz tedkikat ve mura
kabeyi iki şekle ayırmış oluyorum. Birincisi; 
vekil hesabı, ikincisi muhasib hesablarmm ya
ni idare hesablarmm murakabesidir. Meclisi 
âliye gelen vekil hesabı katğileri nedir? Sarfi
yatın Divanı muhasebatın vizesi üzerine 
yapılmış olduğuna dair mutabakat beyanna
mesini kastettim. Bu günkü şekilde her 
vekâletin taşradaki sarfiyatı dahi iki ay 
sonra merkeze gelmektedir. Yani bütçeye 
müteallik bütün sarfiyat, vukuundan itiba
ren iki ay sonra Divanı muhasebatm elindedir. 
Hesabı katği kanunu; gerek merkez gerek vilâ-
yetlerdeki bütün bütçe sarfiyatı, Divanı muha
sebat vizesinden sonra yapılır ve mutabakat be
yannamesi ondan sonra hazırlanır. Hasan Feh
mi arkadaşımız, eski Muhasebei umumiye kanu
nu hükümlerine göre mutalealarmı arzettiler. 
Yeni muhasebei umumiye kanunu vaziyeti de
ğiştirmiştir. Bütün evrakı müsbitesile beraber1 

taşra muhasiblerinin sarfiyatı idare hesabile 
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değil, daha evvelce Divanı muhasebatın eline 
gelmektedir ve Divanı muhasebatın kaydına iş
lenmektedir. Burada mutabakat beyanname
sinde arayacağımız şey, vekillerin bütçeyi ne 
suretle tatbik ettikleridir. Bütçenin tatbikatı 
sırasında mucibi mesuliyet bir vaziyet olub ol
madığı hususudur. Misal ile bir nokta arzede-
yim. Kendileri işaret buyurdular. Bilfarz Kon
ya vilâyetinde vekilin emrile deruhdei mesu
liyet edilmek suretile muhasibe tediyat yaptı-
rılmışsa, Divanı muhasebat iki ay sonra bunu bil
mektedir ve o nokta mutabakat beyannamesinde 
mevzubahs edilebilir, Meclisi Âli de mesuliyet 
cihetini düşünür. Murakabe tamamdır. Öbür 
tarafta muhasiblerin murakabesi kalır. Bunun 
tamamen Divanı muhasebatça intaç edilmesi 
zaruridir. Muhtelif memleketler bunu tatbik 
ediyorlar. 

Demin işaret ettikleri gibi bir muhasib yüz
lerce kanuna temas eden muamelât yapmakta
dır. Bu işler için mahallenle bir çok muhabere 
cereyan etmektedir ve nihayet muhakemenin 
safahatı vardır, iadei muhakeme vesaire. Bun
ları beklemek ve ondan sonra mutabakat be
yannamesini müddetinde vermek hakikaten 
imkânsızdır ve daima Teşkilâtı esasiyeye mu
gayir vaziyette kalırız. Maksadımız vekil mu
rakabesi olduğuna göre bütün sarf evrakı müs-
bitesi Divanı muhasebatın elindedir, Meclisi 
Âliye bildirmek suretile iş intaç edilebilir. Bu 
itibarla Divanı muhasebat teşkilât kanununda 
bir tadilât yapmadıkça işi bitirmeğe imkân yok
tur. Esasen yeni muhasebei umumiye kanunu
muzun alındığı yerlerde de bu esas caridir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Me-

FAİK BAYSAL (Kayseri) — İtalyada. 
ZÎYA GEVHER ETlLÎ (Çanakkale) — Kaç 

senedir?. 
FAİK BAYSAL (Devamla) — Hesabı katği 

geldikten 3 ay sonra raporu Meclise vermek za
ruridir ve mesuliyeti mucib bir şey varsa üç ay 
zarfında vekil mesul edilmiş oluyor. Burada 
da esas zaten vekil mesuliyetidir ve muhasible
rin mugayiri kanun filü hareketlerinden dolayı 
vekilin mesuliyetidir. Arzettiğim gibi bu güç 
yetiştiriliyor. Fakat hesabı katğiler çabuk ve

rilirse vekillerin murakabesi noktai nazanndan 
şüphesiz daha faydalı neticeler elde edilebilir. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşana) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Sıra ile, söz Feridun Fikri Be
yindir. 

HASAN FEHMİ ATAÇ — Bir sual soraca
ğım. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Bendenizce 
Teşkilâtı esasiye esastır. Bünyedir ve bu mem
leketin temel taşıdır. Herhangi bir hâdise kar
şısında onun hükmünü değiştirmek değil, hadi
seleri ve vaziyetleri onun hükümlerine tatbik 

etmek lâzımdır. Binaenaleyh bu meselede de 
6 ay esastır ve behemehal mahfuz tutulmak lâ
zımdır ve bütün mütalealarda bütün sözlerde 
altı ay göz önünde tutulmalıdır. Yoksa altı ay 
uymadı diye altı ayı değiştirmeğe kalkışırsak 
bu kaide Teşkilâtı esasiyenin diğer hükümlerin
de de meri olur ve memleketin istikbali için teh
likeli bir yol açılmış olur. 

Teşkilâtı esasiyenin metaneti ve onun hüküm
lerinin herhangi bir şekilde ve her hadisede 
mahfuz kalacağı mukarrer olduğundan bu 6 ayı 
mahfuz tutmak ve bütün mesaiyi 6 ay esası üze
rinden yürütmek lâzımdır. Bunun aksini dü
şünmek ve Teşkilâtı esasiyeye uymadı diye 
tadil cihetine gitmek bendenizce' yanlış bir 
istikamettir. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Akara) — Sualimin mev
zuunda, Divanı muhasebatın zarurî sebebler do-
layısile tehir etmiş olduğu hâdisenin mucibi me
suliyet olduğu kokusu yoktur. 

Hattâ izah ettim. Divanı muhasebat reisinin 
vermiş olduğu izahata göre bunu 6 ay içinde 
Meclise göndermeye maddeten imkân yokmuş. 
Fakat teşkilâtı esasiye kanunu sarahaten hesabı 
katğilerin Meclise tevdiinden itibaren 6 ay içe
risinde tedkik edilerek Meclise tevdiini emret
mekte olduğuna göre, bunun imkânı olmadığı 
hakkında Divanı muhasebat Reisinin serdettiği 
ifadenin burada cevabsız kalmasını doğru bul
madım. Onun için kendilerinden teminat iste
dim. Teşkilâtı esasiye kanununun hükümleri 
arasmda her hangi birisinin yapılması veyahud 
yapılmaması noktasından, her kanunda olduğu 
gibi, tabiatile hiç bir fark gözetilemez. Muta
bakat beyannamelerinin 6 ay içinde Meclise ve-
rilmemesile, bütçenin mart ayı içerisinde Meclise 
verilmemesi arasında veya Teşkilâtı esasiye kanu
nunun bundan daha mühim olan ana prensib-
lerini ihmaletmek arasmda hiç bir fark yoktur. 
Böyle bir şey mevzubahs olduğu zaman Büyük 
Meclisin hassas davranması ve mübalâtsız ha
reket etmemesi lâzımdır, ve pek tabiidir. 

Sualimin iyi bir netice verdiğine eminim ve 
bundan memnunum. Divanı muhasebat reisi 
arkadaşımız kemali safiyet ve samimiyetle, bu 
günkü vaziyette Teşkilâtı esasiye kanununun bu 
hükmünün ebediyen kabili tatbik olmadığını 

tecrübesine istinaden bize ifade ettiler. 
Bendeniz Feridun Fikrî Bey arkadaşımız gi

bi düşünmüyorum. Teşkilâtı esasiye kanunu
nun her hangi bir maddesi değiştirilemez; böyle 
bir şey yoktur. 

Kanunlar sadece ihtiyaçların ifadesidir ve 
sadece millet işlerinin iyi yürümesi için yapılır. 
Binaenaleyh, bundan 15 sene evvel tanzim edil
miş olan Teşkilâtı esasiye kanununun bu işe aid 
sakatlığı filen sabit oluyorsa Meclisin vazifesi 
derhal bunu tanzim etmektir. Biz naslar yıkmış 
bir Meclisin ve Partinin azasryız. Değil ki, se-
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leflerimiz tarafından, 15 sene evvel yapılmış, 
bu künkü ihtiyaçlara tevafuk etmediğini gör
düğümüz bir kanunu değiştirmekte tereddüd 
edelim. 

Sahibi sual sıfatile Divanı muhasebat reisi 
arkadaşımızın verdiği cevabı şahsan kâfi görü
yorum. Mevzuat üzerinde yapılacak tadilât yi
ne kanunları doğrudan doğruya tadil ve tanzim 
mevkiinde bulunan Meclisi Aliye aiddir. Bu
nun yeri tabiatile bu kanun değildir. Divanı 
muhasebat riyaseti resmî kanallarla Meclisi tah
rik edeceğine göre onun müzakeresini tadil tek
lifi geldiği zaman bırakalım. Şimdi maddelere 
geçilmesini teklif ve rica ediyoorum. 

HASAN FEHİMl ATAÇ (Gümüşane) — Reis 
Bey, müsaade ederseniz buradan söyliyeyim. 
Faik Bey arkadaşımız eski muhasebei .... (işit
miyoruz, kürsüye sesleri). 

Gayet kısa maruzatta bulunacağım için Reis 
Beyden müsaade almıştım, Yüksek heyetinizin 
arzularını yerine getireyim. 

Faik Bey arkadaşım eski muhasebei umumi
ye kanununa göre beyanı mütalea ettiğimden 
bahsettiler. Kendileri kadar yeni muhasebei 
umumiye kanunu ile meşgul olmadım, onu iti
raf ederim, fakat mündericatmı bir dereceye' 
kadar bendeniz de biliyorum. 

Faik Baysal arkadaşımızın ikinci defa tav
siyelerinden anladığım; adedi milyonlara, bel
ki de milyarlara baliğ olan evrakı sarfiye üze
rinde Divan iki defa meşgul olacak, tedkikat 
yapacak, evrakı sarfiye üzerinde vekilin bir 
emri tahririsi var mıdır, ondan sonra doğrudan 
doğruya muhasiblerin hesabmı arıyacak. îşin 
çokluğu hesab dairelerinin adedinin artmasın-
dandır. Mübeccel olan teşkilâtı esasiye kanu
nunun tayin ettiği müddet zarfında hesabı kat-
ğinin verilmemesinin sebebi işin çokluğu ve 
hesab dairelerinin adedinin artması olduğu 
halde, şimdi bir de iki defa elden geçecektir. 
Ne ise, bu kendi mütalealarıdır, bu hususa 
girişmeyeceğim. Fakat bendeniz yine tekrar 
ediyorum; hesabı katği ya tamam olur gelir, 
tasdik ederiz biter veya altı ayda tamam ol
maz, o halde müddetin uzatılması sebebini 
araştırırız. 

Feridun Fikri Bey arkadaşımız Teşkilâtı 
esasiye kanunu değişemez dediler, Teşkilâtı esa-
siyenin hiç değişmiyecek, hiç şaşmıyacak, kimse 
onun etrafında mülâhaza ve mütaleaaya hiç 
hakkı olmıyan bir tek prensibi vardır, o da Cum
huriyet rejimidir. Ondan gayri bir takım ana 
prensibler vardır ki, bunlar da bittabi böyle bir 
zarureti katiye olmadıkça değiştirilmesi bura
da mevzubahs olamaz. Fakat sorarım Feridun 
Fikri arkadaşıma, bütçenin 1 teşrinisanide 
Meclise gelmesini Teşkilâtı esasiye âmirdi. 
Buna maddeten imkân da vardı. Fakat bazı 
mahzurlar gördüğümüz için tadil ettik. Daha 
bir takım maddeleri de tadil ettik. Bendenizce 

mutabakat beyannamesinin altı ay zarfında 
Meclise verilmesi veya bir sene zarfmda veril
mesi gibi bu ifadenin değişmesi veya değişme
mesi, memleketin rejiminin ve ana prensible-
rinin hangisini ihlâl eder? Nihayet Teşkilâtı 
esasiyenin her maddesi bir prensibdir. Evet, 
olabilir. Fakat arkadaşlar, altı ay veya bir 
sene müddete taallûk eden prensibler - pren
sibler mi memleket için, memleket mi prensib 
için? - Ben zannediyorum ki bir işin munta
zam cereyanını temin için konmuştur. Bunlar 
işin muntazaman cereyanına kâfi gelmediğine, 
Meçlisi Âli teşkilâtı esasiye bakımından lâzım-
gelen tedkikatını yapar ve tadiline kanaat ge
tirirse, bunu değiştirmek, hiç bir zaman teş
kilâtı esasiyeye hürmetsizlik olmaz, amma tat
bikat sahasında Divanı muhasebata verilen müd
deti tevsi edelim, bunu tedkikat gösterecektir. 
İmkân var mı, yok mu? Bu günkü vaziyetten 
anlıyoruz ki altı ayda bu işin yapılması müm
kün olmuyor. Binaenaleyh bu işlerle meşgul 
olan müessesenin vaziyetini mazur görmek ve 
hesabı katğiyi tasvib etmek lâzımdır. Gelecek 
hesabı katğiler için de Meclisi Âlinin alacağı 
tedbir ne ise, Divanı muhasebatın bağlı oldu
ğu makam Divanı Riyasetimizdir, buraya mü
racaat eder, mesele Teşkilâtı esasiye encüme
nine tevdi olunur, encümende tedkikat yapılır, 
Divanı muhasebatın teşkilâtının tevsii netice
sine veya aksi bir neticeye vâsıl olunur. Ona 
göre biz de kararımızı veririz. 

BAŞKAN — Bir takrir var, okutacağım: 
Yüksek Reisliğe 

Müzakere kâfidir, maddelere geçilmesini tek
lif ederim. 

Ankara 
Mümtaz Ökmen 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Kifayet aley
hinde söyliyeceğim. Bendenizin maruzatımı Ha
san Fehmi arkadaşımız yanlış telâkki buyur
dular. Binaenaleyh müzakere devam etmelidir 
ki, maruzatımla izahatta bulunayım. 

Bendeniz, Teşkilâtı esasiyenin hiç bir hük
mü değişmez, demedim. Böyle bir mütalea der-
meyan edemem. Çünkü dünyada ebedî olan 
yalnız Allahtır. Beşerî olan her şey tegayyüre 
tâbidir. Binaenaleyh Teşkilâtı esasiye de bu 
mefhuma tâbidir. Fakat burada maksud olan 
espridir. Teşkilâtı esasiyenin ruhuna aid mad
deler daima mahfuz kalmalıdır. Bu noktai na
zardan her hangi bir hâdise karşısında ilk akla 
gelen, hâdisenin arzettiği müşkülâttan yıla-
rak Teşkilâtı esasiyeyi değiştirmek olmamalı
dır. Bizim millî hayatımızda, Cumhuriyetin 
umumî inkişafında esas, daima Teşkilâtı esa
siye kanununun maddeleridir. Onlar mahfuz 
olmalıdır, mümkün olduğu kadar onların mah-
fuziyetine çalışmalıdır, imkân olmadığından 
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bahsederek Teşkilâtı esasiyenin her hangi bir 
harfi silinmemelidir. Ensali müstakbeleye tev
di edeceğimiz en kıymetli vedia Teşkilâtı esa
siye kanunudur. Onun her ibaresi, her harfi 
üzerinde, her şeyi üzerinde en kıskanç bir su
rette durmakla mükellefiz. Binaenaleyh her 
hangi bir müşkül çıktığı zaman bu müşkül kar
şısında onu tağyire kalkışırsak asla doğru ol
maz. 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — Me
sele yok, beraberiz. 

FERİDUN FİKRÎ (Devamla) — Altı ayda 
temine çalışırız, mümkün olduğunu mütehas
sıs arkadaşlar söylüyorlar. Mümkün olmazsa 
diğer mütehassıs arkadaşlar çarelerini bulur
lar. Dimağımızda esas olacak nokta, çareyi 
bulmaktır, katiyen Teşkilâtı esasiyeyi değiş
tirmek değildir. (Doğru sesleri). 

BAŞKAN — Takriri tekrar okutuyorum: 
(Kifayeti müzakere takriri tekrar okundu). 
BAŞKAN — Takriri kabul edenler... Etme

yenler... Müzakerenin kifayeti kabul olundu. 
(Üçüncü madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Cedvelle beraber maddeyi reyi

nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Nafia ve 
Maliye vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Henüz 
rey toplanmadığı için ufak bir şey arzetmek is
tiyorum : Bu kanunun icrasına, Nafia ve Maliye 
vekilleri memurdur, deniyor. Devlet demiryol
ları, yeni teşkilâtımıza göre, Münakalât vekâ
letine merbuttur. Binaenaleyh, ufak bir tashihe 
ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN — O devre aiddir. Yani 1935 se
nesine aiddir. Binaenaleyh, tashihe lüzum yok
tur. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Fakat 
kanun yeni çıkıyor. 

2 — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 1935 yılı hesabı katgisme aid mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhase
bat riyaseti tezkeresüe Posta ve telgraf ve tele
fon umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı katğisi 
hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası (3/127, 1/69) [1] 

[1] 4 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mı?. Maddelere geçilmesini 
kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 
1935 malî yılı hesabı katği kanunu 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon 
umum müdürlüğünün 1935 malî yılı sarfiyatı 
bitişik (A) cedvelinde gösterildiği üzere 
(5 994 516) lira (17) kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?. Maddeyi cedvelle beraber yüksek reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler.... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Adı geçen umum müdürlüğün 
ayni yıl tahsilatı bitişik (B) cedvelinde gösteril
diği üzere (6 399 838) lira (70) kuruştur. 

BAŞKAN — Maddeyi cedvelle beraber yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1935 malî yılı içinde sarfolun-
mayan ve bitişik (A) cedvelinde a y n bir sütun
da gösterilen (630 204) lira (40) kuruş tahsisat 
bakiyesi iptal olunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi cedvelle beraber yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasma Nafia ve 
Maliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler.... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyeshini açık reye ar
zediyorum. 

3 — Sanayide kullanılan ibtidaî maddelerin 
gümrük resimlerinin indirilmesine dair 1/70 ve 
sınaiyede kullanılan makine al ât ve edevat ve 
bunların yedek ve tecdid parçalarının gümrük 
resimlerinin indirilmesi hakkında kanun lâyiha
ları ve îktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve 
Bütçe encümenlSri mazbataları (1/70, 71) 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? 

BÜTÇE En. R. V. TAHSİN COŞKAN (Kas
tamonu) — Lâyiha Îktısad vekâletine aiddir. 
Îktısad vekili halen Karabüktedir, gelmesine 
tehir etmek muvafık olur. 

BAŞKAN — Ruznamedeki bu lâyiha Îktısad 
vekâletine aiddir. Îktısad vekili burada değil
dir. Vekilin huzuru ile müzakere edilmek üzere 
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tehirini teklif ediyorlar. Muvafık mı? (Muva
fık sesleri). 

O halde tehir ediyoruz. 
Açık reylerini vermeyenler lütfen versin

ler... Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Açık reylerin neticesini arzediyorum. 
Devlet demiryolları ve limanları işletme 

umum müdürlüğü 1935 malî yılı hesaba katği 
kanuna (279) arkadaş rey vermiştir, nisab ta
mamdır. Binaenaleyh kanun (279) reyle kabul 

edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 

1935 malî yılı hesabı katği kanununa (275) 
arkadaş rey vermek suretile iştirak etmiştir. 
Nisab tamamdır. Binaenaleyh kanun (275) reyle 
kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka mad
de yoktur. Pazartesi saat 15 de toplanmak üze
re bu günkü inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati i 16,10 

•***• 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 1935 malî yılı hesabı katği ka
nununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Cemal Akçın 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Halid Beyrak 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref D cm ir el 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aza adedi : 420 
Reye iştirak edenler : 279 

Kabul edenler : 27Q 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 1 4 Q 
Münhaller : l 

/ Kabul edenler ] 
Aydın 

Dr. Hulusi Alataş 
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 Ak
alın 
Dr. Muhlis Sun er 
Salih Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yeri ikaya 
Fethi Okyar 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Ne v zad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Hilmi Ergendi 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Timin 
Mazhar Müfid Kan su 

Çorum 
Dr. Mustafa Can t ekin 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğl\\ 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
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Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali öngören 
Küstü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr, Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

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

Eskişehir 
Emin Sazak 
lstamat özdamar 
İzzet Arakan 
Osman Işın 

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

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 

İ : 8 1-12-
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbım 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Dr. Muhtar Berker 
Emin lnankur 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Aiımed Hamdi Deııizmerı 
Ali Kâmi Akyüz 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şınasi Erei 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Kahraman Arıklı 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
İzzet Özkan 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Alı Muzaffer GÖker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Galib Gültekin 
Mustafa Ulusan 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

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

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

M araş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 

Muğla 
Sadulla'h Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Naim E rem 

Ordu 
Aiımed İhsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
İsmail Çaınaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
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İsmail Safa özler 
Sinan Tekelioğlu 
Şems* îşcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürieyük 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Eamza Erkan 
Haydar Çerçel 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
ihsan Tav (Hasta) 

Amasya 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin (Hasta) 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(Es. V.) 
Nazmi Topeoğlu (V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Muzaffer Akpınar 
Rahmi Selçuk 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

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

d : İ 
Trabzon 

Faik Ahmed Barutçu 
Şerif Belge 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Sami Işıbay 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Bolu 

Dr. Emin Cemal Suda 
(Hasta) 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Gl. Naci Tınaz (V.) 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 
Münir Çağıl 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Zeki Mesul Alsan 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 

Erzincan 
Aziz Samih Ilter 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya Özer 

Gazianteb 
Dr. Abdurrahman Me
lek 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 

Hatay 
Memed Tecirliye 

İçel 
Ahmed Ovacık 

istanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Rana Tarha-D 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Ura?; 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esa'd Bozkurd 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 

Münib Boya 
Yozgad 

Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı lçöz 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Yarrtar 
Yusuf Ziya özençi 

Kars 
Esad özoğuz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay (Mazur) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (Hasta) 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak (Has
ta) 
Ragıb Akça1 

Orgl. Ali Said Akbay-
tuğan 

Konya 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
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Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar 
Muhlis Erkmen (V.) 
Mustafa Bacak 

Malatya 
61. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
(Hasta) 

Manisa 
Kâzım Nami Duru 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten (Hasta) 
Ziya Kayra 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 

Edib Ergin (Hasta) 
Muhittin Birgen 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Halid Mengi 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ali Caaıib Yöntem 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid (Hasta) 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Memed Ali Yörüker 

1939 Ö : İ 
Seyhan 

Daonar Ankoğlu 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Aydın (Mezun) 
Naki Bekmen 
Şefik Özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim îneedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

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

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Faik öztrak (V.) 

Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı (Mazur) 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz (V.) 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hüsamettin Okan 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1935 malî yılı hesabı katği kanununa verilen 

Afyon Karahisar 
Beıç, Türker 
Cemal Akçm 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 

reylerin neticesi 
(Kanun 

A n adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 275 

Kabul edenler : 275 
Reddedenler 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 153 

/ 
Nafiz Aktrn 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Münhaller : i 

Kabul edenler ] 
Antalya 

Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Rasilı Kaplan 

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

kabul edilmiştir) 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlıı 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 
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Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Dr. Muhlis Suner 
Salih Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Lûtfi Gören 

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

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıteı 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankın 
Dr. Akif Arkan 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 
Nuri Kayaalp 

t : 6 1-12 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

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

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali Ön
gören 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak FıraJt 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

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

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat Özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

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

1939 d : 1 
Giresun 

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

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Dr. Muhtar Berk er 
Emin lnankur 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ali Kâmi Akyüz 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Er el 
Fafcihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Sadettin Epikmen 

Şenime Yunüâ 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Fuad Köprülü 
Gl, Muhittin Akyüz 
Kahraman Anklı 

Kastamonu 
Abidin Biııkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Ilacer Dicle 
Muharrem Celâl Bajtfir 
Rıza Saltuğ 
Nuri Tamaç 
Talisin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
İzzet Özkan 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Galip Gültekin 
Mustafa Ulusan 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilba'şı 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
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Emrullah Barkan 
Mcmed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Na"snhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim TJzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik înce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yasar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 

* Mardin 
Gl. S ey fi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
îrfan Ferid Alpaya 

Muğla 
Sadullah Güney 

t : 8 1-12-
Muş 

Hakkı Kılıcoğln 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed îhsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
tsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Kemal ettin Kaimi 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşen i Barkın 
Süleyman Neemi Selmeı? 
Zühtü Dunıkan 

Seyhan 
Ali Münif Yeğen a 
Gl. Naci Eldeniz 

1939 C : 1 
îbrahim Mete 
tsmail Safa özler 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
tsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Nazmı Trak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nazım Poroy 
Resai Erişken 

Sıtkı Atanç 
Trabzon 

Faik Ahmed Barutçu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Sami tşbay ,? 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı tçöz 
Veled îzbudak 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
ibrahim E t em Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Var d ar 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahisan 

Ali Çetinkaya (V.) 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 

Ağr% 
Dr. Hüsamettin Kural 
ihsan Tav (hasta) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
îsmet tnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 
Şakir Kmacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin (hasta) 
Dr. Cemal Tunca 

Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

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

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
ismail Hakkı Uzuncarşıh 
Muzaffer Akpınar 
Rahmi Selçuk 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(Hasta) 
Hasan Cemil Canibe! 

Bursa 
Gl. Naci Tınaz (V.) 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 
tsmet Eker 
Münir Çağıl 

Benizli 
Emin Aslan Tokad 
NeHb Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 

Erzincan 
Aziz Samih tlter 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Fusuf Ziya özer 

Oümüşane 
Edib Servet Tör 
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Hatay 
Memed Tecirli 

îçel 
Ahmed Ovacık 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Rana Tarhan 
Dr. R. Saydam (Bş.V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

îzmfr 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Ali Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Ömer Küntay (Mazur) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 

Kırklareli 
Dr. Fuakl Umay 

t :8 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (hasta) 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Aîi Dikmen 
Kemalettin Olpak (M.) 
Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Erkmen (V.) 
Mustafa Bacak 

Malatya 
Gl. Osman Kopta'gel 
Mahmud Nedim Zabcı 

Manisa 
Kâzım Nami Duru 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten (hasta) 

1-12-1939 0 : 1 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin (Hasta) 
Muhittin Birgen 
Rıza! Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Oraî 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Halid Mengi 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid (hasta) 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Memed Ali Yörüker 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Aydın (M.) 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirag 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı (Mazur) 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz (V.) 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Tunceli 
Sami Erkman 

ürfa 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hüsamettin Okan 
Yusuf Ziya özençi 

T. B. M. M. Matbaan 



S. Sayısı: 4 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı 
katğisine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile Posta, telgraf 
ve telefon umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı katğisi hak

kında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası (3/127,1/69) 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (3/127) 

T. C. 
Divam muhasebat 23 - VI - 1939 

C, 150288 
E. 1716 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Posta, telgraî ve telefon umum müdürlüğünün 1935 malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat be
yannamesinin bağlı olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

Divanı muhasebat reisi 
8. Oran 

Beyanname 

Posta ,telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1935 malî yılı katği hesabı, muhasibleriıı Divam 
muhasebatça tedkik ve muhakeme edilmiş olan idare hesablarüe karşılaştırılarak görülen farklar ve 
sebebleri bağlı cedvellerde izah olunmuştur. 

İşbu meşruhat nazarı itibare alınmak şaTtile katği hesabtaki rakamların kabule değer olduğunu 
arz eyleriz. 

Birinci Reis 
S ey fi Oran 

Aza 
Y. Ziya A/âan 

Aza 
N. Başak 

D. : 1 Reisi 
Faik Eke 

Aza, 
C. Dincer 

Aza 
E. R. Ayla 

D : 2 Reisi 
A. Yurdakul 

Aza 
M. Menemendoğlu 

Aza 
F. özbudun 

D. : 3 Reisi 
Â. özgen 

Aza 
R. Bakuy 

Aza 
Z. A. Orbay 

D. : 4 Reisi 
F. Erinç 

Aza 
M. İ, Ererdi 

Aza 
M. A. Apak 

Aza 
B. Esen 

Aza 
H. Demir soy 

Müddeiumumi 
Enver Arku% 



Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı katğisi hakkında kanun 
lâyihası (1/69) 

T. C. 
Başvekâlet 19 - X - 1937 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/3756 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1935 malî yılı hesabı katğisi hakkında Nafia vekil
liğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 7 - X -1937 tarihli toplaııtısjnda Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
G, Boyar 

îzahname 

(Umumî mizan) 

İdarenin merkez ve şuabatmda vukua gelen umumî muamelâtın hulâsası olub 1935 malî yılı içinde 
bütçe varidat ve sarfiyatına taalluk eden rakamlar icmalen ve ifa edilen hizmetler arasında yapılan 
havale tevdiat ve tediyatile para celp, irsali ve em anet ve avans gibi sair muamelâtı ifade eden ha

rekât ile devreden bakiyeleri ve kasalar ile bankalar mevcudları da hususî hesablarmda gösterilmiş bu
lunmaktadır. 

(Bütçe varidat tahsilatının nrahammenatla mukayesesi) 
Lira K. 

6 132 800 00 Varidat muhammenat yekunu 
5 588 789 33 Tahsilat yekûnu 

L. 

544 010 67 
190 000 00 2727 numaralı kanunla yapılan istikraz 
87 939 94 Zimmet ve ihtilaslar mukabili 

821 950 61 asıl tahmin fazlası 

Tahsilat yekûnunda 
dahil olmaları he-
sabile 

öinsi varidat itibarile mukayese 

Birinci faslı ve idarenin belli başlı menabii varidatını teşkil eden posta varidatı muhamımenatm-
dan 82 313 lira 34 kuruş, telefon varidatı 15 204 lira 98 kuruş fazla ve telgraf varidatı 317 304 lira 
27 kuruş, Telsiz varidatı da 140 410 lira 1 kuruş noksandır. 

Bu fazla ve noksanların sebebini : Servisin matlûb şekilde işletilmemesine veya tahminde her
hangi bir mülâhazanın hâkim olmuş bulunmasına atfetmekten ziyade haricî âmil ve müessirlerde ara
mak daha doğru görülmüştür. 

Müteferrik hasılatın tahminden 104 610 lira 48 kuruş fazla olması, (1) işaretile aşağıda gösterilen 
ve ınulkabili bütçeye masraf kayidlanan 11 032 lira ile (2) işaretile irae olunan ve mukabili eşhas zime-
mine kayidlanan 87 939 lira 94 kuruşun bu maddeye irad edilmiş olmasındadır. 

( S. Sayısı : 4 ) 
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7 941 

777 

2 314 

11 032 

(2) 

50 838 
9 000 

424 
27 677 

87 939 

19 

75 

94 

Muhasibliği 

Merkez 

» 

İstanbul 

Diyarbakır 
Kastamonu 
Ankara 
Trabzon 

Mahiyeti 

Bulgar P. T. T. İdaresi namına tanzim olunup iptal edilen ita em
ri muhteviyatı. 
Kadınlar birliği pullarının gümrük resmine verilip bilâhare is-
tirdad edilen. 
Mahsuben bütçeye masraf kayıdlanan telsiz lâmbaları bedeli. 

Birecik müdürünün ihtilas ettiği gurup bedeli. 
Bartın Ziraat bankasına ödenen gurup bedeli. 
Çubuk müdürünün zimmetine geçirdiği. 
Giresun merkezi posta müteahhidlerinin zayi ettikleri gurup bedeli. 

Şirketlerden Hükümet hissesi olarak alınan meblâğın 13 000 lira fazla olması, idaremize geçen 
İstanbul Telefon şirketinden takvim senesine göre alınmakta olan bu hissenin, katği hesabda bu 
kadar fazlasile tahakkuk ettirilerek tahsil olunmasından ileri gelmiştir. 

Şirketlerden teftiş mukabili alınan mebaliğin 4 000 lira noksan olması dahi yine İstanbul Tele
fon şirketinin 1 eylül 1935 tarihinde filen idaremize geçmesi hasebile eylül 1935, 1936 komiserlik 
ücretlerinin tahsiline mahal kalmamasındandır. 

Kadınlar birliği hatıra pulları hasılatının 482 030 lira 42 kuruş noksan olması ise : Kadınlar 
birliğinin uhdesine mevdu reklâm vazifesini iyi yapamıyarak Türkiye haricinde ve sekiz aylık 
bir müddet zarfında Türkiyede yapılan satışın ancak nısfı nisbetinde bir satışı temin edebilmesin
den dolayıdır. 

(Varidat tahakkukatının tahsilatla mukayesesi) 
P. T. T. Varidatının tahakkuku tahsiline tâbi bulunduğu cihetle bakiyei tahakkuk mevzubahs 

olmamaktadır. 
(Muhassasat) 

Lira K. 

6 132 800 
53 500 

1935 bütçesile verilen tahsisat. • 
Tekaüd ve yetim maaşlarile reddiyat tertibine mevzu tahsisatın kifayetsizliği 
hasebile muhasebei umumiye kanununun 48 nci maddesine istinaden Maliye 
vekâletinden alınan mezuniyet tahsisatı. 

6 186 300 Mecmu muhassasat. 
5 556 457 86 1935 hidematı için bütçeye masraf kaydolunan. 

629 842 14 İmhası lâzımgelen bakiyei muhassasat. 

Tahsisatın bu kadar fazla imha edilmesi, yarım milyon lira tahsil olunacağı tahmin olunan 
Kadınlar birliği pulları satışından pek cüzî mikdarm elde olunacağının, bütçenin mevkii tatbika 
girdiği ilk aylarda anlaşılarak esasen 1934 senesi açığını istikrazla kapatmak zaruretinde kalmış 
olan idarenin daha müşkül bir vaziyete düşmemesi için umumî müdürlük binası inşaatı, telsiz ahi
zesi gibi bazı hizmetlerin icrasınm senei âtiyeye talik olunmasmdandır. 

( S. Sayısı : 4 ) 
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Yıl içinde görülen katği lüzuma binaen muhassasat cedvelinde görüleceği üzere 2926 numaralı 

kanunla fasıllar arasında 86 010 lira ve 2727 -numaralı kanun mucibince yapılan istikrazın 1935 
senesi faizinin ödenmesi için 4631 numaralı icra Vekilleri Heyeti kararile masraf bütçesinde açı
lan faslı mahsusa 12 402 lira ve 2208 numaralı teşkilât kanununun 10 ncu maddesindeki 'salâhi
yete istinaden maddeler arasında 12 910 lira münakale yapılmıştır. 

(Bütçe sarfiyatı) 
1935 yılı mahsub devresi sonuna kadar yeni yıl bütçesine dahil muhassasata mahsuben yapı

lan hizmetler için 5 556 457 lira 86 kuruş masraf kaydedilmiş olup bundan: 
Lira K. 

5 027 362 10 Malî yıl zarfında nakden tediye olunmuş. 
520 136 65 Mayıs 1936 sonunda bütçe emanetine alınmış. 

8 959 11 Avans olarak verilenlerden devrei mahsubiyede mahsubu yapılmıştır. 

5 556 457 86 
1935 yılı zarfında hizmet ifa edildiği halde tahakkuk evrakının tekemmül etmemesi hasebile 

bütçeye masraf kaydolunmıyarak yeni seneye devredilen 9 028 lira 59 kuruş ta yukarıda bütçe ema
netine alındığı söylenilen 520 136 lira 65 kuruşa ilâve edilince 1935 bütçesinden mütevellid ola
rak 1936 yılında tediyesi lâzımgelen meblâğ 529 165 lira 24 kuruşa baliğ olur. 

Bütçe varidatile sarfiyatının mukayesesi 
(3) 

5 588 789 33 Varidat yekûnu' Lira 

190 000 İstikraz 
277 939 94 Anormal varidat (3) 87 939,94 Eşhas zimemine kayıdlananlar mu-

— — kabili (yukarıda cinsi varidatın mu-
5 310 849 39 Hakikî varidat 277 939,94 hammcnatla mukayesesi bahsinde 

— gösterilmiştir.) 
5 565 486 45 1935 bütçesindeki muhassasata mukabil ifa olunan hidemat karşılığı. (4) 

254 637 06 Masrafın varidattan fazlası olup sair gelirler ile karşılanmıştır. 
Lira (4) K. 

5 556 457 86 Bütçeye masraf kayıdlanmış olanlar. 
9 028 59 Tahakkuk evrakı elde edilemeyenler. 

5 565 486 45 

Sair gelirlerde nazarı dikkate alınarak idarenin 1935 senesinden 1936 senesine giriş vaziyetinin 
hulâsası 

Lira K. 

5 310 849 
100 000 

283 787 
7 495 

39 

42 
06 

Hakikî varidat 
Eski senelerde memurlar tarafından ihtilas edilen mebaliğe mahsuben kefaleti 
müteselsile sandığından alman 
Havale hesabının tasfiyesinden elde edilen 
Eşhas zimemi ve avanslardan tahsil olunan 

( S. Sayısı : 4 ) 
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Lira K. 

190 000 İstikraz 

5 892 131 87 
5 036 321 21 Bütçe hidematma tediye edilenler ( 5 027 362,10 4- 8 959,11 = ) 

855 810 66 
520 136 65 1935 hidematmdan bütçe emanetinde devredilenlerin karşılığı 

335 674 01 1935 gelirinden idareye aid kalan meblâğ 
Aslı ödenen Faizi 

177 598 İstikrazdan elden edilmesinden ( 190 000 — 12 402 - ) 
L. 

158 076' 01 İstikrar yapılmamış olsa idi idareye aid;fcalacak olan meblâğ" 

Kontrol 
335 674 01 İstikraz. (dahil) 1935 gelirinin artanı. 
145 865 88 1934 den müdevver borçlara ödenen 

189 808 13 Mizanda görünen bakiye 
520 136 65 . 1935 senesine aid olarak bütçe emanetinde devredilenlerin karşılığı 
555 294 53 1934 den müdevver bütçe emaneti ile 1935 sonundaki emanet ve-havalenin 

karşılığı (5) 

1 265 239 31 Kasa ve bankalarda 1936 senesine devrolunan meveud 

Lira (5) K, 

7 196 79 Bütçe emaneti (527 334, 44 — 520 136, 65) 
163 459 06 Emanet 

Tevdiat bakiyesi trsalât bakiyesi 
384 638 68 Havale ( 403 992, 18 - 19 353, 50) 

555 294 53 

( 1935 senesinin, idarenin mülhak bütçe haline konulduğu 1933 ve 1934 senele-
lerile mukayesesi) 

Sair gelirlerden nazarı dikkate alınarak ertesi sene
ye müdevver 

Hakikî varidat 

5 042 900 99 
5 131 785 17 
5 310 849 • 39 

Bütçe sarfiyatı 

5 111 723 38 
5 390 242 07 
5 556 457 86 

Meveud bakiyesi 

93 433 46 
0 

158 076 01 
( + ) 
( + ) İstikraz 

Borç bakiyesi 

145 865 88 
0 

hariç tutulmuştur. 

Sene 

1933 
1934 
1935 

( S . Sayısı: 4 ) . 



Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı M. encümeni . ' -H ^ ' ^ ' ^^9 
Esas No. 1/69, 3/127 
Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 
1935 malî yılı hesabı şatğisi hakkında Başvekilli
ğin 19 - X - 1937 tarihli ve 6/3735 sayılı.tezkeresi 
ile teklif olunan kanun lâyihası ve Divanı muha
sebatın mutabakat beyannamesi tedkik ve müza
kere olundu. 

1 - Bu umum müdürlüğün 1935 bütçe kanunu 
ile kabul olunan muhassasatı ile Divanca tesbit 
olunan mikdar arasında esas itibarile bir fark 
yoksa da 3054 numaralı kanun mucibince umum 
müdürlüğe ilhak olunan istanbul Telefon idaresi
nin bütçe usullerine tevfikan idare edilmiş olma
sına binaen mezkûr sene zarfındaki (438 420) li
ra (57) kuruş mikdarındaki sarfiyatının muhas-
sasat olarak da kabulü lâzım geldiğinden Divan
ca tahsisata ilâve edilen bu mikdarın hesabı kat-
ğiye alınmadığı ve tediyatta da hesabı katği 
cedvelinde gösterilmiş olmasına rağmen kanun 
lâyihasına idhal edilmediği; ve bütçe dahilindeki 
sarfiyatın Divanca tesbit olunan mikdara naza
ran (362) lira (26) kuruş fazla bulunduğu ve bu 
farkın da kısmen sene itibarile mahsub hatasın
dan ve kısmen de bir kısım mebaliğin fuzulen 
hesaba idhal edilmiş olmasından ileri geldiği ve 
bunun neticesi olarak da ibtal olunan muhassa-

sat artığının hesabı katğide noksan gösterildiği; 
2 - Varidat tahsilatı olarak gösterilen meba

liğin Divanca tesbit olunan mikdara nazaran 
(37 419) lira (37) kuruş fazla olduğu ve bu far
kın da eşhas zimemi tahakkukuna aid mebaliğin 
fuzulen emvali umumiyeye irad kaydedilmiş ol
masından ileri geldiği; ve yukarıda sözü geçen 
Telefon idaresine aid (848 468) lira (74) kuruş 
hasriatm hesabı katği cedvelinde gösterilmiş ol
masına rağmen kanun lâyihasına alınmadığı an
laşıldığından encümenimizce beyannamedeki ra
kamlar esas tutularak arzolunan sebebler dölayı-
sile kanun lâyihasının 1, 2 ve 3 ncü maddeleri 
tadilen ve diğerleri aynen kabul edilerek Umumî 
Heyetin yüksek tasvibine arzedilmek üzere su
nuldu. 
D. M. E. Reisi M. M. Kâtib 

Niğde Çanakkale Kastamonu 
Faik Soylu R. Bulayırh H. Dicle 
Afyon K. , Balıkesir Bolu 

Cemal Akçın H. Şeremetli Cemil özçağlar 
Bolu Burdur Kastamonu 

E. Yerlikaya M. Sanlı Nuri Tamaç 
Ordu Sivas 

A. 1. Tokgöz M. Gürleyiik 

( S. Sayısı ; 4 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 
1935 yılı katği hesab kanun lâyihası 

1 — Posta, telgraf ve telefon umumî mü
dürlüğünün 1935 malî yılı umumî masrafı, bi
tişik (A) cedvelinde yazılı olduğu veçhile 
5 556 457 lira 86 kuruştur. 

2 — Bu idarenin adı geçen yıl umumî ge
liri, bitişik (B) cedvelinde gösterildiği gibi 
5 588 789 lira 33 kuruştur. 

3 — Muhassasattan 1935 malî yılı içinde sar-
fedilmeyen ve bitişik (A) cedvelinin ayrı bir 
sütununda gösterilen 629 842 ilra 14 kuruş tah
sisat artığı iptal edilmiştir. 

4 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

5 — Bu kanunun icrasına 
vekilleri memurdur. 

Nafia ve Maliye 

Bş. V. V. ve Ik. V. 
G. Bayar 
Da.V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

'S. Arikan 
a. ı. v. 

Bana Tarkan 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Ards 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

Zr. V. 
S. Kesebir 

7 - X -1937 
M. M. V. 
K.{ Özalp r 
Mal. V. 
F. Ağralı 
S. 1. M. V. 

Dr. R. Saydam 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİEİŞİ 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 
1935 malı yılı hesabı katği kanun lâyihası 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon 
umum müdürlüğünün 1935 malî yılı sarfiyatı bi
tişik (A) cedvelinde gösterildiği üzere 
(5 994 516) lira (17) kuruştur. 

MADDE 2 — Adı geçen umum müdürlüğün 
ayni yıl tahsilatı bitişk (B) cedvelinde gösteril
diği üzere (6 399 838) lira (70) kuruştur. 

MADDE 3 — 1935 malî yılı içinde sarfolun-
mayan ve bitişik (A) cedvelinde ayrı bir sütun
da gösterilen (630 204) lira (40) kuruş tahsisat 
bakiyesi iptal olunmuştur. 

MADDE 4 — Bu 
muteberdir. 

kanun neşri tarihinden 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Nafia ve 
Maliye vekilleri memurdur. 

(S. Sayısı : 4) 
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A - CEDVELÎ 

F. Muhassasatın nevi 
Muhassasat 

Lira K. 
Sarfiyat 

Lira 

1 Memurlar maa§ı 
2 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi 

mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi 
3 Muvakkat tazminat 
4 Merkez, müstahdemleri ücreti 
5 ,Vilâyat müstahdemleri üereti 
6 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
7 Merkez levazımı 
8 Merkez müteferrikası 
9 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 

10 Vilâyat levazımı 
11 Vilâyat müteferrikası 
12 Mütenevvi masraflar 
13 Harcırah 
14 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 
15 Mukannen masraflar 
16 Posta masrafları 
17 Telgraf ve telefon masrafları 
18 Telsiz masrafları 
19 Bastırılacak pul ve kartların müsabaka ve 

sair masrafları ile Bern kaleminden celbe-
dilecek kupon ve pullar bedeli 

20 Cevablı kuponlar mukabilinde yapıştırı
lan ve battala kalan pul bedeli 

21 Nakil vasıtaları masrafları 
22 Ecnebi memleketlerdeki kongre ve tedkik-

lere gönderilecek memurlar harcırahı 
23 înşaat, tamirat ve tesisat 
24 Telgraf ve telefon fabrikası masrafı 
25 Mekteb ve kurs masrafları 
26 788 numaralı kanunun tatbiki masrafı 
27 Mütekaid, dul ve yetim maaşları ve tahsi

satları 
28 Geçen sene borçlan 
29 Eski seneler borçları 
30 2009 numaralı kanuna merbut mukavele 

mucibince Estern kumpanyasına verilecek 
1934, 1935 taksitleri karşılığı 

31 1934 senesinde tekaüdlükleri yapılmış olan 
memurlara verilecek tekaüd ikramiyeleri 
karşılığı 

32 Ecnebi idarelerin 1924 senesinden 1934 
nihayetine kadar olan alacakları karşılığı 

3 478 740 

26 510 
85 524 
18 930 

188 230 
3 200 
4 500 
2 000 

23 000 
75 000 
20 000 

239 500 
76 000 

750 
98 500 

344 598 
520 000 
121 300 

1 500 

76 800 

23 490 

184 140 

3 353 815 

26 280 
79 485 
17 991 

175 926 
3 058 
4 134 
1 974 

22 315 
71 884 
16 604 

231 138 
65 681 

346 
87 732 

332 044 
331 388 

66 700 

500 
38 000 

1 00 
183 000 
39 500 
9 000 
9 700 

180 000 
12 000 
12 800 

420 
31 231 

0 
28 269 
38 502 
2 402 
3 754 

177 311 
11 862 
9 825 

75 128 

23 490 

177 017 

( S . Sayraı : 4 ) 
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İptal olunan 

Muhassasatın nevi 

Seneleri bütçelerinde karşılığı bulunma
yan borçlar 
171.5 numaralı kanunun 8 nei maddesi mu
cibince Cumhuriyet Merkez bankasına ve
rilecek itfa karşılığı 
Paslı mahsus 

Yekûn 
3054 numaralı kanun mucibince İstanbul 
telefon idaresi sarfiyatı 

YEKÛN 

Muhassasat 
Lira 

1*464 

60 721 
12 402 

6 186 300 

438 420 

6 624 720 

K. 

_ 

57 

57 

Sarfiyat 
Lira 

15 251 

60 721 
12 402 

5 556 095 

438 420 

5 994 516 

K. 

73 

60 

57 

17 

muhassasat 
Lira K. 

1 212 27 

630 204 40 

630 204 40 

B CEDVELÎ 

M. Varidatın nevi 
Muhammenat. 

Lira K. 

Posta, telgraf ve telefon hasılatı 
1 Posta 
2 Telgraf 
3 Telefon 
4 Telsiz telgraf ve telefon 

Muhtelif hasılat 
1 icar 
2 Satılacak emval bedeli 
3 Faiz 
4 Ceza 
r> Müteferrika 
6 -Fevkalâde 

Şirketlerden alınan 
1 Teftiş mukabili 
2 Mukavelenameleri mucibince alman Hükümet hissesi 

Kadınlar birliği pulları hasılatı 
2727 sayılı kanun mucibince Emlâk bankasından yapı
lan istikraz 

Yekûn 
3054 numaralı kanun mucibince îstanb ııl telefon idaresi 
varidatı 

YEKÛN 

Tahsilat 
Lira K. 

2 300 000 
1 750 000 

600 000 
750 000 

1 000 
7 000 
5 000 
1 000 

75 000 
6 000 

10 800 
127 000 
500 000 

0 

6 132 800 

956 891 42 

2 382 313 
1 432 579 

615 195 
609 705 

342 
2 580 
5 071 

460 
142 202 

6 148 

6 800 
140 000 

17 969. 

190 000 

5 551 369 

848 468 

11 
75 
48 
12 

25 
87 
72 
43 
86 
79 

58 

96 

74 

7 089 691 42 6 399 838 70 

>>•-<< 
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S. Sayısı: 5 
Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğü 
1935 yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresile 
Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 
1935 yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası ve Divanı 

muhasebat encümeni mazbatası (3/87,1/42) 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı katğisinin 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (3/87) 

Divanı muhasebat 
Sayı: U. 14776, H. 1161 28 - IV - 1939 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünün 1935 malî yılı hesaibı katğisine aid 
mutabakat beyannamesinin bağlı olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

D. M. Reisi 
8. Qran 

Beyanname 

Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünün Nafia vekâletinden gönderilen 
1935 malî yılı hesabı katğisi muhasibin Divanı muhasebatça tedkik ve muhakeme edilmiş olan idare 
hesabı ile karşılaştırıldı. 

1 — Idarei umumiyenin teşkilât ve vazaif ine dair olan 1042 numaralı kanunu tadil eyleyen 1483 
numaralı kanunun 12 nei maddesi hükmüne göre Devlet demiryolları ve limanları hesabı katğisine 
raptı lâzım gelen cedvellerden, evvelki senelerde de arzolundugu üzere 1818 numaralı kanunla inşaat 
dairesinin demiryollar umum müdürlüğünden ayrılarak Nafia vekâletine bağlanmış olmasından do-
la<yı tesisatı iptidaiye hesabına aid cedvelin tanzim ve takdimine mahal ve icab kalmamış olduğuadaa, 

A) İşletme hesabı 
B) Kâr ve zarar hesabile büânço 
C) Sermaye hesabı 
D) İdarî malzeme nakliyat hesabrnı gösteren cedvellerin raptile iktifa edilmiştir. 

2 — İşletme umurundan mütevellid muamelâtı hesabiye ile sermayenin sene içindeki harekâtı ve 
son vaziyeti ve bilançonun sene gayesindeki şekline göre kâr ve zarar hesabının gösterdiği neticede 
ve bu neticeyi tevlid eyleyen esbab ve avamil her cedvelin zirinde mufassalan izah kılınmıştır. 

3 — Idarei umumiyenin 1935 senesi bütçe kanununun 5 nci maddesinin ilk fıkrasında tadad 
olunan hizmetler için sarfına1 mezuniyet verilen tahsisatın istimali keyfiyetinin ancak o işlere raci in
şaat seyrinin göstereceği ihtiyaca göre vaki olacağı tabii bulunmasına ve idarei umumiyece de bun
lardan o sene için icrası zarurî muayyen bazı kısımlarının yapılmasile iktifa edilib bunun da mevcud 
tahsisat ile temin kılınmış bulunduğuna göre maddei kanuniyenin ikinci fıkrasile akdine mezuniyet 
verilen istikrazı yapmağa lüzum ve icab kalmamışve sarfolunan mikdar işletme hesabına taallûk eden 
cedvelin masraf tablosunun nihayetindeki faslı malı susta izah olunmuştur. 

4. — Yine mezkûr sene mülhak bütçe kanununun 6 nei maddesi mucibince mubayaası icab eden 



Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa liman ve rıhtım şirketleri esham ve tahvilâtrnm da ancak ev
velki fıkrada bahsolunan işler yapıldıktan sonra kalacak mikdarın karşılık ittihazile alınması muk-
tazi olub halbuki o fıkrada zikrolunduğu üzere kanunun 5 nci maddesinin tazammun eylediği hizmet
ler ikmal edilmemiş bulunduğuna binaen bu tahvilâtın da mubayaa edilmemiş bulunduğu anlaşıl
mıştır. 

5 — Bütçe kanununun yedinci maddesinde mevzuubahs malzeme ve kömür stokları kısmen icra ve 
karşılığı da o senenin fazla varidatından temin kılınmış bulunduğuna nazaran maddede icrasına mü
saade verilen iki milyon liralık istikrazı yapmağa, idarece, mahal görülmemiş bulunduğu anlaşılmış 
ve gerek malzeme gerekse kömür stok vaziyeti üzerine blânçoya mütenazıren tanzim olunmuş ced-
velde tafsilât verilmiştir, ilişik cedvellerdeki meşruhat nazarı dikkate alınmak şartile katği hesabta 
yazılı rakamların kabule şayan bulunduğunu arz eyleriz. 

- IV - 1939 
Birinci Reis D. : t Reisi D. : 2 Reisi D. : 3 Reisi D. : 4 Reisi Aza 
Seyfi Oran Faik Eke A. Yurdakul A. özgen, F. Erinç B. Esen 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
T. Ziya Aslan C. Dincer M. Menemencioğlu R. Bakuy M. 1. Er enli H. D emir soy 

Aza Aza Aza Aza Aza Müddeiumumi 
İV. Başak E. B. Ayla F. özbudun Z. A. Ortay M. A. Apak Enver Arkun 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 1935 malî yılı hesabı katğisi hakkın
da kanun lâyihası (1/42) 

T. O. 
Başvekâlet 23-X-1932 

Kararlar müdürlüğü 
8 ay t : 6/3775 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünün 1935 malî yılı hesabı katğisi hak
kında Nafıa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 7 -X-1937 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi birlikte sunulmuştur. 

Başvekil Vekili 
C. Bay ar 

Esbabı mucibe 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî idaresinin 1042 sayılı teşkilât kanununu tadil eden 
1483 sayılı kanunun 12 nci maddesi mucibince hazırlanması lâzımgelen 1935 malî senesi katği hesa
bı, inşaat dairesinin 1818 sayılı kanunla Nafıa vekâletine bağlanması dolayısile yalnız işletme katği 
hesabını ihtiva etmekte bulunmuş ve aşağıdaki kısımlardan terekküb etmiştir. 

1 — Katği hesab kanun projesi 
2 — Masraf katği hesab cetveli (A cetvelleri) 
3 — Varidat katği hesab cetveli (B cetvelleri) 
4 — idarî nakliyat hesabı 
5 — işletme hesabı (A Devlet demiryolları, B. Bağdad) 
6 — Kâr ve zarar hesabı, 
7 — Bilanço 

( S. Sayısı : 5 ) 



1 — 1935 malî senesi bütçe sarfiyatı « 22 517 666.72 » liradır. îşbu mikdarm « 19 476 252.65 » 
lirası 1935 malî senesi bütçesine mevzu « 20 200 000 »lira tahsisata «2 477 761.30» lirası 2784 sa
yılı kanunun 3 ncü maddesile verilen < 2 500 000 » lira tahsisata ve « 5j53 652.77 » lirası da 
1935 malî senesi bütçe kanununun 5 nci maddesinin 1 nci fıkrası mucibince tahsisat olarak 
konulan 1934 malî senesi varidat fazlası olan « 2 406 706.13 » liraya mukabil sarfolunmuştur. 

Masraf bütçesinin 5 nci faslının 9 ncu maddesine mevzu « 150 000 » lira tahsisata mukabil 
« 56 059.94 » lira fazla ile « 206 059.94 » lira; 7 nci faslın 3 ncü madesine mevzu « 1 000 » lira 
tahsisata mukabil « 16 480.40 » lira fazlası ile «17 480.40» lira ve 11 nci fasla mevzu «4 893 755» 
liraya mukabil « 15 778.16 » lira fazla ile « 4 849 533.16 » lira sarfedilmiştir. İşbu üç fasıldan ko
nulan tahsisata nazaran fazla sarfedilen ceman 88 318.50 » lira 1935 bütçe kanununun 12 nci 
maddesine istinaden sarfolunmuştur. _ __ 

1935 malî senesi zarfında masraf fasılları arasında yapılan münakaleler 2924 sayılı kanuna 
müsteniddir. 

Sarfolunmayan « 2 677 357.93 » lira tahsisat, 1935 senesi bütçe kanununun 5 nci maddesinin 3 
ncü fıkrası mucibince mezkûr sene varidat fazlası ile birlikte, sözü geçen maddenin 1 nci fıkrasında 
münderiç olduğu veçhile 1935 malî yılı havayolları Devlet işletme idaresi bütçesine yapılacak 500 000 
liralık yardım ile Ankara istasyon binasına, umumî idare binasının tevsiine, Eskişehir vagon fabri
kası ve Sivas atelyesi inşaatına sarf edilmek üzere tahsisat kabul edilmiş ise de mezkûr tahsisattan 
ancak « 563 652.77 » lira sarfolunmuştur. İşbu mikdar sarfiyatın tahsisatı fazlai varidattan tahsis 
olunarak sarfolunmayan « 2 677 357.93 » liralık tahsisatın imhası teklif olunmuştur. 

2 — 1935 malî senesi bütçe kanununun 6 nci maddesi ile tayin edilen Anadolu demiryolları ve 
Haydarpaşa liman ve rıhtım şirketleri esham ve tahvilâtı satın alınması keyfiyeti, sözü geçen ka
nunun 5 nci maddesinde yazılı hizmetler yapıldıktan sonra kalacak bakiye ile alınmasına muallak 
bulunduğundan, 1935 malî senesi zarfında ise 5 nci madde ile tayin edilen işler ikmal edilmemiş ol
duğundan esham ve tahvilât satın alınmamıştır. 

3 — (A) 2745 sayılı kanunla satın alınan Aydın demiryolu masraf ve varidatı hariç ve Bağdad 
kısmı dahil olduğu halde işletme masrafı, mubayaa taksitlerile biı-likte, (20 039 905.42) liraya işletme 
varidatı lehine hesaben yapılan münakaleler dahil olmamak, ancak bu münakalelerden bütçe kanu
nunun 5 nci maddesinde münderiç hizmetlere sarfolunan mikdara müsavi ve faslı mahsus olarak 
irada alınan (563 652.77) lira dahil olmak üzere varidat bütçesindeki muhammen varidata mukabil 
olarak tahakkuk eden işletme varidatı (20 537 829.86) liraya baliğ olmuştur. Bu rakamlara göre ta
hakkuk eden varidat fazlası (497 924.44) liradır. 

Aydın demiryolunun (2 059 827) lira varidatına mukabil (2 477 761.30) lira masrafı olduğundan 
(417 934.30) lira varidat eksikliği kaydolunmuştur. 

(B) Bağdad kısmı masarifi olarak tahakkuk eden (1 134 818) lira ile varidat olarak tahakkuk eden 
(1 984 560.31) lira 1483 sayılı kanunun 17 nci maddesi mucibnce Bağdad şirketi hesabı zimmet ve 
matlubuna naklolunmuştur. 

Bu münakaleden sonra, Aydm hattı dahil olduğu halde işletme masrafı (15 367 333.36) lira ve 
mubayaa taksitlerile birlikte (21 382 848.72) lira; işletme varidatı da, aşağıdaki beyanda gösterildiği 
üzere, (26 161 128.31) lira olarak tesbit edilmiş ve bilançoya bağlı işletme hesabı bu esas üzerinden 
tanzim olunmuştur. 
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Varidatın beyanı : 
Lira K. 

Varidat bütçesindeki muhammen varidata mukabili tahakkuk eden varidat 20 049 443 78 
İdarenin alacaklı hesabı emanatında olub idare lehine müruru zamana uğradı

ğından irad kaydedilen, 3 704 978 38 
(A) Eshabı tarafından aranılmayan eşhası salise matlubatı ile memur ve müs

tahdemler istihkakları ve vakti'le irada alınmayan muhtelif teahhür cezalan ve
saire, 293 129 82 

(ÖB) Kütahya, Ankara - Kayseri, Samsun - Sivas ambar ınevcudlarile malze
me satış bedelleri vesaire, 3 411 848 56 

3 704 978 38 

1935 senesi büteçsinin 5 nci maddesi mucibince mezkûr maddede yazılı hiz
metlere sarfolunmak üzere irad kaydolunan 1934 malî senesi varidat fazlası, 2 406 706 38 

26 161 128 54 
Varidat ve masraf katği hesablan rakamlarına göre tahassül eden varidat fazlası (4 778 279.59), 

lira ise de müruru zaman dolayısile alacaklı hesabdan işletme varidatına nakil suretile irad kaydolu
nan (3 704 978.38) lira ile bütçe kanununun 5 nci maddesi gereğine irada alınan 1934 senesi varidat 
fazlası olan (2 406 706.15) liradan mezkûr maddenin tayin eylediği hizmetlere sarfo-
lunan (563 652.77) liranın tenzilinden sonra bakiye kalan (1 843 053.38) liraki ceman (5 548 031.76) 
lira nazarı itibare almmadığı takdirde 1935 malî senesi işletme varidat ve masarifi aşağıdaki netice
yi verdiği görülmektedir. 

Şöyleki: 
Umumî idare : 

Masarif 18 905" 087.42 
Varidat 18 553 269.55 

351 817.87 lira 
Varidat eksikliği göstermektedir ki, bu da Hü

kümet tarafından inşa olunub işletmeye açılan yeni 
hatlardaki nakliyatın henüz inkişaf etmemiş olma
sından ileri gelmiştir. 

Aydm hattı 
Masarif 2 477 761.30 
Varidat 2 059 827.00 

417 934.30 lira 

Varidat eksiği yekûnu 769 752.17 lira 

Bu neticeye göre katği hesablarm kâr olarak gösterdiği 4 778 279.59 lira; irad kaydolunduğu 
yukarıda beyan olunan 3 704 978.38 lira ile 1 843 055.38 lira ki, ceman 5 548 031.76 liradan varidat 
eksiği olan 769 752.17 liranın tenzilinden sonra kalan bakiyedir ki, teşkilât kanununun 51 nci mad
desi mucibince geçmiş senelerin zararlarını telâfi için kâr ve zarar hesabma naklolunmuştur, 
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4 - 1985 malî feneri işletme enaali 
Masarif Varidat 

işletmeler 
Mubayaa taksiti 

16 502 151,36 
6 015 515.36 

Başka hesablardan 
nakil suretüe irad 
kaydolunan mebaüğ 
dahil değildir. 

22 597 656.86 

22 517 666.72 22 597 656.86 

Türyışnl 

73.02 

99.64 

Beher 100 lira varidata mukabil yapılan sarfiyatı gösteren işletme emsali yukarıda gösterildiği 
üzere mubayaa taksiti hariç olmak üzere 73.02 ve mubayaa taksitile birlikte 99.64 liradır. 

5 - 1936 malî yılına devreden kâr ve zarar hesabı zimmet bakiyesinin 26 065 775.25 liraya kadar 
yükselmesi 1042 sayılı teşkilât kanununun 47, 49 ve 50 ncî maddeleri mucibince kâr ve zarar hesa
bına zimmet kaydedilen itfa ve tecdid sermayelerile mezkûr hesaba bağh beyanı listesinde gösterilen 
mebaliğin de bu hesabın zimmetine geçirilmiş olmasından ileri gelmiştir. 

Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı muhasebat encümeni 

Esas No. 1/42, 3/87 
Karar No. 3 

U - Kİ 1939 

Yüksek Reisliğe 

Devlet demiryolları ve limanlan işletme 
umum müdürlüğünün 1935 malî yılı hesabı kat-
ğisi hakkında Başvek illiğin 23 - X - 1939 tarihli 
ve 6/3775 sayılı tezkeresile teklif olunan kanun 
lâyihası ve Divanı muhasebatın mutabakat be
yannamesi tedkik ve müzakere olundu. 

1 — Hesabı katğinin muhassa<sat cedvelinde 
yazılı mikdarın Divanca tesbit olunan mikdara 
uygun ve masraf cedvelinde yazılı mikdarm ise 
1 524 lira' 62 kuruş noksan olduğu görülmüş ve 
bu farkın da bütçeye aid bir sarfiyatın idarece 
blânçoda gösterilmiş olmasından ileri geldiği 
anlaşılmış olduğundan Divan cedvelinde gösteri
len mikdar aynen kabul edilmiştir. 

2 — Hesabı katğinin varidat cedvelinde yazılı 
tahsilat mikdarı Divanca tesbit olunan mikdara 
tamamen uygun olduğundan aynen kabul edil
miştir. 

3 — 1483 numaralı kanunun 12 nci maddesi 
mucibince hesabı katğiye eklenmesi lâzım gelen 
cedvellerden tesisatı ibtidaiye hesabına aid ced-

velin 1818 numaralı kanunla inşaat dairesinin 
Demiryolları idaresinden ayrılarak Nafia vekâ
letine bağlanmasından ve sermaye hesabına aid 
cedvelin de ihtiva edeceği erkamın blânçoda gös
terilmekte olmasından dolayı eklenmediği anla
şılmış ve bu cihet tabii görülerek olduğu gibi 
kabul edilmiştir. 

4 — Sözü geçen 12 nci madde mucibince ek
lenen cedvellerden işletme hesabına aid cedvele 
göre Bağdad kısmı masrafı olarak tahakkuk eden 
1 134 818 lira ve varidat olarak tahakkuk eden 
1 984 560 lira 31 kuruş 506 numaralı kanunu ta
dil eden 1483 numaralı kanunun 17 nci maddesi 
mucibince Bağdad şirketini temsil eden hesabın 
zimmet ve matlubuna münakalesinden sonra iş
letmenin hakikî masrafı 15 367 333 lira 36 foıruş 
ve mubayaa taksiti ile birlikte 21 382 848 lira 72 
kuruş ve 1 nci fıkra mucibince ilâve olunan 1 524 
lira 62 kuruşla 21 384 373 lira 34 kuruşa baliğ ol
muş ve işletme varidatı da 26 161 128 lira 31 
kuruş olarak tesbit edilmiş ve bu suretle iglet-
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inenin hakikî kân da 4 776 754 lira 97 kuruş 
olarak kabul olunmuştur. 

5 - Sureti umumiyede işletme hasılatının se
neden seneye artan demiryolu sermayesinin % 
desi nisbetinde itfasına yetecek derecede olmadığı 
ve 1042 numaralı kanunun 47 ve 50 nci maddele
rine tevfikan her sene olduğu gibi 1935 senesinde 
dahi 7 milyon liradan fazla bir paranın sermaye 
hesablanna geçmesi neticesinde mezkûr beş mil
yon liraya yakın işletme kârı ortadan kalkmış ve 
ayrıca da geçmiş senelerin zararına 6 milyon li
radan fazla bir mikdar ilâve edilmiştir. 

Mubayaa olunan hatların taksitleri bir taraf
tan bütçeden ödenmekte ve diğer taraftan da bun
lar Devlet demiryolları idaresinin sermayesine 
girmekte ve umumî sermayesinin itfası için ayrı
lan itfa akçesi meyanında kendi hisseleri derece
sinde itfaya tâbi tutulmakta olduğundan müker-
ker itfa mahiyetini arzeden bu amortisman sis

temini ıslah etmek ve ayni zamanda teşkilât kanunu 
hükümlerine göre tahsis edilmiş olan itfa ve tec-
did sermayelerilerinin gaye ve hizmetlerini de 
bu günkü icab ve zaruretlere daha uygun bir hale 

getirmek hususunda İ934 hesabı katğisi münase-
betile encümenimizce izhar olunan, arzuya Hükü
metçe de iştirak edilerek kanunun bu babdaki 
hükümlerinin tadili etrafında gerekli tedkikata 
başlanmak üzere olduğu 1936 hesabı katği kanu
nu esbabı mucibesinde zikredilmiş olduğu anla
şıldığından bu tadilâtın bir an evvel tahakkuku 
temenniye şayan görlümüş ve yukarıda arzedilen 
sebebler dolayısile kanun lâyihasının 1 nci ve 
3 ncü maddeleri tadilen ve diğer maddeleri bazı 
kelimeleri değiştirilmek suretile aynen kabul edi
lerek Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üze
re sunuldu. 

D. M. E. Reisi M. M. Kâtib 
Niğde Çanakkale Kastamonu 

Faile Soylu R. Bulayırlı H. Dicle 

Afyon K. Balıkesir Bolu 
Cemal Akçın II. Şeremetli Cemil Özçağlar 

Bolu Burdur Kastamonu 
E. Yerlikaya M. Sanlı Nuri Tamaç 

Ordu Sivas 
A. t. Tohgöz M. Gürleyük 
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— 7 — 
HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî 
idaresinin 1935 malî senesi katği hesab kanun 

projesi 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve limanla
rı işletme umum müdürlüğünün 1935 malî senesi 
masrafları bağlı (A) işaretli cedvelde gösteril
diği üzere 22 517 666.72 liradır. 

MADDE 2 — Devlet demiryolları ve limanla
rı işletme umum müdürlüğünün ayni sene vari
datı bağlı (B) işaretli cedvelde gösterildiği üze
re 28 145 688.62 liradır. 

MADDE 3 — Tahsisattan sarfolunmayıb (A) 
cetvelinin aid olduğu sütunda gösterilen 
2 677 357.93 lira tahsisat bakiyesi imha olun
muştur. 

MADDE 4 —- Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Nafia vekilleri memurdur. 

7 - X -1937 
Bş. V. V; ve Ik. V. Ad. V. 

C. Bayar Ş. Saraçoğlu 
Da. V. Ha. V. 

Ş. Kaya Dr. T. R. Araş 
Mf. V. Na. V. 

8. Arıkan A. Çetinkaya 
S. 1. M. V. G. î. V. 

Dr. R. Saydam Rana Tarkan 

M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 

Zr. V. 
Ş. Kesebir 

DÎVANI MUHAEBAT ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğünün 1935 malî yılı hesabı katği 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğünün 1935 malî yılı 
sarfiyatı bitişik (A) cedvelinde gösterildiği üze
re (22 519 191) lira (34) kuruştur. 

MADDE 2 — Adı geçen umum müdürlüğün 
ayni yıl tahsilatı bitişik (B) cedvelinde gösteril
diği üzere (28 145 688) lira (62) kuruştur. 

MADDE 3 — 1935 malî yılı içinde sarfolun-
mayan ve bitişik (A) cedvelinde ayrı bir sütun
da gösterilen (2 675 833) lira (31) kuruş tah
sisat artığı ibtal olunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasma Nafia ve 
Maliye vekilleri memurdur. 
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F. 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 

F.M-

Muhassasatın nevi 

Ücret ve yevmiyeler 
Harcırah 
idare teşkilâtına dahil memur ve müstah
demlere yardım 
İdare masrafları 
İşletme masrafları 
Mütenevvi masraflar 
Borçlar 
Tesisat ve tevsiat masrafları 
JSjgorta ücret ve serjnayesi 
*Eekaüd, dul ve yetim maaşları 
Mubayaa olunan hat ve limanların sene
lik faiz ve itfa karşılığı 
1715 numaralı kanunun 8 nci maddesi mu
cibince Cumhuriyet Merkez bankasına ve
rilecek itfa karşılığı 
Havayolları Devlet işletme idaresine yar
dım 
Ankara istasyon binası inşaatı, Sivas atel-
yesi inşaatı 
Aydm hattı umumî masrafı [1] 

- 8 -
A - CEDVELİ 

Muhassasat 
Lira K. 

5 150 720 
100 000 

nusuaıı-
676 529 
793 500 

7 367 095 94 
103 000 
41 480 40 
964 600 

40 000 
1 860 

Sarfiyat 
Lira 

4 593 283 
98 479 

558 852 
741 674 

7 412 331 
41 648 
20 760 
920 427 

K. 

82 
73 

17 
44 

15 
94 
02 

40 000 
786 84 

İptal olunan 
muhassasat 
Lira K. 

557 436 18 
1 520 27 

47 676 83 
51 825 56 
24 764 94 
61 351 85 
20 719 46 
44 172 98 

0 
1 073 16 

4 849 533 16 4 849 533 16 

200 000 

500 000 

200 000 

380 000 

0 

0 

120 000 

1 906 706 15 183 652 77 1 723 053 38 
2 500 000 2 477 761 30 22 238 70 

YEKÛN 25 195 024 65 22 519 191 34 2 675 833 31 

[1] 2784 numaralı kanunun 3 ncü mad
desi mucibince Aydın hattı sarfiyatına 
aid müfredat cedveli aşağıdadır: 

1 Ücret ve yevmiyeler 
2 Harcırah 
3 İdare teşkilâtına dahil memur ve müs

tahdemlere yardım 
4 İdare masrafları 
5 İşletme masrafları 
6 Mütenevvi masraflar 
7 Borçlar 
9 Sigorta ücret ve yevmiyesi 

11 Mubayaa olunan hat ve limanların sene
lik faiz ve itfa karşılığı 

12 1715 numaralı kanun, ile Cumhuriyet 
Merkez bankası itfa karşılığı 

514 600 
12 300 

106 100 
48 700 
613 500 

300 
500 

6 000 

506 635 
12 258 

105 658 
46 149 
610 961 

1 
74 

5 040 

65 
70 

93 
11 
02 
10 
07 
52 

7 964 
41 

441 
2 550 
2 538 
298 
425 
959 

35 
30 

07 
89 
98 
90 
93 
48 

1 173 000 

25 000 

1 165 982 20 

25 000 

7 017 80 

Yekûn 2 500 000 2 477 761 30 22 238 70 
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B CEDVELÎ 

M. Varidatın nevi 

Demiryollar işletme hasılatı 
1 Yolcn 
2 Yolcu ağırlığı 
3 Mesajeri 
4 Seyri seri 
5 Seyri hafif 
6 Muhtelif hasılat 

Liman ve rıhtım 
1 Haydarpaşa liman ve rıhtımı 
2 Derince limanı 

Sıhhat tevkifatı 
Mütenevvi hasılat 

1 İstimalden iskat edilen vagon, lokomotif ve hurda de
mirler satışı 

2 Memurlardan alınacak tahsil ücreti 
3 tdareye aid binalardan alınacak icar bedeli 

1935 bütçe kanununun 5 nci maddesi mucibince 1934 se
nesi varidat fazlası 
Aydm hattı varidatı [1] 

YEKÛN 

Muhammenat 
Lira K. 

1 

4 600 00O 
150 000 
400 000 
750 000 

12 785 000 
500 000 

700 000 
150 000 
150 000 

5 000 
5 000 
5 000 

0 
2 500 000 

22 700 000 

Tahsilat 
Lira 

6 054 162 
154 274 
439 222 
851 565 

10 896 225 
4 390 492 

470 072 
181 242 
164 068 

25 649 
2 085 
50 094 

2 406 706 
2 059 827 

28 145 688 

K. 

55 
59 
22 
21 
11 
44 

33 
52 
49 

80 
65 
56 

15 
00 

62 

[1] 2784 numaralt kanunun 4 ncü maddesi mucibince 
Aydın hattı varidatına aid müfredat cedveli aşağıdadır. 
Demiryolları işletme hasılatı 
Yolcu 
Yolcu ağırlığı 
Mesajeri 
Seyri seri 
Seyri hafif 
Muhtelif hasılat 
Sıhhat tevkifatı 
Mütenevvi hasılat 
tdareye aid binalardan alınacak icar bedeli 

YEKÛN 2 500 000 

517 550 
2 789 
12 112 
22 285 

1 398 096 
82 773 
17 811 

6 407 

2 059 827 

13 
56 
29 
95 
66 
56 
25 

60 

00 
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