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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Millî Müdafaa vekâleti 1942 malî yılı büt
çesine 120 milyon Ura fevkalâde tahsisat veril
mesine dair kanun lâyihasiyle; 

Devlet denizyolları işletme; 
Devlet limanları işletme; 
Vakıflar; 
Devlet havayolları; 
Hudut ve sahiller sıhhat ve; 
Orman umum müdürlükleri 1942 malî yılı 

Lâyihalar 
1. — Devlet limanları işletme umum müdür

lüğü teşkilâtına ait kanun lâyihası (1/831) (Na-
fia ve Bütçe encümenlerine). 

2. — Gedikli küçük zabit membalarına dair 
olan 2505 sayılı kanunun 5 nci maddesinin de
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/832) 
(Millî Müdafaa encümenine). 

3. — İnhisarlar umum müdürlüğü 1940 malî 
yılı katı hesabı hakkında kanun lâyihası (1/833) 
(Divanı muhasebat encümenine). 

4. — İstiklâl harbi malûllerine verilecek para 
mükâfatı hakkında kanun lâyihası (1/838) (Büt
çe encümenine). 

5. — Ordu subaylar heyetinin terfiine ait 
863 sayılı kanunu tadil eden 4002 sayılı kanunun 
birinci maddesine bir fıkra eklenmesine dair ka
nun lâyihası (1/835) (Millî Müdafaa encüme
nine). 

6. —Ordu subaylar heyetine mahsus terfi ka
nununun muaddel 10 ncu maddesinin değiştiril
mesine dair kanun lâyihası (1/836) (Millî Mü
dafaa encümenine) 

7. — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü teşkilâtına dahil olan ve vazife icabı olarak 
hayvan tedariki mecburiyetinde bulunan süvari 
müvezzilere yem bedeli verilmesi hakkında kanun 
lâyihası (1/837) (Nafia ve Bütçe encümenle
rine). 

8. — Vilâyetler idaresi kanununun 58 nci 
maddesinin son fıkrasının değiştirilmesi hakkında 

bütçeleri müzakere ve kabul edildi. 
Cuma günü saat. 15 te toplanılmak üzere ini

kada nihayet verildi. 
Reis Vekili Kâtip 

Sivas Bingöl 
Şemsettin Günaltay Necmeddin Sahir 

Kâtip 
Hatay 

Hamdi Selçuk 

kanunu lâyihası (1/834) (Dahiliye ve Bütçe en
cümenine) . 

Mazbatalar 
9 — Beden terbiyesi kanununun 1 nci mad

desinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe ve Maarif encümenleri mazbataları (1/829) 
(Euznameye). 

10. — Devlet demiryolları ve limanları işlet
me umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanu
nu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/761) 
(Ruznameye). 

11. —• Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna bağlı 
cetvelin Adliye vekâleti kısmında değişiklik ya
pılmasına dair kanun lâyihası ve Adliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/794) (Ruzna
meye). 

12 —• Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve »teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna ek 
3888 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde deği
şiklik yapılmasına dair kanun lâyihası ve Dahili
ye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/820) 
(Ruznameye). 

13. — İnhisarlar umum müdürlüğü 1942 ma
lî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/766) (Ruznameye) 

14. —• Jandarma eratı kanununun bazı mad
delerini değiştiren 3155 sayılı kanunun 14 neü 
maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Mil
lî Müdafaa, Dahiliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/821) (Ruznameye) 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



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

REİS — Refet Canıtez 
KÂTİPLER : Hamdi Selçuk (Hatay), Vedit Uzgören (Kütahya) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Beden terbiyesi kanununun 1 nci mad
desinin deği§tirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe ve Adliye encümenleri mazbataları (1/829) 
[1] 

İBRAHİM DIBLAN (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar, Beden terbiyesi kanununda bir de
ğişiklik var. Bu değişiklik daha evvel kabul 
edilmeden şimdi huzurunuza müzakere edilmek 
üzere arzedilen lâyihanın müzakeresinin yapıl
masına zannedersem imkân yoktur. Evvelâ ka
nunun tadiline dair olan lâyiha müzakere bu-
yurulsun. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Arkadaşımın söylediği usule daha uygun 
düşer. Onun için Heyeti Gelileniz müsaade bu
yurursanız gelen .evrak içinde 9 numarayı teş
kil eden Beden terbiyesi kanununun birinci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki kanun lâyi
hasını daha evvel müzakere etmek yerinde 
olur. Bu kanunun müstacelen ve takdimen mü
zakeresi bu noktai nazaradan lâzım gelmektedir. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Beden terbiyesi işleri yine bir karışıklığa giri
yor. Her bütçede Beden terbiyesi meselesi bu
rada mevzuubahsedilirken ya dar bir zamana 
rasgelir veya Meclisin tatil edileceği bir son 
güne gelir. Şimdi müzakere edeceğimiz lâyiha 
da bundan beş dakika evvel elimize verilmiştir. 
Bunu okumadık, üzerinde düşünmedik. Sene-
lerdenberi beden terbiyesi hakkmda yaptığımız 
münakaşaların neticesini daha muhakeme et
meden, bilmem ki, ecele etmek ne dereceye 
kadar doğrudur? Beden terbiyesi kanunu ilk 
defa Meclise sunulduğu vakit de yine aceleye 
gelmişti. O vakit Maarif encümenine giden Be
den terbiyesi kanununun orada müzakere edil
mesi kâfi görülmiyerek Muhtelit encümen teş
kil olunmuştu. Bugün lâyiha Maarif encüme
ninin tetkikiyle bize geliyor. Mademki başka 
encümenlere gitmesi imkânsızdır, Muhtelit bir 
encümen teşekkül etmeli, orada bunun üze
rinde çalışmalı ve muhtelif kanaatlerin birleş

ti] 177 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

mesiyle buraya gelmeliydi. Bendenizce $eden 
terbiyesi kanunu haddi zatında doğrudur, ye
rindedir. İyi netice vermemesinin sebeb} isti
cal yüzündendir. Teklifim, ya eski Muhtelit 
encümen toplansın, orada konuşulsun veya ye
niden bir Muhtelit encümen teşekkül etsin. 

REİS — Necmeddin Sahir. 
NECMEDDÎN SAHİR (Bingöl) — Efendim, 

bendeniz Beden terbiyesi bütçesi üzerinde arzı 
malûmat edeceğim. Bu, esasa taalluk ediyor. 

MAARİF En. M. M. İBRAHİM ALÂETTÎN 
GÖVSA (İstanbul) — Efendim, takdimfen ve 
müstacelen müzakeresi mevzuubahis olan} lâyi
ha, Beden terbiyesi umum müdürlüğünü^ Baş
vekâletten almarak Maarif vekâletine tapte-
dilmesini ihtiva ediyor. Mesele bundan ijtetret-
tir. Eğer teklifi kanuni Beden terbiyeci teş
kilâtına yeni vazifeler verseydi o zaman j Dok
tor arkadaşımızın bahsettikleri müzakere^ ihti
yacı mevzuubahis olurdu. Fakat böyle b|r şey 
yoktur ve Beden terbiyesine ait Bütçe jkanu-
nunun da müzakeresi mevzuubahis oldiğuna 
göre, bu kanunun bütçeden evvel müzakere edi
lerek teşkilâtın Maarife raptedilmesi elbette 
muvafık olur. Beden terbiyesi umum müdürlü
ğünün şimdiki teşkilâtiyle Başvekâletteki alı
narak Maarif vekâletine raptedilmesiylej veh
leten hâsıl olacak hiç bir mahzur tasavvuf olu
namaz. Filhakika o hususta ileri sürülecek bir 
çok noktai nazar olabilir. Fakat bunla? mü
zakere mevzuu değildir. Çünkü bu lâyihada 
teşkilâtın Maarif vekâletine raptı mevzuba
histir. Hiç şüphe yok ki bu teşkilâtın BJEaarif 
vekâleti emrine verilmesi, memleketin i umu
mî terbiyesinde bir ahenk ve tevazün bacımın
dan zaruridir ve daha faydalıdır. Çünkü Ma
arif vekâletinin beden terbiyesi mektebi var
dır, Maarif vekâletinin bütün müessesatmda 
beden terbiyesi mevzuubahistir. Nasıl ki f̂eçen 
gün bütçe müzakeratı esnasında maarif [mese
lelerine temas edildiği zaman, bütün terbice sis
temleri arasmdâ bir ahenk ve tevazün bulun
ması lüzumu bir çok arkadaşlarımızla ilejri sü
rülmüştü. Bu, zaten zaruri olan bir ihtilaçtır. 

— 441 — 
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Bu itibarla teşkilâtın Maarif vekâletine rapte-
dilmesi daha faydalı olur. Maamafih ileride 
bazı değişiklikler yapılması mevzuubahis oldu
ğu zaman elbette kanun teferruatiyle müzake
re edilir. Binaenaleyh Maarif encümeni namı
na istirhamım; eğer izahatım sizleri tatmin et
tiyse bu... 

REİS — Efendim, ruznameye alınmasını 
mı istiyorsunuz? Çünkü esas hakkında müza
kere açılmış değildir. 

MAARİF En. M. M. İBRAHİM ALÂETTİN 
GÖVSA (Devamla) — Evet, ruznameye alına
rak müstacelen müzakere edilmesini rica edi
yorum. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Söyliyeceklerim, arkadaşımın sözlerini 
tekrarlamaktan ibaret olacaktır. 

REİS — Evrakı varidenin dokuzuncu nu
marasında bulunan Beden terbiyesi kanununun 
birinci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki 
lâyihanın ruznameye alınarak müstacelen mü
zakeresi teklif ediliyor. 

Bu teklifi reyi âlinize arzediyorum, Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — 
Tercihan, tercihan. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda müta
lâa var mı? 

İBRAHİM DIBLAN (Kocaeli) — Muhterem 
arkadaşlar, Beden terbiyesi teşkilâtiyle, bil
hassa bu zamanda, Başvekâletimizin bu kadar 
işleri arasında bununla lâyıkıyla meşgul olma
sına imkân ve ihtimal yoktur. Bahusus ki 
bu mesele beden terbiyesi işleri, terbiyevi ve 
bedenî, bir iş olduğuna göre hakikaten bu işin 
Maarif vekâletine devriyle çok isabetli bir ka
rar alınmış oluyor. Ancak muhterem Maarif 
vekilimizden şunu rica edeceğim ki (Maarif ve
kili yok sesleri) bu teşkilâ hakikaten bilhassa 
organizasyon itibariyle epeyce geri kalmış va
ziyettedir. Bu teşkilâtın iyi bir şekilde, munta
zam bir şekilde Türk gençliğine faydalı olabi
lecek bir şekilde tedvir ve kanunun tadil etti
rilmesini bilhassa rica edeceğim. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Ben de bu sene Beden terbiyesi genel direktör
lüğü bütçesi münasebetiyle söz almıyacaktım. 
Fakat Genel direktörlüğün merciini değiştir
miş olması dolayısiyle bazı düşüncelerimi arze-
deceğim. Beden terbiyesi, sipor, Hükümet eline 
geçmezden evvel de yine bu mesele hakkında 
daima fırsat buldukça bu Devletin böyle bir 
müessesesi bulunmasına lüzumunu ileri sür
müştüm. Hakikaten Beden terbiyesini icabetti-
ren kanun lâyihası kabul olunurken ben de bu
rada kendi inanımı ve düşüncelerimi uzun uza-
dıya söylemekle teselli bulmuştum. Kendim esa
sen bir sporzede olmakla beraber (Manası 
sesleri) evet, evet sporzede diyorum, bilhassa 
sporcular arasında, beden terbiyesi ile uğraşan-

im c: ı 
lar aı asında esaslı hastalıkların bulunması Dev
let eline geçme işinin, milb beden kabiliyetinin 
yükselmesi bakımından, büyük bir faydası olacağı
nı düşünerek bunu istiyordum. Genel direktörlü
ğün son üç senesi zarfındaki teşekkülünden iti-
oaren bu Kadar zaman geçmiştir, beklediğimiz 
neticeyi görmedik ortaya atılan arzu taüak-
kuk etmemiştir. Hatta prensip olarak or
taya attığımız maddeleri de tamamen tatbik 
edememiştir. Gerçi sporun, kendileriyle hususi 
görüştüğüm vakit bir sıhhat ve hekimlik mese
lesi olduğunu kabul etmişlerdir, if'akat hareket
lerinde ve bütün tatbikatlarında hiç bir veçhile 
hekimliğe yer vermemişlerdir, bunyanm her 
tarafında bu, doğrudan doğruya hekimlik işidir. 
Biimünasebe arzetmiştim ki Alman kalkınması
nın başlıca âmillerinden biri olan, beden terbi
yesinin mucidi cerrah Birad'dır. Fransızlar da 
böyle yapıyor, dünyanın her tarafında böyle
dir. Beden terbiyesi genel direktörlüğü şimdiye 
kadar hekimlik için söylediklerimizi pek çıplak 
bir mânada anlamışlardır; onlar zannetmişler ki 
bir doktoru dairesinde oturtmakla iş olup bit
miştir. Bu böyle olmaz, olamaz, istikbalde de ol-
mıyacaktır. Maarif vekili burada yok. Kulak
larına gider zannediyorum. Kendileri burada 
çıplak vacuttan bahsettiler. Yüksek huzurunuz
da tekrar ediyorum ki, çıplak vücûdun ne oldu
ğunu, güneşten yanmış bir vücudun neyi sembo
lize ettiğini bizim beden terbiyesi . tatbikatında 
hatıra bile getirmemişizdir. Beden terbtyesi ge
nel direktörlüğü çıplak vücudu anlıyamadı. 
Hattâ geçen sene kendisine tahsis edilen parayı 
sarfedemediğinden bunu üniformaya tahvil etti. 
Sporcunun üniforması gergin adaleli, yanık vü
cududur. Bu sene Avrupa'dan bazı lâboratuvar 
malzemesi ve sairesinin gelmemesinden dolayı 
esbabı mucibesinde enstitünün bu sebeple teşkil 
olunamadığmı söylüyor. Gözümüzün önüne Ce
becideki Gulhane hastanesini görmüş olsaydılar 
orada neler başarıldığını ve yerli şeylerle ne
ler yapıldığını müşahede ederler ve kendileri de 
istifade ederlerdi. Binaenaleyh ben isdkbalde 
Maarif vekilinin yakasını daha sıkı yakalryarak, 
daha şiddetle konuşacağım. Buradan Maarif 
vekili çıplak vücuttan bahsetti Avrupalıların yap
tıkları gibi çıplak vücut, sıhhatli vücut sözlerini 
daha iyi anlıyalım. Maarif vekâletinden daha 
yakından alâka göreceğini umduğum ve daha sı
kı takip edileceğine emin olduğum için vekâle
tin bu işte muvaffakiyetini candan dilerim. Be
den terbiyesi hiç olmazsa bu andan itibaren yo
lunu bulmaya başlamıştır. İnşaallah aldanmam. 

REİS — Başka mütalâa var mı? Maddelere 
geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Beden terbiyesi kanununa ek kanun 
MADDE 1. — 3530 sayılı kanunun birinci 
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maddesi hükmüne göre Başvekâlete bağlı bulu
nan Beden terbiyesi umum müdürlüğü, kanu
nunda Başvekâleti alâkadar eden vazife ve sa
lâhiyetlerle birlikte Maarif vekilliğine bağlan
mıştır. 

NÂZIM POROY ( Tokad ) — Lâyihadaki 
«Başvekâleti alâkadar eden vazife ve sajlâhiyet
lerle» yerine «Başvekâlete ait olan vazife ve sa
lâhiyetlerle» dersek zannedersem maddeye daha 
vuzuh gelmiş olacaktır. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KİTABCI (Muğ
la) — Arkadaşımızın noktai nazarını kabul 
ediyoruz. 

Fakat alâkadar encümen Maarif encümeni
dir. îstıtraden biz cevap verdik amma.. 

Mf. En. M. M. ÎBRAHÎM ALÂETTİN GÖV-
SA (İstanbul) — Arkadaşımızın teklifini biz de 
kabul ediyoruz. 

REİS — Maddeyi bu şekilde tashih ediyo
ruz. Encümenler de kabul ediyor. 

ABDURRAHMAN MELEK (Gazianteb) — 
Efendim, maddenin yazılış şekli daha muvafık
tır. Eğer arkadaşımızın teklif ettikleri gibi 
«aynı salâhiyetlerle devredilmiştir» denilecek 
olursa, belki yarın Maarif vekâleti yeni bir veç
he vücude getirir, o vakit bu madde mâni ola
caktır. Çünkü gönül ister ki Maarif vekâleti 
salâhiyetini daha geniş istimal edebilsin. Ben
deniz maddenin aynen kalması taraftarıyım. Bu
nu tahdit etmek doğru olmaz. Belki Maarif 
vekâleti bize daha geniş ve yeni bir kadro ile 
gelecektir. Geniş salâhiyetler istiyecektir. 

REİS — Başka mütalâa var mı? Maddeyi tas
hih edilmiş şekilde tekrar okutuyorum. 

Beden terbiyesi kanununa ek kanun 
MADDE 1. — 3530 sayılı kanunun birinci 

maddesi hükmüne göre Başvekâlete bağlı bulu
nan Beden terbiyesi umum müdürlüğü, kanu
nunda Başvekâlete ait olan vazife ve salâhiyet
lerle birlikte Maarif vekilliğine bağlanmıştır. 

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

MADDE 2. — Bu kanun 1 haziran 1942 tari
hinden itibaren mer'idir. 

* 
REİS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Maarif vekili memurdur. 
REİS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 

Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo

rum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kanun 
kabul edilmiştir. 

Beden terbiyesi umum müdürlüğünün bütçe
sinin müzakeresine başlıyoruz. 

2, — Beden terbiyesi umûm müdürîüğülİ9İ3 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/760) [1] 

NECMEDDİN SAHİR (Bingöl) — Sayşı ar
kadaşlar, Beden terbiyesi genel direktörlüğü 
bütçesinde geçen yıl, Büyük Millet Meclisinin 
izhar etmiş olduğu temennilere göre, spor faa
liyeti ve malzemesi ile bölge bütçelerine yardı
ma ait olan kısmının maddî rakamlarla ayrı ay
rı gösterilmesi, tasnif edilmiş olması bize jspor 
Federasyonlarının çalışma imkânları haklımda 
bir fikir vermektedir ve benim arzım da 9 ncu 
faslın 12 nci maddesine taallûk etmektedir. Bu 
12 nci madde ile Bölge bütçelerine yardımj ola
rak 212 144 liralık tahsisat verilmesi Bütçe en
cümenince kabul edilmiştir. 

Arkadaşlar, Doğu bölgemizin birçok mahru
miyet içinde bulunduğu hepimizce malûlüdür. 
Mebusu bulunduğum Bingöl vilâyetinin bir ka
zasına, Karlıova kazasına, yol bulunmadığı!için, 
ancak Muş - Varto yolu ile gidilebildîği için 
geçen yıl Karlı ova kazasına geçerken Muş vi
lâyet merkezine de uğradım. Orada bulundu
ğum sırada diğer yapıcı hareket hamleleri ara
sında, Beden terbiyesine ait faaliyetleri de iler
letmek mülâhazasiyle, daha doğrusu esaslı bir 
şekilde başarmak mülâhazasiyle başlanılmış 
olan çalışmaları, tesisleri gördüm. 

Şarkın, Elâzığ - Van demiryolu ile ballan
dığı devirde bize çok verimli bir manzara arze-
decek olan Bingöl çevresinde, Muş vilâyet jmer-
kezinde bu gibi ümran hareketleri görebilmek 
insanın göğsünü kabartıcı ve gelecek yıllar için 
ümit verecektir. İşte bu bakımdan Muş'ta ya
pılmakta olan stadyomu aynı suretle ümit ve
rici vaziyette telâkki ettim. Muş'ta yapılan stat-
yum, oradakilerin söylediğine göre, o çevrede 
hudutsuz bir spor hareketi yaratacak vaziyette
dir. Benim gördüğüme göre tribün kısmı bitiril
miştir. Bölge binası da inşa edilmiştir. Yalnız 
sahanın toprak işleri hemen tamamlanacak va
ziyetten çok uzaktır. Bu sahanın toprak tesvi
ye işlerini yapabilmek, başarabilmek için yar
dıma ihtiyaç vardır ve bölge tarafından Beden 
terbiyesi genel direktörlüğüne baş vurulmuş ve 
yardım istenilmiştir. Çok temenni etmek istiyo
rum ki, demin kabul ettiğiniz kanunla Maarif 
vekâletine intikal eden Beden terbiyesi genel 
direktörlüğü Çapakçur, Muş gibi uzak yer
lerdeki spor hareketlerini kamçılıyabilmek ve 
başlanmış olan spor hamlelerini ileri götürıjaek, 
spor ilgisini, zevkini gerçek aşılıyabilmek ve 
gereken tesisleri, sahaları kurabilmek ve verilen 
emekleri heder etmemek için kendisinin mevzu
atı dahilinde bölge bütçelerine yardımda bulu
nacaktır. Bu arada şunu arzetmek istiyorum: 
Beden terbiyesi genel direktörlüğü kendi büt-

[1] 170 sayıh bmmayazı saptın sonundadır, 
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çesine konulmuş olan bu yardım tahsisatından 
yardımda bulunurken inşasına başlanılmış olan 
sahalarda ki, işleri biran evvel bitirmek için 
acaba bir tercihte bulunamaz mı? Ümit etmek 
isterim ki, Beden terbiyesi genel direktör
lüğü bu paraların, bu yardımların tevziinde bu 
esası kendi mevzuatiyle telif edecek ve Çapak-
cur gibi yerlerde de bu spor hamlelerini sağla
mak için yardımda bulunacaktır. Maarif veki
limizden bunun teminini rica ediyorum. 

ABÎDÎN DAVER (istanbul) — Muhterem 
arkadaşlar, Beden terbiyesi işleri hakkında eski 
bir sporcu sıfatiyle bir kaç söz söylememe mü
saadenizi rica ederim. Son günlerde İstanbul'da 
iki spor bayramında bulundum, ikisinde de 
yüzümüzü ağartan yalnız mektepliler oldu. Be
den terbiyesi mükellefleri kendilerinden bek
lenen varlığı maatteessüf gösteremediler. Bi
rer gösterişten ibaret olan ve nihayet bir hafta 
on gün zarfında daha muntazam bir hale konul
ması mümkün bulunan hareketlerde bile bü
tün oradaki seyircileri güldürecek kadar zayıf 
bir halde idiler. Mekteplerde daha iyi spor 
yapıldığının en büyük dedili, benim spor sa
hasında gördüğümden ziyade, Trabzon lise
sinin, futbol takımının bir çok beden terbiyesi 
mükellefleri ve gençlik kulüplerini yenerek 
tâ Ankara'ya kadar iyi bir şekilde gelmesidir. 
Bu sözlerimle Beden terbiyesi umum müdürlü
ğünün bir şey yapmadığını söylemek istemiyo
rum. Fakat Umum müdürlüğün teşekkülünden 
beri bu kadar zaman geçtiğine ve ona verilen 
paralara nazaran verimi çok az olmuştur. Umum 
müdürlük, arkadaşımız Adnan Menderes'in za
manındaki spor teşkilâtına nazaran bilhassa 
bu işin spor kısmında muvaffak olmuştur de
nilemez. Spor zorla değil, sevgi ve hevesle ya
pılır. Umum müdürlük sporu zorla yaptırabi
lir bir şey telakki etmiştir ve sporcuları, kendi 
düşüncelerine göre bir nevi tazyika tabi tutmuş
tur. Bu zor hareketi de bir takım gençleri spor
dan uzaklaştırmıştır. Umum müdürlüğün ken
di çalışma vasıtaları olan, spor kulüpleriyle iyi 
iş birliği yaparak kendi çalışmalarını onların 
çalışmalariyle ahenktar kılması lâzımdı. Fakat 
Umum müdürlük spor kulüpleriyle hiç bir zaman 
anlaşamamıştır. Orada çalışan amatör idareci
lerle bir türlü sevgiye, anlaşmaya müstenit bir 
iş birliği yapamamıştır. Bu yüzden de kulüp
lerle Umum müdürlük arasında mütemadi çekiş
meler olmuştur. Bundan da yalnız spor zarar 
görmüştür. Umum müdürlük, futbolda bazı 
vakalar oluyar diye futbola kar^ı bir husu
met duymuştur. Halbuki ekmek bıçağiyle de 
adam öldürülebiliyor, diye bütün ekmek bıçak
larını ortadan kaldıracak değiliz ya. Futbolda 
çıkan hâdiseleri önlemek, futbol gibi memlekette 
çok rağbet görmüş ve gençler arasında iş birliği 
temin eden, cesareti artıran, sürati kararı ço
ğaltan bu sporu baltalamağa lüzum yoktu. 
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Sporcuların kulüplere tescili işinde Beden ter
biyesi genel direktörlüğü hayret edilecek tena
kuzlara düşmüştür. Bir kulüpten çıkan bir genç 
eskiden, dokuz ay müsabakalardan hariç tutu
lurdu. Bu müddet günün birinde bir haftaya 
indirildi. Bir ay sonra bir seneye çıkarıldı. 
Şimdi de iki seneden fazla olmuştur. Bir spor
cunun iki sene spordan menedilmesi demek sen 
artık sporu bırak; göbeğini şişir demekten baş
ka bir şey değildir. Böyle daha bir çok misaller 
zikredilebilir, fakat teferruata ait işlerle ba
şınızı ağrıtmak istemiyorum. 

Esasen Beden terbiyesi umum müdürlüğü 
şimdi Maarif vekâletine bağlanıyor. Maarif 
vekâleti terbiye işlerimizin hepsinde olduğu gi
bi spor ve beden terbiyesi işini deruhte etmek 
üzeredir. Şimdiye kadar Beden terbiyesi umum 
müdürlüğünün programsız denilebilecek bir 
manzara arzeden faaliyetlerin Maarif vekâle
tinden artık programlı bir şekle konmasını is
teriz. Bu arada Beden terbiyesi umum müdür
lüğünün kuramadığı bir de Beden terbiyesi 
yüsek okulu vardır. Buna enstitü de denilmiş
tir. Şimdiye kadar açılamamıştır. Bina ve 
milyonlar düşünüldüğü için yapılamamıştır. 
Mesele binada ve milyonlarda değildir. Gazi 
terbiye enstitüsündeki beden terbiyesi şubesini 
genişletmek suretiyle bunu da tahakkuk ettir
mek mümkündür. Bu işler bu sahada uzun 
müddet çalışarak yetişmemiş adamların başa
racakları işler değildir. Almanya'da, Berlin'
de bir çok hususi mektepler olduğu gibi ayrı
ca yüksek jimnastik mektebi ve onun yanmda 
da yüksek spor mektepleri vardır. Yüzlerce 
genç orada yetişir, muallim olurlar. Bizde de 
mutlaka bu işi mektepli şekle sokmak ve mü
tehassıs spor öğretmenleri, antrenörler yetiş
tirmek ve bunları çalıştırmak zamanı gelmiş ve 
geçmiştir. Büyük Şefimizin istediği sporcu an
cak bilgili ve mütehassıs insanlar elinde ve 
iViaariim idaresi altında yetişebilir. Bu iş teş
kilâttan ziyade, kanundan ziyade hakiki müte
hassıs işidir. Eğer beden terbiyesi, şimdiye ka
dar mütehassısların idaresi altında olsaydı, 
yani bu mütehassıslar bol bol bulunsaydı şim
diye kadar alman neticeler daha çok iyi olur
du. Maarif vekâletinin bu vadide mektepler
de gösterdiği muvaffakiyeti beden terbiyesi 
işlerinde de göstermesini dilerim. 

İBRAHİM DIBLAN (Kocaeli) — Muhte
rem arkadaşım Abidin Daver bir çok fikirle
rimi söylemiş bulunduklarından dolayı hem fi
kirlerine iştirak eder, hem kendilerine teşek
kür ederim. Beden terbiyesi umum müdürlü
ğü mühim, hakikaten sarfedüecek yerlerden 
kısmış ve hiç masraf gösterilmiyecek yerlere 
bol bol sarfetmiştir. Meselâ : «Kitap, mecmua, 
gazete mubayaa, abone, neşir, tercüme bedel
leri ve propaganda masrafları» diye 27 850 
lira gösteriliyor. Buna emin ve kaniim ki arka-
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daşlar, bu paranm beş bin lirası hakikaten 
mecmua ve kitaplara sarfedilmiştir kanaati 
yoktur bende. Bu paralar belki, arada sırada, 
radyolarımızı dinlerken işittiğimiz spor propa
gandası diye spor hakkında yapılan neşriyata 
sarf ediliyor. 

HAMZA ERKAN (Afyon Karahisar) — 
O da lâzım. 

ÎBRAHlM DIBLAN (Kocaeli) — Bu neşri
yat arasmda sporla alâkadar olan ve hakika
ten sporcu olan arkadaşlar bu gibi meseleleri 
bol bol gazetelerle neşir ve ilân etmektedirler. 
Spor faaliyetleri meyanında 11 nci madde ola
rak «beden terbiyesi ve spor malzemesi için 
214 142 lira» masraf gösteriliyor arkadaşlar. 

Bu parayı, ben kendi kendime soruyorum, 
az çok spor idareciliği yaptığım için kendi 
kendimden soruyorum, bu parayı acaba Umum 
müdürlük nereye sarf edebilir? Bilhassa Türk 
gençliğinin sporda terakkisi için bir madde 
vardır, o da maalesef geçen seneki bütçede 
konmuş olan tahsisat, hakikaten mahalline sar-
fedilmediği için, Bütçe encümenimiz haklı ola
rak bütçeden kaldırmıştı. O da 300 000 lira
lık bir meblâğ tutuyordu. Arkadaşlar, bu se
ne yine varidat meyanında, büyük bir tees
sürle görüyorum, 250 000 lira yine geçen sene 
bütçesinden bu önümüzdeki sene bütçesine na
kit olarak devrediliyor. Mademki bu paraların 
mahalli sarfı yokmuş, neden bütçeye konu
yor? Ben buna hayret ediyorum. Bölgelere 
yardım faslı kaldırılıyor, ki asıl faaliyeti gös
teren bölgelerdir. Bölge gençliğini spordan 
menederken böyle bol bol, bilhassa merkez ta
rafından paraların sarfını ben doğrusu hiç bir 
suretle müsamaha gözü ile görmüyorum. 

Abidin Daver arkadaşımın buyurdukları 
gibi; futbol aleyhinde Umum müdürlükte müt
hiş bir cereyan var. Fakat bu cereyanın neden 
neşet ettiğine de akıl erdiremiyorum. Arka
daşlar, futbol demek, yalnız sahada gördüğü
müz gibi topu kovalamak değildir. Futbola 
başlarken atletizmden bir çok lüzumlu spor 
hareketleri yapılır. Bilhassa hakikaten beden 
terbiyesi ve atletizmi futboldan evvel yapmak 
şart ve elzemdir. 

ikinci mesele, Umum müdürlük böyle böl
gelere hiç bir suretle yardım etmezken ve böl
ge kulüplerini yaşatabilecek yegâne spor, fut
bol iken ve bu yüzden temin ettikleri gelirle 
diğer sporları yürütmeğe çalışırken, bu spo
ru baltalamağa kalkmak ve bu spora hiç bir 
suretle yardım göstermemek, bütün sporları bal
talamak demektir. Arkadaşlar biraz evvel bü-
jiık bir memnuniyetle kaydettiğim, teşkilâtın 
Maarif vekâletine geçmesini alkışladığımı tek
rar ediyor ve Maarif vekilimizden bu hususta 
doğrudan doğruya alâka göstererek sporun 
Türk gençliği arasmda terakkisi için lüzumlu 

işlerin ve mevcut kanunda yapılması icabeden 
tadilâtın biran evvel Yüksek Meclise arzını rica 
ediyorum. 

FAZIL AHMED AYKAÇ (Elâzığ) — Aziz 
arkadaşlarım, gerek gençliğimizi ve gerek mem
leketimizin cismani ve ruhani istikbalini çok 
yakından alâkadar eden esaslı bir mesele üze
rindeyiz. Binaenaleyh gerek Hükümetin bu 
bapta gösterdiği dikkat ve gerek muhterem he
yetimizin izhar ettiği hassasiyet çok yerinde-
diı. Bendenizin bu bapta huzurunuza çıkışımın 
sebebi küçük bir şe,y içindir. Ekseriya dikkatle 
görüyoruz ki bizim aramızda bedeni terbiye 
mefhumunun şu veya bu parçasına muarız veya 
muhalif bir takım kimseler varmış zahabı or
taya sürülmektedir. Öyle bir şey yoktur arka
daşlar. 1908 de Meşrutiyet ilân edildiği tarihte 
bu hürmetkar arkadaşınız, memleketimizin bir 
terbiye müessesesinde acizana çalışmağa başla
mış ve o zamandanberi âciz kalemiyle memle
kette bedeni terbiye mefhumunu, diğer terbiye 
mefhumlarının başında tutmak için çalışanla
rın arkasındadır. 

Bunlar arasında biliyorum ki, oyunlar var
dır, jimnastik vardır, spor avrdır. Terbiyei be
deniye mefhumu, herşeyden evvel bir sıhhi ter
biye mefhumudur. Bizatihi tababet ilminin kad
roları içinde mütalâa edilmektedir ve bir mem
leket gençliğini sıhhatli olarak ve ruhunu kuv
vetlendirerek yetiştirmek sporun ancak bu 
usuller dahilinde tatbik edilmesiyle kabildir. 
Böyle olduğuna göre bizim bugün izhar ettiği
miz temenniler de spor böyledir veya şöylejdir 
demekliğimiz bir indiyattır. maruzatım, bu iş, 
Maarif vekâletine, memleketin irfaniyle, her 
şeyile meşgul olan bir müesseseye intikal etti
ğine göre, bunun fen ve sıhhat kadrosu içinde 
mütalâasını temenniden ibarettir. Bizzat be
nim kendi evlâtlarım sporcudurlar. Bunlar için
de mingayri haddin memleketimizin spor haya
tında başta gelecek kadar faaliyet gösterebilen 
naçiz vücutlar vardır. Sebebi, kendileri de ba
baları gibi fennin, ilmin dediğine dikkat etmiş
lerdir de onun için. Böyle olmasaydı bugün! iş
gal ettikleri mevkie gelemezlerdi. Temennimiz, 
aynı dikkatin bu sahada şimdiden sonra da ce
reyan etmesidir. Geçen gün Maarif vekili arka
daşım çok mesut edici bir şey söylüyordu: Faali
yetimizin esas düsturu, hâdisatı ilimci gözüyle 
görmek ve o mütalâanın verdiği işlere göre 
hareket etmektir. İşte benim şahsan istediğim. 
Öyle zannediyorum ki muhterem Heyetinizin şu 
bu beyanatla ortaya sürmek istediği arzu da 
bundan ibarettir. Şimdiden sonra daha muvaf
fakiyetli çalışmalar ve onun neticelerinden he
pimizin mesut olmamızı temenni ederim. Mâru
zâtım bundan ibarettir. 

MAARİF V. HASAN ÂLÎ YÜCEL (îzmir)! — 
Arkadaşlarım, biraz önce kabul buyurduğumuz 
muaddel kanunla Başvekâlete bağlı olan Be-
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den terbiyesi umum müdürlüğü Maarif vekilli
ğinize vazife olarak verilmiş bulunuyor. Bende
niz için kanunun ifade ettiği mâna; «bu teşek
külü al, tetkik et ve şimdi burada arkadaşları
mın söylediği, tenkit ettiği cihetleri nazara al ve 
daha diğerlerini de gözünün önünde tut ve işi 
tenkit edilmiyecek şekilde ve âzami kudretle 
idare et» manasınadır. Çünkü Maarif vekilliği
ne intikal eden bu teşkilâtı intikal etmeden ön
ce bendenizin bilip malûmat arzetmeme fiilen 
imkân yoktur. Burada arkadaşlarımın bütçenin 
muhtelif maddeleri hakkında söyledikleri husus
ları hemen şurada şimdiye kadar idare eden ar
kadaşıma sorup aldığım cevapla iktifa ederek 
kendimi vazifemi ifa etmiş sayamam. Onun 
için kanunun Yüksek Heyetiniz tarafından ka
bulünü bu mânada anlıyorum. 

Abidin Daver arkadaşımın iki, üç seneden-
beri, daha önceden yapılmış faaliyetlerin hızmı 
arttırmak suretiyle bugünkü iyi hale geldiğini 
söylediği okulları yetiştiren arkadaşlarımın, bu 
işte uğraşan, emek veren insanların muvaffa
kiyetlerine işaret etmek; Abidin Daver arkadaşı
ma, teşekkür ederken bu teşekkürün zımnında 
onlara da şükranlarımı ifade etmek istiyorum. 

Beden terbiyesi dâvası, bütçemizin heyeti 
umumiyesi müzakere edilirken, burada arzetti-
ğim gibi, terbiye meselesinin bel kemiğini teşkil 
etmektedir. Biraz önce kabul buyurdunuz ka
nunla bu terbiye dâvasının halli Maarif vekâ
letine intikal etmiş bulunuyor. Arkadaşlarımın 
arzularına uyarak bu mesele üzerinde de dik
katle durmak, mütehassısların düşüncelerini 
öğrenmek, başka memleketlerde bu işler için 
neler yapıldığını anlamak gerek Parti ve gerek 
bu teşekkül tarafından yapılmış tetkiklere 
muttali olmak, bu işten anlıyanları dinlemek 
ve bu suretle sevimli, sempatik, her bakımdan, 
Devlet bakımından, hususi teşekküller bakımın
dan memleket gençliğinin teşkilâtı için, okul 
içinde ve dışında, büyük, sıhhatli ve canlı bir 
teşkilât kurmak emelimizdir. Bunun haricinde 
Beden terbiyesi umum müdürlüğü bütçesi için 
bilip size söyliyebileceğim başka bir söz yoktur, 
bendenizi mazur görürsünüz (Kâfi, kâfi sesleri). 

ZİYA GEVHER ETÎLt (Çanakkale) — Ar
kadaşlarım, evvelce kabul edilen kanun, vekilimi
zin beyan ettiği gibi, ikiliği ortadan kaldırarak 
umumî beden terbiyesine yeni bir şekil vermeğe, 
Maarif vekâletini memur ettik. Ben tabiatiyle 
ne bütçe hakkında ne de bunun üzerinde söz 
söylemiyeceğim. Yalnız her sene gerek Maarif 
bütçesinde, gerek beden terbiyesinde daima söy
lediğim lâfı burada tekrar edeceğim: 

Arkadaşlar, çocuklarımızın bir çokları için, 
yaşadıkları hayat şartı ve evlerinin şartı nazarı 
itibara alınarak, nasıl diğer feyizleri mektepten 
bekliyorsak beden terbiyesini de mektepten bek
lemek mecburiyetindeyiz. Yani bir Türk çocu-
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ğu mektebe gittiği zaman, bir vakitler vardı, 
bilhassa leylî hayatı yaşayanlarımız pekâlâ bi
lirler, mektebe gittiği vakit behemehal jimnas
tik yapmalıdır. Yarım saat mi, çeyrek saat mi, 
on dakika mı, her ne ise, mektep mutlaka her 
sabah beden terbiyesi ile başlamalıdır. Birinci 
kampana beden terbiyesi olmalıdır. Sonra mek
tepte ders bitti mi, çocuk evine gitmeden evvel, 
mutlaka sonuncu kampana yine beden terbiyesi 
için olmalıdır. (Kampana değil sesleri). Pekâlâ 
çan diyelim. Çünkü hepimiz bu yaşta, ben dahi, 
beden terbiyesinden mahrumuz. Eğer ben sabah
lan kalktığım zaman, hayatî vazife olarak diğer 
işlerimi ifa etmeden evvel, beden terbiyesi va
zifesini ifa etmiş olsaydım elbette huzurunuzda 
daha yüksek söylemek kudretini kazanabilirdim. 
onun için hayatta daima beden terbiyesine 
ehemmiyet verelim. Arkadaşlar, neslimizin gel
diği Altay'larda bu iş böyledir. Türk gibi kuv
vetli sözü Altay'larm bu terbiyesinden gelmiş
tir. Biz onların evlâdıyız. Türk dinamizmi 
denilen bu günkü akidesi, Türkün nefsinde mev
cut olan bir kudrettir ve dinamizm bu suretle 
beden terbiyesinden doğmuştur. Arkadaşlar, 
eski yasanın bir maddesinin, harp için hazırla
nan ordunun ve ihtiyarların bile, senede bir de
fa, harp olmadığı zaman, umumî av mecburiye
tini koymuş olması o yasanın beden terbiyesine 
verdiği kıymeti ifade eder. îşte beden terbiye
sinin tarihi kıymeti bu kadar büyüktür. Türk 
dinamizmi bundan gelir. Bedeni kabiliyetimizi 
kaybetmemiz, işte bu güzel inancımızı bırakmış 
olmamızdandır. Öyle ümit ediyorum ki, hem • 
bedenen cevval, hem de ruhan dinamik olan 
Maarif vekilimiz bu ruhu, vekâlete, memurlara, 
bunu öğretecek beden terbiyesi hocalarına ve 
talebeye aşılıyacak ve bize bu ikiliği kaldırarak • 
bir beden terbiyesi verecek ve bunu verirken, 
evlâtlarımıza ilk ders ve son ders beden terbi
yesi yaptıracak ve evlerine öyle gönderecektir. 
Yalnız bir şey sormak istiyorum. Maarif vekâ
leti bu işi üzerine aldığı zamsîn, muvaffak ola
madığı; aşikâr olan, şimdiki teşkilâtın bütün 
kadrosunu benimsiyecek mi? Bunu eğer benim
seyerek yaparsa asla muvaffak olamıyacaktır. 
Çünkü beden terbiyesi teknik bir iştir. Bunu 
ancak teknisyenler yapar. Maarif vekâleti de 
bu elemanlardan mahrum değildir. Bilirsiniz ki, 
arkadaşlar, epeyi zamandanberi, hattâ Cumhu
riyetten evvel isveç ve diğer memleketlere bil
hassa biz de bir takım terbiyei bedeniye 
hocaları gönderdik. Bu gençlerimizi kabiliyet
lerini izhar ederek bu ehliyeti iktisap edip 
gelmişlerdir. Fakat hepsi tâli hizmetlerde kul-
nılmışlardır. 

Şimdi söylemek istediğim şudur ki, evvelâ 
teknisyenleri, sonra gençlikle uğraşanların mut
laka genç anasır olması nazariyesini buraya da 
koyacaklar mı? Maarif vekilinden onu soru
yorum. 
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MAARİF V. HASAN ÂLİ YÜCEL (İzmir) 

— Efendim, arkadaşımın suali bence mukad
der bir sualdir. Biraz önceki beyanatımda bu 
noktalara cevap vermiştim sanıyorum. Şimdi 
sarahaten söyliyeyim : Henüz ne şahısları, ne 
mevzuatı bilmemekteyim. Tetkik edeceğim ve 
verdiğiniz mesuliyeti, her zaman olduğu gibi 
duyarak ona göre hareket edeceğim. (Güzel, 
kâfi, maddelere sesleri). 

REİS — Başka söz istiyen yoktur. Madde
lere geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Beden terbiyesi umum müdürlüğünün 1942 
malî yılı Bütçe kanunu 

MADDE 1. — Beden terbiyesi Umum mü
dürlüğünün 1942 malî yılı masrafları için bağlı 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (825 405) 
lira tahsisat verilmiştir. 

A - CETVELİ 
F. Lira 
1 Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö

re verilecek zamlar 73 588 
REİS — Kabul edilmiştir. 

2 Ücretler 112 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 

3 Tahsisat, tazminat 19 701 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 Harcırah ' 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

5 İdare masrafları 27 630 
REİS — Kabul edilmiştir. 

6 Kitap, mecmua, gazete muba
yaa, abone, neşir, tercüme be
delleri ve propaganda masraf
ları 27 850 
REİS — Kabul edilmiştir. 

7 İnşaat, tesisat 5 202 
REİS — Kabul edilmiştir. 

8 Talim ve terbiye öğretmen ve 
eğitmen yetiştirme masrafları 100 001 
REİS — Kabul edilmiştir. 

9 Spor faaliyetleri 447 973 
REİS — Kabul edilmiştir. 

10 Geçen yıl borçları 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

11 Eski yıllar borçlan 725 
REİS — Kabul edilmiştir. 

12 1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek it
fa karşılığı 35 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Beden terbiyesi umum [mü
dürlüğünün 1942 malî yılı masraflarına karşı
lık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (825 405) lira tahmin edil
miştir. 

F. 

B - CETVELİ 

Umumî bütçeden yardım 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Faiz 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Matbu evrak satış bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mecmua, kitap ve broşür satışı 
bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Beden terbiyesi ve spor malze
mesi, şilt, kupa, madalya ve 
emsalinin satış bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Beden terbiyesi ve spor müsa
bakaları hasılatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Yardım ve teberrular 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müteferrik hasılat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Geçen seneden müdevver nakit 
mevcudu 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
572 400 

2 500 

500 

250 000 

(İkinci madde tekrar okundu). 
REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Beden terbiyesi umum mü

dürlüğünün 3656 sayılı kanunun 19 ncu madde
sine dahil müteferrik müstahdemleriyle mez
kûr kanunun mevzuu haricinde kalan memur
ları ve nakil vasıtaları bu kanuna bağlı ^D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi merbutu cetvelle birlikte 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Fasıl numaralariyle unvan
ları bağlı (E) işaretli cetvelde yazılı tertipler
den idaresi zaruri görülen muvakkat mahiyet
teki hizmetler için aylık ücretli müstahdemler 
kullanılabilir. Bunların kadroları îcra Vekilleri 
Heyeti karariyle tesbit ve mütaakıp yıl bütçe
siyle Büyük Millet Meclisine tevdi olunur, i 

Bu tertiplerden idare olunacak hizmetler 
kadrolarının bütçede mevcut diğer bir hizmkin 
ifasına müteallik kadrolara ilâve mahiyetinde 
bulunmaması şarttır. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. | 
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MADDE 5, — Gecen yıl borçları tertibine 

mevzu tahsisat kifayet etmediği takdirde işbu 
borçlar, taallûk ettikleri hikmetlere tekabül et
mek üzere cari yıl bütçesine mevzu tahsisattan 
mezkûr tertibe Maarif vekilinin muvafakatiyle 
naklen tesviye olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzecüyorum. Ka
bul buyuranlar,., Sataiyenler,.. Eabul edilmiştir. 

MADDE 6. - - Maarif vekâleti Gazi terbiye 
enstitüsü bidon terbiyeû şubesinde okutturula
cak taiebnnin adtdiyle beheri için ibate, iaşe, il-
bas va ia^ü bedeli olarak verilecek senelik ücret 
miktar; Maarif vekâletiyle müştereken tesbit edi-
miktarı iüaartf vekaletiyle müştereken tesbit 
edilerek Maarif vekaleti hesabına Maliyeye te
diye edilir. Bu suretle yatırılan para bir taraf
tan varidat bütçarûne irat ve diğer taraftan 1942 
malî yılı Maarif vekâleti bütçesinde bu enstitü 
için mevcut bulunan tertiplere ilâve olunur. 

BEİS -- Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. - u'mum müdürlük bütçesinin 
9 ncu spor faaayatlerl faslının 1 ilâ 10 -nen mad
delerinde yazılı federasyonlar faaliyeti dolayı-
•siyle elde edilen haklat ve mezkûr faslın II 
ııei maddesine UVSVKU tahsisattan mubayaa edi
len beden terbiyesi ve spor malzemesinden 
beden tarMyed bölgeleriyle eşhasa maliyet be
deli üzerinden yapılan satış tatarları ve umum 
müdürlükçe güncük eğitmeni yetiştirmek üzere 
açılacak kurslara aaa'ai va gayri raamî diğer 
teşekkül ve müessesafciau gönderilecek talebeler 
için bu teşekkül ve müesseselerle umum mü
dürlük aranmda yapdaoak anlaşma ile tesbit 
edilerek tahsil olunacak tedris ücretleri bir ta
raftan umum müdürlüğün varidat bütçesinde 
açılacak hususi fasia irat ve diğer taraftan mas
raf büteesinduki aiakah tertibe tahsisat olarak 
ilâve edilir. 

EEÎ3 — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

-B& 3. •-• Bu kanun 1 haziran 1942 ta
rihinden itibaren meridir. 

BEİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

BEİS ----- Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun hayati umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. 

3. —Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 194-2 malî yılı bütçe kanunu Uıyifrmı ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/768) [1] 

[Ij 166 sayılı batmayazt zabtın sonundadtr, 

REİ& — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen nar mı< 

EMİN ASLAN TOKAD (Denizi) — Arka
daşlar, kendine tevdi edilen sırlan, fikirleri ve 
kıymetleri memeleketin bir köşesinden diğer 
bir köşesine nakletmeğe memur ettiğimiz Pos
ta, telgıaf ve telefeon umum müdürlüğü bütçesi 
22 kü&ür milyon lirayı tutmaktadır. Bu kadar 
mühim bir parayı harcıyan bu idareden acaba 
beklediğimiz randımanı alıyor muyuz? Kıymetli 
raportör arkadaşımızın değerli raporunu oku
duktan sonra gerçi kısmen endişelerimizi hallet
miş oldum. Fakat itiraf ederim ki, memleket 
dahilinde yaptığım uzun tetkik seyahatlerinde, 
gerek bina gerek memur w gerekse mr İzeme ba
kımından, memurların vazifelerini rörme ve 
başarma bakımından bu idareyi muhtacı ıslah 
görmekteyim. Benim ihtisarım olan bir mevzu 
olmamakla beraber iki üç saatte gidecek bir 
telgrafın üç günde, iki günde gidecek mektup
ların da on günde gitmesi... görülüp dururken 
bu itibarla ihtisasa ihtiyaç göstermiyecek kadar 
bariz hatalar vardır. Bu itibarla Devlet Demir
yollarında ve deniz işletmesinde olduğu gibi bu 
idarenin de, (öyle zannediyorum ki, bu hata
lar memur elemanlarının noksanlğından ve ki-
f.aye+3iz!i#mden ileri gelmektedir ve binaen
aleyh bu işler muntazam yürümüyor) daha mun
tazam daha modern bir surette memleketin ihti
yaçlarına cevap verebilmesi ve iyi çalışabilmesi 
için eskisi gibi memurların kıymetlendirmesi ve 
memleket içindeki münakalâtın muntazam ve 
modern bir surette Türk Cumhuriyetinin şanı
na, -şeretme uygun bu surette yürümesi ica-
betmektedir. Binaenaleyh bunun içinde Mü
nakalât vekilimizden Devlet Demiryoların-
da ve Denizyollarında olduğu gibi bu mü
essesemizde de mektepler ve kurslar açarak 
memurların lâzımı gibi yetiştirmesi ve bu 
işte alâkası ve bilgisi yeter olmıyjai ve mes
leğe yabancı olan elemanları temizlemek sure
tiyle bu idareye modern bir şekil ve çehre ver
mesini bilhassa vemenm ederim. 

SÎNAN TEKELÎOĞLU (Seyhan) — Posta, 
telgraf umum müdürlüğü bütçesi müzakere edi
lirken memleketimizin her inkılâbında pek bü
yük kahramanlık ve fedakârlık göstermiş olan 
posta memurlarının feci vaziyetlerine bir niha
yet verilmesi çin Münakalât vekili amiral Haz
retlerinden istirham ederim (Hazretleri var mı 
sesleri, gülmeler). 

Muhterem arkadaşlar, pekâlâ biliyorsunuz 
ki her inkılâbımızda bize ellerinden geldiği ka
dar fedakârlık ve kahramanlık gösteren bu 
zavallı insanlar çok mağdurdurlar (Doğru ses
leri). İnkılâbımızın, bilhassa millî inkılâbımızın 
kahramanları yanında en büyük fedakârlık gös
teren bu insanlar bu az maaşla bir çok çoluk, 
çocuk beslemek mecburiyetindedirler. Bunların 
maaşlarını tetkik edersek görürüz ki yirmi se-
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nedenberi yirmi lira maaşla sürünüp hayatları
nın sonuna kadar kifafınefs etmek mecburiyetin
de kalıyorlar. Bitemamiha bunlar vazifelerini 
yapıyorlar, gece ve gündüz işleri ile meşgul ol
maktadırlar. Hattâ öyle zamanlar olur ki gece 
ve gündüz çalıştıkları için günlerce çoluk, çocuk
larını göremezler, böyleleri çoktur. Bilhassa 
son Barem kanunu kabul edildikten sonra on 
yedi buçuk lira maaşlı olan memurlar yirmi li
raya geçirilmişlerdir. Fakat bu zavallılar Ba
rem kanunu çıkalı üç sene olduğu halde henüz 
bu yirmi lira maaşı alamamışlardır. Bunların 
içinde yirmi senedenberi bu maaşla çalışan in
sanlar vardır. Onun için sayın vekilimizden 
bunların haklarının siyanet edilmesini istirham 
ediyorum. 

ZÎYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar
kadaşım Sinan'ın üzerinde durduğu iş hakikaten 
Devletin meşgul olması icabeden bir meseledir. 
Arkadaşlar, Devlet memurları arasında iki un
sur şimdiye kadar daima bu müşkülâta mâruz 
kalmıştır. Birincisi, zabıta vazifesini ifa eden 
polislerimiz idi ki, son zamanda onlara müm
kün olan terfihi yapabildik. Hakikaten şimdi 
geçinmeleri için lâzımgelen parayı alırlar ve ge
çinebilirler. Fakat posta, telgraf memurlarına 
bu işi yapamadık. Devlet teşkilâtı arasında 
yegâne geride kalmış olan memurlar Posta, tel
graf umum müdürlüğü memurlarıdır. Bu me
murlar terfih ettirilebilir, idarenin bütçesi bu
na müsaittir, varidatı buna müsaittir. Fakat 
o varidatı o suretle tevzin etmek ve o surele 
taksim etmek lâzımdır ki, bu memurlar bundan 
istifade edebilsin. Onun için Hükümetten ben 
de ricada bulunuyorum. 

Polisler gibi, geri kalmaması lâzımgelen on
ların terfihlerini de, Devlet teşkilâtında biricik 
geri kalmış olan Posta, telgraf memurlarının va
ziyetlerini, gelecek seneye kadar, düzeltici bir 
tedbir alarak buraya getirmelerini rica ediyo
rum. 

ALI RIZA ESEN (Siird) — Sayın arkadaş
larım , bendeniz Siird mebusu olmak dolayısiyle 
dairei intihabiyem hakkmda orada. Posta, tel
grafa ait gördüklerimi arzetmek istiyorum. Bu
rası şark vilâyetlerinin ve Irak'm telgraf hat
larının geçtiği ana hat merkezidir. Buradaki 
memurlar iki daireye ayrılmıştır. Burası caz 
tâbir ettikleri iki binadan ibarettir ki sıhhi du
rumları çok fena bir vaziyettedir. Biz gidip 
gördüğümüzde bu memurların ahvali sıhhiyele
rini ve bu husustaki durumlarını temin edecek 
bina yapılmasını rica etmiştik. Bu hal hâlâ de
vam etmektedir. Bunu Vekil Beyden bilhassa 
rica ediyorum. Bu memurlar iki daireye ayrıl
mışlardır. Birisi teknisiyen, birisi de idare kıs
mı. Müdürleri de bunları kontrol edecek bir va
ziyette değildir. Buradaki memurlar çok fena 
vaziyettedirler. Demin burada arkadaşların söy
lediği gibi bu arkadaşlar feragati nefisle çalış

maktadırlar. Bendeniz buna yakınen şahit ol
dum. Şunu rica ediyorum ki burası saten müsa
it değildir. Bunlara bir bina temin etmek, şim
di her ne kadar mümkün değilse de, âtiyen ya
pılmak için şimdiden projelerinin hazırlanması
nı- rica ederim. 

İkinci noktayı da tebarüz ettirmek istenim; 
Posta, telgraf memurlarının diyebilirim ki % 80 
i yüksek tahnil görmemişlerdir. Orta, lise tah
sili görmemişlerdir. Bu vaziyete göre bu adam
lardan lâ/yikıyle istifade edilememektedir. Zi
ya Gevher arkadaşınım da söylediği gibi,; bu 
adamlara da polis ve erlere veribn tayınat gibi 
bir §63/ verilirse bunları tatmin etmiş oluruz. 
Çünkü bunlar gece gündüz çalışmakta, kalori 
sarfetmektodir. Bu kaloriyi telâfi etmek lâ
zımdır. Bunun için teşebbüste bulunmasını 
Vekil Beyden rica ederim. 

BEİS — Açık reye iştirak etmiyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

G-ALÎP GÜLTEKÎN (Konya) — Arkadaşlar, 
Posta, telgraf bütçesi görüşülürken bendenizin 
de Vekil Beyden bir istirhamım olacak. 

Malûmu âliniz son zamanlarda nahiyeler
de, kazalarda ve köylerde dahi halkı okutmak is
tiyoruz. Halbuki kazada bile kaymakam veya 
hekim kendisine lâzım olan kitap veya mecmu
ayı bulamıyor. Malûmdur ki bu kitap ve mec
mua satışında beyiye pek az olduğu için bayiler 
buna heves etmiyorlar. Onun için kaza ve na-
hiyelerdeki yeni okutmıya başladıklarımız ve
ya münevverler kitap ve mecmualardan mah
rum kalıyorlar. Eunun için bazı memleketler
de olduğu gibi, Posta, telgraf idaremizin de, 
parasını alıp vermek üzere, kitap ve mecmu
aları kaza ve nahiyelerdeki münevverlere götü
recek teşkilâta tevessül etmesini Münakalât ve
kilinden rica ediyorum. 

MÜNAKALÂT V. AMİRAL FAHRİ EN
GİN (Samsun) — Muhterem arkadaşlar, son se
neler zarfında posta ve telgraf işlerimiz pek 
çoğalmıştır. Bilhassa mektuplar ve telgraflar 
normal senelere nazaran üç misli artmıştır. 
Biliyorsunuz ki büyük bir ordu besliyoruz. Bu 
ordu memleketimizin muhtelif mmtakalarma 
taksim edilmiştir. Kumandanlar arasında mü
him telgraf ve telefon muhaberatı olmaktadır. 
Bu muhaberatın fazlalığı ve Hükümet merkezi 
ile İstanbul arasındaki muhaberatın keza faz
lalığı normal telgraf ve telefon muhaberelerine 
tesir etmektedir. Hakikaten bir çok arkadaş
larımızın; telgraflar gecikiyor ve telefon mu
habereleri müşkülâta maruz kalıyor yolundaki 
sözleri yerindedir. Posta, telgraf ve telefon 
umum müdürlüğü telgraf ve telefon muhabera
tını kolaylaştırmak için yeni bir şirketle bir 
mukavele imza etmiştir. Bu mukavele 4 - 5 
ay zarfında tahakkuk edecek ve bu sayede i İs
tanbul'la Ankara arasında telefon irtibatı mev-

— 449 — 



İ : 66 29 .5.1942 C : 1 
cudun üç misline, telgraf muhaberatı da iki 
misline çıkacaktır. Aynı veçhile istanbul - Edir
ne arasmda da telgraf ve telefon hatlarında 
irtibatlar artacaktır. Posta, telgraf ve telefon 
umum müdürlüğü memurlarından bir kısmı as
kerlik vazifesini yapmak üzere ordu emrinde 
bulunuyor. Derhal bunların yerine aldığımız 
kadm, erkek yeni memurları yetiştirmek husu
sunda Umum müdürlük büyük gayretler gös
termektedir. Ben bunların bir kısmını gördüm, 
bilhassa kadm memurlar telgrafçılıkta büyük 
kabiliyet göstermişler ve az zamanda vazifele
rini tamamiyle öğrenmişlerdir. Bu vazifelere 
ilâveten sahra postalarmda taahhütlü mektup
ları alıp vermek vazifesini de deruhte ettik. 
Gün geçtikçe bu gibi işler tevessü etmekte
dir. Ötedenberi takdir ettiğimiz posta, telg
raf ve telefon memurları vazifelerini hakkiyle 
yapmak için gayret sarfetmekte devam etmek
tedirler. Cumhuriyet idaresinin şiarı, her şey
de olduğu gibi daima iyiye gitmektir. Bina
enaleyh posta, telgraf işlerimizi de ileriye gö
türmek en başta gelen işimizdir. İleride bir 
orta mektep derecesinde memurlarımız için bir 
mektep açmağı, Raportör arkadaşımızın tek
lif ettiği veçhile, düşünüyoruz. Fakat bugün 
9 vilâyette kursumuz vardır. Bu kurslarda ace
le memurlar yetiştirmeğe çalışmaktayız. 

17 buçuk lira almakta olduklarından bah
settiler. Bu 17 buçuk lira son zamanlarda 20 
liraya çıkarılmıştır. Yakında Meclise posta, 
telgraf için bir Teşkilât kanunu ile geleceğiz. 
Bu kanunda memurlar lehinde küçük bir sa
lâh olacaktır. 

Posta, telgraf merkezlerinin bir çok bina
ları kira ile tutulmaktadır. Yeni programı
mızda vaziyet müsait oldukça yeniden binalar 
yapmak kararındayız. Bunları yaparken aynı 
zamanda posta, telgraf memurlarının aileleriyle 
beraber oturabilmesi imkânını da kendilerine 
vereceğiz. 

Saati mesai haricinde ve geceleri çalışan 
posta memurlarma munzam tahsisat vermek
teyiz. 

Galip Gültekin arkadaşımız, kitap ve mec
muaların posta ile tevzi işinden bahsettiler. 
Evvelce de böyle bir mütalâaları vardı. Bunu 
yapmak istiyoruz. Fakat müsaade ederlerse bu
nu tetkik edelim. İmkân bulursak bunu da de-
r i lh t fi 6£İ6I*İZ 

NÂZIM POROY (Tokad) — Efendim, mu
amelâtla tevessüü karşısında lâzımgelen ted
birler alınırken; bir şirketle anlaştık, bu mu
amelâtı daha güzel bir yolda temin edecektir 
buyurdunuz. Bu sirken tabu tesisat yapmak 
içindir, değil mi efendim? 

MÜNAKALÂT V. AMİRAL FAHRİ EN
GİN (Samsun) — Evet. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Geçen gün ga
zetelerde okuduk, İstanbul'da bir telefon mer

kezi daha açmak istiyormuşsunuz. Bu hususta 
biraz daha tenvir edilmekliğimize imkân yok 
mudur? 

MÜNAKALÂT V. AMİRAL FAHRİ EN
GİN (Samsun) — Evet, vardır. Gerek İstan
bul'da, gerek Ankara'da telefon merkezleri 
bugünkü vaziyette sürşarz vaziyetinde olduğu 
için abonelerimize kâfi gelmemektedir. Bu 
itibarla tevsi etmek mecburiyetindeyiz. Bun
ların bir tanesi inşa halinde bulunuyor; Aksa
ray'da. Diğerleri için Macaristan'dan sipari
şimiz vardır. Siparişlerimiz geldikçe yapıla
caktır. 

NÂZIM POROY (Tokad) — Yani şirket 
yoktur. 

MÜNAKALÂT V. AMİRAL FAHRİ EN
GİN (Samsun) — Şirket yalnız yeni gelen tesi
satı yapacak ve bize teslim edecektir. 

SİNAN TEKİLİOĞLU (Seyhan) — Posta 
memurlarının maaşlarının on yedi buçuk lira
dan 20 liraya çıkarıldığını buyurdunuz, bunu 
zaten kanun çıkarıyor. Fakat on yedi buçuk 
lirada geçirdikleri müddetin yirmide geçmiş gi
bi kabul edilmesi lâzımgelir. Çünkü, sizin pos
ta teşkilâtı içinde on senedenberi on yedi buçuk 
lira maaşla çalışan biçareler vardır. Binaena
leyh zati âlinizden istirahmım; bu memurların 
25 liraya çıkarılmasıdır. Bu kadar varidat te
min ediyorum buyuruyorsunuz, Son zamanda 
varidatımız üç misline çıktı buyuruyorsunuz, 
bu varidatı temin eden bu memurlardır. Onun 
için zati âlinizden tekrar rica ediyorum, on yedi 
buçuk liradan yirmi liraya çıkarıyorsunuz, fa
kat bu zaten kanunun kendilerine verdiği bir 
haktır, bu da zamanında verilmemiştir, bek
letilmiştir, Binaenaleyh, bunların beklediği bu 
fazla müddetin diğer terfilerine mahsup edilme
sini ve maaşlarının 25 şe çıkarılmasını istirham 
ediyorum. Diğer memurlar dört senede bir 
terfi ettikleri halde bunlarm içinde on sene, on 
beş sene hiç terfi edemiyenler vardır. 

MÜNAKALÂT V. AMİRAL FAHRİ ENGİN 
(Samsun) — Yakmda bir teşkilât kanunu ile 
huzurunuza geleceğiz. Müsaade buyurursanız 
tetkik eder ve imkân varsa yaparız. 

SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Teşek
kür ederim. 

KASIM GÜLEK (Bilecik) — Bazı şehirler 
bilhassa Adana telefonlarının otomatikleştiril-
mesi hakkında bir teşebbüs vardı. Bunun hak
kında malûmat rica ediyorum. 

MÜNAKALÂT V. AMİRAL FAHRİ ENGİN 
(Samsun) — Sekiz muhtelif vilâyet merkezi te
lefonlarının otomatikleştirilmesi için bir karar 
vardır. Bunların malzemesi sipariş edilmiştir. 
Bu malzemeler geldikçe bunları birer birer oto-
matiklestireceğiz. 

Dr. KEMALİ BAYİZİT (Maraş) — Bazı na
hiye ve köylerde senelerce evvel açılmış olan ve 
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randımanla çalışan bazı posta ve telgraf mer
kezlerinin bütçede tasarruf temin etmek için 
kapatılacağını haber aldık. Bu doğru mudur? 

MÜNAKALÂT V. AMİRAL FAHRİ ENGİN 
(Samsun) — Efendim; bazı nahiyelerdeki pos
ta, telgraf merkezlerinin kapatılması hakkında 
bir düşüncemiz vardı. Bunların adedi 44 dür, 
tasarruf maksadiyle değil, sırf memur bulama
mak dolayısiyle buralarını kapatmak fikrinde 
idik. Fakat sonradan Genel kurmay başkan
lığı ve Millî Müdafaa vekâletiyle yapmış oldu
ğumuz müzakere neticesinde bazı memurların 
askere gitmesi tecil edildi ve şimdilik bu su
retle bunların kapatılmasından vaz geçildi. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Efen
dim, Münakalât vekâletimizin bu inşaat işi 
üzerindeki fikirlerinden ve raportör arkadaşı
mızın da bu kanun lâyihasmdaki raporundan 
istidlalime göre bu inşaat meselesi üzerinde 
Posta, telgraf idaresinin biraz hassas bulunma
sını rica edeceğim. Aynı noktaya raportörü
müz de temas etmiştir. Şimdi biliyorsunuz ki, 
kanun, Posta telgraf memurlarına uzak yerler
de, hudutlarda ve mesken olmıyan yerlerde 
resmî binayı aynı zamanda mesken olarak kul
lanmak salâhiyetini vermiştir ve bu, çok lü
zumludur. Yalnız bu iş yapılırken hakikaten 
inşaatın böyle uzak ve binası olmıyan yerler
den başlanması lâzımdır. Ne İstanbul'da, ne 
İzmir'de, ne de Ankara'da bunları yapmağa lü
zum yoktur. Buralarda nasıl olsa Posta, tel
graf idaresinin girebileceği bir yer bulunabilir. 
Binalara evvelâ muhitten başlamalıdır, sonra 
da merkezde yapmalıdır. Maalesef Posta ida
resi bunu yapmamıştır. Meselâ, misal olarak 
arzedeyim, benim Çankaya'da oturduğum bina
nın yanında Posta idaresi 60 - 70 bin lira sarfe-
derek bir posta binası yaptırmıştır. Buna hiç 
lüzum yoktur. Orada güzel, zarif üç kişinin iş 
yapabileceği küçücük bir köşk yapabilirdi, za
ten çalışan üç kişidir, tasarruf edilen para 
ile de Van'da, bilmem cenup vilâyetlerimizin 
bir yerinde beş tane posta binası yapılabilirdi. 
Binaenaleyh Posta idaremiz bu işte biraz hassas 
davranmalıdır. 

Ankara'da bir bulvar üzerinde iki postane 
vardır, biri eski, Nafia vekâletinin bulunduğu 
binanın karşısında, diğeri; daha aşağıda, Ata
türk bulavarmdadır. Evet her tarafta postane 
bulunmalı, fakat Dünyanın her tarafında bu 
işi posta kutusu görür. Behemehal bina yap
mak lâzım değildir. Pulunu alır, kutunun mu
ayyen saatlerde açılacağından emin olur, ora
ya atar. Demekki bizde de böyle yerler yap
mak lâzımdır. Binaenaleyh şehirlerimizde za
ten pahalı olan bina için para sarfedeceğimize, bu 
parayı muhitimize vermeliyiz. Sonra şurada 
yapılmakta olan binayı aynı isabetsizlik adde
derim. Evet ana şehir de herkesin hariçten ge
lip uğrıyacağı ilk yer Posta idaresidir. Bu da 

muazzam ve azametli olmalıdır. Fakat oraya 
ilâve edilen bina, kötü binanın arkasma 100 
binlerce lira harcanarak yapılan Posta idaresi, 
arka sokakta mı olması lâzımgelirdi? Bilâkis 
Ankara'nın en güzel yolunda, en iyi yerinde ol
malıydı. Onun için inşaatta Posta, telgraf ida
remizin daha esaslı, daha teknik, daha ilmîj ça
lışmasını rica ederim. 

LÛTFİ GÖREN (Bolu) — Muhterem arka
daşlar, Posta, telgraf idaresinin bütçesi müza
kere edilirken ben de her yerde işittiğim bir 
şikâyeti burada açmak istiyorum. Askere cel-
bedilen muhabere memurlarının yerleri boş kal
mış. Bunların yerine memur ikame edebilmek 
için alelacele elde mevcut hat başçavuşu, çavuş
larla müvezzilerden muhabereye kabiliyetli, 
müsteit memurlardan müsabaka ile alınması U-
mum müdürlükçe kararlaştırılmış ve bu arka
daşlardan zannediyorum 250 kadar müsabaka 
ile muhabere smıfına memur alınmıştır. Ev
velce arzettiğim gibi çavuşluk ve müvezzilik-
ten alınan bu adamlar içerisinde 17 - 18 sene
den beri müvezzilik yapmakta olan ve 9 -10 li
ra maaş almakta olanlar var. Malûmu âlileri 
1452 numaralı Barem kanunu, bunlara memur 
dediği halde, bütün memurlardan başka olmak 
üzere, 4, 6, 8 lira gibi maaşlar kabul etmiştir. 
Arzettiğim gibi, bunlar 8 liradan 9 - 10 liraya 
memur olarak geçmişler, şimdi de kıdem bekle
tilmekte imişler. Muhabere memurunun yerine, 
muhabere işini ifa edip, geceli gündüzlü çalışan 
bu memurlar halâ on lira almaktadırlar. 15 sene 
evvel memuriyete geldiği zaman ilk mektep me
zunu olan bu adam şimdi memur sınıfına alın
mış, sınıfını değiştirdi diye daha dört sene bek-
liyecekmiş. Halbuki müvezzilikte kalmış ol
salar İdare bunlara bir elbise, bir kaput, bir 
ayakkabı verecekmiş. Nitekim müvezzilikte 
kalanların, müvezzilikte geçen iki, üç seneleri 
kıdemlerine sayılmış ve önlerinde terfi imkân
ları açılmış. Bugün müvezzi kalsaydı 15 liraya 
geçecek olan bu adam, memur smıfına alındı 
diye, müvezzi arkadaşlarından geri kalmış. Bun
lar memur smıfına, mümtaz oldukları için alın
dıkları halde, maaşları on liradan ileriye geç-
miyormuş. Eğer mevzuat da bunlara haklarını 
vermiyorsa, keyfiyet doğru ise, Devletin vak
tiyle verdiği elbise, kaput ve ayakkabıdan 
mahrum olan bu adamlara hâlâ on lira vermek 
gadirlik olur. Acaba Vekil Beyefendi bunun 
için ne düşünüyorlar? Haberleri var mı? 

MÜNAKALÂT V. AMİRAL FAHRİ ENGİN 
( Samsun ) — Arkadaşımm mevzuubahis ettiği 
mesele üzerinde esasen Umum müdürlük meşgul 
olmaktadır. Barem kanunu bu hususta kendi
lerine lazımgelen terfii yaptırmak imkânmı ver
miyor. Yeni bir kanunla bunlarm vaziyetini dü
zeltmekten başka çare yoktur. Yeni bir kanunla 
Meclise geleceğiz. 
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REİS — Maddelere geçilmesini kabul eden

ler . . . Etmiyenler . . . Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 
1942 malî yılı bütçe kanunu 

MADDE 1. — Posta, telgraf ve telefon umu
mî müdürlüğünün 1942 malî yılı masrafları için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(22 299 117) lira tahsisat verilmiştir. 

A - CETVELİ 

P. 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 8 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müstahdemleri ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müstahdemleri ücreti 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminpt 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı ve resmi kuşat 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Bütçe kanununun 6 nci mad
desi mucibince verilecek ücret
ler 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mukannen masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

922 760 

55 000 

128 907 

295 164 

160 000 

25 000 

25 000 

800 

7 500 

150 000 

255 000 

100 000 

250 601 

125 000 

150 000 

75 000 

388 000 

1 000 

324 200 

F. Lira 
20 Bilûmum bina, arsa mubayaa, 

inşaat, tesisat ve tamirat bedel
leriyle kontrol memurları ücret 
ve sair masrafları 400 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

21 Posta masrafları 857 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

22 Posta pulu, kartları ve masraf
ları 153 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

23 Cevaplı kuponlar mukabilinde 
veya vusulü ihbarlı telgraflar 
için yapıştırılan veya battala 
kalan pullar bedeli 1 200 
REİS —• Kabul edilmiştir. 

24 Nakil vasıtaları masrafı 305 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

25 Telekomünikasyon masrafları 5 321 151 
REİS — Kabul edilmiştir. 

26 Telsiz telgraf servisi için mu
bayaa olunacak makina, alât, 
edevat ve malzeme bedelleriyle 
tesis, tamir, işletme, nakliye ve 
sair masrafları, ilân ücretleri 
ve amele yevmiyeleri 150 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

27 Mühendis, makinist ve sair fen 
memurlariyle mıntakaları hari
cinde çalıştırılacak hat bakıcı
larının muvakkat memuriyet 
harcırahları 60 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

28 P. T. T. fabrikası demirbaş eşya 
ve işletme masraflariyle amele 
yevmiyeleri, ilân ücretleri ve 
fabrikanın nakil ve tesis mas
rafı 100 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

29 Ecnebi mütehassıslar masrafları 13 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

30 Kongre, konferans ve staj için 
ecnebi memleketlere gönderile
ceklerin harcırah ve sair mas
rafları 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

31 Talebe tahsisatı 53 501 
REİS — Kabul edilmiştir. 

32 Stajiyerler ücreti 100 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

33 Kurslar masrafı 56 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 

34 Tedavi ve yol masrafı 52 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

35 Vazife esnasında kazaya uğrı-
yan müstahdem ve işçilerin te
davi ve yol masdaflariyle bun
lardan ölen veya sakatlananla
rın kendilerine veya ailelerine 
verilecek tazminat, cenaze, sıh-
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F. Lira 

hi muavenet, levazımı edviye ve 
nakliye masrafları 2 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

36 Pasif korunma masrafları 15 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

37 Tekaüt, dul ve yetim maaşları 625 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

38 Hükmolunmuş borçlar 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

39 3530 sayılı Beden terbiyesi ka
nununun hükümlerine göre ya
pılacak masraf ve verilecek üc
retler 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

40 Geçen yıl borçlan 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

41 Eski yıllar borçları 21 750 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

42 3054 sayılı kanun mucibince 
mülga İstanbul telefon şirketi
ne verilecek taksit bedeli 250 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

43 3375 sayılı kanun mucibince 
mülga îzmir telefon şirketine 
verilecek taksit bedeli 60 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

45 1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi mucibince Cumhuriyet Mer
kez bankasına verilecek itfa 
karşılığı 220 783 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Ka

bul etmiyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Posta, telgraf ve telefon umu

mî müdürlüğünün 1942 malî yılı masraflarına 
karşılık olan varidat bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (22 299 117) ilra olarak tah
min edilmiştir. 

F. 
1 

2 

3 

4 

5 

B - CETVELİ 
Lira 

Posta ve telekomünikasyon ha
sılatı 13 984 063 
REİS —- Kabul edilmiştir. 
Resmî dairelerden maktuan a-
lınacak posta ve telgraf ücret
leri 2 729 772 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi hasılat 134 282 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Radyo aidatı "* 95 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Geçen senelerden müdevver na
kit mevcudu 5 356 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

(îkinci madde tekrar okundu.) 
REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi

yenler... Madde kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — 2822 sayılı kanunun 28 nci 

maddesi mucibince her sene bütçesiyle maaş 
miktarları tesbit edilecek olan hat başbakıcı, 
başmüvezzi, hat bakıcı ve müvezzilerin aded-
leriyle maaş ve tahsisatları bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Bunlardan Ankara'da bulunanlara, maaş
ları barem derecelerinden birine tekabül eden
ler için 3656 sayılı kanunun 10 ncu madde
siyle aynı maaş derecesinde bulunanlara veri
len miktarlarda ve etmiyenler için de ayda onar 
lira olmak üzere mezkûr madde hükümleri dai
resinde muvakkat tazminat verilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 3819 sayılı kanuna bağlı kad
ro cetveli haricinde kalan müstahdemlerin aded 
ve ücretleriyle nakil vasıtaları bağlı (D) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

Fasıl numaralariyle unvanları bağlı (E) 
işaretli cetvelde yazılı tertiplerden 3656 sa
yılı kanunun 9 ncu maddesi mucibince idaresi 
zaruri görülen muvakkat mahiyetteki hizmet
ler için aylık ücretli müstahdemler kullanılabi
lir. Bunlarm kadrolariyle 3656 sayılı kanunun 
13 ncü maddesine tabi ihtisas mevkileri îcra 
Vekilleri Heyeti karariyle tesbit ve mütaakıp 
yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine tevdi 
olunur. 

Bu tertipten idare olunacak hizmetler kad
rolarının bütçede mevcut diğer bir hizmetin 
ifasına müteallik kadrolara ilâve mahiyetinde 
bulunmaması şarttır. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Telgraf, telefon ve telsiz tel
graf tesis, inşaat ve tamiratiyle malzemesi 
ve posta pullariyle pul verme makinesi ve 
otomatik tarih damgası ve nakil vasıtaları 
mubayaasına veya arsa ve bina mubayaa ve in
şaatına sarfedilmek üzere üç buçuk milyon 
liraya kadar gelecek senelere geçici taahhüdat 
icrasma Umum müdürlük mezundur. 

Bu suretle girişilen taahhütlerden dolayı 
1942 malî yılı içinde yapılacak tediyeler mas
raf bütçesinin taallûk ettiği tertiplerinden öde
neceği gibi 1942 yılı içinde tahakkuk edecek 
varidat fazlası da bu taahhütlere karşılık ola
rak alâkalı tertiplere tahsisat kayıt ve sarfo-
lunur. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. j 

MADDE 6. — Hastalıklarına mebni kısa 
müddetle nöbet vazifelerine gelemiyen Posta, 
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telgraf ve telefon memurlarının yerlerinde is
tihdam olunacaklarla nöbet vazifesiyle mükel
lef olmayıp ta saat 20 den sonra posta mü-
raselâtı alıp vermeğe mecbur bulunan, telgraf 
merkezlerinin kapalı bulunduğu saatlerde ra
sat telgrafı alıp yazmakla mükellef tutulan, 
idarî lüzum ve zaruretlere binaen mesai saat
leri haricinde veya kanuni tatil günlerinde 
servis aktifte çalrştırılan Posta, telgraf ve 
telefon memur, müvezzi ve sair müstahdemle
rine umumî idare encümenince tesbit edilecek 
miktarda ücret verilir. 

EEÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Masraf bütçesinin 19 ncu 
faslının 3 ve 4 ncü ve 21 nci faslın 4 ncü mad
delerinden ödenecek mebaliğin nisbe'j ve mik
tarı Münakalât vekâletince ve 35 nci fasıldan 
verilecek kaza tazminatı da Posta, telgraf ve 
telefon umum müdürlüğünce tâyin olunur. 

EEÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Lüzum görülecek mahallerde 
ücretleri bütçenin 32 nci faslına mevzu tah
sisattan ödenmek üzere şehrî 50 liraya kadar 
aylıklı stajiyer istihdamına Umum müdürlük 
mezundur. 

EEÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 3054 ve 3488 sayılı kanunla
rın 3 ve 4 ncü maddeleri hükümleri 1942 malî 
yılı için tatbik edilmez. 

EEÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Havale muamelâtının tedviri 
için Millî bankalarda (1 000 000) liraya kadar 
kısa vadeli kredi ve borçlu hesabı cari açtırma
ğa Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğü 
mezundur. 

EEÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanuna bağlı (A) işaretli 
cetvelin 31 nci faslının 2 nci maddesine mevzu 
olup Hazineye tevdi edilecek olan 30 000 lira 
ile 31 nci faslının 3 ncü maddesine mevzu 23 500 
lira 1942 malî yılı umumî bütçesinin varidat 
kısmına irat ve diğer taraftan mezkûr sene Ma
arif vekâleti bütçesinin bu vekâletçe gösterile
cek tertiplerine tahsisat olarak ilâve ve sar-
folunur. 

EEÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Merkez ve vilâyet kadrosu
na dahil ve dereceleri 9 dan aşağı olan memur 
ve müstahdemler kendi unvanlariyle lüzum gö
rülecek yerlerde umumî hükümlere göre yevmi-

j yeleri verilmek şartiyle istihdam olunabilir. Bu 
şekilde istihdam müddeti memurun bulunduğu 
maahl belediyesi hudutları haricinde 3 ayı geçe
mez. 

EEÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Memleketin müdafaası, inzi-
I bat ve asayişi umumî menfaat ve sıhhate taallûk 
j eden hizmetlerin ifası için lüzum görülecek ma

hallerde tesisat masraflariyle şehir dahili mükâ-
I leme ücreti alınmaksızın meccani telefonlar tesi-
} sine Münakalât vekili salahiyetlidir. 
I EEÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi-

yenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 14. — İhtiyaç görülen posta, tel

graf ve telefon merkezleriyle servislerinde kar
şılığı maaş ve ücret tertipleri tasarrufatından 
tediye edilmek üzere Münakalât vekâletince ten
sip olunacak miktarda ücretli muvakkat me-

I mur, hat bakıcı ve müvezzi istihdam edilebilir. 
EEÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi-

yenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 15. — Geçen yıl borçları tertibine 

mevzu tahsisat kifayet etmediği takdirde işbu 
borçlar taallûk eylediği hizmetlere tekabül et
mek üzere cari yıl bütçesine mevzu tahsisattan 
bu tertibe Münakalât vekâletinin muvafakatiy
le naklen tesviye olunur. 

i 1928 - 1940 yıllarına ait olup da Muhasebei 
i umumiye kanununun 93 ncü maddesi mucibince 
| müruruzamana uğramıyan ve karşılıkları taal-
! lûk ettikleri seneler bütçesinde mevcut bulunan 
i borçlar dahi 1942 malî yılı bütçesinin masraf 
j tertipleri tasarrufatından borç tertiplerine Mü-
| nakalât vekâletinin muvafakatiyle naklen tedi-
i ye edilir. 
i EEÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi-
| yenler ... Kabul edilmiştir. 
{ MADDE 16. — 2518 sayılı kanunun hü-
; kümleri mahfuz olmak üzere 1937 - 1941 malî 

yıllarına ait olan ve inşaat, imalât, icar ve her 
nevi mubayaattan mütevellit karşılıksız borçları 

i 1942 malî yılı bütçesinin umumî tasarrufatın
dan karşılık temini suretiyle umumî müdürlük 
bütçesinde açılacak rakamsız bir fasla tahsisat 
kaydederek ödemeğe Münakalât vekili salahi
yetlidir. 

Bu madde mucibince yapılacak tediyata ait 
ita emirleri evvel emirde Divanı muhasebatın 
vizesine tabidir. Divanın vizesine iktiran et-

I medikçe bu evrakın muhteviyatı muhasebeciler 
j tarafından tediye olunmaz. 

EEÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

| MADDE 17. — Hükmedilmiş borçlar tertibin-
t deki tahsisat hükmedilmiş borcun tediyesine ki-
i fayet etmediği takdirde üst tarafı Münakalât ve-
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kilinin muvafakatiyle 1942 malî yılı bütçesinin 
sonunda açılacak bir fasla tahsisat kaydedilmek 
suretiyle ödenir. 

Bu suretle tahsisat kaydedilip ödenecek mik
tar hesabı katide ayrıca gösterilir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Bu kanun 1 haziran 1942 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. RAÎF KA
RADENİZ (Trabzon) — Evrakı varidenin 13 
sıra numarasında İnhisarlar umum müdürlüğü 
bütçesi vardır Sene başı yaklaşmaktadır, 1 
haziranda mevkii meriyete girecektir. Tensip 
buyurursanız, bugün bu bütçeyi de ruznameye 
alıp müzakere edelim. (Muvafık sesleri). 

4. — İnhisarlar umum müdürlüğü Teşkilât 
ve vazifeleri hakkındaki 4036 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası ve Bütçe ve Gümrük ve inhisarlar 
encümenleri mazbataları (1/806) [1] 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. RAÎF KA
RADENİZ (Trabzon) — Ruznamenin en son 
maddesinde ve birinci müzakeresi yapılacak 
maddeler arasındaki İnhisarlar umum müdürlü
ğü Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanuna 
ek kanun lâyihası vardır. Bu kanun lâyihası da 
bütçe ile alâkalıdır. Bu itibarla onun da terci-
han ve müstacelen müzakeresini rica ediyorum. 

REİS — İnhisarlar umum müdürlüğü bütçe
sinin ruznameye alınması teklif ediliyor. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Ruznameye alınması 
kabul edilmiştir. 

Ruznamede birinci müzakeresi yapılacak kıs
mında bulunan İnhisarlar umum müdürlüğü Teş
kilât kanununa ek kanun lâyihasının da tercihan 
ve müstacelen müzakeresi istenilmektedir. Bu 
teklifi kabul edenler... Etmiyenler... Tercihan ve 
müstacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında söz istiyen var mı? 

KASIM GÜLEK (Bilecik) — Söz istiyorum. 
REİS — Bütçe için mi söz istiyorsunuz? 
KASIM GÜLEK (Bilecik) — Evet bütçe 

hakkında. 
REİS — Bu, Teşkilât kanunudur. 
Teşkilât kanunu hakkında söz istiyen var 

]1[ 173 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

inhisarlar umum müdürlüğü Teşkilât kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına ve bu 
kanuna yeniden bir madde eklenmesine, dair 

kanun 
MADDE 1. — İnhisarlar umum müdürlüğü 

Teşkilât ve vazifelerine ait 21. V . 1941 tarihli 
ve 4036 sayılı kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvel
ler kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı 1 ve 
2 sayılı cetveller konulmuştur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi cetvelle 
beraber reye arzediyorum. Kabul edenler.,. Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Kahve ve çay inhisarı işleri
nin yürütülmesi bakımından kadrolarının .vazi
felendirme tarzı İnhisarlar umum müdürlüğün
ce tesbit ve Gümrük ve inhisarlar vekâletince 
tasdik olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS —JCabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Gümrük ve inhisarlar ve Maliye vekilleri 
memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5. — İnhisarlar umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/766) [1] j 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında nJLÜta-
lâa var mı? 

NECMEDDİN SAHİR (Bingöl) — Saym 
arkadaşlarım, inhisar mevzuuna giren çeşitli 
maddelerden yalnız biri üzerinde, tuz hakkın
da konuşmak istiyorum. Çünkü eski yular
dan beri hayvan işleri elverişli ve ileri bir du
rumda olan Bingöl çevresinde ve bilhassa yayla 
mıntakasında tuz ihtiyacının zamanında kar
şılanamaması halk için bir üzüntü kaynağı ol
maktadır. 

Bingöl çevresinde halk ile, belediye reisle
riyle, idare amirleriyle vâki bütün temaslarda 
tuz işi başlı basma bir konu olarak ileri sürül
mektedir. 

Geçen yıl vilâyet merkezi olan Çapakgur'a 
gönderilmesi gereken tuzun miktarı 120 ton oldu-

[1] 169 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 

— 455 — 



t : 66 29.5 .1942 C : İ 
ğu halde müteahhit tarafından 70 ton tuz vaktin
de getirilemediği ve kış yüzünden yollar kapan
dığı için halkın ve hayvanların tuz ihtiyacını kar
şılamak zorlaşmıştır. Bu yüzden Çapakçur'da,, 
kilosu 8 - 7 kuruşa satılan tuzun fiyatı kış ay
larında 30 kuruşa kadar yükselmiştir. 

Muvasalanın cidden zorlaştığı bir devrede 
bazı esnafın Slâzığ'dan temin edebildikleri 
Çamaltı tuzunun naklinde ihtiyar edilen 
fazla masrafların bu yükselişte mühimi bir un
sur ilduğu öğrenilmiş ve nakliye masrafının 
beher kiloya 10 kuruş olarak hesap edildiği 
ve çuval parasiyle diğer masrafların da buna 
ilâve olunduğu anlaşılmıştır. 

Bu çevre halkının tuz sıkıntısını kısmen gi
derebilmek ve daha ucuza maledebilmek için 
sonradan belediyece de üç bin kilo tuz temin 
edilebilmiş ve fakat bunun da kilosu 16 kuruştan 
aşağıya satılamamıştır. 

Genç kazası dahi ihtiyaçlarını Çapakçur'dan 
temin edebilmekte olduğu için kış mevsiminde 
Murat suyunun taşması ve yolların kapanması 
yüzünden buraya dahi istenildiği kadar tuz gön-
derilememiş ve Bingöl yaylalarının bulunduğu 
Solhan, Karlıova kazalariyle Şimaldeki Kığı ka
zasında ve daha uzak yerlerdeki yurddaşlarm 
tuz mahrumiyetleri daha sürekli olmuştur. 

Halkın bu husustaki üzüntüsünü gidermek 
için geçen ağustosta tel yazısiyie vâki müracaa
tımı İnhisarlar vekili arkadaşımız büyük bir il
gi ile karşılamıştır. Vilâyet merkezi olan Ça
pakçur'da 800 tonluk bir tuz ambarı tesisi için 
28 000 liralık tahsisat verilmiştir. Buna mü
teşekkiriz. Ancak ambarın tezelden yapılması 
ve bu yıl bitirilmesi için bu çevrenin inhisar teş
kilâtı bakımından bağlı bulunduğu Bitlis baş
müdürlüğünün bu işle daha yakından ilgilen
dirilmesi gereklidir. 

Bu çevreye ait tuzların Siird'den gönderil
mesi de tetkike değer bulunmuştur. Siird ile 
Çapakçur arasında muvasala bakımından hiç 
bir münasebet olmadığı gibi Çapakçur ile Muş 
yolu üzerindeki Solhan kazasının tuz ihtiyacının 
Muş'dan temini bile kabil olamamıştır. Çünkü 
Muş vilâyeti de tuz ihtiyacını Erzurum bölge
sindeki Muhlis tuz ambarından bin zorlukla te
min edebilmiştir. 

Karlıova kazasının bulunduğu sahada yaşı-
yanlarm dahi koyunculukla uğraştıklarından 
tuz tedarikinde çok zorluk çekmişlerdir. Burası 
Erzurum'a bağlı Aşkale kazasında Yadı nahiye
sindeki Muhlis tuzlasına daha yakın olduğu 
için Solhan kazasma ııisbetle daha az mesafeden, 
fakat yine zorlukla, tuzu temin edebilmiştir. 
Ancak burada dahi tuzun kilosu 6 - 7 kuruş ye
rine 12 - 13 kuruşa satılmıştır. 

Bu çevrede kışın sürekli olması, yolların ge
çit vermemesi hasebiyle, tuz ihtiyacı tahminen 
Î00 ton olduğu söylenirken Solhan ve Karlıova 
kazalarında, hattâ bu kazalar gibi doğu bölge

sinde hayvancılığın mütekâsif olduğu yerlerde 
küçük birer tuz ambarı tesisi yerinde bir tedbir 
sayılmaktadır. 

Ben bu sözlerle sebebi ne olursa olsun, bir 
aralık doğu bölgesinde çekilen tuz sıkıntısına 
işaret etmiş oluyorum. Halbuki memleketimiz 
tuz kaynakları bakımından zengindir. Son dün
ya harbinden önceki yıllarda Japonya'ya bile 
tuz ihraç etmiş bulunuyoruz. 

ülkemizdeki muhtelif tuzlalar, deniz tuzu, 
göl tuzu, kaya tuzu, memba tuzu olarak dört 
çeşittir. Çamaltı deniz tuzlası ile Koçhisar göl 
tuzlası İğe bölgesiyle Orta Anadolu ihtiyaçla
rını karşılamaktadır. Doğu bölgesinde kömür 
daman gibi işletilmekle kaya tuzu temin edilen 
dört tuzla vardır. Kars çevresindeki bu tuzla
ların yıllık istihsali tahminî olarak 5 - 6 bin ton
dur. 

Bunlardan başka, yine doğu bölgesinde, Van 
ile Muş, Çapakçur, Erzurum çevrelerindeki tuz 
ihtiyacını karşılayacak şekilde Ak, Kırmızı, 
Muhlis tuzlaları gibi memba tuzlaları vardır ve 
bunların da yıllık istihsali tahminen 7 - 8 bin 
tondur. 

Bu memba tuzlalarında istihsale haziran 
ayında başlanılmaktadır. Tabii bunların verim
leri tuzlu memba suyunun o seneki miktarına ve 
hava vaziyetlerine, yağmur ve güneşe tabidir. 

Bunları şunun için arzetmek istiyorum: Her 
m-iitakanm tuzu kendi çevresini besler ve hal-
kııniH da kullanmağa alıştığı tuzu arar. Eskiden 
Çamaltı tuzu ile kaya tuzu batıl itikatlarla do
ğu bölgesinin bazı çevrelerinde hayvanlar için 
zararlı sayılmıştır. Halbuki fennî incelemeler 
bunun doğru olmadığını göstermiştir. Hayvan
lar için kaya tuzu da tercih edilmektedir. Çün
kü hayvanlar kaya tuzunu yaiıyarak ihtiyaçları
nı gidermektedir. Bizde de Kars çevresinde ka
ya tuzu sarfedilmektedir. 

İnsanların gıdasında arandığı kadar hayvan 
gıdası bakımından da önemli bir yeri ve değeri 
olan tuz üzerinde ne kadar durulsa azdır. 

Çünkü hayvanların tuzsuzluk yüzünden de
rileri bozulmakta, barsakları işe yaramaz hale 
gelmektedir ki, bu da tuz işinin, iktisadî akis
leri itibariyle dahi, üzerinde durulması gereken 
bir konu olduğunu göstermektedir. 

Yurdumuzun tuz zenginliği bu kadar ileri 
bir durumda olduğu halde bazı yerlerde tuz hu
susunda darlık çekilmesindeki sebepleri araştır
mak yerindedir. Geçen aylarda, hattâ Ankara'
da bile, tuzsuzluk bir kaç gün kendini hisset
tirmiştir. O zaman bu konu üzerinde inhisar
lar vekilimizin ilgilerini rica ettiğim vakit, An
kara'nın tabii hallerde ayda otuz tondan ibaret 
olan tuz istihlâkinin bir ayda 70 tona yüksel
miş bulunduğunu ve yükselişin, o zamanlar in
hisar maddeleri üzerindeki zam haberleri karşı
sında, yalnız kendini düşünenlerin istifçilik he-
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vesiyle hareketleri yüzünden ileri geldiğini ve 
bu yüzden darlık çekilmiş olduğunu öğrenmiş
tim. Kış aylarına rastlanması, Ankara'daki 
stokların tükenmesi ve nakil işlerinin türlü se
beplerle gecikmesi yüzünden kısa bir zaman sü
ren bu darlık sonradan önlenilmiştir. Diğer 
ihtiyaç maddeleinde olduğu gibi bu sıkıntı bir 
ara Istanbulda'da sezilmiştir. Ankara, İstanbul, 
izmir gibi nihayet demiryolları ile birbirine bağ
lı olan büyük şehirlerimizde bu ihtiyaç çabuk 
giderilebilir. Fakat doğu bölgesinde demiryol
larından, hattâ yoldan mahrum olan yerlerde, 
bir de uzun süren kış aylarında, bu darlığı 
önliyebilmek herhalde kolay değildir. Daha 
dün öğrendiğime göre, Ergani civarındaki Gu-
leman krom işletmesince dahi geçen ay tuz te
mininde zorluk çekilmiş bu işletmeye ancak bir 
çuval tuz verilebilmiştir. 

Bütün bunlar şu iki soruya yer vermektedir: 
1. Acaba şark bölgesindeki ihtiyaçtan kar

şılamak üzere işletilen memba tuzlalarından is
tihsali takip eden takvim yılı başındaki istok 
kâfi olmadığından mı darlık çekilmiştir? ' 

2. Tuz istoku bulunduğu halde bu darlık 
nakliye zorluklarından mı ileri gelmiştir? 

Memba tuzlalarında, demin de arzettiğim 
gibi, tuzlu memba suyu ile, hava vaziyetleri, 
yağmur ve güneş hareketleri müessir olabilir ve 
belki de son iki yılda memba tuzlalarındaki is
tok azalmış olabilir. 

Diğer ihtimale göre, kışın sürekli olduğu 
doğu bölgesinde yolsuzluktan başka nakil işle
rinde kullanılan hayvanların yemsizliği veya 
bunlarm ve diğer nakil vasıtalarının diğer önem
li hizmetlere tahsisi tuz nakliye işlerini temine 
imkân vermemiş olabilir. Bundan başka eski 
yıllarda Çapakçur çevresindeki tuz ihtiyacını 
gidermek için doğrudan doğruya muhlis tuzla
sına giden ve tuz taşıyanlar, İnhisarlar idaresine 
ce tuz nakil işinin mütahassıslara ihalesi yü
zünden, ellerindeki hayvanları başka hizmet
lere tahsis etmiş olabilirler. Mütaahhitler de 
hayvan tedarik edememesi ve veya kamyon
larına lâstik, benzin bulamaması ve yolların 
kapanması gibi sebeplerle taahhütlerini yapama
mış olabilirler. 

Ancak, tuz nakliyesinin esasen şu veya bu 
mütaahhide ihale edilmiş olması ile halkın ve 
hayvancılıkla uğraşan bölgelerin tuz ihtiyacının 
karşılanmış olmıyacağı muhakkaktır ve geçen 
yıl Bingöl çevresinde çekilen tuz sıkıntısı bu
nun canlı bir delilidir. Bugün, içinde bulunduğu
muz fevkalâde şartlar yüzünden, kömür vesa-
irede oduğu gibi, münkale işlerinde zorluk çe
kilmekte ve ilgililer bunu önlemek için bütün 
gücü ile çalışmaktadır. 

Bu sırada, bugünün icaplarına göre çalışdı-
ğına şüphe olmayan İnhisarlar idaresince kışı 
sürekli olan, yolu bulunmayan yerler için, hak

sız yere çekilen darlıkları önlemek üzere, daha 
esaslı tetbirler alınacağını umuyorum. 

Sayın arkadaşlarım; pek iyi biliriz ki, Aziz 
Millî Şefimiz, Başvekilliği zamanında zaruri 
bir ihtiyaç maddesi olan tuzu halkımızın ko
layca temin edebilmesi ve köylümüzün, ülkemi
ze başka bir güzelik ve zenginlik veren hay
vanlarına bolca ve ucuzca tuz verebilmesi için 
bu iş üzerinde de önemle durmuş ve 1934 yılın
dan sonra tuzlalarda satış fiyatı altı kuruş olan 
turun beheı kilosu üç kuruşa indirilmiştir. 
Tabii tuzun gönderileceği yere kadar nakliye 
ücretleri bu fiyatın dışında tutulmuştur. 

Hayvanlara verilecek tuzu ayırmağa imkân 
olmadığı ve Hükümetçe tağşiş yolu ile hareket 
pratik görülmediği için doğrudan doğruya fi
yatların indirilmesine gidilmş olması tuz yoğal
tımını yurd içinde artırmış ve o devrede 130 
bin ton olan tuz istihlâki tedricen yükselmiş ve 
bu son yılda iki yüz bin tona yaklaşmıştır. 

Taşıma işlerindeki zorluklar, çuval bul
maktaki güçlükler, işçi gündeliklerindeki yük
selişler yüzünden bugün eski fiyatlarda bir 
fazlalık bulunmasına rağmen istihlâk miktarı
nın çoğalması, tuzlalarımızın iyi işletildiğine bir 
dekidir. Ancak, bu tuz bolluğu içinde, her ne 
sebeple olursa olsun, tuz hususunda darlık çe
kilmemesi de temenniye şayandır. 

Üzerine aldığı işleri iyi başarmak için bü
tün varlığı ile çalışan Sayın dokaor Refik Say
dam Hükümetinin, yurddaşlanmızı, ilk imkân 
husulünde, eskisi gibi ucuz tuza kavuşturacağı 
muhakkaktır. Bugün, için İnhisarlar vekilimizin 
ağzından, memleketimizde bir tuz darlığı olma
dığını ve olmayacağını bütün yurddaşlara du
yurmanın bize ferah vereceğini söylemekle söz
lerime son veriyorum. 

REİS — Açık reye iştirak etmiyenler var 
mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

KASİM GÜLEK (Bilecik) — İnhisarlar ida
resi, senelik cirosu 1.50 milyon lira olan ve Dev
let Hazinesine 65 milyon lira varidat getiren, 
muazzam bir sanayi ve ticaret müessesesi gibi 
bu memlekette ehemmiyetli faaliyeti olan bir 
müessesedir. İçinde bulunduğumuz müşkül şart
lara rağmen muvaffakiyetle kendisine tevdi 
edilmiş olan vazifeleri başaran bu idare cid
den tebrike şayandır. Bütçe müzakeresi mü
nasebetiyle burada İnhisar idaresine ait bir iki 
noktaya temas etmek isterim. Bunlardan birisi, 
inhisar maddelerinin fiyatı hakkındadır. He
pinizin malûmudur ki, inhisar maddelerinin fi
yatı tesbit edilirken, diğer maddelerde oldu
ğu gibi, arz ve talep kaideleri bir rol oynamaz 
gibi görünür, yani inhisarı elinde tutan idare 
istediği fiyatı koyabilir. Fakat hakikatte ikti
sadi kaidelerin burada da mühim yeri vardır. 
İnhisardan gaye, bittabi mümkün olduğu ka
dar fazla varidat elde etmektir. Bu fazla vari
datı elde etmek için de fiyatları ancak muay-
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yen bir hadde kadar yükseltmek kabildir. Da
ha fazla yükselince istihlâk azalır, ikameler 
başlar, kaçakçılık baş gösterir. Biz 1941 sene
sinde inhisar maddeleri fiyatlarına bir takım 
zamlar yaptık. Bu zamlar inhisar maddelerinin 
istihlakinde mühim bir azaltma vücude getir
medi. Bilâkis arttırmağa şevketti. Tütünde 
% 12, birada % 47, diğer içkilerde % 33,1 
artma vaki oldu. Bundan bir kaç gün evvel 
Heyeti Öelilece kabul buyurulan yeni bir ka
nun lâyihası ile inhisar maddelerine yeni bir ta
kım zamlar yapıldı. Bu zamlarm tesirinin ne 
olacağı şimdiden malûm değildir. Esasen bu 
zamlar marttan beri tatbik edilmektedir. Fa
kat bunların katî tesirini şimdiden kestirmek 
mümkün değildir. İnhisar idaresi bu sene büt
çe tahminlerini yaparken bu yeni zamlarm is
tihlâkte, satışta bir takım gerilemeler yapaca
ğını düşünerek % 6 nisbetinde bir tahmin yap
mıştır. Bütçe encümeni bu az tahmini kâfi 
görmiyerek 2 milyon daha indirmiştir. Ümit 
ederim ki bu fiyat artmalarına nazaran vâki 
eksilmeler bununla kalsm. İnhisar idaresinin 
bilhassa bü zamları yaparken satışların tekâ
mülünün ehemmiyetle takip edilmesini ve mev-
zuubahis ettiğimiz ve hepimizin bildiği, âzami 
hadde vâsıl olunup olunmadığının iyice tetki-
kiyle ortaya atılması lâzımdır. Bu âzami had 
ümit edelim ki son haddini bulmuştur. Bundan 
sonra gelirde, istihlâkte azalmalar vâki olma
masını temenni etmek istiyorum. 

ikinci nokta, birada kullanılan arpa mese
lesidir. Arkadaşlar, biz senede 12 milyon lit
re bira istihsal etmekteyiz. Bir kilo arpadan 
üç litre bira çıktığına göre, 12 milyon litre bi
ra istihsal edebilmek için dört milyon kilo ar
pa kullanılmaktadır. Memleketimizde hububat 
vaziyeti malûmdur. Çift hayvanlarına verdiği
miz arpa miktarını asgari bir hadde indirdiği
miz bir sırada 4 milyon kilo arpanın bira is
tihsaline tahsisi biraz fazla gibi geliyor bende
nize. Bir çok memleketler, bunlar meyanmda 
Amerika dahi, hububatın içki yapmakta kul
lanılmasını şiddetle tahdit etmiştir. Bu husus
ta da gerek İnhisarlar vekâletinin, gerek Hü
kümetin ehemmiyetle nazarı dikkatini celbet-
ınek isterim. Filhakika İnhisar idaresi önümüz
deki sene 12 milyon litre yerine, arpa bulamı-
yacağmı tahmin ederek, sekiz milyon litre bi
ra yapmağı tasarlamaktadır. Bunun 2,7 milyon 
kilo arpa istemesi icap etmektedir. Benim ka
naatimce bu da çok bir miktardır. Mümkünse 
bunun daha aza indirilmesini, yani bira istihsa
linin tahdit edilmesini lâzım telâkki ederim. 

Temas etmek istediğim üçüncü bir nokta, 
şeker istihsalinin kâfi gelmediği bu zamanda 
mümkün olduğu takdirde inhisarların, inhi
sara alınmamış bir madde gibi, meselâ kolon
ya gibi, pekmez istihsal etmesi ve bunu şişeler 
içinde şehirlerde satışa arzetmesidir. Bunun 

inhisara alınmasına katiyen taraftar değilim. 
Nitekim kolonya da inhisara alınmamıştır. Fa
kat İnhisar idaresi zaten şarap yapmaktadır. 
Üzüm suyundan pekmez de istihsal edebilir. 
Bu suretle halkımız hem temiz, hem de ucuz 
olarak şeker yerine pekmez yerse iyi bir iş yap
mış oluruz. Maruzatım bu kadardır. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RA-
İF KARADENİZ (Trabzon) — Necmeddin Sa-
hir arkadaşım memleketteki tuz istoku 
ve tuz istihsalinin ihtiyacımıza yeter bir halde 
bulunup bulunmadığını benim ağzımdan dinle
mek istediler. 

Memleketin tuz ihtiyacını temin edecek ve 
ihtiyaç arttığı nisbette istihsali de artabilecek 
derecede memlehalanmız vardır. Binaenaleyh 
Türkiye'de bugün ve yarrn tuz bulunmıyacağı 
endişesi varit değildir. Mesele sadece nakliyat 
meselesidir. Ancak Yüksek Heyetinizin malû
mu bulunduğu üzere tuzun istihsali inhisar al
tındadır, satışı tamamen serbesttir; bunun için 
biz her yerde ambar tesis etmek ve oralarda tuz 
bulundurmak kanuni vazifesiyle mükellef bu
lunmuyoruz. Serbest ticaret erbabı memlehaları-
mızdan tuzu alırlar, getirirler, istihlâk merkez
lerine depo ederler. Tüccarların rağbet etme
diği, etmiyeceği yerlerde biz ambarlar açmak
tayız. Son samanlarda nakliyat müşkülâtı yü
zünden ambar açmadığımız yerlerde de tüccar
lar bunu yapmadığı için bizden yeniden ambar 
açılması istenmektedir. Halbuki biz mevcut am
barlarımıza tuz nakletmek için esasen müşkülât 
içindeyiz. Bu müşkülâtın birisi Devlete ait, de
niz ve demiryolları, nakliyatmdaki müşkülât
tır. İkincisi de mütaahhitler vasıtasiyle naklet
tiğimiz tuzlar hakkındadır. Çünkü mütaahhit-
lerin elindeki vesait kısmen Devlet eline alın
mıştır. Bu yüzden mütaahhitlerimiz taahhütleri
ni yerine getiremiyeceklerinden bahsederek 
mukavelelerinin feshini istemektedirler. İşte 
bu sebeplerden dolayı bizden yeniden ambar is-
tiven her yerde ambar açamıyoruz: Bu im
kânı ancak muayyen bir iki ver için bulabildik. 
Bununla beraber bugüne kadar memelketin 
uzak yerlerinde dahi büyük şikâyetleri mucip 
olacak derecede müşkülât çekilmemiştir. Gerek 
belediyelerin gerekse halkın gayreti neticesi, 
biraz teehhürle olsa dahi, bu gibi yerlerde de ih
tiyaçlar temin edilmiş bulunmaktadır. Gerek 
Münakalât vekâletinin yardımı, gerekse müta-
ahhitlere ait bazı vesaite Hükümetçe el konul-
mamasınm temini suretiyle halkı tuzsuz bırak
mamaya çalışmaktayız. 

Ziya Gevher arkadaşımız Müskirat kanunu 
müzakere olunurken bir iki sual sormuşlardı ve 
bendeniz de o zaman bu suallere bütçe müza
keresi sırasında cevap vereceğimi bildirmiştim. 
Müsaade buyurursanız kısaca bu cevaplarımı 
arzedeyim. Şarap ve biranın kaliteleri düşüyor 
dediler. Halbuki İnhisarlar idaresi mamulâtı 



î : 66 29.5.1942 C : 1 
gün geçtikçe daha nefis olmakta, daha tekâmül 
etmekte ve daha iyi yapılagelmektedir. 

Şarapta hissedilir derecede bir tekâmül var
dır ve İnhisarlar idaresinin şarapları, iyi şarap 
yetiştiren memleketlerde yaşamış insanlar tara
fından dahi takdir edilmiş ve daima aranılmak
ta bulunmuştur. Biranın kalitesi de düşüyor de
diler. Halbuki bilâkis bu imalât dahi tekâmül 
etmektedir. Çünkü mütehassısların elindedir. 
Bilhassa eskiden memlekette fazla rağbet kazan
mış olan Bomonti fabrikasında çalışan tecrübeli 
ve yaşlı bir mütehassıs şimdi bizimle çalışmakta
dır. Gerek Ankara'da, gerek istanbul'daki iki 
fabrikamızın bira imalâtını daimî olarak bu mü
tehassısın murakabesi altında bulunduruyoruz. 
Ancak gerek diğer müskirat şişelerinde ve gerek 
bira şişelerinde kullanmağa mecbur olduğumuz 
mantar müşkülâtından dolayı bazan bu mamu-
lâtımız satış yerlerinde, bayilerin ellerinde bo
zulmaktadır ve bu yüzden halkın eline geçince 
bunların kalitesi düşmüştür gibi bir fikir hâsıl 
oluyor. Hakikaten bu böyle olmuştur. Fakat 
malûmu âliniz mantar memleketimizde yetişme
mektedir ve bulamamaktayız. Bunu daima dı
şarıdan getirmekte idik. Mevcut stoklarımız 
tükendi. Son senelerde mantar bulamayınca ba
zı çareler aradık. Bazan tazyik edilmiş ağaç 
parçaları, bazan mukavva ile ve bazan da lâstik 
parçalariyle tecrübeler yaptık. Bu tecrübeler 
ilk sıralarda iyi netice vermedi. Fakat son 
zamanlarda mukavva üzerine sellefon kâğıdı 
koymak suretiyle bira şişelerimizin bu şekilde 
bozulmalarının önüne geçmiş oluyoruz. Bir ta
raftan da yine dışarıdan mantar tedarikine çalı
şılmakla beraber diğer taraftan memleketin 
bilhassa cenup kısmındaki ormanlarında bazı 
mantar ağaçlarının mevcudiyetini haber alınca 
oraya da ziraat mühendislerimizi sevketmek su
retiyle araştırmalar yapıyoruz. 

Bu araştırmalar müsbet bir neticeye varacak 
olursa mantar meselesini de daha esaslı bir şe
kilde halletmiş olacağız. 

Arkadaşım, niçin kolonya yapmıyorsunuz, 
dedi. Kolonya yapmadığımızın sebebi; yine 
dışarıdan getirmekte olduğumuz esansı tedarik 
edemediğimizdendir. Daha evvel esansı siz ya
pamaz mısınız dediler; Yüksek Heyetinizin ma
lumudur kiy esans imali ayrı ve ince sanattir. in
hisarlar idaresini memlekette esans sanayiinin te
sisi için tavzif edemeyiz, inhisarlar idaresi 
esans bulursa alır, ispirto içine koyar ve satar. 
Böyle olmakla beraber esaslı bir sanat tesis et
memek ve yalnız kendi ihtiyacına mahsus olmak 
üzere inhisarlar idaresi yine memleket dahilin
de bulacağı otlardan, çiçeklerden, portakaldan 
bir nevi esans çıkarma tecrübeleri yapmaktadır. 
Bunu yapmağa muvaffak olduğu takdirde ko
lonya imaline hız vereceğiz. Yalnız bununla 
beraber memlekette kolonyadan ayrı olarak bir 
tuvalet ispirtosu imal etmekteyiz. Bu tuvalet 

ispirtosunun yarım litrelik şişesi yetmiş kuruşa 
satılmaktadır. Kolonya imal edemiyeceğimizi 
düşünerek halkın sıhhî ihtiyacını bir dereceye 

kadar karşılıyabileceği mülâhazasıyle.bu tuvalet 
ispirtosu imalini arttırdık. Şimdi senede 28 000 
litre kadar yapılan bu ispirtonun imal yekûnu
nu 100 000 litreye çıkarmrya karar verdik. 
Sarfedilen kolonya 68 000 litre kadardı. Sıh
hi ihtiyaçlar için inhisar kolanyası bulamıyan-
lar bu maddemizi kullanabileceklerdir. 

Hüblondan bahsettiler. Bu şerbetçiotu de
nilen ve bira imalinde ehemmiyetle aranan bir 
nebattır. Onun en iyisi Çekoslovakya'da yeti
şir. Biz kâfi miktarda ihtiyacımız kadar geti
rerek stok yapmış bulunuyoruz. Ancak bu ne
batın memleketimiz dahilinde yetiştirilip yetiş-
tirilemiyeceğini inhisar idaresi öğrenmek iste
miş ve istanbul'daki Maltepe Tütün enstitü
sünde tecrübe etmiştir. Yetiştirildi ve muvaf
fak olundu. Bunu daha geniş şartlarda yap
mak için Kastamonu'da bir numune tarlası aç
tık. Her halde Kastamonu'daki bu faaliyetten 
muvaffakiyetli netice alacağız. Ziraat vekâleti 
de ayrıca Boluda bir tecrübe tarlası ihdas etmiş
tir. 

Kasım Gülek arkadaşımız inhisar mamulâtına 
fazla zam yapılırsa istihlâk düşecek, binaena
leyh ümit ettiğimiz varidatı alamıyacaksınız 
dediler. 

inhisarlar idaresi inhisar mamulâtmın ne 
kadar fiyatı artarsa ne derece istihlâkin dü
şeceğini, mütemadiyen kontrol ve tetkik etmek
te ve bu iktisat kaidesini gözönünden uzak-
laştırmamaktadır. Bu tetkikler yalnız umum 
mamulât üzerinde değil, bunlarm her bir nevi 
üzerinde yapılmakta ve ana tedbirler alınmak
tadır. idare bu kontrollarda muvaffak olmak
tadır. Bunun en mühim delili, on senedenberi 
idare sene başında tahmin edilip kendisinden 
istenen miktarı temin ettikten başka fazlai vari
dat olarak Hazineye her sene 1-1 ,5-2 milyon 
lira tediye etmiştir. Bugünkü fevkalâde ah
val içinde dahi, yani 1941 malî yılında dahi 
bütçemizde inhisarların bir senelik varidatı 65 
milyon küsur lira tahmin edildiği halde bu 
sene sonunda inhisarlar idaresinin tahakkuk 
ettirdiği varidat miktarı, henüz sene dolmamış 
ve hesapların sonu alınmamış olmasına rağ
men, on bir aylık malumata göre 73 milyon 
lirayı geçeceğini katî olarak söyliyebilirim, bu 
tahakkuk tahminden 8 milyon fazladır. Bu se-
neki bütçemizin varidat cetvelinin mütalâa
sından anlaşılacağı üzere önümüzdeki sene in
hisarlar idaresinden Yüksek Meclisiniz şimdiye 
kadar istenmemiş bir rakam olmak üzere 118 
milyon küsur lira istemektedir. Biz bu parayı 
temin edebilmek için satış teşkilâtımızı tevsi 
etmek ve bilhassa Yüksek Huzurunuzda ifade 
etmek mecburiyetindeyim, Münakalât vekili 

I 
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arkadaşımızdan fazla yardım istemek suretiyle 
çok çalışmak mecburiyetindeyiz. Münakalât 
vekili arkadaşımdan yardım isteyeceğimi söyle
dim. Hakikaten bizim faaliyetimizin esası mü
nakalâta bağlıdır. 

Arkadaşım yalnız zammı fiyat meselesinden 
bahsederlerken, kanun çıktı yeniden inhisar mad
delerine bir daha zam yapılıyor gibi bir ifade 
kullandılar. Bu ifadenin burada tashih edilmesi 
bilhassa lâzımdır. Yüksek Heyetinizin malûmu 
olduğu üzere 10 martta biz inhisar maddelerine 
tarife zammı olarak bir zam yaptık. Artış 
bundan ibarettir. 1942 malî yılı içinde tesbit 
ettiğimiz fiyatlar câri olacaktır, bundan başka 
ayrıca bir zam yapmayı düşünmüyoruz, Yal
nız bir iki gün evvel Yüksek Heyetinizin kabul 
buyurduğu kanun lâyihası bizim 10 martta yap
tığımız zamların bir kısmını müdafaa vergisi 
olarak ayırmakta ve bunu Millî Müdafaa hiz
metlerine karşılık olmak üzere fevkalâde mena-
bi meyanma almaktadır. Binaenaleyh, bir yan
lışlık neticesi olduğunu zannettiğim bu ifadele
rini bu şekilde tashih etmekle efkârı umumi-
yede bu kanun münasebetiyle ayrıca bir zam 
daha yapılacak gibi bir fikrin şayi olmamasını 
temin etmek isterim. Bira istihsalini tenkis ede
mez miyiz dediler. Çünkü çok arpa sarfediyor-
sunuz dediler. 

Bira imalini zaten tenkis etmiş bulunu
yoruz. Her taraftan yapılan musırrane ve mü
teaddit taleplere rağmen, yoktur diyoruz ve 
evvelce verdiğimiz satış yerlerine, bu sene an
cak yarısını verebilmekteyiz. Memlekette bira 
istihlakine alışmış ve epeyce artmıştır. Bu ra
kının aleyhine bir artış olduğu için onu teşvik 
etmek istiyoruz. îki buçuk milyon litre sar
fiyatı olan bu mamulât geçen sene 12 milyon lit
reyi buldu. Daha fazla imal edebilsek bu mik
tar daha bir hayli yükselecek ve netice itiba
riyle yüksek dereceli alkollerin istihlâki aza
lacaktır. Fakat biz önümüzdeki sene istediği
miz kadar maddei iptidaiye bulamıyacağımızı 
hesap ederek ancak sekiz milyon litre kadar 
yapmağı düşündük. Bütçemizde bu esasa göre 
tahminler koyduk. Birayı hiç imal etmemek 
bunu büsbütün kaldırmak mümkün olmaz mı? 
Bu kabildir, ancak o zaman iki fabrika boş ka
lacak, memur ve işçileri de işsiz kalacak, ku
rulan bu sanayi memlekette bir tevakkuf dev
resi geçirecek ve bu işe yeniden başlamak ica-
bedecektir. Bunlardan başka sekiz milyon lit
re bira İnhisarlar idaresine 1 300 000 lira bir 
varidat temin etmektedir. Bundan da mahrum 
kalacağız. Maahaza memleketin gıda maddeleri 
arpa ihtiyacı, hububat ihtiyacı had bir şekil 
alırsa bu mamulâtı durdurmak zaruretinde bu
lunursak şüphe yok ki bunu da yapacağız. Fa
kat biz bugün o halde olmadığımız için katî 
surette bira imalinden vazgeçeceğiz diyemem. 
Arkadaşım, İnhisarlar idaresinin, şekerin fi

yatlı olduğu bir zamanda pekmez imal etmesi
ni tavsiye ettiler. İnhisar idaresini memle
ket dahilinde her nevi sanayi ile her nevi ma
mulâtı yapabilecek bir hale getirmeği asla dü
şünmüyoruz. Ona kanunen vazife verdiniz. O 
vazifelerini ifa etmektedir. Bu vazifeleri ya
parken kolonya imali, sonra kolonya içerisine 
koymakta olduğumuz esansla bunun haricinde 
soda yapmak gibi tâli işlerle de iştigal etmek
teyiz. Bir de buna serbest mahiyette olmak 
üzere pekmez imalini karıştıracak olursak cid
den endişe ederim. Çünkü diğer vazifeleriyle 
mahmul bir müessese artık işini ifa edemiyecek 
bir hale gelir ve bugün olduğu gibi ak yüzle 
huzurunuza çıkamaz. Bugün bu arkadaşın iste
diği gibi yarın belki ziraatçi arkadaşlarım da 
müskirat fıçısı imalini de İnhisarlar idaresi 
yapsm diyecekler. Bunu bendenize encümende 
söylediler. Fakat nihayet bu iş Orman umum 
müdürlüğüne yaraşacak bir iştir. Biz kendi ih
tiyacımızı temin edecek kadar fıçıları Bomon-
ti fabrikasında yaptırmaktayız. Biz kendilerin
den almıyacağız. Ancak bu iş yapılırsa memle
ketin balık ve sair maddeleri için muhtaç oldu
ğu fıçı ihtiyacı bu şekilde giderilir. Bunu da 
Kasım G-ülek arkadaşımızın talebi vesilesiyle 
Ziraat encümeni arkadaşlarıma cevap olmak üze
re arzetmeyi istedim. 

AHMED HİLMİ KALAÇ (Kayseri) — Bir-
sual soracağım. 

REİS — Söz Dr. Akif Barkan'mdır. 
AHMED HİLMİ KALAÇ (Kayseri) — Ben 

sual soracağım. 
REİS — Sualin söze takaddüm edeceğine 

dair nizamnamede bir şey yoktur. 
Dr. AKİF BARKAN (Çankırı) — Muhterem 

arkadaşlar, inhisar maddelerinden tütünün ve-
3̂ a rakının kötülüğünden veya mazarratından 
bahsedecek değilim. Tuzdan bahsedeceğim. Çan
kırı'da kayatuzu çıkar. Bu tuz senelerdenberi 
istihsal edilir. Kastamonu'nun hemen bütün ka
zalarına, Bolu ve Ankara'nın bir kısmına ve 
civar vilâyetlerin kazalarına tevzi edilir. Bu
raların halkı tuz ihtiyacını oradan temin eder. 
Bu, iptidai vesaitle yerden çıkarılıyor. Yazın 
havalar müsait olursa araba ile gelir. Müsait 
olmadığı zaman yollar berbad olur. Bu, hemen 
150 - 200 senedenberi böyle devam edip gelmek
tedir. Tuz malûmu âliniz kış, yaz her mevsimde 
hem insanların, hem de hayvanların başlıca ih
tiyacıdır. Binaenaleyh öyle zamanlar olur ki 
vaktiyle şehre tuz ithal edilmemişse halk tuzsuz 
kalır. Çünkü çamurdan kışın gitmenin, çıkma
nın imkânı yoktur. Bu itibarla tetkikat yapıl
mıştır. Şehre yakm 3 kilometrelik yerden tuz 
istihsal etmenin imkânı var mı? Her nedense 
bu ameliyeye başlanmamıştır. Vaziyet olduğu 
gibi eski yerinde kalmıştır. Muhterem vekili-
misden rica ediyorum; bunun için bir tetbir al-
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sm. Şehre üç km. mesafede bir galeri açıpta 
buradan istihsal etmek imkânı varsa bunu temin 
etsinler. Oradaki memurlar yiyecek vesairele-
rini mutlaka şehirden temin edecektir. Ekmek 
ihtiyaçları bile şehirden gidecektir. Memur se
nelerce orada oturur, çocukları vardır, etrafta 
hiç bir şey yoktur, hattâ içecekleri su bile. Bu 
menbadan senevi 4 - 5 milyon kilodan fazla tuz 
istihsal edilir. Yani miktar itibariyle az değil
dir. Binaenaleyh bu, üzerinde ehemmiyetle du
rulacak bir mevzudur. Eğer yakm bir mesafede 
galeri açmak imkânı yoksa hiç olmazsa nakli
yatı düşünmeli ve bilhassa kışm nakliyatı te
min etmeli, kışın, yol olmadığı için, araba ge
çirmek imkânı yoktur, hayvan bile zor geçiyor, 
batıyor. Günlerce gazetelerle, çıkarıldığı yerden 
dört milyon kilo tuzun şehre nakli için ilân ya
pıldığı halde talip bulunamiyor. Belki mütaah-
hidini de bulamıyacaklardır. Çünkü yolsuzdur. 
Onun için imkânı varsa böyle yapılsın, o zaman 
kolaylıkla amele bulabiliriz. Çünkü gelecek 
amele yiyeceğini de beraber getirebilir. Onun 
için imkânı varsa şehir yakınında yeni ocaklar 
açılmasını rica ederim. Bu suretle istihsal de 
artmış olur. 

KASIM GÜLEK ( Bilecik ) — Arkadaşlar, 
ben yalnız bir sui tefehhümü izale etmek için söz 
almış bulunuyorum. Ben burada geçenlerde ka
bul edilen kanunla, inhisar maddelerine zam 
yapılacağını söylemedim, her halde sözlerim yan
lış anlaşılmıştır. Bunun tashihini rica ederim. 

Yalnız Vekil Beyefendi bana cevap olarak, 
1942 senesinde başka zam yapılmryacaktır bu
yurdular. 

Inşaallah bu sözü tutmak fırsatı hâsıl olur ve 
zam yapmak lüzumu hâsıl olmaz. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Efendim, eczanelerin muhtaç olduğu ispirto 
gayet az miktarda veriliyor. Bunların muhtaç 
olduğu ve sarfettikleri miktara nazaran gayet 
az verilmesi yüzünden dışarıdan pahalı ispirto 
alıyorlar. Halktan da bu yüzden fazla para almı
yor, bu bir. Lâboratuvarlarraıızda alkol met
rik bulunmuyor, bu iki. Malt hulâsası piyasada 
yoktur, üç. Bunların daha fazlalaştırılmasmm 
temini mümkün değil midir? Bunları öğrenmek 
istiyorum. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RA-
ÎF KARADENİZ (Trabzon) — Çankırı mebu
su arkadaşımızın söylediklerini tetkik ettirece
ğim, sureti mahsusada bir çare bulmak neye 
mütevakkıf ise onu yapmağa çalışacağım. 

Kasım Gülek arkadaşımız, bu yeni kanunla 
inhisar maddelerinin fiyatları artacağını söyle
medim, yanlış anlaşılmış dediler. Olabilir. Fakat 
fena olmadı. Kendileri bu zanda bulunmamış 
olsalar dahi kanunun mânası iyi anlaşılamadığı 
için bu rivayetler bazan dışarıda söylenmek
tedir. Bu vesile ile yüksek huzurunuzda bu
nu açıkça ifade etmeyi faideli gördüm. Bu fır

satı bana verdikleri için kendilerine teşekkür 
ederim. 

Dr. Osman Şevki Uludağ arkadaşımız ecza
nelere az ispirto veriliyor dediler. İspirto fi
yatlarımız şudur: Dört nevi ispirto satmakta
yız; birincisi saf ispirto, herkesin alabileceği 
bu ispirtonun fiyatı litresi 300 kuruştur, yüz 
derecelik hesabiyle. Tabii seksen dereceliği da
ha aşağı satılmaktadır. Yakılacak ispirto, yüz 
dereceliği altmış kuruştur. Kolonya ispirtosu 
130 kuruştur, yüz dereceliği. Biraz evvel bah
settiğim tuvalet ispirtosu yarım litrelik şişesi 
yetmiş kuruş. Eczahanelere, 300 kuruşa litresini 
sattığımız ispirtoyu, 130 kuruşa veriyoruz. Bu
nu sıhhat vekâleti ile beraber tesbit ettik. Bü
yük, küçük ve daha küçük eczanelere her ay 
verilmesi lâzımgelen miktarı vermekteyiz. Bir 
sene içinde eczanelere, hastanelere, mekteplere, 
lâbortuvarlara, sanayi müesseselerine 130 kuru
şa verdiğimiz ispirtonun tutarı 80 bin litredir. 

Eczanelere ispirto yetişmiyor, dışarıdan al
mak mecburiyetinde kalıyorlar, denilmektedir. 
Senede litresi 300 kuruşa satılan ispirto 
miktarı 753 litredir. Bunu hep eczaneler alıyor 
denilsa dahi fazla değildir. Şu halde; eczanelere 
verdiğimiz ispirto kâfi gelmemektedir ve dışarı
dan 300 kuruşa almağa mecbur olacakları mik
tar pek azdır. 

Ayrıca Millî Müdafaanın ihtiyacını zaten ten
zili fiyatla, maliyet derecesinde bir fiyatla ver
mekteyiz. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Alkol metrik ve malt hulâsası hakkmda bir şey 
lütfetmediniz. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RA-
İF KARADENİZ ( Trabzon ) — Alkol metriği 

biz imal etmiyoruz. Dışarıdan gelmektedir. 
Malt hulâsasını Ankara'daki fabrikamızda 

yapmaktayız. Bunu da bir senedir imal etmek
teyiz. Eskiden yapmıyorduk. Serbest sanayi 
cümlesindendir. Mümkün oldukça yapılmakta
dır. İnhisar altında bir madde değildir. 

AHMED HİLMİ KALAÇ (Kayseri) — Bun
dan 15 sene evvel İnhisarlar idaresi Orta jAna-
dolu'da bir tetkik yaptırdı. Orta Anadolu'da 
bir ispirto ve şarap fabrikasının yapılmasında 
fayda görülmüş, Kayseri'de bunun için bir kı
sım arazi istimlâk edilmiştir. Bunda kuvvetli 
sebep şu idi. Orta Anadolu Ürgüp, Nevşehir, 
İncesu, kısmen Niğde, Develi kaza ve vilâyeti 
külliyetli miktarda üzüm yetiştirir. İnhisarlar 
idaresi bugün dahi bir kısmmı mubayaa eder. 
Gerek bu üzümlerden ve gerek memleketin meb
zul meyvalarmdan istifade edilerek, heder edil
memeleri için, orada bir fabrika yapmakta fay
da görüldü ve arzettiğim gibi bir yer istim
lâk edildi. İnhisarlar idaresi bugün Orta Ana
dolu'nun şarap ihtiyacını temin için İstanbul'dan 
şişelerle şarap sevkeder. Bu ise ekonomik bir 
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hareket değildir. Aynı zamanda şarap olduk
ça hamuleli bir yüktür. Tekirdağ'mdaki şarap
ların Orta Anadolu'ya kadar nakli külliyetli 
bir yekûn ve masrafa bağlı olur. Şişeleri gele
cek, ambalaj yapılacak ve saire ki bütün bun
lar netice itibariyle iktisadi bir hareket değildir. 
Bu itibarla bugün belki bir kısım malzeme bu
lunmasa bile kavdan ibaret olan bazı istihzara-
tın orada yapılması mümkün müdür? Aceba 
muhterem vekil bu hususta ne düşünüyorlar? 
Bu itibarla hem üzümlerden istifade edilecek, 
hem de İnhisarlar için iyi bir varidat membaı 
olacaktır. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RA-
ÎF KARADENİZ (Trabzon) — Kayseri'de bir 
ispirto veya şarap fabrikası kurmak hususunda 
bir kararımız olup olmadığını soruyorlar. Böy
le bir kararımız yoktur ve bu hususta karar 
alacak vaziyette de değiliz. İspirto istihsalini 
memlekette arttırmağı ve bunu yakıcı mayiler 
yerine kullanmağı gaye ittihaz eden bir politika 
takip etmekteyiz. Ancak bugün memleketimiz
de en ucuz ispirto yalnız melastan istihsal edile
bilmektedir. Bunun haricinde ne üzüm fiyatları 
ve ne de patates ve sair maddeler ucuz ispirto 
istihsaline müsait bulunmamaktadır. Bu ba
kımdan bugün için falan veya filân yerde bir 
ispirto fabrikası kuracağız şeklinde karar al
mağa imkân bulamayız. 

Şarap fabrikasına gelince; Yüksek Heyetini
zin ruznamesine dahil bulunan Müskirat kanu
nu bu işi halletmiştir. Bu kanunda şarap ima
lâtı serbest bırakılmaktadır. Binaenaleyh hu
susi teşebbüs erbabı arzu ettikleri yerde bu fab
rikaları kurabileceklerdir. Yalnız muayyen bir 
mmtakada şarap imal edecek müteşebbisler bu
lunmazsa ve o mıntaka da şarap imaline elveriş
li ise İnhisarlar idaresi gene oralarda örnek ol
mak üzere şarap imal etmesini bu kanunla üze
rine bir vazife olarak almaktadır. Kanun çıkma
dan, mevkii meri'eyete konulmadan bu şekilde 

bir karar vermeğe bu bakımdan da imkân yoktur. 
Onun için Kayseri'de şarap veya ispirto fabri
kası kurulacağına dair bir karar vermiş değiliz. 
Bu ancak önümüzdeki senelerde bu kanun mer'i-
yete girdikten sonra tetkik edilecek bir mevzu
dur. 

REİS — Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçe kanunu 

MADDE 1. — İnhisarlar idaresinin 1942 
malî yılı masrafları için ilişik (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 9 580 837 lira tahsisat 
verilmiştir. 

A - CETVELİ 
F. Lira 
1 Ücretler 4 664 318 

REİS — Kabul edilmiştir. 
2 Merkez ve taşra masrafları 772 250 

REİS — Kabul edilmiştir. 
3 Daimî memuriyet harcırahı 85 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
4 Muvakkat memuriyet harcırahı 60 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
5 Müfettişler harcırahı 60 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
6 Tecrübe, ıslah ve mücadele 

masrafı 80 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

7 Kaçağı kovalama ve tütün eki
mi masrafları 426 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

8 1918 sayılı kanun ile ekleri hü
kümlerine göre verilecek ihba
riye ve ikramiyelerle kaçak ta
kibatında ölen veya sakatlanan
lara verilecek tazminat 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

9 Sabit kıymetler masrafı 530 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

10 Nakilvasrtaları masrafları 103 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

11 Tütün ve müskirat, kahve ve 
çay, fabrika, atelye, imalâthane, 
tuzla ve yaprak tütün bakım 
ve işleme evleri ücret ve mas
rafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

12 Ecnebi mütehassıslar ücret ve 
harcırahları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

13 Muhtelif masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

14 Memurlar ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

15 Tekaüt sandığına iştirak 
REİS — Kabul edilmiştir. 

16 Reddiyat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

17 Geçen yıl borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

18 Eski yıllar borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

19 Mukannen aidat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

20 Hükmolunmuş borçlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

21 3530 sayılı Beden terbiyesi ka
nunu hükümlerine göre yapıla
tacak masraflar 15 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

22 4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek goeuk ve yakacak 

1 768 408 

35 000 

71 501 

50 000 

268 000 

20 000 

40 000 

15 000 

2 000 

10 000 
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P. Lira 

50 000 zamları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

23 Müskirat ve şarap fabrikaları 
inşa ve tesis masrafları 350 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

24 1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek itfa 
karşılığı 94 860 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Ka

bul etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — İnhisarlar idaresinin 1942 

malî yılı varidatı ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 118 406 218 lira olarak tah
min edilmiştir. 

B - CETVELİ 
P. 

70 

6 

Lira 
086 218 

400 000 

55 000 

120 000 

25 000 

720 000 

.. Etmi-

Satış kârları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muhtelif rüsum 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Para cezaları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muhtelif hasılat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
İstirdat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Tütün ve müskirat müdafaa 
vergileri 47 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(îkinci madde tekrar okundu). 
REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar 

yenler... Madde kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — İnhisarlar idaresinin 3656 sa

yılı kanunun 19 ncu maddesine dahil müteferrik 
müstahdemleriyle mezkûr kanunun mevzuu ha
ricinde kalan memurları ve nakil vasıtaları kad
roları bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İmalâtı arttırmak ve satış teş
kilâtını genişletmek için ayrıca kullanılması 
lüzumlu görülecek memur ve müstahdemlerin 
ücretleri bütçenin ücret fasıllarındaki tasarru-
fattan verilir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — İnhisarlar altmda bulunan 
oyun kâğıdı, kibrit, çakmak ve çakmak taşı ka
çakçılığından dolayı 1918 sayılı kanun ile ek
leri hükümlerine göre, verilecek ikramiyelerle 
kaçak takibinde ölen veya sakatlananlara veri

lecek tazminat ve bu suçlara ait dâvaların bra* 
hakeme ve sair masrafları ve İnhisar memur
ları tarafından yakalanan kaçak gümrük eşya
sının nakil masrafları bütçenin taallûk ettiği 
fasıllarından verilir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları tertibine 
konan tahsisat kifayet etmediği takdirde işbu 
borçlar taallûk ettikleri hizmetlere tekabül et
mek üzere câri yıl bütçesine mevzu tahsisattan 
Gümrük ve inhisarlar vekâletinin muvafakatiyle 
mezkûr tertibe naklen tesviye olunur. 1937 -
1940 yılları borçları tertibindeki tahsisat kâfi 
gelmediği takdirde bu paralar 1942 yılı bütçe
sinin masraf tertiplerindeki tasarruf attan Güm
rük ve inhisarlar vekâletinin muvafakatiyle 
mezkûr tertibe naklen tesviye olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — (Sergilere iştirak ve propa
ganda masrafı) namiyle bütçeye konulan tahsi
satın sarfı sureti ve evrakı müsbitesinin hazır
lanması mütedavil sermaye masrafları hakkın
daki usulîsr i tabidir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Kaçakçılık suçlarından dolayı 
mahkemelerce ve 3437 sayılı tütün ve tütün in
hisarı kanununun tarihi meriyetinden evvel he
yetlerce hükmolunan para cezalan tahsilatın
dan bu paraları tahsil eden idare muhafaza ve 
tahsil memurlarına bütçenin mukannen aidat 
faslından % 5 aidat verilir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — İnhisarlar idaresinin 1941 büt
çe kanununun 9 ncu maddesiyle mütedavil ser
mayeden sarfına mezuniyet verilen 950 000 li
radan kullanılmıyan ve kullanılıpta bütçei ta-
sarruflariyle kapatılan kısımların fabrika, tuz
la ve imalâthanelerde yapılacak inşaat ve (tesi
sat ile fenni şerait ve tesisatı havi her nevi yap
rak tütün ve barut ve patlayıcı maddeler de
poları alım ve inşası için 1942 yılında sarfına 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti mezundur. Bu su
retle sarfolunacak paralar her yıl sonunda büt
çenin umumî tasarruflarından kifayeti nlsbe-
tinde mahsup olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar...} Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Karşılığı 1943 malî yıU in
hisarlar bütçesine konulacak tahsisattan temin 
olunmak üzere müskirat ve şarap fabrikjları 
inşa ve tesis masrafları için 1942 malî yılı (büt
çesine mevzu tahsisat miktarını geçmemek üze
re 1943 yılma geçici taahhüde girişmeğe Qüm-
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rük ve inhisarlar vekili mezundur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — İnhisarlar umum müdürlüğü
nün fabrika, tuzla, işleme yerleri gibi iş yer
lerinde toplu oarak çalıştırdığı işçilere masa
rifi mütedavil sermayeden ödenmek üzere çalış
tıkları günlerde ve günde bir defa yemek ve
rilebilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 haziran 1942 
tarihinden itibaren mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et-
mıyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umımıiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

6. -—• Devlet demiryolları ve limanlan İşlet
me umum, müdürlüğü 1942 malı yılı Bütçe ka
nunu lâyiham ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/761)'[1] 

MÜNAKALÂT V. AMİRAL FAHRİ EN
GİN (Samsun) — Efendim, gelen evrakın onun
cu numarasında Devlet demiryolları ve liman
ları İşletme umum müdürlüğünün Bütçe kanım 
lâyihası vardır. Vaktimiz daralmıştır. Müsaa
de buyurursanız ruznameye alıp müzakeresini 
yapalım. (Muvafık, muvafık sesleri). 

REİS — Devlet demiryolları ve limanları İş
letme umum müdürlüğü bütçesinin ruznameye 
alınmasını teklif ediyorlar. Bu teklifi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
EMİN ASLAN TOK AD (Denizli) — Devlet 

demiryolları bütçesi müzakere edilirken Vekil
den iki nokta hakkında istirhamda bulunaca
ğım : Bunlardan birisi; hat güzergâhında, tren
lerde bir çok intizamsızlıklara şahit oluyoruz. 
Bu, bilhassa Afyon'da ve Eskişehir'de pek ba
rizdir. Bilhassa bu hat üzerindeki alâkalı me
murlara tamim yaparak, halka karşı hüsnü mu
amele etmelerini ve yolcuların inecekleri, bine
cekleri vagonları tarif etmelerini rica ediyo
rum. İntizamsızlık o kadar çok oluyor ki bir 
kısım yolcular katarın içerisinde omuzunda 
heybe, ellerinde bavul baştan başa dolaşıyorlar. 
Hattâ Ankara istikametine gelecek yolcuların, 
vagonların Konya istikametine hareket ettiğini 
görünce katardan sıçrayıp inmek mecburiyetin
de kaldıklarını gördüm. Buna karşı da memur-

[1] 152 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

lar çok lakayt ve alâkasız kalıyorlar. Vagon
la m nereye gideceğini memurlar dahi bilmi
yor. Bu cihetin tamimini bilhassa rica ederim. 

İkincisi; mesaj eri işlerinde bazı yolsuzluk
lar vardır. Gelen paketler bazan kayboluyor, 
bazılarının da üstünden almıyor, yani yarım 
geliyor. Binaenaleyh bu hususta da mesaj eri 
işleriyle meşgul ambar memurlarına emir ve
rilmesini ve bu hususta tedbir almmasmı bilhas
sa istirham ediyorum. 

MÜNAKALÂT V. AMİRAL FAHRİ EN
GİN (Samsun) — Emin Aslan arkadaşımızın 
mevzuubahis ettikleri nizamsızlıkların hakika
ten Afyon'da kış aylarında vukubulduğunu biz 
de haber aldık ve trenler değiştikten sonra ge
liş ve gidiş aynı zamana tesadüf etmediği için 
şimdi burada bu intizamsızlıkların önü alınmış 
bulunuyor. 

Mesaj eri meselesinde kış aylarmda iş faz
lalığı dolayısiyle hakikaten intizamsızlıklar ol
muştur. Müdiriyeti umumiye bu mesele üze
rinde de gayet esaslı bir surette meşgul olmak
tadır. İntizamı temin etmek için ne mümkünse 
yapmak yolundayız. 

REİS — Başka mütalâa var mı? Maddelere 
geçilmesini kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanları İşletme umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı Bütçe kanunu 

MADDE 1. — Devlet demiryolları ve liman
lan İşletme umum müdürlüğünün 1942 malî yılı 
masrafları için bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (77 580 000) lira tahsisat veril
miştir. 

A - CETVELİ 

F. Lira 
1 Ücret ve yevmiyeler 17 937 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
2 Harcırah 338 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
3 Ecnebi mütehassıslarla stajiyer 

memur ve müstahdemlerin ve 
talebenin masrafları 156 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 Tâli ücretler 2 385 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

5 Memur ve müstahdemlere ve 
ailelerine yardım 3 094 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

6 Tahmil ve tahliye ücret ve 
masrafları 745 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

7 İşletme müstehlek malzemesi ve 
masrafları 11 839 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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B - CETVELİ 

Demiryolları işletme hasılatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Limanlar ve iskeleler hasılatı 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
67 550 000 
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8 Bakım ve tecdit masrafları 18 971 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
9 Ecnebi demiryolu tesisatının 

istimali ve üçüncü şahısların 
hizmetleri 135 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

10 Her nevi vergiler, maddi mü
kellefiyetler ve zarar, ziyan 
tazminatı 120 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

11 Müteferrik masraflar 462 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

12 Mubayaa olunan hat ve limanla
rın senelik faiz ve itfa karşılık
ları ve sair masrafları 4 609 481 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

13 Demirbaş tezyidi 1 261 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

14 înşaat ve tesisat masrafları 85 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

15 3247 ve 3319 sayılı kanunlar 
mucibince mubayaa edilecek 
muharrik ve müteharrik edevat 
bedeli ile gümrük resmi ve sair 
masrafları 4 300 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

16 3980 sayılı kanun mucibince 
mubayaa edilecek muharrik ve 
müteharrik edevat bedeli ile 
sair masrafları 1 300 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

17 Trabzon - îran otobüs ve kam
yon işletmesi masrafları 309 400 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

18 Bütçe kanununun 5 nci mad
desi mucibince girişilecek ta
ahhütler karşılığı 8 000 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

19 1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek it
fa karşüığı 768 119 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Umum müdürlüğün 1942 

malî yılı masraflarına karşılık olan varidat 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(77 580 000) lira tahmin edilmiştir. 

845 000 
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Sıhhiye tevkifatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi hasılat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Trabzon - îran otobüs ve kam
yon işletmesi hasılatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Geçen senelerden müdevver ve 
tahsisat kaydedilmiyen varidat 
fazlaları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

îirâ 
4501000 

622 000 

33 000 

8 080 000 

(îkinci madde tekrar okundu.) 
REÎS —Maddeyi reyinize arzediyorum. j Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Umum müdürlüğün 1942 malî 

yılı daimî memur ve müstahdemleriyle nakil va
sıtaları kadroları bağlı (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar../ Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Umum müdürlük tarafmdan 
işletilmekte olan demiryollariyle diğer motprlü 
vasıtaların, liman, iskele ve maden ocajkla-
rmm bütün varidat ve hasılatı bunlara mahsus 
kanun ve nizamnameler dairesinde tahsil olujıur. 

Erzurum - Sarıkamış ve şuabatı demiryol
ları için 1929 bütçesine bağlı (C) işaretli tarife 
ahkâmı 1942 malî yılında da tatbik olunur. Bu 
tarifede tadilât icrasına Münakalât vekili şalâ-
hiyettardır. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Umumî idare binası inşaatı
nın ikmaliyle teçhizat ve demirbaşlarının mu
bayaasına, hattın tahkim, takviye ve tevsii ile 
muhtelif yerlerdeki (195) kilometrelik hajttın 
ve makasların tecdidine, muhtelif tamamlayıcı 
tesisat ve inşaata, atelye ve depolar için [tez
gâh, takım, kuvvei muharrike ve teçhizata, 
muharrik ve müteharrik edevatın tecdidjiyle 
kara ve deniz nakil vasıtaları ve bunlara ait ftıal-
zeme mubayaasına ait olmak üzere (15 000 000) 
liraya kadar gelecek senelere geçici taahhijıdat 
ve sarfiyat icrasma Umum müdürlük mezundur. 

Bu taahhütlerin (8 000 000) lirası bağlı |(A) 
işaretli cetvelin 18 nci (Bütçe kanununun 5 
nci maddesi mucibince girişilecek taahhütler 
karşılığı) namiyle açılan fasla mevzu tahsisat
tan ve mütebakisi de 1942 malî yılı muhtemel 
varidat fazlalarından karşılanır. 

1942 malî yılı muhtemel varidat fazlaları da 
mezkûr fasla ilâveten tahsisat kayıt ve sarfolu-
nur. 

Taahhütlerin bu suretle karşılanmıyan kısmı 
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idarenin mütaakrp yıllar bütçesine konacak tah
sisat ile ödenir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 1942 malî yılı nakdî muame
lâtının tedviri ve (1 000 000) liraya kadar kö
mür, (2 500 000) liraya kadar malzeme stoku 
yapmak için umum müdürlük (4 000 000) lira
ya kadar kısa vadeli istikrazlar akdine ve ban
kalar nezdinde hesabıcari açtırmağa ve Maliye 
vekili bu istikraza kefalet etmeğe mezundur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 7. — Devlet demiryolları şebekesi 
üzerinde 1942 malî yılı zarfmda ücretsiz veya 
tenzilâtlı ücretle seyahat etmek salâhiyetini hâiz 
olanlar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

Devlet demiryolları ve limanları umumî 
idaresinin teşkilât ve vezaifine dair 1042 sayılı 
kanunun eşhas nakliyatına ait 24, 28 ve 34 ncü 
maddelerinin hükümleriyle mezkûr kanunu mu-
addil 1483 sayılı kanunun 8 nci maddesinin 2 
nci fıkrası hükmü 1942 malî yılında tatbik 
edilmez. 

1042 sayılı kanunun 25 nci maddesini muad-
dil 3282 sayılı kanun ile Posta kanununun 53 n-
cü maddesini muaddil 3108 sayılı kanun hükmü 
re 21 haziran 1930 tarih ve 9623 sayılı İcra Ve
killeri Heyeti kararnamesinin 1 nci umumî mü
fettişe ait hükmü hariç olmak üzere diğer hü
kümleri bakidir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aşağıdaki fıkralarda yazılı 
masraflardan her biri için konulan tahsisat .kâ
fi gelmediği takdirde ilâveten sarfma lüzum 
görülecek miktarı tediyeye umum müdürlük 
mezundur. Husule gelecek tahsisat farkları he
sabı katide ayrıca gösterilir: 

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

hissesi; 
D) Reddiyat ve bilet satışı aidatı; 
E) İrat getiren emlâk resim ve vergileri. 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 9. — 1932 malî yılı sonuna kadar 

sarfulunup da mahsubu yapılmamış bulunan 
mebaliğin mahsubu eski seneler bütçesinde 
kullanılmıyan tahsisatı karşılık tutularak 1942 
malî yılı bütçesinde açılacak ayrı bir fasla mas
raf kaydi suretiyle icra olunur. 

RElS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Iâ4â Ö : İ 
MADDE 10. — Bu kanuna bağlı (A) işaretli 

cetvelin 3 ncü faslının 3 ncü maddesine mevzu 
(62 500) lira Maarif vekâleti 1942 malî yılı 
bütçesinin yüksek mühendis mektebiyle teknik 
okulu kısımlarında Maarif vekâletince lüzum 
gösterilecek tertiplere tahsisat olarak ilâve olu
nur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Devlet Demiryolları ve li
manları işletme umum müdürlüğünce tâyin edi
lecek mahallerde çalışan işçilere, çalıştıkları 
günlerde ve günde bir defaya mahsus olmak 
üzere parasız yemek verilir. 

Yemek masrafları işçilerin ücret ve yevmiye
lerinin taallûk eylediği tertiplerden ödenir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Umum müdürlüğe ait arazide 
yetiştirilen yiyecek maddeleri, idarece iaşe edi
len servis ve teşekküller ihtiyaçlarına tertip-
lerindeki tahsisattan mahsubu yapılmak sure
tiyle sarf ve istihlâk olunur. İhtiyaçtan artan 
miktar maliyet fiyatı üzerinden Demiryolları 
kooperatifine verilir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — 1932 - 1940 malî yıllan Büt
çe kanunlarının, hükümleri 1942 malî yılı zar
fmda dahi devam edecek maddeleri bağlı (H) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Devlet demiryolları ve li
manları işletme umumî idaresinin teşkilât ve 
vazifelerine dair 1042 sayılı kanunu muaddil 
1483 sayılı kanunun 8 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasına tevfikan idare encümenince verilecek 
müsaadenamelerin adedi, 100 ü Münakalât ve
kâleti emrine tahsis edilmek üzere, 800 ü ge
çemez. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Bu kanun 1 haziran 1942 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . , 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur, 

REİS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. 
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^. — Maadin nizamnamesinin bazı madde- I 

terinin değiştirilmesine ve bu nizamnameye ye
niden bazı maddeler ilâvesine dair kanun lâyi
hası ve Adliye, Maliye, Bütçe, İktisat ve Dahili
ye encümenleri mazbataları (1/472) [1] 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET En. 
REİSİ Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Ağrı) — 
Maadin nizamnamesinin bu ikinci maddesinin 
ikinci müzakeresinde; maden suları, kaplıcalar 
ve içme suları hakkmda bazı hükümler mevcut
tur. Bu itibarla sıhhati umumiye ile alâkadar
dır. 

Arkadaşım Kasım Gülek'in, bu maddenin ta
dili hakkmda vermiş olduğu takrir ise Umumî 
hıfzıssıhha kanunu hükümlerine tamamen teva
fuk etmiyecek bazı fikirleri ihtiva ettiği için 
bu ikinci maddenin bir kere de Sıhhat encüme
ninde tetkik edilmesine müsaade buyurulmasmı 
rica ediyorum. 

REİS — Maden sularının sıhhatle alâkası 
aşikârdır. Encümene veriyoruz. 

8. — Sinema /ilimlerinin gümrük resimle
rinin indirilmesi hakkında kanun lâyihası ve İk
tisat, Dahiliye Maliye, Bütçe ve Gümrük ve inhi
sarlar encümenleri mazbataları (1/72) [2] 

REİS — İkinci müzakeresidir, okutuyorum. 

Sinema Alimlerinin gümrük resimlerinin indiril
mesi hakkmda ittihaz olunan kararın tasdikma 

dair kanun 
MADDE 1. — Kanuni salâhiyete istinaden 

İcra Vekilleri Heyetinin 19. VIII. 1938 tarih 
ve 2/9456 sayılı ilişik karariyle Gümrük ithalât 
umumî tarifesinde yapılan tadil tasdik olun
muştur. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi reye ar-
zediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MAD(DE 2. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

REİS— Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MAD(DE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS— Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 

[1] 79 sayılı basmayanının dördüncü eki zap
tın sonundadır. 

ı{2] Birinci müzakeresi 59 ncu inikat zaptın-
tındadır. 
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9. — Memurlarla askerî mensuplardan fevkd* 

lâde hallerde mal iktisap edenler hakkında, ka
nun lâyihası ve Dahiliye, Millî Müdafaa ve j Ad
liye encümenleri mazbataları (1/749) [1] 

REİS — Lâyihanın ikinci müzakeresidir, 
maddelere geçiyoruz. 

Fevkalâde hallerde haksız olarak mal iktisap 
edenler hakkmda kanun 

Bu kanun hükmüne tabi olanlar 
MADDE 1. — Aşağıda yazılı olanlardan! fev

kalâde hallerde haksız olarak mal iktisap eden
ler hakkmda bu kanun hükümleri tatbik olu
nur: 

I. Devamlı veya muvakkat surette bir âm
me vazifesi veya hizmeti gören Devlet veya di
ğer her türlü âmme müesseseleri memur ve müs
tahdemleri ; 

II. Devamlı veya muvakkat surette, ücretli 
veya ücretsiz, ihtiyari veya mecburi olarak bir 
âmme vazifesi veya hizmeti gören diğer kilise
ler; 

III. ^3659 sayılı kanunun mevzuuna giren 
müesseselerde hizmet edenler; 

IV. Âmme menfaatlerine hadim cemiyetle
rin idare uzuvlariyle ücretli veya ücretsiz me
mur veya müstahdemleri. 

2556 sayılı Hâkimler kanununun tahkik ve 
takibe dair olan 6 ncı babı hükümleri mahfuz 
kalmak şartiyle hâkim ve müddeiumumilerle 
hâkim smıfmdan sayılanlar da bu kanun hük
müne tabidirler. 

REİS — Tadilname yoktur. Maddeyi kabul 
buyuranlar. Kabul etmiyenler... Madde lçabul 
edilmiştir. 

Beyannamenin hangi hallerde isteneceği 
MADDE 2. — Birinci maddede yazılı şahıs

ların kendileriyle karı veya kocalarının veya 
velayeti altmda bulunan çocuklarının yaşayış 
tarzları veya mal durumları, gelirleriyle müte
nasip olmryanlardan bu kanun hükümlerine tev
fikan bir beyanname istenebilir. 

Mal durumunda gayrimenkul mallarla para, 
esham, tahvilât, altm, mücevher gibi menkul 
mallar, her türlü alacak ve diğer haklar dahil
dir. 

Beyanname mahrem olarak istenir 
REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul 

etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Beyanname istemeğe salâihyetli merciler 
MADDE 3. — I. Bir vekâlete bağlı bulunan 

daire ve müesseselerde 3659 sayılı kanunda ya
zılı müesseselerin memur, müstahdem veya 

[1] Birinci müzakeresi 59 ncu inikat zaptın-
dadır. 
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mensuplarından beyanname istemek salâhiyeti 
alâkalı vekile veya onun salâhiyet verereği 
âmire aittir. Askerî şahıslar hakkında hazarda 
Genel kurmay başkanı, seferde Teşkilâtı esasi
ye kanununun 40 ncı maddesine tevfikan 
kuvayi harbiyenin emir ve kumandası kendisine 
tevdi olunan zat dahi Millî Müdafaa vekilinin 
haiz olduğu bu salâhiyeti kullanabilir. 

II. Başvekâlete bağlı daire vs müesseseler
le âmme menfaatlerine hadim cemiyetlerin ve 
birinci fıkra hükmüne dahil olmıyan daire ve 
müesseselerin reis, âza ve müdürlerinden beyan
name istemek salâhiyeti Başvekile veya onun 
tensip edeceği vekile ve bu daire, müessese ve 
cemiyetlerin diğer memur, müstahdem veya 
mensuplarından beyanname istemek salâhiyeti 
bunların müdür veya reislerine aittir. 

III. Birinci ve ikinci fıkra hükmüne dahil 
olmıyan hakem ve ehli hibre gibi kimselerden 
beyanname istemek salâhiyeti alâkalı vekile ve
ya onun tensip edeceği makama aittir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Beyanname ve vesikaların verilmesi müddeti 

MADDE 4. — Üçüncü maddede yazılı salahi
yetli merciler tarafından istenilen beyanname
lerin on beş gün içinde verilmesi mecburidir. 
Bu müddet mücbir sebepler dolayısiyle beyan
nameyi isteyen merciler tarafından uzatılabilir. 
Beyanname mündericatmı teyit eden vesika ve 
deliller, beyanname ile birlikte veya sonradan 
gösterilir veya verilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Beyannamenin ihtiva edeceği hususlar 
MADDE 5. — Beyanname: 
I. Alâkalının ve karı veya kocasiyle vela

yeti altındaki çocuklarının mülkiyetinde bulu
nan ikinci maddede yazılı bütün mallarına; 

II. Gerek alâkalının ve gerek karı veya 
kocası ile velayeti altmda bulunan çocuklarının 
yaşayış tarzlarına; 

III. Bu malların ne suretle iktisap ve bu 
yaşayış tarzının nasıl temin edildiline ve bu 
cümleden olmak üzere kendisine ve karı veya 
kocası ile velayeti altında bulunan çocuklarına 
ait bütün gelirlere; 

IV. 1 eylül 1939 tarihinden itibaren alâ
kalı ile karı veya kocasının ve velayeti altında 
bulunan çocuklarının ellerinden çıkardıkları 
ikinci maddede yazılı mallara ve bedellerine ait 
malûmatı ihtiva eder. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Beyanname vermiyen veya noksan verenler hak

kında yapılacak muamele 
MADDE 6. — Beşinci maddede yazılı malû-
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matı ihtiva eden beyannameyi bu kanunun tâyin 
ettiği müddet içinde makul bir sebep olmak
sızın vermiyenler veya beyannamede sorulan 
hususların bir kısmına veya tamamına cevap 
vermiyenler hakkında üç aydan bir seneye 
kadar hapis cezasiyle birlikte muvakkat olarak 
memuriyetten mahrumiyet cezası hükmolunur. 

Beyanname istiyen merci, beyannameyi ver
miyen veya noksan verenin sıfatına göre sala
hiyetli Cumhuriyet müddeiumumisine veya 
adli âmire bu hususta takibat icrasını bildirir. 
Cumhuriyet müddeiumumisi veya adli âmir tah
kikat yapmaksızın mensup olduğu mahkeme 
nezdinde âmme hukuku dâvasını açar. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tahkik memurunun tâyini 
MADDE 7. — Beyanname istendikten sonra 

alâkalı hakkında tahkikata lüzum görülürse 
üçüncü maddenin birinci ve üçüncü fıkraların
da yazılı şahıslar hakkında bunların bağlı bu
lunduğu veya iş itibariyle alâkalı vekil veya 
onun salâhiyet vereceği âmir, aynı maddenin 
ikinci fıkrasında yazılı şahıslar hakkında Baş
vekil veya onun tensip edeceği vekil veya âmir 
tarafından bir tahkik memuru tâyin olunur. 

Askerî şahıslar hakkında hazarda Genel Kur
may Başkanı, seferde Teşkilâtı esasiye kanu
nunun 40 ncı maddesine tevfikan kuvayi harbi
yenin emir ve kumandası kendisine tevdi olu
nan zat dahi Millî Müdafaa vekilinin haiz ol
duğu salâhiyeti kullanabilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Tahkik memurunun salâhiyetleri 
MADDE 8. — Tahkik memuru sorgu hâki

minin bütün salâhiyetlerini haizdir. Yapacağı 
tahkikat ilk tahkikat mahiyetinde olup askerî 
kazaya tabi olmayan işlerde umumî usul hüküm
lerine göre cereyan eder. Bu gibi işlerde tah
kik memurunun tevkif ve tahliyeye dair vere
ceği kararlar bulunduğu yerin asliye ceza hâki
minin tasdikiyle tekemmül eder. Bu kararlar 
aleyhine ancak alâkalı tarafından kanun yoluna 
müracaat olunabilir. 

Askerî kazaya tabi işlerde bu kanunda ya
zılı hükümler haricinde Askerî muhakeme usu
lü kanunu tatbik olunur. Tahkik memuru bu 
işlerde adli âmirin hâiz olduğu salâhiyetleri ha
izdir. Şu kadar ki, tahkik memurunun tevkif 
ve tahliyeye dair vereceği kararlar salahiyetli 
adli âmirin tasdikiyle tekemmül eder. Alâkalı 
bu kararlar aleyhine mafevk adli âmire itiraz 
edebilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 



î : 66 
Tahkikatın mevzuu 

29.5.1942 e M 

MADDE 9. — Tahkikat beşinci maddede ya
zılı hususları ve alâkalı beyanname veya vesika 
vermiş ise bunların hakikate uygun olup olma
dıklarını etraflı surette meydana koyacak şekil
de yapılır. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tahkikat sırasında yapılacak haciz 
MADDE 10. — Tahkikat sırasında tahkik 

memuru tarafından lüzum görülürse alâkalının 
mal ve alacaklarının haczine karar verilir. 
Haciz kararlan vazifeli mahkemeye, tapu dai
relerine ve icabedenlere tebliğ olunur. Haczedi
len malların ne suretle idare edileceği ve bu 
mallardan alâkalı ile ailesinin geçimi için lüzu
munda ayrılması icabeden miktarı tâyin ve bu 
malların idaresine nezaret vazifeli mahkemeye 
aittir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

işten el çektirme, vekâlet emrine alma 
MADDE 11. — Tahkik memurunun göstere

ceği lüzum üzerine tahkikatı emredenler tara
fından alakalıların eli işten çektirilebileceği gibi 
bunlar bağlı bulundukları vekil tarafından ve
kâlet emrinede alınabilirler. Askerî şahıslar 
hakkında açığa çıkarma kararı Millî Müdafaa 
vekilince işten el çektirme kararı da adli amir
likçe verilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et-
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tahkikat neticesinde yapılacak muamele 
MADDE 12. — Tahkikat neticelenince tahkik 

memuru, evrakı, tahkik emrini veren mercie 
tevdi eder. Şu kadar ki, tahkik emrini veren 
merci Başvekil, vekil, Genel kurmay başkanı 
veya Teşkilâtı esasiye kanununun 40 ncı madde
sine tevfikan kuvayi harbiyenin emir ve kuman
dası kendisine tevdi olunan zat tarafından bu 
hususta kendisine salâhiyet verilmiş bir âmir 
ise, tetkik edeceği ve lüzumunda noksanlarını 
tahkik memuruna ikmal ettireceği tahkikat ev
rakını mütalâasiyle birlikte kendisine salâhiyet 
veren mercie gönderir. 

Bu merciler tahkikat evrakını tetkik ederek: 
I. Haksız olarak mal iktisap edildiğine; 
II. Hakikat hilafı beyanname verildiğine; 
III. Sahte vesikalar ibraz edildiğine; 
IV. Haksız olarak iktisap olunan malların 

kaçırıldığına vaya gizlendiğine kanaat getirirse 
bu suçlardan dolayı muhakemeleri yapılmak 
üzere tahkikat evrakını suçlunun sıfatına gö
re tabi olduğu mahkeme müddeiumumisine 
veya adli âmire tevdi ederler. 

Cumhuriyet müddeiumumisi veya adli âmir 

ayrıca tahkikat icra etmeksizin evrakı dirhal 
iddianame ile mahkemeye verir. 

ikinci fıkrada yazılı merciler takibat icra
sına lüzum görmezlerse evrakı muamelşden 
kaldırırlar. Bu takdirde tahkikat sırasında 
alınmış olan bütün tedbirler kendiliğinden or
tadan kalkar. 

REİS — Madda, ı kabul buyuranlar... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık reye iştirak etmiyen var mı efendim. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Mahkemece verilecek müsadere ve ceza hü
kümleri 

MADDE 13. — Mahkeme duruşma sonutıda: 
I. Suçlunun haklı olarak iktisap ettiği sa

bit olmıyan mallarının müsaderesine ve mü
ebbet surette âmme hizmetlerinden ve tekaüt 
hakkından mahrumiyetine hüküm verir. 

II. Beyanname, hakikat hilafı verilmiş ise 
suçlu hakkında ayrıca altı aydan iki seneye ka
dar hapis cezası hükmeder. 

III. Suçlunun beyannameye dercetti^i ma
lûmatı teyit için verdiği vesikaların sahteliği 
halinde Ceza kanununun hükümlerini tatbik 
eder. 

IV. Suçlunun haklı olarak iktisap ejttiği 
sabit olmıyan mallan müsadereden kurtaıfmak 
maksadivle gizlediği veya kaçırdığı usuleît sa
bit olduğu takdirde bundan dolayı da ayrıca 
bir seneden bes seneye kadar ağır hapis cfzası 
ve bu hususta bilerek kendisine yardım edenler 
hakkında kaçmlan veva gizlenen malların;kıy
metini aşmamak ve elli liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası hükmeder. 

REÎS — Bu madde hakkmda bir tadilname 
vardır. Okutuyorum. 

29 . V . 1942 
Yüksek Reisliğe 

Şifahen arzeyleyeceğim sebeplere binaen 13 
ncü maddenin 4 ncü bandindeki (ve bu hususta 
bilerek kendisine yardım edenler hakkında1 ka
çırılan veya gizlenen malların kıymetini ağma
mak ve elli liradan aşağı olmamak üzere ağır 
para cezası) diye yazılı olan kısmın tayymı arz 
ve teklif eyleriz. 

Konya mebusu Rize mebusu 
A. R. Türel Fuad Sirmen 

FUAD SlRMEN (Rize) — Arkadaşlar, şim
di okunan takrirle tayymı istediğimiz fıkr^ bu 
kanunun tanzimine saik olan sebeplere ve Ceza 
kanunumuzun kabul etmiş olduğu esasa uygun 
değildir. Çünkü bu fıkra maddenin içinde ka
lırsa bu kanunla istihdaf eylediğimiz gayjenin 
bütün bütün elden gitmesi gibi bir tehlike idahi 
husule gelebilir. Malûmu âliniz Devlet idare
sindeki suiistimalleri önlemek maksadiyle v4 bil
hassa fevkalâde hallerde suiistimallerin üıem-
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leket ve millet bünyesinde vücude getirdiği bü
yük fenalıkları kuvvetle ve şiddetle karşılamak 
için tanzim edilen bu kanuna bu fıkranın ko
nulması ve bu harekette bulunanları teşci edici 
harekette ve yardımda bulunan kimselerin umu
mî hükümlerle tecziye edeceğimiz dereceden da
ha az bir ceza ile cezalandırılması doğru değil
dir. Biliyoruz ki yaşayış tarzları ve mal durum
ları gelirleriyle mütenasip olmıyan ve âmme 
hizmeti gören kimselerden mal beyannamesi iste
nebilecektir. O kimse de verdiği mal beyanna
mesinde hakikati söylemeğe mecburdur ve kendi 
üzerindeki malları miktarını olduğu gibi bildir
meğe mecburdur. Bu zat, uhdesindeki malların 
nereden geldiğini ve meşru bir sebeple iktisap 
ettiğini ispat edemediği takdirde bu mallar bu 
kanunun hükümlerine göre müsadere olunacak
tır. Şimdi bu fıkrada müsadereye tabi tutula
cak malları kaçıranlar hakkında bir seneden 
beş seneye kadar ağır hapis verileceği yazılıdır. 
Bu mallarm kaçırılmasına ve gizlenmesine bi
lerek yardım edenler, şimdi okunan hükümle, 
ancak 50 lira para cezasma mahkûm oluyor. 
Bendeniz bu iki ceza arasındaki nisbeti hiç doğru 
bulmuyorum. Gerçi maddede: 50 liradan aşa
ğı olmamak üzere ve aynı zamanda gizlenecek 
ve kaçırılacak malın kıymetini aşmamak üzere 
para cezası verileceği yazılıdır. Fakat bu hü
küm bu suretle mal kaçırılmasında yardımı olan 
kimselere hakikatte hiç ceza vermemektedir. 
Çünkü bu kaçırma olsa, olsa muvazaa tarikiyle 
olacaktır. Bu muvazaa tarikiyle mal kaçıran, 
gizliyen veya muhafaza etmiş olan kimsenin 
mahkûm olacağı ceza yalnız para cezası olunca 
ve bu da kaçırılan ve müsadereye tabi tutulan 
malm bedeliyle takyit edilince arzettiğim gibi, 
bunlara hakikatte hiç bir ceza verilmiyor gibi 
bir vaziyet hâsıl oluyor. Esasen Ceza kanunu
muz prensip olarak bir suç işliyene ve suçu 
işlemekte yardımı olana, asıl suçu işliyene veri
len cezanın, yardım tâli derecede kalırsa, nısıf 
derecede ceza verileceğini âmirdir. Bu iştirak 
daha ileri giderse daha fazla ceza verileceği 
zikredilmektedir. Bu itibarla takririmizde ar-
zettiğimiz gibi, bu fıkra maddeden çıkarsa şu ne
tice hâsıl olacaktır: Malını müsadereden kur
tarmak maksadiyle gizliyen, kaçıran adam bir 
seneden beş seneye kadar ağır hapis cezası gö
rür. Bu kaçırma ve saklama fiiline bilerek yar
dım edenler, Ceza kanunumuzun mer'i hükmüne 
göre bu cezanın yarısmı, yani hâkimin takdiri
ne göre, altı aydan iki buçuk seneye kadar ağır 
hapis cezası görecektir. Ancak bu takdirde tah
kikat neticesinde nereden geldiği bin müşkülât
la tesbit edilemiyen ve suiistimal olduğuna ka
nat getirilen malların müsaderesi mevzuubahis 
olur. Buna yardım eden adamlarm yalnız para 
cezasiyle mahkûm edilmesi müessir bir ceza ol
madığı için bu kanundan beklenen esas mak

sadın, neticenin kaybolması demektir. Onun 
için bu noktayı bendeniz çok mühim görmekte
yim. Encümenden, kanunu şevkine saik olan 
sebebe istinat emiş olmak için şiddetli ceza ver
mek ve bu fena hareketlere tevessül edenlere 
lütuf yapar gibi bir ceza tatbik edilmemek için 
encümenin bu tay teklifine muvafakat etmesini 
rica ederim. 

ADLİYE En. M. M. ŞÎNASt DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, müsaade buyurulursa ev
velemirde arkadaşımızın tasvir ettiği gibi mal 
kaçırmağa delâlet edenlere cezalarda bir lütuf 
mahiyetinde her hangi bir tenzil esasına gidil
memiş olduğunu izah edeceğim. Yalnız daha ön
ce şurası tebarüz ettirilmelidir ki, böyle haksız 
mal iktisap edenlerin mallarını kaçırmağa veya 
gizlemeğe vasıta olanlara veyahut bilerek bun
ları kolaylaştıranlara tâyin edilen ceza dedikleri 
gibi 50 lira para cezasından ibaret değildir. 50 lira 
haddi asgarisidir. Kanunun mekanizmasının 
kısaca izahı bunu vuzuhla belirtir. Kanunun 
ilk müzakeresinde de burada arzetmiş olduğum 
veçhile lâyiahnm bariz vasfı, fevkalâde zaman
lara mahsus ve istisnai bir usul tesis etmiş ol
masıdır. Yani normal zamanlarda böyle bir 
makanizmanm işlemesi umumi esaslarımıza gö
re tecviz edilir bir hüviyette değildir. Bu iti
barla bu mekanizmanın işleyişinde ve tatbika
tında büyük bir itina göstermek zarureti vardır. 
Binaenaleyh, kanunun bütün hükümleri esas 
hedefine göre tanzim ve tespit edilmelidir. 
Haksız olarak mal iktisabı şüphesi altında bu
lunanlara bir sual tevcih edilerek bu malları ne 
suretle iktisap ettiğini beyana davet edilmekte
dir? Bu şüphe altında bulunan bir şahıs iktisap 
ettiği malları ne suretle elde ettiğini meş
ru surette iktisap eylediğini ispat etmediği tak
dirde her hangi bir suç işlemediği sabit olmasa 
dahi malların müsaderesi cihetine gidilmiştir. 
Bu hallerde ayrıca hapis cezası verilmemiştir. 
Çünkü bir suç işlediği hakkında en ufak bir de
lil bile mevcut değildir. Fakat buna rağmen 
yine bu kanun istisnai olarak müsadere ile ha
pis cezasını istilzam eden bir hal derpiş etmiş
tir. Şayet alâkalı bu malları kaçırmağa teşeb
büs etmişse bu malların tamamını müsadere et
mekle beraber kendisine beş seneye kadar da 
ağır hapis cezası hükmedilmektedir. Bunun da 
sebebi, kanunun hedefi bu gibi mallarm müsa
deresi olduğuna göre, malını kaçıran bir şahıs, 
müsadereden başka bir de hapis cezasına duçar 
edilememiş olursa malını kaçırabilen kanunun 
tatbikından kurtulmuş olur. Filvaki bu malla
rı kaçıranları, gizliyenler buna muvvffak olduk
ları takdirde bilâahra malar bulunsa daih ha
pis cezası mevcut olmaması sebebiyle daima 
gizlenmeye temayül ederlerdi. Bu itibarla ma
lını kaçırana ve gizleyene beş senelik hapis 
cezası verilmektedir. 
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edenlere gelince; şurasmı yüksek huzurunuzda 
tebarüz ettirmek isterim ki bu şahıs, bu mal
ları haksız iktisap etmiş olan şahıs değildir, 
buna yardım eden şahıs da değildir. Bu adam 
sadece herhangi bir malm kaçırılmasında ko
laylık gösteren, ya ailesi erkânından veyahut 
bir muvazaaya âlet olabilecek derecede kendi
siyle yakın münasebet tesis etmiş bir şahıstır. 
Kanunun bu husustaki hükmü şudur : Bu mal
lar müsadere edilmekle beraber malm kıymeti 
derecesinde ağır para cezası veriliyor, meselâ 
mal yüz bin liralık ise bu malm kaçırılmasına 
hizmet etmiş olandan hem bu mallar müsade
re ediliyor ve hem de yüz bin liralık bir para 
cezasına mahkûm ediliyor. işte Puad arkada
şımızın 50 lira olarak bahsettikleri ceza bu
dur. Fakat kaçırılan mal pek cüzi ise, meselâ 
on veya yirmi liralık bir şey ise bu takdirde ce
za elli liradır. Bittabi yirmi, otuz liralık bir 
mâlın kaçırılmasına, gizlenmesine yardım eden 
bir adamın burada hangi his altmda hareket 
etmiş olduğunu da nazara almak icabeder. Bir 
kere haksız olarak iktisap edilen bir malm, 
bunun gizlenmesini kolaylaştıran tarafından 
bilinmesi müşküldür. Arkadaşım diyebilir ki: 
Ceza şiddetlenirse ne olur? Encümen bu ce
zanın behemehal şiddetlenmesine aleyhtar de
ğildir. Yüksek Heyetiniz bunu kabul buyurur-
sa ayrıca maddenin encümene gelerek yeni bir 
tashih lüzumunu göstermez. Arkadaşlar, bu 
kanunun adli ve iktisadi düzeni bozmaması lâ
zımdır. Bir malm tedavülüne bir engel olmama
lıdır. Esas mahfuzdur. Suiniyetle iktisap olu
nan veyahut hüsnüniyetle olsa bile ivazsız ik
tisap olunan bütün mallarm müsaderesi cihe
tine gidilmiştir. Gizlemeye delâlet eden şahsa 
ayrıca malm kıymetine göre ağır para cezası 
tâyin edilmektedir. Artık esas fiile iştirak et
memiş olan bu üçüncü şahsa bir de hapis ceza
sı tâyinini encümen muvafık görmemiştir. Bu 
cihet encümende sarahaten görülmüştür. Bu 
mülâhazalara rağmen ayrıca hapis cezası mu
vafık görülürse encümen de itiraz etmez. Tak
dir Yüksek Heyetinizindir. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Mazbata muhar
ririnin ilk kısım hakkmda verdiği izahata, ya
ni kanunun makanizması hakkındaki beyanat
larına bir diyeceğim yoktur. Yalnız bütün o 
izahatları bendenizin maruzatıma bir cevap 
teşkil etmez. Ancak bir suç işlendiği sabit ol
madığı halde ve fakat üzerindeki malları ne
reden ve ne suretle iktisap etmiş olduğunu, ne 
suretle kazanılmış olduğunu ispat edemiyen 
adamlara yapılacak muameleye taallûk eder. 
Yani bu kanun o mallarm müsaderesi ve bu 
müsadereye tabi tutulacak mallarm bir adam 
tarafından yani haksız olarak malı iktisap 
eden memur tarafmdan gizlenmesine, kaçırıl
masına taallûk eder ki encümen bunu hakika

ten işin ehemmiyeti ve memleket bünyesince 
husule getireceği büyük zararları gözönüı^e 
alarak çok ağır cezalarla karşılamıştır. - Yaı^i 
müsadereden kaçırmak maksadıyla malmz giz-
liyen bir adama bir seneden beş seneye kadar 
hapis cezası gibi gayet kuvvetli bir müeyyide 
koymuştur. Benim itiraz ettiğim şey ve ilerice 
sürdüğüm noktai nazar buna taallûk etmeŞ. 
Onun için bu husustaki mütalâalarını bu şekil
de karşılayarak geçeceğim. 

İkinci kısma gelince; verdikleri izahat şim
di okunan maddenin ihtiva ettiği hükme um
mamaktadır. Kendileri buyuruyorlar ki yar
dım eden adamın yani müsadereye tabi olup da 
kaçırılan ve gizlenen malm kaçırılmasına veya 
gizlenmesine yardım eden adamm bu malıjı 
haksız olarak iktisap edildiğini bilmesi şart 
değildir. Fakat madde böyle demiyor. Ayneiı 
okuyorum : «Suçlunun haklı olarak iktisap et
tiği sabit olmryan malları müsadereden kur
tarmak maksadıyla» kimin? Suçlunun, yani me
murun. «Gizlediği veya kaçırdığı usulen sabit 
olduğu takdirde bundan dolayı da ayrıca bir 
seneden beş seneye kadar ağır hapis cezası veri
lir» diyor. Sonra bendenizin arzettiğim adamı}ı 
vaziyetine yani yardım edenin vaziyetine ge
liyor. «Bu hususta bilerek kendisine yardım 
edenler hakkmda» bu kayıt yardım edeiı 
adamın, suçlunun müsadereye tabi malını ka
çırma fiil ve gizleme maksadını bilerek yardımı 
etmesi şart olduğunu sarahaten söyliyor. Bij-
miyerek yapmışsa veya herhangi bir mülâhaza 
ile yapmışsa esasen bu madde teklif edildiği şe
kilde dahi tatbik edilse ceza görecek değildir. 
Malını müsadereden kaçırma maksadiyle hare
ket edene başka, etmiyene başka ceza vermei 
istiyorlarsa maddeyi başka türlü yazmak lâzııü-
dır. Eğer malmı müsadereden kaçırmak isteye^ 
adama bile bile yardım etmişse yalnız bu kanuni 
hükmüne göre değil mevcut kanunlarımıza gör^ 
de ceza görür. Fakat Ceza kanunumuzun ceza tec
didi altma koyduğu bir fiili ikaya yardım etj-
mi:; olmadıkça bu adamın ceza tehdidi ile ceza 
görmesi mümkün değildir. Binaenaleyh bu hu
susta bilerek kaydı bu adamlarm ceza görmesi 
için malını kaçırma fiilinde bu kanun hükümj-
lerine göre müsadereye tabi tutulacak bir maj 
olduğunu bilinmesini ve ondan sonra da yarda
mı yapmasmı âmirdir. Müsadereden kaçırıldı
ğını bilmiyerek yardım yapılmışsa yine bu kaf-
nuna göre de suç olmayacaktır. Bu bendenizi^ 
teklif etiğim veçhile bu fıkra tayyedilse de sub 
olmıyacaktır. Esasen bunun suç olması için bir 
sebep yoktur. Yalnız şu noktaya dikkat buyu-
rulsun ki bir adam müsadereye tabi olduğunjı 
bildiği bir malı bile bile o malın kaçınlmasma yad
dım ediyor ve bu malın kaçırılmasında ona ko
laylık gösteriyor. Bu muhtelif şekillerde olabilip. 
Muvazaa suretiyle veya şu ve bu şekilde kaçi-
rılmasma yardım eder. Bendeniz diyorum M 
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malı gizlemek fiili için Adliye encümeni mahzur 
görmiyerek bir seneden beş seneye kadar ağır 
hapis cezasını kabul ediyor aynı fiilin yapılma
sına yardım eden veya bunu bile bile yapan 
bir adama yalnız para cezası veriyor. Bu ceza 
kanununun kabul ettiği esaslara aykırıdır. Bu 
kabul edildiği takdirde kanundan beklediğimiz 
gayeye vusulden bizi menedici bir açık kapı 
bırakmış oluruz. Çünkü bir adam, bir vekâ
letin âmiri mevkiinde olan bir adamın, bir 
müdiri umuminin, kendisinin böyle geniş tarzı 
itibariyle bir suiistimale saptığından şüphelen
diğini daha evvel sezerse kendi üzerindeki men
kul ve gayrimenkul, çünkü bu kanun menkul
leri de şümulü içine alıyor, Malların bir diğer 
adama saklatabilir, gizletebilir. Onu saklıyan 
adam bunu malları müsadereden kurtarmak 
maksadiyle saklamış ise, bendeniz diyorum ki, 
faili asli ile bu adamın hareketi arasında bu ka
nunun istihdaf ettiği gayeyi önlemek ve bizim 
istediğimiz neticeye varmak hususunda pek bü
yük fark yoktur. Fiili yapan faili asil gibi 
yardım eden adam da onun göreceği cezanın ya
rısını görür. Binaenaleyh, bendeniz Adliye en
cümeni mazbata muahrriri arkadaşımın verdiği 
izaahtı kanunun yazılış tarzına uygun göremi
yorum. Eğer Adliye Encümenimizin maksadı, 
müsadereden malı kurtarmak maksadiyle hare
ket ettiğini bilmediği halde meselâ mücerret 
sende dursun diye verilen bir malı alan bir 
kimseyi de tecziye etmek yoluna gitmek ise o 
da doğru değildir. Bilenle bilmiyeni bir tutup 
bu şekilde cezadide etmek de doğru değildir. 

Bu itibarla sözlerimi bitirirken, esasen ısrar 
etmemekte olduklarını ve işi Meclisin Yüksek 
takdirine bıraktıklarını bildirdiler. Bendeniz 
yine tekrar ediyorum, saklamak fiili hareketi 
kanunen bir suç ve ceza tahdidi altına alındığı 
zaman o fiilü harekete bile yardım eden ada
mın da faili aslinin cezasiyle mütenasip bir ceza 
görmesi lâzımdır. Halbuki teklifte beş sene 
ağır hapis cezasına nazaran elli lira para cezası 
vardır. Bu nisbette adaleti temin etmemekte
dir. Bu itibarla takririmizin kabulünü rica edi
yorum. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Arkadaşım 
Fuad Sirmen'in mütalâalarına tamamen iştirak 
ediyorum. O mütalâalara bir nokta daha ilâve 
etmek maksadiyle huzurunuza geldim. Hususi 
ceza kanunlarına, umumî kanunumuza nazaran 
farklı hükümler konabilir. Fakat bir takım 
umumî ceza zabıtaları vardır ki, bütün cezai hü
kümleri ihtiva eden kanunlarda bunların naza
rı itibare alınması zaruridir. 

Bu zabıtlar; teşebbüs, tekerrür, içtima ve iş
tirak gibi bir takım umumî zabıtalardır. Bunlar
dan inhiraf edildiği zaman bir takım gayri ahlâ
kî neticelere varılmış olur. Şimdi şirketlere ve
rilecek cezayi tâyin ederken Ceza kanunumuz 
uzun tetkik ve tecrübelere istinadetmiştir. Bir 

şerikin bir suçu işlemesindeki dahil derecesi, 
ehemmiyet derecesi, nedir? Bu anlaşıl
mış ve cezasını ona göre tâyin etmiştir. 
Şimdi burada Adliye encümeni müsadereye tâbi 
olan bir malı müsadereden kaçırmak veya giz
lemek istiyen bir adama beş seneye kadar ağır 
hapis cezasını vermeği kabul ettikten sonra, bu 
filü harekette bir redaet istihdaf etmiş demek
tir. Binaenaleyhı o filü hareketi işlemesinde 
ona yardım edene, ona kolaylık gösteren adama 
ceza kanununun umumî zabıtasmdaki muayyen 
tenzilât yapılarak ceza verilmesi zarurî olur. 
Aksi takdirde, arkadaşımızın dediği gibi, umumî 
ceza sistemimizi bozmuş oluruz ve bu da tatbi
katta demin söyledikleri mahzurdun husule ge
tirir. Böyle hususi ceza kanunlarında bu gibi 
hükümler tekerrür ede ede nihayet umumî ceza 
esaslarımızda da gedikler açılmış olur. Binaen
aleyh müsaade ederseniz bu fıkra taayedilsin ve 
böyle bir hal vukuunda umumî Ceza kanunu-
muzdaki iştirak esaslarımız tatbik edilsin. Bu 
vaziyette adalet icabı budur. 

ADLÎYE En. M. M. ŞlNASÎ DEVRtN (Zon
guldak) — Efendim, bendeniz cezanın teşdit 
edilmemesi hakkında maruzatta bulunmıyacağım. 
Çünkü bu husustaki mütalâamı daha evvelce 
arzettim. Yalnız bir iki noktanm vuzuh peyda 
etmesi lâzımdır. Arkadaşımız buyurdular ki 
mazbata muharririnin izahatı metne uymamak
tadır. Bendeniz bu izahatın tamamen metne uy
gun olduğu kanaatindeyim. Zabıtları mütalâa 
edecek olurlarsa ilk izahatmide de arzettiğim 
gibi metne uygun olmıyan hiç bir cihet yoktur. 
Esasen bunun başka türlü olmasına imkân yok
tur, çünkü muhterem arkadaşımız daha önce 
bizi bu yolda teklifte bulunacağı hakkmda ten
vir etmek lûtfunda bulundular. Biz de encü
mende bu hususu bir defa daha müşavere et
mek imkânını bulduk ve işi tamamen inceledik. 
Bu vaziyette artık izahatımızın madde metnine 
uymadığı, bilmem iddia olunabilir mi? 

Bendeniz bilmünasebe lüzum yoktur deme
dim, bilinmesine lüzum vardır, metin «bilerek 
yardım edenler» diyor. Madde sarihtir, artık 
mazbata muharriri alâkalının bilmesine lü
zum yoktur diyebilir mi? Bendenizin de
diğim şudur: Bu suçların ikama bilerek 
yardrm edenleri tâyin hususunda çok 
müşkülât vardır. Bir kere muayyen bir malın 
haksız iktisap edildiğini kanunun tatbikmdan 
Önce bilmeğe imkân yoktur. Burada bilinen 
umumî olarak malın kaçırıldığıdır. Bir dâva 
açılmadan bir mal iktisap edilmiş, bunun hak
sız bir iktisap olduğu tetkik ve tahkikten geç
medikçe nasıl anlaşılabilir? Beyanname veril
dikten ve tetkikten geçtikten sonra bu malın 
haksız iktisap edildiği taayyün edecektir. Mak
sat müsadereden kaçırma hususunda yapılacak 
yardıma mâni olmaktır. Ali Rıza arkadaşımızla 
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birleşerek dedik ki: Bu lâyiha umumî esasları
mızdan ayrıdır. Evet kanunun hüviyeti bu
dur. Bu kanunun baştan aşağı umumî Ceza ka
nunu ile mülâhazasına imkân yoktur. Onun 
için fevkalâde hallere munasır bir kanundur. 
Bununla beraber encümen noktai nazarmı teyit 
edecek hükümler de vardır. Bir adam ki haksız 
mal iktisap edecektir, buna yardım edecek kim
dir? Bu adam malı çalmaya yardım eden adam 
değildir. Bir malın çalındığını bile bile gelin şu 
malı kaçırmak için bana yardım et diyecek 
adam kimdir? Ekser ahvalde yakınlarından 
biridir. Ya karısı, ya çocuğudur. Çünkü istisnai 
haller haricinde bir adamın şuurunu kaybetme
si lâzımdır ki mücerret bir arkadaşını himaye 
için, ağır müeyyidelere rağmen, çalman bir malı 
gizlemeğe delâlet etsin. Ekseri ahvalde, bu 
muamele alâkalının yakmlariyle yapılacaktır. 
Bu itibarla konulan müeyyide müsadere ile bir
likte iktisap edilen mal kıymetinde, meselâ 
200 bin lira ise o miktarda para cezasından iba
rettir. Para cezasını vermezse hepse tahvil 
edilecektir. Bu kadar istisnai bir makanizma-
yı daha ziyade şümullendirmemek lâzımdır. 
Çünkü, demin de arzettiğim gibi, mallarm tâyin 
ve tesbitinde güçlükler vardır. Kaldı ki redaet 
bakımından iki fiil arasında büyük farklar var
dır. Ben bu hususta arkadaşımın fikirlerine iş
tirak edemem. Diğerinin ika ettiği fiilin reda-
etiyle, yardım edenin fiili arasmda farklar var
dır. Birincisi beş seneye kadar hapse mahkûm 
edilebilir. Ona bu hususta yardım etmiş veya fiile 
iştirak etmişse bunun da göreceği ceza umumî 
hükümler dahilinde olacaktır. Gizlemeğe veya 
kaçırmağa yardımda fiilin mahiyeti büs
bütün değişiktir; bu yardım, mânevi bir rabıta 
veya başka* sebepler dolayısiyledir. Bu üçüncü 
şahıslan bu kadar ağır bir müeyyideye tabi 
tutmak zannederim ki şedit bir şey olur. Maa-
haza Heyeti Celileniz bu hususu terviç ederse, 
yeniden encümene göndermeğe lüzum yoktur. 
Şunu da arzedeyim ki; bu suçu bilmiyerek ya
parsa, kendisine ceza verilmiyeceği gibi malı da 
müsadere edilmiyecektir. Çünkü buna dair aşa
ğıda 14 ncü madde vardır. On dördüncü mad
de, hüsnü niyetle vâki olan iktisapları hariç tut
maktadır. Takdir Heyeti Celilenindir. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Bu noktada yar
dımdan neyi bilecekler, neyi kastediyorlar, ka
nunen neyi bilmesi lâzım geliyor. 

ADLÎYE En. M. M. ŞlNASt DEVRİN 
(Zonguldak) — Sizin burada gayet güzel izah et
tiğiniz şeyleri bilmesi lâzımdır. 

Gl. KÎÂZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakir) 
— Bir sual. 

REÎS — Müsaade buyurun. Bu müzakere 
takrir sahipleriyle Encümen arasındadır. 

PUAD SÎRMEN (Rize) — Arkadaşlar, me
tin ortada ve fazla münakaşaya da tahammü- I 

I iü olmıyacak derecede vazıh. Bütün arkadaşlar
da olduğu gibi ben kendime bir usul ittihaz 
etmişimdir, oda sorulan sual karşısında [Maz
bata Muharriri arkadaşlarımızı beklemedikleri 
ani bir sual karşısında bırakmamak maksat ve 
arzusu ile herhangi bir madde hakkında (sora
cağım suali evvelden kendisine hazırlanması 
içm bildiririm. Neleri soracağımı ve hangi 
madde hakkında soracağımı, herkese yaptığım 
gibi bu madde hakkında da Şinasi arkadaşıma 
söylemiştim. Madem ki arkadaşım bu kadar te
ferruata girdiler, bendeniz de kendilerine karşı 
şunu hatırlatırım ki kanun encümende müna
kaşa edilirken yazılan maddenin şimdi burada 
izah ettikleri manayı tamamile karşılamadığını 
söyleyen yine o Encümenden bazı arkadaşlar 
vardı, isim tasrihine lüzum görmüyorum, bunu 
bu kadarla geçiyorum. Şimdi kabilse tavzihini 
rica ettiğim şeyleri, benim söylediğim şekilde 
bilerek iştirak lâzım olduğu şeklinde izah bu
yurdular. 

Şimdi arkadaşlar, metne nazaran müsadere
den malını kurtarmak için saklayanlara, gizle
yenlere bir seneden beş seneye kadar ağır ha
pis cezası, deniyor. Bu hususta bilerek yardım 
edenler, yani malı müsadereden kurtarmağı 
temin için saklamağa, gizlemeğe bilerek yar
dım edenler elli liraya kadar bir para cezası 
görüyorlar. Maddenin bu vuzuhu karşışmda 
esasen demincekki izahatımda da dememiştim 
ki: Bu malların o memur tarafından haksız 
olarak iktisap edildiğinde ve bu harekette iş
tirak vardır. Bu ayrı bir şeydir. Bu kanunla 
bu mal müsadere ediliyor. Eğer bu haksızı ola
rak iktisap edilmiş olan mallar bir rüşveti, bir 
irtikâp mahsulü ise ona ayrıca ceza verjiyor. 
Binaenaleyh mevzuubahis olan husus yardım
cının esasen o malın iktisabını temin eden; filü 
harekete iştiraki değildir. Esasen o filü hare
keti bir suç teşkil ediyorsa encümenin bize 
sunduğu şu metinde umumî hükümlere göre o 
adam hakkında cezai takip yapılacaktır. Bu 
başkadır. Bendenizin, Ceza kanununun kabul 
ettiği esastan ayrılmışlardır, diye itiraz ettiğim 
husus şudur: Müsadereye tabi malın saklanma
sına iştirak. Kendileri' umumî hükümlerden 
lehe olarak ayrılmağı makul gösterebilecek 
bir sebebi bu son izahlarında söylediler. I Fa
kat o sebep de bendenizce hapsi müstelzim| ola
cak olan ve oldukça ağır bir hapsi müstelzim 
olan bir fiilü hareketin doğrudan doğruya pa
ra cezasına tahvili için kâfi kuvvette olmadığı 
kanaatındayım. Arzettiğim gibi kaçırma ve 
müsaderede bilerek yardım şarttır. Zaten bu 
olmazsa suç olmaz, ceza da görmez. Yardımcı
nın filü hareketinde redaet derecesi, faili aslinin 
redaet derecesinden daha az değildir. Zira [faili 
asli, bir insan şevki tabiinin tesiriyle eline bir-
kere geçirmiş olduğu bir malı kendi uhdesin
de muhafaza hissinin tahtı tesirinde olarak bu 
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malı kaçırmağa gidebilir. Eğer mazur görüle
cek birisi varsa ancak bu adam olabilir. Yok
sa Devletin bu gibi halleri önlemek için koydu
ğu mizan ve bu memleketin çektiği ıstırap ta 
malûm iken bile, bile bu kanunu sıfıra indir
mek için o adama yardım eden değil, esasen 
Ali.Riza Bey arkadaşımızın da pek güzel izah 
ettiği gibi Ceza kanunumuz asıl fiili yapan ada
ma kendi görüşüne göre o fiil ve harekette bir 
redaet ve ahlâksızlık derecesi görür ve ceza tâ
yin eder. Bunlara iştirak edenler; kanunumu
zun kabul ettiği esaslara göre, yarı derecede 
ceza görürler. Bu hâdisede yarıdan aşağıya in
meği ve verilecek cezanın nevini değiştirerek 
para cezasma gidilmesini icabeden sebep nedir? 
Bunu yaparsak haksız iktisap edilmiş olan bir 
malın müktesibi bu kanun hükümlerinden kur
tulmak için bazı kaçamak yollarına gidecek
tir. Bunu para cezasiyle cezalandırırsak ka
nunun maksat ve gayesi kaybolur. 

Çocuğu olur, karısı olur dediler. Asıl suçu 
işliyen adamm düştüğü bu işte kendisinin en 
yakınları olan karısının ve çocuklarının ona 

• yardım etmeleri tabii bir şeydir. Bunları muaf 
tutmak lazımsa tasrih etmek icabeder. Masu
mane yapılmış telâkki edilecek bir hisle yap
tıklarına hâkim kanaat getirirse Ceza kanunu
muza göre hâkim takdir hakkına istinaden ce
zayı tenzil eder, Ceza kanunumuzun mevcut 
hükümlerine göre ceza tâyin ve takdir hakkı 
vardır. Binaenaleyh bugün kanunun müsade
reye tabi tuttuğu bir malı kaçıracak adamlara 
karşı ceza tâyini mevzubahistir. O malı kaçı
ran adam doğrudan doğruya kendisi ise bir se
neden 5 seneye kadar ceza görecektir. Bile 
bile bu malın kaçırılmasını kolaylaştırmak için 
ona yardım edenlere de onunla beraber müna
sip bir ceza verilmesi kadar tabii bir şey yok
tur. (Kâfi, kâfi sesleri). 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Efendim, 
uzun söylemiyeceğim. Yalnız bir noktayı tashih 
mecburiyetindeyim: 

Arkadaşım benim sözlerime yanlış bir mâ
na izafe ettiler. Ben, hiç bir zaman hususi ka
nunları mutlaka umumî ceza kanunlarına gi
rer diye bir şey söylemedim. Tabiidir ki umu
mî zabıtalar her hususi kanunda, her ceza ka
nununda nazarı itibare almmak lâzımdır. 
Şimdi müteşebbise ne gibi bir ceza vermek lâ
zımdır, ne gibi şartlar lâzımdır? Bu her ka
nunda birdir, değişmez. Halbuki buraya konu
lan bir fıkra ile bu esastan inhiraf edilmiş olu
yor. O üçüncüsü, maddenin umumiyetinden ak
rabası hakkında başka bir hükmün tatbik edil
mesi lâzımgeldiği çıkmaz. Akraba hakkmda 
eğer bir istisna yapmak istiyorlarsa bunu ayrı
ca tasrih ederler. Sonra hangi akrabalık sıfatı 
esbabı muhaffefe teşkil eder? Onu hâkim tâ
yin eder. Hiç bir zaman; esası beş seneye ka

dar ağır hapis cezası olan bir fiilin ortağına 
elli lira ağır para cezası, ki mahkemeler 
ekseriya asgarisini verir, bin lira ceza 
vermez. Bu ceza ile suçun arasında 
bildiğimiz nisbeti âdile esasına aykırı bir ha
reket olur arkadaşlar. Yanlış bir yola gitmiş 
oluruz. Arkadaşımın dediği tatbikattaki mahzur
lar da zuhur eder, anlatmak istediğim bundan 
ibarettir. Yüksek heyet nasıl takdir ederse öyle 
olur. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN 
(Zonguldak) — Efendim, bendeniz sadece bir 
kısmı tavzih için söz almış bulunuyorum. Muh
terem arkadaşım Fuad Sirmen dediler ki, ka
nun sıfıra indiriliyor. Kanun sıfıra indirilmi
yor. Kanunun esas hedefi ilk önce malı müsa
deredir. 

İkincisi, malı kaçırana hapis cezasıdır, bu 
hedefler mahfuzdur. Bunu ihlâl edici en ufak 
bir kayıt bile yoktur. Bu hükmün böyle kal
ması kanaatimizce kanunun tatbikatına en ufak 
bir engel teşkil etmez. 

İkinci husus da şudur; biz esasen bu suçun 
kimler tarafından ve hangi şartlar altında işle
neceğini nazara aldık. Bir adam ki suiistimal 
yapmıştır, hırsızlıkla mal iktisap etmiştir. Diğer 
bir adam bulacaktır, o adamın buradaki çalma 
suçuna iştiraki yoktur. Yalnız diyecek ki, sen 
bana âlet ol. Bunu kaçırmak istiyorum. Arka
daşlar bu kim olabilir? Ekseri ahvalde, bu ada
mın en yakını, arkadaşı, oğlu, karısı, veya ba
bası olacaktır. Normal düşünen bir adam, yakın 
olmazsa buna güçlükle âlet olur. Esasen malı 
müsadere ediliyor, malın kıymeti derecesin
de de para cezası verilmektedir. Bu madde ay
rıca hapis cezası tâyin etmemeğe matuftur. 
Takdir yüksek heyetindir. 

(Konya mebusu Ali Rıza Türel ve arkadaşı
nın takriri tekrar okundu). 

REİS — Takriri nazarı itibara alanlar... Al-
mıyanlar... Takrir nazarı itibara alınmıştır, En
cümene verivoruz. 

ADLİYE'En. M. M. SİNASİ DEVRİN 
(Zonguldak) — Lüzum yok efendim. Bu fıkra 
maddeden çıkarılarak reye arzedilebilir. 

REİS — Maddenin son aldığı şekli okutu
yorum: 
Mahkemece verilecek müsadere ve ceza hüküm

leri 
MADDE 13. — Mahkeme duruşma sonunda: 
I. Suçlunun haklı olarak iktisap ettiği sa

bit olmıyan mallarının müsaderesine ve mü
ebbet surette âmme hizmetlerinden ve tekaüt 
hakkından mahrumiyetine hüküm verir. 

II. Beyanname, hakikat hilafı verilmiş ise 
suçlu hakkında ayrıca altı aydan iki seneye ka
dar hapis cezası hükmeder. 

I III. Suçlunun beyannameye dercettiği ma-
! lûmatı teyit için verdiği vesikaların sahteliği 
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halinde Ceza kanununun hükümlerini tatbik 
eder. 

IV. Suçlunun haklı olarak iktisap ettiği 
sabit olmıyan malları müsadereden kurtarmak 
maksadiyle gizlediği veya kaçırdığı usulen sa
bit olduğu takdirde bundan dolayı da ayrıca 
bir seneden beş seneye kadar ağır hapis cezası 
hükmeder. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — En sondaki (Hük
meder) kelimesi, (Hükmolunur) olacak. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 
Müsadere edilecek mallardan üçüncü şahısla

rın mülkiyetine geçmiş olanlar 
MADDE 14. — 13 ncü maddenin birinci fık

rasında yazılı mallar her ne suretle olursa olsun 
başkalarının mülkiyetine geçmiş olsalar dahi 
müsadereye tabidirler. Şu kadar ki, üçüncü 
şahısların bir ivaz mukabilinde ve hüsnüniyetle 
vâki olan iktisapları muteberdir. 

REİS — Tadilname teklifi yoktur. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Yetimlere müteallik hükümler 
MADE 15. — 1683 sayılı kanunun 51 ve 53 

ncü maddelerinin yetimlere taallûk eden hüküm
leriyle diğer müesseselerin hususi tekaüt ka
nunlarının ve nizamnamelerinin bu husustaki 
hükümleri mahfuzdur. 

REİS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
Takibat sırasında meydana çıkacak diğer suçlar 

MADDE 16 — Bu kanuna göre yapılan tah
kikat ve muahkeme sırasında suçlunun muay
yen bir suç işlemek suretiyle haksız olarak mal 
iktisap ettiği anlaşılırsa bu suçundan dolayı 
yapılacak takibat umumî hükümlere göre sala- j 
hiyetli olan mercilere aittir. Bu takdirde bu ka
nun hükümleri dairesinde yapılan takibat dur
durulmaz. 

REİS — Tadil tekifi yoktur. Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kbul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 1 eylül 1939 ta
rihinden itibaren her ne suretle olursa olsun 
vazife veya hizmetlerinden ayrılmış ve ayrıla
cak olanlar dahi bu kanun hükmüne tabidirler. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Bu kanun, fev
kalâde hallerin sona ermesinden itibaren geçe
cek beş yıl içinde fevkalâde hallerde haksız ola
rak mal iktisap etmiş olanlar hakkında dahi tat
bik olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — 1 eylül 1939 ta- ı 

rihinden bu kanunun neşrine kadar geçen müd
det zarfında haksız olarak mal iktisap etmiş 
olanların malları bu kanun hükümleri dairesin
de müsadere edilmekle beraber haklarında mü-
ebbeden memuriyetten mahrumiyet cezası veri
lir. Ancak bu gibi hallerde 13 ncü maddenin 
dördüncü fıkrasında yazılı cezaların tatbik edi
lebilmesi bu fıkra hükmüne giren suçların ka
nunun neşri tarihinden sonra işlenmiş olmasına 
bağlıdır. 

RElS — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

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

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

10. — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülüne dair olan 3656 ve 3888 sayılı kanun
lara bağlı (1) sayılı cetvelle 1941 malî yılı Mu-
vazenei umumiye kanununa bağlı cetvellerin Maa
rif vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/780) [1] 

REİS — İkinci müzakeresidir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 3656 ve 3888 sayılı kanunlara 
bağlı (1) sayılı cetvellerin Maarif vekilliği kıs

mında değişiklikler yapılmasına dair kanun 
MADDE 1. — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 

sayılı cetvelin Maarif vekilliği kısmındaki «An
kara Hukuk fakültesi», «Siyasal bilgiler okulu» 
ve «Ankara Dil, tarih ve coğrafya fakültesi» 
ne ait kadrolar kaldırılmış ve yerlerine bu ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen kad
rolar konulmuştur. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 3888 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maarif vekilliği kısmındaki «An
kara Hukuk fakültesi» ve «Ankara Dil, tarih 
ve coğrafya fakültesi» ne ait kadrolar kaldırıl
mış ve yerlerine bu kanuna bağlı (2) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar konulmuştur. 

REİS — Maddeyi cetvelle birlikte kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

[1] Birinci müzakeresi 59 ve 60 ncı inikat za-
bıtlarmdadır. 
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MADDE 3. — Bu kanun 30 mayıs 1942 ta

rihinden itibaren mer'idir. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi-

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmi-

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi-

yorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kanun 
kabul edilmiştir. 

Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Beden terbiyesi umum müdürlüğü 1942 malî 

yılı bütçe kanununa (297) zat rey vermiştir. 
Nisap vardır. Kanun (297) rey ile kabul edil
miştir. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1942 malî yılı bütçe kanununa (302) zat rey ver-

Bu zaptın sonuna bağlı 173 sayılı İnhisarlar 
kmda 4036 sayılı kanuna ek kanun lâyihasında 

Dördüncü sayfada; Derece: 8 âza, Derece: 3; 
Aynı sayfada; Derece: 7 şube müdür muavi

ni, Derece: 6 şube müdür muavni olarak düzel
tilmiş ve (Aylık tahsisat) sütunu ile (Senelik 
tahsisat yekûnu) başlığı kaldırılmıştır. 

Beşinci sayfada; (Derece: 8 doktor) dan 
sonra «Mülhakat» başlığı konulmuştur. Bu baş
lığın altında gelen 7 nci derecenin karşısındaki 
«Veznedar» kelimesi kaldırılmış, 7 ve 8 nci dere
celerin karşısına şu ibare yazılmıştır: (Mü
dür, mesul muhasip, şube ve kısım âmiri,). 

Aynı sayfadaki (Aylık tahsisat) sütunu kal
dırılmıştır. 

Altıncı sayfada (Senelik tahsisat yekûnu 
2 326 800) başlığı kaldırılmıştır. 

Aynı sayfada (Tütün ve müskirat fabrika, 
atelye, imalâthane, tuzla ve yaprak tütün ba
kım ve işleme evleri) başlığı kaldırılmış yerine: 
(Tütün ve müskirat fabrika, atelye, imalâthane, 
tuzla ve yaprak tütün bakim ve işleme evleri, 
kahve ve çay depo, imalâthane ve atelyeleri) 
başlığı ve bu sayfanın (Aylık tahsisat) sütunu 
kamilen kaldırılmıştır. 

Yedinci sayfada (Aylık tahsisat) sütunu ile 
sayfanın sonundaki (Senelik tahsisat yekûnu 
1 335 O00) cümlesi kaldırılmıştır. 

Sekizinci sayfada (Tütün ve müskirat fab
rika ve atelye, imalâthane, tuzla ve yaprak tü-

miştir. Nisap vardır. Kanun (302) rey ile ka
bul edilmiştir. 

İnihsarlar umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
bütçe kanununa 289 zat rey vermiştir. Nisap 
vardır. Kanun (289) rey ile kabul edilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanununa 
(262) zat rey vermiştir. Nisap vardır. Kanun 
(262) rey ile kabul edilmiştir. 

ı Sinema filimlerinden alınan gümrük resimle
rinin indirilmesi hakkmda ittihaz olunan kararın 
tasdikma dair kanuna (245) zat rey vermiştir. 

î Nisap vardır. Kanun (245) rey ile kabul edil
miştir. 

Pazartesi günü saat on beşte toplanılmak üze
re celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 19,10 

umum müdürlüğü Teşkilât ve vazifeleri hak-
aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır : 

tün bakım ve işleme evleri) başlığı kaldırılmış 
ve yerine (Tütün ve müskirat fabrika, atelye, 
imalâthane, tuzla ve yaprak tütün bakım ve iş
leme evleri, kahve ve çay depo, imalâthane ve 
atelyeleri) başlığı konmuştur. 

Aynı sayfanın son dört satırı aşağıdaki şe
kilde düzeltilmiştir: 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

3 Teknik şef, baş eksper, eksper 
baş harmancı, harmancı 2 400 

4 » » » » » 4 300 
5 » » » » » 6 260 
6 » » » » » 11 210 

Bu zaptın sonuna bağlı 170 sayılı Beden ter
biyesi umum müdürlüğü bütçesinde aşağıdaki 
düzeltmeler yapılmıştır: 

17 nci sayfada 9 ncu faslm birinci madde
sinde geçen (Atçılık) kelimesi, (Atıcılık) olarak 
düzeltilmiş 

Ve 23 ncü fayfasında üç yıldız işaretinin al
tındaki kısım ile 24 ncü sayfadaki cetvel ka
milen tayyedilmiştir. 

166 sayılı Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü bütçesinin nihayetine şu cetveller 
ilâve edilmiştir: 

DÜZELTME 
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C - CETVELİ 

Aded Lipa Baliği 

Baş müvezzi ve hat baş bakıcı 187 25 75 
» » » » 400 
» » » » 900 

Müvezzi ve hat bakıcı 1500 
» » » 1600 

20 60 
15 50 
12 45 
10 40 

4587 

E - CETVELİ 
Kadroları masraf tertibinden yapılacak hiz

metlerin fasıl ve madde numaraları 
F. M. 

3 
4 

20 

Muvakkat müstahdemler 
» » 

Bilûmum bina, arsa, mubayaa, inşaat, 
tesisat ve tamirat bedelleriyle kontrol 
memurları ücret ve sair masrafları 
Muallimler ücreti 

2 Kurslar masrafı 
169 sayılı İnhisarlar umum müdürlüğü büt

çesinin 27 nci sayfasındaki (D) cetveli yerine 
aşağıdaki cetvel konmuştur: 

33 

D - CETVELİ 
Memuriyetin nev'i 

Daktilo 
Telefoncu 
Elektrikçi 
Şoför 
Daktilo 

Telefoncu 
Daktilo 

Postacı 
Odacı 
Daktilo 
Odacı 
Gece bakçisi 
Odacı 
Postacı 
Odacı 

Aded Ücret 

1 
2 
1 
1 
8 
1 
1 
15 
13 
4 
5 
7 
14 
4 
33 
1 
30 

90 
80 
80 
80 
80 
75 
70 
70 
60 
60 
60 
50 
50 
50 
40 
40 
30 

141 
Tütün ve müskirat fabrika, atelye, imalât

hane, tuzla ve yaprak tütün bakım ve işleme 
evleri, kahve ve çay depo, imalâthane ve atel-
yeleri; 

1942 0 : 1 
Memuriyetin ne*'i 

Mürebbiye 
Hemşire 
Hademe 
Pansumancı 
Kapıcı 

» 
Bekçi 
Tuzla kantarcısı 
Kapıcı 
Tuzla kantarcısı 
Bekçi 
Kapıcı 
Bekçi 
Odacı 
Telefoncu 

Memuriyetin nev'i 

Mülhakat 
Bira tevzi memuru 
Daktilo 
Kaloröferci 
Daktilo 

» 
Kantar katibi 
Daktilo 
Barut deposu bekçisi 
Muhafaza tahsil memuru 

» » > 
Barut bekçisi 
Kantarcı 
Bekçi 
Odacı 
Bekçi 

» 
Kantarcı 
Odacı 

Aded Ücret 

1 
2 
2 
1 
5 

10' 
10 

1 
1 

36 
20 

9 
15 
35 
1 

50 
40 
30 
30 
60 
50 
50 
45 
45 
40 
40 
40 
30 
30 
30 

149 
Aded Ücret 

2 
2 
1 
3 

10 
11 
7 

24 
52 

400 
20 
8 

23 
147 
50 

131 
36 

233 
200 

1350 

50 
80 
75 
70 
60 
50 
50 
45 
45 
40 
40 
40 
35 
30 
30 
25 
25 
20 
25 

Aynı matbuanın 34 ncü sayfasının başlığında 
bulunan (Plâka No.), (Motor No.) olarak düzel
tilmiştir. 

152 sayılı Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğü bütçesinin 50 nci sayfa
sında (Dördüncü kısım yekûnu), (Fasıl yoku
nu) olarak düzeltilmiştir. 

62 nci sayfanın aded sütunundaki yekûn (5) 
olarak düzeltilmiştir. 

64 ncü sayfanın birinci satırında (idaresi) 
kelimesinden sonra (ile nafiaya bağlı demiryol
ları inşaat dairesinin) cümlesi ilâve edilmiştir. 
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65 nci sayfanın birinci sütunundaki numara 

(11), (10) olmuş ve bu rakamın karşısındaki 
ibare şöyle düzeltilmiştir: (Mütekabiliyet şar-
tiyle mücavir demiryolu şirketleri...); 

Bundan sonra gelen satır başındaki (1) ra
kamı, (11) olarak düzeltilmiş ve aynı sütunda 
«Devlet demiryolları memur ve müstahdemleri 
gibi seyahat edenler» başlığmm altmda (1) nu

maralı bendin nihayetindeki satırda geçen (me
murların) kelimesinden sonra (ve müstahdemle
rin) kelimeleri ilâve edilmiştir. 

Aynı sayfanm ikinci sütununda (14) numa
ra ile başlıyan yazınm ikinci satırındaki (De
miryolları) kelimeleri, (Denizyolları) olarak 
düzeltilmiştir. 

Beden terbiyesi umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanununa verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Haüpoğlu 

Ağn 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulu» 
Aka Gündüz 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirci 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Âza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 297 

Kabul edenler : 297 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 123 

Münhaller g 

[Kabul edenler] 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl- Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Neemeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 

Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

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

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

Çanakkals 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 

Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

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

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
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Yusuf Başkaya 
Diyarbakır 

Cahit Çubukgu 
Dr. İbrahim Tali ön 
gören 
Dr. Şükrü Emed 
Gî. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Menlik 
Faik Kaltakkuan 
E\ıad Balkan 
i emel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Üter 
Salih Başotaç 

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

Eskişehir 
Istanıat Özdanıar 
izzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
r<r. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Fikret Atlı 
Münir Akkaya 

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

t : 66 29.5 
Hakkâri 

İzzet Ulvi Aykurd 
Halay 

Abdullah Marsa\uğiu 
Abdülgaııi Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt; 

içel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
fömin înankur 
Refik Koraltan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâini Akyüz 
Alı Kana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe üymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
GL Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
îsmail Hakkı ülkmen 
Sadettin Uras 
Şükrü Âli Ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi îlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem îzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklr 

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

1942 C : İ 
Kayseri 

Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Üuıer Taşcıoğlu 
Resi el özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklardı 
Gl. Bürhanettin Denker 
Hamdı Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeii 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed TTamcîi Dikmen 
A!i Muzaffer Çöker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gül tekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabeı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib Öker 
Nasnhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tttnıer 

Faik Kurdoğlü 
Hikmet Bay ur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

M ar as 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabeı 
Orgeneral lzzeddin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravava Marmaralı 
Dr. Kasım Ferid Talay 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem i 
Ha m di Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettm Kamu 
Raif Dinç 

Samsun \ 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durnkan 

Seyhan 
Ali Münif Yregena 
Salâhattin Çam ; 
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Sinan TekeÜoğru 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim încedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Atıf Esenbel 

1 : 66 09.5 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Muammer Develi 

.1942 ö : İ 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Urfa 
Gl. Alımed Yazgan 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 

Şeref TTÎuğ 
Van 

Münib Boya 
Yozgad 

Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Veled îzbudak 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazini Atıf Kuyucak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye i§iirah etmeyenler] 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Falih Rıfkı Atay 
ismet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz Ökmen (V.) 

Antalya 
Dr. Cemal Tunea 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topçoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 
Osman Niyazi Bureu 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Memduh Şevket Esendal 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Çankırı 
Avni Doğan (1. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Mazhar Müfid Kanstı 

Çorum 
İsmet Eker 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ağraiı (V.) 
Fuad Ziya (Jiyiltepe (M. 
Sabit Sağıroğlu (M.) 

Erzincan 
iskender Artun 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som 
yürek 
Gl. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 

Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Hatay 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli (M.) 

tçel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

istanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar (Söker 
Salâh Cimcoz (M.) 

îzmir 
Celâl Bayar 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğltı 
Şehime Yunus (M.) 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Ömer Küntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hacer Dicle (M.) 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Sadettin Serin (M.) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kıt şehir 
Hazım Bökerçi (M.) 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 
Orgl. A. S. Akbaytu-
ğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Fuad Gökbudak 
Kâzım Gürel (Hasta) 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Reeeb Peker 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 

Manisa 
Gl. Ali Rıza Artımkal 

(yo 
Hüsnü Yaman (M.) 
Refik ince 

Maras 
Ziya Kayran 
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Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Halid Onaran 
Hasan Menemeneioğlu 
(V.) 
İrfan Ferid Alpaya 
(t A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkr Kılıçpğlu (M.) 

Niğde 
Faik Soylu 
Halid Menci (M.) 

1 : 66 29.5 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Akmed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Dr. Vehbi Demir 
İsmail Çamaş 

Bize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu (Has
ta) 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 

. 1942 0 : İ 
Sinob 

Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Hilnnet Işık 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hasip Ahmed Ay tuna 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 

Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Sırrı Day (V.) 
Şerif Bilgen (M.) 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Yan 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvas (M.) 

Tozgad 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 

\>m<\ 

Posta, telgraf ve telefon Umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanununa verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 

Âza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 302 

Kabul edenler : 302 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : n 8 

Münhaller 9 

[Kabul edenler] 

Arif Baytm 
BeJkis Baykan 
Dr. Tap tas 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fi lm Düşünsel 
Neemeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Tevfik Temelli 
Bolu 

Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar j 
Dr. Zihni Ulgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil ÇambeL 
Lûtf i Gören 

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

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman! 
Dr. Refik Güran 
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Dr. Sadi Konuk 
Fa t in Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıte» 

Çanakkale. 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
IIilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı. 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmı Rükün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoru h 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

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

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Ilamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahil Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali Ön
gören 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

İ : 66 29.5 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Alımed Aykaç 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Salih Başotaç 

Krzv-um 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Güle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Istamat Özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işın 
Tusuf Ziya Özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdur rahman Meb. 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

(rümiiıonc 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
şevket Erdoğan 
Yuı-üf Ziya Zarbım 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullalı Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 

tçel 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Tnankur 
Refik Koraltan 

1942 C : 1 
İsparta 

Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarkan 
Atıf Bayındır 
Fakilıe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettiıı Gövsa 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli Ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kara 
Esad özoğıız 
Etem izzet Benice 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Sal tuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kal aç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Keşid (')zsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayrı Urgüblii 

Kırklar eli 
Gl. Bürhanetttin Denker 
Hamdi Kulel i 
Zühtii Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
izzet Erdal 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 
Dr. Ali Süha Dclilbaşı 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabeı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib Öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çın ay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Knrdoğlu 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 

— 482 — 



Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Edib Ergin 
GL Seyfi Düzgören 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabeı 
Orgeneral Izeddin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

t : 66 29 .5 
Rize 

Ali Zırh 
Dr. Sainı Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

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

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

1942 0 : 1 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
İbrahim Eteni Bozkurt 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay . 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz Okınen (V.) 

A ntalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Kasih Kaplan 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan 

Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Memduh Şevket Eseni!al 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çankırı 
ATIIİ Doğan (t. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Osman Sahinbas 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
(M.) 
Sabit Sağıroğlu (M.) 

Erzincan 
İskender Artun 
Saffet Arıkan 

Lrzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
(V.) 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 

Oazianteb 
Ömer Asım Ak&oy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 

Talât Onay 
Hatay 

Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli (M.) 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denızmojı 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Salâh Cimcoz.(M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mim ar oğlu 
Şehime Yunus (M.) 
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Şükrü Saraçoğlu (V.) 
Kars 

Ömer Küntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hacer Dicle (M.) 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 
Orgeneral Ali Said Ak 
baytuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel (Hasta) 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan | 

1 : 66 29,ö 
Kütahya 

Besim Atalay 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Receb Peker 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 

Manisa 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
(V.) 
Hüsnü Yaman (M.) 
Refik înce 

Maraş 
Memed Erten (M.) 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 
Hasan Menemencioğlu 
(V.) 

trfan Feri d Alpava 
(t. A.) 

Muğla 
Oemal Karamuğla 
Yunus Nadi J 

.1942 C : l 
Muş 

Hakkı Kılıcoğlu (M.) 
Niğde 

Faik Soylu 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed îhsan Tokgöz 
(M.) 
Dr. Vehbi Demir 

Seyhan 
Damar Arıkoglu (Has
ta) 
Gl. Naci Eldeniz 

Siird 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim tncedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Abdurrahman Naci-De-
mirağ 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

— * — 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hasip Ahmed Aytuna 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boz tepe 
Hamdi Ülküm en 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Şerif Bilgen (M.) 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
tbrahim Arvas (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucak 

inhisarlar umum müdürlüğü 1942 malî yrlı Bütçe kanununa verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

• 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
îzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Aza adedi : 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Müstenkifler : 
Reye iştirak etmeyenler : 

Münhaller 

[Kabul edenler] 

Şevket Raşit Hatipoğiu 
Ağrı 

Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 

Nafiz Aktın 

429 
289 
289 

0 
0 

131 
9 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Bay t in 
Beikis Baykan 
Ekrem Erg un 

. Eşref Demire! 

Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Ilrtsiiı Kaplan 
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Türkân Örs 
Aydın 

Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi SÖzener 
Gl. Kazım Özalp 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar 
şıh 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgeıı 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 
Lûtfi Gören 

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

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

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

t : 66 29.5 
Çankırı 

Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmı Rükün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

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

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Bcrkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali Ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne. 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih İlter 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Gl. Zeki Soydcmir 
Münir Hüsrcv Göle 
Nafiz Dumlu 
Makiye Elşrün 
Şükrü Koçak 

.1942 ( 3 : 1 
Eskişehir 

istamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianleb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

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

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğl ıı 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 

içel 
Dr- Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Refik Koral tan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

istanbul 
Abidin Daver 
Ali Kâini Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Kara beki r 
ibrahim Alâetlin Gövsa 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Sadelliıı Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benaİ Anman 
Memed Aidemir 
Nazmı İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Kahraman Anklı 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 
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Kütahya 
Âlâettin Tiridoğlu 

Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabeı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosmaıı 
Kâzım Namı Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Mansıır Bozdoğan 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 

t : 66 29 .5 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral îzzeddiu Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Bize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

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

. İ94Â Ö : 1 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Sal âh attın Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa tşcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü BPeda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık Öztrak 
Nazmi Trak 
Yahya Kemal Beyatlı 

fokad 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktern 

Urfa 
GL Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soy er 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozktırt 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya Özeııci 

[Beye iştirak etmeyenler] 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Agâh Sırrı Lerend 

Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Memduh Şevket E sen dal 

Bitlis 
Süreyya Örgeevren 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çankırı 
Avni Doğan (1. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Mazhar Müfid Karısu 

Benizli 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. Şükrü Emed 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
(M.) 
Sabit Sağıroğlu (M.) 

Erzincan 
İskender Artun 
Saffet Arıkan 

— 486 



Erzurum 
KZVL Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
(V.) 
Gl. Pertev Demirhan 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ömer Asım Aksoy 

Gtresun 
Dr. Hasan Vasıf Som 
yürek 
îsmail Sabuncu 

Hatay 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli (M.) 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe (M.) 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 

I : 66 29.5 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus (M.) 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Ömer Küntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hacer Dicle (M.) 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Faik Baysal 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 
tzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
tbrahim Dıblan 
İbrahim Tolon 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Kâzım Gürel (Hasta) 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Reeeb Peker 

. 1942 C : 1 
Malatya 

Gl. Osman Koptagel 
Manisa 

Asım Tümer 
GL Ali Rıza Artunkal 
(V.) 
Hüsnü Yaman (M.) 
Refik înce 

M araş 
Memed Erten (M.) 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid" Onaran 
irfan Ferid Al paya 
(î. A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
(M.) 
Dr. Vehbi Demir 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
(Hasta) 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 

Siird 
Şefik özdemir 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Hikmet Işık 
Necmeddin Sadak 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Hasip Ahmed Aytuna 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Sırrı Day (V.) 
Şerif Bingen (M.) 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Hüseyin Sami (M.) 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
ibrahim. Arvas (M.) 
Münib Boya 

Tozgad 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucak 



î : 66 29.5.1942 C : 1 
Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 1942 malî yılı Bütçe kanununa ve

rilen reylerin neticesi : 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrüre Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halrd Bayrak 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl- Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 

Âza adedi 429 
Reye içtirak edenler : 262 

Kabul edenler : 262 
Reddedenler o 
Müstenkifler : 0 

Hey t iştirak etmeyenler : 158 
Münhaller 9 

[Kabul edenler] 

Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Neemeddin Sahir 

Bolu 
Celâl Sait Sirşn 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

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

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 

'Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 

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

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. 1. Tali öngören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 

!• ı 

Aziz Samih liter 
Salih Başotaç 

Ereurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dranlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Istamat özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işın 

Oazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahınan Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümü^ane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Ataç 
1 usuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
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İçel 
Dr. Muhtar Berker 
Emin înankur 
Refik Koraltan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ali Kâmi Akyüa 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
ismail Hakkı Ülkmen 
Şükrü Ali ögel 
Ziya Karamursal 

îtmir 
Benal Anman 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem izzet Benice 
Fuad Köprülü 
Kahraman Anklı 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kal aç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayrı Ürgüblü 

Kırklareli 
01. Bürhanettin Denker 

t : 66 29.5 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Ür. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
izzet Erdal 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytaç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zahcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Baytır 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankut 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Edib Ergin 

. 1942 Û : 1 
GL Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğiu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarean 

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

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Neemi Selmea 

Seyhan 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işeen 
Tevfik Tarmaa 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 

Cevdet Kerim încedayi 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

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

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Galib Pekel 
Muammer Dereli 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Halil Nihad Bostepe 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Razı Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Yo§gad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bözkurt 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya öztnçi 
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[Beye i§tirak etmeyenler] 

Amasya 
Esat Uraz 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Eıfkı Atay 
İsmet inönü (Rs. O.) 
Mümtaz Ökmen (V.) 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Dr. Şakir Şener 
N&zmi Topcoğlu 

Balıketir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı ı 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 
Osman Niyazi Bureu 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Memduh Şevket Esendal 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Fatin Güvendiren 
Muhittin Baha Pars 

Çankırı 
Avni Doğan (î. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Nuri Kayaalp 

Denizli 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır I 
Dr. Şükrü Emed 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ağrah (V.) 
Fuat Ziya Çiyiltepe 
(M.) 
Sabit Sağıroğlu (M.) 

Erzincan 
iskender Artun 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Dr. Alımed Fikri Tuzer 
(V.) 
Gl. Pertev Demirhan 
Salim Aİtuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
ismail Sabuncu j 

Gümüşane I 
Şevket Erdoğan 

Hatay 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli (M.) 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Abidin Daver i 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 

Salâh Cimcoz (M.) 
İzmir 

Celâl Bayar 
Halil Menteşe (M.) 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus (M.) 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Ömer Küntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hacer Dicle (M.) 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Faik Baysal 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazini Börekçi (M.) 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Tolon 
Orgl. A. S. Akbaytıığan 
(M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel (Hasta) 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Receb Peker 

Malatya 
Gl. Oiman Koptagel 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Asım Tüme* 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
(V.) 
Hüsnü Yaman (M.) 
Kani Karaosman 
(M.) 

Kâzım Nami Duru 
Refik ince 

Maraş 
Memed Erten (M.) 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 
irfan Ferid Alpaya 
(t A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Orgl. Izzeddin Çalışlar 

| Yunus Nadi 
I Muş 

Hakkı Kılıcoğlu (M.) 
Niğde 

Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Alımed ihsan Tokgöz 
(M.) 

Dr. Vehbi Demir 
Bize 

Hasan Cavid 
Samsun 

Zühtü Durukan 
Seyhan 

Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu (Has
ta) 
Gl. Naci Eldeoi* 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 



Sivas 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tûkirdaö 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Korali 

î : 66 29 . 5 
Halit Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Aytuna 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz (V.) 

. 1942 d : 1 
Sırrı Day (V.) 
Şerif Bilgen (M.) 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Hüseyin Sami (M.) 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 

İbrahim Arvas (M.) 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazini Atıf Kuyucak 
Şinasi Devrin 

Sinema filimlerinin gümrük resimlerinin indirilmesi hakkmda ittihaz olunan karann tasdikına dair 
kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Bere, Türker 
Hamza Erkan 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Halipoğlu 

Ağrt 
Halid Bayrak 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rif at Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 

Âza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 245 

Kabul edenler : 245 
Reddedenler : o 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 175 

Münhaller : 9 

[Kabul edenler] 

Nurullah Esad Sumcr 
Türkân örs 

Aydın 
Nuri Goktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl- Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar 
şılı 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 

B»İU 

Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 

Lûtfi Gören 
Burdur 

Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

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

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırk 

Ziya Gevher Etili 
Çankırı 

Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Atıf Tüzün 

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

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Ajkça 
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Haydar Günver 
Tahir Berkay 

Diyarbaktr 
Cahit Çubukçu 
Di. İbrahim Tali Ön 
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâz%ğ 
Fazıl Ahmed Aykaç 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Blgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazianieb 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. MemedAli Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşs 

Giresun 
Fikret Atlı 
Müniı* Akkaya 
Nafî Atuf Kanau 
Talât Onay 

Gümüseme 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 

î : 66 29.5 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 

Dr- Muhtar Berker 
Refik Koraltan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ali Kâmi Akyüı 
Ali Bana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
İsmail Hakkı Ulkmen 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem İzzet Benice 
Kahraman Anklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Muharrem Celâl Bay ar 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Töker 
Reşid özsoy 
SuatHayriÜrgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kirsehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Süreyya Yiğit 

.1042 C : 1 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gültekin 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

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

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektaş 
Müttalib öker 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maras 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabeı 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 

Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 

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

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Atıf Eseabel 
Gl. Akif öztekin B*. 
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Muammer Develi p 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
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Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Halil Nifcad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoghı 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Reîet Ülgen 

Şeref Uluf 
Yozgad 

Ahmed Sungur 
Ekrem Peĥ el 
Salim Korkma^ 
Sırrı îçöz 
Veled Izbudak 

Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya öz«nçi 

[Beye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Haydar Çerçel 

Ağrı 
Dr, Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündü» 
Dr.'T&ptas 
Palih Rıfkı Atay 
îsmet înönü (Rs. C.) 
Mümtaz öknıeıı (V-) 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykan 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen (M.) 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş 
Di Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Dr. Şakiı Şener 
Nazmi Topcoğlu 

BaUkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çankh 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Necmeddin Sahir 

BUlis 
Süreyya örgeevren 

Tevfik Temeli 
Bolu 

Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çankırı 
Avni Doğan (î. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Denizli 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. Şükrü Emed 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ağrah (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu (M.) 

Erzincan 
İskender Artun 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
(V.) 
Gl. Pertev Demirhan 
Palim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
İzzet Arakan 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan 'Vasif Se-m-
yürek 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 

Gumüşme 
Edib Servet Tör 

Hatay 
Hamdi Selçuk 
Memed Teeirîi (M.) 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Kemal Turan 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmer 
Ahmed Şükrü Esmer 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe (M.) 
Hasan Ali Yücel (V.) 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus (M.) 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay .(M.) 
Şerafettin Karacan 

Zihni Örbon i 
Kastamonu 

Hacer Dicle (M.) 
Hilmi Çoruk 
Nuri Tamaç 

Kayseri 
Faik Baysal 
Ömer Taşeıoğlu 
Sadettin Serim (M.) 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad ümay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
İbrahim Dıblan 
tbrahim Tolon 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel (Hasta) 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Receb Peker 

Malatya 
Gl. Osman Koptagelj 
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Mahmud Nedim Zabcı 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Asım Tümer 

Gl Ali Rıza Artnnkal (V) 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman (M.) 
Refik înee 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten (M.) 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 
irfan Ferid Alpava 
(I. Â.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Orgeneral îzzeddin Ça
lışlar 
Yunus Nadi 

I : 66 29 .5 
Muş 

Hakkı Kıhcoğlu (M.) 
Niğde 

Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Dr. Vehbi Demir 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
(V.) 

Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 

. 1942 0 : 1 
Damar Arıkoğlıı (Hasta) 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 

Sinob 
Cemal Aliş 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Hasip Ahmed Aytuna 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi ülkümen 

Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Sırrı Day (V.) 
Şerif Bilgen (M.) 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Hüseyin Sami (M.) 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
ibrahim Arvas (M.) 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucak 

ıye-;ı 

T. B. M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 79 a dördüncü ek 
Maadin nizamnamesinin bazı maddelerinin değiştiril
mesine ve bu nizamnameye yeniden bazı meddejer 

ilâvesine dair kanun lâyihasının ikinci maddesi 
hakkında tadil takriri 

Yüksek Reisliğe 

22. V. 1942 
ikinci maddenin aşağıda yazıldığı şekilde tadilini arz ve teklif eylerim. 

Bilecik Mebusu 
K. Gülek 

ÎKİNCt MADDE — Tabu teşekkül netice
sinde gerek yer yüzünde ve gerek yer altında 
bulunan altm, gümüş, platin, civa, kurşun, 
demir, bakır, kalay, çinko, bizmut, kobalt, ni
kel, krom, arsinik, manganez, antimuan, ale-
minyon ve bunlara benzer maddelerle keh
ribar, kükürt şap, grafit ve her türlü maden 
kömürü, zift, neft, asfalt, petrol ve petrole 
benzer diğer madeni maddeler, petrol istih
saline elverişli olmıyan asfalt yatakları her 
nevi krymetli taşlar, zımpara, lületaşı, içinde 
borasitli maddeler bulunan muhtelif cisim
ler, kayatuzu, tabii tuzlu ve bakirli sular, 
sıcak ve soğuk maden suları, manyezit, 
amyant, çimento yapılmasında kullanılan baş
lıca maddeler (Bu maddeler çimento yapılma
sında kullanılmak şartiyle) kibritiydi hadit 
imalinde kullanılan piritli topraklar, madenli ve 
alûminli kumlar ve topraklar, turp, on sene müd
detle istifade edilmemiş olan bakiye yığınları 
ve cüruf Maadin nizamnamesiyle bu kanun hü
kümlerine tabidir. 

içmeye ve banyoya yarayan mekşuf ve gayrı 
mekşuf bilûmum sıcak ve soğuk maden sula
rının menafi ve hasılatı vilâyet hususi idare
lerine ve bunlardan vilâyet hususi idarelerince 
doğrudan doğruya veya ihale suretiyle işletilmek 
istenilmiyenlerin menafi ve hasılatı tamamen be

lediye veya köylere aittir. 
İçmeye ve banyoya yarayan sıcak ve; soğuk 

maden suları İktisat vekâletince umumî surette 
tesbit ve tebliğ edilecek teknik şartlar daire
sinde ya doğrudan doğruya vilâyet husûsi ida
relerince işletilir veya işletme ruhsatnamesine 
bağlanmak suretiyle vilâyetçe taliplerine ihale 
edilir. 

İmtiyaza bağlanmak suretiyle ihale: edile
cek sıcak ve soğuk maden sulan 927 sayılı ka
nun hükmüne göre ihale edilir. 

Vilâyet hususi idarelerince işletilen) veya 
taliplerine ihale edilen ve belediye veya köy 
sınırları içinde bulunan sıcak ve soğuk ^naden 
sularının safi hasılatından köy hükmi Şahısla
rına veya belediyelere hisse ayrılır. 

Taşocakları, taşocakları nizamnamesine uyu
larak vilâyet tarafından taliplerine ihale ve 
nispî resimleri eskisi gibi vilâyet hususi) idare
leri tarafından tahsil olunur. 

Çimento yapılmasında kullanılan madenlere 
ait taşocağı resmi Maliyece tahsil olujıan çi
mento resminden indirilerek her üç ayda bir 
hususi idarelere verilir. 

Petrol istihsaline elverişli olmryan asfalt ya
takları hariç olmak üzere hususi kanunlara 
tabi olanlar hakkındaki hükümler mahfuzdur. 
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Umumî mütalâa 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünün 1942 malî yılı bütçesinin vari
dat ve masarifi (77 580 000) lira olarak tesbit edilmiş ve kanun projesi ve ilişikleri arz ve tak
dim kılınmıştır. 

İçinde bulunduğumuz sene bütçesine nazaran 1942 yılı masraf yekûnu (25 456 000) lira bir ' 
fazlalık göstermekte ise de, hakikatte 1941 malî yılı bütçe masraf yekûnu olan (52 124 000) li
raya bu yıl içinde teklif edilen (8 180 000) liralık munzam tahsisatın ilâvesi halinde hâsıl olan 
(60 304 000) lira mukayese edildiği takdirde asıl fazlalığın (17 276 000) liradan ibaret oldu
ğu anlaşılır. 

Bütçe masrafının tahlili: 
Devlet demiryolları masraf bütçesi; 
1) İşletme masrafları; 
2) Mubayaa olunan hat ve limanların senelikfaiz ve itfa karşılıkları ve sair masrafları; 
3) Yeni inşaat ve servet tezayüdatı; 
4) Trabzon - İran otobüs ve kamyon işletmesi masrafları; 
5) Bütçe kanununun 5 nci madesi mucibince girişilecek taahhütler karşılığı. 

olmak üzere beş kısma ayrılmış olduğundan fazlalıkların sebepleri de bu kısımlara göre arz ve izah 
edilmiştir. Şu kadar ki her fasıl ve maddedeki fazlalıkların sebepleri bütçenin masraf kısmı müfre
datında tafsilen arzedilmiş olduğundan burada yalnız umumî surette temas ve mütalâa edilmiştir. 

Birinci kısmı teşkil eden hakikî işletme masrafları şahsi ve gayri şahsi olmak üzere iki nevi mas
raftan tekevvün etmekte olup bu iki kısım masraf için (56 162 000) lira teklif edilmiştir. Gerçi bu 
yekûn; içinde bulunduğumuz yü Bütçe kanunu ile kabul edilen bu çeşit tahsisata nazaran 
(15 581 400) lira gibi mühim bir fazlalık göstermekte ise de, yukarıda arzedilen (8) milyon küsur 
lira munzam tahsisatın (6 664 000) lirası bu nevi masraflara ait olduğuna göre hakikî fazlalık 
(8 917 400) liraya düşmektedir. 

Fazlalığın 4,5 milyon lirayı tutan mühim bir kısmı, üçüncü senesine giren ikinci cihan lıar-
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binin iktisadi tesirleri altında gittikçe artan hayat pahalılığını karşılamak üzere, 4178 sayılı 
kanunla maaş ve ücretlere yapılan fevkalâde zamlarla yakacak ve çocuk zamlarmdan ibaret 
olup fevkalâde vaziyetten mütevellit ve bu vasiyetin devamı ile mukayyet bir mahiyette bulun
maktadır. 

Bir taraftan memeketin umumî hayatında başgösteren büyük ve hayırlı inkişafın demiryolu ile 
yapılan nakliyata da tesir yapması, ve diğer taraftan îkinci cihan harbinin Akdeniz havzası sirayeti 
münasebetiyle deniz nakliyatının karaya intikali ve ayrıca, şebekenin yıldan yıla uzaması ve büyü
mesi, ve iş hacminin artması gibi sebeplerle işletme faaliyeti ve bu faaliyetten doğan verim, mütema
di bir hızla her sene artmış ve artmakta bulunmuş ve bunun tabii ve zaruri bir neticesi olavab; 
Devlet Demiryolları masraf bütçesinde de önemli bir inkişaf başgöstermiştir. Bu cümleden olmak 
üzere demiryol memur ve müstahdem kadrosunun da, artan iş hacmi ile mütenasiben arttırılması 
zaruri bir mahiyet almıştır. Gerçi demiryolları-mızın memur ve müstahdemleri diğer Devlet hiz
metlerine nazaran daha ağır ve ezici bir mahiyet taşıyan demiryol hizmetlerini, büyük bir vazife 
severlik ve halihazır durumun icabettirdiği büyük bir f erağatla, geceli gündüzlü çalışmak suretiyle 
başarmak gayret ve fedakârlığını göstermişler • ve hattâ bu yüzden sıhhi durumlarının bozulmalarını 
bile hesaba katmamışlarsa da, mevcut kadro ve teşkilât ile durmadan artan iş hacmini, işletme 
faaliyetini, matlup nizam ve intizam çerçevesi içinde tedvir etmek kabil olmadığından, hem lâzimeyi 
yerine getirmek ve hem de geceli gündüzlü çalışmalariyle vücutları yıpranan faal memurların tak
viyeleri imkânı elde edilmek üzere lüzumlu kadrolara ilâveler yapılmış, yeni tahaddüs eden bazı 
hizmetlerin ifası için de, biri teçhizat ve iaşe, diğeri kurslar ve mektepler neşriyat ve müdevvenat 
müdürlüğü namı altında yeniden iki servis teşkiline zaruret duyulmuştur. 

Bundan başka faal servislere bilgili eleman tedarikindeki güçlüğü yenmek üzere yol,cer ve har 
reket servisleri için meslekî bilgi ve teknik malûmatla mücehhez personel yetiştirmek maksadiyle 
Ankara'da lise derecesinde bir demiryol meslek mektebi açılması derpiş edilerek muktazi tahsisatı 
da teklif edilmiş bulunmaktadır. 

Vakıa 1942 yılı için tahmin edilen (25 000 000) tren kilometresi, içinde bulunduğumuz yıl içinde 
^ elde edilmiş ve edilecek olan tren kilometresi miktarına nazaran bir fazlalık göstermemektedir. 

Bu görülen lüzuma binaen bir kısım yolcu katarlarının lâğvedilmesinden ileri gelmektedir. Fa r 

kat buna mukabil şebekede işleyen yük katarları adedi arttırılmış ve yüksek cer kuvvet ve kabiliye-
tindeki yeni makinalarm hizmete konması sebebiyle ton kilometreye isabet eden yük miktarı eskisine 

* nazaran fazlalanmış ve bu keyfiyet işletme faaliyetine doğrudan doğruya tesir yapmak suretiyle bu 
sahadaki iş hacmini de arttırmış ye. genişlettirmiştir. 

Bununla beraber içinde bulunduğumuz harp vaziyetinin ihdas ettiği iktisadi durum ve şartlar 
gözönüne alınarak kadrolar büyük mikyasta artan işletme ihtiyacının ve iş hacminin artışına nisbetle ast 
gari bir hadde tesbit edilmiştir. Nitekim 1942 malî yılı için yapılan teklife nazaran personel 
masraflarının umumî sarfiyata nazaran yüzde nisbeti bugün Balkan ve başlıca Avrupa demiryol
larının yüzde nisbetlerinden noksan bulunmaktadır. Bu hususta bir fikir verebilmek üzere, Millet
lerarası demiryollar ittihadının en son neşrettiği 1938 istatistik rakamlarını kaydediyoruz: 

Personel masraflarının 
Demiryol idareleri yüzde nisbeti 

Türkiye (1942 bütçe teklifine göre) 
Yunanistan 
Bulgaristan 
Romanya 
Yugoslavya 
Macaristan 
Almanya 
Fransa 
İtalya 

53.36 
62.20 
33.00 
47.00 
57. 30 
65.30 
64.90 
58.30 
50.70 
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1939 yılında çıkan ikinci cihan harbi üzerine 1939 ve 1940 yılları için böyle bir istatistik tan

zim edilmemiş olduğundan mukayese, 1938 normal yılma ait bültenin gösterdiği rakamlara 
göre yapılmıştır. Harbin yarattığı iktisadi durumun zaruri bir neticesi olarak mezkûr memle
ketler demiryollarında personel masraflarının normal yıllara nazaran artmış bulunacağı şüphesiz 
olduğu na göre yapılacak mukayesenin Deıniryollarımız için daha rnüsbet ve müsait bir sonunç ve
receğini kabul etmek lâzımgelir. 

Gayrı şahsi masraflar, mahiyetleri itibariyle işletmenin bilûmum müstehlik malzeme ve kömür 
masraflariyle sermayesinin unsurlarını teşkil eden muharrik ve müteharrik edevat ve sabit tesi
sat gibi demiryol tesisatının hüsnü halde bulundurulmasını ve sermaye kiymetinin muhafazasını 
temin bakımından her sene yapılması zaruri normal tamir ve tecdit masraflarını ihtiva etmekte 
ve fidanlık ücret ve masraf lariyle (A) cetvelinin alâkalı fasıl ve maddelerinde görüleceği üzere di
ğer muhtelif ve mütenevvi işletme masrafları da bu kısımda yer almaktadır. 

Malûm olduğu üzere bir işletme devamlılığının esas şartı sermayesinin, kıymetinin maşımı kal
masıdır. Bu itibarla, Demiryol sermayesinin unsurlarını teşkil eden ve hepsi zeval bulur mahiyette
ki, mallardan terekküp eden demiryol tesisatını daima ve her zaman için hüsnü halde bulundura
rak bu suretle hem sermaye kıymetinin korunması ve sağlanması ve hem de seyrüsefer hizmetinin 
emniyeti için yıldan yıla artan ve çoğalan tesisat kıymeti ile mütenasiben tamir ve tecdit mas
raf l an da artmaktadır. Binaenaleyh bu kısımdaki fazlalığın mühim bir kısmı da bu zarureten 
ileri gelmektedir. Bununla beraber harbin tevlit ettiği ağır iktisadi şartların tesiriyle başgösteren 
hayat pahalılığının bir neticesi ve inikası olarak işçi ücretlerinde ve istihlâk maddeleri fiatla-
rında görülen mahsus derecedeki yükselişin, elemeği ve malzemeden ibaret olan bu gayri şahsî 
masraflarımızın artmasında mühim bir tesiri olmuştur. 

Memleketimizde umumiyetle başlayan ve bugünkü en mühim bir davası mahiyetini alan ekim 
işleri için Devlet demiryolları idaresi de, kendi sahasında faaliyette bulunması lüzumunu hisset
miş ve idare fidanlıklarında mevcut ve zeriyata salih toprakların ektirilmesi zımnında, ihtiyarı za
ruri masrafları karşılamak üzere yapılan (200 000) ve kezalik Millî şefimizin gösterdikleri ar
zu üzerine işçilere günde bir öğün yemek verilmesi için (685 500) liralık yeni teklifler de bu kı
sımda yer almış olduğundan fazlalık da tabiatiyle müessir olmuştur. 

Bu kısmin diğer maddelerindeki muhtelif işletme masraflarında görülen cüzi fazlalıklar işlet
me faaliyetinde görülen inkişafın normal bir neticesi mahiyetindedir. 

İkinci kısım: 
Mubayaa olunan hat ve limanların senelik faiz ve itfa. karşılıklarını teşkil eden ikinci kısmı masrafı; 

geçen yıla nazaran (109 560) lira fazlasiyle (4 609 481) lira olarak teklif edilmiştir ki, bu faz
lalık îsviçre frangının yükselişinden ileri gelmektedir 

Üçüncü kısmı : 
Yeni inşaat ve servet tezayüdatı; 
Bu kısım ile teklif edilen miktar (7 731 000) lira olup 1941 malî yılı tahsisatına- nazaran 

(1 514 800) lira bir fazlalık gösteriyor. 
Bu kısımda toplanan masraflar, tesisat unsurlarını teşkil etmekte ve dolayısiyle sermayeyi 

arttırmakta olup fazlalık kısmen muharrik ve müteharrik edevat tedarikine ait 3247 ve 3319 sa
yılı kanunların tatbikatından ve son Alman Anlaşmasına müsteniden lokomotif ve vagon sipa
rişi için yeni taahhüde girişilmek üzere bulunulduğundan ve kısmen işletmenin zarurî icapları 
dolayısiyle aİât, edevat vesaire gibi demirbaş mahiyetindeki servet tezyidinden ileri gelmektedir. 

Dördüncü kısım: 
Trabzon - İran otobüs ve kamyon işletme masrafları olarak teklif edilen (309 400) liranın 1941 yı

lma nazaran gösterdiği (8 200) lira fazlalık 4178 sayılı kanuna müsteniden bu işletme personeline 
verilecek fevkalâde zamlardan ibaret bulunmaktadır. 
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Beşinci kısım: 
Bütçe umumî yekûnunda, görülen fazlalığın (8 000 000) lirası bütçemize yeniden ilâve olunan 

bu kısımda yer almaktadır. 
Kanun projesinin 5 nei maddesiyle kısmen sermaye ve serveti yükseltici ve kısmen de şebekenin 

ve tesisatın normalin fevkinde tecdit, tahkim ve takviye işlerine sarf edilmek üzere (15 000 000) 
liraya kadar taahhütlere girişmek ve sarfiyat yapmak salâhiyetini istemiştir. Bu miktar geçen ıse
ne Bütçe kanununun 5 nci maddesiyle mezuniyet verilen (10 000 000) lirayı, son Alman - Türk An
laşması mucibince; Hükümetçe Almanya'ya izamı takarrür eden heyet tarafından yol malzemesi 
ile muharrik ve müteharrik edevat ve bunlara müteferri yedek malzeme mubayaasını teinin maksadiyle 
(5 000 000) lira tecavüz etmekte olup bunun (8 000 000) lirası kanun projesine bağlı (A) işaretli 
cetvelde bu hizmetlere tahsis- edilmek üzere yeniden açılan 19 ncu fasla mevzu tahsisatla ve müteba
kisi de 1942-malî yılı muhtemel varidat fazlalariyle karşılanmakta ve muhtemel varidat fazlalarının 
da mezkûr fasla tahsisat olarak kayıt ve sarfiyatına mezuniyet istenmektedir. 

. . - " i . i . . . . : _ . . . : ,: , ' 

Kanun projesi esbabı mucibesi 

Madde — 1. 
Bu madde Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî müdürlüğünün 1942 malî yılı zarfında 

ifa edeceği hizmetler için verilecek tahsisat yekûnunu tâyin ve tesbit etmektedir. İfa edilecek hiz
metlerin nevi ve mahiyetleri ile her birinin icab ettirdiği masraflar (A) işaretli detvelin fasıl ve 
maddelerinin her birinde gösterilmiş bulunmaktadır. 

1941 malî senesine nazaran hâsıl olan fazlalıklar her madde için tesbit edilen mufassal bir es
babı mucibe ile arz ve izah edilmektedir. 

Madde — 2. 
2. nci madde 1942 malî yılı masraflarına karşılık: olan varidat muhammenatını göstermektedir. 

Varidat menbaları ve her menbadan elde edileceği tahmin edilen miktarlar kanun projesine ilişik (B) 
işaretli cetvelde fasıl ve madde itibariyle ifade edilmiş olup mevcut ve carî tarifelerle varidatın 
seyirleri ve muhammenatın istinat ettiği esaslar ve gelir fazlalığının cihetleri ayrı bir esbabı mu-
cibede irae edilmiştir. 

Madde — 3. 
Devlet demiryolları ve limanları umumî idaresinin teşkilât ve vazaifine dair olan 1042 sayılı 

kanunu muaddil 1483 sayılı kanunun 6. nci maddesinde (Umumî idare teşkilâtı her sene ihtiyaca 
göre bütçelere raptolunacak kadrolarla tesbit olunur.) denilmekte olduğundan müfredat kadrolafi
ni gösterir (C) işaretli cetveller tanzim ve bütçeye raptedilmiştir. 

(C) işaretli cetvellerin nihayetindeki fıkralar her yıl olduğu gibi Umum müdürlüğe verilen 
salâhiyetleri, göstermektedir. 

3. ncü fıkra ile ecnebi demiryolları ile irtibatı temin eden istasyonlarda müstahdem bulunan 
cer ve hareket memurlarına müteferrika tertibinden verilen tahsisatın; Umum müdürlükçe işletilen 
Uzun köprü - Svilengrat hattının. Türk toprağı haricinde kalan kısımlarında çalışan yol, cer ve ha
reket memur ve müstahdemlerine de teşmili zaruri görülmüş olduğundan mezkûr fıkra buna göre 
tadil edilmiştir. 

Madde — 4. 
Umum müdürlüğün varidat ve hasılatının surreti tahsil ve cibayetini tanzim eden hükümlerle 

Erzurum - Sarıkamış ve şuabatı demiryolları esas tarifesinin 1942 malî yılı zarfında da tatbik 
edilebilmesini teminen madde teklif edilmiştir. 

M a d d e — 5 . 
Kanun projesinin 5 nci maddesi Umum müdürlüğe (1.5 000 000) liraya kadar gelecek senelere 

geçici taahhütlere girişmek ve sarfiyat icra etmek mezuniyetini temine matuftur. Maddenin met
ninde de sarahatle zikredildiği veçhile bu miktarın (400 000) lirası halen yapılmakta bulunan 
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Umumî idare binası inşaatının ikmaliyle teçhizat ve demirbaşlarının mubayaasına, (5 500 000) 
lirası şebekenin muhtelif yerlerinin tahkim, takviye ve tevsii ile (195) kilometrelik bir kısım 
hattm ve makasların tecdidine, (4 600 000) lirası Hükümetin programı veçhile muhtelif tamam
layıcı tesisat ve inşaata, (1 000 000) lirası atelyeler ve depolar için tezgâh, takım, kuvvei 
muharrike ve teçhizata, (3 500 000) lirası muharrik ve müteharrik edevatın tecdidiyle kara, de
niz nakil vasıtaları ve bunlara ait malzemenin mubayaasına ait bulunmaktadır. 

Hatların muhtelif aksamında icabeden yerlerin tahkim, takviye ve tevsiine (195) kilometrelik 
bir kısım hattın ve muhtelif yerlerdeki makasların tecdidine ve her gün daha fazla hisse
dilen ihtiyaçlara cevap vermek üzere muhtelif tamamlayıcı tesisat ve inşaata za
ruret hâsıl olduğu gibi ahvali hazıra dolayısiyle bir taraftan deniz nakliyatının 
karaya intikali ve diğer taraftan alınan askerî tedbirlerle artan münakalât neticesinde durma
dan devamlı bir surette faaliyette bulunan muharrik ve müteharrik edevatımızın tamiratını sür
atle icra etmek ve bu bakımdan atelye ve depolarımızın randımanını arttırmak için tezgâh, takım 
mubayaasına ve modern teçhizata katî lüzum olacaktır. 

Muharrik ve müteharrik edevatiyle her nevi kara ve deniz vasıtalarına ait malzemeye karşı bulu
nan şiddetli ihtiyaç varestei arz ve izahtır. 

Taahhüdat ve sarfiyatın karşılıkları kısmen 1942 malî yılı (A) cetvelinde 19 ncu fasla mevzu 
(8 000 000) liralık tahsisattan ve kısmen de 1942 malî yılı muhtemel varidat fazlalarından, temin 
edilmekte (Yekûnu 15 000 000 liradan ibaret bulunan bu hizmetlerin bir kısmı 1941 malî yılı Bütçe 
kanunuyla verilen salâhiyete müsteniden) girişilen taahhütlerin 1942 malî yılına devreden bakiye-
Jeriyle kısmen yeni ihtiyaçlardan müteşekkil bulunmaktadır. 

1941 malî yılı zarfında elde edilmesi çok kuvvetle tahmin edilen (25) milyon tren kilometresi naza
rı dikkatte bulundurulacak olursa 1942 malî yılında da en az (25) milyon tren kilometresi bir trafik 
ve fakat yolcu trenlerinin azalmasına mukabil yük katarlarının artması ve cer kuvveti daha yük
sek m akmaların hizmete girmesi münasebetiyle tren kilometreye isabet eden hamule miktarının art
ması yüzünden binnetıce bu nisbette varidat fazlası temin edilmesi mümkün görülmekte ve bu se
beple girişilecek taahhütler (15 000 000) lira olarak arz ve teklif kılınmaktadır. 

Madde — 6. 
1942 malî yılında da kömür ve malzeme stokları yapmak ve kısmen de muamelâtı nakdiyeyi tedvir 

etmek maksadiyle madde geçen yıllarda olduğu gibi aynen tekrar edilmiş ve yalnız ahvali hazıra do
layısiyle görülen lüzuma binaen malzeme stok salâhiyeti (500 000) lira arttırılmak suretiyle madde 
(4 000 000) lira olarak tadil edilmiştir. 

Madde — 7. 
Devlet demiryolları üzerinde meccani veya tenzilâtlı ücretle kimlerin seyahat ve ne gibi eşyanın 

nakledilebileceklerini göstermekte olan (D) cetveli tanzim edilerek kanun projesine raptedilmiş ve 
bu cetvel hükümlerinin 1942 malî yılı zarfında da tatbiki teklif edilmiştir. Ancak, Trabzon - fran 
transit işletmesi vesaiti ile harcırah verilmesini icabettiren hallerde seyahat edecek Devlet demir
yolları memur ve müstahdemleriyle yine harcıraha müstahak efradı ailelerinin meccanen seyahatleri
ni temin maksadiyle bir fıkra ile Matbuat umum müdürünün şahsına bir ve hâmilleri tarafın
dan kullanılmak üzere mezkûr Umum müdürlük emrine ayrıca üç şebeke kartı verilmesine ait bir fıkra 
eklenmiş bulunmaktadır. 

Madde — 8. 
Mahiyetleri itibariyle miktarlarını sureti kafiyede-tesbit etmeğe imkân bulunmıyan masraflar, ge

çen senelerde olduğu gibi mütehavvil olarak aynen teklif edilmiştir. 
Madde — 9. 

Yülyüs Berger ve Nohap şirketleriyle akdedilmiş olan mukavelâttan mütevellit hesaplar ve ili
şikler ahiren neticelenmiş olduğundan hesabımızda mukayyet bulunan bu şirketlere ait mebaliğin 
1942 malî yılında da tasfiyesine devam edilmek üzere madde projede ipka edilmiştir. 

Madde — 10. 
Yüksek mühendis mektebi ile teknik okulda bulunan idare talebesinin masrafları için (A) cet-
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Velinin 3 ncü faslının 3 ncü maddesiyle bu sene (62 500) lira teklif edilmiştir. 
Bu iki mektebin de Maarif vekâletine bağlı bulunması, mezkûr (62 500) liranın Maarif vekâleti

nin 1942 malî yılı bütçesinin bu mektepler kısmında lüzum görülecek tertiplerine tahsisat kaydını 
icabettirmekte olduğundan madde tekrar teklif edilmiştir. 

Madde — 11. 
Devlet Demiryolları iş yerlerinde çalışan işçilere günde bir öğün yemek verilmesi için Millî Şe

fimiz tarafından izhar buyurulan arzuya tevfikan kanun projesine bu madde yeni bir hüküm olarak 
ilâve edilmiştir. 

Madde — 12, 
Bu madde ile ahvali haziranın icabettirdiği hayati bir tedbir olmak üzere memleketimizde başlı-

yan ziraat seferberliğine umum müdürlüğün de iştirakini temin maksadiyle idarenin mevcut fidan
lık ve arazisinde zeriyat yapmasını ve buralarda yetişen yiyecek maddelerinin idarenin iaşe ile mü
kellef olduğu servis ve teşekküller ihtiyacına sarf ve istihlâk edilmesi ve ihtiyaçtan artan miktarın 
maliyet fiyatı üzerinden demiryol kooperatifine verilmesi için yeni selâhiyet ve mezuniyet isten
miştir. 

Madde — 13. 
Bu madde, 1932 - 1941 malî yılı bütçe kanunlarının, hükümleri 1942 malî yılında da devam ede

cek olan maddelerinin (H) cetvelinde gösterilmiş olduğunu ifade etmektedir. 
Madde — 14. ve 15. 

Kanunun mer'iyet tarihi ile tatbikina memur makamları göstermektedir. 

Bütçe masraf kısmı esbabı mucibesi 

İşletme masrafları 

Kışım : 1 
Bap : I (Şahsi masraflar) 

Daimî memur ve müstahdemler 

Masraf tertibiiıe mevzu ücret ve yevmiye karşılığı hariç olmak üzere bu madde ile teklif olu
nan tahsisat bağlı «C» işaretli cetvelde memuriyet unvanlariyle derece ve adedleri gösterilen 
daimî memur ve müstahdemlerle bunların kadro karşılıklarında çalıştırılacak olanlara 2847, 
3173 ve 3656 sayılı kanun hükümlerine göre verilecek ücretlerin karşılığım teşkil etmektedir. 

Geçen seneye nazaran görülecek fazlalık şu sebeplerden ileri gelmektedir: 
1. Kadro ilâveleri 
2. Masraf tertibinden yapılan münakale karşılığı 
3. Bu sene içinde terfie müstahak bulunan kısmı memur ve müstahdemlere veri

lecek ücret f arklariyle kanunen verilmesi zaruri kademe zamları 
4. 4178 numaralı kanunla verilen fevkalâde zamlar karşılığı 
5. Mektep ve kurslar neşriyat ve müdevvenat dairesi, teçhizat ve iaşe müdürlüğü 

namlariyle yeni servislerin ihdasına lüzum görülmesi 

5 182 400 

Aded itibariyle kadroya ilâve miktarı (2 926) kişiden ibaret olup (382) si merkez daireleri ve 
işletme merkez teşkilâtına, (105) i yol, (869) u cer, (1 547) si hareket gibi faal servis kadrola
rında yapılan tezyidleri ve (23) ü de yeniden teşkiline lüzum görülen servislerin kadrolarını 
teşkil etmektedir. 

a) idaremizde işletme faaliyetiyle mütenasiben iş hacmi günden güne artmakta olduğundan 
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tnevetıt servislerimizin bilişlere kifayet edecek birkadroda olmadıkları görülmektedir. 
Daha. verimli, muntazam ve sistemli çalışılmasını temin için kadroların tezyidine ve yeni ser

visler ihdasına lüzum ve zaruret hâsıl olmuştur. 
Büyüyen ve daha genişlemesi kuvvetle muhtemel bulunan im iş hacmine göre elde kâfi eleman 

bulunmaması yüzünden memurlarımızın ve bilhassa aktif servis memurlarının normalin üstünde 
çalıştırılmasına mecburiyet hâsıl olmuş ve olmaktadır. 

Senelerdenberi gece ve gündüz devam eden yorucu ve diğer hizmetlere nazaran daha çabuk 
yıpratıcı ve ağır olan demiryolu hizmetleri ile uğraşan elemanlarımızın sıhhi durumları pek tabii 
olarak bozulmuş ve bozulmakta ve bu sebeple randımanları da azalmakla beraber esasen artan işe 
yetişememektedirler. 

Diğer taraftan ötedenberi demiryolu hizmetinde vazife ifa eden eski ve tecrübeli ve ihtisas sahi
bi memur ve işçilerimizin yerini tutabilecek ve verimli birer unsur olabilmeleri bir hayli zankana 
mütevakkıf bulunan yeni elemanların yetiştirilmesi ve bünyesi günden güne inkişaf etmekte ve 
büyümekte olan (işletme şebekesine âtiyen bağlanacak hatların personel ihtiyaçlarının derhal te
minini mümkün kılabilmek için lâzmıgelen elemanların hazırlanması mübrem ve zaruri bulun
maktadır. 

Bu itibarla, bu yıl kadrosunda zaruri olarak yukarıda yazılı âdette bir ilâve yapılmıştır 
b) Yeniden teşkiline lüzum görülen, (Mektepler, kurslar, neşriyat ve müdevvenat dairesi), de-

miryolunun mutlak mahrumiyet içinde bulunan ıssız istasyonlarında çalışan memur ve müstah-
demlerimizin çocuklarının terbiye ve tahsilleri için evvelki senelerde Konya, Eskişehir'de birer 
ilk mektep pansiyonları ^le sanat okulu tesis edilmiş ve bu defa da (idaremizin bilhassa yol, cer, 
hareket servislerine ihtisas sahibi ve bilgili memur yetiştirmek maksadiyle demiryol meslek mektebi 
tesıisi düşünülmüş olup bu tesisatın faaliyete getirilmesiyle memleketin kültür sahasındaki tarakki 
ve inkişaf hamlelerine idaremiz de iştirak eylemiş bulunmaktadır. Bundan başka idaremizin ak
tif personelinin meslekî ve teknik bilgilerini arttırmak ve dünya demiryolunun yürüyüş ve inki
şafını takip ederek görülen yenilikleri Öğretmek maksadiyle her sene muayyen devrelerde mer
kezde ve şebekenin muhtelif mahallerinde kurslar tertip edilmektedir. 

Diğer taraftan mevzuu itibariyle daha ziyade demiryolları hakkında müfit malûmatı derceden 
içtimai, iktisadi, sıhhi ve terbiyevi makaleler ve yazı neşreden demiryolları dairesi neşriyatını 
daha zenginleştirmek, bundan başka işletme işlerimizin hüsnü suretle tedviri için lüzum görül
dükçe neşredilen emirname, tamim ve talimat vesaire gibi idaremizin hususi ve teknik mevzua
tın1!, kanunlar, nizamnameler ve bunların tatbik suretlerini tâydn eden talimatnameler ve izahna-
meleri tanzim ve ihzar etmek veya bunların cem ve teklifi suretiyle tedvin ve telif ve tercüme 
işlerini tedvir eylemek ve demiryollarımızm muasır demiryolları sistemleriyle ve yenilikleriyle 
teçhizi ve yeni icap ve ihtiyaçlara göre tecrübelerin ve bir rasyonel tefekkürün mahsulü veya iktibas 
yoluyla yeni metot ve prensipler vazı suretiyle işleri ve işletmeyi organize etmek gibi esaslı ve mühim 
işlerle iştigal etmek üzere mezkûr dairenin ihdasına katı lüzum görülmektedir. 

c) Teçhizat ve iaşe müdürlüğüne gelince; 
İdaremizde halen mer'i bulunan elbise talimatnamesi mucibince resmî elbise giymek mecburiyetin

de bulunan memur ve müstahdemlerimize lâzım olan elbise, palto, kasket, ayakkabı ve saire gibi giye
cekler bedelinin ötedenberi Bütçe kanunlariyle her sene mezuniyet ve salâhiyetler alınmak suretiyle 
sarf ve tediye edilmekte olan (% 50) yardım nisbe tinin (% 75) nisbetine arttırılması ahiren munzam 
tahsisat kanunu ile teklif edilmiş olduğundan hariçle temas etmek mecburiyetinde bulunan persone
lin temiz ve yeknesak bir kıyafeti muhafaza edebilmeleri için giyecek ihtiyaçlarının idare eliyle te
min ve tedariki ile muayyen miatlar ve saire gibi usul ve eşkâle tevfik suretiyle tevzii sistemi çok 
faydalı görülmüş olduğundan bu işlerin lüzum ve ihtiyaca göre organize edilmesi ve diğer taraftan 
Büyük Millî Şefimizin işçilere parasız yemek verilmesi hakkındaki emirlerine imtisalen idaremizde 
bulunan ve Umum müdürlükçe tâyin olunacak mahalllerdeki işçilerimize parasız günde bir öğün 
yemek verilebilmesi için şebekemizin muhtelif yerlerinde vücude getirilecek iaşe ambarları, kantin-
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İer, sabit matbahlarla seyyar matbah vagonları ve saire gibi tesisatın bir elden işletme ve idaresini 
tanzim ve tedvir eylemek üzere bu namla bir servisin ihdası zaruri bulunmaktadır. 

F a s i h i - M a d d e : 2 
Muvakkat tazminat 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunun 26 ncı maddesine 
istinaden ve 2847 ve 3173 sayılı kanunların hükümleri dairesinde verilmekte olan Ankara mesken 
tazminatına karşılık olan bu madde tahsisatmdaki fazlalık 1 nci maddede tezyidindeki zarureti teba
rüz ettirilen kadro ilâveleri münasebetiyle buna muvazi olarak geçen seneye nazaran (114 000) lira bir 
fazlalıhğı ihtiva etmekte bulunmuştur. 

Fasıl: 1 - Madde: 3 
Muvakkat memur ve müstahdemler 

Muvakkat memur ve müstahdemler ücretlerinin karşılığını teşkil eden bu madde tahsisatında görü* 
len fazlalık trafiğin kesafet peyda ettiği mevsim olan eylül - 1 nci kânun aylarında çoğalan işlerimi
zin normal işletme kadrosiyle karşılanması mümkün olamıyacağmdan cer ve hareket gibi faal 
servislerle, icabı halinde muvakkat işler için Umum müdürlükçe hariçten hizmete alınacak muvakkat 
memur ve müstahdemlere verilecek ücret ve yevmiyelerine karşılık olarak teklif edilmiş olup geçen 
seneye nazaran görülen (2 400) lira miktarındaki fazlalık zuhuru muhtemel işler için ve hâsıl olacak 
ihtiyaçları karşılayabilmek maksadına müstenittir. 

Fasıl: 2 - Madde: 1 
Daimî memuriyet harcırahı 

Bu madde tahsisatı yeniden idare hizmetine alman veya daimî vazife ile başka bir yere gönderilen 
veya getirilenlerin, tekaüt olma ve idarî veya sıhhi sebeplerle hizmetlerine nihayet verilmek suretiyle 
idareden ayrılacak memur ve müstahdemlere, nizamnamesi hükümlerine göre verilecek harcırahlara 
mahsus olup, gerek geçen seneki tahsisatın kifayetsizliği, gerekse kadroya yapılan ilâveler gözönün-
de bulundurularak (6 300) lira kadar arttırılmış bulunmaktadır. 

Fasıl: 2 - Madde: 2 
Muvakkat memuriyet harcırahı 

Mezun ve hasta bulunanlara vekâlet etmek veya görülecek lüzum ve ihtiyaca binaen şebekemiz 
dahilinde ve muhtelif merkez teşkilâtı ile gar ve istasyonlar veya diğer teknik teşkilâtın mevcut 
bulunduğu maheller arasında çoğalan işlerimizin süratle yürütülmesi ve başarılması için o mahal 
personelinin takviyesi maksadiyle yapılacak muvakkat nakillerden dolayı tahakkuk edecek harcırah ve 
vekâlet ücretlerinin karşılığı olan tahsisat bu madde ile teklif olunmuştur. 

Artan işler nisbetinde bu kabîl nakillerin de çoğalması kuvvetle muhtemel bulunduğundan bu 
ihtimaller nazarı dikkate alınarak tahsisat geçen seneye nazaran (18 000) lira arttırılmıştır. 

Fasıl : 2. - Madde — 3. 
Devir ve teftiş harcırahı 

Bu madde ile istenilen tahsisat idaremizin teftiş ve murakabe vazifesini ifa Üe mükellef bulu
nan unsurlarının yapacakları devir ve teftiş harcırahlarına karşılıktır. 

Gerek yapılan işlerin usul ve mevzuat dahilinde tedvir edilip edilmediği, gerekse memleketin 
iktisadi ve ticarî faaliyetle ve mütenasiben artan idare hâsılatının tahsil ve cibayet şekillerini 
tarife sistemlerinin tatbikat ve teknik tesisat ve teşkilâtın hüsnü halde bulundurulup bulun-
durulmadığını ve seyrüsefer emniyetini temin bakımından murakabeye tâbi tutulan işletme ıimur 
ve muamelâtımızın hacmindeki tezayüd murakabe ve teftiş işlerini de çoğaltmakta ve sıklaştır
makta olduğundan bu madde tahsisatı geçen seneye nazaran (42 500) lira fazlasiyle teklif olun
muştur. 
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Fasıl : 3 - Madde — 1. 

Ecnebi memleketlere gönderilecek talebe ile memur ve müstahdemlerin ücret, masraf ve harcı
rah lan 

Bu maddeye mevzu tahsisat; modern demiryolculuğun muhtelif branşlarında tahsil etmek 
üzere ecnebi memleketlere gönderilen talebe 1942 malî yılında da tahsile devam ettirileceği gibi 
bu yıl içinde de Avrupa'ya aynı maksatla talebe gönderileceğinden bunlara verilecek tahsisatın bir 
senelik tutarı ile okul ücretlerini ve muhtemel sıhhi masraflarını ve bu sene içinde yurda dönecek 
olanların dönüş harcırahını teşkil etmektedir. 

Dünya vaziyetinin doğurduğu buhran ve harp iktisadının icabettirdiği hal ve vaziyet neticesi 
olarak Avrupa memleketlerinde hayat pahalılığının mütemadiyen artışına nazaran bunu karşılaya
cak miktarda fazla tahsisata zarurî olarak ihtiyaç görülmektedir. 

Gerek bu sebepten ve gerekse ecnebi demiryollarında staj görmek üzere ayrıca Avrupa'ya iza
mı düşünülmekte olan üç mühendisin Avrupa har cirahına karşılık olarak: 

12 talebenin 
14 » 
22 » 
20 » 

1 senelik tahsisatı 
6 aylık » 
dönüş harcırahı 
okul harcırahı 

20 ye muhtemel sıhhî yardım 

12 X 95 X 12 = 13680 
14 X 95 X 6 = 7980 
22 X 150 = 3300 
20 X 250 = 5000 
20 X 50 = 1000 

30960 30.960 

Yeniden gönderilecek : 
20 talebenin bir senelik tahsisatı : 
Bu talebenin gidiş harcırahı : 
Bu talebenin okul harcırahı : 
Bu talebeye muhtemel sıhhi yardım 

Halen Almanya'da tahsilde bulunan bir tale
benin bir senelik tahsisatı : 
Halen İngiltere'de tahsilde bulunan bir tale
benin bir senelik tahsisatı : 
Halen İsviçre'de tahsilde bulunan bir talebe
nin bir senelik tahsisatı : 

20 X 95 X 12 = 22 800 
20 X 250 =• 5 000 
20 X 250 =• 5 000 
20 X 50 = 1 000 

33 800 33 800 

I X 95 X 12 = 1 140 

1 X 180 X 12 = 2 160 

1 X 146 X 12 = 1 752 

5 052 
Avrupa'ya gönderilmesi düşünülen üç mühendisin muhtemel masrafları : 
Avrupa'ya gönderilmesi düşünülen bir hareket memurunun muhtemel mas
rafları : 

5 052 
7 200 

1 500 

Hepsi 78 512 

Geçen seneye nazaran (8 900) lira fazlasiyle (78 500) lira olarak arz ve teklif kılınmıştır. 

Fasıl : 3. - Madde — 2. 
Ecnebi mütehassısların ücret ve masrafları: 
Halen istihdam edilmekte olan mukaveleli ecnebi mütehassısların hizmetleri 1942 malî sene

sinde de devam ettirileceğinden bu madde tahsisatı geçen seneki tahsisatın aynı ojlarak teklif 
olunmuştur. 

( S. Sayısı : 152 ) 



— 11 — 
Fasıl : 3. - Madde — 3. 

Yüksek mühendis mektebi ile Teknik okuldaki idare talebesinin masrafları 
Yurdumuzun Yüksek mühendis ve teknik okullarında yetiştirilen yüksek mühendis, mühendis ve 

fen memurları gibi teknik elemanlar ancak Devlet nafia işlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilmekte ve 
bunlar arasında idaremizin muhtaç olduğu elemanlar ayrılamamakta olduğundan herhangi bir suretk 
teknik servislerimize bu gibi mütefennin kimseler bulunamamaktadır. 

Bunun için Yüksek mühendis ve Teknik okullarında idaremiz nam ve hesabına iki senedenberi 
Devlet hesabına okuyan talebenin tabi bulunduğu şartlar dahilinde (60) talebe okutturulmaktadır. 
Bu sene bu miktarın (20) daha ilâvesiyle (80) ta-lebeye çıkarılmasına lüzum hissedilmiş olduğun
dan bu madde tahsisatı da artan talebe adediyle h ayat pahalılığı nisbetinde yükselecek mektep mas
raflarını karşılamak üzere (37 500) lira miktarında arttırılmıştır. 

Fasıl : 4 - Madde — 1. 
Memur ve müstahdemlere verilecek ikramiye 

1941 malî yılı bütçe kanunu ile bu madde için kabul Duyurulmuş olan (55 000) liralık ikra
miye tahsisatı bu günün güç şartları altinda çalışan ve bilhassa bu yıl içinde görülmemiş şiddetli 
soğukların ve kar fırtınalarının hükümferma olmadı yüzünden sekteye uğrıyan münakalâtın ve 
seyrü seferin temini için cesurane ve cidden takdire lâyik bâr fedakârlıkla hizmetleri sebkatetmiş 
olan memur ve müstahdemlerimizin taltif ve terfihleri için, pek az bir kısmına bile kâfi gelmedi
ğinden 1941 yılı için (100 000) lira miktarında bir munzam tahsisat teklif olunmuştur. 1931 yılı
na kadar Devlet demiryolları, inşaatın işletme ile birlikte bulunduğu tarihlerdeki bütçe kanunla
rımızla her sene (200 000) lirayı mütecaviz bir ikramiye tahsisatı yüksek meclislerince kabul 
buyrulmuş ve bu ikramiye idarenin hususi bir ikramiye talimatnamesiyle muayyen usul ve esas
lar dahilinde memur ve müstahdemlerimize tevzi edilmişti. 

İnşaat, işletmeden ayrıldıktan sonra dünya iktisadi buhranı memleketimiz iktisadi hayatına 
da mühim tesirler icra etmekten hali kalmamış ve bu sebeple alınmasına zaruret hâsıl olan ta
sarruf ve iktisat tedbirleriyle mezkûr tahsisat gayet az bir miktara indirilmişti. 

Elemanlarımızın ağır şartlar altmda ve ücretlerinin cüz'iyetine rağmen ve her türlü mahru
miyetlere katlanmak suretiyle sarfettikleri normalin fevkinde mesai ve enerjiye mukabil buhranlı 
yılların doğurduğu tasarruf temini ve mütevazin bir bütçe sistemi ile idarei maslahat edilmesi mü
lâhazalarının hâkimiyeti, bunların taltiflerine imkân verememiştir. 

Son yıllarda memleketin iktisadi ve ticari hayatında da görülen inkişaf demiryolu nakliya
tına da müsmir tesirler icra eylemiş olduğundan idare varidatı bir kaç misli çoğalmış ve muham
men varidat miktarlarını aşarak bir hayli varidat fazlaları elde edilmiştir. Ve edilmektedir. . 

Bununla beraber işletme işlerinde muhtelif tabii hâdiselerle ve heyelan, sel, kar vesaire gibi 
hâdiselerin tesirleriyle sınai tesisatımızda zaman zaman vukua gelen hasar ve tahribatın tamir ve 
izalesi ve bunların işletmeye açılabilmesini temin için çok güç şartlar dahilinde büyük bir feragatle 
vazifelerini ifadan asla çekinmeyen idaremiz personelinin bu yenilmez ve bıkmak bilmiyen azim 
ve irade ile çalişmaları ve millî demiryolculuğunun şeref ve itilâsını temine hadim olmaları kar
şısında bulunanların devamı faaliyetlerinin teşvik ve temini için takdire mazhar olasıların 
ikramiye ile taltiflerinin maddi ve ruhi durumlarını takviye eylemek ve idare ile rabıtalarını arttır
mak gayesine matuf ve isabetli bir hareket olacağında şüphe yoktur. 

Bu mülâhazalarımızın tasvip ve kabul buyurulacağmdan emin bulunduğumuzdan geçen sene tah
sisatımıza mukabil bu sene (95 000) lira fazlasiyle bu madde tahsisatı olarak (150 000) lira isten
miştir. 

Fasıl : 4 - Madde — 2. 
Kömür tasarruf ikramiyesi 

1941 malî yılı içinde bu maddeden yapılmış olan sarfiyat tahsisatın (5 000) lira indirilerek 
(5 000) lira üzerinden teklifini icabettirmiştir. 
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Fasıl : 4 - Madde — 3. 

2847 sayılı kanunun 9 neu maddesi mucibince verilecek tazminatlar 
Mezkûr kanunun 9 neu maddesine istinaden tanzim edilmiş olan harcırah, tazminat ve tahsi

satlar nizamnamesiyle tâyin edilen esaslar dahilinde aktif personele verilmesi gereken hizmet taz
minatları karşılığı bu maddeye konmuştur. 

Geçen seneye nazaran istenilen tahsisat (211 100) lira fazladır. 
Bunun sebebi : 
Nakliyatta tren kilometreden daha ziyade dingil kilometrenin 1940 yılma nazaran 1941 yı-

yında (1 148 000 000) artmış olmasıdır. Ve bunun artma nisbeti % 19 olarak hesap ve tesbit 
edilmiştir. Bu hesaba göre yük nakliyatında hamule tonajı itibariyle bir çoğalma hâdisesi gö
rülmüş ve bu da hareket işlerinde manevra ameliyelerinin artmasına âmil olmuştur. 

önümüzdeki yıl içinde bu nisbet gözönünde tutularak dingil kilometre hesabiyle yapılacak nak
liyatın daha ziyadeleşeceği tahmin edilmekte olduğundan bu vaziyet manevra faaliyetini arttı
racaktır. 

Diğer taraftan dünya harbinin sebebiyet verdiği inkisadi buhranlar dolayısiyle Demiryolu ede
vatına muktazi rezidü yağı vesaire gibi müstehlek malzemenin malî yıl yarısından sonra 
stokları kalmamış ve bunların halen gerek memleket dahilinde ve gerekse hariçten celp ve 
tedarikine de imkân bulunamamakta olduğundan bu malzeme yerine Karabük Demir fabrikasında 
istihsal edilen ve kalite itibariyle daha düşük olan dingil yağı kullanılmasına zaruret hâsıl 
olmuş ve bu yüzden vagon buvat ağres yanma vakaları çoğalmıştır. Bu yanma hâdiselerinin önüne 
geçilmesi için çift gardvagonlar çalıştırmak zorunda kalınmıştır. Bu da kilometre ve manevra 
tazminatı masrafını arttırmıştır. Ve nitekim munzam tahsisat kanunu projesi ile bu maddeye 
(20 000) lira daha tahsisat istenmiştir. 

Binaenaleyh, önümüzdeki yıl içinde de aynı yağı kullanmak suretiyle edevatın seyrü hareketinin 
tanzimi mecburiyeti bulunduğundan gerek bu hususta alındığı yukarıda arzolunan tedbir ve ge
rekse manevra hareketlerinin çoğalması dolayısiyle bu madde tahsisatının tezyidine lüzum hâsıl 
olmuştur. 

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

Ev kirası, su doldurma ücreti, fena hava tahsisatı, gişe, temsiliye ve fazla mesai, munzam 
tahsisat namlariyle alâkadar personele nizamname hükümleri dahilinde verilmesi iktiza eden tâli 
ücretlerin karşılığı bu maddeye mevzu bulunmaktadır. 

Bu madde tahsisatının geçen sene gösterdiği kifayetsizlik sebebiyle (16 000) lira munzam tah
sisat istenmiştir. 1942 malî yılı kadrosunda yapılan arttırma neticesinde bu tahsisat ve tâli ücret
leri almağa müstahak olacak aktif unsurların çoğalması bu madde tahsisatının artmalına tesir 
icra etmektedir. Ezcümle iş hacmine göre takviye edilmesi lâzım gel en muhtelif mahallerdeki teş
kilâtın bulunduğu mmtaka ve iklim icabı olarak fena hava tahsisatının sıhhi bakımdan merzagi 
mıntaka olduğu tesbit edilen yerlere de teşmili ve artan iş nisbetinde istasyonlarda yeni gişele
rin açılmasına zaruret hâsıl olması, Uzunköprü - Svilengrad anklavlarmm ve Tlica - Palamutluk 
hattının idareye devri dolayısiyle muhtelif mahiyetteki hizmetlerin artması ve kendilerine hizmet 
evi tahsisi icabeden memurların çoğalması gibi sebep ve âmillerle bu madde tahsisatı geçen seneye 
nazaran (91 200) lira miktarında tezyit olunmuştur. 

Fasıl : 4 - Madde — 5. 
4178 sayılı kanunun 3 ncü maddesi mucibince verilecek çocuk zammı 

4178 numaralı kanunun 3 ncü maddesi hükmü gereğince 1942 malî yılı zarfında 4 ve daha fazla 
çocuklu olan memur ve müstahdemlerimize çocuk zammı verilebilmesi için 4 ncü fasılda ihdas edi
len bu maddeye (200 000) lira tahsisat vazedilmişir. j j 
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Fasıl : 4 - Madde — 6. 

4178 sayılı kanunun 9 ncu maddesi mucibince verilecek yakacak zammı 
4178 numaralı kanunun 9 ncu maddesi hükmü gereğince idaremizin 4, 10 ncu işletmeleri mıpı-

takalarında rakımı 1500 ve daha yukarı olan mahallerde daimî memuriyetle vazife gören memur 
ve müstahdemlerimize 1 nci teşrinden başlamak üzere mart nihayetine kadar yakacak zammı verile
bilmesi için işbu fasla ilâve olunan bu madde ile (120 000) lira tahsisat teklif edilmiştir. 

Fasıl : 5 - Madde — 1. 
Memur ve müstahdemlerin melbusat bedeline % 75 yardım ve işçilere tulum bedeli 

Gece ve gündüz iş başında bulunmak ve halkla daima temas etmek mecburiyetinde bulunan faal 
personele talimatnamesine tevfikan yarısı idarece ve diğer yarısı da kendilerince ödenmek sure
tiyle birer kat elbise ile iki senede bir palto verilmekteydi. Vazifeleri ve mütemadi temasları iti
bariyle daimî bir surette kullanılan bu elbiselerin dört - beş ay sonra eskimeğe ve nihayet git 
gide yıpranmış olarak giyilemez bir hale geldiği görülmektedir. 

Bu hal nizam, intizam ve temizlik ve tesir bakımlarından iyi bir intiba bırakmadığı cihetle pşr-
sonele ilâveten birer kat daha elbise ve ikişer çift ayakkabı ile işçilere iş esnasında giyilmek 
üzere tulum verilmesini pek yerinde ve zaruri bulmaktayız. 

Aynı zamanda harbin iktisadi sahada yarattığı yeni ve ağır şartlar dolayısiyle hayat pahalılığının 
da günden güne arttığı malûm bir hakikattir. 

Bir çokları küçük dereceli ve az ücretli bu memur ve müstahdemlerden iki kat elbise bedelinin 
yarısını ve ayakkabı bedelinin de tamamını kesmek bunların maişetlerini bir kat daha tazyik 
edecektir. 

Bu sebeple idarenin bu memurlara yardım etmesini Hükümetin takibettiği gayeye uygun gör
düğümüzden ilâveten birer kat elbise ile kasket ve ikişer çift ayakkabı vermekle beraber şimdiye ka
dar yapılan % 50 yardım nisbetinin % 75 e çıkarılmasını ve işçilere tulum verilmesini zaruri 
görmekteyiz. 

1941 malî yılı bütçesinde buna karşılık olan tahsisat ancak senede bir kat elbiseye ve iki senede 
bir olarak verilen palto bedellerinin % 50 sine kâfi gelmekte olduğundan verilecek ikinci kat elbise be
delleri ile kasket bedellerinin, ikişer çift ayakkabı bedellerinin % 75 ine ve tulum bedellerine tekabül 
etmemekte idi. Bunun temini için 1941 malî yılı bütçesine mevzu (220 000) liralık tahisata ilâveten 
(600 000) liralık munzam bir tahsisat da istenmiş ve munzam tahsisat yekûnu ile de bu maddenin 
unvanı yukarıda mâruz şekilde tadil edilmişti. 

1941 malî yılında resmî elbise giymek mecburiyetinde bulunan memur ve müstahdemlerimizin 
adedi (14 320) ye baliğ olmaktadır. Bu adede göre de senede ikişer kattan altı cins elbisenin muhtelif 
fiyatlarından tutarı (853 010,08) lira, iki senede bir verilen paltoların nısıf bedeli de (179 114,05) lira, 
birer aded kasket bedellerinin (35 705,21) lira, ve ikişer çift ayakkabı bedellerinin ise (286 400) Şra 
ve ceman bu melbusat bedelleri (1 354 229,34) liratutmaktadır. Bu meblâğın idaremiz tarafından 
yapılacak % 75 yardım tutarı (1 015 672) lira tutmakta olup bu paraya (6 937) işçiye iş başında |gi-
yilmek üzere verilecek iş elbisesi (tulum) bedelleri olan (41 484) liranın ilâvesi halinde bu madde 
tahsisatı (1 057 156) liraya baliğ olmaktadır. ' , 

Madde tahsisatı olan (1 180 000) lira ile mezkûr yardım arasında bulunan (122 844) liralık IJar-
ka gelince: 

1942 malî yılında umumî kadromuza ilâve olunanlar içerisinde resmî elbise giymek mecburiyetin
de bulunan (2500) memur ve müstahdemin ihtiyaçlarına karşılıktır. 

Bu memur ve müstahdemlerin melbusat ihtiyaçlarının idaremizce temin edilecek olan % 75 tutarı 
(177 317) lira raddesinde bulunmakta ise de, bunların tâyinlerinin peyderpey yapılacağına ve der
hal elbiselerinin temini de gayri mümkün bulunduğuna göre bu ihtiyacın yukarıda (122 844) lira t;ah-
sisat farkı ile temini cihetine gidilmiş ve bu suretle tahsisat geçen seneye nazaran (960 000) lira faz-
lasiyle arz ve teklif edilmiştir. 
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Fasıl: 5 - Madde — 2. 

Tekaüt, dul ve yetim maaşları 
Bu madde tahsisatı; verilmekte olan tekaüt, dul ve yetim maaşlarına 4178 numaralı kanun gere

ğince ilâve olunacak fevkalâde zamları karşılamak üzere (250) lira arttırılmıştır. 

Fasıl : 5. Madde — 3. 
2454 sayılı kanun mucibince verilecek tekaüt aidatı ile, maluliyet karşılığı 

İdaremizin 2454 sayılı tekaüt sandığı kanununun 5. ve 6. ncı maddeleri gereğince daimî ve 
müseccel memur ve müstahdemler ücretlerinden % 5 olarak yapılmakta olan tekaüt aidatı tev-

kifatı ile % 1/2 maluliyet karşılığı olarak idare bütçesinden sandığa ödenmesi icabeden mebali-
ğin bu madde tahsisatından ödendiği malûm bulunmaktadır. 

işletme faaliyetinin ve iş hacminin artışı karşısında gerek 1. nci faslın 1. nci maddesinden ge
rekse masraf tertiplerinden ücret alan memur ve müstahdem kadrolarımıza ilâve ve esbabı muci-
beleri bertafsil yukarıda arzolunan yeni ihdas edilen servisler memur ve müstahdemleriyle bu 
sene içerisinde tescilleri icra edilecek memur ve müstahdemler ücretlerinden kesilecek aidatla 
kısmen terfi edecek ve kısmen de kademe zammı alacak memur ve müstahdemler ücretlerinden 
alınacak aidat farklarını karşılamak üzere madde tahsisatının geçen seneye nazaran (300 000) 
lira fazlasiyle teklifine zaruret görülmüştür. 

Fasıl : 5. - madde — 4. 
İdare hizmetinden çıkarılanlara ve kazaya uğrayanlara ve ailelerine nizamname mucibince ve

rilen tazminat 
Harcırah, tazminat ve tahsisatlar nizamnamesinin 7. nci faslındaki hükümler dairesinde idare 

hizmetinden çıkarılanlara veya kazaya uğrayanlara veya ailelerine verilen tazminatı ihtiva eden 
bu madde tahsisatı (10 000) lira arttırılmış bulunmaktadır. 

Fasıl : 5. - Madde — 5. 
Sanat okulu masraflarına yardım 

Muharrik ve müteharrik edevatımızın büyük, orta ve cari tamirlerini yapan büyük atelyele
rimizin ve işletme depolarımızın daima artan ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle muntazam ve 
modern şartlar altında tesis edilmiş bulunan Sanat okulumuzda demiryolları bünyesine uygun 
olmak ve hususî surette yetiştirilmek üzere okuyan talebelerin adedi bu sene içinde (424) e çıka
rılacaktır. 

Bu okulun gerek talebe adedinin artması, gerekse devam edip giden harp ve dünya ahvalinin 
vurdumuz üzerinde icra ettiği tesirler altında mütemadiyen artan hayat pahalılığı yüzünden yi-
j^ecek maddeleriyle giyecek eşya ve ders levazımı fiyatlarındaki artışlar tahsisatın (90 980) lira 
arttırılmasını zaruri kılmaktadır. İdarece ihtiyar edilen bu masraflara mukabil talimatnamesi mu
cibince çıraklardan (50 000) liraya yakın bir miktarda para tahsil edilmekte ve bu da varidat büt
çemizin tertibi mahsusuna irad kaydedilmektedir.. 

Fasıl : 5. - Madde — 6. 
Mektep bulunmıyan yerlerdeki memur ve müstahdem çocuklarının tahsil masraflarına yardım 
Vazifeleri icabı olarak mektep bulunmıyan mahallerde çalışmakta ve pek çoğu cüzi ücret almak

ta olan memur ve müstahdemlerin çocuklarını tahsilden mahrum bırakmamak suretiyle hem kendi
lerinin ve hem de memleketimizin kültür sahasındaki tarakki ve tekâmülüne elden geldiği kadar 
yardımda bulunmak ve aynı zamanda bir çoğu ara istasyonlarda feragati nefisle çalışan demiryolcu
larımızı manevi bir rabıta ile de idaremize daha ziyade bağlamak maksat ve gayesiyle çocuklarının 
Eskişehir ve Konya talebe pansiyonlarında okutturulduğu ve bu tahsil masraflarına yapılmakta olan 
yardımın da bu madde tahsisatından ödendiği malûmdur. 

Geçen seneye nazaran tahsisatta görülen fazlalık bu sene Konya talebe pansiyonu, talebe kadro
sunun (80) talebeden (100) e çıkarılmasından ve aynı zamanda yukarıki maddede arz ve izah edil 
diği veçhile tedarik ve temini zarurî olan yiyecek maddeleriyle giyim eşyası ve ders vasıta ve mal-
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iemesinin fiyatlarında kaydedilen daimî artıştan ileri gelmektedir. 

Pansiyonların idare ve işletme esaslarına mütaallik talimatname hükümlerine göre talebe velilje-
rinden alınacak pansiyon ücretleri de varidat bütçemizin 4 ncü faslında ayrıca bir madde ile (2 000) 
lira olarak gösterilmiş bulunmaktadır. 

Fasıl : 5. - Madde — 7. 
Demiryol meslek mektebi ücret ve masrafları \ 

idaremizin yol, cer ve hareket servislerine meslekî malûmatla mücehhez memurlar yetiştirmek 
üzere Ankara'da lise derecesinde bir mektebin tesisi takarrür etmiştir. 

Üç sınıfı bulunacak olan bu mektebin ilk ve son sınıflarına imtihanla (100) er talebe alın
mak suretiyle (200) mevcutlu leyli meslek mektebinin memur ve müstahdemin ücret ve yevmiye-
leriyle bir senelik faaliyet masraflarını ihtiva etmek üzere bu madde üe (180 000) liralık bir tah
sisat arz ve teklif edilmiştir. 

Fasıl : 5 - Madde — 8. 
İlâçlar, sıhhi imdat kutuları masrafları, memur ve müstahdemlerle ailelerine sıhhi muavenet, cenaze 

ve sıhhi levazım ve nakliye ve sıhhi tedabir masrafları 
Memur ve müstahdemlerin sıhhi bakımları için yapılan tedavi, mualece, sanatoryom, mütehas

sıs ücretleri ve diş tedavi masrafları, laboratuvar tahlilleri, hastaneler, eczaneler, sıhhi naklijye 
ve sıhhi tedbirler masraf lariyle trenlerde bulundurulan imdadı sıhhi kutuları için ihtiyar edilecek 
masraflar bu madde tahsisatından karşılanmaktadır. 

Geçen sene bütçesine kıyasen görülen fazlalık umumî olarak kadromuza yapılan ilâvelerden 
mütevellit bulunmaktadır. Buna mukabil varidat bütçemizin 3 ncü faslında memurlardan % 2 he
sabiyle tevkif edilen sıhhiye aidatı miktarı da (450 000) liraya baliğ olmaktadır. 

Fasıl : 5 - Madde — 9. 
Demiryollar spor teşekküllerine yardım 

Memleket bünyesinde önemli bir mevki almış bulunan spor faaliyetinin inkişafına kendi me
mur ve müstahdemlerimiz ve kendi vasıtalarımızla yardım etmek, idaremizin içtimai bir vazifesi 
olmakla beraber 3530 sayılı Beden terbiyesi kanununun 21 nci maddesinin hükümleriyle de tah
mil edilmiş olan bir mükellefiyettir. 

Kanunun tâyin ve tasrih ettiği mükellefiyeti yerine getirmek üzere umumî kadromuzda beden 
terbiyesi müdürlüğü namı altında konan bir kadro ile antrenör ve eğitmenler ilâve edilmiş ölüp 
bu madde ile ve geçen senenin aynı olarak teklif edilen (2 000) liralık tahsisat muhtelif işletme
lerdeki Demirsepor teşekküllerine yardım için vukuu zaruri masraflara karşılık bulunmaktadır. 

Fasıl : 6 
Tahmil ve tahliye ücret ve masrafları 

Ticari eşyanın istasyon ve limanlarda vagonlara yükletilmesi ve vagonlardan boşaltılması için 
çalıştırılan ve kadromuza dahil bulunmıyan muvakkat hamalların ücretleriyle bu işlerin ihale 
suretiyle mütaahhitlere yaptırıldığı ahvalde ödenecek olan paralar bu fasıl tahsisatından temin 
olunmakta ve buna mukabil mal sahiplerinden alman liman, rıhtım, ve hammaliye ücretleri büt
çemizin varidat kısmına irat kaydedilmektedir. 

Bir taraftan iş hacminin her türlü tahminlerden fazla inkişaf etmesi üzerine mütenasiben artan 
tahmil ve tahliye masraflarının ve diğer taraftan ahvali hazıra dolayisiyle ücretlerde başgösteren 
tezayüdü karşılamak üzere bu fasıl tahsisatı (90 600) lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

ikinci bap 
Gayri şahsi masraflar 

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

idarenin bilûmum kırtasiye ve matbu evrak ihtiyaçları üe demirbaş mahiyetinde olmıyan hiz-
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înet talimatnamelerinin tabı ve teclit masrafları, abone olduğu gazete ve mecmuaların bedelleri 
ile demiryollar dergisine lüzum görüldüğü takdirde yapılacak yardımları ihtiva eden bu madde 
tahsisatı geçen seneye nazaran (75 000) lira bir fazlalık göstermektedir. 

Bu madde tahsisatından yapılan masraflarda âzami bir tasarruf esasının prensip ittihaz edil
mesine rağmen bir taraftan devam eden harp vaziyetleri muvacehesinde malzeme fiyatlarının bir 
hayli artması ve bu cümleden olarak kâğıt ve tabı için lâzım olan mürekkep, boya vesair malze
menin fiyatlarında görülen mütemadi bir tereffü ve diğer taraftan işletmesi idaremize verilmiş 
olan Uzunköprü - Svilengrad ve Ilıca - Palamutluk hatlarının ihtiyaçları ve büyüyen iş hacmi kar
şısında madde tahsisatının (75 000) lira arttırılarak (405 000) lira olarak teklifini zarruri kıl
mıştır. 

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

vad masraflar* 
Bilûmum işletme müstehlek malzemesinin temin, sarf ve istihlâkine mahsus olan bu madde mas

rafları içinde en başta lokomotiflerin istihlâkâtı ve bunun da en mühim unsurunu teşkil eden kö
mür sarfiyatı gelmektedir. Geçen malî yıl zarfın da (25) milyon tren kilometresi yapılacağı göz-
önünde tutularak 1941 malî yılı için bu esas üzerinden tahsisat istenmiş ve Öylece de kabul buyu-
rulmuştu. 1942 malî yılı içinde de (25) milyon tren kilometresi yapılacağı ve beher tren kilomet
resine isabet eden kömür sarfiyatının (24) Kg. dan aşağı düşmiyeceği şüphesiz bulunmaktadır. 

Bilhassa 1941 malî yılının son altı ayı zarfında kömür havzasının istenilen evsafta kömür ver
memesi yüzünden idaremiz komisyonu yerine tüvenan, marinlâv kömürlerinin tesellümüne ve 
makinalarda bunların istihlâkine mecburiyet hâsıl olduğu gibi havzadan yapılan teslimatın da az 
olmasından son zamanlarda fazla miktarda linyit kömürü kullanılmasında zaruret hâsıl olmuştur. 

Bu sebeple beher tren kilometreye isabet eden (24) kg. lık sarfiyatın asgarî bir rakam olarak 
kabulü lâzımgelmektedir. 

Buna nazaran (25 000 000) tren kilometre için senelik asgarî kömür ihtiyacı (600 000) tondur. 
Çeltek, linyit ve briket kömürlerinin de âzami derecede istihlâk mecburiyeti ile karşılaşıldiğın- + 
dan ve bunların Ereğli kömürlerine nazaran evsaf düşüklüğü de göz önünde bulundurulduğun
dan alınacak kömür miktarını: 

Ereğli 500 000 ton 
Çeltek 30 000 » 
Linyit 80 000 » 
Briket 40 000 » 

Ve ceman 650 000 ton olarak tesbit etmek icabetmektedir. 

Bu kömürler idareye: 
Ereğli 12,62 liraya 
Çeltek 3,00 » 
Linyit 7,24 » 
Briket 11,89 » 

lira üzerinden maledilmekte ise de, 1942 malî yılı zarfında bu fiyatların en az ton başına ve üst 
üste birer lira yükseleceğini kabul etmekteyiz. Bu sebeple istihlâk edilecek kömürlerin idareye 
maliyeti: 
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Fiyat Ton Lira 

Ereğli 13,62 X 500 000 = 6 810 000 
Çeltek 4,00 X 30 000 = 120 000 
Linyit 8,24 X 80 000 = 659 200 
Briket 11,89 X 40 000 = 515 600 

8 104 800 liraya baliğ olmaktadır. 

Bu madde içinde bulunan diğer masraflara karşılık olan mütebaki tahsisat: 

Alimantasyon masrafları 250 000 Lira 
Beher tonu 700 liradan 1200 ton rezidü yağı 840 000 » 

» 1000 » 350 » sürşof yağı 350 000 » 
» 350 » 600 » ince rezidü yağı . 210 000 » 

1 650 000 liraya ve aynca katararm tenvir 
ve teshin, fayraplık odun, üstüpü, gazyağı, benzin, mazot vesaire müstehlek mevad bedelleri ve 
bu maddeden ücretlerini alan depoların kömür tahmil ve tahliye ameleleriyle hütaahhitlere öden
mekte olan tahmil ve tahliye masrafları, şirket ve belediyelerden alman elektrik cereyan bedel
leri, işletme ve umumî idare binalarının kaloriferlerinde sarf ve istihlâk olunan kok kömürü gibi 
masraflara karşılık olarak : 

365 625 lira el emeği. 
565 000 lira malzeme. 

930 625 liraya ve bundan başka 4 elektrik santralının işçi ve amele ücretleri olarak da (97 500) 
lira ile; 

Yol şubelerinin tenvir ve teshin müstehlek malzemesi için : 269 200 
İstasyon ve ambarlarda sarfolunacak tenvir ve teshin malzemesi : 234 150 
Kısmı tababet ve eczaneleriyle, hastaneler tenvir ve teshin masrafları : 26 800 
Haydarpaşa liman ve rıhtımının elektrik, su, kömür vesaire masrafları : 56 800 
Merkez daireleriyle işletme merkez teşkilâtı müstehlek masrafları : 54 425 

641 375 lira 
"ile beraber bu maddeden vuku bulacak bilcümle sarfiyatı karşılayabilmek üzere (11 423 500) lira
ya katı ihtiyaç bulunmaktadır. 

Fasıl : 7. - Madde — 3. i M 
Bilet matbaası ücret ve masrafları 

Bilet tabı işlerinde istihdam edilen işçilere ait ücretleri ve bilet tabı için ihtiyar edilecek masraf-
ilan ihtiva etmektedir. 

i. Fasıl : 8. - Madde — 1. 
Demirbaş eşyanın bakım ve tecdidi 

İstasyon ve ambarlarla depo ve atelyelerde ve işletmeler teşkilâtında bulunan bir çok servislerin 
yıpranmış demirbaş eşyanın hariçten malzeme mubayaasında çekilen müşkülât dolayısiyle mevcut de
mirbaş servetimizin hüsnü halde uzun zaman kabili istifade bulundurulmasını teminen tamirleri ci
hetine gidilmesi düşünülmüş ve bunun için madde tahsisatı (19 500) lira kadar arttırılmış bulun
maktadır. 
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Fasıl : 8. - Madde — 2. 

Üst yapının bakım ve tecdidi 
Balast ile ray, travers, küçük yol malzemesi ve makaslardan müteşekkil olan demiryol hatlarının 

bakım ve tecdit masraflarının el emeği ve malzeme sarfiyatına karşılık olan bu madde için 1941 malî 
yılı bütçe kanunu ile (4 711 700) liralık bir tahsisat kabul buyurulmuştu. 

Lâkin yolun bakım ve tecdit işlerinde daimî olarak istihdam edilmekte olan amele ile yarma 
ve imlâların tahkimat, hafriyat, dere yataklarının ve karların temizlenmesi ve kar fırtınaların
dan kapanan yolların tekrar işletmeye açılabilmesi gibi muvakkat mahiyetteki işlerde çalıştırılan 
muvakkat ameleye eskisine nisbetle % 25 - 30 raddelerinde fazla bir ücret tesviye etmek zaru
retleri mevcut bulunmaktadır. Bu vaziyet karşısında müseccel ve daimî mahiyette mütemadi 
tamirat ve bakım işlerinde çalıştırılmakta olan amelelerin de Barem kanununun çerçevesi dahi
linde ücretlerini tezyit etmek, bundan başka işletmesi idaremize tevdi buyurulmuş olan Uzun
köprü - Svilengrad anklavlariyle Ilıca - Palamutluk hattı normal bakım masraflarının" da yuka
rıda maruz tahsisattan temini zorunda kalmış ve bu vaziyet muvacehesinde bütün şebekenin bakım 
ve tecdit masraflarında kifayetsizlik gösteren bu tahsisatın tezyidi lüzumu hâsıl olarak bu mad
deye (1 086 000) liralık munzam bir tahsisat arz ve teklif olunmuş bulunmaktadır. 

1942 malî yılı için bu maddeye lüzumlu olan tahsisatın teklifinde, yukarıki sebepler altında 
yükselmiş olan amele ücret farkları ve 4178 numaralı kanunla müstahdemine verilmesi muktazi fevkalâde 
zamlar ve Uzunköprü - Svilengrad anklavlarınm ve Ilıca - Palamutluk hattı bakım ve tecdit mas
rafları bu sene büyük bir şiddetle hüküm süren kışın tahtı tesirinde kapanan yollardaki yol malzeme
sinin tecdidiyle muhtelif ve ehemmiyetli mıntakalarda yeniden yapılacak kar siperleri, tren
lerin emniyet ve seyrü seferini temin maksadiyle yol çavuşları ve bekçi gibi müstahdemin arttırıl
ması zaruretleri karşısında bu tahsisatın geçen seneye nazaran (1 872 300)) lira miktarında art
tırılmasına katî ihtiyaç hâsıl olmuş ve bu suretle madde tahsisatı: 

a) 
b) 
c) 

d) 
e) 
f) 

g) 
h) 

Yol çavuş, çavuş muavini, bekçi ücretleri 
Amele ücretleri 
Yol bakım ve tecdit işlerinde kullanılan müstehlik malzeme bedeli 
Balast bedeli 
Yol alât ve edevatının tamiri için lüzumlu olan malzeme ve elemeği 
Muhtelif ve ehemmiyetli mıntakalarda yeniden tesisi zaruri olan kar siperleri 
masrafı 
İnşaat dairesine verilecek normal bakım masrafı 
Fevkalâde hallerin tesirleri altında yapılacak tahkimat masrafları 

1 525 260 
3 083 300 

142 200 
800 000 
106 000 

100 000 
27 240 

800 000 

6 584 000 
lirayı ihtiva etmek üzere eeman (6 584 000) lira olarak arz ve teklif edilmiştir. 

Fasıl : 8 - Madde — 3. 
Diğer tesisatın bakım ve tecdidi (elektrikli ve elektriksiz işaretler masrafları liman, rıhtım, Vi 

bilûmum deniz vasıtaları ve silolar masrafları dahil) 
Şebeke üzerinde mevcut bilcümle mebani, tesisatı sınaiye, tüneller, köprüler, viyadükler, men

fezler, vagon kantarları, döner köprüler ve telgraf lıatları ve mümasili tesisatın baktım ve tecdit işleri 
karşılığı elemeği ve malzeme masraflarını ihtiva eden bu maddeye mevzu 1941 malî yılı tahsisatı bakım 
ve tecdit işlerinde kullanılan malzemenin devam eden dünya iktisadi buhranı dolayısiyle yüksek 
fiyatlarla temin ve tedarik edilmesi ve yukarıki maddede izah edildiği veçhile bu işlerde çalıştırı
lan amele ücretlerinin % 25 - 30 nisbetinde bir fazlalıkla tediye zaruretleri ve ayrıca da işletmesi 
idaremize verilmiş olan Uzunköprü - Svlengrad anklavlariyle Ilıca - Palamutluk hattı üzerinde 
mevcut tesisatın normal bakım işleri karşısında vukubulacak masrafları karşılamağa müsait ve 
kâfi bir durumda bulunamamış olup bu maksadı ve aynı zamanda Büyük Millî Şefimizin emir ve 
işaretlerine imtisalen işçilere parasız yemek verilmesini temin etmek gayesiyle 1941 malî yılı tahsi-
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satma ilâveten (1 280 000) lira miktarında munzam bir tahsisat talebi zorunda kalınmıştır. 

1942 malî yılı için bu maddeye icabeden tahs' satın talep ve teklifinde mâruz sebeplerin tesir
leri gözönünde bulundurulmuş olup ayrıca şebeke üzerinde yapılmakta olan bakım işlerinin kesa
feti dolayısiyle yol atelyesi kadrosunun takviyesi, 4178 numaralı kanunla verilmesi muktazi fev
kalâde zamlar ve muvakkat işlerde çalışan amele miktarının yükseltilmesi ve seyrü sefer emniye
tinin bağlı bulunduğu telgraf hatlarının daimî kontrolünün temini için telgraf çavuş ve amele
lerinin tezyidi lüzumu hasıl olmuş ve buna nazaran tatbik edilecek iş programı için elemeği ile 
malzeme sarfiyatında vukubulan tezayüdün ve işçilere verilecek parasız yemek masraflarını ih
tiva etmek üzere bu madde geçen seneye nazaran (999 300) lira fazlasiyle (2 616 000) lira olarak 
teklif edilmiştir. 

Fasıl : 8 - Madde — 4. 
Muharrik ve müteharrik edevatın bakım ve tecdidi 

Muharrik ve müteharrik edevatımızın büyük, orta, cari tamir masraflarına karşılık olan bu mad
de tahsisatı mahiyet itibariyle malzeme ile elemeğinden müteşekkil bulunmaktadır. 

îş hacmimizin gittikçe bir tevessü göstermesi mevcut muharrik ve müteharrik edevatımızın da 
mütemadiyen tamirlerini icabettirmektedir. Bu maksatla bir taraftan büyük atelyelerle depolarımız 
işçi bakımından takviye edilmiş ve gece gündüz çalışma sistemi tatbik edilmiş bulunmakta olduğu 
gibi diğer taraftan 1941 malî yılı içinde yapmış ve yapmakta olduğumuz tamirat işlerinde kulla
nılan malzemenin bugünkü güç şartlar altında yüksek fiyatlarla tedarik edilmesi karşısında kalın
mıştır. 

Bu sebeple bu maddeden vuku bulan sarfiyat yükselmiş olup tahsisatın sene sonuna kadar ya
pılacak masraflara kifayet edemiyeceği anlaşılmış ve bunun üzerine gerek bu şekildeki bir masraf 
artış farkı, Gerekse ahiren Almanlarla yapılan ticaret anlaşmasına müsteniden demiryolları malze
mesi mubayaası için ayrılan kontenjandan yapılacak mubayaatı ve Büyük Millî Şefimizin emirleri 
icabı olarak işçilere verilecek parasız yemek masraflarını karşılamak üzere 1941 malî yılı için bu 
maddeye (3 582 000) lira miktarında munzam bir tahsisat istenmiştir. 

1941 malî yılında tren kilometre ile lokomotif kilometre arasında görülen 1,42 nisbetindeki fark 
1942 malî yılı zarfında da aynen görülecektir. 

Bu cihetle 1942 malî yılı bütçemizin tanziminde de esas tutulan (25 000 000) tren kilometresi 
(25 000 000 X 1,42 = 35 500 000) lokomotif kilometresine tekabül edecektir. Orta ve büyük ta
mir gören makinalar için vasati olarak 60 000 kilometre hesabiyle tamir edilecek lokomotif adedi 
35 500 000 

= 600 ü bulacaktır. 
60 000 
Bu adedin 400 ü büyük ve 200 ü orta tamirdir. Ahvali hazıra sebebiyle malzeme, fiyat ve el eme

ği ücretlerindeki artışlar lokomotif ve vagon tamiratı maliyetinin de yükselmesini intaç etmektedir. 
Tamiratta kullanılan iptidai malzemeden en başta gelen demir fiyatının 5 - 6 misli artması, 

ayrıca 4178 numaralı kanunla memur ve müstahdemlere yapılan fevkalâde zamlar, Eskişehir ve Sivas 
atelyelerinin tam bir randımanla çalışacakları ve bu cihetle 400 büyük ve 200 orta tamir yapacakları 
için bu atelyelerde fazla mesai ve çift ekip tatbiki ve 800 ü yolcu ve servis, 5 000 i yük vagonu ol
mak üzere (5 800) vagon tamiri, motorlu vagon deposunun faaliyete geçmesi, işçi mevcudunun art
tırılması ve tamiratta kullanılan bilûmum malzeme ile motorlu vesait malzemelerinde ve amele 
ücretlerinde vuku bulan tahminin fevkindeki artışlar ile işçilere parasız olarak verilecek yemek bu 
madde tahsisatını arttırılmasını zaruri kılmış olup madde tahsisatının ; I 
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400 lokomotofin büyük tamiri 
200 > orta » 
800 yolcu ve servis vagonunun tamiri 

5000 yük vagonunun tamiri 
Mötörlü vagonların tamiri 
Mudanya - Bursa hattı vagon ve lokomotiflerinin tamiri 
Haydarpaşa - Sirkeci, izmir, Ankara elektrik santrallarıhın loko

motif ve vagon elektrik tamir masrafları 
Lokomotoflerin atelye ve depolarda carî tamir ve bakım masrafları 
Atelye ve depolarda yolcu vagonlarının cari tamir ve bakım masrafları 
Atelye ve depolarda yük vagonlarının cari tamir ve bakım masraflari 
Depoların bu madde tahsisatından değiştirdikleri demirbaşlar, ma-

kina ve vagon tathiratında çalıştırdıkları amele, lavajcı, ücretleri ve 
malzemesi, su tasfiye tesisatı masrafları ve hiç bir siparişe girmeyen 
masraflar karşılığı 742 000 

işçilere verilecek parasız yemek bedelleri 469 500 

400 X 8875 = 
200 X 4750 = 
800 X 1025 -

5000 X 205 = 

L 
fları 
iri 

= 3 550 000 
= 950 000 
= 820 000 
= 1 025 000 

45 000 
24 000 

22 500 
1 175 000 
300 000 
210 000 

9 333 000 

Gibi masrafları ihtiva etmek üzere ceman (9 333 000) lira olarak teklifi zaruri görülmüştür. 

Fasıl : 8 - Madde — 5. 
Fidanlıklar ve ziraat işleri ücret ve masrafları 

Yiyecek maddelerden mahsulâtı arziyenin tezyiden istihsali hakkında Hükümetçe kabul bu-
yurulan ziraat seferberliği işlerinde idarenin de iştirakini temin maksadiyle arazi ve fidanlıkları
mızdan âzami surette istifade edilmesi düşünülerek madde unvanı yukarıdaki şekilde tâdil edilmiştir. 

Teklif edilen tahsisatla 1941 malî yılı için kabul buyurulan tahsisat arasındaki idare arazisinde 
yetiştirilecek mahsulâtı arziyenin ekim, biçim ve yetiştirilmesinde kullanılacak, tohum, malzeme 
ve ziraat işleri alât ve edevatı' ile bu işlerde istihdam d ilecek amele ücretlerinden ileri gelmek
tedir. 

Fasıl : 9 - Madde — 1. 
Transit vagonların edevat tadili ücreti 

Harp vaziyeti dolayısiyle Basra körfezinden memleketimize yapılan nakliyatın artması netice
sinde Irak demiryolları ile olan münasebetlerimiz de o nisbette çoğalmış ve çoğalmakta bulunmuş
tur. 

Bir taraftan bunun zaruri bir neticesi olarak hatlarımıza transit suretiyle geçmekte olan va
gonların adedi diğer taraftan işletmesi idaremize verilmiş bulunan Uzunköprü - Svilengrad kıs
mında bir müddettenberi kesilmiş olan münakalâtın bu sene tekrar başlaması üzerine hatlarımıza 
geçecek olan vagonların adedi de o nisbette artmış bulunacaktır. 

Bu sebeple hatlarımıza geçen bu vagonlar adedleriyle mütenasiben tatıili edevat ücreti de arta
caktır. Nitekim Irak demiryolları ile olan münasebetlerimizin tevlit ettiği transit vagonları adedi
nin çoğalması neticesinde 1941 malî yılı içinde verilecek tatili edevat ücretini (50 000) liralık bir 
tahsisatla karşılamak mümkün olamamış ve bu sebeple (50 000) liralık munzam bir tahsisat daha 
istenmesi zorunda kalınmıştır. 

Binaenealeyh mücavir hatlarla olan münasebatımızdan mütevellit masrafları ihtiva eden bu 
maddeye (120 000) liralık bir tahsisat teklif edilmiştir. 

Fasil : 9 - Madde — 2. 
. Semplon ekspresi açığından Türkiye hissesi 

Şemplon ekspresinin Yataklı vagonlar kumpanyası ile Franko - Elenıik demiryolları şirketine ga-
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ranti edilen muhtemel açıklardan ve trafik mümessil idaresi olan Fransız demiryolları Millî şirke
tinin temsil masraflarından Türkiye Devlet demiryollarına isabet eden hissenin katiyetle tesbiti 
mümkün olamadığından bu madde tahsisatı geçen sene olduğu gibi aynen teklif edilmiştir. 

Fasıl : 9 - Madde — 3. 
Mücavir demiryollarına verilen rödövanslar. 
Memleketimizle hemhudut olan mücavir Devletlerden Sovyet ve Franko - Elenik demiryolları 

ile, Cenup demiryolları arasındaki komşuluk münasebetlerini tanzim eden mukavelenamelerin hü
kümlerine göre tediyesi meşrut olan rödövanslar geçen sene olduğu gibi (8 000) lira olarak talep 
edilmiştir. 

Fasıl : 9 - Madde — 4. 
Demiryolları ittihatları ve takas büroları idare ve temsil masrafları 

Beynelmilel demiryolu münakalâtını tanzim eden ve bu münasebatm ihdas ettiği alacak ve 
borçları tasfiye eden demiryolu idareleri takas bürolarına iştirakimiz sebebiyle milletlerarası kabul 
tanzim olunan anlaşma esasları dahilinde tahakkuk eden boclarımızm ödenmesine mahsus olan 
bu madde tahsisatı geçen seneki gibi (6 000) lira olarak istenmektedir. 

Fasıl : 10. - Madde — 1. 
Irad getiren emlâk resim ve vergileri 

Bu madde tahsisatı, geçen sene ihtiyacımızı karşılayamaması üzerine (2 700) lira fazlasiyle 
(13 000) lira olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl :10. - Madde — 2. 
Kaza neticesinde ölen veya malûl kalanlara, nakil esnasında hasar veya ziyaa uğrıyan eşya 

sahiplerine verilecek tazminat 
Bir taraftan iş hacminin büyümesi dolayısiyle artan hamule nakliyatını, diğer taraftan vakit vakit 

icra edilen askerî nakliyatı ve binnetice genişliyen işletme faaliyeti ihtiyaçlarını mevcut vagonları
mızın tam mânasiyle karşılayamaması, marşandiz nakliyatının ve daima artmakta bulunan manev
ra hareketlerinin bir takım güç şartlar ve icaplar altında başarılmasına sebep olmaktadır. 

Bu cihetle bu güç şart ve icaplar neticesi nakledilen eşyada bazı zaruri hasarlar başgöstermek-
tedir. Nitekim 1941 malî yılı içinde bu gibi hasarların tazminleri bu maddeye mevzu tahsisatla kar
şılanamamış olduğundan bu maddeye (30 000) liralık munzam bir tahsisat talebine mecburiyet hâ
sıl olmuştur. Binaenaleyh, yukarıda maruz sebeplerin tahtı tesisinde vuku bulacak haşarat ve za
yiat tazminatını hak sahiplerine ve kaza neticesinde ölenlerin vârislerine ve malûl kalanların kendi
lerine verilmesi gereken tazminatı, vaktinde ödemek imkânlarını temin bakımından madde tahsi
satı (35 000) lira olarak istenmektedir. 

T Fasıl : 10. - Madde — 3. 
Eski seneler borçları 

Muhtelif senelerde, senesi zarfındaki tahsisattan ve 1042 numaralı teşkilât kanunumuzun 43 ncu 
maddesi mucibince bunu takip eden üç sene zarfında da ait olduğu tertiplerdeki tahsisattan ödene-
miyerek düyuna kalmış olan bazı masrafların ödenmesine mahsus olan bu madde tahsisatı 1942 malî 
yılı zarfında bu şekilde tahakkuk edecek borçları tesviye etmek maksadiyle (11 800) lira fazlasiyle 
(22 000) lira olarak teklif edilmektedir. 

Fasıl : 10 - Madde — 4. 
Reddiyat ve bilet satışı aidatı 

Teşviki sanayi kanunundan istifade eden müesseseler hesabına yapılacak nakliyattan iade edi
lecek nakil ücretlerinin muayyen yüzdeleri, yolcu nakliyatını arttırmak gayesiyle muhtelif seyahat 
acenta ve büroları vasitasiyle sattırılan biletlerin bedelleri üzerinden mukavelenameleri mucibince 
tediyesi meşrut komisyonlar, büyük ölçüde nakliyat yapanlara tenzilâtlı tarifelerin koymuş oldu
ğu esaslar dairesinde verilecek primler ve bazen tarifelerin yanlış tatbikrndan mütevellit reddiya-
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ta mahsus olan bu madde tahsisatı geçen sene sarfiyatından alman neticeye göre daha noksan tek
lif edilmiştir. 

Fasıl : 11 - Madde — 1. 
Posta, telgraf ve telefon ücretleri 

îş hacminin büyümesi çalışma tarzlarında büyük bir süratin elde edilmesini zaruri kılmış ol
duğundan bu maksadı teminen seri muhabere ve mükâleme vasıtalarından geniş mikyasta istifa
de edilmektedir. 

Bilhassa uzak merkezlerde bulunan teşkilât istasyonları ile edevat tevzii işlerinin süratle ic
rası için yapılan mükâlemeler telefon ücretlerinin çoğalmasını intaç etmiş olduğundan bu madde 
tahsisatı geçen seneye nazaran (10 000) lira daha arttırılmış ve (40 000) lira olarak teklif edil
miştir. 

Fasıl : 11 - Madde — 2. 
tlân ücretleri 

Arttırma, eksiltme ve ihale kanunları dahilinde yapılacak mubayaata ait tfânatin ücretleri 
taallûk ettiği tertiplerden ödenmekte ve geçen sene bu maddeden yapılan sarfiyat tahsisatın art
tırılmasını icabettirmekte olduğundan tahsisat aynen geçen seneki gibi (16 000) lira olarak is
tenmiştir. 

Fasıl : 11. - Madde — 3. 
\ Mahkeme masraflari, serbest avukat ücretleri 

1941 malî yılı tahsisatı olan (25 000) lira aynen teklif olunmaktadır. 

Fasıl : 11 - Madde — 4. 
Faiz, aciyo ve akçe farkları 

Milletlerarası nakliyatın icaplarından doğan borçlarımızın tesviyesi için muktazi serbest döviz 
primlerinin bir defada istihsali mümkün olamadığından ödenmesi zaruri bulunan faiz ve banka 
komisyonu gibi masraflar karşılığı olarak tahsisat geçen seneki miktar üzerinden (15 000) lira 
olarak istenmektedir. 

Fasıl : 11 - Madde — 5. 
Sigorta ücret ve sermayesi 

Şebekemizin muhtelif mahallerinde sigorta edilecek kıymetlerin geçen seneye nazaran art
mış olmasına ve yeni inşa edilmiş olan umumî idare binasının da bu kıymetlere iltihak edeceğine 
binaen bu madde tahsisatı geçen seneye nisbetle (65 000) lira fazlasiyle (150 000) lira olarak 
teklif edilmiştir. 

Fasıl : 11 - Madde — 6. 
Temsil masrafları 

İdaremizin diğer teşkilâtla temasından mütevellit temsil masrafları için 1941 malî yılında 
kabul buyurulan tahsisat sarfiyata kifayetsizlik göstermiş olduğundan tahsisatın bu sene (500) 
lira daha arttırılarak teklifine lüzum hâsıl olmuştur. 

Fasıl : 11 - Madde — 7. 
Beynelmilel demiryolu teşekkül ve kongrelerine iştirak masrafı 

Beynelmilel . demiryolu kongre ve teşekküllerine idaremizi temsilen iştirak edecek memur
ların masraflarına karşılık olan bu tahsisatı yine bu seneki gibi (15 000) lira olarak istenmektedir. 

Fasıl : 11 - Madde — 8. 
Pasif korunma tertibatı masrafları 

Mahiyet itibariyle pasif korunmaya dahil bulunan (Zehirli gazlerden korunma) ibaresi terkedi-
lerek madde unvanı daha umumî bir şekilde ifade edilmiş olup pasif korunma tertibatının bir mik-

( S. Sayjısı : 152 ) 



— m — 
tar daha tevsiini teminen tahsisatı geçen seneye nazaran (30 000) lira fazlasiyle (50 000) lira ola
rak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 11. - Madde — 9. 
Mebaniican 

İdarece büro olarak kiralanmasında zaruret bulunan mebaninin kira ücretlerinin tediyesine ipaah-
sus olan bu maddenin 1941 malî yılı tahsisatı sarfiyatına kifayetsizlik göstermiş olduğundan bu se
ne (3 500) lira arttırılarak (11 500) liralık bir tahsisat arz ve talep edilmiştir. 

i Fasıl : 11. - Madde — 10. 
Müteferrik masraflar (Misafir kabul masrafı dahil) 

Bu madde tahsisatı her sene bütçe kanunlarımızla istihsal edilen salâhiyetlere göre Türk top
raklan haricinde bulunan demiryolu kısmalarında vazife gören bir kısım memur ve müstahdemleri
mize, hastaneler başhekimliklerinin ücretlerine ilâveten verilecek tahsisatı, Cumhuriyet bayramları
nın, yıl dönümlerinin tesit masraflarını, misafir kabul, resmi kuşat masraflarını, idare memurları
nın içmekte olduğu su bedelâtını, yatakhaneler, servis vagonları çamaşırlarının yıkanma masrafla
rını, tercüme, abone bedelleri ile fotoğraf ve matbu eserler ve İzmir fuarına iştirak masraflarını, tah
lil, vazife icapları olarak şehir dahilinde yapılan nakliyatın otomobil, araba, otobüs ücretlerini, ev
rakı müsbitenin nakil masraflarını, hariçten mubayaasına zaruret bulunan takvim bedelâtını ve 
mahiyeti itibariyle diğer maddeler mevzuuna dahil olmayan bilcümle sair masrafları ihtiva etmek
tedir. 

İşletme idaremize verilmiş olan Uzunköprü - Svilengrad arasında ve Türk toprakları haricindeki 
demiryolu kısmında vazife gören idaremiz memur ve müstahdemlerine verilmesi lâzımgelen tahsi* 
satın ilâvesi ve aynı zamanda iş hacminin büyümesi üzerine yatakhaneler adedinin ve levazımının 
arttırılmış olmasından mütevellit masraflar gibi sebepler ve ayrıca malzeme fiyatlarında görülen 
daimî yükselme, çamaşır yıkanma ücretlerinin veya buna mümasil hizmetler için harice verilen 
ücretlerdeki artışlar gözönünde tutularak tahsisatın (90 000) lira kadar arttırılması zaruri bulun
muş ve (134 000) lira olarak teklifi lüzumu hâsıl olmuştur. 

Fasıl : 11. - Madde — 11. 
Gayri melhuz masraflar 

Mahiyet ve miktarlarının bütçenin tanzimi esnasında tâyinine imkân bulunmamakla beraber sette 
içinde zuhur ve tahakkuku kabil olabilen masraf-larla Umumî muhasebe kanununun 59 ncu madde
sinin 2 nci fıkrası gereğince mahkeme ilâmına müstenit borçların alâkalı tertibinde tahsisat bulunma
ması veya bu tertiplere münakale yapılması da mümkün olamıyan hallerde bu maddeden ödenebilmesi 
için tahsisat geçen sene olduğu gibi (3 500) lira olarak teklif edilmdşir. 

Kısmı :II 
Fasıl :12 

Mubayaa olunan hat ve limanlarının senelik faiz ve itfa karşılıkları vesair masrafları 
Hususi kanunları mucibince mubayaa olunan demiryol ve liman şirketlerinin, mukavelename

lerinde tâyin edilen, senelik taksitleri bu fasıl tahsisatından ödenmektedir. Bu mukavelenamelere 
nazaran şirketlere: 
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Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana demiryolları 

ile Haydarpaşa limanı ve Şark demiryollarının 
bir senelik taksitleri. 

îzmir - Kasaba ve temdidi demiryolu şirketle
rinin senelik taksiti. 12 665 000 

Aydın demiryolu şirketinin senelik taksiti. 146 440 

Enıarjman : Lira 
Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana, Haydarpaşa — 

şirketleri emarjman masrafları. 10 000 

11 059 008,40 Isv. fr. 3 395 458 T. lirası tut
ulup maktadır. 

Fr. fr. 
olup 
Sterlin 
olup 

4 

372 719 » 

767 638 » 

535 815 » 

» 

» 

» 

Aydın demiryolu şirketi emarjman masrafları. 5 000 
Şark demiryolu şirketi » » 2 850 

17 850 17 850 

4 553 665 uranın 
ödenmesi zaruri bulunmakta olup fasıl tahsisatı; taksitlerin tediye tarihlerindeki kurlar üzerinden 
tahassulü muhtemel farkları karşılamak üzere konulan (55 816) lira ile beraber ve geçen seneye 
nazaran (109 560) lira fazlalıkla (4 609 481) lira olarak istenmiştir. 

Kısım : I I I 

Fasıl : 13 
Demirbaş tezyidi 

Sermaye ve servetlerimiz meyanmda bulunan kıymetler arasında mühim bir yer işgal eden de
mirbaş eşya, alât ve edevat her sene bütçesine konan talısisatı ile peyderpey tedarik edilmekte 
ve bu kıymetlere ithal edilmektedir. Alâkadar fasıl ve madde esbabı mucibelerinde de teba
rüz ettirildiği veçhile her sene daha fazla bir şekilde inkişaf eden iş hacmimize göre her işten de 
daha fazla bir randıman alınması ve bunun için de lüzumlu olan vesaitin temin ve tedariki 
tabii ve zaruri bulunmakta ve bunun için de takriben (1 600 000) liraya ihtiyaç bulunmakta ise 
de, ahvali hazıra dolayısiyle bunların hepsinin tedarik ve teminine imkân hâsıl olamıyacağından: 

Büyük ve orta tamiratı yapan büyük atölyelerimizle cari tamiratı yapan depo ve depo atelye-
lerinin mutaç oldukları demirbaşlar için 406 976 

Yol başmüfettişlikleri ve şuabatı için 265 668 
Eskişehir, Ankara hastanesiyle şebeke üzerinde bulunan bütün sıhhat servisleri 

için muktazi alât ve edevat ve teçhizatı fenniye için 
Vagon muşambaları, hat komutanlıkları demirbaşları, sabit ve seyyar telgraf ma-

kinaları, imdat sandıkları, vagon zincirleri, askerî makaslar demirbaşları, yangın 
söndürme edevatı, yatakhaneler için yatak ve teferruatı, trenlerin ve hamulenin em
niyetle seyrü seferi bakımından lüzumlu olan demirbaşlar için 

Malzeme dairesi laboratuvarı alât ve edevatı fenniye ve teçhizatı 
Haydarpaşa limanı ve silolarına muktazi demirbaşlar için 
Merkez daireleriyle 11 işletmeye muktazi yazıve hesap makinaları ve mümasili de

mirbaşlar için 

176 563 

275 916 
67 500 
5 831 

62 546 

Ceman 1 261 000 
liralık bir tahsisata katî ihtiyaç hâsıl olmaktadır. 
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Fasıl : 14 - Madde — 1. 
Muhtelif yeni inşaat ve tesisat 

Gerek şirketlerden alman hatların noksan veya tebdile muhtaç tesisatını gerekese yeni inşâ 
edilen hatların yeni tesis ve inşa ihtiyaçlarım karşılamak üzere tesbit edilen programa göre bu 
maddeye (2 000 000) liralık bir tahsisatın konması lâzımgelmekte ise de, bugünkü şartlar altında 

istenileni malzemenin tamamen tedariki mümkün olamadığından, hangar, ambar, peron, ram
palar, su ve elektrik tesisatı, geçitler, yatakhaneler, lojmanlar ve büfeler gibi ihtiyaçları temin 
etmek üzere geçen seneye nazaran (40 000) lira fazlasiyle (800 000) lira teklif edilmektedir. 

Fasıl : 14. - Madde — 2. 
Fidanlıklarda yapılacak muhtelif inşaat ve tesisat 

Fidanlıklar ve ziraat işlerinin Ankara'da temerküz ettirilmesi mukarrer bulunduğundan tesisi 
icabeden bir daire ile Malatya, Samsun ve Kayseri fidanlıkları âmir ve fen memurları lojmanla-
riyle Haydarpaşa ve Ankara fidanlıklarının ser ihtiyaçlarını karşılamak ve geçen senenin aynı ol
mak üzere (50 000) liralık bir tahsisat istenmektedir. 

Fasıl : 15. 
3247 ve 3319 sayılı kanunlar mucibince mubayaa edilecek muharrik ve müteharrik edevat be

deli ile gümrük resmi ve sair masrafları 
Alman ticaret anlaşması mucibince 1941 malî yılında idaremize teslim edilmesi lâzımgelirken 

muhtelif sebeplerle teslim edilemiyen (15) lokomotif, (125) yük vagonu, (6) motorlu vagon* (6) 
römork, (6) motorlu tren, (2) kantar ayar vagonunun navlun ve sigorta ücretleri vesair masraf
ları ile son Alman - Türk ticaret anlaşmasına müsteniden yeniden sipariş edilecek muharrik ve mü
teharrik alât ve edevat bedelleri olmak üzere (3319) numaralı kanun mucibince bir senede âzami 
verilecek (4 000 000) lira ve yine bir senede verilmesi lâzımgelen (300 000) lira gümrük resmi 
ile beraber ceman (4 300 000) lira talep ve teklif edilmiştir. 

Fasıl : 16. 
3980 sayılı kanun mucibince mubayaa edilecek muharrik ve mütaharrik edevat bedeli ile sair 

masrafları 
İngiliz firmaları tarafından Fransızlar hesabına imal edilip de 3980 numaralı kanunla Hüküme

timizce mubayaası kabul olunan (22) lokomatif ve (650) yük vagonundan 1942 malî yılı içinde 
teslimi mukarrer (11) lokomotif ile (364) vagonun idarece ödenecek % 40 bedelleri vesair masraf
larını karşılamak üzere bu fasla geçen seneki tahsisata nazaran (700 000) lira noksaniyle (1 300 000) 
lira istenmektedir. 

Fasıl : 17. 
Ankara Gar, büfe ve gazinosu için mütedavil sermaye 

Hükümet merkezine lâyik ve bilhassa yabancılar için cazip bir şekilde işletilmesine devam olu
nan gar gazinosunun intizam, temizlik ve mükemmeliyetini muhafaza ve idâme balamından ge
çen senenin aynı olarak (20 000) liralık mütedavil bir sermaye arz ve teklif kılınmıştır. 

., i Kısım : IV 
Fasıl : 18 

Trabzon - İran otobüs ve kamyon işletmesi masrafları 
Bu işletmenin ücret ve yevmiyeleriyle sair umumî masrafları karşılığını teşkil eden iki mad

delik tahsisatından yapılan sarfiyata göre tezyidi icabettirecek bir cihet görülmemiş ve geçen 
senenin tahsisatı aynen teklif edilmiştir. 

Bununla beraber 1 nci maddesinde görülen (8 200) lira fazlalık 4178 numaralı kanunun icap
larını yerine getirmek üzere verilecek fevkalâde pahalılık zammından mütevellit bulunmak
tadır. 
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Kısım : V 
Fasıl : 19 

Bütçe kanunun 5 nci maddesi mucibince girişilecek taahhütler karşılığı 
Bütçe yekûnumuzun tezayüdü ile mütenasibeıı arteniden girişilecek (15 000 000) liralık taahhüdat 

ve sarfiyatın tamamının, elde edilmesi muhtemel bulunan varidat fazJalariyJe karşılanması mümkün 
olamayacağından bu hizmetlerin kısmen normal bütçemizde açılacak bir fasla geçen seneler
den müdevver olup tahsisat kaydedilmemiş olan varidat fazlaları karşılık gösterilmek suretiyle 
vazedilecek tahsisatla karşılanması için kanun projesinin 5 nci maddesinde yazılı olduğu veçhile 
taahhüdat ve sarfiyatın kısmî karşılığını teşkil etmek üzere (8 000 000) liralık tahsisat vazedilmiş 
bulunmaktadır. 

Fasıl : 20 
1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi mucibince Cumhuriyet Merkez bankasına verilecek itfa karşılığı 

Bütçe yekûnumuzun tezayüdüyle mütenasibeıı artan % 1 1er olup (768 119) lira olarak tahsisat kon
muş bulunmaktadır. 

1942 yılı bütçesi varidat esbabı mucibesi 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünün 1942 malî yılı bü'ıçesi-
nin varidat tahminini yaparken 1940 malî yılı varidatının katı rakamlariyle 1941 malî yılının 
yedi aylık rakamları elimizde bulunuyor. Ancak, millî ve beynelmilel şartların doğurmuş olduğu 
bugünkü kesif nakliyat durumu ne geçen senelerin kilometre başına isabet eden varidat vasatisini 
1942 malî yılının vasati işletme tulü ile zarbetmek suretiyle varidat tahminine ne de içinde bulun
duğumuz malî yıl varidatının önümüzdeki yılın muhammen rakamı olarak kabulüne müsait gö
rünmektedir. 

Demiryollarımızm iş hacminde husule gelen gelişmede yurdun muhtelif sahalarındaki inkişa
fın çok mühim tesirleri olduğu en sathi bir müşahede ile dahi tesbit olunabilir. Bununla beraber 
Kara ve deniz nakil vasıtalarının faaliyet sahalarından demiryollarına intikal eden munzam trafik 
ile ekseri nakliyatı en mühim âmil olarak hesaba katmak lâzımdır. Hükümetçe mubayaa edilerek 
29 ilkteşrin 1941 de işletmeye açılan Ilıca - Palamutluk hattının ayda 4 - 5 bin liradan ibaret olan 
varidatını demiryol umumî gelirini yükseltici bir unsur olarak görmek mevzuubahis olmryacağı gibi 
yeniden işletmeye açılan kısımlarda trafik kesafeti üzerinde mühim tesirler yapmıyacaktır. 

Nakliyata tesir eden bugünkü şartların önümmuna bağlı bulunmak itibariyle nakliyatın inkişafı-
tahavvül derecesi dünyanın siyasi ve iktisadi durumuna bağlı bulunmak itibarîyle nakliyatın inkişafı 
nı kabule müstenit varidat talmıini yerine katî rakamlara dayanır bir tahmin yapmak daha doğru 
görülmüştür. 

1941 malî yılının ilk yedi aylık nakliyatı, malî yıl sonuna kadar katedilecek tren kilometrenin 
25 milyona yaklaşacağını gösteriyor. Binaenaleyh mübalâğasız bir tahmin ile 1942 malî yilı iş hac
mini 25 milyon tren kilometreye göre kabul etmek hatalı sayılmaz. 1941 yılı katî hesapları henüz 
malûm bulunmadığın dan katî olarak tesbit edilen 1940 malî yılı varidatının beher tren kilomet
reye isabet eden miktarını varidat ölçüsü olarak kabul etmek yerindedir, Haydarpaşa ve Derince 
limanlariyle iskeleler ve müteferrik hasılat hariç olmak üzere 1940 malî yılının asıl demiryolu vari
datı (56 637 162) lira ve bu yıl zarfında katedilen İren kilometre (21 500 000) olduğundan beher 
tren kilometre (2,60) liralık varidat isabet etmektedir. Bu varidat vasatisinin önümüzdeki sene için 
kabul edilen (25) milyon rakamı ile zarbedilmesi suretiyle demiryol varidatının (65 000 000) lira
ya varacağı tesbit edilmiş olur. 

Umumî bir görüşle varılan bu ne'ciceyi bir kere de hasılat menbalarına nazaran incelemek fay
dalı olacaktır. Bu bakımdan yapılacak tahlil ve tetkiki kolaylaştırmak üzere hasılat men balarından 
her birini alâkadar eden tarifeler üzerinde son bir yıl içinde yapılan değişiklikler ve bu değişiklik
lerin ana hatları ile sebep ve mahiyetleri aşağıda arzedilmiştir: 
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Tarifeler : " " _ Z L I T~~ 
Geçen senelerde olduğu gibi bu yıl da bir evvelki malî yılda tatbik edilen tarifelerin bazılarında, 

ik'cisadi mütalâa ve mülâhazalarla veya umumî münakalât şartlarına tevfik edilmek üzere değişik
likler yapılmıştır. 

Kömür fiyatlarının yükseltilmesi ve diğer işletme malzeme fiyatlarında gittikçe artmak istida
dında olan bir tereffü görülmesi üzerine esas tarife ile bazı 'cenzüli tarifelerin yalnız nakil ücretlerine 
münhasır olmak üzere sureti umumiyede % 5 zam yapılmıştır. 

Diğer tarife tadilâtı sırasiyle aşağıda izah edilmişti. ; 

Yolcu tarifeleri : 
Fevkalâde ahvalin tesiriyle deniz nakliyatının yok denilecek derecede azalması diğer kara 

nakil vasıtalarından bir kısmının benzin tahdidatı, ciheti askeriyece sa'cm alınması, yedek malzeme 
bulunmaması ... gibi sebeplerle faaliyetten çekilmesi neticesi olarak demiryollarmızla nakliyat ihti
yacı hatlarımızın nakil kabiliyetini aşmıştır. 

Bu vaziyet karşısında bir taraftan askerî münakalâta imkân vermek diğer taraftan da halkın 
muhtaç olduğu hayati maddelerin naklini temin etmek için daha fazla eşya treni tahrik edilebil
mek üzere bir kısım, yoleu trenleri seyrüseferden kaldırılmıştır. 

Bu sebeplerle trenlerde en yüksek haddini bulmuş olan izdihamı azaltmak için lüzumsuz seyahat
lere mâni olacak tedbirlerin alınması ieabe*cmiştir. Binaenaleyh yolcu tarifelerinde yapılan şu tadi
lâtın bir kısmı bu sebeplere de dayanmaktadır. 

1. l . X . 1941 tarihinden itibaren halk ticaret biletleri, grup ve aile grupu biletleri kaldırıl
mıştır. 

2. l . X . 1941 tarihinden itibaren amele gruplarına ait tarife, kömür havzasındaki amele 
ihtiyacı nazara alınarak Oankirı - Zonguldak - Ereğli kısmına münhasır olmak üzere tadil edil
mişti .r. L _, 

3. 10 . Tl . 1942 tarihinden itibaren gidiş - dönüş biletleri kaldırılmıştır. 
4. 20 . Tl . 1942 tarihinden itibaren gidiş ücretleri % 20 raddesinde yükseltilmiştir. 
5. TTa ti arımıza civar mahallerde tesis edilen her türlü .sınai zirai ve ticari müesseselerin daimî 

işçilerine, işlerinin babına yorulmaksızın giderek daha fazla randıman vermelerine imkân bahşet
mek için fevkalâde tenzilâtlı işçi aylık seyahat kartları ihdas edilmiştir. Bu tarife 1 . IX . 1941 
de meriyete konulmuştur. 

(î. Mektep bulunmıyan yerlerden mektep bulunan mahallere her gün gidip dönecek talebeye 
mahsus aylık abonman kartları tarifesi, 70 den 100 kilometre mesafelere ve umumî tatil dev
resinde ikmal kurslarına devam eden talebeye teşmil edilerek tevsi edilmiştir. 1 . TX . 1942 den 
itibaren tarife bu tadilâtla tatbik edilmektedir. 

7. Sirkeci - Küçükçekmeee banliyö tarifesi Küçükçekmece 25 nci kilometre arası için yeni 
ücretler tesbit edilmek suretiyle tevsi ed/ilmiştir. Bu suretle 1. T. 1942 tarihinden itibaren Kü
çükçekmece köyü ile alâkalı seyahatler daha ziyade kolaylaştırılmıştır. 

8. Çok mühim olan seyahat ihtiyaçlarım süratle ve ucuz temin etmelerindeki umumî menfa
atler gözönünde tutularak gazetecilere; kaldırılan halk ticaret biletlerinden % 80 nisbetinde ten
zilâtlı olmak üzere gazeteci 15 günlük ve aylık seyahat kartları ihdas edilmiştir. Ve 1 . X . 1941 
denberi satılmakta olan bu seyahat kartları, ayrıca munzam bir ücret verilmeksizin sürat ka
tarlarında da muteber tutulmuştur. 

9. Gazete satışlarını temin eden müvezzilere; sattığı gazetenin intişar ettiği mahaldeki 
istasyondan her istikamette âzami 25 kilometrelik mesafelere şâmil olmak üzere çok ehven üc
retli müvazzi aylık seyahat kartı ihdas edilmiş ve 1. III . 1942 de meriyete konulmuştur. 

10. Bu sene zarfında idaremize intikal eden Ilıca - Palamutluk hattına, Erzurum - Sarıkamış 
hattının esas tarifeleri verilmiş ve bundan tenzilli odmak üzere de ayrıca 1 . I . 1942 tarihinden 
muteber bir tenzilin yolcu tarifesi yapılmıştır. 
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11. Trabzon - Erzurum îran hudud transit yolu vasıtalarına mahsus tarife, kış aylarmda 

tabik edilmek üzere bir misli yükseltilmiştir. 

Eşya tarifeleri: 
Kömür fiyatlarına yapılan zam münasebetiyle esas ve tenzilâtlı tarifelerin ücretlerine münhasır 

olmak üzere yapılan % 5 zamdan başka eşya tarifelerinde sureti umumiyede bir zam yapıl
mamıştır. 

Eşya tarifelerinde şu tadilât yapılmıştır: 
1. 600 kilometreye kadar esas tarife hükmünde bulunan umumî eşya tarifesi ücretleri değiş

tirilmemek şartiyle ve 1 . II . 1942 tarihinden muteber olmak üzere yeniden tertip edilmiştir. 
2. Odun tarifesine, (Sellüloz istihsaline mahsus odun) ile (barut imaline mahsus odun) ilâve 

edilerek tarife tevsi edilmiştir. 
îzmit kâğıt fabrikaları ile Küçükyozgat barut fabrikalarının ham madde ihtiyacını temin içi» 

yapılan bu tadilât, 15 . I I . 1941 den muteberdir. 
3. Zahire tarifesinde, perakende suretiyle sevkedilecek zahirelerin, % 5 nisbetinde yapılan 

umumî zamdan hariç kalması için tadilât yapılmış ve Ziraat vekâletinin gösterdiği lüzum üze
rine yapılan tetkikat neticesinde tarifeye (15 . I I , 1942 den itibaren (Yonca, koringa ve hayvan 
pancarı) tohumları da ithal edilmiştir. 

4. izmir mıntakasmda âzami 300 kilometrelik mesafe dahilinde yapılan (Meyan kökü) nak
liyatının, Mersin, iskenderun veya Basra üzerinden ihraç edilmesi lâzımgeldiğine göre daha fazla 
mesafelerde yapılacağı anlaşılmış ve bu ihracat maddesinin ahracma imkân vermek için, (300) 
den fazla kilometreler için ayrıca % 50 tenzilât yapılmıştır. Yeni tenzilât 1 . IX . 1941 den mu
teberdir. 

5. Ağır cisimlerin daha ziyade büyük sınai tesislere ve fabrikalara ait olduğu ve bunların 
istimal edildikleri müessese ve teşekküllerin demiryolları için bir trafik kaynağı olduğu nazara 
alınarak bu cisimlere tatbik edilen ücretler yeni den tetkike tabi tutulmuştur. Neticede, bir vagon 
yükü teşkil edecek ağırlık ve hacimde olanlardan, seyri âdi tarife dahilinde tabi olduğu sınıflara * 
göre tenzilli umumî eşya tarifesi üzerinden avnca zam yapılmaksızın ücret alınması ve bazı şart
larla bu cisimlerin perakende suretiyle de nakledilebilmesi muvafık görülerek tarifesi yeniden ter
tip edilmiştir. 

Bu tarife 1 . TT . 1942 den itibaren meriyete konulmuştur. 
6. inşaatta kullanılan bazı maddelere mahsus tarifede (Ateş 'coprağı) ile (Ateş tuğlası) adı ne-

vilerinin bulunduğu dereceden bir yüksek ücret derecesine konulmak, en yüksek ücrete tabi mad
denin ücreti tatbik edilmek şartiyle tarifeye dahil maddelerden herhangi birinde birer miktar ko
nulmak suretiyle bir vagon yükü teşkili kabul edilmek suretiyle tadilât yapılmıştır. 10. I II . 1942 den 
muteberdir. 

T. (Yerli maden suyu) tarifesinde, tarife şartı mucibince parasız taşınacak boş kapların mikta
rının tâyininde hissedilen müşkülâtı bertaraf etmek üzere perakende ve tam vagon yükü nakliyat
ta parasız taşınacak boş kapların miktarı tâyin edilmek suretyle tadilât yapılmıştır. Bu da 1. I I . 
1942 den muteberdir. 

8. izmir'den ihraç edilen mühim ihracat maddelerimizden bir kısmı da palamut, Çam kabuğu 
ve bunların müştaklarıdır. 

Son zamanlarda Mersin ve İskenderun'dan Mısır'a ihracı için yapılan teşebbüsleri teşvik etmek 
maksadiyle (Palamut unu) ve (Çam kabuğu unu) maddelerinin tarifeye i'chali ve yapılan tetkikatta 
yüksek kıymeti dolayısiyle tenzilâttan müstağni görülen (Palamut hulâsası) maddesinin de tarife
den çıkarılması suretiyle tarifesi 1. I I . 1942 den muteber olmak üzere tadil edilmiştir. 

9. En mühim seyri tarifelerimizden biri olan (Taze ve yaş meyve, sebzelere, etlere, balıklara, 
vurulmuş ve kesilmiş kümes hayvanlarına, süte, yoğurda, buz ve kara) ait olan tarife de yeniden 
tertip edilmiştir. 
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Meyve ve sebze vasıtaları tamamiyle tâyin ve izah edilemiyen bazı maddeler yeni tarifede tas

rih edilmiştir. 
Evvelki tarifenin her mesafede aynı miktarda olan ton kilometre ücreti bu tarifede 800 kilomet

reden sonra mesafe ile daha ziyade tenzilâtlı olan bir bareme tabi tutulmuştur. 
Tarife vahitlerine ait kesirlerin yuvarlatılmasmdan dolayı ücretlerde ilk mesafelerde hafif bir 

yükseliş olmuştur. 800 kilometreden sonra umumî tenzilât yapılmıştır. 
Erzurum - Divrik kısmından sevkedilecek (Elma) 1ar için hususi tenzilli ücretler tesbit edil

miştir. 
(Portakal, limon, mandalina, turunç ve ağaç kavunu) maddelerine ait tarife lâğvedilmiş ve bu 

maddeler, bu tarifede, tarifenin umumî ücretlerinden başka 'cam vagon yükü olmak şartiyle hususi 
bir ücrete de tabi tutulmuştur. Yeni tarife 15. I. 1942 de meriyete girmiştir. 

10. Karabük demir ve çelik fabrikaları müessesesine ait nakliyata tatbik edilmekte olan tari
feden, bu fabrikaların tesisinde kullanılan montaj aletleri de 31 . XII . 1942 tarihine kadar iade 
edilmek şartiyle istifade ettirilmiştir. Ve Karabük istasyonu ile ilgili nakliyata münhasır olan 
bu tarife ahiren işletmeye açılan Ülkü istasyonuna da 1 . I II . 1942 den itibaren teşmil edilmiştir. 

11. Ilıca - Palamutluk hattında nakledilecek (tuz, perina, ham zeytin ve boş ambalaj) için 
tenzilâtlı bir tarife ihdas edilmiştir. 29 . X . 1941 den muteberdir. 

12. Ana hat istasyonları ile Avrupa hattı istasyonları arasındaki doğru nakliyata mahsus 
tarife, beynelmilel nakliyata da teşmil edilmiştir. 

13. Mevcut vagonlardan daha ziyade istifade edebilmek için, 1 . VI . 1941 den itibaren tah
mil ve tahliye müddetlerinin (4) saate kadar indirilebilmesi tekerrür ettirilmiştir. Aynı sebeple 
vaktinde tahmil veya tahliye edilmiyen vagonlardan alınmakta olan tatili edevat ücretleri 10 . I I I . 
1942 tarihinden itibaren 72 den fazla olan saatler için bir misli yükseltilmiştir. 

Varidatın muhtelif memhalaragöre tahlil ve, tetkiki 

Yolcu : 
Devlet demiryolları bütçesinin (B) cetvelinde (Demiryolları işletme hasılatı) unvanı ile mevzu 

1 nci faslın 1 nci maddesini yolcu varidatı teşkil eder. 
1940 malî yılının yolcu hasılatı (İS 805 699') liradır. 1941 yılının varidat seyrine göre. i maz-

batalı askerî nakliyat hariç olmak üzere yolcu varidatı, (20) milyon liraya yaklaşacaktır. Bu mik
tara beher ay 400, 500 bin liralık mazbatab askerî yolcu varidatı da ilâve edilmek ieabeder. Mütea
kip aylarda askerî nakliyat aynı şekilde devam ettiği takdirde bütün yolcu varidatının (25) mil
yon liraya varması muhtemeldir. Ancak tarifeler kısmında arz ve izah olunan değişiklikler ve yol
cu trenlerinin azaltılmış olması ve varidatın mühim bir kısmının askerî nakliyattan mütevellit 
bulunması gözönünde tutulmak suretiyle önümüzdeki malî yıl yolcu varidatı (22 500 000) lira üze
rinden tahmin edilmiştir. 

Yolcu ağırlığı : 
Varidat bütçesinin birinci faslının 2 nci maddesini teşkil eden yolcu ağırlığı hasılatı 1940 büt

çesinde (300 000) lira tahmin edildiği halde bu yıla aic varidat rakamı (504 962) liradııj. 
1941 bütçesinin muhammen yolcu ağırlığı varidatı da (450 000) lira olduğu halde malî yıjm yal

nız 7 aylık varidatı bu miktarın (50 000) lira kadar üstünde bulunuyor. Geçen senenin ilk yedi 
aylık varidatı ile son beş aylık varidatı arasındaki nisbete nazaran yapılacak bir hesap yolcu ağırlığı 
varidatının 1941 malî yılı sonunda (900 000) liraya yükseleceğini göstermekte ise de, tren seferleri
nin tahdidi ve bilet ücretlerine yapılan zamlardan dolayı adedinde muhakkak olan azalma bu miktar 
varidatın elde edilmesine müsait talâkki edilemez. Bu itibarla 1942 malî yılı varidatının (600 000) 
lira olarak tahmini isabetli görülmüştür. 

Mesajeri : 
Mesajeri nakliyatı varidat bütçesinde 1 nci faslm 3 ncü maddesinde kayıt görmektedir. 1940 malî 
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yılında bu varidat menbamdan beklenen gelir (450 000) lira idi. Varidat katî rakamı da bu muham
men miktarı ancak (18 000) lira kadar tecavüz etmiş bulunuyor. 1941 malî yılının ilk yedi aylık 
varidat yekûnu (300 000) lirayı bulmuştur. Geçen 1940 malî yılının ilk yedi aylık varidatı i!o 
son beş aylık varidatı arasındaki nispet veya başka bir ifade ile aynı senenin varidat seyri nazarı 
itibara alınırsa 1941 malî yılı mesajeri varidat hesabının da bütçe muhammenatmm biraz fazla-
siyle kapanaeağı anlaşılacaktır. Bununla beraber tahminlerimizde kabul ettiğimiz itidal prensibi 
1942 bütçesinde mesajeri varidat rakamının geçen sene gibi bırakılmasını istilzam eder, 

Seyri seri : 
Varidat bütçesinin birinci faslının 4 ncü maddesini seyri seri nakliyattan mütevellit varidat teş

kil eder. 
1940 malî yılma ait seyri seri nakliyatından, bütçe muhammenatmm (1 402 309) lira fazlasiyle 

(3 402 390) lira elde edilmiştir. 1941 malî yılının daha 7 nci ayı sonunda seyri seri varidat yekûnu 
(2 000 000) lirayı tecavüz etmiş bulunuyor. Geçen senelerdeki varidat seyrine ve nispetlerine gö

re seyri seri nakliyata ait varidat yekûnunun bütçe muhammenatmdan (800 000) lira kadar fazla 
olacağı anlaşılmaktadır. 

Binaenaleyh, 1942 malî yılında seyriseri nakliyat gelirinin fiili vaziyete nazaran (3 250 000) 
lira olarak tahmininde herhangi bir ifrat veya mübalâğa mevzuubahis olamaz. 

Seyri hafif : 
Demiryolu, içtimai ve iktisadi bünyemizin en mühim nakil mütaahhidi olduğu gibi seyri hafif 

nakliyatı da demiryol hizmetinin içinde en geniş yeri işgal etmekte ve demiryol varidatının en bü
yük ve en verimli kısmını teşkil eylemektedir. Bu itibarla nakliyata tesir eden âmillerin geniş akis
lerini ve derin izlerini nakliyatın bilhassa bu kısmında müşahede ve tesbit etmek mümkün olur. 

Seyri hafif nakliyatı varidatının 1940 malî yılı bütçesindeki muhammen miktarı (25 190 000) li
ra idi. Buna mukabil bu yıl zarfında (33 556 063) lira yani muhammen miktardan (8 366 063) faz
la varidat elde edilmiştir. 

1941 bütçesinin muhammeni varidat rakamı (32 390 000) liradır. Senenin yedinci ayı so
nundaki varidat ( 21 ) milyona yaklaşmış bulunuyor. Geçen senenin ilk 7 ve son beş 
aylık varidatları arasındaki nispete göre yapılan bir hesap seyri hafif varidatının 1941 ma
lî yılı sonunda ( 36 ) milyon liraya varacağını göstermektedir. Bu yekûna aylık vasati 
varidatı ( 400 ) bin lirayı mütecaviz olan askerî eşya nakliyatı dahil değildir. Binaenaleyh 
askerî eşya naliya/tı ile birlikte 1941 malî yılının seyri hafif varidat yekûnunun (4J) milyon lira
yı bulması kuvvetle muhtemeldir. 

Yukarıda bilmuhasebe arzedildiği veçhile önümüzdeki malî yılın nakil şart ve imkânları hakkın
da katî mütalâa yürütmeğe imkân bulunmamak itibariyle seyri hafif eşya nakliyatı varidatının 
tahmininde de nikbin veya bedbin davranmak için bir sebep yoktur. Bununla beraber mutedil ve ba
siretli bir tahmin ve ta.kdir gerek bütçe prensiplerine gerekse emniyetli işletme icap ve zaruret
lerine tevafuku bakımından tercih edileceğinden 1942 malî yılı varidat bütçesine seyri hafif vari
dat rakamı (40 000 000) lira olarak vazedilmiş bulunuyor. 

Muhtelif hasılat : 
Bütçe (B) cetvelinde 1 nci faslın sonuncu maddesini muhtelif hasılat teşkil eder. Nakliyata müte-

ferri, tahmil, tahliye, vezin gibi hizmetler mukabilinde alınan, muşamba, takoz, zincir vesaire gibi 
teçhiz edevatından temin olunan veya hangar, antrepo, açık araziden elde edilen ücretler bir 
kelime ile işletmeden mütahassıl perakende varidat işletme varidatının bu maddesinde top
lanmaktadır. 

1940 malî yılında bu madde varidatı tahmini bir misilden fazla tecavüz ederek (1 136 472) 
liraya yükselmiştir. 1941 senesinin varidat seyrine nazaran bu malî yıl varidatının da geçen 
sene elde edilen varidata yakın olması muhtemel bulunuyor. Ancak pek mütenevvi mem-
balardan elde edilen ve tevellüdü daha ziyade arizî olmak itibariyle mütebeddil ve gayri müstakar 
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bir varidat sayılan muhtelif hasılatın (700 000) lira olarak tahmini muvafık görülmüştür. l 

Haydarpaşa limanı ve rıhtım hasılatı : 
(B) cetvelinde (Liman ve iskeleler hasılatı) unvanı ile mevzu bulunan 2 nci faslının 1 nci mad

desini Haydarpaşa liman ve rıhtım hasılatı teşkil eder. Haydarpaşa limanında rıhtım, palamar 
tahmil tahliye ve liman demiryolu, silo, antrepo, duba, vesaire gibi liman hizmetlerine ait ücret
ler ve liman tesisatından istifade kiraları bu maddede toplanıyor. 1940 malî yılı bütçesinde bu 
madde için (520 000) lira tamın edilmiş ve sene nihayetine kadar elde edilen varidat bu mın-
takaya yapılan askerî nakliyatın fazlalığına binaen muhammen miktarın bir mislini tecavüz ey
lemiştir. 

1941 malî yılı bütçesinde Haydarpaşa liman ve rıhtımına ait hasılat muhammenatı, (650 000) 
liradır. Ve 7 aylık hasılata nazaran malî yıl sonuna kadar liman, rıhtım varidatının bir milyon 
lirayı bulması kuvvetle muhtemeldir. 

Ancak varidatın muhammen miktarı tecavüz etmesi biraz evvel kaydedildivi üzere Haydarpaşa-
dan ve Haydarpaşaya mürettep askerî nakliyattan mütevellit bulunduğu ve bu cins nakliyatın önü
müzdeki yıl için ne gibi bir seyir takip edeceği malûm olmadığı gibi deniz nakliyatının fevkalâde 
azalmış olması yüzünden liman hizmetlerinden elde edilecek hasılatın da tenakusu melhuz bulun
duğundan bu madde hasılatının (700 000) lira olarak tahminiyle iktifa edilmiştir. 

Derince limanı : 
Derince limanına ait hizmetlerden ve liman tesisatından elde edilen bilcümle hasılat (B) cetveli

nin 2 nci faslının 2 nci maddesinde toplanmaktadır. 1940 malî yılında bütçe tahmininden (46 476) 
lira fazlasiyle (126 476) lira varidat elde edilmiştir. 

Evvelce bu liman vasıtasiyle ithal edilen bir kısım kömür nakliyatının doğrudan doğruya 
Zonguldak'a intikal etmesine ve yine bu limandan vukubulan krom ihracatının kısmen tenakus eyle
miş bulunmasına binaen geçen sene bütçesinde bu madde hasılatı (70 000) lira olarak tahmin 
edilmiş bulunuyordu. Senenin 7 aylık varidat yekûnuna nazaran sene sonuna kadar muhammen 
varidatın (15 000) lira kadar tecavüz edilmesi muhtemel ise de önümüzdeki sene zarfında bu 
liman faaliyetinde de inkişaf beklenemiyeceğinden 1940 senesi muhammen rakamı 1942 senesi için 
aynen ipka edilmiştir. 

İskeleler: 
Bu faslın son maddesini teşkil eden iskeleler hasılatı 1940 malî yılı zarfında bütçede tahmin edilen 

miktarın (3 000) lira kadar fazlasiyle (103 704) liraya baliğ olmuş bulunuyordu. 
Liman varidatının azalmasını intaç eden âmillerin iskeleler varidatını azaltması tabii görülerek 

bu madde varidatı 1941 bütçesinde (20 000) lira noksan tahmin edilmiştir. 7 aylık varidat ye
kûnu sene nihayetine kadar bütçe muhammenatınm elde edilmesini şüpheli göstermektedir. Bu 
itibarla 1942 bütçesinde iskeleler hasılatının geçen seneye nazaran (15 000) lira noksaniyle (65 000-) 
lira olarak vazı cihetine gidilmiştir. 

Sıhhiye tevkif atı, mütenevvi hasılat: 
(B) işaretli varidat cetvelinin 3 ncü ve 4 ncü fasıllarında görülen sıhhiye tevkif atı ile müte

nevvi hasılat esas işletme hasılatı ile alâkalı değildir. Sıhhiye tevkif atında geçen yıla nazaran 
görülen (70 000) lira fazlalık, kadrolara yapılan ilâveler ve yeni teşekküllerle 1942 yılmın kademe 
zamları, tarifeleri münasebetiyle artacak ücretlerden yapılacak tevkif attan ileri gelmektedir. 

Mütenevvi hasılat, fiili vaziyet gözönüne alınmak suretiyle 1941 yılma nazaran (78 000) Mra 
fazlasiyle (622 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

Transit yolu: I 
Trabzon - î ra t otobüs ve kamyon işletmesinin 1940 yılı varidatı diğer senelerden çok farklı 

olmak üzere bütçe muhammenatını bir mislinden fazla tecavüz etmiştir. 1941 bütçesinde bu vari
dat (30 000) lira olarak tahmin edilmiştir. Senenin 7 aylık varidatı bütçe tahminatını (13 000J 
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lira kadar aşmış bulunuyor. Otobüs ve kamyon nakliyatı gelirinin geçen sene bütçesindeki vari
datın yalnız (3 000) lira fazlasiyle (33 000) olarak tahmini muvafık görülmüştür. 

Geçen senelerden müdevver ve tahsisat kaydedilmiyen varidat fazlaları: 
Geçen senelerden müdevver ve tahsisat kaydedilmiyen varidat fazlaları o,lup Bütçe kanununun 

5 nci maddesinde yazılı hizmetlerin ifası için masraf bütçemize 19 ncu fasıl olarak ilâve edilen 
(8 000 000) liralık tahsisatı, ve bu tahsisatın 20 nci fasıldaki % 1 lerdni karşılamak üzere 0 ncı fası,l 
olarak varidat bütçesine (8 080 000) lira ilâve edilmiş bulunmaktadır. 
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Rapor 
Devlet Demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünün 1942 malî yılına ait mülhak Bütçe 

lâyihasını tetkik ettim. 

Umumî mütalâa 

1942 bütçe lâyihasiyle muhammen varidat derecesinde talebedilen (77 580 000) lira tahsisattan 
maada muhtemel varidat fazlaları karşılık gösterilmek suretiyle ayrıca, Bütçe kanun lâyihasının 
5 nci maddesiyle (7 000 000) liralık bir tahsisat talep edilmektedir. 

Bu suretle talebedilen iki nevi tahsisat yekûnu (84 580 000) liradır. 
1941 malî senesinde verilen (52 124 000) âdi tahsisat ile (7 980 000) lira munzam tahsisat ye

kûnu (60 104 000) liraya baliğ olmuş ve Bütçe kanununun 5 nci maddesiyle de (10 000 000) 
liralık taahhüdat ve sarfiyat icrasına mezuniyet verilmişti. 

1941, 1942 malî yılı Bütçe kanunlarının 5 nci maddesiyle muhtemel varidat fazlaları karşılığı 
mukabilinde verilen tahsisatlar hariç olmak üzere; 

1942 bütçesine mevzu âdi tahsisat yekûnu 77 580 000 lira 
1941 bütçesindeki âdi ve munzam tahsisat yekûnu 60 104 000 » 

Olduğuna göre bu defa talebedilen tahsisat fazlası 17 476 000 » demektir. 
Devlet Demiryolları bütçe lâyihasında ötedenberi işletme masraflarının tahmininde tren kilo

metreler esas tutulmakta olduğundan 1941 malî yılma ait tren kilometreler yekûnu (25 000 000) 
tahmin edilerek bu esasa göre ihzar olunan 1941 bütçesi yüksek Encümence aynen kabul edilmişti 
1940 malî yılı içinde yapılan (20 699 393) tren kilometresine mukabil 9 aylık alınan neticelere 
göre Âzami % 6 fazlasiyle 1941 malî yılı içindetren kilometreler miktarının (22 000 000) radde
sinde kalacağı tahmin olunabilir. 

1941 senesi için tahmin edilen (25 000 000) tren kilometresinin elde edilememesine rağmen yolcu 
ve safi ton kilometre miktarlarının geçmiş yıllara göre mühim miktarda fazlalaşması gerek yolcu vt 
gerek eşya hasılatının artmasını mucip olmuştur. Bu artışlar, Irak demiryollariyle bağlı bulunan 
demiryollarımızda, vaziyeti hazıra icabı olarak, Basra yoluyla yapılan eşya nakliyatının ehemmi
yetli surette artmasından ve mayi mahrukatın tahdidata tabi tutulması ve deniz nakliye ücret- • 
lerinin arttırılması hasebiyle kara ve deniz yolları nakliyatının hemen hemen tamamen denecek 
derecede demiryollarına intikalinden ve evvelce yakın limanlar vasıtasiyle yapılan ithalat ve ihra
cat eşyamızın uzak limanlardan ve hudut istasyonlarından girip çıkmasından ve fevkalâde vaziyetin 
istilzam ettiği askerî nakliyatın mühim miktarda artmasından ileri gelmiştir. 

Demiryollarının çoğalan bu işleri ve ağır vazifeleri, normal nakil ihtiyaçlarını karşılayan tiakil 
vasıtalariyle, nakliyatta hiç bir tahdidat yapılmaksızın, demiryolları memurlarının takdir ve 
şükrana değer mesaisiyle başarılmıştır. Mevcut vesaitle, zaruri ihtiyaç maddeleri kolayca nakle-
dilebilmek için bazı yolcu trenlerini ilga etmek zarureti hâsıl olduğu da kayda şayandır. 

Nakledilen bilûmum eşya fiyatlarının ve demiryolu masraflarının çok artmış olmasına rağmen 
tarifelere bir zam yapılmamıştır. Yalnız geçen sene Hükümetçe kömür fiyatına yapılan % 25 
zammı karşılamak maksadiyle eşya tarifelerine % 5 zam yapılmakla iktifa olunmuştur. (Hububat 
hariç olmak üzere). 

Her nevi mevat ve eşya ve malzeme tedarikindeki müşkülât ve nakliyatta vukua gelen kesafet 
sebebiyle mevcut muharrik ve müteharik mevat ve malzeme ve eşyadan âzami derecede istifade 
edilmiş ve bir kısım stokların istimali zarureti hâsıl olmuştur. Binaenaleyh 1941 senesinde gerek 
gayri safi ve gerek safi hasılatta görülen tezayüt anormaldir. 

İstikbalde memleketin nakil ihtiyaçlarını karşılamak için vesaiti nakliye ve teçhiziyelün t^min 
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ve tedarikinde büyük paralara ihtiyaç hâsıl olacaktır. Bunun için demiryolları tarifelerinde 
bugünün icaplarına göre ehemmiyetli ve esaslı surette tadilât yapılmasını ve maliyet fiyatları he
saplarının dununda tarife tatbik edilmemesini zaruri görürürüm. 

Yolcu tren adedleri tahdit edilmekle beraber 1 . X . 1941 tarihinden itibaren halk ticaret bilet
leri, grup ve aile grupu biletleri kaldırılmış ve 10 . II . 1942 tarihinde de, halka büyük kolaylıklar 
bahşeden gidiş - dönüş biletleri ilga edilmiştir. 20 . II . 1942 tarihinden itibaren yolcu tren bilet
lerine % 20 raddesinde bir zam yapıldığı halde eşye tarife ücretlerine zam yapılmaması nazarı 
dikkati eelbetmektedir. Eşya tarife ücretlerinin mühim kısmı vasati maliyet fiyatının altındadır. 
Bu suretle düşük tarife ile taşman eşya miktarı % 27.80 nisbetindedir. 

Zaruri ihtiyaç maddeleri istisna edilmek suretiyle eşya tarife ücretlerinin de tahammül derece
lerine göre arttırılmasını lüzumlu görmekteyim. 

1941 senesine nazaran hattın vasati işletme uzunluğunda 1942 senesinde bir tezayüt olmayacaktır. 
Geçen seneki temennilerden: 
a) Bütçe masraf fasıllarmdaki bakım ve tecdit masraflariyle elemeği ve malzeme bedelleri

nin tefrik muamelesi 1942 bütçesinde de yapılmamıştır. Tefrikin tatbikatta müşkülâtı mucip ola
cağından, başarılamadrğı ifade olunmaktadır. 

b) Maliyet fiyatı hesaplarının tesbit ve tâyininde her nevi amortisman miktarlarının işletme 
masrafları meyanına ithali hakkında geçen sene yapılan temennileri tekrar ederim. 

c) 1941 malî yılına ait raporumun işletme varidatına müessir olan tarifeler hakkındaki mâ
ruzâtım münasebetiyle 1042 numaralı ve 1927 tarihli teşkilât kanununun 18 nci maddesinde 
zikredilen tarifeler ve umumî tatbik şeraitine müteallik kanunu mahsus ile işletmeye müteferri 
diğer kanun projelerinin Büyük Millet Meclisine biran evvel şevki hakkındaki temenniler üzerine tetki-
kata başlandığı ve tarifeye müteallik kanunu mahsusun 1942 yılı içinde Büyük Millet Mecli
sine takdimine gayret olunacağı ifade olunmuştur. 

d) 1941 malî yılı bütçesinin 5 nci maddesine müteallik mütalâam 1942 bütçe lâyihasında na
zarı dikkate alınarak bu maddenin şümulü hükümleri kısmen kaldırılmıştır. Bu sene teklif olu
nan bu maddenin, mebani inşaatı hariç olmak üzere sermaye hesaplarına nakledilmekte bulunan 
ve münhasıran Demiryolları işletme randımanını arttıracak olan demirbaşlar ile bilûmum muhar
rik ve müteharrik mevad mubayaasına hasru tahsisinde büyük fayda mülâhaza ederim. 

e) 1941 malî yılı Bütçe kanununun 7 nci maddesi hakkındaki mülâhazalarımı 1942 senesi 
bütçe lâyihası münasebetiyle de tekrar ederim. 

Malî vaziyet 
1940 malî yılma ait hazırlanan ve görülen bilançoya göre sabit tesisat, muharrik ve müte

harrik edevat, demirbaş eşya olarak aktif hesaplarda (493 085 745) lira mukayyettir. Bu meba-
liğ demiryollarının sermayesini teşkil etmektedir. 

1042 numaralı ve 31 . V . 1927 tarihli kanunun47 nci maddesinin 1 nci fıkrası mucibince her 
sene hesabı katî tanzimi sırasında ayrılan tecdit sermayeleriyle mevzuubahis kanunun 49 ncu 
maddesine göre sermaye yekûnu üzerinden tefrik edilen % 1 itfa akçeleri bilançoların kâr ve zarar 
hesaplarına masraf kaydedilmek suretiyle pasif hesaplara nakledilmekte olduğundan bilanço he
sapları ötedenberi hep zararla kapanmaktadır. Pasif hesaplarda toplanan (67) küsur milyon 
tecdit sermayesiyle itfa akçesine mukabil 1940 senesi gayesi itibariyle müdevver zarar miktarı 
(36) milyon dokuz yüz bin küsur liradır. 

Maliyet fiyatı hesaplarının tesbit ve tâyininde ve tarife tatbikatında en esaslı bir unsur olan 
amortisman miktarlarının nazarı dikkate alınmaması bu zararı doğurmuştur. 

Nisan 1942 nihayetinde malzeme ambarlarında (6 781 399) lira kıymetinde ayniyat, kasa ve ban
kalarda (28 273 102) lira nakit mevcudu ile depolarda (35 000) ton kömür stoku bulunduğu 
görülmüştür. 

Demiryolları, 4182 numaralı ve 30 .1.1942 tarihli kanunla sermayesinin dörtte üçü nisbetinde 
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Hazine kefaletiyle bono çıkarmağa mezundur. Bu salâhiyete istinaden (229) milyon lira Muka
bilinde ihraç edilen bir sene vadeli bonolar tamamen Hazineye tevdi edilerek alacaklı ve 
borçlu hesaplara kaydedilmiştir. Bundan maada Müdafaai Milliyenin, kayıtlara intikal eden (6) 
küsur milyon lira borcu vardır. 

işbu izahatla işletmenin nakit ve ayniyat mevcutlariyle stokları ve malî vaziyeti muhtasaran ve 
mücmelen yüksek Encümenin nazarı ittilâğına arzolunur. 

Birinci kısım 

işletme masrafları 

İşletme masrafları bütçede şahsi ve gayri şahsi masraflar namiyle iki baba ayrılmıştır. Birinci 
bap 1 ilâ 6, ikinci bap da 7 - 11 fasılları ihtiva eder. Bunlara ait izahat berveçhi âtidir: 
Şahsi masraflar : 

1 - 6 fasıllara ait olmak üzere teklif ve talep edilen tahsisat (24 655 000) liradır. Geçen seneye 
nazaran (7 191 334) lira fazladır. Bu fazlanın (5 182 400) lirası daimî memur ve müstahdemleri 
ücret ve yevmiyeleri olup birinci fasla aittir. 

1483 numaralı kanunun 2 nci maddesinde umumî idare teşkilâtı her sene ihtiyaca göre bütçelere 
raptolunacak kadrolarla tesbit olunur denilmekte olduğundan Demiryolları müdüriyeti umumiyesi-
nin teşkilât kadroları lâyihaya merbuttur. Bütçe kanununun fıkrai mahsusasma göre «Umumî 
yekûn dahilinde kalmak şartiyle ihtiyaç görüldüğü takdirde tahsisatları aynı madde dahilinde bu
lunan kadrolar arasında münakale icrasına Umum müdürlük salâhiyettardır.» 

Daimî memur ve müstahdemlerin yekûn itibariyle mukayeseli aded ve tahsisatları zirde göste
rilmiştir : 

Senelik Memur ve 
tahsisat müstahdem 

Lira Adedi Senesi 

senesi bütçesiyle verilen tahsisat 
senesinde kadrolara yapılacak ilâveler karşılığı. 
senesinde (Kurslar, mektepler, neşriyat) ve iaşe müdürlükleri 
karşılığı. 
senesinde masraf tertibinden ücret tertibine naklolunacak me
murlar. 

12 276 600 
1 982 565 

49 182 

13 822 
2 893 

23 

1941 
1942 
1942 

8 880 10 1942 

14 317 227 16 748 yekûn 
551 142 (2847, 3İ73) numaralı kanunlar mucibince verilecek kademe zamlariyle yapılacak ter-

filer. 
2 590 631 (4178) numaralı kanun mucibince verilecek fevkalâde zamlar 

1941 tahsisatı 1942 zam teklifi 

17 459 000 = 12 276 600 + 5 182 400 
Gerek kadro ilâvelerinin ve gerek (Mektepler, kurslar, neşriyat, müdevvenat) dairesiyle teç

hizat ve iaşe müdürlükleri gibi yeni ihdas ol anan servislerin lüzum ve faydası hakkında es
babı mucibe lâyihasında izahatı lâzime vardır. Vekâletin ve Müdiri umuminin vereceği mütem
mim izahat üzerine kadro ilaveleriyle muhtas vazifeler hakkında karar ittihazı yüksek encü
menin rey ve tasvibine vabestedir. 

Şahsi masraflara taallûk eden 2 - 6 fasıllar hakkında da karar ittihazı yüksek tasvibinize 
arzolunur. 

işletme masraflarının 7 - 11 fasıllarını teşkil eden ve gayri şahsi masraflar karşılığı olarak 
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talep ve teklif olunan tahsisat yekûnları (31 507 000) liradır. 

îşbu fasıllarda yapılan zam ve tenziller nazarı itibara alınmak şartiyle- gayri şahsi masrafların 
karşılıkları, 1941 senesinde verilen âdi ve munzam tahsisat yekûnlarına nazaran (1 746 900) lira 
fazla görülmektedir Gayri şahsi masraf karşılıklariyle şahsi masraf karşılıklarının fazlalıkları 
arasındaki nisbetsizlik göze çarpmaktadır. 

Gayri şahsi masraflar meyanında daimî ve müseecel memur ve müstahdem ve işçilerle muvakkat 
memur ve işçilerin ücret ve yevmiyeleri de dahildir. 

Masraf tertibinden ücret alan daimî ve müseecel memur ve müstahdemlerin 1942 kadroları 
aidiyet itibariyle bütçe lâyihasına merbuttur. Bunların 1941 kadrolariyle 1942 kadro ilâveleri 
mukayeseli olarak mücmel en ve yekûnen zirde gösterilmiştir: 

Senelik Memur ve 
tahsisat müstahdem. Senesi 

Lira Kr. Adedi 

1 460 342 1440 1941 Senesi tahsisatı 
173 624 101 1942 Kadrolarına yapılacak ilâveler karşılığı 
34 836 33 1942 Senesinde ihdası tasavvur edilen meslek mektebi 

1 668 802 1574 Yekûn 
22 870 (2847 ve 3173 numaralı kanunlar mucibince) verilecek kademe zamla-

riyle kısmen yapılacak terfiler 
296 891 (4178 numaralı kanunmucibince) verilecek fevkalâde zamlar. 

1 988 563 Yekûn 

Bütçe kanununa bağlı kadrolara göre «Masraf tertibine dahil bulunan mühendisler, telgraf ça
vuşları, sürveyanlar, yol bekçileri, şefmontör ve montörler, sabit makine makinist ve ateşçileri, 
amele çavuşları, amele, levajcı, yol çavuş ve muavinleri ve hamallarla 3173 numaralı barem kanu
nuna bağlı (2) numaralı cetvelde yazılı bulunan müstahdemler ve 3656 numaralı kanunun 19 ncu 
maddesine istinaden istihdam edilecek steno ve mekanografların aded kadroları ihtiyaca göre 
Umum müdürlükçe tâyin olunur.» demlmektedif. 

Cer dairesine bağlı Sivas, Eskişehir, Halkapmar (İzmir), Yedikule (İstanbul) cer atel yel eriyle 
Eskişehir ve Konya ilk okul ve talebe pansiyonları, Eskişehir Sanat okulu, Tlıca - Palamutluk 
dar hattı Trabzon - İran transit yolu otobüs ve kamyonları ve çeltek kömür işletmeleri ile mer
kezde malzeme dairesine bağlı Haydarpaşa tesellüm ve sevk şefliği, demiryolu işletmelerinde 
mevcut sekiz aded malzeme mağazaları Âe yol dairesine bağlı Eskişehir yol atelyesi ile Derince tra
vers fabrikası ve İzmir'de bulunan matbaanın daimî memur ve müstahdem ve işçilerinin ücret 
ve yevmiyeleri bütçenin masraf tertibine ait merbut cetvellerde gösterilmiştir. 

Kömür hariç olmak üzere her nevi eşya ve malzeme ve müstehlek mevat malzeme dairesi 
marifetiyle vakit ve zam aniyle temin ve tedarik edilerek işletmelerde bulunan mağazalarda emre 
amade tutulur. Bu mağazaların memur ve müstahdemlerinin ücret ve yevmi yel eriyle sair masraflar 
mubayaa fiyatlarına zam ve ilâve edilerek munzam fiyat üzerinden diğer devaire verilir ve eşya 
bedelleri bütçede ait olduğu masraf fasıl ve maddelerine personel masraflariyle birlikte mahsup 
olunur. 

Muharrik ve müteharrik edevatın tamiriyle iştigal eden atelyelerde mağazalardan aldıkları 
malzeme bedelleriyle sarfettikleri elemeği ücretlerini (Fabrikaların bilûmum daimî ve muvakkat 
memurlarının ücret ve yevmiyeleri) birleştirilerek tamirat ve imalâtın maliyet fiyatları hesap 
edilip tamir veya imal edilen maddeler maliyet fiyatiyle bütçenin masraf tertibine taallûk eden 
fasıl ve maddelere intikal etmektedir. Bu mekanizma ile mağazalar ve atelyeler bütçe muvacehe
sinde bir nevi mütaahhit telâkki edilmekte olduğundan daimî ve muvakkat memurlar ve müstah-
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demlerin ücret ve yevmiyeleriyle işçilerin ücret ve yevmiyeleri bütçede şahsi masraflar meya-
nında gösterilmiyerek gayri şahsi masraflar içinde bırakılmıştır. 

Kömürü, muharrik ve müteharrik mevaddı ve her nevi ihtiyaç maddelerini temin ve tedarik et
mekle mükellef bulunan cer dairesine bağlı atelyelerin ve diğer müessesat ile işletmelerin mahalleri 
ve isimleri yukarıda arzedilmiştir. Atölyelerde 1941 senesnide, 515 büyük tamir, 140 orta tamir 
olmak üzere 655 lokomotif tamir edilmiştir. 886 aded yolcu vagonu ve 5124 aded de yük vagonu 
tamir olunmuştur. 

Mevcut lokomotiflerin vasati yaşı 20 dir. Vasati yaş mevcut yük vagonlarında 24, furgonda 26, 
yolcu vagonlarında 27, servis vagonlarında 38 dir. 

Tecdit müddetleri lokomotiflerde 30, vagonlarda 35 sene itibar edilmiş olduğuna göre bunlajm 
ömürleri büyük tamirlerle uzatılacak demektir. Büyük ve orta tamir gören makineler için kabul 
olunan vasati 60 bin kilometre hesabiyle 1941 senesinde yapılan (31 800 000) lokomotif kilometre
ye göre 1942 senesinde 530 aded lokomotif tamir görecek demektir. Atelyeler gerek lokomotif 
ve gerek yolcu ve yük vagonlarını mükemmelen tamir edecek kabiliyettedir. Atelyeleri, depoları ve 
mağazaları bütçe tetkiki münasebetiyle kısmen gördüm, ve gezdim- Bunlar içinde en modern atel-
yemiz Sivas'tadır. 

Senede 700 yük vagonu inşa ve 120 lokomotif ve 200 yolcu ve 2 000 yük vagonu tamir etmek 
üzere 6,5 milyon lira sarfiyle vücuda getirilen ve teşrinisani 1939 tarihinde faaliyete başlamış olan 
bu atelye lokomotif atelyesi, vagon atelyesi, kuvvei muharrike santıralı, yardımcı atelyelerle id&re 
binalarından mürekkeptir. 

Lokomotif atelyesi lokomotiflerin yüzlerce nevi yedek aksamını imal eder. Yedek aksam imali 
bugünkü en ehemmiyetli mevzuu olmuştur. Bu atelye kazanhane ve tornahanesiyle ve font ile prinç 
döken dökümhanesi lokomotifin gerek makaııizma ve gerek kazan ve teçhizat aksamının çoğunu ya
pacak durumdadır. 

İngiltere'den sandıklar içerisinde gelen lokomotifler burada monte edilmektedir. 
Vagon atelyesi, son sistem bir demirhane ve sustahane ile mücehhezdir. Burada yeni vagon 

imali ve inşa edilememesi ahvali hazmı dolayısiyle muktazi malzemenin memlekete ithal edileme
mesinden ileri gelmektedir. İngiltere'den sandıklar içinde gelen vagonlar da burada monte edil
mektedir. 

Kuvvei muharrike santralı : Beheri 1500 kilovatlık iki buhar türbini ile atelyelerin kuvvei mu
harrike ihtiyacını temin eden türbinleri ve atelyelerin teshini için apareylere saatte âzami 12 ton 
buhar verebilecek kabiliyette üç buhar kazanını ihtiva etmektedir. 

Yardımcı tesisat : Takımhane, oksijen ve asetilen istihsal merkezleri, kaynak atelyesi, kereste 
kurutma furanları, kazan temizleme kum kurutma yerlerinden ibarettir. 

tdare binaları, hekimlik, başpuvantörlük binaları, mağaza reyonları, hangarlar, soyunma, duş 
yerleri, yemekhane, kantin binası idare binalarım teşkil etmektedir. Kantinde yemek pişirilen vesait, 
son sistemdir. Yemekler 150 derecelik kaynar su ile dört hususi kazanda pişirilmektedir-

Fabrikada verilen izahata göre 1941 senesinde Sivas atelyesinde lokomotifin büyük tamiri vasati 
7000, yolcu vagonu tamiri 1000, ve yük vagonu 100 liraya malolmuştur. Eski atelyelerin Sivas 
atelyesi gibi modern atelyeler haline ifrağ ve tahvili, memleketin lokomotif ve vagon ihtiyacını te
min maksadiyle bir lokomotif fabrikası kurulmasını teminen lokomotif ve vagon imaline muktazi me-
vad için Karabük müessesesinin bu işlere vasıta olması icabetmektedir. 

Karabük'ün lokomotife muktazi muhtelif cins çelikleri dökmesi ve vagonlar için lâzım olan muh
telif cins profil demirlerini imâl etmesi halinde Sivas'ta yeniden yapılacak bir çelik dökümhanesi, 
büyük modern demirhane, saç biükme atelyeleri ve diğer muktazi atelyeler sayesinde lokomotifle
rin bugün için yapılmayan makina tekerlek aksamı lonjeron ve kazan vesair teçhizat imâli ve bu 
suretle memlekette hem lokomotif ve hem de vagon inşası mümkün olacakmış. 

Bu hususta tetkikata başlanması ve Karabük'le teşriki mesai edilmesi şayanı temennidir. 
Kısa bir zamanda büyük işler başaran ve yüksek kabiliyet gösteren mühendis ve işçilerimizin 
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meşkûr mcsaileriyle bu temenilerin de tahakkuk edeceğinde şüphe yoktur. 

Bütçenin 7 - 1 1 nci fasılları hakkında talep edilecek fazla izahat şifahen arzolunacaktır. Yalnız 
şurasını tebarüz ettirmek isterim ki, 1942 malî yılı içinde kömür fiatma zam vukubulduğu takdirde 
bu zammı karşılayacak mebaliğin ait bulunduğu tertibe ilâvesi icabeder. 

Kısım : II 

Fasıl : 12 

Mubaya olunan hat ve limanların senelik faiz ve itfa ve sair masraflar karşılıkları mukabilin
de bütçeye mevzu (4 609 481) lira tahsisat, Şirketlerle aktolunan mukavelelere müsteniden taksit
lerin tediye tarihindeki kurlar üzerinden hesap edilerek istimal ve sarf olunacaktır. 

Kısım : III 

Fasıl : 13 -17 

Kıymetleri sermaye hesaplarına nakledilmekte olan demirbaşlar, muhtelif yeni inşat ve tesisat, 
bilûmum muharrik ve müteharrik edevat bu kısım dahilinde bulunan fasılara mevzu tahsisat ile mu
baya ve inşa edilmektedir. Mütedavil sermayelerde bu kısımdadır. Bu fasıllarla talep edilen tah
sisat yekûnu (7 731 000) liradır. 

1941 bütçesine ait âdi ve munzam tahsisat yekûnları ise, (7 632 200) liradır. 10 aylık tediye 
yekûnu (944 502) liradan ibarettir. 

Geçen sene 1941 malî yılı bütçesi hakkındaki raporumda tebarüz ettirdiğim, muharrik ve mütehar
rik edevat ihtiyaçlarına mukabil bütçeye vazedilen tahsisat pek mütevazidir. Ahvali fevkalâdenin ve 
cihan harbinin doğurduğu müşkülât yüzünden 1941 senesinde mühim siparişler ve mubayat yapılamıya-
cağma göre istikbalde bu fasıllara vazedilecek tahsisatları karşılamak maksadiyle demiryolları serve
timizin korunması ve artırılması için varidat fazlalariyle tesis olunacak fonların bu kısma tahsisi mu
vafık olur kanatindeyim. 

Kısım: IV 

Fasıl: 18 

Trabzon - İran otobüs ve kamyonları işletmesine ait bulunan 18 nci fasla mevzu 1942 tahsisatının 
1941 senesine nazaran (8 000) lira fazla olması 4178 numaralı kanunun icabettirdiği fevkalâde zam
lardan raümbaistir. 

Fasıl: 19 
1942 senesi bütçe lâyihasında kısmı: 5 serlevhası altında bulunan 19 ncu fasla mevzu (8 000 000) 

liralık tahsisat, Bütçe kanununun 5 nci maddesiyle talep edilen (15) milyon liranın bir kısmına 
aittir. Bu faslın taallûk ettiği 3 ncü kısma nakli ile buradan tayyı daha muvafık olur. 

Fasıl: 20 
Bu fasıl 171.5 numaralı kanunun 8 nci maddesi mucibince Cumhuriyet Merkez bankasına verilen 

itfa karşılığıdır. Bütçe yekûnu kabardıkça tahsisat artmaktadır. 1942 senesi tahsisatı 1941 senesi
ne nazaran (252 040) lira fazlasiyle )768 119) liradır. 

îşbu rapor yüksek Bütçe encümeninin tasvibine arzedilmek üzere takdim kılınmıştır. 
14 . V . 1942 

Eaportör 
Muş mebusu 
$. Ataman 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 102 
Esas No. 1/761 

25. V. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğünün 1942 malî yılı bütçesi hakkında 
olup Başvekâletin 28.11.1942 tarih ve 6/848 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun lâyihası Encümenimize havale Duyurul
makla Münakalât vekâleti müsteşar muavini ve 
Umum müdür ile Maliye vekâleti namına Bütçe 
ve malî kontrol umum müdürü hazır oldukları 
"halde tetkik ve müzakere olundu. 

Masraf bütçesi : 

Umum müdürlüğün 1942 malî yılı masraf 
•bütçesi 1941 yılına nazaran 25 456 000 lira bir 
fazlalık arzetmektedir. Maahaza 1941 malî yılı 
için kabul edilmiş olan 8 180 000 liralık mun
zam tahsisat dahili hesap edilince fazlanın 17 
milyon küsur liradan ibaret olduğu anlaşılır. 

Masraf bütçesinde görülen ziyadenin 15 581 000 
lirası beş kısımdan mürekkep bu bütçenin 
birinci kısmını teşkil eden işletme masraflarına 
aittir. Bunun da tahlili şöyledir: 

4178 numaralı kanun mucibince memur ve 
müstahdem maaşlarına yapdan fevkalâde zam
larla yakacak ve çocuk zamlarını, iki milyon 
lirası memur ve müstahdemler kadrosuna yapıl
ması teklif olunan ilâveleri, 49 bin küsur lirası 
yeniden ihdası düşünülen neşriyat ve iaşe ser
visleri masraflarını, 551 bin lirası mevcut memur 
ve müstahdemlerin kıdem ve terfi zamlarını ve 
mütebakisi de muharrik ve müteharrik mevad-
dın mubayaa ve tamir, demirbaş tezyidiyle te
sisat, inşaat, müstehlek malzeme masraflarına 
yapılan ilâveleri karşılamak üzere işletmenin 
muhtelif fasıllarına tevzi edilmiştir. 

Bunlar hakkında bağlı raporda tafsilât veril
miş ve her kalemin tahlili yapılmış bulundu
ğundan burada ayrıca zikir ve tadat edilmemiş
tir. 

Yalnız hulâsatan şunu arzedelim ki, harbin 
memleketimizi çevreleyen denizlere sirayeti ha
sebiyle büyük mikyasta deniz nakliyatının de
miryollarına intikal etmesi, demiryolu şebekesinin 
seneden seneye uzayıp büyümesi, memleket içinde 

(Ş. Sayısı 

kamyonlarla yapılan nakliyatın muhtelif sebep
lerle daralması ve nihayet umumî hayattaki in
kişaf ile mütenasip olarak nakliyat işlerinin 
genişlemesi işletme faaliyetini büyük bir hızla 
arttırmış ve bunun zaruri bir neticesi olarak 
memur ve müstahdem kadrosunun artması ica-
bettiği gibi bir taraftan iş hacminin artışı ve 
diğer taraftan fiyatların tereffüü muharrik ve 
müteharrik edevat ve diğer tesisatın tamir ve 
tecdidi masraflarıyle bilûmum müstehlek mad
deler ve malzeme masraflarını ziyadesiyle yük
seltmiştir. 

Memur ve müstahdemler kadrosuna % 20 
den fazla bir ilâve teklif edilmektedir. Gerçi 
önümüzdeki sene için yapılacağı tahmin edilen 
25 milyon tren kilometresi içinde bulunduğu
muz sene zarfında elde edilecek miktara nisbet-
le bir tezayüt arzetmemekte ise de bu hal bir kı
sım yolcu katarlarının kadırılmasından ileri gel
mekte olup buna karşı şebekede işliyen yük ka
tarlarının arttırılması ve yüksek cer kuvvetin
deki lokomatiflerin hizmete alınması sebebiyle 
ton kilometreye isabet eden yük miktarı mühim 
bir artış kaydetmektedir. 

Bu suretle iş hacminde geçen seneye nisbetle 
artış husule geleceği muhakkak görülmekle be
raber halen mevcut kadronun bugünkü iş hac
mine nazaran kifayetsizliği, yukarıdaki nisbet-
te bir ilâveyi zaruri kıldığı verilen izahattan 
anlaşılmıştır. 

Merkezde ihdası tasavvur edilen neşriyat 
ve iaşe servislerinin lüzumuna dair mucip se
bepler lâyihasıiyle hususi mazbata muharriri
nin raporunda ileri sürülen mütalâalar ve bun
lar meyanmda Umum müdürlüğün muhtaç bu
lunduğu teknik elemanları yetiştirmek üzere 
lise derecesinde bir meslek mektebi tesis ve kü-
şadına dair mülâhazalar yerinde görülmüş ve 
masraf bütçesinin birinci kısmını teşkil eden 
işletme masraflarında yapılan zamlar esas iti
bariyle kabul edilmiştir. 

Ancak beşinci faslın birinci melbusat maji-
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desi bundan evvel munzam tahsisat dolayısiyle 
kabul edilen esasa göre tadil edilerek bu mad
deden 180 000 lira indirilmiş ve dördüncü fablın 
birinci ikramiye maddesine ilâve edilmiştir. 
Masraf bütçesinin ikinci kısmı aynen kabul 
edilmiş, üçüncü kısmında 17 nci fasla mevzu 
tahsisata mahal olmadığı kararlaştırılarak bu 
tahsisat tasarruf edilmiştir. Dördüncü ve be
şinci kısımlar da aynen kabul edilmiştir. 

Varidat bütçesi : 

Umum müdürlüğün 1942 malî yılı varidat 
bütçesi 25 456 000 lira fazlasiyle 77 580 000 lira 
olarak tahmin edilmiş bulunmaktadır. 

Mâahaza masraf bütçesinde dahi temas edildi
ği veçhile 1941 malî yılı bütçesi için verilen 
8 180 000 liralık munzam tahsisatın mezkûr yı
la ait varidat fazlasiyle karşılandığına ve 1942 
varidat kalemleri arasında bulunan 8 milyon li
ranın geçen yılların tahakuk etmiş varidat fazlası 
bulunduğuna göre 1941 senesine nisbetle hakikî 
varidat fazlası 9 276 000 liradan ibaret olduğu 
anlaşılır. 

Varidat tahmininde 1940 malî yılının tahak
kuk etmiş hasılatı esas tutulmakla beraber mezkûr 
yılın ilk yedi ve son on beş aylık gelirleri ara
sındaki nisbet ve 1941 senesi yedi aylık varidatı
nın takip ettiği seyir nazarı dikkate alınarak ve 
ahvali haziranın tabii olmıyan şartları da hesaba 
katılarak varidatın tesbit edildiği ve son aylarda 
elde edilen neticelerle de bu tahminlerde isabet 
gösterildiği teeyyüt etmiştir. Her kalemin hu
susiyetine göre yapılan tahminlerde basiret ve 
itidal gösterildiğine kanat getiren Encümen va
ridat bütçesini aynen kabul etmiştir. 

Bütçe lâyihası : 

Lâyihanın 1 - 4 ncü maddeleri aynen kabul 
edilmiştir. Beşinci madde, inşaat, demirbaş mu-
bayası, hattın tahkim, takviyesi, tevsi ve tecdidi, 
muharik ve müteharrik teçhizat ve edevatın ye
nilenmesi, kara ve deniz nakil vasıtalarının mu
bayaası hususunda varidat fazlası karşılık tutul
mak üzere gelecek yıllara geçici taahhüt salâhiye
tini veren hükmü ihtiva ve bu salâhiyet idare ih
tiyaçlarının temininde mühim kolaylıklar temin 
etmektedir. 

Geçen yıl on milyon lira olan bu salâhiyet bu 
yıl 15 milyon liraya çıkarılmıştır. Bir işletme 
idaresi olan Devlet demiryolu idaresinin bünye

sine uygun bulunan bu hüküm bütçe sistemine 
de mutabık bir şekle sokularak geçen yıllar va
ridat fazlalarından müdevver 8 080 000 lira büt
çenin varidat ve masraf kısımlarında ayrı birer 
kalemde gösterilmiştir. Altıncı madde aynen ka
bul edilmiş ve yedinci maddeye bağlı (D) işaret
li cetvel üzerinde incelemeler yapılmıştır. 

Şebeke üzerinde ücretsiz olarak veya yarım 
ücretle seyahat edeceklerin kimler olacağı ve 
miktarları hakkındaki ahkâmı ihtiva eden bu 
cetvelin madeleri birer birer gözden geçirilmiş ve 
zaruretler ayrı ayrı takdir edilerek bazı tenkis
ler yapılmıştır. Ezcümle Devlet demiryolları 
memurlariyie ailelerinin senede iki defa seya
hat lıakları bugünkü fevkalâde zamana münha
sır olmak üzere ve yine fevkalâde hallere mak-
•sur kalmak şartiyle yılda bir defaya indirilmiş, 
Münakalât vekâleti erkânına birer ve ayrıca 
vekâlet emrine beş aded serbest kart verilmesi 
hakkındaki hükümler kaldırılarak vekâlet em
rinde kullanılmak üzere permi miktarına yüz aded 
daha ilâve edilmiş, Beden terbiyesi ve Matbuat 
umum müdürlüğüne verilen kartlar da kaldırıl
mış, Umum müdürlük memurlarının yılda iki 
defa nısıf ücretle seyahatleri hakkındaki hü
küm yukarıdaki sebeplere binaen bir defaya 
indirilmiş, ve Nafia vekâleti emrine tahsis edilen *• 
serbest kartlar da kaldırılmıştır. 

Lâyihanın diğer maddeleri aynen kabul edil
miş ve idare emrindeki 700 permilik müsaadenin 
800 e il)lTığı ve bunun 100 nün Münakalât vekâ
leti enirine tahsisi hükmünü ihtiva eden 14 ncü 
madde yeniden lâyihaya eklenmiştir. 

Lâyihanın 14 ve 15 nci maddeleri 15 ve 16 
nci maddeler olarak aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bütçe En. Rs. Rs. V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

/ . Eker T. Co§kan II. Kitabet 

Kâtip 
İstanbul Afyon K. 
F. öymen Ş. Raşit Hatipoğlu 

Antalya Bolu 
N. Esad Sümer Celâl Sait Siren 

Bolu Bursa 
Dr. Zihni Ülgen Dr. Sadi Konuk 
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Bursa 

Vevzad Ayaş 

Giresun. 
M. Akkaya 

İsparta 
R. Ünlü 

Kayseri 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Gümüşane 
D. Sakarya 

istanbul 
S. TJraz 

Suat Hayri Ürgüblü 

Elâzığ 
F. Altay 

İsparta 
M. Karaağaç 

İstanbul 
H. Ülkmen 

Kırklareli 
B. Denker 

Konya 
R. Türel 

Mardin 
R. Erten 

Samsun 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Muş 
Ş. Ataman 

M. Ali Yörüker 

Sivas 
Remzi Çiner 

Tokad 
H. N. Keşmir 

Marâş 
M. Bozdoğan 

Ordu 
H. Yalman 

Seyhan 
S. Çam 

Yozgad 
A. Sungur 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğü 1942 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğünün 1942 malî yılı 
masrafları için bağlı (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (77 580 000) lira tasisat verilmiş
tir, 

MADDE 2. — Umum müdürlüğün 1942 
malî yılı masraflarına karşılık olan varidat 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(77 580 000) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Umum müdürlüğün 1942 malî 
yılı daimî memur ve müstahdemleriyie nakil va
sıtaları kadroları bağlı (O) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Umum müdürlük tarafından 
işletilmekte olan demiryollariyle diğer motorlu 
vasıtaların, liman, iskele ve maaden ocakla
rının bütün varidat ve hasılatı bunlara mahsus 
kanun ve nizamnameler dairesinde tahsil olunur. 

Erzurum - Sarıkamış ve şuabatı demiryol
ları için 1929 bütçesine bağlı (C) işaretli tarife 
ahkâmı 1942 malî yılında da tatbik olunur. Bu 
tarifede tadilât icrasına Münakalât vekili salâ-
hiyettardır. 

MADDE 5. — Umumî idare binası inşaatı
nın ikmaliyle teçhizat ve demirbaşlarının mu
bayaasına, hattm tahkim, takviye ve tevsii ile 
muhtelif yerlerdeki (195) kilometrelik hattm 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTÎRÎŞl 
MADDE 1. — Aynen. 

MADDE 2. — Aynen. 

MADDE 3. — Aynen. 

MADDE 4. — Aynen. 

MADDE 5. — Aynen. 
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ve makasların tecdidine, muhtelif tamamlayıcı 
tesisat ve inşaata, atelye ve depolar için tez
gâh, takım, kuvvei muharrike ve teçhizata, 
muharrik ve müteharrik edevatın tecdidiyle 
kara ve deniz nakil vasıtaları ve bunlara ait mal
zeme mubayaasına ait olmak üzere (15 000 000) 
liraya kadar gelecek senelere geçici taahhüdat 
ve sarfiyat icrasına Umum müdürlük mezundur. 

Bu taahhütlerin (8 000 000) lirası bağlı (A) 
işaretli cetvelin 19 ncu (Bütçe kanununun 5 

nci maddesi mucibince girişilecek taahhütler kar
şılığı) namiyle açılan fasla mevzu tahsisattan 
ve mütebakisi de 1942 malî yılı muhtemel vari
dat fazlalarından karşılanır. 

1942 malî yılı muhtemel varidat fazlaları da 
mezkûr fasla ilâveten tahsisat kayıt ve sarfolu-
nur. 

Taahhütlerin bu suretle karşılanmıyan kısmı 
idarenin mütaakıp yıllar bütçesine konacak tah
sisat ile ödenir. 

MADDE 6. — 1942 malî yılı nakdî muame
lâtının tedviri ve (1 000 000) liraya kadar kö
mür, (2 500 000) liraya kadar malzeme stoku 
yapmak için umum müdürlük (4 000 000) lira
ya kadar kısa vadeli istikrazlar akdine ve ban
kalar nezdinde hesabıcari açtırmağa ve Maliye 
vekili bu istikraza kefalet etmeğe mezundur. 

MADDE 7. — Devlet demiryolları şebekesi 
üzerinde 1942 malî yılı zarfmda ücretsiz veya 
tenzilâtlı ücretle seyaaht etmek salâhiyetini hâiz 
olanlar bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiş
tir. 

Devlet demiryolları ve limanları umumî 
idaresinin teşkilât ve vazaifine dair 1042 sayılı 
kanunun eşhas nakliyatına ait 24, 28 ve 34 ncü 
maddelerinin hükümleriyle mezkûr kanunu mu-
addil 1483 sayılı kanunun 8 nci maddesinin 2 n-
ci fıkrası hükmü 1942 malî yılmda tatbik edil
mez. 

1042 sayılı kanunun 25 nci maddesini muad-
dil 3282 sayılı kanun ile Posta kanununun 53 ncü 
maddesini muadil 3108 sayılı kanun hükmü ve 
21 haziran 1930 tarih ve 9623 sayılı İcra Ve
killeri Heyeti kararnamesinin 1 nci Umumî mü
fettişe ait hükmü hariç olmak üzere diğer hü
kümleri bakidir. 

MADDE 6. — Aynen. 

MADDE 7. - Aynen. 
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MADDE 8. — Aşağıdaki fıkralarda yazılı 

masraflardan her biri için konulan tahsisat kâ
fi gelmediği takdirde ilâveten sarfın lüzum gö
rülecek miktarı tediyeye umum müdürlük me
zundur. Husule gelecek tahsisat farkları hesa
bı katide ayrıca gösterilir: 

A) Tahmil ve tahliye ücretleri; 
Mahkeme harçları; 
Semplon ekspresi açığından Türkiye 

B) 
0) 

hissesi; 
D) 
E) 

Reddiyat ve bilet satışı aidatı; 
trat getiren emlâk resim ve vergileri; 

MADDE 9. — 1932 malî yılı sonuna kadar 
sarfolunup da mahsubu yapılmamış bulunan 
mebaliğin mahsubu eski seneler bütçelerinde 
kullanılmıyan tahsisatı karşılık tutularak 1942 
malî yılı bütçesinde açılacak ayrı bir fasla mas
raf kaydi suretiyle icra olunur. 

MADDE 10. — Bu kanuna bağlı (A) işaretli 
cetvelin 3 ncü faslının 3 ncü maddesine mevzu 
(62 500) lira Maarif vekâleti 1942 malî yılı 
bütçesinin yüksek mühendis mektebiyle teknik 
okulu kısımlarında, Maarif vekâletince lüzum 
gösterilecek tertiplere tahsisat olarak ilâve olu
nur. 

MADDE 11. — Devlet Demiryolları ve li
manları işletme umum müdürlüğünce tâyin 
edilecek mahallerde çalışan işçilere, çalıştık
ları günlerde ve günde bir defaya mahsus 
olmak üzere parasız yemek verilir. 

Yemek masrafları işçilerin ücret ve yevmiye
lerinin taallûk eylediği tertiplerden ödenir. 

MADDE 12. — Umum müdürlüğe ait arazide 
yetiştirilen yiyecek maddeleri, idarece iaşe edi
len servis ve teşekküller ihtiyaçlarına tertip-
lerindeki tahsisattan mahsubu yapılmak sure
tiyle sarf ve istihlâk olunur. İhtiyaçtan artan 
miktar maliyet fiyatı üzerinden Demiryolları 
kooperatifine verilir. 

MADDE 13. — 1932 - 1940 malî yıllan Büt
çe kanunlarının, hükümleri 1942 malî yılı zar
fında dahi devam edecek maddeleri bağlı (H) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Aynen. 

MADDE 9. — Aynen. 

MADDE 10. — Aynen. 

MADDE 11. — Aynen. 

MADDE 12. — Aynen. 

MADDE 13. — Aynen. 
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MADDE 14. — Bu kanun 1 haziran 1942 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

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

28.11.1942 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. B. Saydam H. Menemencioğlu A. R. Artunkal 

Da. V. Ha. V. 
Fayik öztrak Ş. Saraçoğlu 

Mf. Na. V. 
Yecel A. F. Cebesoy 

S. t M. V. G. î. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz 

Mü. V. Ti. 

Mal. 
F. Ağralı 
Ik. V. 

Sırrı Day 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
V. 

F. Engin M. ökmen 

MADDE 14. — Devlet demiryolları ve li
manları İşletme umumî idaresinin teşkilât ve 
vazifelerine dair 1042 sayılı kanunu muaddil 
1483 sayılı kanunun 8 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasına tevfikan idare encümenince verilecek 
müsaadenamelerin adedi, 100 ü Münakalât ve
kâleti emrine tahsis edilmek üzere, 800 ü ge
çemez. 

MADDE 15. — Aynen. 

MADDE 16. — Aynen. 
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M. Muhassasatm nev'i 

A -

v'i 

CE.TVELÎ 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci hısım - İşletme mas
rafları 

Birinci bap - Şahsi masraflar 
Ücret ve yevmiyeler 

1 Daimî memur ve müstahdemler 12 276 600 
2 Mukavvat tazminat 305 000 
3 Muvakkat memur ve müstah

demler 56 600 

17 459 000 
419 000 

59 000 

Fasıl yekûnu 271 200 338 000 

17 459 000 
419 000 

59 000 

1 
2 

3 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Devir ve teftiş harcırahı 

12 638 200 

20 700 

87 000 
163 500 

17 937 000 

27 000 

105 000 
206 000 

17 937 000 

27 000 

105 000 
206 000 

338 000 

Ecnebi mütehassıslarla staji-
yer memur ve müstahdemlerin 
ve talebenin masrafları 

1 Ecnebi memleketlere gönderi
lecek talebe ile memur ve müs-
tahdemlerin5 ücret, masraf ve 
harcırahları 

2 Ecnebi mütehassısların ücret 
ve masrafları 

3 Yüksek mühendis mektebi ile 
teknik okuldaki idare talebesi
nin masrafları 

0 îdare hesabına Üniversite tıp 
fakültesinde okutturulacak ta
lebelerin masrafları 

Fasıl yekûnu 

Tâli ücretler 
1 Memur ve müstahdemlere veri

lecek ikramiye 

69 600 

15 000 

78 500 

15 000 

78 500 

15 000 

25 000 

10 000 

119 600 

55 000 
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62 500 

0 

156 000 

150 000 

62 500 

0 

156 000 

330 000 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

2 Kömür tasarruf ikramiyesi 
•3 2847 sayılı kanunun 9 ncu mad

desi mucibince verilecek taz
minatlar 

4 2847 sayılı kanunun 9 ncu mad
desi mucibince verilecek tahsi
sat ve tâli ücretler 

5 4178 sayılı kanunun 3 ncü mad
desi mucibince verilecek çocuk 
zammı 

6 4178 sayılı kanunun 9 ncu mad
desi mucibince verilecek yaka
cak zammı 

Fasıl yekûnu 

5 Memur ve müstahdemlere ve 
ailelerine yardım 

1 Memur ve müstahdemlerin 
melbusat ve isçilerin tulum be
deli 

2 Tekaüt, dul ve yetim maaşları 
3 2454 sayılı kanun mucibince 

verilecek tekaüt aidatiyle ma
luliyet karşılığı 

4 idare hizmetinden çıkarılanla
ra ve kazaya uğrıyanlara veya 
ailelerine nizamname mucibin
ce verilen tazminat 

5 Sanat okulu masraflarına yar
dım 

6 Mektep bulunmıyan yerlerdeki 
memur ve müstahdem çocukla
rının tahsil masraflarına yrdım 

7 Demiryol meslek mektebi ücret 
ve masrafları 

8 ilâçlar, sıhhi imdat kutuları 
masrafları, memur ve müstah
demlerle ailelerine sıhhi mua
venet, cenaze ve sıhhi levazım 
ve nakliye ve sıhhi tedabir 
masrafları 

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

10 000 5 000 5 000 

1 081 900 1 293 000 1 293 000 

345 800 437 000 437 000 

0 200 000 200 000 

0 120 000 120 000 
1 492 700 2 205 000 2 385 000 

220 000 1 180 000 1 000 000 
1 000 1 250 1 250 * 

900 000 1 200 000 1 200 000 

10 000 20 000 20 000 

180 500 271 480 271 480 

58 900 87 200 87 200 

0 180 000 180 000 

300 000 332 070 332 070 
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Muhassasatm nev'i 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

yılı için 
Encümence j 

kabul edileni 
Lira 

Demiryollar spor teşekkülleri
ne yardım 2 000 2 000 2 000 

Fasıl yekûnu 1 672 400 3 274 000 3 094 000 
= E = 

Tahmil ve tahliye ücret ve 
masrafları 654 400 745 000 745 000 

Birinci bap yekûnu 16 848 500 24 655 000 24 655 000 

İkinci bap - Gayri şahsi mas
raflar 

İşletme müstehlek malzemesi 
ve masrafları 
Matbu evrak, kırtasiye ve mec
mua bedeli ile demiryollar der
gisine yardım 330 000 405 000 405 000 
Binaların, muharrik ve müte
harrik edevatın tenvir, teshin, 
mahrukat, yağ ve sair müsteh-
lek mevat masrafları 
Holerit makinelerinin icar be
deli ve sair masrafları 
Bilet matbaası ücret ve mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Bakım ve tecdit masrafları 
[Fevkalâde kazalar, arızalar ve sel 
tahribatı masrafları dahil.] 
Demirbaş eşyanın bakım ve 
tecdidi 
Üst yapının bakım ve tecdidi 
Diğer tesisatın bakım ve tec
didi 
[Elektrikli ve elektriksiz işaretler 
masrafları, liman, rıhtım ve bilûmum 
deniz vasıtaları, silolar masrafları 
dahil] 

9 085 300 

95 000 

0 

9 510 300 

99 500 
4 711 700 

1 616 700 

11 423 500 

0 

10 500 

11 839 000 

119 000 
6 584 000 

2 616 000 

11 423 500 

0 

10 500 

11 839 000 

119 000 
6 584 000 

2 616 000 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

4 Muharrik ve müteharrik ede
vatın bakım ve tecdidi 

5 Fidanlıklar ve ziraat işleri üc
ret ve masrafları 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

7 240 700 

94 700 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

9 333 000 

299 000 

9 353 000 

299 000 

Fasıl yekûnu 13 763 300 18 951 000 18 971 000 

Ecnebi demiryolu tesisatının 
istimali ve üçüncü şahısların 
hizmetleri 

1 Transit vagonların edevat ta
dili ücreti 

2 Semplon ekspresi açığından 
Türkiye hissesi 

3 Mücavir demiryollarına veri
len rodövanslar 

4 Demiryolları ittihatları ve ta
kas büroları idare ve temsil 
masrafları 6 000 6 000 6 000 

50 000 

1 000 

8 000 

120 000 

1 000 

8 000 

120 000 

1 000 

8 000 

Fasıl yekûnu 65 000 135 000 135 000 

1Û Her nevi vergiler, maddi mü
kellefiyetler ve zarar, ziyan 
tazminatı 

1 î r at getiren emlâk resim ve 
vergileri 10 300 13 000 13 000 

2 Kazalar neticesinde ölen veya 
malûl kalanlara, nakil esnasın
da hasar veya ziyaa uğrıyan 
eşya sahiplerine verilecek taz-

3 
4 

1 

2 
3 

minat 
Eski seneler borçları 
Reddiyat ve bilet satışı aidatı 

Fasıl yekûnu 

Müteferrik masraflar 
Posta, telgraf ve telefon ücret
leri 
îlân ücretleri 
Mahkeme masrafları, serbest 
avukat ücretleri 

10 000 
10 200 

100 000 

130 500 

30 000 
16 000 

25 000 

35 000 
22 000 
50 000 

120 000 

40 000 
16 000 

25 000 

35 000 
22 000 
50 000 

120 000 

40 000 
16 000 

25 000 
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M. Muhassasatm nev'i 

4 Faiz, aciyo ve akçe farkları 
5 Sigorta ücret ve sermayesi 
6 Temsil masrafları 
7 Beynelmilel demiryolu teşek

kül ve kongrelerine iştirak 
masrafı 

8 Pasif korunma tertibatı mas
rafları 

9 Binalar icarı 
10 Müteferrik masraflar 

[Misafir kabul masrafları dahil.] 
11 Gayri melhuz masraflar 

Fasıl yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

15 000 
85 000 
1 500 

15 000 

20 000 
8 000 

44 000 

3 500 

263 000 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümerice 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

15 000 
150 000 

2 000 

15 000 

50 000 
11 500 

134 000 

3 500 

462 000 

İkinci bap yekûnu 23 732 100 31 507 000 

Birinci kısım yekûnu 40 580 600 56 162 000 

15 000 
150 000 

2 000 

15 000 

50 000 
11 500 

134 000 

3 500 

462 P00 

31 527 000 

56 182 000 

İkinci hısım 

Mubayaa olunan hat ve liman
ların senelik faiz ve itfa karşı
lıkları ve sair masrafları 4 499 921 4 609 481 4 609 481 

Üçüncü hısım - Yeni inşaat ve 
servet tezayîldaU 

Demirbaş tezyidi 
İnşaat ve tesisat masrafları 

1 Muhtelif yeni inşaat ve tesisat 
2 Fidanlıklarda yapılacak muh

telif inşaat ve tesisat 

Fasıl yekûnu 

3247 ve 3319 sayılı kanunlar 
mucibince mubayaa edilecek 
muharrik ve müteharrik ede
vat bedeli ile gümrük resmi 
ve sair masrafları 

697 200 

760 000 

50 000 

810 000 

2 689 000 
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1 261 000 1 261 000 

800 000 

50 000 

850 000 

800 000 

50 000 

850 000 

4 300 000 4 300 000 
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Muhassasatın nev'i 

3980 sayılı kanun mucibince 
mubayaa edilecek muharrik ve 
müteharrik edevat bedeli ile 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lir» 

1942 mal! yılı için 
Hükümetçe Encümene» 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

sair masrafları 
Ankara gar büfe ve gazinosu 
için mütedavil sermaye 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü hısım 

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

Dördüncü kısım yekûnu 

2 000 000 

20 000 

6 216 200 

112 800 
188 400 

301 200 

1 300 000 

20 000 

7 731 000 

121 000 
188 400 

309 400 

1 300 000 

0 

7 711 000 

121 000 
188 400 

309 400 

Ilıca - Palamutluk hattının mu
hafaza ücreti ve sair masrafları 10 000 o o 

Beşinci hısım 
Bütçe kanununun 5 nci mad
desi mucibince girişilecek ta
ahhütler karşılığı 
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek it
fa karşılığı 

0 8 000 000 8 000 000 

516 079 768 119 768 119 

UMUMÎ YEKÛN 52 124 000 77 580 000 77 580 000 
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li. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

Demiryolları işletme hasılatı 
Yolcu 
Yolcu ağırlığı 
Mesaj eri 
Seyriseri 
Seyri hafif 
Muhtelif hasılat 

1941 
Malî yılı 

muhammenatı 
Lira 

14 000 000 
450 000 
500 000 

2 500 000 
32 390 000 

530 000 

1942 malî yılı için! 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira 

22 500 000 
600 000 
500 000 

3 250 000 
40 000 000 

700 000 

Lira 

22 500İOOO 
6001000 
500 1000 

3 250 000 
40 000 000 

700 000 

Fasıl yekûnu 50 370 000 67 550 000 67 550 000 

Limanlar ve iskeleler hasılatı 
1 Haydarpaşa liman ve rıhtım 

2 
3 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

hasılatı 
Derince limanı 
İskeleler 

Fasıl yekûnu 

Sıhhiye tevkifatı 
Mütenevvi hasılat 
İstimalden ıskat edilen vogon, 
lokomotif ve hurda demirler 
satışı 
Memurlardan alınacak tahsil 
ücreti 
Çıraklardan alınacak pansiyon 
ücreti 
idareye ait binalardan alına
cak kira ücreti 
Faiz ve akçe farkları 
Müteferrik hasılat 

650 000 
70 000 
80 000 

800 000 

380 000 

20 000 

2 000 

50 000 

150 000 
100 000 
222 000 

700 000 
80 000 
85 000 

845 000 

450 000 

• 

20 000 

2 000 

50 000 

100 000 
200 000 
250 000 

700 000 
80 000 
65 000 

845 000 

450 000 

20 000 

2 1000 

50 |000 

100 1000 
200 000 
250 000 

Fasıl yekûnu 544 000 622 000 622 000 

Trabzon - îran otobüs ve kam
yon işletmesi hasılatı 30 000 33 000 331000 
Geçen senelerden müdevver 
ve tahsisat kaydedilmiyen va
ridat fazlaları 0 8 080 000 8 080 000 

UMUMÎ YEKÛN 52 124 000 77 580 000 77 580 000 
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Memuriyetin nev 'i 

Umum müdürlük 

Umum müdür 
» » muavini 

Müfettiş 
Umumî kâtip 
Başmüfettiş 
Uvrak ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II. > 

Teftiş heyeti 

Tetftiş heyeti reisi 
Müfettiş 

» 
Başmüfettiş 
S. I. Müfettiş 
Kalem Pim iri 
Kalem şefi 
S. T. Memur 
S. İT. » 
Memur namzedi 

C - CETVELÎ 
Derece Aded Memuriyetin nev'i 

1 
o 
u 

4 
5 
6/1 
8 
9 

10 
11 
12 
14 

2 
4 
5 
6/1 
6/II 
9 

10 
12 
14 
16 

Şeferherlik müdürlüğü 

Seferberlik müdürü 
Kalem âmiri 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II. » 
Memur namzedi 

6/11 
9 

11 
12 
14 
16 

Beden terbiyesi müdürlüğü 

24 

1 
4 
3 
3 

14 
1 
1 
1 
1 
1 

30 

S. I. Müfettiş (Müdür) 
S. II. Müfettiş (antrenör) 
Kalem âmiri 

6/II 
8 
9 

1 
4 
1 

S. I. Memur (Eğitmen) 
S. II. » 
S. II. Hademe 

Derece J 

12 
14 
18/111 

A.ded 

12 
o 
o 

22 

İstatistik amirliği 

İstatistik âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II. » 

6/IT 
9 

10 
11 
12 
14 

1 
1 
2 
2 
1 
5 

12 

Teçhizat ve iaşe müdürlüğü 

Müfettiş (Müdür) 
Başmüfettiş 
Kalem Om iri 
Masa, şefi 
S. I. Memur 
S. II. » 

5 
6/1 
9 

11 
12 
14 

1 
1 
2 
0 
U4 

2 
2 

10 

4 
5 
9 

10 
12 
14 

1 
2 
2 
2 
3 
3 

Mektepler re kurslar neşriyat ve müdevvenat 
dairesi' 

Müfettiş (Müdür) 
Müfettiş 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
S. I. Memur 
S. II. » 

Yol dairesi 

Yol dairesi reisi 
» » » muavini 

Yol heyeti fenniye müdürü 
Demir köprüler heyeti fenniye 
müdürü 
Müfettiş 

13 
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Memuriyetin nev'i 

Yol başmüfettişi 
Başmüfettiş (Ziraat işleri için) 
S. İ. Yol müfettişi 
»S. I. Diplomalı mühendis 
Ziraat müfettişi 
Fidanlık âmiri 
Emniyet tesisatı müfettişi 
tstimlâk âmiri 
Mühendis şube şefi 

» » » (Orman mü
hendisi) 
Diplomalı mimar 
S. II . Mühendis (Yol müfettişi) 
S. I I . Diplomalı mühendis 
S. I. Şube şefi 
S. I I . Müfettiş 
S. I. Telgraf müfettişi 
S. I. Merkez fen memuru 
S. II . Şube şefi 
tstimlâk şefi 
Kalem âmiri 
Murakıp 
Basressam 
Müdekkik 
Kalem şefi 
S. II. Merkez fen memuru 
S. I. Ressam 
Masa şefi 
Muhasip 
S. I. Kısım şefi 
S. I. Fidanlık fen memuru 
S. II . » » » 
S. II . Kısım şefi 
S. II . Ressam 
S. II. Memur 
Memur namzedi 
Maviei 

Cer dairesi 
Cer dairesi reisi 
Cer heyeti fenniye müdürü 
Cer reis muavini 
Başmüfettiş 
Başmühendis 
S. İ. Müfettiş 
S. II . Diplomalı mühendis 

Derece 

6/1 
6/1 
6/II 
6/II 
6/II 
7 
7 
7 
7 

7 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
14 
16 
17/111 

3 
4 
5 
6/1 
6/1 
6/II 
8 

Aded | 

12 
1 
6 
6 
1 
5 
1 
1 
8 

1 
1 
2 

11 
1 
1 
1 
1 
4 
5 
4 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
6 
4 
2 
6 
9 
9 
6 

11 
12 
2 

169 

1 
1 
2 
5 
7 
5 

15 

Memuriyetin ney'i 

S. I.. Merkez fen memuru 
S. II . Müfettiş 
Evrak ve dosya âmiri 
Kömür tesellüm şefi 
Kalem âmiri 
Murakıp 
Kalem şefi 
Basressam 
S. II . Merkez fen memuru 
Başmakinist 
S. I. Ressam 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II . Ressam 
S. II. Memur 
Memur namzedi 
Maviei 

Derece 

8 
8 
8 
8 
9 
9 

10 
10 • 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
14 
16 
17/111 

Ticaret ve hasılat dairesi 

Ticaret ve hasılat reisi 
» » •» muavini 

Müfettiş 
Başmüfettiş 
S. İ. Müfettiş 
S. I I . » 
Murakıp 
Müdekkik 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II . . » 

Maliye ve muhasebe işleri 

Maliye ve muhasebe işleri reisi 
Müfettiş 
Maliye ve muhasebe işleri reis mu
avini 
S. I. Mesul muhasip 
S. I I . » » 
S. I. Müfettiş 
S. II. » 
Murakıp 
Kalem âmiri 

1 Kalem şefi 

3 
5 
4 

6/1 
6/II 
8 
9 

10 
11 
12 
14 

dairesi 
3 
4 

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

10 

Ajied 

10 
4 
1 

İ 1 
1 
2 

10 
2 

İt) 
3 
9 

10 
10 
9 

28 
18 
2 

- i 

166 

1 

2 
1 
3 

22 
23 
AH 41 
tfrr 57 
59 
78 

111 

\m 

1 
1 

1 2 
i 7 

6 
7 
5 
5 

25 
7 
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Memuriyetin nev'i Derece Aded 

Müdekkik 
Masa şefi 
Muhasip 
S. I. Memur 
S. I I . » 
Memur namzedi 
Şakirt 
Başveznedar 
S. I. Veznedar 
S. II. » 
S. I. Bekçi 
S. II. » 

Hareket dairesi 

Hareket dairesi reisi 
Hareket dairesi reis muavini 
Hareket başmüfettişi 
Başmüfettiş 
S. I. Hareket müfettişi 
S. I. Müfettiş 
S. II . Hareket müfettişi 
S. I. Gar şefi 
S. I I . Gar şefi 
Müfettiş muavini 
S. I. İstasyon şefi 
S. I I . » » 
S. III. » » 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S; I. Ressam 
S. I. Memur 
S. I I . » 
Memur namzedi 
S. I I . Yardımcı 
Kopyacı 

10 
11 
11 
12 
14 
16 
18/1 
9 
10 
12 
18/11 
18/111 

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

10 
10 
11 
12 
9 

10 
11 
11 
12 
14 
16 
16 

17/111 

Sıhhat işleri müdrülüğü 

Sıhhat işleri müdürü 4 
» » müdür muavini 5 

S. I. Müfettiş 6/II 
Ecza medhar şefi 8 
Kalem âmiri 9 

49 
34 
33 
79 
42 
2 
2 
3 
16 
24 
8 
6 

364 

1 
3 
6 
1 
8 
1 
6 
2 
2 
2 
9 
10 
12 
1 
2 
2 
1 
4 
3 
1 
2 
1 

80 

Memuriyetin nev'i Derece 

Kalem şefi 10 
S. II . Eczacı 10 
S. I. Memur 12 
S. II . » 14 
Eczacı kalfası 14 
Memur namzedi 16 
S. II. Hademe 18/111 
S. I. Hamal 19/1 

Ankara hastanesi 

Mütehassıs doktor (Başhekim) 6/1 
» » 6/1 

S. III. Doktor 8 
S I. Eczacı 9 
S. II. » 10 
Kalem şefi 10 
Şefmontör 11 
Masa şefi 11 
S. I. Memur 12 
S. II. » 14 
Eczacı kalfası 14 
Başhemşire 14 
Etüv makinisti (kaloriferci) 16 
Hemşire 17/1 
Hastabakıcı 17/11 
Aşçıbaşı 17/11 
Telefoncu 17/111 
Kamyon şoförü 17/111 
Şakirt 18/1 
S. I. Bekçi 18/11 
S. II. Hademe 18/111 

Eskişehir hastanesi 

Mütehassıs doktor (Başhekim) 6/1 
» » 6/1 

S. III. Doktor 8 
S. II. Eczacı 10 
Kalem şefi 10 
Masa şefi 11 
S. II. Memur 14 
Başhemşire 14 
Etüv makinisti 16 
Hemşire 17/1 
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Derece Aded 

Hastabakıcı 
Aşçıbaşı 
Şakirt 
S. I. Bekçi 
S. II. Hademe 

17/11 
17/11 
18/1 
18/11 
18/IH 

Zat işleri müdürlüğü 

Zatişleri müdürü 
» müdür muavini 

S. I. Müfettiş 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II . » 
Memur namzedi 

4 
5 
6/II 
9 

10 
11 
12 
14 
16 

Malzeme dairesi 

Malzeme dairesi reisi 
» reis muavini 

Başmüfettiş 
S. I. Müfettiş (kimyager) 

» » 
Sipariş şefi 
S. I I . Müfettiş 
Evrak dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Sipariş memuru 
Müdekkik 
Muhasip 
S. I. Memur 
S. I I . » 

3 
5 
6/1 
6/II 
6 /H 
7 
8 
8 
9 
9 

10 
11 
12 
14 

Hukuk işleri müdürlüğü 

Hukuk işleri müdürü 4 
Müşavir avukat 4 
Hukuk işleri müdür muavini 5-
S. I. Avukat 5 
s. ıı. » 6/n 
Kalem âmiri 9 

6 
1 
1 
1 

11 

44 

1 
1 
1 
4 
6 
8 

10 
12 

8 

51 

1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
6 
8 
9 

15 
14 

68 

Memuriyetin nev'i Derece Adjsd 

Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. H. » 

10 
11 
12 
14 

1 
1 
1 
il 

Daire müdürlüğü 

Daire müdürü 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. I I . » 
S. I. Şoför 
Memur namzedi 
Aşçıbaşı 
S. I. Hademe 
S. II. » 
S. I. Bekçi 
S. I I . » 
S. II. Hamal 

9 
11 
12 
14 
14 
16 
17/II 
18/11 
18/111 
18/11 
18/111 
19/11 

İşletme müdürlükleri 

S. I. İşletme müdürü 
S. II . » > 
Müfettiş 
işletme âmiri 
Evrak ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
Muhasip 
S. I. Memur 
S. II. » 
Memur namzedi 

Haydarpaşa satınalma komisyonu 

Müfettiş 
S. I. Müfettiş 
Kalem âmiri 
Sipariş memuru 
Müdekkik 
Masa şefi 

İ l 

1 
1 
1 
2 

2 
l 

23 
110 

6 
10 
36 

196 

3 
4 
5 
6/1 
8 
9 
10 
11 
11 
12 
14 
16 

8 
4 
3 
2 
;7 
10 
27 
Ş6 
41 
72 
İ2 
38 

320 

4 
6/n 
9 
9 
10 
11 

1 
2 
2 
12 
İl 
1 
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Memuriyetin nev'i 

S. I. Memur 
S. II. » 
Memur namzedi 
Kopyacı 

İşletme hekimlikleri 

Başmüfettiş (doktor) 
Mütehassıs doktor 
S. I. Doktor 
S. II. Doktor 
S. I I I . Doktor 
S. III. Doktor (dişçi) 
S. I. Eczacı 
S. II. Eczacı 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II. » 
S. II . » (Sıhhat memuru) 
Eczacı kalfası 
Memur namzedi 
Hemşire 
Hastabakıcı 
S. I. Bekçi 

Derece 

12 
14 
16 
17/111 

Aded 

5 
4 
1 
1 

6/1 
6/1 
6/II 
7 
8 
8 
9 

10 
11 
12 

14 
14 
14 
16 
17/1 
17/11 
18/11 

İşletme hukuk işleri amirlikleri 

İşletmeler daire memurlukları 

Masa şefi 11 
S. I. Memur 12 
S. I. Hademe 18/II 
S. II. » 18/IH 
S. I. Bekçi 18/11 
S. II. » 18/111 

20 

10 
1 
8 

50 
13 
12 
17 
11 

1 
1 
4 

14 
24 

1 
13 
13 

1 

194 

Hukuk işleri âmiri 
S. I. Avukat 
S. II. » 
Kalem âmiri 
S. I. Memur 
S. II. » 

6/II 
5 
6/II 
9 

12 
14 

2 
2 

18 
1 
5 
6 

34 

1 
2 

180 
230 

11 
9 

433 

Memuriyetin nev'i Derece 

İşletmeler yol başmüfettişlikleri 

Yol başmüfettişi 
S. I. Yol müfettişi 
Mühendis şube şefi 
Emniyet tesisatı müfettişi 
S. II. Diplomalı mühendis 
S. I. Telgraf müfettişi 
S. I. Şube şefi 
S. I. Merkez fen memuru 
S. II. Şube şefi 
S. II. Telgraf müfettişi 
S. II. Merkez fen memuru 
S. I. Ustabaşı 
Kalem şefi 
S. II. Ustabaşı 
S. I. Kısım şefi 
Masa şefi 
Muhasip 
S. I. Ressam 
S. I. Memur 
S. II. Kısım şefi 
S. II. Ressam 
S. II. Memur 
S. I. Telefon tesisat memuru 
S. II. » » > 
S. II. Şoför 
Memur namzedi 
Telefoncu 
S. II. Bekçi 
Geçit bekçisi 
Drezinör 

6/1 
6/II 
7 
7 
8 

9 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
14 
14 
15 
15 
16 
17/111 
18/111 
19/1 
19/1 

işletmeler cer başmüfettişlikleri 

Cer başmüfettişi 6/1 
S. I. Cer müfettişi 6/II 
S. II. Atelye müdürü 6/II 
S. I. Elektrik işleri şefi 7 
S. II. Mühendis cer müfetişi 7 
S. I. Atelye şube âmiri 8 
S. II. Cer müfettişi 8 
Mühendis depo şefi 8 
S. II. Elektrik işleri şefi 8 
S. I. Depo şefi 9 
Kalem âmiri 9 
S. II. Atelye şube âmiri 9 
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Memuriyetin nev'i Derece Aded 

Kalem şefi 
S. I. Ustabaşı 
S. II. Depo şefi 
Başmakinist 
S. I. Makinist 
Masa şefi 
S. I. Memur 
Başrevizör 
S. I. Sabit makinist 
S. 1. Nezaret makinsti 
S. II. Makinist 
Mezun ateşçi 
S. I. Revizör 
S. I. Şoför 
S. II. Nezaret makinisti 
S. II. Memur 
Puyantör 
S. II. Şoför 
S. II. Revizör 
S. IH. Şoför 
Memur namzedi 
S. I. Ateşçi 
Revizör muavini 
S. TL Ateşçi 
Pompaeı 
Gardvagon 
Sabit makin a ateşçisi 
S. I. Bekçi 
Mağazacı 
S. II. Bekçi 

10 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
16 
10 
1G 
17/1 
17/1 
17/11 
17/IT 
18/1 

18/1 
18/11 
17/111 
18/111 

10 
9 

67 
48 

292 
24 
36 
24 

1 
51 

295 
465 
102 

15 
32 
63 
24 
12 

101 
4 
5 

521 
29 

579 
175 
696 
240 

57 
57 
91 

4203 

İşletmeler hareket başmüfettişlikleri 

Hareket başmüfettişi 
S. I. Hareket müfettişi 
S. II. » » 
S. I. Gar şefi 
S. I I . Gar şefi 
Kalem âmiri 
Müfettiş muavini 
S. I. İstasyon şefi 
Kalem şefi 
Masa şefi . 
S. II. İstasyon şefi 
S. I. Tren muayene memuru 
S. I I I . İstasyon şefi 
S. I. Memur 

<»— 

- 6/1 
6/II 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 

10 
21 
30 
18 
61 

1 
13 

132 
5 
4 

345 
18 

488 
14 

( S. Sa^ 

Memuriyetin nev'i Derece Âcjed 

S. II. Tren muayene memuru 
S. I. Ambar muhasibi 
Hareket memuru 
S. II. Ambar muhasibi 
S. İL Memur 
Başyardımcı 
S. I. Şeftren 
S. 1. Yardımcı 
Başmanevracı 
S. II. Şef tren 
S. II . Yardımcı 
Memur namzedi 
Bagaj kondoktoru 
Kondoktor 
S. I. Manevracı 
Kopyacı 
S. II. Manevracı 
S. I. Lâmbacı 
Amele çavuşu 
S. İL Lâmbacı 
S. I. Bekçi 
Gardfren 
S. I. Makasçı 
S. II. Bekçi 
Hamalbaşı 
S. TL Makasçı 
S. I. Hamal 
S. T. Amele 
S. II. » 
S. II. Hamal 

12 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
17/11 
17/11 
17/111 
17/III 
18/1 
18/1 

18/IT 
18/11 
18/11 
18/111 
18/IIT 
18/111 
19/1 
19/1 
19/1 
19/11 
19/11 

18 
99 

703 
120 

9 
84 

225 
262 

59 
330 
268 
538 
276 
498 
137 
43 

127 
23 

2 
14 

100 
1168 
840 
170 
23 

700 
92 
11 

5 
247 

83bl 

Haydarpaşa liman ve rıhtım başmüfettişliği 

Liman ve rıhtım başmüfettişi 
S. I. Müfettiş 
Liman .şefi 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
S. I. Ustabaşı 
Masa şefi 
Deniz başmemuru 
S. I. Memur 
S. I. Römorkör kaptanı 
S. I. Römorkör makinisti 
S. I. Ambar muhasibi 
S. II . Memur 

. 6/1 
6/II 
9 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
13 
14 

2 
2 

! 2 
2 

: 7 
1 
3 
1 

:7 
1 

12 
14 
2 

i 
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Memuriyetin ı 

S. II. Römorkör maki 
S. I. Yardımcı 
S. II. Telefon tesisat 
ti. II. Yardımcı 
Mülâzım römorkör k 

tıev H 

nişti 

memuru 

apt a m 
Müiâzim römorkör makinisti 
Mavna kaptanı 
Dalgıç 
Telefoncu 
Römorkör ateşçisi 
ti. 1. Hademe 
ti. II. » 
S. 1. Bekçi 
S. 11. » 
Mağazacı 
ti. I. Yol çavuşu 
Amele çavuşu 
Tayfa 
S. 1. Amele 
S. 11. » 

Derece 

14 
15 
15 
16 
16 
16 
17/1 
17/1 
17/111 
18/1 
18/11 
18/111 
18/11 
18/111 
17/111 
15 
18/1 
18/1 i l 
19/1 
19/1! 

Aded 

1 
17 

1 
3 

2 
1 

2 
1 
6 
3 
1 

39 
5 
3 
i 
5 

16 
9 
4 

Memuriyetin ne v 'i Derece Aded 

Mağazalar 

175 

ti. I. Mağaza şefi 
Kalem âmiri 
Sipariş memuru 
Müdekkik 
ti. I. Şefreyyorı 
Muhasip 
ti. I. Memur 
S. I I . » 
Memur namzedi 
ti. IH. Şoför 
Kamyon şoförü 
Mağazacı 
Amele çavuşu 
ti. I. Hademe 
S. II . » 
ti. !. lîakçi 
ti. II . » 
ti. i. Aniük 
ti. II. » 

6/11 
9 
9 

10 
10 
11 
12 
14 
16 
16 
17/111 
17/111 
18/1 
18/11 
18/111 
18/11 
18/111 
19/1 
İD/ IJ 

8 
8 
,Q 

11 
17 
39 
39 
45 
17 
3 
1 

29 
10 
11 
6 

15 
20 

135 
110 

532 

vı jınıı-i ı /' ı J'J n ı. ı in ı\ L'i'Jiy vı 

Tescillini ve sevk 

Tesellüm şefi 
T e s e i l ü m ş e. fi ( K i t u y a s>- e r) 
Kalem âmiri 
ti. I. Kimyager 
Sipariş memuru 
Müdekkik 
S. 1. Şefreyyon 
Masa şefi 
ti. I. Memur 
ti. II. » 
Lâboratuvar kalfası 
Mağazacı 
Amele vaçuşu 
S. I. Bekçi 
S. II. » 
ti. I. Hademe 
S. II. » 
S. I. Amele 
S. II. » 

m 

\ l l l l i i JL1J.1İTI 

şefliği 

7 
7 
9 
9 
9 

10 
10 
11 
12 
14 
14 
17/111 
18/1 
18/11 
18/111 
18/11 
18/111 
19/1 
19/11 

' 

t 
1 
1 

o 
3 
1 
7 
1 
5 
5 
6 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
o 

30 
10 

85 

Yol, atölyesi 

Yo! atölyesi müdürü 
ti. I. .A tel ye müdür muavini 
Yol başmüfettişi 
ti. I. Yol müfettişi 
ti. İL Yol atölye m intaka mühen
disi 
Emniyet tesisatı müfettişi 
S. İT. Müfettiş (Kurs müdürü) 
Kalem âmiri 
S. II . Şube şefi 
S. TT. Atelye şube âmiri 
Kalem şefi 
ti. 11. Merkez fen memuru 
ti. I. Ustabaşı 
Muhasip 
ti. T. Kısım şefi 
ti. II. Ressam 
ti. II . Kısım şefi 
ti. 1. Memur 
Başrevizör 
Başpuvantor 
ti. II . Makinist 
ti. II . Memur 

5 
Ü/I 
6/1 
6/11 

7 
7 
8 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
14 

1 
I 
o o 

3 

8 
3 
1 
1 
5 
4 
4 
8 
6 
6 
6 
4 
3 
7 
3 
ı 
1 

16 
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Memuriyetin nev'i Derece Aded 

S. I, Revizör 
Lâboratuvar kalfası 
Puvantör 
Memur namzedi 
Maviei 
Kamyon şoförü 
Telefoncu 
S. II . Ateşçi 
Aşçıbaşı 
Sabit makina ateşçisi 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 
S. II . Bekçi 
S. II. Hademe 

14 
14 
15 
16 
17/111 
17/111 
17/111 
17/11 
17/11 
18/1 
18/11 
18/11 
18/111 
18/TII 

Eskişehir cer atelyesi 

4 
1 
5 
8 
1 
5 
2 
2 
2 
2 
5 
3 

15 
19 

169 

S. 1. Atelye müdürü 
S. I. » » muavini 
S. I. Diplomalı mühendis 
Fabrika kısım âmiri 
S. I. Atelye şube âmiri 
S. I. Merkez fen memuru 
Evrak ve dosya âmir 
S. 11. Diplomalı mühendis 
S. II. Atelye şube âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
S. II. Merkez fen memuru 
S. I. Ustabaşı 
Başressam 
S. I. Ressam 
Masa şefi 
Muhasip 
S. II. Ustabaşı 
S. I. Makinist 
S. I. Memur 
Baspuvantör 
S. II. Ressam 
S. I. Sabit makinist 
S. II. Memur 
Puvantör 
Memur namzedi 
S. T. Ateşçi 
Aşçıbaşı 
Hastabakıcı 

5 
6/1 
6/11 
6/1T 
8 
8 
S 
S 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
14 
15 
16 
17/1 
17/11 
17/11 

1 
2 
4 
4 

10 
5 
1 
q 

4 
1 
6 

10 
27 

1 
6 
-» 
1 
1 
2 

12 
1 

11 
3 

19 
15 
11 

2 
o 
3 

Memuriyetin nev'i 

Maviei 
S. II. Manevracı 
Şakirt 
Sabit makine ateşçisi 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 
S. II. » 
S. II. Bekei 

Derece 

17/111 
17/111 
18/1 
18/1 
18/11 
18/11 
18/TII 
18/111 

Halkapınar cer atelyesi 

S. I. Atelye müdür muavini 6/1 
Atelye işletme mühendisi 7 
S. I. Atelye şube âmiri 8 
S. II. Atelye şube âmiri 9 
Kalem âmiri 9 
S. II. Merkez fen memuru 10 
S. I. Ustabaşı 10 
S. II. » 11 
S. I. Memur 12 
Baspuvantör 12 
S. II. Ressam 12 
S. 1. Sabit makinist 12 
S. II. Memur 14 
Puvantör 15 
Memur namzedi 16 
Aşçıbaşı 17/11 
Sabit makine ateşçisi 18/T 
S. I. Bekçi 18/11 
S. II. » 18/111 

Yedikule cer atelyesi 

S. I. Atelye müdür muavini 6/1 
Atelye işletme mühendisi 7 
S. I. Atelye şube âmiri 8 
S. I. Merkez fen memuru 8 
S. II. Atelye şube,âmiri 9 
Kalem âmiri 9 
S. I. Ustabaşı 10 
S. I. Memur 12 
Baspuvantör 12 
S. II. Ressam 12 
S. II. Memur 14 
Puvantör 15 
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Memuriyetin nev 'i 

Aşçıbaşı 
Sabit makine ateşçisi 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 

— 60 — 
Derece Aded 

Sivas cer atelyesi 

S. I. Atelye müdürü 
S. I. Atelye müdür muavini 
S. I. Diplomalı mühendis 
Fabrika kısmı âmiri 
S. I. Merkez fen memuru 
S. I. Atelye şube âmiri 
S. II. Diplomalı mühendis 
Evrak ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
S. II. Atelye şube âmiri 
Kalem şefi 
S. II. Merkez fen memuru 
S. I. Ustabaşı 
Başressam 
S. I. Ressam 
S. II. Ustabaşı 
Masa şefi 
S. I. Makinist 
S. I. Memur 
Başpuvantör 
S. I. Sabit makinist 
S. II. Ressam 
S. II. Memur 
Puvantör 
Memur namzedi 
Aşçıbaşı 
Hastabakıcı 
Maviei 
Magazaeı 
Şakirt 
Sabit makine ateşçisi 
S. I. Bekçi 
S. T. Hademe 
S. II. » 
S. TT. Bekçi 

17/11 
18/1 
18/11 
18/11 

5 
6/1 
(J/II 
6/II 
8 
8 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
14 
15 

•16 
17/11 
17/11 
17/ITT 
17/ITT 
18/1 
18/1 
18/TT 
18/11 
18/IIT 
18/ITT 

i 

3 
15 

o 

47 

Memuriyetin nev'i 

deli ek madeni 

1 
2 
2 
4 
3 
6 
5 
1 
1 
8 
•> 

12 
20 

1 
4 
8 
3 
2 
3 
1 
3 

13 
17 
13 
20 

2 
o 

3 
12 

9 

14 

212 

İşletme âmiri 
S. î. Diplomalı mühendis 
S. II. Merkez fen memuru 
Masa şefi 
S. I .Sürveyyan 
S. I. Sabit makinist 
S. II. Memur 
Puvantör 
Memur namzedi 
S. I. Bekçi 

Matbaa 

S. I. Atelye müdür muavini 
S. İT. Atelye şube âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
S. T. Ustabaşı 
Masa şefi 
S. I. Ressam 
S. I. Memur 
S. II. » 
S. T. Şoför 
Memur namzedi 
Mağaza e. ı 
S. T. Hademe 
S. T. Bekçi 
S. II. » 
S. TT. Amele 

Derece 

6/1 
6/T.T 

10 
11 
12 
12 
14 
15 
16 
18/TT 

fi/T 
9 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
14 
14 
16 
17/ITT 
1R/TI 
18/TT 
18/HT 
19/TT 

P-'vr'rıtolv meslek mrkfchî 

Mü Telli;; (Müdür) 5 
Başmüfettiş (Müdür muavini") 6/1 
Kalem fimin 9 
Kalem fimin (Öğretmen) 9 
Muhasip I 1 
S. T. Memur (Ambar memuru) 12 
Aşçıbaşı 17/11 
S. I. Hademe 18/TT 
S. İT. » 18/TTI 
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Memuriyetin nev'i 
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Derece Adeti 1 Memuriyetin nev'i 

Eskişehir talebe pansiyonu 

Kalem amiri (Pansiyon müdürü) 9 
Masa şefi (Muallim) 11 
S. I. Memur 12 
S. I. Memur (Müzakereci mual
lim) 12 
S. II. Memur 14 
Hemşire 17/1 
Aşçıbaşı 17/11 
S. I. Hademe 18/11 
S. II. » 18/111 
S. II. Amele 19/11 

Konya talebe -pansiyonu 

Kalem âmiri (Pansiyon müdürü) 
Kalem şefi 
S. T. Memur (Muallim) 
S. İT. » » 
Başhemşire (talebe annesi) 
Aşçıbaşı 
S. I. Hademe 
S. II. Bekçi 
S. I. Amele 
S. II. » 

9 
10 
12 
14 
14 
17/TI 
18/11 
18/IIT 
19/1 
19/TT 

Eskişehir sanat okulu 

Fabrika, kısım âmiri (Okul mü
dürü) 
S. I. Atelye şube, âmiri (Okul 
müdür muavini) 
S. TT. Atelye şube âmiri (Sanat 
öğretmeni) 
Kalem âmiri 
Kal (MU şefi 
Kabın şefi (Orüı tedrisat öğret
meni) 
Kaleni şefi ( Jimnastik öğret
men i) 
Kalem şefi (Elişi öğretmeni) 
Kalem şefi (Miizakereei) 
Kalem şefi (izahat öğretmeni) 
S. I. Ustabaşı (Atelye ustabasısı) 10 

19 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
4 

18 

6/IT 

8 

9 
9 

10 

10 

10 
10 
10 
10 
10 

1 

1 

2 
1 
1 

4 

1 
1 
2 
o 

2 

Amelî öğretmen) 
» » 

[Sipariş ustası) 

Muhasip 
S. I. Memur 
S. I. Montör 
S. II . » 
S. II . » 
S. İT. Memur 
Puvantör 
Memur namzedi 
Hastabakıcı 
Aşçıbaşı 
Sabit makine 
ferci) 
S. I. Hademe 
S. II. Bekçi 
S. II. Hademe 
S. I. Amele (çamaşırcı) 
S. II. Amele (ütücü ve yamacı) 

ateşçisi (Kalori-

üerece 

11 
12 
12 
13 
13 
14 
15 
16 
17/11 
n/n 
18/1 
18 /n 
18/111 
18/111 
19/1 
19/11 

Müteferrik müstahdemin 

S. II. Atelye şube âmiri 
S. II. Memur 
S. T. Ateşçi 
S. II. » 
S. I. Bekçi 
S. II . » 
Bahçıvan 

9 
14 
17/1 
17/11 
18/11 
18/111 
18/11 

Derince trav-ers fabrikası 

S. I. Atelye müdürü 5 
S. I. Diplomalı mühendis (Or
man mühendisi) 6/II 
S. II. Doktor 7 
S. II. Merkez fen memuru 10 
S. I. Şefreyyon 10 
Muhasip 11 
S. I. Makinist 11 
S. I. Memur 12 
Başpuvantör 12 
S. I. Sabit makinist 12 
S. II. Memur 14 
S. I. Şoför 14 
S. TT. Sabit makinist 16 
Sabit makine ateşçisi 18/1 
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62 
Memuriyetin nev'i Derece Aded 

S. II. Bekçi 
S. II. Hademe 
Bahçıyan 

18/111 S 
18/111 4 
18/11 1 

50 

TRABZON - İRAN TRANSİT YOLU OTOBÜS, 
KAMYON VE OTOMOBİL İSLETMESİ 

İşletme müdürlüğü 
S. II. işletme müdürü 4 
Kalem âmiri 9 
Masa şefi 11 
S. I. Memur 12 
S. II. Hademe 18/III 
S. II. Bekçi 18/III 

Cer 
S. II. Depo şefi 
S. I. Ustabaşı 
S. I. Memur 
S. II. » 
S. I. Şoför 
S. I I . » 
S. I I I . » 
Mağazacı 
S. II . Bekçi 
S. I I . Hamal 

10 
10 
12 
14 
14 
15 
16 
17/111 
18/111 
19/11 

1 
1 
1 
2 

12 
27 
23 

1 
3 
2 

Muhasebe 
Masa şefi 
S. 1. Memur 

11 
12 

73 

Memuriyetin nev'i Derece Aded 

S. I I . Veznedar 
S. I I . Memur 
S. I I . Hademe 

Hareket 
S. II. Hareket müfettişi 

S. I. istasyon şefi 
S. I I . » » 
S. I. Tren muayene memuru 
S. I I I . istasyon şefi 
Hareket memuru 
S. 1. Bekçi 
S. I I . » 
S. I I . Hademe 
S. I. Hamal 
S. I I . > 

Hekimlik 
S. I. Doktor 
S. II. Hademe 

S. II . Avukat 
Hukuk 

8 
10 
11 
11 
12 
14 
18/11 
18/111 
18/111 
19/1 
19/11 

6/II 
18/111 

6/II 

Masraf tertibinden ücret alanlar 
S. I. Şefreyyon 10 

Mağazacı 17/111 
S. II . Bekçi 18/111 
S. I I . Amele 19/11 

12 1 
14 1 
18/111 1 

23 

6 

1. Umumî yekûn dahilinde kalmak şartiyle ihityaç görüldüğü takdirde tahsisatları aynı 
madde dahilinde bulunan kadrolar arasında münakale icrasına Umum müdürlük salâhiyettardır. 

2. Masraf tertibine dahil bulunan mühendisler, telgraf çavuşları, sürveya-nlar, yol bekçileri, 
sefmontör ve montörler, sabit makina makinist ve ateşçileri, amele çavuşları, amele, lavajcı, yol 
çavuş ve muavinleri ve hamallarla 3173 numaralı Barem kanununa ilişik (2) numaralı cetvelde 
yazılı bulunan müstahdemler ve (3656)' numaralı kanunun 19 ncu maddesine istinaden istihdam 
edilecek steno ve mekanoğrafların aded kadroları, ihtiyaca göre Umum müdürlükçe tâyin olunur. 

3. Leninakan ve Meydanıekbez ile Uzunköprü - Svilengrad arasında, Türk toprağı haricin
deki demiri/olu kısımları uda vazife e/ör en yol, cer ve hareket memur ve müstahdemlerinin ücretlerine 
•ilâveten müteferrika tertibinden verilecek tahsisatların miktarları Umum müdürlükçe tâyin olunur. 

4. İdare hastaneleri başhekimliklerini ifa eden mütehassıs doktorların ücretlerine ilâveten 
müteferrika tertibinden verilecek tahsisatın miktarları Umum müdürlükçe tâyin olunur, 
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Nakil vasıtaları kadroları 

No. Nev'i 

1915 Hasta nakliye 
kamyoneti 

1910 Sıhhiye otobüsü 
304 Kamyon 

260 » 

2157 » 
2320 » 

Markası Motor No. 

Ford 

Hudson 
Ford 

Şevrole 

Fordson 
Ford 

721 

59-A 

1163 

» 

Motosiklet 

Bisiklet 

Binek atı 

Bisiklet 

Şevrole 

D. K. V. 

N. S. U. 

Adi er 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

18263599 Merkez "emrinde (Aydın hattından devre 

152500 » » 
5199872 İdarî malzeme nakliyatı için İzmir matb 

hizmetinde 
836573 Haydarpaşa mağazası hizmetinde (S. S 

hattından devren) 
5119770 Ankara mağazası hizmetinde 
3409530 Ankara mağazası hizmetinde (S. Sahil 

tından devren) 
12909G6 izmir mağazası hizmetinde (S. Sahil hat 

dan devren) 
835501 İzmir mağazası hizmetinde (Aydın hatt 

mubayaasrndaki kıymeti) 
847962 Merkez hizmetinde (Vekâlet ve sair deva 

irtibatı temin için) 
1333231 Malatya işletmesi için (Şehirin uzaklığı 

layısiyle irtibatı temin için) 
1179752 Adana işletmesi hizmetinde (Şehirin uza 

ğı dolayısİ3Tle irtibatı temin için) 
Çeltek maden mühendisliği hizmetinde 

Yeniden alınacaklar 
7 nci işletme için (Şehirin uzaklığı dol 
siyle irtibatı temin için) 
2 nci işletme emrinde (Karabük tesellüm 
rosu ile istasyon ve fabrika arasında irtib 
temin için) 
Merkez emrinde (Vekâletlerle idare ara 
da irtibatı temin için) 



D - CETVELİ 

Ücretsiz seyahat etmek hakkını haiz olanlar 

1. _._ Devlet demiryolları işletme idaresi me
mur ve müstahdemlerinden hatların teftiş, inşa, 
tamir, muhafaza, idare ve işletme işleriyle mu
vazzaf ve sıhhi işler ve teşkilâtta vazifedar bulu
nanlardan bu vazifeleri ifa için gidip gelenler; 

2. —- Gidiş ve gelişlerinde muvakkat bir va
zife ve memuriyetin ifası için başka bir yere 
gönderilen ve getirilenlerle sabit vazifelerde 
olup bulundukları yerden diğer yerlere neklen 
tâyin olunanlar, veya askerî hizmetlerini ifa 
için ayrılanlar (Gidecekleri yere kadar), yeni
den tavzif ve tekaüt edilen, kadro ve teşkilât 
veya idarî sebeplerle açığa çıkarılan, istifa eden 
veya hizmetten affolunan Devlet demiryolları 
memurhırı ile müstahdemleri ve aile beyanneme-
lerinde yazılı aileleri efradı (kendi ev eşyaları 
ve ehlî hayvanatı dahil) ; 

Ancak idareye intisap müddeti altı ayı dol
durmadan istifa edenlere ve aileleri efradına bu 
teshilât yapılmaz, 

3. — Senede bir defaya münhasır olmak üze-
TC umum şebeke üzerinde arzu ettikleri yere ka
dar gidiş ve gelişlerinde Devlet demiryolları is
letme idaresinin memur ve müstahdemleri ile ai
le beyannamelerinde yazılı aileleri efradı ve 
memur ve ailesiyle birlikte seyahat etmek mec
buriyetinde bulunan hizmetçiler (bagajları da
hil.) Ancak fevkalâde hallerin devamı müdde-
tirıee bu müsaade fevkalâde zaruretlere hasredi-
lecektir. 

4. — Ölüm, doğum, evlenme, boşanma gibi 
hallerde iaşe mükellefiyeti memura teveccüh 
eden aile efradı (Gidecekleri yere kadar kendi 
ve ev eşyaları ehlî hayvanatı dahil), ile vefat 
eden memur ve müstahdemin aile beyannamele
rinde yazılı ailesi efradı (Gidecekleri yere ka
dar kendi ve ev eşyaları ve ehlî hayvanatı da
hil), ve ölenlerin cenazeleri (ailelerinin arzu et
tiği mahalle kadar) ; 

5. — Ahvali sıhhiyeleri dolayısiyle başka ma
halle gitmelerine lüzum gösterilen memur ve 
müstahdemlerle aile beyannamelerinde yazılı ai
leleri efradı (500 kiloya kadar eşyaları dahil) ; 

Bu suretle gönderilecek çocuklar 15 yaşından 
küçük olduğu takdirde aile efradından birisi re

fakat edebileceği gibi aile efradından birisinin 
aynı sebeple gönderilmesi halinde 15 yaşından 
aşağı çocuklarından biri beraber gidebilir. 

(i. Bütçeden harcırah itasını icabettiren 
hallerde Devlet demiryolları ve limanları İş
letme umura müdürlüğü memur ve müstahdem
ler iyle aileleri efradı, Trabzon - Iran transit 
işletmesi vesaitinde meccanen seyahat ederler; 

7. — Devlet demiryolları ve limanları Umu
mî idaresi memur ve müstahdemlerinin çocuk
larından tahsil müddetleri zarfında mektep 
bulunan en yakın mahalle gidip gelecekler, her 
yolcu katarında inzibatı temine memur resmî 
elbise giymiş ve 12 nci dereceden en fazla iki 

polis ve bir askerî inzibat memuru ile vazif eten ka
tarda bulunması icabeden gümrük memurları 
ile dahilî ve millî emniyet için Münakalât ve
kâletinin alâkadar vekâletlerle birlikte tesbit 
edeceği miktardaki kartları hâmil olan sivil 
veya formalı zabıta memurları ve ayda bir 
defaya münhasır olmak üzere çarşısı bulıın-
mıyan veya mevcut çarşısı ihtiyacı temin ede-
miyen mahallerden erzak tedarik etmek üzere 
en yakın kasaba ve şehirlere gidecek memur
lar ve beyannamelerinde yazdı aile efradından 
birisi, (10 yaşını ikmal etmemiş çocuklar anne
leriyle birlikte seyahat edebilirler), ve idare
nin talebe pansiyonlarında okuyan çocuklardan 
tatil zamanlarında aileleri nezdine gidip gele
cek olanlar; 

8. — Vazife icabı olarak ayrıca yol masrafı 
almamak ve kendi hudutları dahiline münha
sır ve hat güzergâhındaki vilâyet, kaza ve na
hiyelere maksur kalmak üzere seyahat eden 
umumî müfettişler, valiler, kaymakamlar, na
hiye müdürleri, vilâyet ve kaza jandarma ko
mutanları, emniyet müdür ve âmirleri (Müd
deiumumi ve muavinlerinin de meccanen seya
hatleri temin edilir) ; 

9. — Yol parası almamak şartiyle demiryol
ları güzergâhındaki Devlet telgraf, telefon ve 
radyo merkezleriyle hatlarının, inşa, tesis, ta
mir, teftiş ve murakabe işleriyle alâkadar me
murlara Münakalât vekilinin tensibi ile mm-
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taka veya şebekeye mahsus hizmet kartı veri
l i r ; 

11. — Banliyö güzergâhında oturan Devclet 
yolu şirketleri veya ecnebi demiryolları me
murlarından Devlet demiryolları üzerinde se
yahat edecek olanlar ve aileleri; 

1. —• Banliyö güzergâhında oturan Devlet 
demiryolları memur ve müstahdemleri (Yalnız 
ikametgâh ile vazife arasında gidiş ve geliş); 

12. — Kendilerine servis vagonu tahsis olu-

1. — Senede bir defaya münhasır olmak üze
re, Devlet demiryolları işletme idaresi memur 
ve müstalıdemleriyle aile» beyannamelerinde ya
zılı aileleri efradı; 

Devlet demiryolları memur ve m 

' 1. — Devlet demiryolları memur ve müstah
demlerinin tabi bulunduğu şerait dahilinde Na-
fiaya bağlı demiryolları inşaat dairesinin maaşlı 
ve ücretli memurları ve müstahdemleri ve henüz 
tamiratı işletmiye devredilmemiş kısımlarda ta
mirat ve bakım işlerinde çalışan kısmı şefleri ve 
yol çavuşları (diğer yevmiyeliler hariç) Müna
kalât vekâleti Nakliyat ve tarife daireleri memur 
ve müstahdemleri ve işletmedeki usulüne tevfi
kan Devlet demiryolları ve limanları genel hat 
komutanlığı reis ve âzalariyle hat komutanları 
ile demiryolları alayı subay ve gedikli erbaşları 
ve bu fıkrada yazılı memurların aileleri efradı; 

2. — Staja verilecek ve stajda bulunan su
baylar umumiyetle idare memurları gibi aile eş-
yalariyle birlikte nakledilirler; 

Gedikli erbaşlarla erlerin staja çıkışları ve 
dönüşleri Devlet demiryolları memurları gibi 
idarece meceanen temin edilir. 

Stâjiyerlerin yetişmesi ve disiplin bakımın
dan sık, sık teftiş edilebilmeleri için demiryol 
alay komutanı ve muavinine, demiryolu şube 
müdürüne, işletme tabur komutanlarına, subay 
ve erbaşlarla erleri çalışan işletme bölük ko
mutanlarına kıtalarının bulunduğu ve staj gör
düğü mıntakalara şâmil olmak üzere hizmet 

nan yüksek zatların kendi arzu ve muvafakat-
leriyle servis vagonlarında seyahat ettirecekleri 
kimseleri; 

13. — İşletmeye açılacak hatlar için tertip 
edilen tören trenlerinde seyahat edenler; 

14. — Adedi 10 nu geçmemek şartiyle Dev
let demiryolları umum müdürlüğü mensuplarına 
Denizyolları umum müdürlüğünün teklif ve Mü
nakalât vekilinin tensibi ile ve mütekabil olmak 
üzere nama mahsus kart verilir. 

2. — Mütekabiliyet şartiyle mücavir demir
yolu şirketleri veya ecnebi demiryolları memur-
lrıiındaıı Devlet demiryolları üzerinde seyahat 
edecek olanlar ve aileleri. 

3. — Demiryol muhafaza taburları veya bu 
maksat için istihdam edilen diğer kıta men
supları ve bunların hasta ve yaralıları ile lü
zumlu vesait, levazım, teçhizat ve ağırlık ve 
hayvanları ve devamlı işleri için celp ve te
darik ve tevzi edilecek yiyecek ve içecek mad
deleri tabur mıntakaları dahilinde demiryolla
rı üzerinde parasız nakledilir; 

Mezkûr kıtaların subaylariyle karakol, ko* 
mutanlığı vazifesini yapan erbaşlarına vej er
zak tevziine memur olanlara muayyen mıntaka
ları dahilinde yapacakları vazife seyahatleri 
için mmtaka hizmet kartı verilir; 

Bu nakliyatın mıntakaları ve icra tarhları 
Umum müdürlük ile genel ha t kpmutanlığı ta r 

rafından müştereken tesbit edilir; 

4. — Demiryolları muhafaza kıtalarının ta
bur ve bölük komutanlarına vazife görecekle
ri mahallerdeki istasyon binalarında mesai oda
sı tahsis edildiği takdirde kira alınmaz. 

Tenzilatlı ücretle seyahat etmek hakkını haiz olanlar 

tahdemleri gibi seyahat edenler 

kartı verilir. 
Stajiyer bölüklerin eşya ve sair ihtiyaçları 

bölüklerin hizmetlerine mukabil meceanen nak
ledilir. (Alay merkezlerinden bölük mıntakala-
nna kadar ) ; 

C%;Şay^y52) 
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H - CETVELİ 

1932 malı yılı Bütçe kanunu No. 1978 

Madde 6. — Mudanya iskelesinin harp esna
sında Askerî demiryolları idaresince teediden in
şa edilmiş olmasından mütehassıl hukuk ve me-
nafii Mudanya belediyesine terkolunmuştur. 

Devlet Demiryollarına ait olup da işbu iskele
den geçecek olan malzeme, mahrukat, alât ve 
edevattan belediyece resim alınmaz. 

1934 malı yılı Bütçe kanunu No. 2478 

Madde 14. — Muayyen tarifeli vesait ile se
yahat eden yolculardan alınacak, nakliyat res
mi hakkındaki 10 nisan 1340 tarih ve 472 nu
maralı kanuna müzeyyel 25 haziran 1932 tarih 

ve 2030 numaralı kanunun 1 nci maddesiyle tâ
yin edilen 45 günlük müddet Devlet Demir
yolları ve limanları işletme idaresine münhasır 
olmak üzere 75 güne iblağ edilmiştir. 

1935 malı yılı Bütçe kanunu No. 2740 

Madde 13. — Devlet Demiryolları ve liman
ları işletme umumî idaresi, inşaat, balast, tra
vers, malzemei ferşiye, muharrik ve müteharrik 
edevat, kömür, kereste, demirköprüler ve ak
samı ile tahmil ve tahliye işleri için senesi büt
çesindeki tahsisatın nısfını tecavüz etmemek 

şartiyle âti seneye şâmil taahhüdat icrasına me
zundur. 

Madde 16. -— Devlet Demiryolları şebekeye 
mücavir şehir ve kasabalarla istasyonları ara
sında otobüs ve kamyon servisleri yapmağa me
zundur. 

1938 malî yılı Bütçe kanunu No. 3394 

Madde 10. — Her hangi bir sebeple kullanıl
mamış olduğu sabit olan biletlerin bedellerini 
iade etmeğe Umum müdürlük salâhiyettardır. 

Madde 13. — Ankara garı büfe ve gazinosu 
için tahsis edilen mütedavil sermaye ile yapı

lacak muamelât ve sarfiyat Muhasebei umumiye,, 
Arttırma, eksiltme ve ihale kanunları hükümle
rine ve Divanı muhasebatın vize ve murakabe

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

1939 malî yılı Bütçe kanunu No. 3602 

Madde 12. — Devlet Demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü istasyonlarında in
zibatı temin ile mükellef olan polis ve jandarma

lara, idare binaları müsait olduğu takdirde, mec-
canen yer tahsisine Umum müdürlük mezundur. 

1940 malî yılı Bütçe kanunu No. 3846 

Madde 12. — Devlet Demiryolları memur ve 
müstahdemleri için haftada (5) ve ayrıca senede 
(300) kiloyu geçmemek üzere getirilecek erzak ve 
eşya meccanen naklolunur. 

Mahrukat tedariki müşkül olduğu Umum mü
dürlükçe tesbit edilen mahallerle ara istasyonla

rında bulunan memur ve müstahdemlerin talep 
edecekleri mahrukat evliler için (2000) ve bekâr
lar için (1000) kiloyu geçmemek şartiyle ve na
kil ücreti dahil edilmeksizin hesap olunacak mali
yet üzerinden idarece temin edilir. 

» • - « 
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. Sayısı: 166 

1942 
Posta, telgraf ve telefon U. IVI 

bütçesi 



Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası (1/768) 

T. G. 
Başvekâlet 28 şubat 1942 

Kararlar dairesi müdürüğü 
Sayı : 6/846 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

îcra Vekilleri Heyetince 28.11.1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Posta, 
telgraf ve telefon Umum müdürlüğünün 1942 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası esbabı mucibesiyle 
mirlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Masraf bütçesi esbabı mucibesi 

Fasıl : 1 - Madde . 1 
Maaş 

Bu tertibe ilâve edilen 1 496 000 liradan 45 620 lirası 1941 malî yılında mevkuf tutulan idare 
hizmetlerinin genişlemekte olması dolayısiyle 1942 yılında istimaline lüzum görülen memuriyet 
kadrolarının fiili kadroya alınmasından 1 450 380 lirası da 4178 sayılı kanun mucibince maaşlara 
yapılan fevkalâde zamdan ileri gelmiştir. 

Fasıl : 1 - Madde : 2 
Açık maaşı 

Bu tertibe 1941 yılı için konulan tahsisattan senenin ilk altı ayı zarfında yapılan masraf 4178 
sayılı kanun mucibince ödenmesi lâzımgelen fevkalâde zammı da karşılayacağını göstermekte ol
duğundan geçen seneki tahsisat aynen ipka edilmiştir. 

Fasıl : 2 
Tekaüt ikramiyesi 

Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl : 3 - Madde : 1 
Merkez daimî memurları ücreti 

Bu tertipte görülen 4 496 lira fazlalık 4178 sayılı kanun mucibince ödenecek fevkalâde zam
ları karşılamak içindir. 

Fasıl : 3 - Madde 2 
Merkez müteferrik müstahdemleri ücreti 

Geçen seneki tahsisat 66 880 liradır arada görülen 24 081 lira farktan 9 360 lirası 1942 yılı 
için bazı müstahdem ücretlerinde yapılan zamlarla pul tabiyatı dolayısiyle vücuduna ihtiyaç 
hissedilen 250 lira ücretli bir pul ressamı ve 60 şar lira ücretli iki aded daktilonun kadroya ilâ
vesinden, geri kalan 14 721 lirası da 4178 sayılı kanun mucibince verilecek fevkalâde zamdan 
ileri gelmiştir. 
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Fasıl : 3 - Madde : 3 

Merkez muvakkat müstahdemleri 
Görülen 850 lira fazlalık daimî kadro ile görülmesi mümkün olmıyan bazı muvakkat hizmet 

lerin ifasını temin içindir. 

Fasıl : 4 - Madde : 1 
Vilâyet daimî memurları ücreti 

Bu tertibe mevzu tahsisat geçen seneye naza raıı 36 49G lira fazladır. 
Bu fazlalık 4178 sayılı kanunun tatbiki karşı Lığı dır. 

Geçen senenin aynıdır. 

Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl : 5 
Muvakakt tazminat 

Fasıl : 6 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 

Fasıl : 7 - Madde : 1 
Merkez tenvir ve teshini 

Geçen seneden 4 000 lira fazlasiyle 10 000 lira teklif edilmiş olması yakacak ve diğer levazım fi-
atlarının yükselmekte bulunmuş olmasından mütevellittir. 

Fasıl : 7 - Madde 2 
Merkez kırtasiyesi 

1941 malî yılının aynıdır. 

Fasıl : 8 
Temsil tahsisatı ve resmi kuşat masraftan 

Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl : 9 
Merkez müteferrikası 

Bu tertipte geçen seneye nazaran 3 500 lira bir fazlalık mevcut olup bu da eşya ve levazım fi-
atlanndaki tereffüden ileri gelmektedir. 

Fasıl : 10 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

Bu tertibe geçen sene konulan tahsisat 88 200liradır. 
Arada 61 800 lira bir fazlalık görülmekte ise de bu zam eşya ve levazım fiatlarında günbegün mü

şahede edilen yükselişleri karşılamak içindir. 

Fasıl : 11 - Madde : 1 
Vilâyetler tenvir ve teshini 

Bu tertibe geçen sene konulan tahsisat 120 000 lira idi. Yakacak ve tenvir levazımı fiatlarında gö
rülen artışlar 1942 yılı için 60 000 lira ilâvesini icabettirnıiştir. 

Fasıl : 11 - Madde : 2 
Vilâyetler kırtasiyesi 

Kırtasiye fiatlarında bu sene görülen yükseliş gelecek sene ihtiyacını karşılayabilmek için bu 
tertibe geçen seneden 25 000 lira fazla konulmasını icabettirmiştr. 

Fasıl : 12 
Vilâyetler müteferrikası 

Bu tertipte geçen seneye nazaran görülen 20 000 lira fazlalık eşya fiyatlarındaki yükseklik ve; 
merkezlerin müteferrikaya olan şiddetli ihtiyaçlarını karşılayabilmek maksadına matuftur. 
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Fasıl : 13. - Madde : 1 
r icar bedeli 

Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl : 13 - Madde : 2 
Mahkeme masrafları 

Geçen seneki tahsisat ihtiyacı karşılamağa kâfi gelmemiş olduğundan 1 000 lira ilâvesiyle 6 000 
liraya çıkarılması muvafık görülmüştür. 

Fasıl : 13 - Madde : 3 
Defatir ve evrakı matbua 

Bu tertibe geçen sene konulan tahsisat 200 000 liradan ibaret ise de kâğıt, karton, mukavva 
ve diğer tabı levazımı fiyatlarında görülen yükseliş dolayısiyle 100 000 lira fazla teklif edil
miştir. 

Fasıl : 13 - Madde : 4 
Matbua ve hesap makineleri mubayaa, tesis işletme ve idare masrai'lariyle memur ve müstahdemin 

ücret ve yevmiyeleri 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl : 13 - Madde : 5 
P. T. T. Mecmuası masrafı 

Geçen seneye nazaran 3 000 lira noksan teklif edilmiştir. 

Fasıl : 13 - Madde : 6 
Melbusat 

Geçen sene bütçesine konulan 200 000 lira tahsisattan 120 000 lirasiyle yalnız elbiselik kumaş 
alınabilmiş ve bakiyesiyle ancak ayakkabı tedariki mümkün görülebilmiştir. Halbuki müstah
demler için 6 000 takım elbise, palto ve ayakkabı yaptırılması icabetmekte olduğundan 270 000 
lirası 30 000 metre kumaş, 120 000 lirası 6 000 elbise ve paltonun dikiş ücreti ve 7 800 lirası 
6 000 ayakkabı parasına ait olmak üzere 468 000 liraya lüzum görülmüş, 32 000 lirası da bu ter
tibi alâkalandıran diğer masrafları karşılamak üzere geçen seneye nazaran 300 000 lira fazlasiyle 
500 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 13 - Madde : 7. 
Banka ile nakdî muamelelerin faiz, komisyon vesair masrafları. 

Geçen seneye nazaran 2 000 lira noksan teklif edilmiştir. 

Fasıl : 13 - Madde : 8 
Sigorta 

Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl : 13 - Madde : 9 
Süvari müvezzilerine verilecek hayvan yem bedeli 

Adli tebligat dolayısiyle istihdam edilmekte olan süvari müvezzilerinin hayvan yeni. bedeli 
olup beher hayvan için 10 lira olarak ödenmekte ise de arpa ve saman fiyatlarında görülen yükse
liş dolayısiyle bu miktarın kâfi gelmemekte ve bu yüzden müvezzilerin müşkül bir durumda bu
lundukları anlaşılmakta olduğundan bu ihtiyaçları tehvin için yem bedelinin 15 şer liraya çıka
rılması muvafık görülmüş ve bu maksatla geçen seneye nazaran % 50 fazlasiyle 270 000 lira tek
lif edilmiştir. 

Fasıl : 14 
Daimî memuriyet harcırahı 

Ahvali hazıra dolayısiyle memurların sık sık değiştirilmesi zarureti bu tertibe geçen sene ko-
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nulan tahsisatın kâfi gelmemesine ve sene sonlarına doğru 80 000 lira ilâvesine zaruret hisset
tirilmiş olduğundan 1942 yılı ihtiyacını karşılamak için geçen seneye nazaran 25 000 lira fazlakiyle 
125 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 15 
Muvakkat memuriyet harcırahı 

Ahvali hazıra dolay isiyle bazı merkezlerin zaman zaman takviyesi ve bilhassa tek şefle idare eiliılen 
merkezlerde hastalanan veya her hangi bir sebeple vazifesinden ayrılmak mecburiyetinde kalan 
şeflerin yerine diğer bir merkezden vekil göndermek mecburiyeti bu tertibe geçen sene koıjırauş 
olan 120 000 liralık tahsisatın kâfi gelmemesine sebep olmuş ve sene sonlarına doğru 80 0001 lira 
ilâvesine zdruret hissedilmiş olduğundan 1942 yılı ihtiyacını karşılamak için 150 000 lira teklifi 
muvafık görülmüştür. 

Fasıl : 16 
Müfettişler harcırahı 

Geçen senenin aynıdır. - , - , . , 

Fasıl : 17 
Bütçe kanununun 6 ncı maddesi mucibince verilecek ücret, yevmiye ve primler 

Vaziyeti hazıra dolayısiyle âmme hizmetlerinin günbegün artmakta bulunması ve buna rağmen 
memurlardan bir kısmının silâh altına alınmış olması dolayısiyle işlerin normal bir şekildle yü
rütülmesini temin için mevcut memurların mesai saatleri haricindeki çalışmalarının daha !fazla 
uzatılması lâzımgelmiş ve bu sebeple hem tahakkuk edecek fazla mesaiye ve hem de 4178 
sayılı kanun mucibince verilecek zamları karşılamak için geçen seneye nazaran 198 000 Ura 
fazlasiyle 388 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 18 
Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl : 19 - Madde : 1 
Mahkeme harçları 

Radyo dâvalarının çoğalmakta olmasından dolayı geçen sene konulan tahsisat ihtiyaca kâfi 
gelmemiş ve bu sebeple 1 000 lira ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur. 

Fasıl :19 -Maddee : 2 
Pul aidatı beyiyesi 

Geçen senenin aynıdır. 

- ".''"- Fasıl : 19 - Madde : 3 
Tahsildarlar aidatı 

Telefon varidatmdaki inkişaf ve bu sebeple t ahsilatm da vâki artış dolayısiyle geçen sene 
konulan tahsisat kâfi gelmemiş ve Muhasebei umumiye kanununun 48 nci maddesine dayanı
larak 2 000 lira mezuniyet tahsisatı istenmesi zaruretinde kalınmıştır. 

1942 ihtiyacını karşılamak için 8 500 lira teklif edilmiştir. 

" *" Fasıl : 19 -Madde : 4 
'•"' , Umumî telefon merkezleri aidatı 

Bu tertipten 1941 senesine nazaran görülen 9 000 lira fazlalık İstanbul'da olduğu gibi Anka
ra 'da ihdas olunacak umumî telefon merkezlerinin aidatı karşılığıdır. 

Fasıl : 19 - Madde : 5 
Reddiyat 

Bu tertibe geçen sene konulan 4 000 lira tahsisat yalnız fuzulen irada alınıp da esbabına 
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reddi lâzımgelen mebaliği tediyeye matuf bulunuyordu. Bu sene görülen 241 200 lira fazla
lık geçen seneye kadar 19 ncu faslın 8 nci ma d esine mevzu tahsisattan ecnebi P. T. T. İdare
leriyle vâki münasebetlerden mütevelit tediyata taalluk eden kısmının bu tertibe alınmış olmasından 
ileri gelmiştir. 

Ecnebi memleketler için idaremizce kabul ve keşide olunarak bedeli buraca tahsil ve irat kayde
dilen mebaliğden milletlerarası mukavelenameleri mucibince mukabil idare hissesinin tediyesini te
minden ibaret o .̂an bu masraf mahiyet itibariyi t; reddiyattan farksız bulunduğu için ayrı bir ter
tipte idare edilmesi doğru görülmemiş ve binaenaleyh, reddiyat tertibi meyanmda bulunması mu
amelenin ruhu itibariyle daha muvafık bulunmuştur. 

Fası l . : 19 - Madde : 6 
Sai ücreti 

Bu tertibe geçen sene konulan 2 500 lira tahsisat kâfi gelmemiş ve sene ortasında 2000 lira mun
zam tahsisat istenmesi zaruretinde kalınmıştır. 1942 malî yılında tahakkuk edecek ihtiyacı karşıla
mak için 1 500 lira fazlasiyle 4 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 19 - Madde : 7 
Bina, arazi, tanzifat ve tenvirat vergileri 

Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl : 19 - Madde : 8 
Bern bürosuna ve beynelmilel birlik ve komitelere verilecek senelik iştirak hisseleri ve bura

lardan celbedilecek risale, mecmua ve matbua bedelleri 
Bu tertibe geçen sene konulan tahsisat ecnebi P. T. T. İdareleriyle vâki münasebetlerden mütevel

lit tediyat dahil olmak üzere 250 000 lira idi. Bundan sözü geçen tediyata taallûk eden 240 000 lirası 
bu faslın 5 nci reddiyat tertibine ilâve edilmiş vegeri kalan 10 000 liranın bu tertibe müteallik mas

raflara kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

Fasü : 20 
Bilûmum bina, arsa mubayaa, inşaat, tesisat ve tamirat bedelelriyle kontrol memurları ücret 

ve sair masrafları 
Bu tertibe geçen sene konulan tahsisat 300 000 liradan ibarettir. Ankara telefon santralı bina

sının meveut tesisat'u istiaba kâfi gelmemesi diğer telefon binası inşası zarureti dolayısiyle bu bina 
için mubayaa edilecek arsa bedeli ve Devlet demiryolları idaresince Cebeci'de inşa etirilmekte olan 
istasyon binası yanında ve ayni çatji altında bir posta ve telgraf binası inşası için mezkûr idare 
ile mutabık kalınmış ve takarrür edecek bedelinin peşin olarak defaten bu idareye ödenmesi lâ
zım gelmiş olduğundan bu masraf da dahil olmak üzere 1942 yıllı için 400 000 lira tahsisata ihtiyaç 
hissedilmiştir. 

Fasıl : 21 - Madde : 1 
Posta nakliyatı 

Bu tertibe geçen sene konulan tahsisat 410 000 liradan ibaret idi. Vaziyeti hazıra dolayısiyle 
otomobil yedek parça, benzin, yağ, arpa ve saman gibi posta nakliyatında kullanılan vesait ve levazımın 
fiyatlarındaki yükseklik dolayısiyle sürücülüklerin geçen seneye nazaran yüksek bir fiyatla ihale 
edilmesi ve Devlet, demiryolları idaresiyle P. T. T. idaresi arasında akdedilen anlaşma mucibince 
15 . TX . 1941 tarihinden itibaren sürat katarlariyle nakledilecek posta maddelerine ait ücretlerin 
inzimamı geçen sene konulan tahsisatın ihtiyacı kâfi gelir» em esine sebep olmuş ve 220 000 liralık 
munzam tahsisat istihsaline tevessül edilmişıti. Bu sene içinde aynı zaruretler dolayısiyle 240 000 
lira fazla teklif edilmiştir. 

Fasü : 21 - Madde : 2 
Ben diye 

Servislerin her gün istihlâke mecbur oldukları ambalaj kâğıdı, sicim, kurşun, mühür mumu, 
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etiket ve kapsol gibi malzeme fiyatlarmin yükselmesi doİayısiyİe geçen seneye nazaran $5 OOO 
lira fazlasiyle 100 000 lira konulması muvafık görülmüştür. 

Fasıl : 21 - Madde : 3 
Hurç, çanta ve çuval mubaya ası bedeliyle tamir masrafları 

Bu tertibe geçen sene 35 000 lira konulmuştu. Eşya ve levazım fiyatlarındaki yükseklik dola-
yısiyle 1942 yılı için 15 000 lira fazlasiyle 50 000 lira konulması muvafık görülmüştür. 

Fasıl : 21 - Madde : 4 
Seyyar memur ve hamal primleri 

Bu tertip geçen sene (seyyar primleri) ve (seyyar hamal primleri) namiyle iki maddeye, ayrıl
mış her ikisi için konulan tahsisat 47 000 liradan ibaret bulunmuştur. 

Aynı maksatla sarfedilen bu paranın iki ayrı tertibe ayrılmasında amelî bir fayda görülmemiş 
ve posta hizmetlerinin inkişafı nisbetinde prim sarfiyatı da artmakta bulunmuş olduğundan 1942 
yrk için 52 000 lira teklifi lüzumlu görülmüştür. 

Fasıl : 21 - Madde : 5 
Havale, taahhütlü veya kıymetli mektup ve paket tazminatı 

Geçen senenin aynidir. 

Fasıl : 22 - Madde 1 
Posta pulu ve kartlar, albümler, teşhir tabloları ve otomatik tarih damgaları, müsabaka, malze
me tabı, gümrük ve nakliye masraflariyle ilân ücretleri ve Bern bürosundan celbettirilecek ku

pon ve pullar bedeli 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl : 22 - Madde : 2 
Avrupa'da bastırılacak pul ve yaptırılacak kalıplar için gönderilecek memurların harcırah ve 

masrafları 
Geçen sene bu tertibe 1 lira tahsisat konulmuştu. Bu sene Almanya'ya sipariş edilen posta pul

larından dolayı masraf ihtiyarı melhuz bulunmuş olduğundan 3 000 lira konulması muvaftk gö
rülmüştür. 

Fasıl : 23 
Cevaplı kuponlar mukabilinde veya vusulü ihbaarlı telgrafnameler için yaptırılan veya battala 

kalan pullar bedeli 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl : 24 - Madde : 1 
Nakil vasıtaları mubayaası 

1942 yılında satın alınmasına ihtiyaç hissedilen nakil vasıtalarının mubayaa karşılığıdır. 

Fasıl : 24 - Madde : 2 
Nakil vasıtaları tamir ve yedek malzeme 

Otomobil lâstiği ve yedek parçaları fiyatındaki yükseliş dolayisiyle geçen seneye nazaran 
65 000 lira fazla teklif edilmiştir. 

Fasıl : 24 - Madde : 3 
Nakil vasıtaları işletme» hayvan yem bedelleri vesair masrafları 

Benzin, yağ gibi malzeme fiyatlarındaki yükseliş nazarı dikkate alınarak geçen seneden f5 000 
lira fazlasiyle 125 000 lira olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 25 - Madde : 1 
Telgraf ve telefon tesisat, inşaat ve tamiratında çalıştırılacak .amele yevmiyesi 
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Âmele ücretlerinde vasatı % 30 nisbetinde bir fazlalık müşahede edilmekte olduğundan ge
çen seneye nazaran 40 000 lira fazlasiyle 160 000 Jira olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 25 - Madde : 2 
Telgraf ve telefon tesisat, inşaat ve tamiratı ve her nevi makine alât, edevat malzeme bedelleriyle 

nakliye vasair masrafları 
Bu tertibe geçen seneden 3 048 000 lira fazlasiyle 4 370 416 lira tahsisat konulmuştur. 
Bu paranın 3 088 000 lirası 1941 ve daha evvelki seneler zarfında sipariş edilen telgraf ve 

telefon malzemesi karşılığıdır. Geri kalan 1 282 416 lira eşya ve levazım fiyatlarındaki yükseliş 
nazarı dikkate alınarak 1942 yılındaki telgraf ve telefon hatları inşa ve tamiratiyle sene içe
risinde mubayaa ve celbedilecek malzeme bedeline tahsis edilmiştir. 

Fasıl : 25 - Madde : 3 
Telgraf ve telefon işletme masrafları 

Malzeme fiyatlarındaki yükseliş dolayısiyle geçen seneye nazaran 87 500 lira fazlasiyle 337 500 
lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 26 
Telsiz telgraf servisi için mubayaa olunacak makine, alât, edevat ve malzeme bedelleriyle tesis, 

tamir, işletme, nakliye ve sair masrafları ilân ücretleri ve amele yevmiyeleri 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl : 27 
Mühendis, makinist ve sair fen memurlariyle mmtakaları haricinde çalıştırılacak hat bakıcıları

nın muvakkat memuriyet harcırahları 
Telefon şebekelerinin genişlemekte olması bu tesisatta çalıştırılmakta olan mühendis, hatba-

kıeı ve makinist harcırahlarının da artmasını icabettirmektc bulunmuş olduğundan geçen seneye 
nazaran 25 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

Fasü : 28 
P. T. T. Fabrikası demirbaş eşya ve işletme masraflariyle amele yevmiyeleri ilân ücretleri ve 

fabrikanın nakil vee tesis masrafları 
Geçen senenin aynıdır. 

: - Fasıl : 29 
Ecnebi mütehassıslar masrafı 

İ942 yılında Avrupa 'dan celbi mutasavver olan bir telefon mütehassısı ücreti için 3 000 lira 
ilâve edilmiştir. 

Fasıl : 30 
Kongre^ konferans ve staj için ecnebi memleket etlere gönderileceklerin harcırah ve sair mod-

rafları 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl : 31 - Madde : 1 
Telgraf, telefon ve telsiz mühendisi yetiştirilmek üzere ecnebi memleketlere gönderileceklerin har

cırah ve sair masrafları 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl : 31 -Madde : 2 ._,.,, ^ 
Yüksek mühendis mektebinde okutturulacak talebe masrafı 

Geçen senenin aynıdır. 
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Fasıl : 31 -Madde : 3 
Makinist ve çırak yetiştirilmek üzere Teknik sanat veya Çırak mekteplerinde okutturulacak talebe 

masrafı 
Halen okutturulmakta olan 50 talebenin 1942 masrafı olarak Maarif vekâletince 23 500 lira 

tesbit edilmiş olduğundan aynı miktar konulmuştur. 

Fasıl : 32 
Stajiyerler ücreti 

Muhabere bilgisine vâkıf memur tedarikindeki müşkülât nazarı dikkate alınarak stajiyerlerden 
âzami surette istifade edilmesini temin için aded ve ücretlerine zamaim icrası ve bu sebeple 
1942 yılı için geçen seneye nazaran 20 000 lira fazlasiyle 100 000 lira tahsisat konulması mu
vafık görülmüştür. 

Fasıl : 33 - Madde : 1 ^ < 
Kurs muallimler ücreti 

4178 sayılı kanun mucibince muallim ücretlerine yapılması icabeden zamaim için geçen sene
den 5 000 lira fazlasiyle 15 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 33 - Madde : 2 
Kurslar masrafı 

Geçen senenin ayni olmak üzere 41 800 lira teklif edilmiştir* 

Fasıl : 34 - Madde : 1 
3335 sayılı kanun mucibince verilecek tedavi, yol ve sair masrafları 

Geçen sene bütçesine konulan 15 000 lira tahsisat senenin nihayet 9 ncu ayını idare etmiş ve 
10 000 liralık munzam tahsisat istenmesi zarureti hâsıl olmuştur. 

1942 yılında böyle bir mecburiyet karşısında kalınmamak ve hastaların bir an evvel tedavile
rini temin edebilmek için vukuu muhtemel ücret yükselişi nazarı dikkate alınarak 50 000 lira tek
lif edilmiştir. 

Fasıl : 34 - Madde : 2 
Telgraf ve telefon fabrikasiyle telsiz istasyonları ve servis salonları için alınacak edviye bedeli 

Tıbbi malzeme fiyatlarında müşahede edilen yükseliş dolayısiyle ihtiyacı karşılayabilmek için 
geçen seneden 1 500 fazlasiyle 2 500 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 35 
Vazife.esnasında kazaya uğrayan müstahdem ve işçilerin tedavi ve yol masraflariyle bunlardan 

Ölen veya sakatlananların kendilerine veya ailelerine verilecek tazminat, cenaze, sıhhi muavenet, 
levazım, edviye ve nakliye masrafları. 

Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl : 36 
Pasif korunma masrafları 

1942 yılı ihtiyacı nazarı dikkate alınarak 15 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 37 - Madde : 1 
Tekaüt, dul ve yetim maaşları 

Bu tertibe konulan tahsisat 1942 yılında tekaüt edileceklerle 4178 sayılı kanun mucibince veri
lecek zamlar nazarı dikkate alınarak geçen seneden 215 000 lira fazlasiyle teklif edilmiştir. 

Fasıl : 37 - Madde : 2 
4178 sayılı kanunun 3 ncü maddesi mucibince verilecek çocuk zammı karşılığıdır. 

Fasıl : 37 - Madde : 3 
4178 sayılı kanunun 9 ncu maddesi mucibince verilecek yakacak zammı karşılığadır. 

( S. Sayısı : 166 ) 



- 1 0 -
Fasıl : 38 

Hükmolunmuş borçlar 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl : 39 
3530 sayılı beden terbiyesi kanununun hükümlerine göre yapılacak masraf ve verilecek ücretler 
Geçen senenin aynıdır. 

Fasıl : 40 
Geçen yıl borçları 

1941 malî yılından devredilecek borçların karşılığıdır. 

Fasıl : 41 - Madde : 1 
1940 yılı borçları karşılığı 

Tahakkuk etmiş ve edecek borçlar karşılığıdır. 

Fasıl : 41. — Madde : 2 
1939 yılı borçları karşılığı 

Tahakkuk etmiş ve edecek borçlar karşılığıdır. 

Fasıl : 41. — Madde : 3 
1938 yılı borçları karşılığı 

Tahakkuk etmiş ve edecek borçlar karşılığıdır. 

Fasıl : 41 - Madde : 4 
1937 yılı borçları karşılığı 

Tahakkuk etmiş ve edecek borçlar karşılığıdır. 

Fasıl : 42 
3054 numaralı kanun mucibince mülga İstanbul telefon şirketine verilecek taksit bedeli 

karşılığıdır. 

Fasıl : 43 
3375 numaralı kanun mucibince mülga İzmir telefon şirketine verilecek taksit bedeli 

karşılığıdır. 

Fasıl : 44 
Hazineye verilecek hasılat fazlası 

Hazineye tediye edilmek üzere konulmuştur. 

Fasıl : 45 
1715 numaralı kanunun 8 nei madesi mucibince Cumhuriyet Merkez bankasına verilecvek itfa 

karşılığıdır. 

Varidat mucip sebepleri 
Birinci fasıl : Posta ve Telekomünikasyon hasılatı 

Madde : 1 
Posta varidatı 

1941 malî yılı ilk altı ay zarfındaki tahsilat 2 164 242 liradır. Bundan 65 669 maktuiyete 
bağlanmayan resmî dairelerden yapılan tahsilat olup tenzil edildikte geri kalan 2 028 573 lira 
normal posta varidatını teşkil etmektedir. Buna 1940 yılının 2 nei altı ayı zarfında tahsil edilen 
1 757 852 lira ile tarifede yapılacak zamlardan tahassül eden 1 250 000 ve maktuiyet esasını ka
bul etmeyen Dahiliye vekâletine ait posta müraseîatmdan istatistiğe göre tahsil edilecek 58 730 
liranın ilâvesi halinde 1942 yılında tahsili muhtemel posta varidatı 5 165 155 liraya baliğ olur. 
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1939 ve 1940 yılı zarfındaki tahsilat seyride nazarı dikkate alınarak bu menbadan 194$ yılı 

için 5 318 730 lira alınacağı tahmin edilmiştir. 

Madde : 2 
Telgraf varidatı 

1941 malî yılı ilk altı ayı zarfındaki tahsilat 1 516 434 liradır. Bundan 41 912 lirası maktu-
iyete bağlanmayan resmî dairelerden yapılan tahsilat olup tenzil edildikte geri kalan 1 474 522 
lira normal telgraf varidatını teşkil etmektedir. 

Buna 1940 yılının ikinci altı ayı zarfında tahsil edilen 1 111 991 lira ile tarifede yapılacak 
zamlardan tahassül eden 800 000 ve maktuiyet esasını kabul etmeyen Dahiliye vekâletine telgraf 
ücreti olarak istatistiğe nazaran tahakkuk eden 175 333 liranın ilâvesi halinde 1942 yıjmda 
tahsili muhtemel telgraf varidatı 3 561 846 liraya baliğ olur. 

1939 ve 1940 yılı zarfındaki tahsilat seyride nazarı dikkate alınarak bu menbadan 1942 yılı 
için 3 740 333 lira alınacağı' tahmin edilmiştir. 

Madde .- 3 
Telefon varidatı 

Bu maddeden 1941 yılı ilk altı ayında 1 324 015 ve 1940 yılı ikinci altı ayında da 1 364 819 
lira hasılat elde edilmiştir. 

Buna tarifede yapılacak zam dolayısiyle elde edilmesi mümkün görülen 360 000 liranın ilâve
siyle 1942 yılında tahsili muhtemel varidat 3 000 000 lirayı bulmaktadır. 

Madde : 4 
Telsiz varidatı 

Bu maddeden 1940 yılı ikinci altı ayı zarfında yapılan tahsilat 567 901 lira olduğu halde 
1941 yılı ilk altı ayında 1 235 684 lirayı bulmuştur. 

Bu vaziyete göre 1942 yıb hasılatının 2 420 000 lirayı bulacağı tahmin edilmektedir. 

Fasıl : 2 
Resmî dairelerden alınacak posta ve telgraf ücretleri 

Madde : 1 
Umumî bütçeye dahil daireler 

Tutulan istatistiklere göre 2721 ve 2722 sayı iı kanunlar mucibince umumî bütçeye dahil da-' 
irelerden maktuiyet esasını kabul etmiyer Dahilîye vekâleti hariç olmak üzere diğer dairelerin 
1942 malî yılı için taayyün eden muhabere ve mürasele ücretleri yekûnu 2 593 797 liraya baliğ 
olmuştur. 

Fasıl : 2 
Mülhak bütçeli daireler 

Mülhak bütçeli dairelerin 1942 malî yılı posta ve telgraf ücretleri tutulan istatistiklere göre 
133 975 lirayı bulmaktadır. 

Fasıl : 3 
Mütenevvi hasılat 

Bu tertipten 1941 malî yılının ilk altı ayı zarfında yapılan tahsilat senelik muhammenatıridan 
3 122 lira fazlasiyle 70 662 liraya baliğ olmuştur. * 

Nakit mevcudunun Millî bankalarda tenmiyesinderı tahassül eden bu fazlalık nazarı dikkate 
alınarak 1942 yılı varidatı 134 282 lira tahmin edilmiştir. 

Fasü : 4 
Radyo aidatı 

1941 malî yılı için tahmin edilen radyo aidatı 90 000 lira olduğu halde ilk altı ayı zarfında yapı
lan tahsilat 83 006 lirayı bulmuştur. 
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Radyo makinelerine olan rağbet günden güne artmakta ve bu itibarla tahassül eden varidat nis-

betinde 3 837 sayılı kanunun muvakkat ikinci maddesi mucibince idaremizce istifası icabeden aidat 
miktarı da artmakta olduğundan 1942 yılı için 100 000 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 5 
Geçen senelerden 

1940 malî yılı sonundaki nakit mevcudu 6 300 952 lirayı bulmuştur. 
Bundan 2 600 000 lirası 1941 malî yılı varidat bütçecinin 5 nci faslını teşkil eden 2 600 000 

liraya karşılık varidat kaydedilmiş ve 3 500 000 lirası da 4048 sayılı kanunun 5 nci maddesiyle 
verilen salâhiyete istinaden yapılacak taahhütlere karşılık tutulmak üzere açılan hususi 
fasla tahsisat kaydedilmiştir. 

Hususi fasla konan bu tahsisattan şimdiye kadar 1 056 506 lirası tediye safhasına intikal 
etmiş ve geri kalanın bir kısmı taahhüde bağlanmış ve bu taahhütler karşılığı 1942 yılı bütçesine 
tahsisat olarak konulmuş olduğundan idareye ait mevcuttan 5 356 000 liranın varidat bütçesine 
ilâvesi mümkün görülmüştür. 
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Rapor 
Posta ve Telgraf bütçesi üzerinde yaptığım incelemelerin neticesini aşağıda arzediyorüm, 

maruzatım, iki kısma ayrılacaktır. Birinci kısımda bütçe fasıllarına taallûk eden tetkiklerimin ne~ 
ticesini, ikinci kısımda da, Posta telgraf idaresinin bugünkü durumunu ve istikbal için vadettiği 
imkânları arz ve tahlile çalışacağım. 

Bütçe cetvellerine ait malûmat 

A) 1941 malî yılı bütçesine nazaran masraf kismında (7 950 059) liralık bir artış görülmek
tedir. Bu, artışın, tamamiyle maaş zammı, eşya fiyatlarındaki yükseliş gibi sebeplerden hâsıl'ol
mayıp, (3 048 416) lira gibi mühim bir kısmînin telgraf ve telefon tesis masraflarına yapılan ilâ
velerden ileri geldiği kayde değer bir keyfiyettir. Bu sene, varidattan (1 000 000) lira da Hazineye 
verilecektir. 

B) Varidatında (7 882 193) liralık bir artış tahmin edilmektedir. Bu artışın, muhtelif vari
dat kalemlerine düşen miktarı şudur: 

Posta, telgraf, telefon ve telsiz hasılatı: 
Resmî dairelerden alınan ücret : 
Mütenevvi hasılat : 
Radyo hasılatı : 
Geçen senelerden müdevver nakit mevcudu fazlası : 

Bu suretle, bütçenin varidat ve masraf yekûnları, mütevazin olarak, 
olmaktadır. 

C) Masraf fasılları hakkında aşağıdaki malûmat ve mütalâalar arza değer: 

Fasıl : 1. — Bu fasılda (1 496 000) liralık bir artış vardrr. Bunun (1 450 360) lirası fevkalade 
maaş zamlarından, (45 620) lirası da, 1941 bütçesine bağlı (L) cetvelindeki memuriyetlerin tama
mının fiili kadroya alınmasından ileri gelmiştir. Bunun sebebi, idare hizmetlerinin ahvali hazıra 
dolayısiyle fevkalâde genişlemesidir. 

Fasıl : 14. — Bu fasıldaki tahsisat, 1941 bütçesine nisbetle 25 bin lira fazladır. Bu sene 
alman 80 bin liralık munzam tahsisatın yeni bütçeye tamamiyle aksettirilmemiş olması, alınan 
tedbirler sayesinde, önümüzdeki sene bu tahsisatla idare imkânlarının bulunacağı tahmin edilmeMn-
dendir. Munzam tahsisat teklifi idare encümenineyapıldığı zaman, ihtiyaç 80 bin lira olarak tah
min edilmiş. Takriben 30 bin liralık tahakkuk etmiş harcırah mevcut imiş. Harcırahsız memur 
tâyini gibi tedbirlerle sene sonuna kadar daha 30 bin lira sarf ve alınan 80 bin liradan bir 
miktar tasarruf edileceği ifade olunmuştur. 

1942 bütçesine konulan 125 bin liranın yetip yetmiyeceği, ordunun yapacağı askerî hareketlere 
bağlıdır. 

Fasıl : 15. — Bu fasıl hakkında da aynı esbabı mucibe ile aynı mütalâaları arzederim. Bu şene 
bu fasla alman munzam tahsisat yekûnu da 80 bin liradır. 

Fasıl : 17. — Bu fasla, 1941 senesinde 170 bin liralık munzam tahsisat alınmıştır. Bu tahsi
sat, 28 bin lira fazlasiyle yeni bütçeye aksettirilmiştir. Sebebi • Telgraf trafiğinin ve askerî ijhti-
yaçlann artmış olmasıdır. 

Fasıl 20 — İdare, 150 posta, telgraf merkezinin inşası için plânlarını hazırlatmıştır. Şimdilik 
bunlardan bir kısmının arsaları satın alınmaktadır. Tahsisatın 150 bin lirası mevcut binaların 
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tamirine sarfolunaeaktır. Cebeci'de, Devlet Demiryollariyle müştereken bir posta binası inşa 
edilmektedir; İstanbul telefonu için yedi, sekiz yerde müşeddide merkezleri yapılacaktır; telefon 
binası inşası için bir arsa istimlâk edilmek üzeredir. 

Fasıl : 21. — Bu fasla 1941 senesi içinde 213 bin lira munzam tahsisat alınmış, bendiyeden 7 
bin lira münakale yapılmıştır. Bu sene ki, tahsisat farkı 240 bin liradır, Artışm sebebi, lâstik ve 
benzin fiyatlarının yükselmiş olmasıdır. 

Fasıl : 24. — Bu faslın birinci ve ikinci maddelerindeki artışın sebebi; yeni kamyon satın 
alınması zarureti ve yedek malzeme fiyatlarının artmış bulunması kayfiyeti ile izah olunmaktadır. 
Kamyon satın alınmasına teşebbüs olunmuş ford veya doç kamyonu satın alınmak üzere olduğu 
ifade edilmiştir. 

tdareye ait vagonların tamiri de bu tertipten yapılıyor. Bütçe kanununun 5 nci maddesi Ma
liye vekâletinin talebi üzerine, daraltılarak, yalnız 1942 senesi varidat fazlasının bu taahhüt
lere karşılık gösterilebileceği şekline sokulmuştur. Bütçe tekniki bakımından bu şekil bittabi 
doğru ve lüzumludur. Yalnız idarenin serbestisi de biraz takyide uğramıştır. Gerek bu nokta 
ve gerek posta işinin, her şeyden evvel bir nakliyat işi olduğu gözönünde tutulun
ca bu fasıldaki fazlalığın hizmetin muntazam yapılması ile alâkalı olduğu neticesine varılır. 

Fasıl : 25. — Bu fasıldaki mühim fazlalıklar, muhtelif tesisat için 4 milyon liraya yakın malzeme 
ve tesis taahüdüne girişilmiş olmasından ileri gelmektedir. Raporumun başında bu noktaya işaret et
miştim,. İleride daha fazla tafsilât arzedeceğim. 

Fasıl : 27. — İdare, hatları daha sıkı surette gözden geçirmek için vekâletten emir almış. Bu fa
sılda görülen 25 bin liralık artış, bu iş için çalışacak fen müfettişlerinin harcırahları karşılığıdır. 

Fasıl : 50. — Hatlardan âzami randıman alınmasında büyük bir ehemmiyeti olan Courant -
Portenr cihazı mütehassısı bizde yok denecek derecede azdır. Halen, bir İngiliz mütahassısla bir 
mukavele yapılıyormuş. 250 lira ücretli bir mütehassıs makinistleri vardır. 

Bu sene imkân bulunursa, idare bu işte ihtisasyapmak üzere ecnebi memleketlere iki mühendisle 
altı makinist göndermek tasavvurundadır. Bunun için bu fasıldaki tahsisata 15 bin liralık bir zam ya
pılması icabetmektedir. Yüksek encümenin noktai nazarına uygun olmamakla beraber, bu zammm 
temin edeceği menfat mühim olduğundan keyfiyeti Yüksek takdirinize arzederim. 

Bundan başka başmühendis ve makinist için ücret faslına (30 000) liranın ilâvesi ve (D) cetve 
linin (ilâve şeklinde) tashihi istenmektedir. Verilecek izahata göre bunun da tasvibini Yüksek En
cümenin takdirine bırakırım. 

Masraf fasıllarmdaki değişikliklerden mühim gördüklerim bunlardan ibarettir. Diğer fasıllar 
hakmda istenecek malûmatı şifahen arzederim. 

D.) Varidat : 
Fasıl : 1. — Raporumun başında da arzettiğim gibi, idarenin varidatında 1942 senesi için 

(7 882 193) liralık bir artış hâsıl olacağı tahmin edilmektedir. Aütfi aylık tahsijlât miktarına, üc
ret tarifelerinde yapılacak zamların temin edeceği fazlalığa ve posta ve telgraf hasılatının arzet-
tiği inkişafa istinat edilerek yapılan tahminlerin, isabetli olduğu şubat sonuna kadar olan posta ve 
telgraf ücretleri tahsilâtına ait rakamlara tetkik ederek gördüm. İlişik olarak sunduğum (1) 
numaralı cetvel, bu hususta Yüksek Fmcümene bir fikir verebilir. Kararnamesi Heyeti Vekileden çık
mış olan yeni tarifeye göre: 

a) Posta müraselâtı ücretlerine % 25; 
b) Telgraflarda, kelime başına 20 para maktu asgari ücret 10 kr . ) ; 
c) Telefon mükâlemelerine % 20 zam yapılmaktadır; 
d) Telsiz ücretleri değişmemiştir. 
Bu zamların temin edeceği varidat fazlası, posta da (1 250 000), telgrafta (800 000) lira olarak 

tahmin edilmektedir, 
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Posta ve telgraf müraselât ve muhaberatı memleketimizde asgari bir hadde ve ancak zaruri -ihti

yaçları karşılıyacak bir derecede bulunduğundan, yapılan zamların hasılatta bir tenezzüle sebep ola
cağı tahmin edilmemektedir. Hesaplarda buna göre yapılmıştır. 

Fasıl : 2. — İdarece resmî dairelere verilen rakamlar, kanunun 3 neü madesi mucibince bir evvel
ki senenin tahakkuk eden istatistiklerine uygundur. Vekâletlerden bir kaçı bütçelerine bu rakamla 
ra tekabül edecek tahsisatı koymamışlardır. Bunun bir cetvelini arzediyorum. ; 

Bütçeye 
konulan 

178 173 
204 000 

7 060 
700 000 

630 
1 848 

İstatistik 
muhteviyatı 

323 616 
899 531 

9 048 
838 26! 

1 092 
2 624 

Adliye vekâleti 
Millî Müdafaa (Kara kısmı) 

» » (Hava » ) 
Maliye vekâleti 
Harita umum müdürlüğü 
Askerî fabrikalar 

Bu meselenin halli Yüksek Encümene mevdudur. 

e) Bütçeye bağlı cetveller üzerindeki tetkiklerin neticesi : 
1. (C) cetvelinde değişiklik yoktur. 
2. (D) cetvelinde aded ilâvesi ve ücret zammı şeklinde yapılan değişiklikleri gösterir bit-

cetveli (2) numara altında takdim ediyorum. Yukarıda da arzettiğim gibi; telgraf ve telefon 
devrelerinin ıslahı için, Almanya'dan memlekete gelecek Oonrant - porteurlerin kullanılmasında 
istihdam edilmek üzere ilişik (3) numaralı cetvelde yazılı 15 başmakinist ve makinist bu cetve
lin vilâyetler kısmına ve bunların bir senelik ücret tutarı olan (31 764) liranın da 4 ncü faslın vilâ
yetler müteferrik müstahdemler tertibine ve bunlardan staj için Avrupa'ya gönderilmesi lâzım olan 
yedi makinist için 15 bin liralık tahsisatın da 30ncu fasla ilâvesi ve tahsisat mecmuu olan (46 764) 
liranın 25 nci faslın 2 nci maddesinden tenzili istenmektedir. Bu değişikliğin yapılmasını Encü
menin Yüksek takdirine arzederim. 

3. (E) cetvelinde bir değişiklik yoktur. Bu cetvel münasebetiyle arzedilecek bir mütalâada 
mevcut değildir. 

4. Nakil vasıtaları kadrosunda yapılan ilâveleri gösterir (4) numaralı bir cetveli ilişik olarak 
takdim ediyorum. 

f) Müteferrik malûmat: 
1. 1941 malî yılı içinde fasıllar arasında münakale yapılmamış, yalnız Encümence malûm ol

duğu veçhile munzam tahsisat alınmıştır. 
4048 numaralı Bütçe kanununun 15 ve 16 nci maddeleri mucibince maddeler arasında yap'ılian 

münakalelerle diğer madde münakalelerini ve Muhasebei umumiye kanununun 48 nci maddesine 
göre alınan tahsisatları (5) numaralı cetvel halinde ilişik olarak takdim ediyorum. 

2. îcar tertibinde fazla tahsisat talebi yoktur. 
3. Kırtasiye tertibindeki fazlalık, muhaberatın çoğalmasından mütevellittir. 
4. Mefruşat zammı yalnız vilâyetlere yapılmıştır. Ve yerindedir. Posta, telgraf idaresinin 

1942 malî yılma ait bütçesi üzerinde yaptığım tetkiklerin neticesini gösteren malûmat ve mütalâa
lara burada son veriyorum. 

İkinci kısım 
Posta ve telgraf idaresinin personel, tesisat malzeme ve işletme halamından bugünkü durumu hak

kında tetkikler ve mütalâalar 
Bu bütçenin tetkiki münasebetiyle Posta - Telgraf idaresinin personel, tesisat, malzeme ve liş-

letme bakımından olan durumu ve faaliyeti derecesi hakkında elde ettiğim malûmatı ve bu llu-
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susta bazı mütalâalarımı Yüksek Encümene arzetmeği faydalı buluyorum: 

A) Personel vaziyeti : 
İdare kadrolarında 5360 maaşlı memur, 1883 ücretli memur ve müstahdem ve 4587 müvezzi ve 

bakıcı vardır, 
İdare hizmetinde çalişan teknisiyenler, eski Posta ve telgraf Yüksek mektebi mezunlariyle 

tahsillerini Avrupa'da tamamlamış mühendislerden ve işletme personeli de, müsabaka ile hizmete 
alman Orta mektep ve lise mezunlariyle diğerdairelerden nakil suretiyle idareye intisap etmiş 
ve ötedenberi meslekte yetişmiş ve meslekî bilgilerini, ancak, işletmede bilfiil çalışmak suretiyle 
edinmiş unsurlardan terekküp etmektedir. 

İdare orta mektep ve lise mezunları arasında işletme hizmetlerind e denemeden geçmiş ve 
amirlerince tanınmış olanlardan seçilen elli kadar memuru her sene kursa iştirak ettirerek, mer
kez şefi ve murakıp yetiştirmekte ve bu suretle bilgili eleman ihtiyacını kısmen karşılamakta
dır. Diğer taraftan teknik kısım için lüzumlu görülen elemanlar, Yüksek mühendis mektebi 
ile Fransız P. T. T. Mektebinden istifade etmek suretiyle yetiştirilmekte, makinist ve fen me
muru ihtiyacı için de sanat ve teknik okullarından faydalanılmaktadır. 

Bununla beraber, işletmedeki personelin meslek bilgilerinin arttırılması ve bunlardan bekle
nilen randımanın tam olarak alınabilmesi için orta tahsil derecesinde ve âzami 3 sınıftan mü
rekkep bir posta - telgraf meslek mektebinin tesisine katı bir ihtiyaç olduğu kanaatindeyim. 
Bu mektebin 400 - 500 mevcutlu olması ve her sene 100 - 120 mezun vermesi düşünülebilir. Mes
leğin personel bakımından kuvvetlendirilmesi için, mektep, başta gelen tedbirlerden biridir. 
Yüksek encümence kabul edildiği takdirde bunun bir temenni olarak umumî mazbataya dercini 
arz ve teklif ederim. 

İşletmenin esas unsurunu teşkil eden ve mesleğin gerek malî, gerek teknik mesuliyetini üzer
lerinde taşıyan memur, servis ve merkez şeflerinin halen almakta oldukları maaşın 20 - 30 lira 
aıasında bulunduğu ve bu miktarın diğer dairelerdeki memurların maaş vaziyetine nazaran pek 
az olduğu, kayda değer bir noktadır. Malî imkân husulünde, büyük ve küçük, bütün perso
nelin ve bilhassa aktif servislerde çalışan memurların terfiini zaruri görmekteyim. 

B) Tesisat ve malzeme vaziyeti: j ~ - _ ' ' 
Memleketimizde posta - telgraf ve telefon hizmetlerini gören merkezler (733) tanedir. Belli 

başlı bir kaç hat istisna edilirse, bu merkezler arasında telgraf muhaberatını temin eden şe
beke ağaç direkli ve demir tellidir. Ağaç direklerin, mühim hatlarda, enjekte direklerle ve de
mir tellerin de bakır tellerle değiştirilmesi gerekmekte ve muhaberatın emniyet ve süratle yapı
labilmesi bakımından mühim merkezlerin yazıcı ve seri makinelerle teçhizi mutlak bir işletme 
icabı olarak mütalâa edilmektedir. 

İstanbul ve İzmir gibi, yabancı şirketlerden satın alınmış ve Ankara'da idare tarafından te
sis edilmiş bulunan otomatik telefon santr allarından ve kablo şebekelerinden başka belli başlı 
şehir ve kasabalarda kırk kadar küçük santral vardır, bu tesisat, bu günün gerek mahallî, 
gerek şehirler arası muhabere ihtiyacını, istenildiği gibi teminden uzak olduktan başka, mevcut 
malzeme ve tesisatın mühim bir kısmı da yenilenmiye muhtaç bir vaziyettedir. 

Son alınan tetbirlerle ve yapılan mukavelelerle Ankara ve İstanbul santırallarnm genişletil
mesi ve Adana, Zonguldak, Bursa, Mersin, Kozlu, Çekirge, Afyon, Adapazarı, Kayseri, İzmir ve 
Lelıkesir gibi mühim merkezlerde yeniden otomatik telefon tesisatı vücude getirilmesi ve diğer 
taraftan» Ankara - İstanbul, İstanbul - İzmir, Ankara - Adana, Mersin - İskenderun, Ankara -
Zonguldak *ve Ankara - Kayseri - Sivas şehirler arası münasebetlerinde, bu günküne nazaran bir 
kaç misli daha yüksek mükâleme imkânlarını temin edecek tesisatın faaliyete geçirilmesi mu
karrer olmakla beraber, memleketin iş hacmi noktasından bazı ehemmiyetler gösteren doğu, cenup 
Anadolu ile şimal sahil kısımlarında daha geniş bir telefon şebekesinin tesisi de lüzumlu görül
mektedir. Bu tasavvurlar tahakkuk ederse, memleketin ihtiyacı kadar, idarenin malî menfaatle
ri de geniş bir ölçüde temin edilmiş olacaktır. 
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Ö) Posta : 
Adlî tebligat kanunu, posta müraselâtmin memleketin en uzak ve ücra köşelerine kadar ulaş

masını mümkün kılmak bakımından bu iş için yapılan maddi fedakârlıklarla ölçülemiyecek ;bü-
yük menfaatler temin etmiştir. Bununla beraber, bu servisin esas vasfı olan sürat, emniyet) ve 
intizamı temin için, burada kullanılan nakil vasıtalarında asrî ihtiyaçlara uygun bir hale geti
rilmesi ve kudretlendirilmesi lâzımdır. Halen idat'e, postaların, demiryolları güzergâhında Dev
let demiryolları, ve kara yolları üzerinde de beş yüz kadar mütaalıhit vasıtasiyle şevkini temin 
etmektedir. 

Demiryolları, Deniz taşıtları, kamyon, araba ve hayvan gibi muhtelif nakil vasıtalariyle ya
pılmakta olan posta sevkiyatınm senede sekiz milyon kilometrelik bir mesafe katettiği anlaşılmak-
tatır. Bütün posta sevkiyatınm, idarenin malı olan vasıtalarla ve bizzat idare tarafından yapıl
ması tasavvuru vardır ve bu mühim âmme hizme inin görülmesinde bir çok bakımlardan en doğ
ru ve salim olan şekil de budur. Fakat, bu teşkilâtın geniş bir şebekeye şâmil olması ve bilhassa 
kara yollarımızın vaziyeti henüz asrî vasıtalarının her mevsimde emniyetle seyrüsefer etmesine 
müsait bulunmaması dolayisiyle, bu tasavvurun m emleketin bu hususlarda ileride göstereceği in
kişaf ve imkânlarla beraber yürütülebileceği ve ancak o zaman tahakkuk edebileceği de ortada 
olan bir hakikattir. 

Pek. eski esaslara dayanmakta olan bugünkü posta mevzuatı yerine tsviçre kanunları esas itti
haz edilerek memleket ihtiyaçlarına uygun yeni bir Posta kanunu projesi hazırlanmış bulunmak
tadır. 

Memleket içinde para nakliyatı işinde postalarımızın büyük bir rolü vardır. Filhakika halen 
en yakın ve onunla en sıkı münasebeti olan Posta ve telgraf idaresinin havale hizmetinde mühim inki
şaflar kaydedildiği gibi (senede altmış milyon lira), bu inkişafın daha büyük ölçülerde artması 
da mümkün ve muhtemel görülmektedir. Bu neticeye varmak için hem para mürasele tarifesinin ısla
hında bu hizmetleri görecek memurların tedricen yetiştirilerek bu işe yeter bir hale getirilme
leri lüzumludur. Bu arada posta tasarruf sandıkları ve posta çekleri işlerinin de mühim birer 
mevzu olarak ele alınması mümkün görülmekte ise de bu işlerin çok münkeşif bulunduğu Avrupa 
memleketlerindeki intizam ve emniyetle yürütülmesi de yukarıda arzedilmiş olan personelin 
lüzumlu vasıfları haiz memurlardan terekkübüne, işletme usullerinin daha basit bir hale getiril
mesine ve bilhassa bu hizmetlere ayrılacak sermayenin istismarı için malî piyasamızın maksadı 
temine yetecek plasman tenevvüü ve imkânları arzetmesine bağlı bulunmaktadır. 

D) Binalar : 
Halen mevcut yedi yüz küsur merkezden yalnız iki yüz kadarı idareye ait olup, geri kalanını 

kiralık binalar teşkil etmektedir. Bu binalardan büyük bir kısmı servisin ihtiyaçlarını karşılaya
cak vaziyette değildir. Posta ve telgraf binalarının, şehir ve kasabaların en uygun yerlerinde; ve 
servisin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ve bilhassa, ufak merkezlerde memurlara bir ika
metgâh temin edecek genişlikte olması kanaatimce, bu hizmetin iyi görülmesi bakımından büyük 
bir ehemmiyet arzeder. İdarece bu yolda küçük bir program hazırlanmış ve arsaların kısmen is
timlâki suretiyle icraata da geçilmiş ise de, inşaatın tahdidi ve malzeme tedarikindeki güçlükler ve 
malî sıkıntılar dolayisiyle bu binaların inşasına başlanamamıştır. 

Bu bina meselesinin, haprten sonra mühim bir mevzu olarak ele alınması ve kısa bir zamanda 
halli lüzumuna kani bulunuyorum. 

Netice : Posta ve telgraf idaresi, memleketin en eski âmme müesseselerinden biridir. Her 
vakit gayret ve feragatle çalışmış ve mühim ânlarında memlekete büyük hizmetleri dokunmuş 
olan idare memurlarına karşı beslediğim takdir hislerini bu münasebetle de ifade etmek isterim. 

Bugünkü personel de, aynı hasleti tazelikle muhafaza etmiş temiz ve düzgün unsurlardan 
terekküp etmektedir. 

İdarenin fennî tesisatı kâfi olmamakla beraber bu tesisatın ıslahı ve tekemmül ettirilmesi 
için lâzımgelen sermayeyi temine memleketin malî imkânları müsaittir. Bazı malî külfetlerin jha-
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fifletümesi ve bunlardan tahakkuk edecek varidatın posta idaresine bırakılması halinde de, 
tedricen tatbik olunacak bir program dairesinde kısmen idare eliyle ve kısmen de Devlet tarafın
dan konulacak sermaye ile tahakkuk ettirilecek ıslahat, çok uzak olmayan bir istikbalde bu ida
renin, ileri memleketlerdeki mümasilleri servisine yükselmesini ve iş hacminin bir kaç misline 
çıkmasını temin edebilir. 

Derin saygılarımı sunarım. \ ? , • 
4 . V . 1942 
Raportör 

Konya mebusu 
Ali Rıza Türü 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B M. M. 

Bütçe encümeni 
Mazbata No. 98 
Esas No. 1/768 

2Q . V . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 28 . İL . 1942 tarih ve 6/896 
«ayılı ıezKeresiyle Yüksek Meclise sunulan Pos
ta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1942 
mali yııı bütçe kanunu lâyihası encümenimize 
havale buyuruınıaıda ıvıünakalât vekili Amiral 
Faiıri Pı ıgmle Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürü ve Maliye vekâleti namına Bütçe ve 
Maıî kontrol umum müdürü hazır oldukarı hal
de tetkik ve müzakere olundu. 

Masraf bütçesi : 
Umum müdürlüğün masraf bütçesi 1941 ma

lî yılma nazaran (7 950 059) lira fazlasiyle 
(22 804 117) lira olarak teklif edilmiştir. Bu 
fazlalığın mühim bir kısmı 1940 ve 1941 yıl
ları bütçelerine konan tesisat tahsisatlarından 
harp vaziyeti dolayısiyle senesi içinde kullanı
lamayan kısmın tekrar tahsisinden ve iki milyon 
lira raddesinde bir miktarı da fevkalâde zam
lardan mütevellittir. 

Umum müdürlüğün, idarenin ihtiyacı olan 
yeni teçhizat ve tesisatı getirtebilmesi imkân
larının Milletlerarası harp vaziyetiyle olan 
yakın alâkasını nazarı itibara alarak bu fasıl
lara gerek yeniden ve gerekse eski yıl tahsi
sat bakiyelerinden konan miktarla gelecek yıl
lara geçici taahhütler icrasına mezuniyet veril
mesi Encümenimizce de maslahata uygun gö
rülmüştür. 

( S . Sayısı 

Posta» telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
bütçesinden Hazineye verilmesi mevzuubahıe 
(1 uuu U00) lira fevkalade vergiler kanuniyle 
tenim edinme olduğundan Hükümetçe bu yar-
dııııaan ieragat olunduğu müzakere sırasında 
izan edilmiş ve bu paradan (ÜUU OÜO) lirasının 
ala t ve edevat mubayaası ve tesisat için 2Ü nci 
fasıa ilâvesi Umum müdür tarafından tekiıf 
olunmuştur. 

25. ncı faslın ikinci maddesine yeniden ya
pılması teklif edilen bu ilâveden bir kısmının 
yeni getirtilecek kuranportör cihazları muba
yaa karşılığı olduğu anlaşılmış ve Ankara - İs
tanbul, istanbul - Avrupa telefon ve telgraf 
hatlarından edilen istifadeyi bir kaç misline çı
karacak olan bu tesisatın bir an evvel kurulması 
yerinde görülerek teklif kabul olunmuştur. 

Masraf tertipleri hakkında, hususî raportö
rün raporunda kâfi izahat verilmiş olduğu ci
hetle burada bu ilâvelerin umumî sebeblerinin 
arzıyle iktifa ve masraf yekûnu (22 299 117) 
lira olarak tesbit ve kabul olunmuştur. 

Varidat bütçesi : 
Lâyihada varidatın tahminine 1941 malî yı-> 

İmin altı aylık varidatiyle 1940 yılının ikinci 
altı aylık varidat yekûnları esas tutulmuştur. 
Hâlen 1941 yılının on aylık hasılatı neticeleri 
alnmış olduğundan bu yıl hasdatının kaydet-
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tiği rakamlara geçen senenin son iki aylk ha
sılatı ilâve edilerek 1942 malî yılının ihtiyatin 
nazarı mütalâaye abnan inkişaf payları ve pos
ta, telgraf ve telefon ücretleri üzerine konan 
zamlar da hesaba katılarak yapılan ve yekû
nu (22 299 117) liraya baliğ olan varidat tah
minleri Eneümenimizce de muvafık görülerek 
kabul edilmiştir. 

Lâyihanın müzakeresi sırasında, Umum mü
dürlük bütçesinden Hazineye ayrılan (1 000 000) 
liradan yukarıda arzedilen sebeple Hükümetçe 
feragat olunduğu bildirilmesi üzerine posta ha
sılatı tahminlerinden (500 000) lira tenzil edi
lerek posta tarifelerinde buna göre bir tadil 
yapılması muvafık görülmüş ve mütebaki mik
tarın da masraf bütçesinin teçhizat ve tesisat 
fasıllarına ilâvesi yerinde görülmüştür. 

Bütçe lâyihası: 
Bir ve ikinci maddelerde varidat ve masraf 

bütçeleri yekûnlarına uygun rakam değişiklik
leri yapılmış, 3 - 17 nci maddeler aynen kabul 

ve Hazineye verilen (1 000 000) lirava ait hük
mü ihtiva eden 18 nci madde tayvedilmistit". 

Umumî Hevetin tasvibine arzolunmak ü£ere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 

1 Eker T. Coşkan H. Kitabet 
Kâtip 

İstanbul Bolu 
F. Öymen Celâl Sait Siren 

Bolu Bursa 
Dr. Zihni İİlgen Dr. Sadi Konuk 

Diyarbakır Giresun İsparta 
Rüştü Bekit M. Akkaya R. Ünlü 
İsparta Kayseri Kırklareli 
S. TJraz Suat Hayri Ürgüblü B. Denker 

Konya Kütahya Mardin 
R. Türel A. Tiridoğlu R. Erten 

Ordu 
H. Yalman 
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Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1942 
malî yılı bütçe kanunu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğünün 1942 malî yılı masrafları için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzeree 
(22 804 117) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğünün 1942 malî yılı masraflarına kar
şılık olan varidat bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (22 804 117) lira olarak tah
min edilmiştir. 

MADDE 3. — 2822 sayılı kanunun 28 nci 
maddesi mucibince her sene bütçesiyle maaş 
miktarları tesbit edilecek olan hat başbakıcı, 
başmüvezzi, hat bakıcı ve müvezzilerin aded-
leriyle maaş ve tahsisatları bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Bunlardan Ankara'da bulunanlara, maaş
ları barem derecelerinden birine tekabül eden
ler için 3656 sayılı kanunun 10 ncu madde
siyle aynı maaş derecesinde bulunanlara veri
len miktarlarda ve etmiyenler için de ayda onar 
lira olmak üzere mezkûr madde hükümleri dai
resinde muvakkat tazminat verilir. 

MADDE 4. — 3819 sayılı kanuna bağlı kad
ro cetveli haricinde kalan müstahdemlerin 
aded ve ücretleriyle nakil vasıtaları bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Fasıl numaralariyle unvanları bağlı (E) 
işaretli cetvelde yazılı tertiplerden 3656 sa
yılı kanunun 9 ncu maddesi mucibince idaresi 
zaruri görülen muvakkat mahiyetteki hizmetler 
için aylık ücretli müstahdemler kullanılabi
lir. Bunların kadrolariyle 3656 sayılı kanunun 
13 ncü maddesine tabı ihtisas mevkileri tcra 
Vekilleri Heyeti karariyle tesbit ve mütaâkıp 
yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine tevdi 
olunur. 

Bu tertipten idare olunacak hizmetler 
kadrolarının bütçede mevcut diğer bir hizme
tin ifasma müteallik kadrolara ilâve mahiye
tinde bulunmaması şarttır. 

MADDE 5. — Telgraf, telefon ve telsiz tel
graf tesis, inşaat ve tamiratiyle malzemesi 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞŞtŞTÎRÎŞl 

MADDE 1. — Posta, telgraf ve telefon umu
mî müdürlüğünün 1942 malî yılı masrafları için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(22 299 117) lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Posta telgraf ve telefon umu
mî müdürlüğünün 1942 malî yılı masraflarına 
karşılık olan varidat bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (22 299 117) lira olarak tah
min edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen 

MADDE 4. —- Aynen 

MADDE 5. — Aynen 
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Ve posta pullariyle pul verme makinesi ve 
otomatik tarih damgası ve nakil vasıtaları 
mubayaasına veya arsa ve bina mubayaa ve in
şaatına sarfedilmek üzere üç buçuk milyon 
liraya kadar gelecek senelere geçici taahhüdat 
icrasına umum müdürlük mezundur. 

Bu suretle girişilen taahhütlerden dolayı 
1942 malî yılı içinde yapılacak tediyeler mas
raf bütçesinin taallûk ettiği tertiplerinden öde
neceği gibi 1942 yılı içinde tahakkuk ede
cek varidat fazlası da bu taahhütlere karşılık 
olarak alâkalı tertiplere tahsisat kayıt ve sarfo-
lunur. 

MADDE 6. — Hastalıklarına mebni kısa 
müddetle nöbet vazifelerine gelemiyen Posta, 
telgraf ve telefon memurlarının yerlerinde is
tihdam olunacaklarla nöbet vazifesiyle mükel
lef olmayıp ta saat 20 den sonra posta mü-
raselâtı alıp vermeğe mecbur bulunan, telgraf 
merkezlerinin kapalı bulunduğu saatlerde ra
sat telgrafı alıp yazmakla mükellef tutulan, 
idarî lüzum ve zaruretlere binaen mesai saat
leri haricinde veya kanuni tatil günlerinde 
servis aktifte çalıştırılan Posta, telgraf ve 
telefon memur, müvezzi ve sair müstahdemle
rine umumî idare encümenlerince tesbit edi
lecek miktarda ücret verilir. 

MADDE 7. — Masraf bütçesinin 19 ncu 
faslının 3 ve 4 ncü ve 21 nci faslın 4 ncü mad
delerinden ödenecek mebaliğin nisbet ve mik
tarı Münakalât vekâletince ve 35 nci fasıldan 
verilecek kaza tazminatı da Posta telgraf ve 
telefon umum müdürlüğünce tâyin olunur. 

MADDE 8. — Lüzum görülecek mahallerde 
ücretleri bütçenin 32 nci faslma mevzu tah
sisattan ödenmek üzere şehri 50 liraya kadar 
aylıklı stajiyer istihdamına Umum müdürlük 
mezundur. 

MADDE 9. — 3054 ve 3488 sayılı kanunla
rın 3 ve 4 ncü maddeleri hükümleri 1942 malî 
yılı için tatbik edilmez. 

MADDE 10. — Havale muamelâtının tedviri 
için Millî bankalarda (1 000 000) liraya kadar 
kısa vadeli kredi ve borçlu hesabı cari açtırmağa 
Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğü me
zundur. 

MADDE 6. — Aynen 

MADDE 7. — Aynen 

MADDE 8. — Aynen 

MADDE 9. — Aynen 

MADDE 10. — Aynen 
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MADDE 11. — Bu kanuna bağlı (A) işaretli 

cetvelin 31 nci faslının 2 nci maddesine mevzu 
olup Hazineye tevdi edüecek olan 30 000 lira 
ile 31 nci faslmm 3 ncü maddesine mevzu 23 500 
lira 1942 malî yılı umumî bütçesinin varidat 
kısmma irat ve diğer taraftan mezkûr sene Ma
arif vekâleti bütçesinin bu vekâletçe gösterile
cek tertiplerine tahsisat olarak ilâve ve sar-
folunur. 

MADDE 12, — Merkez ve vilâyet kadrosu
na dahil ve dereceleri 9 dan aşağı olan mamur 
ve müstahdemler kendi unvanlariyle lüzum gö
rülecek yerlerde umumî hükümlere göre yevmi
yeleri verilmek şartiyle istihdam olunabilir. Bu 
şekilde istihdam müddeti memurun bulunduğu 
mahal belediyesi huhutlan haricinde 3 ayı geçe
mez. 

MADDE 13. — Memleketin müdafaası, inzi
bat ve asayişi umumî menfat ve sıhhate taallûk 
eden hizmetlerin ifası için lüzum görülecek ma
hallerde tesisat masraflariyle şehir dahili mükâ-
leme ücreti alınmaksızın meccani telefonlar tesi
sine Münakalât vekili salahiyetlidir. 

MADDE 14. — İhtiyaç görülen posta, tel
graf ve telefon merkezleriyle servislerinde karı-
şılığı maaş ve ücret tertipleri tasarrufatından 
tediye edilmek üzere Münakalât vekâletince ten
sip olunacak miktarda ücretli muvakkat me
mur, hat bakıcı ve müvezzi istihdam edilebilir. 

MADDE 15. — Geçen yıl borçları tertibine 
mevzu tahsisat kifayet etmediği takdirde işbu 
borçlar taallûk eylediği hizmetlere tekabül et
mek üzere cari yıl bütçesine mevzu tahsisattan 
bu tertibe Münakalât vekâletinin muvafakatiyle 
naklen tesviye olunur. 

1928 - 1940 yıllarına ait olup da Muhasebei 
umumiye kanununun 93 ncü maddesi mucibince 
müruruzamana uğramıyan ve karşılıkları taal-
lılk ettikleri seneler bütçesinde mevcut bulunan 
borçlar dahi 1942 malî yılı bütçesinin masraf ter
tipleri tasarrufatından borç tertiplerine Müna
kalât vekâletinin muvafakatiyle naklen tediye 
edilir. 

MADDE 16. — 2518 sayılı kanunun hü
kümleri mahfuz olmak üzere 1937 -1941 malî 
yıllarına ait olan ve inşaat, imalât, icar ve her 
nevi mubayaattan mütevellit karşılıksız borçla-

MADDE 11. — Aynen 

MADDE. 12 — Aynen 

MADDE 13. — Aynen 

MADDE 14. — Aynen 

MADDE 15. — Aynen 

MADDE 16. — Aynen 
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n İ942 malî yılı bütçesinin umumî tasarrufatın-
dan karşılık temini suretiyle umumî müdür
lük bütçesinde açılacak rakamsız bir fasla tah
sisat kaydederek ödemeğe Münakalât vekili sa
lahiyetlidir. 

Bu madde mucibince yapılacak tediyata ait 
ita emirleri evvel emirde Divanı muhasebatın 
vizesine tâbidir. Divanın vizesine iktiran et
medikçe bu evrakm muhteviyatı muhasebeciler 
tarafından tediye olunmaz. 

MADDE 17. — Hükmedilmiş borçlar terti-
bindeki tahsisat hükmedilmiş borcun tediyesi
ne kifayet etmediği takdirde üst tarafı Müna
kalât vekilinin muvafakatiyle 1942 malî yılı büt
çesinin sonunda açılacak bir fasla tahsisat kay
dedilmek suretiyle ödenir. 

Bu suretle tahsisat kaydedilip ödenecek mik
tar hesabı katide ayrıca gösterilir. 

MADDE 18. — Masraf bütçesinin 44 ncü fas
lına mevzu 1 000 000 lira fevkalâde hallerin 
devam ettiği müddetçe ve 6 taksitte Hazineye 
ödenir. 

MADDE 19. — Bu kanun 1 haziran 1942 ta-. 
rihinden itibaren meridir. 

MADDE 20 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalat vekilleri memurdur, 

28 . II . 1942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam II. Meneme ndoğlu A. R. Artunkall 
Da. V. Ha. V. Ma. V. j 

Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy Sırrı Day 

S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
F. Engin M. ökmen j 
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A CETVELİ 

Muhassasatm nev'i 

Biricni hısım 
Birinci bap - Maaş, ücret, 

tahsisat 
Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 
Çocuk zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir,] 
Yakacak zammı 
| Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.! 

1941 
Malî yılı 
talısisatı 

Lira 

1942 mali yılı için 
II ükûmet çe E n eüm ence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lİra 

7 323 760 
3 000 

0 

8 819 760 
3 000 

0 

8 819 760 
3 000 

50 000 

50 000 

Fasıl yekûnu 7 326 760 8 822 760 8 922 760 

1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
Merkez müstahdemleri ücreti 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müstahdemleri üc* 
reti 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat mü stahdemler 

Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 

Birinci bap yekûnu 

-•- - -

55 000 

32 460 
66 880 

150 

99 490 

136 200 
862 980 

500 

999 680 

160 000 

8 640 930 

~ - : : ~ • - " " • " " - - - " 

55 000 

36 956 
90 951 

1 000 

128 907 

172 696 
1 090 204 

500 

1 263 400 

160 000 

10 430 067 

- ----- - — -

55 000 

36 956 
90 951 

1 000 

128 907 

172 696 
1 121 968 

500 

1 295 164 

160 000 

10 561 831 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

MuhaSSasatin nev'İ Lira Lira Lira 

îkinci bap - Müteferrik 
masraflar 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 25 000 25 000 25 000 
Merkez levazımı 
Tenvir ve teshin 6 000 10 000 10 000 
Kırtasiye 15 000 15 000 15 000 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı ve resmi kuşat 
masrafı 
Merkez müteferrikası 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
[Terazi, kasa, saat dahil.] 

Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

21 000 

800 
4 000 

88 200 

120 000 
50 000 

170 000 

25 000 

800 
7 500 

150 000 

180 000 
75 000 

255 000 

25 000 

800 
7 500 

150 000 

180 000 
75 000 

255 000 
1 — 

160 000 
5 000 

200 000 

160 000 
6 000 

300 000 

160 000 
6 000 

300 000 

Vilâyetler müteferrikası 80 000 100 000 100 pOO 
[25 liraya kadar olan küçük tamirler 
bu tertipten verilir.] 
Mütenevvi masraflar 
îcar bedeli 
Mahkeme masrafları 
Matbu evrak ve defterler 
Matbaa ve hesap makinalan 
mubayaa, tesis, işletme ve ida
re masraflariyle . memur ve 
müstahdemin ücret ve yevmi
yeleri 1 1 1 
P. T. T. mecmua masrafı 6 000 3 000 3 000 
[Tahrir, tercüme, tertip, tabı, neşir ve 
ilân ücretleriyle her nevi masraflar.] 
Melbusat 200 000 500 000 500 000 
[Müvezzilerle bakıcılara, odacı, bekçi, 
hamal, şoför ve diğer müstahdemlere 
verilecek elbise, kasket, ayakkabı veya 
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Muhassasatm nev'i 

e.izme, palto veya pelerin ile sınıfları
na göre posta seyyar nakliye, ambar 
memurları için elbise, kasket, pelerin 
veya muşamba, kaptan ve makinistle
re elbise, kasket ve muşamba, gemici 
ve kayıkçılara elbise, kasket, ayakkabı 
veya çizme, balıkçı muşambası ve tah
sildarlara yalnız muşamba, makinist
lere pil, akkii veya dosya memurla-
riyle atelye müstahdemlerine diktiri
lecek iş gömleği bedelleri, servis ihti
yacı için alınacak karyola, yatak, bat
taniye ve müteferri levazımat ile her 
nevi masrafları ve ilân ücretleri.] 
Banka ile olan nakdî muamele
lerin faiz, komisyon ve sair 
masrafları 
Sigorta 
Süvari müvezzilerine verilecek 
hayvan yem bedeli 
j Buna mütaallik lâyiha kanuuiyet 
kesbedinceye kadar maaşlarına ilâve
ten ve peşin olarak ayda on beşer lira 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

5 000 
8 600 

180 000 

3 000 
8 600 

270 000 

3 000 
8 600 

270 000 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
Bütçe kanununun 6 ncı mad
desi mucibince verilecek ücret
ler 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 
Mukannen masraflar 
Mahkeme- harçları 
Pul aidatı beyiyesi 
Tahsildarlar aidatı 

Umumî telefon merkezleri ai
datı 
Reddiyat 
[Ecnebi P. T. T. idare ve kumpanya-
lariyle vukubulan bilûmum ıminase-

764 601 

100 000 

120 000 
75 000 

190 000 

1 000 

5 000 
25 000 
7 000 

16 000 
4 000 

1 250 601 

125 000 

150 000 
75 000 

388 000 

1 000 

6 000 
25 000 
8 500 

25 000 
245 200 

1 250 601 

125 000 

150 000 
75 0ÖÖ 

388 000 

1 000 

6 000 
25 000 
8 500 

25 000 
245 200 
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Muhassasatm nev'i 

betlerden mütevellit veya anlaşmalara 
müstenit eski ve yeni sene borçlan bu 
tertipten verilir.] 
Sâi ücreti 
Bina, arazi, tanzifat ve tenvi
rat vergileri 
Bern bürosuna ve beynelmilel 
birlik ve komitelere verilecek 
senelik iştirak hisseleri ve bu
ralardan celbedilecek risale, 
mecmua ve matbua bedelleri 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

İ942 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

2 500 

500 

250 000 

Fasıl yekûnu 310 000 

4 000 

500 

10 000 

324 200 

4 000 

500 

10 000 

324 200 

Bilûmum bina, arsa mubayaa, 
inşaat, tesisat ve tamirat bedel
leriyle kontrol memurları üc
ret ve sair masrafları 
[Tapu ve harç masraflariyle keşif için 
mahalline gönderilecek mühendis ve 
sair fen memurlarının muvakkat me
muriyet harcırahlariyle ilân ücretleri 
ve Devlet demiryolları idaresince Ce
beci'de yaptırılacak istasyon binasın
da posta, telgraf ve telefon merkezi 
için tefrik edilecek kısma ait masraf 
karşılığı olarak maktuan verilecek iş
tirak hissesi bu tertipten ödenir.] 

300 000 400 000 400 000 

ikinci bap yekûnu 2 249 601 3 277 10.1 3 277 101 

Üçüncü bap 
Posta masrafları 
Nakliyat 410 000 650 000 650 000 
[Yataklı vagonlarla yapılacak nakli
yat ücretiyle ecnebi vapur kumpanya
larına verilecek posta nakliye ücretle
ri ve ilân bedelleri bu tertibe dahil
dir.] 
Bendiye 75 000 100 000 100 000 
Hurç, çanta ve çuval mubayaa
sı ve ilân bedelleriyle tamir 
masrafları 35 000 50 000 50 000 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Muhassasatın nev'i Lira Lira Lira 

Seyyar memur ve hamal prim
leri' 40 000 52 000 52 000 
Havale, taahhütlü veya kıy
metli mektup ve paket tazmi
natı 5 000 5 000 5 000 
Seyyar hamal primleri 12 000 0 0 

Fasü yekûnu 577 000 857 000 857 000 

Posta pulu, kartları ve mas
rafları 
Posta pulu ve kartlar, albüm
ler, teşhir tabloları ve otomatik 
tarih damgaları, müsabaka, 
malzeme, tab, gümrük ve nak
liye masraflariyle ilân ücretle
ri ve Bern bürosundan celbedi-
lecek kupon ve pullar bedeli 150 000 150 000 150 000 
Avrupa'da bastırılacak pul ve 
yaptırılacak kalıplar için gön
derilecek memurların harcırah 
ve masrafları 1 3 000 3 000 

Fasü yekûnu 150 001 153 000 153 000 

Cevaplı kuponlar mukabilinde 
veya vusulü ihbarlı telgraflar 
için yapıştırılan veya battala 
kalan pullar bedeli 1 200 1 200 1 200 
Nakil vasıtaları masrafı 
Mubayaa 15 000 80 000 80 000 
[İlân ücretleri bu tertibe dahildir.] 
Tamir ve yedek malzeme 35 000 100 000 100 000 
[İlân ücretleri bu tertibe dahildir.] 
işletme ve sair masrafları 50 000 125 000 125 000 
[Vesait işe kâfi gelmediği takdirde ha
riçten tutulacak vesaiti nakliyenin ki
ra bedelleriyle belediyeye ait vergi ve 
resimler ve ilân ücretleri bu tertipten 
verilir.] •— —• ——. — 

Fasü yekûnu 100 000 305 000 305 000 

Üçüncü bap yekûnu 828 201 1 316 200 1 316 200 
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1941 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatm nev'i 

Dördüncü bap - Telekomüni
kasyon hizmetleri masrafı 

Telekomünikasyon masrafları 
Telgraf ve telefon tesisat, in
şaat ve tamiratında çalıştırıla
cak amele yevmiyesi ' 120 000 160 000 160 000 
Telgraf ve telefon tesisat, in
şaat ve tamiratı ve her nevi 
makine, alât, edevat ve malze
me bedelleriyle nakliye ve sair 
masrafları 1 322 000 4 370 416 4 823 651 
[Telefon kabineleri, muhabere sa
lonlarına ait yazı makineleri ve te
sisat masrafları, pil etej erleri ve 
mümasili tesisat, levazım ve eşya 
bedelleri, ilân ücretleri, hatların tesis 
ve ıslahı esnasında bozulan kaldırım
ların tamiri masrafları bu tertibe da
hildir.] 

Telgraf ve telefon isletme mas
rafları ' 250 000 337 500 337 500 
filân ücretleriyle bant ve telefon reh
berleri bedelleri dahildir. 1 

Fasıl yekûnu 1 692 000 4 867 916 5 321 151 

Telsiz telgraf servisi için mu
bayaa olunacak makina, alât, 
edevat ve malzeme bedelleriyle 
tesis, tamir, işletme, nakliye ve 
sair masrafları, ilân ücretleri 
ve amele yevmiyeleri 150 000 150 000 150 000 
Mühendis, makinist ve sair fen 
memurlariyle mmtakaları hari
cinde çalıştırılacak hat bakıcı
larının muvakkat memuriyet 
harcırahları 35 000 60 000 60 000 
[Telefon bekçileriyle montörlerin za
ruri masraf ve yevmiyeleri bu tertibe 
dahildir.] 
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1941 

Malî jûı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

lira Lira Muhassasatm nev'i 

P. T. T. fabrikası demirbaş eş
ya ve işletme masraflariyle 
amele yevmiyeleri, ilân ücretle
ri ve fabrikanın nakil ve tesis 
masrafı 100 000 100 000 100 000 

Dördüncü bap yekûnu 1 977 000 5 177 916 5 631 151 

Beşinci bap - Muvakkat 
masraflar 

Ecnebi mütehassıslar masraf
ları 10 000 13 000 13 000 
Kongre, konferans ve staj için 
ecnebi memleketlere gönderile
ceklerin harcırah ve sair mas
rafları 5 000 5 000 20 000 
Talebe tahsisatı 
Telgraf, telefon ve telsiz mü
hendisi yetiştirilmek üzere ec
nebi memleketlere gönderile 
cek talebe masrafı ] 1 1 
Yüksek mühendis mektebinde 
okutturulacak talebe masrafı 30 000 30 000 30 000 
Makinist ve çırak yetiştiril
mek üzere teknik sanat veya 
çırak mekteplerinde okutturu
lacak talebe masrafı 15 000 23 500 23 500 

Fasü yekûnu 45 001 53 501 53 501 

Stajiyerler ücreti 80 000 100 000 100 000 
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1941 1942 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Muhassasatm nev'i Lira Lira Lira 

Kurslar masrafı 
Muallimler ücreti 10 000 15 000 15 000 
Kurslar masrafı 41 800 41 800 41 800 
[Kursun bulunduğu şehir dışından 
celbedilecek memurların azimet ve av
det harcırahlariyle kursta bulunduk
ları müddetçe kendilerine 150 kuruşu 
geçmemek üzere maktuan verilecek 
yevmiye ve kursa ait idare işlerinde 
istihdam edileceklerin ücretleri ve 
kurs için alınacak kitap ve diğer ted
ris levazımı, kitap bastırma ücreti ve 
kurs idare masrafı.] 

Fasıl yekûnu 

Beşin M bap yekûnu 

Altıncı bap - Müşterek-
masraflar 

Tedavi ve yol masrafı 
3335 sayılı kanun mucibince ve
rilecek tedavi, yol ve saire mas
rafları 
Telgraf ve telefon fabrikasiylc 
telsiz istasyonları ve servis sa
lonları için alınacak edviye be
deli 

Vazife esnasında kazaya uğ-
rıyan müstahdem ve işçilerin 
tedavi ve yol masraflariyle 
bunlardan ölen veya sakatla
nanların kendilerine veya aile
lerine verilecek tazminat, ce
naze, sıhlıi muavenet, levazım 
edviye ve nakliye masrafları 
Pasif korunma masrafları 

51 800 56 800 56 800 

191 801 228 301 243 301 

15 000 50 000 50 !000 

1 000 2 500 2 500 

52 500 52 500 

2 500 2 500 2 500 
50 000 15 000 15 000 

Fasıl yekûnu 16 000 
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Muhassasatm nev'i 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lir» 

Tekaüt, dul ve yetim maaşla-
riyle 
Tekaüt, dul ve yetim maaşları 410 000 
Çocuk zammı 0 
Yakacak zammı 0 

Fasıl yekûnu 410 000 

625 000 
50 000 
50 000 

725 000 

Hükmolunmuş borçlar 
3530 sayılı Beden terbiyesi ka 
nununun hükümlerine göre ya
pılacak masraf ve verilecek 
İİ/vnofİQT» 

1 000 1 000 

3054 sayılı kanun mucibince 
mülga İstanbul telefon şirketi
ne verilecek taksit bedeİi 
3375 sayılı kanun mucibince 
mülga îzmir telefon şirketine 
verilecek taksit bedeli 
Hazineye verilecek hasılat faz- v 
lası 
1715 sayılı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuri
yet Merkez bankasına verile
cek itfa karşılığı 

Altıncı bap yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

625 000 
0 
0 
o 

o 

1 000 

ücretler 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1940 yılı borçları karşılığı 
1939 » 
1938 » 
1937 » 
1936 » 

» » 
» » 
» » 
» » 

Fasıl yekûnu 

1 000 
0 

16 000 
9 000 
4 000 
1 000 
412 

30 412 

1 000 
20 000 

20 000 
500 
500 
750 
0 

21 750 

1 000 
20 000 

20 000 
500 
500 
750 
0 

21 750 

250 000 250 000 250 000 

60 000 60 000 60 000 

0 1 000 000 0 

145 613 225 782 220 783 

966 525 2 374 532 1 269 533 

14 854 058 22 804 117 22 299 117 
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B CETVELİ 

Varidatın nev'i 

Posta ve telekomünikasyon ha
sılatı 
Posta 
Telgraf 
Telefon 
Telsiz 

Fasıl yekûnu 

Resmî dairelerden maktuan a-
lmacak posta ve telgraf ücret
leri 
Umumî bütçeye dahil daireler
den 
Hususi ve mülhak bütçeli ida
relerden 

1941 
Malî yılı 

muhammenatı 
Lira 

4 380 068 
3 242 763 
2 580 000 
1 300 000 

11 502 831 

533 197 

128 356 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

5 318 730 
3 745 333 
3 000 000 
2 420 000 

14 484 063 

2 595 797 

133 975 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

4 818 730 
3 745 333 
3 000 000 
2 420 000 

13 984 063 

2 595 797 

133 975 

Fasıl yekûnu 

Mütenevvi hasılat 
Radyo aidatı 
Geçen senelerden müdevver 
nakit mevcudu 

661 553 

67 540 
90 000 

2 600 000 

2 729 772 

134 282 
100 000 

5 356 000 

2 729 772 

134 282 
95 000 

5 356 000 

UMUMİ YEKÛN 14 921 924 22 804 117 22 299 117 
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D - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Merkez 

Pul ressamı 
Fabrika ustabaşısı 
Ustabaşı 

> 
Fabrika modelcisi 
Resmî daireler tahsildarı 
Evrak tasnifcisi 

» Muakkibi 
Daktilograf 

Elektrikçi 
Marangoz 
Ambalajcı 

» 
Dikici 

Evrak müvezzii 
Kaloriferci ve meremetei 

» » 
Baş odacı 
Odacı 

Gece bekçisi 

Kapı bekçisi 
Kapıcı 
lîamal 

Vilâyetler 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
5 

11 
10 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 

38 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
6 
3 
2 

118 

250 
200 
130 
100 
125 
100 

50 
60 
90 
80 
75 
60 
90 
75 
60 
50 
50 
40 
50 
75 
60 
45 
35 
30 
70 
40 
35 
30 
60 
30 
35 
30 
25 

Memuriyetin nev'i 

Makinist (kuranportör) 
Baş makinist 
Baş makinist 
Makinist 
Makinist 

» 

3 
2 
6 
5 

42 
11 

250 
175 
150 
100 

80 
75 

Makinist 

» 
Fennî tesisatçı 
Fiş memuru 
Muakkip 

» 
idare memuru 
Baştelefoncu 
Telefoncu 

Elektrikçi 
Montör 

Daktilograf 

» 

Şoför makinist 
Posta nakliyecisi şoförü 

» » » 

Başşoför 
Şoför 

» 
» 

Makine ustabaşısı 

Motorcu 
> 

Makinist 

Gemici 
Gemi mürettebatı 
Silici 
Ustabaşı 

» 
Usta 

Aded 

6 
4 
6 

10 
1 
1 
1 
1 
2 

13 
14 
4 
3 
5 
5 
2 
4 
6 

23 
37 

1 
2 
1 
4 
5 
2 
3 
1 
1 
4 
1 

13 
13 

1 
1 
1 
4 
2 
4 
6 
2 
5 
1 
1 
1 

Ücret 

65 
60 
55 

100 
100 
120 
75 

125 
80 
60 
50 
40 
80 
70 
60 
50 
80 
70 
60 
50 

120 
100 

90 
85 
75 
70 
65 
60 

100 
75 
70 
65 
60 

200 
150 
100 

90 
90 
80 
50 
45 
40 
90 
80 
55 

( S. Sayısı : 166 ) 



35 — 
Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Marangoz 
» 

Kutu tamircisi 
Ambalâjcı 
Evrak müvezzii 

Kaloriferci ve meremetci 
» > 

Garaj bekçisi 
Telefon hat bakıcısı 

> » 
Telefon tamircisi 

» > 
Amele 
Bahçıvan 
Gece bekçisi 

> » 

Baş odacı 
» 

Odacı 

Hamalbaşı 
Hamal 

Kapıcı 

Telsiz istasyonları 

Ustabaşı 
» 

Baş makinist 
> 

Makinist 

» 

Daktilograf 
Anten bakıcısı 
Yağcı 

1 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
5 
10 
3 
14 
5 
7 
10 
51 
1 
4 
2 
3 
1 
5 
25 
100 
150 
150 
2 
16 
30 
192 
4 

1098 

1 
1 
3 
4 
1 
2 
10 
8 
10 
1 
2 
6 
2 

75 
50 
40 
60 
60 
55 
75 
60 
50 
30 
50 
40 
75 
60 
35 
60 
35 
30 
25 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
45 
40 
35 
30 
30 

165 
125 
150 
125 
115 
110 
100 
90 
80 
75 
85 
50 
45 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Bahçıvan 
Gece bekçisi 
Odacı 

3 
4 

10 
2 

70 

Taşra muhasebecilikleri 

Muakkip 

Daktilograf 

Ambalâjcı 

istanbul telefonu 

Piş başmemura 
Santral başmakinisti 

» > 
» » 
> » 

İdare memuru 
Ambar memuru 

» » 
» > 

Telefoncu 

> 

Fennî tesisatçı 
» > 
» > 
> > 
» > 
> > 
» > 

> » 
Makinist (Kuranpartör) 
Basmakinist 

23 

45 
40 
35 
30 

1 
1 
1 
1 
1 
5 
10 
1 
2 

60 
50 
80 
70 
60 
40 
30 
50 
40 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 
9 
4 
4 
1 
1 
3 
3 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 

170 
160 
150 
140 
135 
120 
125 
100 
80 
90 
80 
65 
60 
120 
110 
90 
80 
75 
70 
55 
50 
40 
35 
250 
140 
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Memuriyetin nev'i 

Makinist 
> 

» 

Başmontör 
Montör 

» 
» 
» 
» 

Muakkip 
» 

Tahsildar 

Daktilograf 

Santral verifikatörti 

Santral muavini 
Hat verifikatörü 
» » 

Elektrikçi 
Şoför 

Ambar hademesi 

Hademe 
» 

Odacı 

» 
Kapıcı 

> 
» 

Hat bakıcısı 

» » 

Aded 

1 
1 
3 
2 
1 
7 

10 
3 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
5 
9 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
3 

10 
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Ücret I Memuriyetin nev'i 

100 
90 
80 
75 
65 
60 
50 
45 
40 
35 • 
90 
65 
60 
50 
45 
40 
35 

200 
60 
85 
65 
30 
90 . 
85 
75 
75 
65 
50 
80 
75 
75 
80 
70 
50 
45 
40 
35 
35 
30 
25 
20 
60 
50 
40 
65 
60 
55 
50 

( S. Sayı 

Hat bakıcısı 
» > 
» » 

îşçi 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

Kaloriferci 
Bekçi 

> 
» 
» 

Usta 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ekci 
» 
» 
» 
» 
> 

İzmir telefonu 

Ambar memuru 
Tahsildar 

> 
Telefoncu 

> 
» 

Makinist 
» 
» 
> 
> 
» 

3i : 166 ) 

Aded 

18 
8 

10 
1 
1 
2 
9 
7 

16 
12 
1 
6 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
5 
2 
4 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 

385 

•.AJ:.:: 

1 
1 
1 
5 
3 
9 
i 
1 
1 
1 
2 
1 

Ücret 

45 
40 
85 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
50 
55 
50 
45 
40 

100 
80 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
75 
70 
60 
55 
50 
45 

,*. 

120 
75 
60 
60 
50 
4«.» 

140 
120 
100 
so 
7.1 
60 
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Memuriyetin nev'i Aded Ücret i Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

50 
60 
60 

100 
85 
70 
60 
50 
70 
30 

Ekçi 
> 
» 
» 
» 

hv 
Gece bekçisi 
Odacı 

1 
1 
1 
2 
1 
6 
1 
3 

56 

100 
75 
70 
50 
50 
50 
50 
35 
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Makinist 2 
Akkü memuru 1 
Daktilograf 1 
Şoför 1 
Bakıcı 2 

> 1 
> 1 
> 2 

Montör 1 
> 1 



P. T. T. Umumî müdürlüğünün 1942 vıalî yılı nakil vasıtaları kadrosu 

o. 
No. Nev'i 

I 888 Küçük otobüs 

1 193 > > 

1 192 > > 

1 

1 

1 

1 

1 

345 

343 

342 

201 

195 

> 

> 

> 

> 

Otobüs 

> 

> 

> 

> 

1 168 Servis oto. B. B. 

2 196/yok > > 

1 339 > > 

f351 
3 -{352 > » 

[353 
4 346,347 > > 

348,349 

2 333 Servis oto B. B. 
334 

Markası 

Ford 

Buik 

Şevrole 

Ford 

> 

Buik 

Ford 

> 
» 

Ford 

Fiat 

Ford 

Fiat 

Motor No. 

1861227033 

1865566101 

13456078 

54532 

54457871 

5474300 

43261877 

1845464 

21754 
67698 
70361 

105135 

f76505 
•{77672 
[78374 

[200424 
-{200282 
|200577 
[200570 
f 56996 
i 58766 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Mühendislerin Ankara - Gölbaşı telsizi 
mürsile istasyonlarına gidip gelmeleri için 
Memur ve makinistlerin Ankara - Gölb 
telsizi ile mürsile istasyonlarına gidip gelm 
leri için 
Ankara telefonu arıza ve keşif memurları 
nakli için 
Mühendislerin istanbul - Yeşilköy ve Osm 
niye telsizlerine gidip gelmeleri için 
Memur ve makinistlerin istanbul - Osman 
telsizlerine gidip gelmeleri için 
Memur ve makinistlerin istanbul -Yeşi lk 
telsizine gidip gelmeleri için 
istanbul telefonu arıza memurlarının na 
için 
Ankara posta müvezzilerinin tevziat mrn 
kala.rma nakli için 
Ankara şehir dahilî postalarının nakli için 
Ankara şehir dahilî postalarının nakli 
posta kutularının boşaltılması için (Beheri) 
istanbul hal ve Unkapanı postalarının g 
de altı defa nakli için 

istanbul - Galata, Beyoğlu telgraf nakliy 
için (Beheri) 

Tophane - Beşiktaş, Ortaköy, Arnavutk 
Bebek postalarının günde altı defa na 
için (Beheri) 

istanbul ve Beyoğlu kutularının boşaltılm 
sı için (Beheri) 



3 

1 

1 

1 

1 

1 

f335 
-{336 > » 
(.337 
340 Kamyon 

132 » 

198 Kamyonet 

197 » 

1999 » 

Şevrole 

Ford 

Ford 

> 

» 

f241678 
«{243441 
(240817 
435028 

16384 

Yok 

18/249336 

18/49457 

1 194 » 

1 121 » 
1 350 > 

1 344 > 

I 841 > 

Şevrola 

Ford 

1 
1 
1 

331 
338 
203 

» 
» 
» 

» 
» 
» 

1 202 Kamyonet 

f713 
3 <{714 » 

İ715 

Moris 

Şevrole 

18/33425 

189556 
109774 

5242479 

5149817 

17380 
835501 
838101 

21834 

fi 553 - 042 
-{1553-032 

:Ö75 

Haydarpaşa, Selimiye, Çamlıca, Üsküda 
Kadıköy, Kızıltoprak postalarının naklin 
(Beheri) 
Sirkeciye giden postalarla 
rıhtım arası nakliyatı için 
Sirkeciye giden postalarla 
rıhtım arası nakliyatı için 
Ankara merkezile istasyon 
yatı için 
Ankara merkezile istasyon 
liyatı için 
Büyük Millet Meclisi, Yenişehir, Bakanlı 
lar, Çankaya, Cebeci, Samanpazan postala 
nın nakli için 
Büyük Millet Meclisi, Yenişehir, Bakanlı 
lar ve Çankaya, Cebeci, Samanpazan post 
larının nakli için 
Ankara telefon tamiratı işlerinde 
istanbul, Galata, Beyoğlu, Pangaltı posta 
rının nakliyatı için 
İstanbul, Bayazıt, Aksaray, 
ve Edirnekapı postalarının 
nakli için 
İstanbul, Bayazıt, Aksaray, 
ve Edirnekapı postalarının 
nakli için 

paket postane 

paket postane 

rası posta nak 

ırası posta na 

Topkapı, Fat 
günde altı de 

Topkapı, Fat 
günde altı de 

» » •» 
İstanbul telefonu tamirat ve tesisatı m 
zemesinin nakli için 
İstanbul telefonu tamirat ve tesisatı malz 
mesinin nakli için 
îzmir merkeziyle şehir dahili merkez 
Basmahane ve Alsancak istasyonları posta 
rının nakli için (Beheri) 



A
de

d 

1 

1 
1 
1 
2 
3 
2 

2 

1 
1 

2 

401 
5 

No. 

716 

488 
489 

25 

f919 
[920 
[921 
[922 

2 

Nev'i 

Kamyonet 

Motosiklet 
» 
> 

Posta vagonu 
» » 

Deniz motörii 

» » 

Motorlu araba 
» > 

Kayık 

Bisiklet 
Kamyon 

Markası 

Şevrole 

N. S. ü . 
B. M. V. 
Trhımph 

Benzkelvin 

Dizel 

H. G-. 
Bleirşert 

Motor No. 

3998754 

6 

20 
8 

10 
29 
975 
2 

Kamyonet 

Posta vagonu 
Motorlu araba 
El arabası 
Motosiklet 
Bisiklet 
B. B. Servis otosu 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

izmir telefonu tamirat ve tesisatı malzeme 
nakli için 
Ankara telgraf tevziatında 

» » 
Trabzon telgraf tevziatında 
Posta nakliyatı için (Beheri) 

» » » 
İstanbul, Haydarpaşa ve limandaki vapurl 
ra posta nakli için 
İstanbul Haydarpaşa ve limandaki vaprla 
posta nakli için 
Ankara istasyonunda posta alıp vermek içi 
Haydarpaşa istasyonunda posta alıp verme 
için 
İzmir'de postaların vapurlardan alınıp v 
rilmesi için 
Merkezlerin posta ve telgraf tevziatında 
Biri îzmir telefon servisi ve dördü de A 
kara, İstanbul ve izmir şehir dahili postal 
rının nakli için 1942 malî yılında satın a 
nacaktır. 
o adedi istanbul şehir dahili posta ve bi 
de telgraf servisi için olup 1942 malî yılınd 
satın alınacaktır. 
1942 malî vılında satın alınacaktır. 

» » » 
istanbul ve izmir posta servisleri için 19 
malî yılında satın alınacaktır. 



S.Sayısı: |G9 
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İnhisarlar U. M. bütçesi 



İnhisarlar umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe kanu
nu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/766) 

T. C. 
Başvekâlet 28.11.1942 

Kararlar Dairesi 
Sayı : 6/844 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

icra Vekilleri Heyetince 28 . I I . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan inhisarlar 
umum müdürlüğü 1942 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

F. M. 

Masraf bütçesi mucip sebepleri 

Ücretler : 
Memurlar : 

Bu maddeye teşkilât kanununa bağlı (1) numaralı cetvele göre geçen yıl tahsisatının 
aynı olarak 3 004 800 lira ve 4178 numaralı kanunun 1 nci maddesi mucibince verilecek 
zamlar için 492 900 lira olmak üzere ceman 3 497 700 lira konulmuştur. 
Açık tahsisatı : 

Bu maddeye tahsisat konulmasına mahal kalmadığından 1942 yılı için teklif atta 
. bulunulmamıştır. 
Muvakkat tazminat : 

idarenin Ankara'da bulunan memurlariyle muvakkaten Ankara'da üç aydan 
fazla kalacak memurlara 3656 sayılı kanun hükümleri dairesinde verilecek mesken zam-
iariyle Ankara'ya nakilleri mukarrer bulunan idarei merkeziye memurlarına verilmesi 
lâzımgelen mesken zamlarını karşılayan bu tertip için 1941 yılında bidayeten 112 536 
lira tahsisat konulduğu halde bilâhara Umum müdürlüğün sene başında Ankara'ya nakli 
kabil olamıyacağı anlaşılması üzerine bu miktardan bir kısmı diğer maddelere tevzi edi
lerek 85 476 lira bırakılmıştı. 

Yeni senede, naklin vukuu ihtimali ve Teşkilât kanunu mucibince Vekâlette teşkil 
edilmiş olan tetkik ve murakabe heyetiyle merkez memurlarından bir kısmının derece ve 
ücretlerinin Teşkilât kanunu hükümleri dairesinde arttırılmış olması gözönünde bulun
durularak geçen seneki esas tahmin olan 112 536 liradan 7 320 lira fazlasiyle 119 856 
lira teklif olunmuştur. 
Hastaların tedavi, yol ve sair masrafları : 

Hastaların tedavi; yol ve sair masraflarını karşılayan bu tertibe geçen yıl tahsisatı-
nın aynı olarak 10 000 lira konulmuştur. 
Müteferrik müstahdem : 
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Ücretleri 20 ve 25 lira olan odacı ve bekçilerden bir kısmının ücretlerinin 25 ve 
30 liraya iblağı ve müstahdemin kadrosuna iki barut fişenk mütehassısının ilâvesi zaru
retine binaen bu maddeye ilâvesi lâzımgelen 20 040 lira ile 4178 sayılı kanunun 
1 nci maddesi mucibince verilecek zamlar için 128 033 lira olmak üzere ceman 148 073 
lira fazlasiyle 761 033 lira konulmuştur. 
Merkez ve taşra masrafları : 

1 İdarehane ve satış depoları kirası : 
Fabrika, imalâthane, imlâhane ve Y. Tütün depolariyle tuzlalardan gayri idare 

teşkilâtının merkez ve taşrada işgale mecbur olduğu idarehane binalariyle satış depo
ları ve mamulât ambarlarının kiralarını karşılayan bu tertibe geçen yıl tahsisatının 
aynı olarak (190 000) lira konulmuştur. 

2 Mahkeme masrafı : 
İdarenin leh ve aleyhine açılan dâvalardan dolayı mahkeme ve icra harçlariyle bu öğur-
da ihtiyar olunan sair masrafları ve inhisar altında bulunan oyun kâğıdı; kibrit çakmak 
ve çakmak taşı kaçakçılığından mütevellit suçlara ait dâvaların mahkeme ve sair mas-
raflaryile daimî avukatı olmıyan yerlerde verilen avukat ücretlerini ve dâvaları idare 
lehine intaç edenlere 2159 sayılı kanunun 8 nci maddesi gereğine tediye edilecek ücret
lerle yıl içinde dâva ve icra işleri çoğalan yerlerde işlerin arkası almmeıya kadar 
muvakkaten istihdamına zaruret hâsıl olan memurlara verilen ücretleri karşılayan bu 
maddeye evvelki seneler sarfiyatı göz önünde tutulmak suretiyle geçen yıl tahsisatının 
aynı olarak (56 000) lira konmşutur. 

3 Para gönderme masrafı : 
Ziraat bankası vasıtasiyle veya posta havalesi olarak gönderilen paralar için verilecek 
ücretlerle posta merkezi bulunmıyan yerlerde posta merkezine kadar para şevki 
için ihtiyar olunan masrafların karşılığı olan bu tertibe 1941 senesi iptidasından itiba
ren mamulâtımızdan alman müdafaa vorgilerinin tezayüdü ve satışların günden güne art 
ması dolayısiyle mülhakatta vukubulacak fazla nakdî irsalâtın icabettirdiği masraflar 
nazarı dikkate alınarak geçen yıl tahsisatından 23 000 lira fazlasiyle (120 000) lira 
konulmuştur. 

4 İdare masrafı : 
Geçen yü tahsisatının aynı olmak üzere bu tertibe konulan (330 000) lira tahsisat! aşa
ğıdaki masrafları karşılamaktadır. 

1. Kırtasiye bedelleri ve mamulât etiket ve ambalâjlariyle matbu evrak hazırlıyan 
idare matbaasının umumî masrafları; 

2. Teshin; elektrik, su masrafları; 
3. Şenlik masrafları; 
4. Nakil masrafları; 
5. Reklâm nevinden olmıyan ilânlar; 
6. Muhabere ve mükâleme (2721 ve 2722 sayılı kanunların hükümleri dairesinde res

mî posta ve telgraf irsalâtı için posta ve telgraf idaresine verilmekte olan mebaliğ da
hildir.) 
7. Hariçte yapılması zaruri bulunan tercüme ve etütlerle mubayaası idarece1 fay
dalı görülen eserlerin geçen senelerde olduğu gibi ücret ve bedelleri; 
8. Bazı odacı, bekçi, şoför, sevk memuru, tahsildar gibi müstahdemlerle şehir ve 
kasabalardan uzak mesafelerde bulunan barut depo memurları ile muhafaza vet mu
hafaza tahsil memurlarına verilmesi zaruri olan elbise, fotin, kaput, muşamba, 
gibi giyecek eşya bedelleri; 
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9. İdarenin bulunduğu binalarda umumî temizlik masrafları ve kira ile işgal olu
nan han ve sair yerlerdeki odabaşı, asansörcü, gardropçu gibi han müstahdemlerine 
geçen senelerde olduğu gibi mesai saatleri haricindeki hizmetlerine binaen yapıla
cak cüzi yardımlar; 
10. idareyi alâkadar eden kongreler münasebetiyle veya mubayaa için gelen müte-

hasıs ve tüccarların ağırlanması için umum müdürlükçe ihtiyar olunacak masraflar; 
11. İdarenin iştigal mevzuu dahilinde çalışan beynelmilel müessese ofis ve kongrele

re iştirak için sarfı iktiza eden mebaliğ; 
12. Bütçenin tertiplerinde mukabili bulunmıyan sair masrafları; 

5 Kaza sigortası : 
Barut depo memur ve müstahdemlerinin kazaya karşı yapılan sigortaları için konu

lan bu tertibe adedleri arttırılan barut dairesi memur ve müstahdemleri için verilecek 
fazla ücret de nazarı dikkate alınarak geçen yıl tahsisatından (250) lira fazlasiyle (1250) 
lira teklif olunmuştur. 

6 Kurs masrafları : 
Memurların meslekî bilgilerini arttırmak gayesiyle ihdas edilen ve 9 senedenberi 

muvaffakiyetli neticeler veren kursların geçen senelerde olduğu gibi idarî muamelât hak
kında tatbikat gösteren ve bu hususta mümarese yaptıran, müdür ve diğer öğretmenlerin 
umum müdürlükçe tensip edilmekte olan ücretleriyle idare masraflarını ve kursa celbe-
dilen memurların gidip gelme yol ve ikamet masraflarını karşılıyan bu tertibe geçen yıl 
tahsisatının ayni olarak 20 000 lira konulmuştur. 
Daimî memuriyet harcırahı : 

1 nci fasla dahil memur ve müstahdemlerden idari ve sıhhi sebeplerden dolayı bir yer
den diğer bir yere nakledilenlere idareye yeniden alınacak ve sihhi ve idari sebeplerle çıkarı
lacak sin tahdidine tâbi tutlacak veya tekaüt edileceklerin kanun ve kararnamesine göre ve
rilen harcırahları karşılıyan bu fasla geçen yıl tahsisatına aynı olarak 80 000 lira konul
muştur. 
Muvakakt memuriyet harcırahları : 

1 Muvakkat memuriyet harcırahı : 
1 nci fasla dahil memur; müstahdemlerden idari ihtiyaçlara binaen bir yerden diğer 

bir yere muvakakten gönderilecek olanlarla hastalık ve mezuniyet gibi hallerde işlerin 
sekteye uğramaması için hasta ve mezun bulunan memur ve müstahdemine vekâlet etmek 
üzere diğer bir mahalden gönderilecek vekillere kanun ve nizamnamesine uygun olarak 
verilecek harcırahları karşılıyan bu fasla muamelâtın sevk ve nakil işlerinde verilen ve 
Divanı muhasebat encümeni kararı veçhile bu tertipten ödenmesi muktazi yol masrafla
rı da gözönünde tutularak geçen yıl tahsisatından 14 999 lira fazlasiyle (54 999) lira ko 
nulmuştur. 

2 Tetkik için yabancı memleketlere gönderilecek memurların harcırahı : 
Yabancı memleketlere tetkik için gidecek müdür ve memurların kanun ve kararname

sine uygun olarak verilecek harcırahlarına ait olan bu tertibe, vaziyeti hâzıra dolayısiyle 
şimdilik bir masraf yapılamıyacağı nazarı itibare alınarak bu tahsisatın bütçedeki yeri
nin muhafazasını teminen bir lira konulmuştur. 
Müfettişler harcırahı : 

İdare müfettişlerine kanun ve kararnamesine uygun olarak verilen harcırahları 
karşılayan bu fasla teftiş heyeti kadrosunun genişlemsi gözönünde tutularak geçen 
yıl tahsisatından 5 bin lira fazlasiyle 55 000 lira teklif olunmuştur. 
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6 Tecrübe ıslah ve mücadele masrafları : 
1 Fennî eki, dikim, tecrübe masrafları : 

Tütün enstitüsü ile buna mülhak kimyahane ve sair teşkilâtın ve muhtelif yerler-
deki tecrübe istasyanlarmın masraflariyle kalbur makineleri ve tütüncülere verilen 
camekân bedellerini tütün haritalarının masraflarını; fen memur ve müstahdemle
rinin harcırahlarını ve numune bağlarının bütün masraflarını ihtiva eden bu ter
tibe enstitü ile tecrübe istasyonlarında yapılmakta olan ıslâhat ve huplon deneme 
tarlaları için ihtiyar olunacak masraflar da gözönünde bulundurularak geçen yıl tah
sisatından 10 000 lira fazlasiyle 65 000 lira teklif olunmuştur. 

2 Hastalıklarla uğraşma masrafı : 
Bu tahsisat tütün hastalıklarına karşı yapılan uğraşma işlerini karşılamaktadır. 
Ziraat vekâleti tarafından hesabımıza yapılan mücadele masraflariyle tütüncülük 

bölgelerinde açılan mücadele numune fideliklerinin icabettirdiği masraflar da gözönünde 
tutularak bu tertibe geçen yıl tahsisatının aynı olmak üzere 15 000 lira konmuştur. 

7 Kaçağı kovalama ve tütün Ekimi masrafları : 
1 Ekim ve yazma masrafı : 

3437 sayılı kanunun tatbiki için konulan bu tahsisat tütün tahmin ve tahrir işleriyle 
uğraşan heyetlerin yol ve günlük masraflarını ve bunlarla beraber gönderilen idare 
memurlarının yol masrafları, kanun hilafı ekilenlerin sökülmesi memnu mezruatm yok 
edilmesi için yapılacak masraflarla ekim ve yazma işlerine ait sair masrafları karşılamak
tadır. 

3437 sayılı kanunun tatbikinden mütevellit olarak tütün ekicilerine verilecek mü
kâfat ve imal tiplerinin tetkik ve tecrübeleri için ihtiyar olunacak masarif de gö
zönünde tutularak bu tertibe geçen yıl tahsisatından 2 000 lira noksaniyle 110 000 lira 
konması kâfi görülmüştür. 

2 Emanet ambarları masarifi : 
Bu maddeye konulan tahsisat zürra tütünlerinin konması için tutulan ambarların ki

ralarını ve bu tütünlerin iyi bir şekilde muhafazası için kullanılan amele ve aktarmacılarla 
gerek ambarlama ve gerek fermantasyon zamanında fazla olarak muvakkaten kullanıl
ması lâzım olan amele, kantarcı, istifci ve bekçi gibi müstahdemlerin gündeliklerim kar
şılamaktadır. Satılmıyan tütünler için verilecek ambar kiralariyle muhafaza ve bakım 
masrafları ve bazı mıntakalarda ahvali hâzıra dolayısiyle yeniden kira ile tutulmasına 
zaruret hâsıl olan ambarlar için verilecek icar bedelleri de nazarı dikkate alınmak su
retiyle bu tertibe geçen yıl tahsisatının ayni olarak 110 bin lira teklif olunmuştur. 

3 Muhafaza ve muhafaza tahsil memurlariyle kaçak maddeler masarifi: 
Bu tahsisat, muhafaza memurlariyle muhafaza ve tahsil memurlarının kaçak taki

batı dolayısiyle yapmağa mecbur ol!duldan masrafları ve bu hususta kullanılması zartıri gö
rülen nakil vasıtaları kira bedellerini bu memurların mesailerinin kontrolü ve kaçak vaziye
tinin tetkiki için ihtiyar olunacak masrafları ve kaçak eşyanın saklanması, nakli veya 
yok edilmesiyle bazı mevkilerde ve başlıca tuzlalar civarında yılın muayyen mev
simlerinde istihdamına lüzum görülen kolcuların ücretlerini ve inhisar altında bulunan 
oyun kâğıdı, kibrit, çakmak ve çakmak taşı kaçakçılığnıdan dolayı idarenin ihtiyar et
tiği takibat masraflarını karşılamaktadır. Mahalli vaziyet ve icaplarına göre proğram-
1 aştırılmış kaçakla uğraşma işlerinde tek başına matlup derecede faaliyet göstereme
dikleri anlaşılan muhafaza memurlarının ekip halinde çalıştırılmalarından doğacak 
takibat masraflariyle bunlara verilecek masarifi zaruriye miktarlarında ahvali hâzıra 
dolayısiyle vukubulacak tezayütler gözönünde bulundurularak bu tertibe geçen yıl tah
sisatından 40 bin lira fazlasiyle 200 000 lira teklif olunmuştur. 
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Kaçakla uğraşma masrafı: 
Bu maddeye konulan tahsisat, kaçakla gizli olarak yapılan uğraşına işleri için 

ihtiyar olunan masraflara aittir. Kaçakçılığın azalması için alınacak tedbirler gizti 
haberci teşkilâtının vücut ve inkişafına bağlı bulunduğundan bunu temin ve idame 
edebilmek üzere yapılacak masrafları karşılamak için içinde bulunduğumuz yıl sarfi
yatı nazarı itibare alınmak suretiyle geçen sene tahsisatından 4 000 lira noksaniyle 
6 000 lira teklif olunmuştur. 
1918 saydı kanun ile ekleri hükümlerine göre verilecek ihbariye ve ikramiyelerle kaçak 
takibatında ölen veya sakatlananlara verilecek tazminat: 

Bu tahsisat 1918 sayılı kanun ile ekleri hükümlerine göre müstahiklerine verilecek 
peşin ikramiyelerle kaçak takibatında ölen veya sakatlananlara verilen tazminatları 
karşılamakta olup yıl içindeki sarfiyat nazarı dikkate alınmak suretiyle geçen yıl tah
sisatının aynı olarak (10 000) lira konulmuştur. 
Sabit kıymetler masarifi : 
Yapı işleri ve tamirleri: 

SMıhi ve idarî ihtiyaçlara uygun olarak 1942 yılında yaptırılması lüzumlu görülen 
idarehane binalarının inşa masraflarijle idarehane, fabrika, imlâhane ve imalâthane 
tuzlalar ve depolarda yapılacak inşaat ve tamirat masraflarını ve idare mühendislerinin 
ve fen memurlarının fiilen inşaata nezaret ve murakabe etmek üzere bir mahalden diğer 
bir mahalle izamlarında tahakkuk edecek yol masraflarını ve tuzlaların çerçevelerini gös
terir yapılacak haritalar için 1942 yılında sarfı lâzımgelen miktarları karşılayabilmek üzere 
bu tertibe geçen yıl tahsisatının aynı olarak 400 000 lira teklif olunmuştur. 
Makineler ve teferruatı: 

Şarap fabrikalariyle yeniden açılacak imalâthanelere lâzım olan makine ve aksamının 
tütün ve müskirat fabrikalariyle tuzlalarda yeniden vücude getirilecek tesisattan başka sözü 
geçen fabrikalar ve tuzlalar için daimî surette alınması, yenilenmesi mûtat olan makineler 
ve teferruatını karşılayan bu tertibe İstanbul kutu, Paşabahçe müskirat ve İstanbul bira fab
rikalariyle imlâhaneler ve tamir atölyesi için alınmasına lüzum görülen makineler be
deli de gözönünde bulundurulmak suretiyle geçen yıl tahsisatının aynı olarak 50 000 lira 
teklif olunmuştur. 
İdarehane demirbaş ve mefruşatı: 

Fabrika ve imalâthanelerle tütün de [.»osu ve tuzlalardan gayri idarehane ve satış de
polarında kullanılmak üzere satın alınacak demirbaş eşya ve mefruşatı; yangın söndürme 
tertibatı tartı ve ölçü aletleri bedellerini karalayan bu tertip için yeni inşa olunacak ida
rehane binaları mefruşatının temini de naııan dikkate alınmak suretiyle geçen yıl tahsisatı
nın aynı olarak 80 000 lira teklif olunmuştur. 
Nakil vasıtaları masrafları: 
Mubayaa. 

Nakil vasıtalarının mubayaa bedellerini karşılayan bu tertibe 1942 yılında alınmasına 
ihtiyaç görülen nakil vasıtaları bedelleri gözönünde tutulmak şartı yi e geçen yıl tahsisatı
nın aynı olarak 83 500 lira konulması kâfi görülmüştür. 
Tamir: 

Nakil vasıtalarının tamir masraflarını karşılayan bu tertibe ahvali hazıra dolayısiyle 
malzeme bedellerindeki fiyat farkları da püzönünde tutulmak suretiyle geçen yıl tahsisatı
nın aynı olarak 20 000 lira teklif olunmuştur, 
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11 Tütün ve müskirat fabrika, atelye, imlâhanc, tuzla ve yaprak tütün bakım ve işletme evleri 
ücret ve masrafları: 

1 Memurlar: 
Bu maddeye teşkilât kanununa bağh bir numaralı cetvele göre geçen yıl tahsisatının 

aynı olarak 1 255 320 lira ve 4178 sayılı kanunun 1 nei maddesi mucibince verilecek zam
lar için 197 805 lira olmak üzere ceman 1 453 125 lira konulmuştur. 
Açık tahsisatı: 

Bu maddeye tahsisat konulmasına mahal kalmadığından 1942 yılı için teklifatta bulu
nulmamıştır. 

2 Muvakkat tazminat: 
Ankara'da bulunan ve ücretlerini bu fasıldan alanlara 3656 sayılı kanun hükümleri 

dairesinde verilmesi gereken muvakkat tazminat bedellerini karşılayan bu tertibe geçen 
yıl tahsisatının aynı olarak 3 000 lira konulmuştur. 
Hastaların tedavi, yol ve sair masrafları.-

3 Hastaların tedavi, yol ve sair masrafiannı kai'şılayan bu tertibe geçen yıl tahsisatı
nın aynı olarak 4 000 lira konulmuştar. 

4 Müteferrik^ müstahdem: 
Çamaltı tuzlasında 8 müstahdemin kadro dahiline alınmaları ve tuzlalar için mev

cut kadroya 30 lira ücretli 12 odacının ilâvesi zaruretine binaen bu maddeye ilâvesi 
lâzımglen 7 200 lira ile 4178 sayılı kaııuımn 1 nei maddesi mucibince verilecek zamlar 
için 14 757 lira olmak üzere ceman 21 957 lira fazlasiyle 82 017 lira konulmuştur-

5 işçiler ve çocuk yuvalarına yardım: 
Bu tahsisat fabrika, imlâhane ve Y. Tütün bakım ve işleme evleriyle tuzlalarda 

çalışan müstahdem ve işçilere cihaz, doğum, işten çıkarılma, hastalikf kaza, ölüm ve 
saire gibi hallerde talimatnamesi hükümleri dairesinde yapılan her nevi yardım ve mu
avenetlerle çocuk yuvalarının her çeşit masraflarına ait bulunmaktadır. 

İş kanununda bahsolunan talimatnamenin meriyete konması ve bu tertipten tuzla 
müstahdem ve işçilerine aynı muavenetlerin yapılması ve işçilerin sağlığını koruma ve 
iş emniyeti nizamnamesi mucibince yapılacak masraflar da nazarı dikkate alınarak bu 
tertibe geçen yıl tahsisatının aynı olarak 50 000 lira konulmuştur. 

6 Kiralar: 
Bu maddeye mevzu tahsisat kira ile tutulan fabrika ateye ve tütün depo ve ima-

lâthaneleriyle müskirat imalâthaneleri için verilen kiralara ait bulunmaktadır. 
Satışların seneden seneye artması dolayısiyle ona göre fazlalaşmakta bulunan tütün 

stokumuzun muhafazası için tutulması zaruri bulunan depolarla mevaddı iptidaiye am
barları ve rakı imalâthaneleri için verilmesi gereken kiralar da gözönünde tutulmak sure
tiyle bu tertibe geçen yıl tahsisatımı aynı olarak 85 000 lira teklif olunmuştur. 

12 Ecnebi mutahassıslar ücret ve harcırahları 
1 Ücretler: 

idaremizin muhtelif kısımlarında bilgi ve hizmetlerinden istifade edilmek için celbe-
dilen ecnebi mütehasıslarm mukavelelerine göre verilecek ücretleri karşılıyan bu tertibe 
22 839 lira tahsisat konulmuştur. 

2 Harcırah ve sair zaruri masraflar : 
Ecnebi mütehasıslarm harcırah ve sair zaruri masraflarını karşılıyan bu tertibe 

12 161 lira tahsisat konulması kâfi görülmüştür. 
13 Muhtelif masraflar : 

1 Şarapçılara verilecek prim : 
Bu tahsisat yerli şarapçıların ecnebi memleketlere ihracında sahiplerini teşvik etmek 

( S. Sayısı : 169 ) 



. M. 

için şarap izahnamesi hükümleri dairesinde verilen primleri ihtiva etmektedir. 
Hususi âmiller elinde ahvali hâzıra dolayısiyle henüz ihracına imkân bulunamamış 

1 360 000 litre kadar şarap bulunduğu ve son defa aktedilen Türk - Alman Ticaret Anlaş
ması münasebetiyle ileride Almanya'ya şarap ihracı veya diğer pazarlar bulunabilmesi 
hâlinde alâkadarların prim taleplerini karşılıyabilmek üzere bu maddeye geçen yıl tahsi
satının aynı olarak (20 000) lira konulmuştur. 

2 Hayır evlerine yardım : 
Menafii umumiyeye hadim cemiyetlerle benzeri yardjım teşekküllerine ve Türk genç

liğinin inkişafına çalışan spor kulüplerine malî müesseseler ve bankalarda yapıldığı gi
bi doğrudan doğruya veya tertip edilen müsamerelere ait bilet alınması suretiyle yardım
da bulunulmasını temin eden ve 1931 senesindeberi aynı şekilde kullanılan bu tertibe 
geçen seneki kadar tahsisat konulmuştur. 

3 Sergilere iştirak ve propaganda masrafı: 
Bu tahsisat, dahil ve hariçte açılan sergilere iştirak etmek dolayısiyle memleket ına-

mulâtınm propagandasını yapmak üzere bütçeye konulmktadır. 1942 malî yılı için bu 
tertibe geçen yıllar sarfiyatı da nazarı dikakte alınarak geçen sene tahsisatndan 20 000 
lira noksaniyle (50 000) lira konması kâfi görülmüştür. 

4 Yabancı memleketlere staj veya tahsil için gönderileceklerin tesisat ve harcırahları i 
Yabancı memleketlere staj veya tahsil için gönderilecek memurların tahsisat ve harcırah
larına ati olan bu tertibe vaziyeti hâzıra dolayısiyle şimdilik bir masraf yapılmıyacağı 
nazarı dikkate alınarak bu kısım tahsisatın bütçedeki yerinin muhafazasını teminen geçen 
yıl tahsisatının aynı olarak bir lira tahsisat konmuştur. 

14 Memurlar ikramiyesi : 
Muntazam ve maksada uygun çalışmalariyle temayüz eden ve işlerinde muvaffak olaıi 

memurların taltif ve teşviki için ihdas edilmiş olan bu fasla 1942 yılı için de geçen yıl 
tahsisatının aynı olarak (50 000) lira konulmuştur. 

15 Tekaüt sandığına iştirak : 
Bu tertip 2921 sayılı inhisarlar tekaüt sandığı kanunu ile kadroya dahil daimî me

mur ve müstahdemlerden kesilen %5 lerin baliği kadar bütçeye konulması icabeden tahsi
satı ihtiva etmektedir. 1942 ücret teklifatma göre bu tertibe (248 000) lira tahsisat vazı 
zaruri görülmüştür. 

16 Rediyat : 
Evvelce bütçeye fuzuli olarak irat edilip ret ve tashihi lâzımgelen 13 000 küsur lira 

da nazarı dikkate alınmak suretiyle bu tertibe (20 000) lira tahsisat teklif olunmuştur. 
17 Geçen yıl borçları: 

Bu fasla yıl içindeki sarfiyat gözönünde bulundurulmak suretiyle geçen yıl tahsisatm-
dan 10 000 lira noksaniyle 40 000 lira konulmuştur. 

18 Eski yıllar borçları: 
1 1937 - 1940 yılları borçları 

Adı geçen yıllar zarfında tahakkuk edip herhangi bir sebeple Ödenmemiş idare borçla
rına ait olan bu maddeye geçen yıl tahsisatından (5 000) lira noksaniyle 10 000 lira konul
muştur. 

2 1936 ve daha evvelki yıllara ait ve müruruzamanı kesilmiş borçlar: 
1925 - 1935 yılları zarfında muvakkat sarfiyat ve müraselât hesaplarından sarfedildi-

ği halde herhangi bir sebeple mahsubu yapılmamış olan paralarla müruruzamana uğra
mamış düyunun evrakı sarfiye ve müsbitelerine müsteniden tesviye ve mahsupları yapı
labilmek üzere 1941 yılı bütçesine 10 000 lira tahsisat konulmuş idi. Fakat eski senelere 
ait olan bu sarfiyat ve düyunun evrakı sarf iyelerinin temin ve tedarikindeki güçlükler 
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hasebiyle 1941 senesinde bu tahsisatın tamamen sarfına imkân bulunamadığından bun
ların tasfiye ve mahsuplarına devam edilebilmek ve Muhasebei umumiye kanunu mucibince 
müruruzamanı katetmiş bulunan 1936 yılı borçlariyle 2159 sayılı kanunun 7 nei maddesi 
hükümleri dairesinde tuz memurlarının verilecek bir defalık tazminatları da na
zarı dikkate alınmak suretiyle bu madde geçen yıl tahsisatından 5 000 lira noksaniyle 
5 000 lira olarak teklif olunmuştur. 
Mukannen aidat: 

Kaçakçılık suçlarından dolayı hükmolunan para cezaları tahsilatından bu paraları tah
sil eden idare muhafaza ve tahsil memurlarına verilecek % 5 aidatı karşılayan bu tertibe 
geçen yıl tahsisatından 3 000 lira noksaniyle 2 000 lira tahsisat konulmuştur. 
Hükmolunmuş borçlar: 

tdare aleyhine mahkemelerce hükmedilip başka fasıllarda karşılığı bulunmıyan borçları 
ödemeğe mahsus olan bu fasla senesi içinde tediye edilecek paralar gözönünde bulunduru
larak geçen yıl tahsisatından 5 000 lira noksaniyle (10 000) lira konulmuştur. 
3530 sayılı Beden terbiyesi kanunu hükümlerine göre yapılacak masraflar: 

3530 sayılı Beden terbiyesi kanununun hükümlerine göre yapılacak tediyat ve sair 
masraflarla bilûmum tutulacak uzman beden terbiyesi öğretmeni veya antrenörü ücretle
rini karşılayan bu tertibe 1942 yılında yapılması mukarrer masraflar nazarı dikkate alına
rak geçen yıl tahsisatının aynı olarak 15 000 lira teklif olunmuştur. 
4178 sayılı kanun mucibince verilecek çocuk ve yakacak zamları: 
Çocuk zamları: 

4178 sayılı kanunun 3 ncü maddesi mucibince 1942 malî yılı içinde verilecek çocuk 
zamlarını karşılamak üzere bu tertibe 10 000 lira tahsisat konulmuştur. 
Yakacak zamları: 

4178 sayılı kanunun 9 ncu maddesi mucibince 1942 malî yıl içinde verilecek yakacak 
zamlarını karş'lamak üzere bu tertibe 10 000 lira tahsisat konulmuştur. 
Müskirat ve şarap fabrikaları inşa ve tesis masrafı : 

Müskirat fabrikalarında yapılması zaruri bulunan inşaat ve tesisat masraflarım kar
şılayan bu tertibe 1942 yılında yapılacak inşaat ve tesisat işleri gözönünde tutularak 
geçen yıl tahsisatının aynı olarak 160 000 lira konması kâfi görülmüştür. 
tdarei merkeziyenin Ankara'ya nakli dolayrsiyle ihtiyar olunacak nakil masraflarîyle 
memurin harcırahları: 

Idarei merkeziyenin Ankara'ya nakli dolayısiyle ödenmesi zaruri bulunan memurin 
harcırah!ariyle idarenin nakil ve diğer müteferrik bilûmum idare masraflarını karşıla
mak üzere açılan bu fasıl ile 120 000 lira tahsisat teklif olunmaktadır. 
1715 sayılı kanunun 8 nei maddesi mucibince Cumhuriyet Merkez bankasına verilecek 
itfa karşılığı: 

1715 sayılı kanunun 8 nei maddesi mucibince Merkez bankasına verilecek itfa kar
şılığı olarak masraf bütçesi yekûnu olan 8 928 982 liranın % 1 i nisbetinde bütçeye 
89 290 lira tahsisat konulmuştur. 
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Varidat bütçesi mucip sebepleri 

inhisarlar umum müdürlüğünün 1942 yılı bütçesinin varidat kısmı 1940 senesine nazaran 
(42 014 062) lira fazlasiyle (107 325 962) lira olarak tahmin edilmiştir. 

Bu tahmin, içinde bulunduğumuz yılın (8) aylık satışları ve bu satışların takip ettiği seyrin 
geçen yıla nazaran gösterdiği artış nisbetleri ve ahvali hazıra dolayısiyle maliyet bedelleriyle 
masraflarda husule gelmiş tezayütlerle satış fiyatlarına 10 mart 1942 tarihinden itibaren ya
pılması takarrür etmiş olan zamlar gözönünde bulundurulmak suretiyle tesbit edilmiştir. 

1941 yılı (8) aylık satışlarının geçen senenin (8) aylık satışlariyle mukayesesi aşağıda göste
rilmiştir : 

1940 1941 
Kilo Lira Kilo Lira 

9 750 894 32 760 413 10 904 159 35 937 527 
— 9 911 581 — 13 726 739 

137 901 506 4 779 346 137 047 000 4 919 549 
— 1 352 500 — 1 344 435 

Tütün satışları 

9 750 894 kilo olan 1940 yılı (8) aylık tütünsatışları 1941 yılının (8) ayında % 11, 83 nisbe-
tinde 1 153 265 kilo bir fazlalık kaydederek 10 904 159 kiloyu bulmuştur. 

(8) aylık satışların geçen yıla nazaran arzettiği artış nisbetlerine göre 1941 malî yılı sonuna ka
dar tütün satışlarının 16 700 000 kiloya baliğ olacağı hesaplanmakta ise de, satış fiatiarma 10 
mart 1942 tarihinden itibaren yapılması takarrür eden zamların satışlarda tevlit edeceği menfi 
tesirleri, elde tenvir edici bir tecrübe ve istatistiğin mevcut olmaması itibariyle, şimdiden 
kestiril emediğinden 1942 yılı tütün satışları ancak takribi bir tahminle 15 850 000 kilo olarak alın
mıştır. 

Müskirat satışları 

1940 yıh (8) aylık satışları 9 911 581 lira olduğu halde 1941 yılı (8) aylık satışları 13 726 739 
liraya yükselmiştir. Satışlardaki bu tezayüt nisbeti bira da % 57, 69 ve diğer içkilerde % 34, 96 dır. 

Satışların takip ettiği bu seyre göre bu yıl sonuna kadar bira satışlarının 12 650 000 litreye ve 
içki satışlarının da 18 380 000 liraya baliğ olacağı tahmin edilmekte isede gerek fiyat zamlarının 
müskirat satışlarına yapacağı menfi tesirlerin derecesini tâyindeki müşkilât ve gerek 12 650 000 
litre bira imaline mııktazi arpa mubayaasının imkânsızlığı karşısında halen mevcut arpa ile şimdiden 
sonra mubayaa edileceği umulan arpa miktarı gözönünde tutularak tütünde olduğu gibi takribi bir 
tahminle bira satışları 8 000 000 litrede, fiyat zamlariyle 3 120 000 lira ve diğer içki satışları da bu
günkü satış fiyatlariyle 17 169 700 liralık satış hasılatına fiyat zamları ilâve edilmek suretiyle 
20 949 673 lira olmak üzere ceman 24 069 673 lira olarak alınmış bulunmaktadır. 

Tuz satışları 

137 901 506 kilo olan .1940 yılı (8) aylık tuz satışları 1941 yılında % 0,62 nisbtinde bir noksan
lıkla 137 047 000 kiloya tenezzül etmiş ise de satış bedeli geqen yıla nazaran % 2,93 fazlasiyle 1941 
yılında 4 919 549 lirayı bulmuştur. 

(8) aylık satışların geçen yıla nazaran takip ettiği seyre göre bu yıl sonuna kadar satış yekû
nunun 195 000 000 kiloya baliğ olacağı hesap edilmekte ise de tuz satış fiyatlarına zam yapılması 

( S. Sayısı : 169 ) 

Tütün 
Müskirat 
Tuz 
Barut 



__ ıı _ 
düşünülmemekte olduğu ve önümüzdeki yıl nakliyat müşkülâtının azalacağı ve tuz sarfiyatının normal 
satışı gözönünde tutularak 1942 satışlarının 200 000 000 kiloyu bulacağı tahmin edilmekte ve satış
lar bu miktar üzerinden hesaplanmış bulunmaktadır. 

Barut satışlan 

1941 yılı (8) aylık barut satışları 1940 yılma nazaran % 0,40 nisbetinde 8 065 lira noksaniyle 
1 344 435 lira olarak tahakkuk etmiştir. 

1942 malî yılı barut satışları da satışlardaki bu tenakus nisbeti gözönünde bulundurulmak su
retiyle tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Satış kârlarının sureti hesabında ahvali haziranın satış masraflariyle maliyet bedellerine olan te
siri nazarı itibara alınmış olup tütün ve müskirat satış masrai'larmda beyiye hariç % 40 nisbetinde 
tereffü tahmin edilmiştir. 

Maliyet bedellerine gelince: 
1. — Tütün: Yeni yaprak tütün mahsulünün hali hazır piyasa fiyatları gözönünde tutularak işlen

miş yaprak tütün maliyeti kiloda 79,86 kuruş hesap edilmiş ve ahvali hazıra dolayısiyle fiyatlar
da 1940 fiyatlarına nazaran görülen tereffüün istikrar bulmıyarak günden güne fasılasız yükselişte 
devam etmekte olması nazarı dikkate alınmak suretiyle levazım bedellerinde % 100, içkilerde % 25, 
umumî masraflarda % 20 fazlalık olacağı düşünülmekte olduğundan tütün maliyeti bu hesaplara ve 
bugünkü duruma göre kiloda 120 kurs olarak iesbit edilmiştir. 

2. — Müskirat: iptidai madde fiyatlarında % 43 don c/f 172 ye, levazım bedellerinde şişe hariç 
% 200 e, içkilerde % 25 e ve umum masraflarda % 20 ye kadara yükseliş tahmin edilmekte olduğun
dan yine bugünkü duruma göre bira maliyetlerinde geçen yıla nazaran % 35 ve diğer içkiler maliye
tinde de % 65 tereffü hesap edilmiştir. 

3. — Tuz: Tuz maliyetinde de aynı esaslar gözönünde tutularak 1940 a nazaran % 10 artış tah
min edilmiş ve 1942 maliyeti o suretle tesbit olunmuştur. 

4. —• Barut: Bir kısmı hariçten ve bir kısmı da Askerî farbikalardan temin edilmekte olan barut 
ve mevaddı infilâkiye fiyatlarında 1942 yılı içinde ne miktar yükseliş olacağını şimdiden kestirmek 

fc kabil olmamakla beraber bu yıl zarfında mubayaa edilen muhtelif nevilerdeki artış nisbetleri va
sati olarak % 25 i bulmuştur. Ancak barut satış fiyatları maliyet fiyatlarına göre tesbit edilmekte 
bulunduğundan bütçe tahminlerimizde maliyet fiyatlarındaki artış nazarı itibara alınmamıştır. 
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Satışların tahlili 

Tütün : 
Satış 15 850 X 385.74 61 139 790 
Maliyet, beyiye, nakliye 24 118 945 37 020 845 

içki : 
Satış 24 069 673 
Maliyet, beyiye, nakliye 12 367 392 11 702 281 

Tuz : 
Satış 7 180 000 
Maliyet, nakliye 1 939 480 5 240 520 

Barut : ' " ! 
Satış 2 085 000 
Maliyet, beyiye, nakliye 1 466 068 618 932 

Amortisman 

Maliyete giren bütçe masrafları 

55 509 720 
Müdafa vergileri 51 216 242 
Bütçe varidatı 600 000 51 816 242 

54 582 578 
750 000 

53 832 578 
1 677 142 

107 325 962 
Bütçe masrafları 9 018 272 
Hususi idare hissesi, tayyare 
resmi (Müskirat satış kârının 
% 13,5 ğu) 1 579 808 10 598 080 

96 727 882 

Bütçe kanunu lâyihası mucip sebepleri 

Madde 1 : 1942 yılı masraf bütçesiyle teklif olunan 9 018 272 lira tahsisatın mueip sebepleri ekli 
bir sayılı lâyihada fasıl ve madde itibariyle anlatılmıştır. 

Madde 2 : 1942 malî yılı için tahmin olunan 107 325 962 lira gelirden ötürü izahat ilişik iki sayılı 
lâyihada gösterilmiş, idarenin gelir ve masrafları hakkında ayrıca izahat verilmiştir. 

Madde 4, 5 : 1941 yılı bütçesinde yazılı olup hükümlerinin 1942 yılında da tatbiki gereken adı ge
çen maddeler ona göre yazılmıştır. 

Madde 6 : 1941 yılı bütçesinde düyun hakkındaki hükümler 1942 yılında da tatbiki gereken yıl
lara ait hükümleri ihtiva etmek suretiyle yazılmıştır. 
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Madde 7, 8 : 1941 yılı bütçesinde yazılı olup hükümlerinin 1912 yılında da tatbiki gereken adı 

geçen maddeler ona göre yazılmıştır. 
Madde 9 : 1941 yılı bütçesinde yazılı olup hükümlerinin 1942 yılında da tatbikini temin için teklif 

edilmiş olan bu tahsisat: 
A) Geçen senelerde olduğu gibi gerek sene içinde ve gerek hükmü gelecek senelere sirayet ede

cek mukavelelerle yapılacak inşaat ve tesisat ile mubayaa olunacak levazım ve arsalar için bütçenin 
umumî tasarruflardan kifayeti nisbelinde mahsup edilmek üzere bu sene zarfında yapılacak tediye 
miktarlarım; 

B) inşaata ait proje plânların tanzimi ve inşaatın murakabesi için muvakkaten istihdamlarına 
lüzum hâsıl olacak Türk ve ecnebi mühendis, mimarların ücret; yol ve ecnebilerin ikamet masraflarını; 

C) İdare mühendislerinin ve fen memurlarının fiilen inşaata nezaret ve murakabe etmek üzere 
bir mahalden diğer bir mahalle izamlarında tahakkuk edecek yol masraflarını karşılamağa mahsustur. 

Madde 10 : Müskirat ve şarap fabrikaları inşa ve tesis masrafları namiyle bütçeye konulan tahsi
sattan işin icaplarım göre 1943 malî yılma geçici taahhüdata girişilmek mecburiyeti gözönünde tu
tularak adı geçen madde ona göre yazılmıştır. 

Madde 11 : Bu madde, 1941 malî yılı bütçesinin 12 nci maddesinde idarenin fabrika, tuzla, işleme 
yerleri gibi iş yerlerinde toplu olarak çalışan işçilere çalıştığı günlerde ve günde bir defa mütedavil 
sermayeden verilecek yemek bedelleriyle bu işin icabettirdiği her çeşit masrafları temin için konu
lan hükmün 1942 malî yılında da devamı maksadiyle yazılmıştır. 

Madde 12 : İptidai maddeler hakkında tetkikatta bulunmak veya munbayaa işlerini ifa, tedvir ve 
murakabe etmek üzere muvakkaten bir yerden diğer bir yere gönderilen ve ücretlerini bütçenin 1 nci 
faslından alan memur ve müstahdemlere kanun ve kararnamesi dairesinde verilecek harcırah ve yev
miyeler haddi zatinde maliyete inzimam etmekte olmaları itibariyle bunların bütçe masrafları meya-
nma intikal ettirilıniyerek doğrudan doğruya mütedavil sermayeden ödenmesi maksada daha uygun 
görüldüğünden adı geçen madde ona göre yazılmıştır. 
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Rapor 

inhisarlar umum müdürlüğü 1942 malî yılı varidat ve masraf bütçe lâyihası tarafımdan tetkik 
edildi. 

Bu incelemede nazara çarpan en bariz nokta inhisarlar menabiile temini düşünüleri 
(107 325 962) liralık hasılatı elde etmek için gerek mamullerin tarife fiyatına ve gerek müdafaa 
vergisine yapılan fevkalâde zamlardır. 

Filhakika tütün mamul atma yapılan zamlar, tarife fiyatına % 1.7,43 ve müdafaa vergisine 
% 200 ve içkilere yapılan zamlar da tarife fiyatına % 22 ve müdafaa vergisine de % 100 
nisbetinde olmak üzere yüksek miktardadır. 

O-erci vargi tekniği itibariyle zam mevzuu intihap edilen tütün ve içkilerin satış fiyatlarını art
tırmak yerindedir. Clünkü bunların istihlâki mecburi olmayıp ihtiyari, hattâ keyfidir. 

înhisar mamulâtı mükellefi doğrudan doğruya teklif altına sokan mecburi matrahlardan de
ğildir. 

Ancak inhisara tabi maddelerin de fiyatını tâyin hususunda bir takım iktisadi kaidelere ria
yet zarureti vardır. TTer ne kadar inhisar rejiminde fiyat tesbiti, rekabet rejiminde olduğu gibi, 
arz ve talep kaidesine tabi değil ve inhisarcı mamullerin miktar ve fiyatını tâyinde serbest ve 
müstakil hareket edebilmekte ise de nihayet maksat ve gaye en yüksek hasılatın temini olduğuna 
göre konacak fiyatların (âzami hat) denilen noktayı tecavüz etmemesi lâzımdır. Bu had aşıldığı 
takdirde satışlar düşer ve hasılat azalır; kaçakçılık çoğalır, ikame kanunu derhal hükmünü icraya 
başlar ve menfaat yerine mazarrat hâsıl olur. 

Binaenaleyh inhisar fiyatlarında «âzami hatde» varıldıktan sonra artık değişiklik yapmamak; 
kalite ile fiyatlarda istikran temine çalışmak en yerinde bir hareket olur. Bu itibarla inhisar 
mamullerine yapılacak zamların şimdiye kadar olduğu gibi tedrici bir surette arttırılması ve bu 
esnada satışların vereceği randımanlar tetkik edilerek âzami fiyat haddinin elde edilmesi mümkün 
iken yüksek nisbette zamların defaten yapılması inhisar fiyat siyasetine uygun düşmemekte ve ne
tice itibariyle âzami haddin tecavüz edilmesi ihtimal ve tehlikesini belirtmektedir. 

Bu fevkalâde zamların tütün ve müskirat satışlarında yapması muhtemel menfi tesir ve rollere 
gelince: 

1. Tütün : 
9 aylık satış cetvellerine ve satışlarda görünen (12,07 %) tezayüt nisbeti de nazara alınarak 

yapılmış olan tahmine göre 1941 senesi tütün satışları: 
10 750 963 kiloya baliğ olmaktadır. 
Tarife fiyatına vukubulan % 17,43 zammın da ilâvesiyle beher kiloya isabet eden vasati fiyat 

385,74 olduğuna göre hasılatın yekûnu 64 615 878 lirayı tutmaktadır. 
Halbuki idarenin tütün satışından elde edeceğini tahmin ettiği miktar müdafaa vergisi hariç 

61 139 790 liradan ibarettir. 
Aradaki farkı teşkil eden «3 476 088» lira noksanlık tütün mamıılâtma gerek tarife zammı olan 

(17,43 %) ile müdafaa vergisi zammı olan % 200 zamirim tütün satışlarında husule getireceği 
menfi tesiri karşılamak üzere ihtiyat payı olarak hesaplanmıştır. 

Bu ihtiyat payı mecmu bedelin takriben % 6 srna tekabül etmektedir. 

2. - Müskirat : 
9 aylık satış cetvellerinin verdiği rakkamlara göre bira hariç olmak üzere müskiratın artış 

nisbeti olan % 34 de gözönüne alınarak elde edilmesi tahmin edilen 18 220 595 liradır. Bu rakkama 
yeni zamların muadili olan ve bu miktarın % 22 sine baliğ olan 4 008 530 lira da ilâve edildikte 
müskirat hasılatı 22 229 125 lira olmak lâzımgelir. 

Bu yekûn 8 milyon litrelik bira satışından hâsıl olacak 3 120 000 lirayı ilâve edersek bütün iç-
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kiler satışından (Bira ve zamlar dahil) 25 349 125 lira hasılat elde etmek ieabeder. 

Halbuki, idarenin içkiler satışından tahmin ettiği varidat miktarı 1 279 452 lira noksatıiyle 
24 069 673 liradan ibarettir. Aradaki fark içki satışlarının % 6 sına tekabül eder ki, bu meblâğ ih
tiyat payı olarak hesaba ithal edilmemiştir. Halbuki, bu ihtiyat miktarlarının tütün ve müskira
tın gerek tarife fiyatlarına yapılan % 17 ve % 22 zamlarla, müdafaa vergisine konulan % de 
iki yüz ve yüz nişbetindeki zamların satışlara yapacağı menfi tesirleri karşılamağa kifayet edip 
etmiyeceği eayi mülâhazadır. 

1942 martının onundan beri tatbik edilmekte olan bu zamların satışlardaki tesirini şimdiden 
tâyin etmek mümkün değildir. 

Gerçi 1941 senesinde konulmuş olan zamlara rağmen tütün ve içki satışları ayrıca bir artış! gös
termiştir. 

(Tütünde artış nisbeti % 12, birada % 47 diğer içkilerde ise % 33 dür). 
Budafaki zamlara rağmen de bu artışların satışlarda aynen muhafaza edilebileceğini hatta 

düşmiyeceğini beklemek fazla eyimser bir tahmin olur. 
Bira satışlarına gelince : Bu satışların 9 aylık cetvellere göre, artış nisbeti olan % 47 de hesap 

edilerek sene nihayetinde 12 milyon litreye baliğ olacağı görülmektedir. 
1942 malî senesi tahminlerinde ise İnhisarlar idresi bira satışını 8 milyon litre olarak hesap etmekte 

ve müdafaa vergisiyle beraber bütçeye (4 720 000) lira konmaktadır. 
Gelecek sene tahmininin (4) milyon litre eksik olarak hesap edilmesi biranın iptidai maddesini 

teşkil eden arpanın ihtiyaç nisbetinde tedarik edilememesinden tevellüt etmektedir. Filhakika bir 
kilo arpadan takriben (3) litre bira yapıldığına göre 12 milyon litre bira için (4) milyon kilo ar
paya ihtiyaç vardır. Halbuki idare önümüzdeki senede bu miktar arpa tedarikini imkânsız gördü
ğünden tahmininde bira hasılatını yalnız (8) milyon litre üzerinden hesaplamıştır. Biraya ya
pılan zammın satışlarda yapacağı menfi tesir (4) milyon litrenin meçmuuna sâri olamıyacağmai göre 
bu yüzden varidattan asgarî bir buçuk milyon lira kaybedilmektedir. 

Tuz: 
Tuz satışlarına gelince gerçi 9 aylık cetvel satışları da bir miktar tenezzül irae etmekte i$e d.e 

bunun son aylarda tuz sevkiyatmm müşkilâtla yapılmasından ileri geldiği ve havalar düzelir 
düzelmez satışların normal halini iktisap ettiği görülmektdir. 1942 tahmini aynı esaslar dairesin
de yapılmış olmasına göre tahakkuk etmesi galip bir ihtimal dahilindedir. 

Barut: 
Barut satışlarına gelince: Bütçeye mevzu 2 085 000 liralık tahminin barut satışlarının! sey

rine göre gelecek senede elde edilebileceği ümit edilir. 
1942 senesi bütçesinin tahlilinde fiyatlara vâki zamlar ile bunların akislerini incelediğimiz gibi 

inhisarların muhtaç oduğu iptidai maddeler ile levazımın durumlarını dahi gözden geçirmek ye
rinde olur. Hakikaten inhisar mamullerinin maliyet unsurlarını teşkil eden bütün kalemlerde^yük-
selişler olmuştur. Meselâ işçilik % 25 artmış levazım % 40 dan % 200 e kadar tereffü etmiş, tü
tün % 200 e kadar yükselmiş, üzüm, incir ve anason dahi bu derecelerde fazlalık göstermiştir. 
Her ne kadar idare bu tereffüleri nazara alarak mütenazır maliyet rakamlarını ona göre hesap
lamış ise de bu tahmin hali hazır fiyatlarının gelecek senede aynen cari olacağı esasına dayan
maktadır. ! 

Halbuki umumî durumun revişine göre önümüzdeki mubayaa senesinde gerek iptidai madde
lerin, gerek levazım ve nakil masraflarının diğer ihtiyaç maddelerini takiben daha fazla yüksele
ceği kuvvetle tahmin edilebilir. 

Bu takdirde bedeli takriben yirmi üç milyon lira tutan bu kalemlerde atiyen vukubulacak 
artışlar mühim bir yekûn tutacak ve hâsılat o nisbette tenakus edecektir. 

Halbuki hâsılatın tahmininde, yüksek zamlara rağmen 1941 senesi satışlarnın tereffü nisbet-
leri de nazara alınarak 1942 de aynen tahakkuk edeceği düşünülmüş ve elde edilen rakamlardan 
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tahmin hatası karşılığı olarak tütün ve müskirat da ancak % 6 şar derecesinde bir ihtiyat payı ay
rılmıştır. 

İptidai maddelerde bu nisbeti geçecek tereffüler veya satışlarda husule gelecek tenezzüller tali
min edilen hâsılatın azalmasını intacedecek ve bütçeye konan rakamları elde etmek mümkün ol-
trııyacnktır. 

Bu itibarla, ihtiyat ve itidal ile hareketi şiar edinmiş olan yüksek Encümenin bu ihtimal kar
şısında da ihtiyatkâr olarak evelki seneler yaptığı gibi umumî hâsılattan tensip edeceği bir meb
lağı ihtiyat payı olarak tenzil etmesi hakikî bütçe tevazünü noktasından yerinde bir muamele ola
caktır. 

Masraf bütçesi 

İnhisarlar idaresinin 1942 malî senesi masraf bütçesine gelince her ne kadar lâyihada göste
rilen 9 018 272 lira geçen senenin masraf yekûnuna göre (9 018 272 - 8 026 184 = 992 088) 
992 088 lira fazla görünmekte ise de bu fazlanın 915 089 u pahalılık zamları, çocuk ve yakacak 
zamları tekaüt sandığı ve merkez bankası karşılığı gibi kanuni zamlara tekabül etmektedir. 
Bu defa yapılan incelemeler neticesinde de atide yazılı, 

34 380 Birinci faslın 2 nci maddesinden 
5 569 Birinci faslın 4 ncü maddesinden 

20 000 23 ncü fasıldan 
30 000 9 neu faslın 3 ncü maddesinden 

700 25 nci fasıldan. 
Ceman 90 649 lira tenzil edilmiş ve 20 000 lira da 22 nci fasla ilâve edilmiştir. Binnetice inhisar
lar masraf bütçesine yapılan zam miktarı ancak 6 330 liradan ibarettir. 

Geçirdiğimiz fevkalâde hallerin doğurduğu bin bir müşkülât içerisinde muamelât ve teşkilâtı her 
gün artmakta olan ve senelik cirosu 150 milyon lirayı geçen inhisarlar idaresinin bütün bu muame
lâtı hemen hemen eski masraflariyle tedvir edebilmesi mucibi memnuniyet görülmüştür. 

Masraf bütçesinin fasıl ve maddelerine gelince: bunlarda yapılmış olan değişikliklerin sebepleri 
hakkında müzakere esnasında icabeden şifahi tafsilâtın verileceği maruzdur. 

Bütçe kanunu lâyihasına gelince : 
Lâyihanın 12 nci maddesi « iptidai maddeler hakkında tetkikatta bulunmak ve mubaya işlerini 

ifa, tedvir ve murakabe etmek üzere muvakkaten bir yerden diğer bir yere gönderilen ve ücretlerini 
bütçenin birinci faslından alan memur ve müstahdemlere kanun ve kararnamesi dairesinde verile
cek harcırah ve yevmiyelerin mütedavil sermayeden ödenmesi » hakkında yeni bir hükmü ihtiva etmek
tedir. 

înhisar mamullerinin iptidai madelerine taallûk eder. Maliyete girmesi lâzımgelen bu masrafla
rın iptidaen tâyin ve takdiri ihtiyacın her sene değişen miktar ve mahiyetine nazaran kabil değildir. 

Bu hususta sarfedilen paraların israf edilmemesini ve kontrolünü temin için bunların gerek sarfını 
tahdit edici tedbirler ve gerek kontrolünü mümkün kılıcı usullerin idarece ittihaz ve tatbiki ka 
bildir. 

Bu itibarla alınacak tütün, üzüm ve incir gibi iptidai maddelerin maliyetinden tefrikı _ doğru 
olmıyan bu masrafların eskisi gibi mütedavil sermayeden verilmesi ve 12 nci maddenin tayyedil-
mesi muvafıkı mütalâa edilmiştir. 20 . IV . 1942 

Raportör 
Tunceli mebusu 

Mitat Yenel 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 106 
Esas No. 1/766 

Yüksek 
inhisarlar umum müdürlüğünün 19-12 malî 

yılı bütçesi hakkında olup Başvekâletin 28 . 11 . 
1942 tarih ve 6/844 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası Encümenimize 
havale Duyurulmakla Gümrük ve inhisarlar ve
kili Raif Karadeniz ve İnhisarlar umum müdürü 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Masraf bütçesi : 
Umum müdürlüğün 1942 yılı masraf büt

çesi 1941 yılma nisbetle (992 088) lira fazla-
siyle (9 018 272) lira olarak teklif edilmiş ise de 
ahiren çay ve kahvenin inhisar mevzuuna alın
ması memur ve müstahdemler kadrosunu tev
si zaruretini tevlit ettiği gibi bu inhisarın is
tilzam ettiği hizmetler muhtelif masraf tertip
lerine ufak tefek ilâveler yapılmasını da ge
rekli kılmıştır. 

Umum müdürlük Teşkilât kanununa ek ola
rak tanzim edilip Encümence kabul edilen lâ
yiha hükümlerine nazaran kadroda yapılacak 
genişlemenin maaş ve ücretler faslına dört 
yüz küsur bin lira kadar bir ilâveye sebep ola
cağı anlaşılmış ve muhtelif masraf tertiplerine 
yapılması gereken ilâvelerle masraf bütçesi 
(9 580 837)' liraya baliğ olmuştur. 

Yapılan tetkiklere göre hususi mazbata mu
harririnin raporunda kayıt ve işaret olunduğu 
veçhile geçen sene bütçesine nisbetle ziyade-
liği teşkil eden 992 bin liranın mühim bir 
kısmı (850 bin lirası) 4178 numaralı kanun 
mucibince memur ve müstahdemler aylıklarına 
yapılan fevkalâde zamlar ile çocuk ve yakacak 
zammı karşılığı olup mütebakisi de iş hacminde 
görülen büyük inkişaf ile nisbet kabul etmiye-
cek derecede bazı fasıllara yapılan az mik
tarda zamları teşkil etmektedir. 

Fasıllar üzerinde yapılan incelemelerden 
Umum müdürlüğün bu sene dahi Ankara'ya 
nakli kararlaşmamış olduğu gözönüne alınarak 
birinci faslın ikinci muvakkat tazminat madde
sinden 30 bin lira indirilmiş ve 24 ncü fasıl 
tamamen kaldırılmıştır. Buna mukabil 23 ncü 

26 . V . 19Â2 

Reisliğe 
müskirat ve şarap fabrikaları inşa ve tesis mas
rafları faslına (350 000) lira ilâve edilmiştir. 

Varidat bütçesi : 
Varidat bütçesinde bu yıl elde edileceği tah

min olunan (107 325 962) liradan bütçe masraf -
lariyle hususi idare hissesi ve tayyare resmi 
çıktıktan sonra kalan (96 727 882) liranın safi 
varidatı teşkil edeceği gösterilmektedir. Varidatta 
kaydedilen fazlalığa bir taraftan içinde bulundu
ğumuz sene zarfında inhisar mamulâtmın satışla
rında görülen inkişafın ve diğer taraftan bir kı
sım inhisar madelerine yapılan muhtelif nisbet-
lerdeki zamların sebep olduğu anlaşılmış ve va
ridat kalemlerinden her birinin sureti terekkübü 
raportörün raporunda izah edildiğinden burada 
tekrarından sarfınazar edilmiştir. Ancak dokuz 
aylık tahsilata göre hesap edilen bu neticenin büt
çenin müzakeresi sırasında elde edilen on bir ay
lık satışlara istinat etirilmesi kabil olmuştur. 

1941 yılı on bir aylık satış kârlarına : 
34 089 883 Tütün 

9 088 509 Müskirat 
4 799 496 Tuz 

539 085 Barut 

48 516 973 buna 
5 359 285 1940 yılının son bir aylık satış kârı 

ilâve ve bundan 

53 876 258 
750 000 Amortisman tenzil edilince 

53 126 258 Tahakkuk eden yekûna maliyete gi
ren ve fakat bütçe masrafları ;arası
na ithal edilmiş bulunan 

1 459 480 liranın ilâvesiyle yekûn 

54 585 738 liraya baliğ olmuş olur. 
Ancak bu miktar üzerinde müsbet ve (menfi 

tesir yapan bir âmili de gözönünde bulundurmak 
ieabeder. 1941 martmdan itibaren başlanan fi-
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atlara zammın bir taraftan satış kârlarında husule 
getireceği ziyadeliği ve diğer taraftan fiyat yük
selişinin sarfiyat ve istihlâk itibariyle tevlit ede
ceği suitesiri incelemek suretiyle verilen netice 
yukarıdaki yekûna daha 2 971 639 liranın ilâve
sini mümkün ve lüzumlu kılmıştır. Bu suretle 
1941 yılındaki satış kârlarına nazaran elde edi
leceği tahmin edilen varidatın baliğ olduğu 
57 552 797 liralık miktar kabul edilmiyerek baş
ka bir ameliye ve tenzil daha yapılmıştır. Buna 
da sebep, arpa tedarik edilememesi yüzünden 
1941 de 12 milyon litreye varan bira istihsalinin 
önümüzdeki sene 4 milyon noksaniyle 8 milyon 
litreye düşeceği ve geçen sen eki gibi tütün satış
larında % 12, birada % 47 ve diğer içkilerde 
% 33 derecesinde vâki artışın bu sene muhafaza 
edilemiyeceği düşüncesidir. Binaenaleyh, yuka
rıdaki yekûndan 2 043 037 liranın tenziliyle ta-
hassül eden 55 509 720 lira ihtiyatlı bir tah
mindir. 

Bu yekûn inhisar maddelerinden tütün, 
müskirat, tuz ve baruttan 1942 malî yılında elde 
edilecek varidat rakamını ifade etmektedir. 

Bütçenin şevkinden sonra inhisar maddeleri 
arasına sokulan çay ve kahve satış kârının da 
bu rakama ilâvesiyle 1942 yılı satış kârının 
70 086 218 liraya baliğ olacağı tahmin edilmiştir. 

Tütün, içki ve tuz müdafaa vergileri için de 
teklif bütçesinin de 51 216 242 lira tahmin edil
miş bulunmaktadır. Ancak yukarıda arzedildiği 
veçhile inhisar maddelerine bu yıl yapılan fev
kalâde zamlar sebebiyle satışlarının azalması der
piş edildiğinden bu rakamdan % 7 ye yakın 
bir tenzil yapılması ihtiyatlı olarak telâkki edil
miş ve bu vergi de 47 720 000 lira olarak tah
min edilmiştir. 

Diğer varidat kalemleri teklif veçhile aynen 
kabul edilip muhammen varidatın umumî ye
kûnu 118 406 218 lira olarak tesbit edilmiş bu 
hunnaktadır. Bu yekûndan 1942 yılı bütçe mas
rafları olan 9 580 837 lira ile hususî idare his
sesi ve tayyare resmi olan 1 369 000 lira ki ce
man 10 949 837 lira indirildikten sonra elde 
edilen 107 456 381 liranın 59 736 081 lirası 

inhisarlar hâsılatını teşkil eder. Bu miktara yu
karıda satış kârlarından tenzil edilen ve fakat 
inhisarlar hâsılatı meyamnda Hazineye öden
mesi icabedeıı 750 000 lira amortisman ve si
gorta karşılığının da ilâvesiyle yekûn 60 486 381 
liraya baliğ olmaktadır ki umumî bütçede dahi 
inhisar varidatı olarak kaydedimiş bulunan 
miktar 60 500 000 liradan ibaret bulunmaktadır-

Bütçe lâyihası : 
Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri yu

karıda izah edilen varidat ve masraf yekûnları
na göre düzeltilmek suretiyle yeniden yazılmış 
geçen seneler bütçe lâyihalarında yer almış bu
lunan 3 - 11 nci maddeler aynen kabul edilmiş 
ve 12 nci madde hükmüne giren masrafların 
mütedavil sermayeden verilmesi ve bu suretle 
maliyete inikas ettirilmesi doğru ve usule uygun 
görülmüş, olmakla beraber böyle bir hükmün 
tedvini lüzumsuz telâkki edildiğinden bu mad
de lâyihadan çıkarılmıştır. 

13 ve 14 ncü maddeler aynen kabul edilmiş
tir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
î. Eker T. Coşkan H. Kitabet 

Kâtip 
İstanbul Bolu 

F. Öymen Celâl Sait Siren 
Bolu Bursa 

Dr. Zihni tflgen Dr. Sadi Konuk 
Bursa Dyarbakır Elâzığ 

Nevzad Ayaş Rüştü Bekit Fethi Altay 
Gresun Gümüşane İsparta 

M. Akkaya D. Sakarya M. Karaağaç 
İsparta İstanbul İstanbul 
B. Ünlü S. Vraz H. Ülkmen 

Kayseri Kırklareli Konya 
F. Baysal B. Denker R. Türel 
Ordu Seyhan Tokad 

H. Yalman S. Çam H. Ns Keşmir 
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nhîsaHar umum müdürlüğü 1942 malî yılı Bütçe 
kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLtFt 

MADDE 1. — înhisarlpr idaresinin 1942 
malî yılı masrafları için ilHk (A) işaretli cet
velde gösterildi «i. üzere 9 018 272 lira tahsis*»,* 
verilmiştir. 

WT*DDE 2. - în.hişaritar idaresinin 1.943 malî 
VTİT varidatı ilişik (Ts) .Harotli cetvelde «•ö t̂nril-
diği üzere 107 325 962 lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE! 3. — İnhisarlar idarecinin 36^6 sa
yılı kanunun 19 nen maddecine dahil müteferrik 
müstahdemleriyle mezkûr kanunim mevzuu ha
ricinde kalan memurlar* ve nakil vasıtaları kad
roları bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — imalatı arttrrmak ve satış teş
kilâtını: genişletmek için ayrıca kullanılması 
lüzumlu görülecek memur ve müstahdemlerin 
ücretleri bütçenin ücret fasıllarındaki tasarru-
fattan verilir. 

MADDE 5. — İnhisarlar altında, bulunan 
oyun kâ.5rdT, kibrit, çakmak ve çakmak ta*:? ka-
oakcıh#mdan dolavı. 1918 savdı kanun Ĥ  ek
leri hükümlerine göre verilecek ilrramivel.erle 
kaçak takibinde ölen. veya sakatlananlara veri
lecek tazminat ve bu suçlara ait dâvaların mu
hakeme ve sair masrafları ve inhisar memur
ları tarafmd?*n yakalanan kaçak gümrük e ̂ va
sinin nakil masraflın, bütçenin taallûk ettiği 
fasıllarından verilir. 

MADDE 6. — Geçen yıl borçları tertibine 
konan tahsisat kifayet etmediği takdir
de işbu borçlar taallûk ettikleri hizmet
lere tekabül etmek ü?ere câri yıl büt
çesine mevzu tahsisattan Gümrük ve in
hisarlar vekâletinin muvafakatiyle mezkûr ter
tibe naklen tesviye olunur. 1937 - 1940 yıllan 
borçlan tertibindeki tahsisat kâfi gelmediği 
takdirde bu paralar 1942 yılı bütçesinin masraf 
tertiplerindeki tasamıfattan Gümrük ve inhi
sarlar vekâletinin muvafakatiyle mezkûr tertibe 
naklen tesviye olunur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

MADDE 1. — İnhisarlar idaresinin 1942 
malî yılı masrafları için ilişik (A) işaretljL cet
velde gösterildiği üzere 9 580 837 lira tahsisat 
verilmiştir. 

MADDE 2. — İnhisarlar idaresinin 1942 
malî yılı varidatı ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 118 406 218 lira olarak tah
min edilmiştir. 

MADDE 3. — Aynen. 

MADDE 4. — Aynen. 

MADDE 5. — Aynen. 

MADDE 6. — Aynen. 
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MADDE 7. — (Sergilere iştirak ve propa- j MADDE t. — Aynen. 

ganda masrafı) namiyle bütçeye konulan tah- i 
sisatm sarfı sureti ve evrakı müsbitesinin hazır- I 
lanması mütedavil sermaye maraflan hakkm- I 
daki usullere tabidir. j 

MADDE 8. — Kacakçlık suçlarından dolayı j MADDE 8. — Aynen. 
mahkemelerce ve 3437 sayılı tütün ve tütün in- | 
hisarı kanununun tarihi meriyetinden evvel j 
heyetlerce hükmolunan para cezaları tahsilâ- | 
tmdan bu paraları tahsil eden idare muhafaza | 
ve tahsil memurlarına bütçenin mukannen aidat | 
faslmdan % 5 aidat verilir. I 

MADDE 9. — İnhisarlar idaresinin 1941 büt- | 
çe kanununun 9 ncu maddesiyle mütedavil ser- j 
mayeden sarfına mezuniyet verilen 950 000 li- ı 
radan kullanılmıyan ve kullanılıpta bütçe ta,- j 
sarruflariyle kapatılan kısımların fabrika, tuz- I 
la ve imalâthanelerde yapılacak inşaat ve tesisat 
ile fennî şerait ve tesisatı havi her nevi yaprak ı 
tütün ve barut ve patlayıcı maddeler depoları ! 
alım ve inşası için 1942 yılında sarfma Güm- ! 
rük ve inhisarlar vekâleti mezundur. Bu su- j 
retle sarfolunacak paralar her yıl sonunda büt- I 
cenin umumî tasarruflarından kifayeti nisbetin- | 
de mahsup olunur. I 

MADDE 10. — Karşılığı 1943 malî yılı İnhi
sarlar bütçesine konulacak tahsisattan temin 
olunmak üzere müskirat ve şarap fabrikaları 
inşa ve tesis masrafları için 1942 malî yılı büt- I 
çesine mevzu tahsisat miktarmı geçmemek üze- i 
re 1943 yılma geçici taahhüde girişmeğe Güm
rük ve inhisarlar vekili mezundur. | 

MADDE 11. — İnhisarlar umum müdürlüğü- j 
nün fabrika, tuzla, işleme yerleri gibi iş yer- j 
lerinde toplu olarak çalıştırdığı işçilere ma- j 
sarifi mütedavil sermayeden ödenmek üzere i 
çalıştıkları günlerde ve günde bir defa yemek i 
verilebilir, 

MADDE 12. — İptidai maddeler hakkında | 
tetkikatta bulunmak veya mubayaa işlerini j 
ifa, tedvir ve murakabe etmek üzere muvak- i 
katen bir yerden bir yere gönderilen ve üc- j 
retlerini bütçenin 1 nci faslmdan alan memur | 
ve müstahdemlere kanun ve kararnamesi daire- j 
sinde verilecek harcırah ve yevmiyeler müte- j 
davil sermayeden ödenir. 
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MADDE 13. — Bu kanun 1 haziran 1942 ta

rihinden itibaren meridir. 

MADDE 14. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

28 . II . 1942 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu A.R. Artunkal 

Ha. V. Ma. V. 
Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 

Na. V. . îk. V. 
F. Cebesoy Sırrı Bay 

G. î. V. Zr. V. 
R. Karadeniz Muhlis Erkmnı 

Ti. V. 
M. ölçmen 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mİ V. 
Yücel A. 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. . 
F. Engin 

MADDE 12 — Aynen 

MADDE 13 — Aynen 
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1. 

1 
0 
2 
o 
f J 

4 

A 
• 

Muhassasatın nev'i 

Ücretler 
Memurlar 
Açık tahsisatı 
Muvakkat tazminat 
Hastaların tedavi, yol ve 
masrafları 
Müteferrik müstahdemler 

2523 

CETVELİ 

sair 

Fasıl yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

3 004 800 
8 000 

85 476 

10 000 
612 960 

3 721 236 

1942 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

3 497 700 
0 

119 856 

10 000 
761 033 

4 388 589 

yılı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

3 872 782 
0 

30 000 

10 000 
751 536 

4 664 318 

Merkez ve taşra masrafları 
1 Tdarehane ve satış depoları ki 

rası 
2 Mahkeme masrafları 
3 Para gön de mu 
4 tdare masrafı 
5 Kaza sigortası 
6 Kurs masrafı 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

1 Muvakkat memuriyet harcı
rahı 

2 Tetkik i cin yabancı memleket
lere gönderilecek memurların 
harcırahı 

a r ı 
asrafları 

Fasıl yekûnu 

190 000 
56 000 
97 000 

330 000 
1 000 

20 000 

694 000 

190 000 
56 000 

120 000 
330 000 

1 250 
20 000 

71.7 250 
^n=—~——-—-~r : 

210 000 
56 000 

140 000 
345 000 

1 250 
20 000 

772 250 
. r_ 

Fasıl yekûnu 

Müfettişler harcırahı 

80 000 

40 000 

0 

40 000 

50 000 

80 000 

54 999 

55 000 

Tecrübe, ıslah ve mücadele 
masrafı 

1 Fennî ekim, dikim, tecrübe 
masrafları 55 000 

2 Hastalıklarla uğraşma masrafı 15 000 
ii^ 000 
15 000 

Fasıl yekûnu 70 000 
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80 000 

85 000 

59 999 

1 1 
55 000 60 000 

60 000 

65 000 
15 000 

80 000 



m 

L 

1 
<> 
3 

4 

Muhassasatın nev'i 

Kaçağı kovalama ve tütün eki
mi masrafları 
Ekim ve yazma masrafı 
Emanet ambarları 
Muhafaza ve muhafaza tahsil 
memurlariyle kaçak maddeler 
masrafı 
Kaçakla uğraşma masrafı 

Fasıl yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

112 000 
110 000 

160 000 
10 000 

392 000 

İ942 malî, 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

110 000 
110 000 

200 000 
6 000 

426 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

ı 

110 000 
110 000 

200 000 
6 000 

426 000 

1018 sayın kanun ile ekleri hü
kümlerine göre verilecek ihba
riye VG ikramiyelerle kaçak ta
kibatında ölen veya sakatla
nanlara verilecek tazminat 10 000 10 000 10 000 
Sabit kıymetler masrafı 

1 Yapı isleri ve tamirleri 400 000 400 000 400 000 
2 Makineler ve teferruatı 50 000 50 000 50 000 
3 İdarehane demirbaş ve mefru

şatı 80 000 80 000 80 000 

Fasıl yekûnu 530 000 530 000 530 Ö00 

Nakil vasıtaları masrafları 
1 Mubayaa 83 500 
2 Tamir 20 000 

Fasıl yekûnu 103 500 

83 500 
20 000 

103 500 

83 500 
20 000 

103 hoo 

Tütün ve müskirat, kahve ve 
çay, fabrika, atelye, imalâtha
ne, tuzla ve yaprak tütün ba
kım ve işleme evleri ücret ve 
masrafları 
Memurlar 1 255 320 1 453 125 1 542 442 
Açık tahsisatı 2 100 0 0 
Muvakkat tazminat 3 000 3 000 3 000 
Hastaların tedavi, yol ve sair 
masrafları 4 000 4 000 4 000 
Müteferrik müstahdemler 60 060 82 017 83 966 
işçilere ve çocuk yuvalarına 
yardım 50 000 50 000 50 Q00 
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- 2 4 -
1941 1942 mali yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
rauhammenatı tahmin edilen tahmin edilen 

Varidatın nev'i Lira Lira Lira 

Kira l a r 85 000 85 000 85 000 

Fasıl yekûnu 1 459 480 1 677 142 1 768 408 

Ecnebi mütehassıslar ücret ve 
harcırahları 
Ücretler 
Harcırah ve sair zaruri mas
rafları 

Fasıl yekûnu 

Muhtelif masraflar 
Şarapçılara verilecek prim 
Ha vır müesseselerine yardım 

40 000 

40 000 

20 000 
1 500 

22 839 

12 161 

35 000 

20 000 
1 500 

22 839 

12 161 

35 000 

20 000 
1 500 

Sorgi.le.ro iş t i rak ve propagan
da masraf lar ı 70 000 50 000 50 000 
Yabancı memleketlere staj ve
ya tahsi l için gönderileceklerin 
tahsisat ve harcı rain 1 1 1 

Fasıl yekûnu 

Memurlar ikramiyesi 
Tekaüt sandığına iştirak 

| Kanunu mahsusuna tevfikan istimal 
edilecektir.] 

Reddiyat 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1937 - 1940 yılları borçları 
1936 ve daha evvelki yıllara 
ait ve müruruzamanı kesilmiş 
borçlar 

Fasıl yekûnu 

91 501 

50 000 
215 000 

10 000 
50 000 

15 000 

10 000 

25 000 

71 501 

50 000 
248 000 

20 000 
40 000 

10 000 

5 000 

15 000 

71 501 

50 000 
268 000 

20 000 
40 000 

10 000 

5 000 

15 000 
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Muhassasatm nev'i 

Mukannen aidat 
Hükmolunmuş borçlar 
3530 sayılı Beden terbiyesi ka
nunu hükümlerine göre yapı
lacak masraflar 
4178 sayılı kanun mucibince 
verilecek çocuk ve yakacak 
zamları 
Çocuk zamları 
Yakacak zamları 

Fasıl yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

5 000 
15 000 

15 000 

10 000 
10 000 

20 000 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul ejdilen 

Lira Lir^ 

2 000 
10 000 

15 000 

10 000 
10 000 

20 000 

a ooo 
10 000 

15 000 

30 000 
20 000 

5Q 000 

Müskirat ve şarap fabrikaları 
inşa ve tesis masrafları 160 000 160 000 350 000 
[Ankara Devlet ziraat işletmeleri ku
rumundan satın alınacak bira parkı
nın bedeliyle bu parkta yapılacak te
sisat masrafları da buradan ödenir.] 
îdarei merkeziyenin Ankara'
ya nakli dolayısiyle ihtiyar olu
nacak nakil masraflariyle me
murin harcırahları 120 000 120 000 0 
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek it
fa karşılığı 79 467 89 290 94 860 

• - - i * 4-
UMUMÎ YEKÛN 8 026 184 9 018 272 " 9 580 837 
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06 

M. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

B 

Varidatın nev'i 

Satış kârlan 
Muhtelif rüsum 
Para cezaları 
Muhtelif hasılat 
İstirdat 

CETVELİ 
1941 

Malî yılı 
ınuhammenatı 

Lira 

Tütün ve müskirat müdafaa 
vergileri 

47 596 900 
400 000 

55 000 
120 000 
40 000 

17 100 000 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

55 509 720 
400 000 
55 000 

120 000 
25 000 

51 216 242 

70 086 218 
400 000 
55 000 

120 000 
25 000 

47 720 000 

UMUMÎ YEKÛN 65 311900 107 325 962 118 406 218 
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Memuriyetin nev'i 

D 

Aded Ücret 

— » — 

CETVELİ 

MERKEZ 
Tecrübe tesellüm ve muayene me
muru 
Daktilo 
Telefoncu 
Elektrikçi 
Şoför 
Daktilo 

» 
Telefoncu 
Daktilo 

» 
Postacı 
Odacı 
Daktilo 
Odacı 
'•Gece bekçisi 
Odacı 
Postacı 
Odacı 

2 
1 
2 
1 
1 
8 
1 
1 
15 
13 
4 
5 
7 
14 
4 
33 
1 
30 

210 
90 
80 
80 
80 
80 
75 
70 
70 
60 
60 
60 
50 
50 
50 
40 
40 
30 

143 

Tütün ve müskirat fabrika, atelye, imlâhane, 
tuzla ve yaprak tütün bakım ve işleme evleri 

Depo memuru 
Şevk memuru 
Mürebbiye 

Mürebbiye 
Hemşire 
Hademe 
Pansumancı 
Kapıcı 

» 
-Bekçi 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
5 

10 
10 

120 
100 

85 
75 
60 
50 
40 
30 
30 
60 
50 
50 

Memuriyetin nev'i 

Tuzla kantarcısı 
Kapıcı 
Tuzla kantarcısı 
Bekçi 
Kapıcı 
Bekçi 
Odacı 
Telefoncu 

MÜLHAKAT 

Bira tevzi memuru 
» » » 

Bira tevzi ve barut deço memuru 
» » » 

Bira tevzi memuru 
Daktilo 
Kaloriferci 
Daktilo 

-Kantar kâtibi 
Daktilo 
Barut deposu bekçisi 
Muhafaza tahsil memuru 

» » » 
Barut bekçisi 
Kantarcı 
Bekçi 
Odacı 
Bekçi 

» 
Kantarcı 
Odacı 

Aded 

1 
1 

36 
§0 

9 
15 
13 

1 

133 

3 
3 

13 
14 
2 
2 
1 
3 

10 
11 
7 

24 
52 

400 
20 

8 
23 

147 
50 

131 
26 

233 
200 

1383 
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1942 nakil vasıtaları kadrosu 

'g No. 
5 Y. E. Nev'i Markası 

Hizmet otobüsleri 

1 250 300 Küçük otobüsü [•] Linkolen 1939 
1 251 301 > > [•] Buik 1936 

1 53 53 Otobüs 

1 6 6 » 

Kamyon ve kamyonetler 
1 252 182 Kamyon 

Şevrole 1939 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

253 213 
254 214 
259 220 
260 221 
261 222 
262 223 
265 226 

> 
> 
> 
> 
» 
» 
» 

Ford 1936 

» 
> 
» 
» 
> 
> 
> 

1932 
1932 
1936 
1937 
1937 
1937 
1938 

Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

istanbul : Umum müdürlüğün devamlı hiz
metlerinin ve kendine bağlı müesseselerle 
münasebet ve irtibatının başarılmasında ve 
mezkûr müesseselerin devamlı kontrol ve tef
tişinde, memur ve işçilerin naklinde kulla
nılır. 
Çamaltı : îzmir arasında ve tuzlaya lüzumu 
olan mevaddm mubayaasında ve sair işle
rinde, memur ve işçi naklinde, posta işlerin
de kullanılır. 
Yavşan : Tuzla - Konya arasında ve lüzumu 
olan mevaddm mubayaası ve sair işlerinde 
memur ve işçi naklinde, posta işlerinde kul
lanılır. 

2171093 İstanbul : İdareye ait bilûmum mamul ve gay-
rimamul mevaddm ve diğer malzemenin, me
mur ve işçilerin naklinde kullanılır. 

: > » > > 
> > > > 

479631 
1289261 

838673 

838710 

5149832 1 
149824 

2171146 
2171090 
3407856 
3699720 
4468630 

star 
> 
•» 
> 
> 
> 
» 

[•] Elde mevcut iki otomobü kanunun muvakkat maddesinin B. fıkrası mucibince yenilenmeleri lâzımgelen za 

k 
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No. 
5 Y. E. Nev'i 

1 273 330 Kamyonet 

274 370 » 
Motosiklet 

21 21 Sepetli motosiklet 
Bisiklitler 

1590 — Bisiklet 
10 107 > 

171 » 
160 > 
— — » 

> 
— — » 

Deniz vasıtaları 
1 Motorlu arap mav

nası 

2 > > 
3 Motorlu prompetli 

armalı mavna 
4 > > 
5 Motorlu armalı 

çektirme 
6 Motorlu mumhane 

sandalı 
7 Motorlu çektirme 
8 Motorlu armalı çek

tirme 
9 » > 

10 > » 
12 > > 

Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Opel 937 

> 938 

Ariel 

N. Ş. ü. 
> 
> 
> 

Grant ekspres 

Klimaks 

Doyç 
Skandiya 

Vidop 
Klimaks 

Skandiya 
Doyç 

Skandiya 

37-4521 istanbul : İdareye ait bilûmum mamul 
gayrimamul mevaddm ve diğer malzemen 
memur ve işçilerin naklinde kullanılır. 

38-99 > > > > » 

1770 

1233856 
1324379 
1335243 
335230 
286991 

İzmir : Posta işlerinde, memur ve işçiler 
naklinde 
Adana (fab.) : Evrak ve posta işlerinde 
Mersin : 
İskenderun 
Tokat : 
Kaldırım : 

> 
Adana 

3993-60-375 İstanbul : İdareye ait bilûmum mamul ve ga 
rimamul mevaddm ve diğer malzeme ile 
zun. memur ve işçilerin naklinde kullanılı 

15269 > > > > » 
B. 282 > > > » > 

2879 

220715 
599514 

15264 
220690 
220424 

> 
> 

> 
> 
» 



% No. 
^ Y. E. Nev'i Markası Motor No. 

1 
1 

1 
1 
4 

3 

1 

13 

15 
8 

12 

11 
204 

206 
—. 

Bira 
— 

Motorlu su dubası 
Sandal bir çifte 

> iki » 
» > > 

Motor 
vagonları 

Tank vagonu 

> » 
Dekovil, vagonet ve hatları 

— 

— 
— 
— 

Vagonet (Maa hat 
ve teferruat) 

» 
» 
> > 

Skandiya 
— 

— 
— 
— 

Linke - Hoffman 
Werke 

» 

— 
— 

600001,2,3 

600004 
— 

— 
— 
— 

BVG7 

2 
2 

10 
2 
2 

301 
8 

» > 

> > 

Hat ve teferruatı 

BVG7 
Krupp 
Krupp 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

istanbul : Su naklinde 
istanbul : Nakliyatın kontrolunda ve umu 
hizmetlerinde 
istanbul : Cibali fabrikası hizmetinde 
istanbul : Paşabahçe fabrikası hizmetinde 

Ankara (Bira) : Ankara - istanbul dökm 
bira naklinde 

* » » » » 
Samsun (Fabr.) : Fabrika işlerinde, mem 
ve işçilerin naklinde 

Paşabahçe : Fabrika işlerinde, memur ve 
çi naklinde 
Karaağaç : Depo hizmetinde, memur ve i 
naklinde 
Maltepe (Barut deposu) : Depo işlerind 
memur ve işçi naklinde 

Hacıbektaş 

Tepesidelik 
Kağızman 
Kulp : 
Yavşan : 

Tuzla hizmetinde, memur 
işçi naklinde 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 



*$ No. 
3 Y. E. 

26 

5 
100 
291 

6 

Nev'i 

Vagonet (maa hat 
ve teferruat) 

s> 
» » 
» » 
» » 

14 

2 
12 

~ ,1 

— 
— 

— 
— 

» 
» 

» 

> 
> 

Platpromlu arabalar 
35 Platpromlu araba 

Markası Motor No. ^ahsis edilen işin mahiyeti 

3 

3 

1 

1 

2 
1 
1 
2 

> 

Piatpromlu 

Lokomotifler 
Lokomotif 

» 

» 
» 
> 
» 

araba 

Oromstein et kop-
pel 1937 
Arn. Yung. Yun-
galthal 1935 
Smosahewwer et Co. 
Ar. Koppel 

> 
Dizel 

Kaldırım : Tuzla işlerinde, memur ve işç 
naklinde 

Keçeç • » » 
Çamaltı ; » » 

y » » 

— İzmir (Şarap) : Fabrika işlerinde, memur v 
işçi naklinde 

— Keçeç : Tuzla işlerinde, memur ve işç 
naklinde 

Sekili : 
Çankırı : 
Çakrı : 

» 
» 
» 

» 
> 
» 

Paşabahçe : Fabrika işlerinde, memur ve iş 
çi naklinde 
Kağızman : Tuzla işlerinde, memur ve işç 
naklinde 
Kulp : Tuzla işlerinde, memur ve işçi nak 
linde 

Yavşan : Tuzla işlerinde 
12901 

6009 » » 

829-830 » » 
463 Çamaltı : » 

12902 » > 
» » 



'd 
< No. Nev'i 

Derezinler 
1 Derezin 

Markası Motor No. 

1 » 
2 > 

Tramvaylar 
1 2 2 Tramvay 162266 

1 3 3 ». . 
1 4 4 > 
1 4 4 > Yerli 

Ototraklar 
İ Ototrak 

Arabalar 
1 Yük arabası Tek atlı 

161861 
161859 

Tek atlı 
> 

Çift atlı 
Tek atlı 

2 1,2 1,2 Yük arabası 

Tek atk 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Yavşan 

Çamaltı 

Tuzla işlerinde, memur ve iş 
naklinde 

Ankara bira fabrikası : Fabrika işlerind 
memur ve işçi naklinde 

» » » 
Çakrı tuzlası : Tuzla işlerinde, memur 

işçi naklinde 
Bingöl tuzlası : » » 
Kağızman tuzlası : » » 
Kömür : » » 
Maltepe enstitüsü : Enstitü hizmetinde, m 
mur ve işçi naklinde 

» » » 
Keçeç tuzlası : Tuzla işlerinde, memur ve 
çi naklinde 
Çamaltı tuzlası : Tuzla işlerinde, memur 
işçi naklinde 



'g No. 
5 Y. E. 

1 

1 

1 1 

ı 

2 

1 

1 

20 

Nev 'i 

Yük arabası 

> 

Ma 

Tek atlı 

Çift atlı 

1 Binek arabası Brik 

- Yük arabası 

- » > 

" * » 

» > 

> » 

Çift atlı 

Tek > 

[••] Çift > 

» » 

» » 

Plâka No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

Ankara bira fabrikası : Fabrika işlerind 
memur ve işçi naklinde 
İstanbul bira fabrikası : Fabrika işlerind 
memur ve işçi naklinde 
Çamaltı tuzla işlerinde, memur ve işçi nak 
linde 

— Kılıçlar : Depo işlerinde, memur ve işçi nak 
linde 

— Kağızman : Tuzla işlerinde, memur ve işç 
naklinde 

— izmir : (Şarap) fabrika işlerinde, memur v 
işçi naklinde 

•~- Tekirdağ : (Şarap) fabrika işlerinde, me 
mur ve işçi naklinde 

— istanbul : İdareye ait bilûmum mamul v 
gayrimamul mevaddın ve diğer malzeme il 
işçilerin naklinde 

Ankara bira fabrikası : Fabrika işlerinde 
Keçeç tuzlası : Tuzla işlerinde 
Çamaltı » » » 
Kömür • » » 
İstanbul bira fabrikası : Fabrika işlerinde 
Ankara bira fabrikası : » » 

— Kılıçlar : (Barut) depo işlerinde 
— Kağızman : Tuzla işlerinde 
— İzmir : (Şarap) fabrika işlerinde 
— Tekirdağ : (Şarap) fabrika işlerinde 
— istanbul : idareye ait bilûmum mamul v 

gayrimamul mevaddın ve diğer malzeme il 

[**] 1942 senesinde kamyon mubayaası yapılamadığı ve zaruret bulunduğu takdirde kamyon yerine alınacak 
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memur ve işçilerin naklinde 

Fadlum tuzlası : Tuzla işlerinde 
Hamo » » » 
Bingöl : » » 
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Beden terbiyesi genel direktör 
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Beden terbiyesi umum m î j j r l j j j 1942 nrialî ysSı büîç i 
kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/760) 

T. C. 
Başvekâlet 28 şubat 1942 

Karalar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/847 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İcra Vekilleri Heyetince 28 . II . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Beden 
terbiyesi umum müdürlüğünün 1942 malî yılı bulçe kanunu lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte 
.iimimuştcii 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Beden terbiyesi Umum müdürlüğünün 1942 malî yüı bütçe lâyihasının esbabı mucibesi 

Başlangıç 

Umum müdürlüğün 1942 malî yılı bütçesi, evvelki senelerde dahi olduğu gibi bu seiıe <İe 8530 
sayılı Beden terbiyesi kanununun 9 ncu maddesi hükmüne tevfikan merkez istişare heyetinin tet-
kikıt?dan geçerek hazırlanmıştır. Merkez istişare heyeti; Umum müdürlükçe hazırlanmış olan büt
çe projesini tetkik ve bir esasa bağlamak üzere 19 . I . 1942 tarihinde toplanarak 3 . II . 1942 
tarihine kadar her iş günü fasılasız bir surette içtimalarma devam etmiş ve sürekli bîr tetkik ve 
inceleme ile ilişik bütçe projesini meydana getirmiştir. Bu sebeble aşağıda arzedilen mucip sebeb-
ler de merkez istişare heyetinin, bütçe projesinin ihzarında istinadetmiş olduğu esasların izahı 
mahiyetinde bulunmuştur. 

Bütçe kanunu 

1. nci ve 2. nci maddeler: 
bunlardan 1 nci madde, umum müdürlüğün 1942 malî yılı zarfında yapacağı masrafa tekabül 

eden tahsisatın mikdarını, 2 nci madde bu tahsisata tekabül eden varidat muhammenatını göster
mektedir 

Gerek bu varidatın nevileri, gerek buna mukabil tesbit edilen tahsisatın fasıllara tevzii şekil
leri hakkındaki esbabı mucibe aşağıda taallûk ettiği cetvellerin mütalâası sırasında arzedileceği 
için burada Bütçe kanununun diğer maddelerinden bahsedilmiştir. 

3- ncü madde: 
Umum müdürlüğün 1942 malî.yılı içinde kullanacağı 3656 sayılı kanunun 9 ncu maddesine 

dahil müteferrik müstahdemleriyle mezkûr kanunun mevzuu haricinde kalan memurları ve nakil 
vasıtalarını göstermektedir. 
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4. ncü madde: 
Umum müdürlüğün 1942 malî yılı içinde 3656 sayılı kanunun 9 ncu maddesine tevfikan mu

vakkat müddetlerle ifa edileck olan ve daimî mahiyet arzetmiyen hizmetleri için İcra Vekilleri 
Heyetinden alınacak kadroların taalluk ettiği tertipleri gösteren (E) cetvelinden bahistir. 

1941 malî yılı bütçe kanununun 6 ncı maddesiyle verilmiş olan aynı salâhiyete istinaden 
alınmış kadro ve kararname sureti bu yılki lâyihanın sonuna raptedilmiştir. 

5 nci madde : 
Geçen yıl borçlarının tediyesini teminen 1941 malî yılı Bütçe kanununun 4 ncü maddesinin 

aynı olarak tesbit edilmiştir. 

6 ncı madde : 
Maarif vekâleti Gazi terbiye enstitüsü beden terbiyesi şubesinde umum müdürlük hesabına 

okuyan ve 1942 yılı içinde yeniden okutturulacak olan talebe ücretlerinin tediye şeklini tesbit 
etmektedir. 

Beden terbiyesi teşkilâtının muhtaç olduğu mütehassıs öğretmen, antrenör ve monitörler, 3530 
sayılı Beden terbiyesi kanununun 24 ncü maddesine tevfikan umum müdürlük bütçesi müsait 
olduğu zaman açılacak olan Yüksek beden terbiyesi enstitüsünde yetiştirilecek ise de beden ter
biyesi ve sporun ilmi ve fennî esaslara göre yürütülmesi için açılması mübrem olan bu enstitünün 
tesis ve küşadına imkân husulüne kadar ihtiyacın bu şekilde kısmen temini düşünülmüş ve 1940 
malî yılmdanberi bu suretle hareket edilmekte bulunulmuştur. 

7 nci madde: 
1941 malî yılı Bütçe kanununun 7 nci maddesiyle umum müdürlüğe verilmiş olan salâhiyetin 

yeni bütçe yılı için dahi devamını teminen tesbit edilmiş olmakla beraber Î941 malî yılında bu 
salâhiyet yalnız spor malzemesi satışı ile spor müsabakalarından elde edilen hasılata tahsis 
edilmişti. 

1942 malî yılı için bu müsaade ve salâhiyetin umum müdürlükçe açılacak Eğitmen kurslarına 
resmî ve gayri resmî müessesattan gönderilecek talebeler için alınacak tedris ücretlerine teşmi
linde zaruret görülmüş ve madde bu esasa göre hazırlanmıştır. 

t 8 ve 9 ncu maddeler : 
Mûtat maddeler olup ayrıca esbabı mucibe dermeyanına lüzum görülmemiştir. 

(A) Cetveli 

1 nci fasıl : 
Bu fasla mevzu olan 73 288 liralık tahsisat 4047 sayılı kanuna bağlı teşkilât kadrosunun maaşlı 

vazifelere ait senelik tahsisatı tutarıdır. Bu miktar geçen seneki 64 560 liralık tahsisattan 8 848 
lira fazladır. Bu fazlalık kadro tezyidinden mütevellit olmayıp 4178 sayılı fevkalâde zam kanunu
nun tatbik farkı olarak mezkûr kanun hükmüne tevfikan kadro tutarına ilâve edilmiştir. 

2 nci fasıl : 
Bu fasla konan 106 665 liralık tahsisat geçen seneki 98 400 liralık tahsisattan 8 265 lira fazla

dır. Bu fazlalık 4187 sayılı kanun hükmünün yerine getirilmesine muktazi para karşılığıdır. 

3 ncü fasıl : 
Bu fasla konan tahsisat, hizmetlerin tekabüliyeti itibariyle karşılaştırıldığı ve bu sene 4178 sayılı 

kanunun çocuk zammına ait hükmünün tatbiki için yeniden açılan tertibe konulan 300 liralık tah
sisat da ayrıca nazarı itibare alındığı takdirde bu seneki tahsisat geçen scnekinden 660 lira fazlasiyle 
tesbit edilmiştir. 

4 ncü fasıl : 
Faslın 10 000 liradan ibaret tahsisat yekûnu geçen seaeki tahsisattan 1000 lira noksaniyle tesbit 
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edilmiş olmasına rağmen 3 ncü müfettişler ha Kiranı maddesine geçen seneki 1 500 liralık tahsisa
tın 2 500 lira fazlasiyle 4 000 lira tahsisat vazedilmliş ve bu fazlalık, vilâyetler mesaisini yakın
dan teftiş ve kontrol bakımından 1942 yılı iyinde müfetişlerin âzami faaliyete şevki istişare heye
tince takarür dirilmesinden tevellüt etmiştir. 

5 nci fasıl : 
Bu faslın tahsisat yekûnu geçen senekine nazaran 4830 lira fazlasiyle 27 630 lira olarak tesbit 

edilmiştir. Matbu evrak, Müteferrika ve posta, telgraf ve telefon ücret, tesis ve mükâleme bedeli ter
tiplerine taallûk eden bu fazlalığa kati ihtiyaç vardır. Çünkü bu sene içinde kabul ve tatbik mevkiine 
konulan tescil ve lisans talimatnameleri mucibince sporcu ve beden terbiyesi mükelleflerine veril
mesi icabeden sporcu cüzdanı, sporcu lisansı ve mükellefiyet cüzdanlarının tabı icabetmekte ve 
bunun için matbu evrak maddesi 194! yılma nazaran 6 660 lira fazlasiyle tesbit edilmiş bulun
maktadır. 

Yine 1941 malî yılı iptidasından itibaren tatbik mevkiine konulan merkez alım ve satım tali
matnamesi mucibince mubayaa işlerinde ilâm icrası icabetmekle ve bu maksatla müteferrika tah
sisatının ihtiyaca kifayet edecek derecede tezyidinde zaruret görülmüş bulunmaktadır. Diğer 
maddelerden melbusat tertibindeki tezayüd ahvali hazıra dolayisiyle fiyatlarda husule gelen te-
reffüün zaruri neticelerinden ve posta, telgraf ve telefon ücret, tesis ve mükâleme bedeli terti
bindeki fazlalık posta, telgraf ve telefon Umum müdüarlüğünün tanzim etmiş olduğu istatistik
lere nazaran mezkûr umum müdürlüğe ödenecek ücretin kati olarak tesbit edilmiş olmasından 
mütevellittir. 

6 ncı fasıl : 
Fasıl yekûnu olan 27 850 lira geçen seneki tahsisata nazaran 7 850 lira fazladır. Bu fazlalık, 

10 kısımdan mürekkep olan federasyonların 1942 yılındaki talimatname, talimat, program ve 
emsali teknik neşriyatı karşılığır. 1941 yılında bu kısmı neşriyat bedeli (Spor federasyonları 
umumi masrafları ve yardımlar) tertibindeki tahsisattan ödenmek üzere formüle edilmişti. 1941 
yılı tatbikatı bu usulün mahzurlu olduğunu göstermiştir. Zira bir taraftan federasyonlar tahsisa
tından kitap ve emsali tabı işlerinin bedeli ödenirken bir taraftan da (Kitap, mecmua, gazete mu
bayaa...) faslından kitap ve emsali tabı bedellerinin ödenmesi ve bunlardan hangisinin teknik 
neşriyat olduğunun ilk nazarda tâyininde müşkülâta tesadüf edilmekte bulunması yönünden bazı 
teadüller vukubulmaktadır. İşte bütçe tatbikatında mahzurlu görülen bu şekil muamelenin önü
ne geçmek, kitap ve emsali neşriyatı teknik ve propaganda İmkımından bir fasılda toplamak mak-
sadiyle bilûmum neşriyat masrafları bu fasılda toplanmış ve federasyonlar tahsisatı formülünden 
bu kabîl neşriyat kısmı çıkarılmıştır. 

7 nci fasıl : 
Dört maddeden terekküp eden bu faslın yekûnu gecen seneki muadillerine nazaran 60 798 

lira noksaniyle 5 202 lira olarak tesbit edilmiş ve bu miktarda birisi geçen senekinin aynı olan 
5 000 liraya ve diğeri geçen senekinden 800 lira noksan olan 200 liraya ait bulunmuştur. Fasılda 
gecen senekine nazaran görülmekte olan 60 000 liralık noksan (Spor muayene ınerketleri inşa ve 
tesisine taallûk eden kısımdadır. ("îcçen sene bu tahsisat mevcut olmasına rağmen Bütçe kanu
nunun 6 ncı maddesi hükmü yerine getirilememiş ve tertip unvanı doğrudan doğruya inşaat icra
sına müsait bulunmadığından müstakillen inşaat da yapılamamış ve bu sebeblerle bütçeye mevzu 
tahsisat istimal edilememiştir. Bu merkezlerin bir an evvel inşa ve tesisi ile faaliyete geçilmesi 
Beden terbiyesi kanım ve nizamnamesinin tatbiki bakımından çok lüzumlu bir keyfiyet olması
na rağmen bunların tesisinde muhtaç olduğumuz tıbbi aletler ve lâboratuvar malzemesinin hali 
hazır dünya vaziyeti d ol ayı si yi e senesi içinde sipariş ve celplerinin mümkün olabileceği de şüp
heli görülmüş ve bu sebeple bütçeye senesi içinde tahakkuku gayri kabil görünen iş için ölü tahsi
sat koymadansa icabında münakale yoluyla tahsisat almak şartiyle tertip unvanı aynen muha
faza edilerek (1) lira ile rakamlandırılması esasını merkez istişare heyeti ittifakla kabul etmiştir, 
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8 nci fasıl : 
1941 yılı tahsisatına nazaran 6 000 lira fazlasiyle (100 001) lira olarak tesbit edilen bu fasıl

daki 6 000 lira fazlalık halen Maarif vekâleti Oazi terbiye enstitüsünde umum müdürlük hesabına 
okumakta olan talebelere 1942 yılında inzimam edecek talebe için hesaplanmış ve kurs masraf
ları olarak 1941 yılında kabul olunan tahsisat ihtiyaç d ol ayı si yi e 1942 yılında da aynen muhafaza 
edilmiştir. ' 

9 ncu fasıl : 
Bu fasla konmuş olan (447 973) liralık tahsisat geçen seneki (368 165) liralık tahsisata naza

ran (79 808) lira fazladır. 
(leeen seneye nazaran fazla olarak tesbit edilen bu faslın tanzim ve federasyonlarla diğer ter

tiplere taksiminde hâkim olan noktai nazar aşağıda arzedilmiştir: 
1941 malî yılı bütçesinin Büyük Millet Meclisi Bütçe encümeninde tetkiki sırasında bir ka

lemde tesbit edilen bu faslın tahsisatım maddeler*1 tefrik etmek ve bu suretle her spor federasyo
nunun kandisine tahsis edilmiş tahsisatla faaliyetini tanzim ve idare eylemek ve ayın zamanda 
Beden terbiyesi ve spor malzemesine tahsis edilen paralarla beden terbiyesi bölge bütçelerine 
umum müdürlükten yapılacak yardnuları ayrı ayrı göstermek usulünün bütçe usul ve kaidelerine 
daha uygun düşeceği görülmüş ve 1942 yılı için tanzim edilecek bütçede bu esasın nazarı itibara 
alınması takarrür ettirilmişti. îşte bu sene merkez istişare heyet" nce de Bütçe encümeninin bu 
arzusuna göre hareket edilmiş ve federasyonlar başkanları bu heyetçe birer birer dinlenerek 1942 
yılı içinde tatbik edecekleri faaliyet programları hakkında kendilerinden izahat alınmış ve bu
nun neticesinde fasıl, evvelâ mevcut 1.0 federasyonun faaliyetine muktazi tahsisat her federasyon 
namına ayrı ayrı tesbit edilmiştir. 

Müstakillen spor malzemesine tahsis edilen 56 000 liranın da federasyonlar itibariyle tefriki 
düşünülmüş, fakat ahvali hâzıra dolayısiyle her federasyona lüzumlu olan malzemenin yıl içinde 
mutlaka elde edilebilmesinin çok müşkül ve hattâ bazan mümkün olamadığı tecrübe ile anla
şılmış olduğu için lüzumlu malzemeden hangisi bulunursa onun mubayaasının daha isabetli ola
cağı mülâhaza edilerek bu sebeple spor malzemesi tahsisatı bütün federasyanlara şâmil olmak üzere 
faslın bir maddesinde toplanmıştır. 

Yine 1941 malî yılı bütçesinde müstakil bir madde halinde görünmiyen yardım tahsisatı İm 
sene bu fasılda ayrı bir madde olarak 214 142 lira ile rakanılandırılmış ve bu suretle umun! 
müdürlüğün faaliyet esasını teşkil eden bu fasıl 1941 yılı bütçesi münasebetiyle Büyük Millet Mec
lisi Bütçe encümenince izhar buyurudan arzu esaslarına göre tesbit edilmiştir. 

10, 11, 12 nci fasıllar: 
Bu fasılların muhteviyatı olan ıııebaliğ; bütçe kaidelerine imtisalen vaz ve tesbit edilmiştir. 

(B) Cetveli 

Bu cetvelin muhteviyatı olan 825 405 lira varidat muhamenatmdan 572 400 lirası katiyet ifade 
etmektedir. Bu para umumî bütçeden yapılacak yardım olup Maliye vekâleti masraf bütçesinin alâ
kalı tertibine aynı miktar olarak ithal edilmiş bulunuyor. 

Cetvelin ikinci faslındaki 2 500 liralık faiz geliri ile 4 ncü madesindeki 500 liralık mecmua, ki 
tap ... satış bedeli geliri 1941 yılının halen vermiş olduğu neticelere göre hesaplanmıştır. Cetvelin 9 
ncu faslında görünen 250 000 liralık nakit mevcudu ise umum müdürlüğün ilk teşekkül senesinden-
beri itina ile tatbikma çalıştığı âzami tasarruf ka;deleriyle elde edilmiş ve bu sene unumî 
masraf fasıllarına taksim olunmuştur. Cetvelin birer lira ile rakamlandırılmış diğer fasılları da kıs
men ihtiyata riayet ve kısmen de bütçe kanununun hükmünü yerine getirmek maksadından dolayı 
açılmıştır. ı 
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(D) Cetveli 

Bu cetvel muhteviyatı bütçe kanununun 3 ncü ıııadedsinde sözü geçen müteferrik müstahdemleri 
gösterm kte olup muhteviyat itibariyle 1941 m.-̂ î yılı bütçe kanununa bağlı cetvelin alnıdır. 

(E) Cetveli 

Bu cetvel hakkındaki esbabı mucibe bütçe kanununun 4 ncü maddesi münasebetiyle arzedilmiş bu
lunmaktadır, 
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Rapor 

Beden terbiyesi umum müdürlüğünün 1942 malî yılı bütçe kanun lâyihasını inceledim, feu lâ
yihadaki cetvellerde gösterilen rakamlarda 1941 senesine nazaran esaslı farklar ve artışlar yoktur. 

Varidatı teşkil eden başlıca rakamlar, umumî bütçeden yapılan 572 400 liralık yardımla (geçen 
seneden müdevver 250 000 lira mevcut nakit, ve 25 000 liralık faiz, ve 5 5000 lira da satış [bedeli 
olup bunların yekûnu olarak 825 405 lira (B) cetvelini doldurmaktadır. 

A) cetveline gelince: 

1 nci fasılda memurlar maaşı 73 287 lira olarak konmuştur. 1941 de 64 560 lira idi. Alfadaki 
8 727 liralık fark fevkalâde zammın tutarıdır. 

2 nci fasılda merkez memurları ücreti ile mü-teferrik müstahdemler ücreti geçen senenin ay
nıdır. Merkez memurları ücretlerine yapılan fevkalâde zam 8 890 ve müteferrik müstahdemlerin 
ücretlerine yapılan fevkalâde zam da 4 415 liraya baliğ oluyor. 

Gerek maaşlı, gerek ücretli memurların fiili kadroları, Teşkilât kanunundaki kadrolardja gös
terilen miktarları ihtiva etmektedir, yalnız her iki kadroda 12 kadar memuriyet bugün açıktır, 
açık kalmasının sebebi aranılan evsafta adam bulunulamamasıdır. 1942 de bu açıkların; kapa
tılmasına çalışılacağı, çünkü bu memuriyetlerin idarece mesailerine ihtiyaçtan vareste kaltnamı-
yacak mevkiler bulunduğu ifade olunmaktadır. 

3 ncü fasılda geçen seneye nazaran 660 liralık bir aı'tlş gözükmekte ise de bu artış bazl memur* 
larm orduca terhislerinden ve 300 liralık çocuk zammı konulmasından ileri gelmiştir, 

Fasıl 4 de müfetişler harcırahı maddesindeki 2 500 liralık artış bölgeler üzerindeki teftiş | İşinin 
r Sıklaştırılması mecburiyeti karşısında hâsıl olmuştur. Bununla beraber fasıl yekûnu geçen seinekin-

den 1 000 lira eksiktir. 

Fasıl 5; İhtiyâcın icabetî;irdiği ve geçen seneki sarfiyat gÖzönûnde bulundurulacak bir şekilde 
<, rakamlandırılmıştır. Fasıl yekûnundaki 4830 liralık fark matbu evrak, müteferrika, posta ve telgraf' 

melbusat maddelerine yapılan zamlardan ileri gelmiştir. Matbu evrak ve müteferrika pahalılıktan * 
melbusatta hademeye bu sene verilmesi lâzımgelen palto masrafları yüzünden yükselmiştir; 

6 nci faslın geçen sene ihtiva ettiği masraflar, federasyonlar masrafları içerisinde iken teknik vâ
sıfları itibariyle bu sene müstâkil bir fasıl halinde gösterilmiştir. 7842 lira fazlalık federasyonlar 
miktarının bu sene bir misli daha artmasından ileri gelmektedir. 

Fasıl 7 nin 3 ncü maddesine, geçen sene konulmuş olan 60 000 lira, Sıhhat Ve içtimai muavenet 
vekâleti tarafından bu hususta yapılacak işlere sarfedilemediği cihetle bu sene bütçesine konulma
mıştı*. 

8 nci faslın 1 nci maddesindeki talebe tahsisatı Ö ÖÖ0 İirâ arttırılmıştır. Gazi terbiye JÖjistitü-
sünde 30 talebe bulundurulacağından Maarif vekil ligiyle yapılan anlaşma üzerine beher talebe (başına 

altışar yüz liradan 18 000 lira tediyesi icabetmektedir. 
. , i i ' ~ ' • • " " r ' '-^ • • • - ' ^ 

Fasıl: 9. Geçen sene Yüksek Encümence bu tahsisatın federasyonların ihtiyâçlarına göre ayrılma
sı arzusu izhar olunmuştu, bu sene koiiulan 233 833 lira yaptıkları programlara göre ve istişare he
yetinin kararına istinaden federasyonlar arasmdatefrik ve tevzi olunmuştur. Bu faslın 12 ncji mad
desindeki bölge bütçelerine yardım tahsisatı aşağıdaki tefrik bakımından konulmuştur. 
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Lrîra 

52 000 öğretmenlere verilecek ücret. 
32 000 Yetiştirilecek öğretmenlerin ücreti. 

7 000 Bölge beden terbiyesi müdürlüklerine ve kâtipliklerine. 
25 000 Bütçesi müsait olmıyan bölgelere tesisat yardımı. 
86 600 10 federasyon için muhitlerinde yapacaklarr faaliyete sarf olunmak üzere. 
10 142 ihtiyat. 
Bu tanzim şekline göre (A) cetvelindeki masraf yekûnu geçen seneye nazaran 79 808 "lira l'azla ile 

bağlanmıştır. 

D, B cetvellerinde geçen seneye göre esaslı birdeğişıklik olmadığını arzeder saygılarımı sunarım 

11 . IV . 1942 

Raportör 
Ordu mebusu 

İL Yalman 

{ JÜ. Sayısı : İ70 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 103 
Esas No. 1/760 

26. V. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 28 şubat 1942 tarih ve 6/847 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Be
den terbiyesi umum müdürlüğü 1942 malî yılı 
Bütçe kanunu lâyihası Encümenimize havale 
buyurulmakla Maarif vekili Hasan Âli Yücel, 
Beden terbiyesi umum müdürü ve Maliye ve
kâleti namına Bütçe ve malî kontrol umum mü
dürü hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu: 

Masraf bütçesi: 
Memleket gençliğinin tahsilleriyle bedenî in

kişaflarının ahengini temin etmek ve spor faa
liyetlerine programlı bir hız vermek mülâhaza-
lariyle Beden terbiyesi umum müdürlüğünün 
Maarif vekâletine bağlanması yolundaki En
cümen mütalâası Başvekilimizin de hazır bu
lundukları bir celsede müzakere edilerek kara
ra bağlanmış olduğundan bu Umum müdürlük 
bütçesinde yeni faaliyetlerinin istilzam ettire
bileceği masrafların Maarif vekâletince tetkik
leri sonunda hazırlanacak programa istinaden 
1943 malî yılı bütçesiyle teklif edilebileceği an
laşılarak geçen sene bütçesine nazaran 59 904 
liradan ibaret bir fazlalık gösteren ve yekû
nu (825 805) liradan ibaret bulunan masraf 
bütçesi Encümence aynen kabul edilmiştir. 

Mühim bir kısmı aylıklara yapılan fevkalâ
de zamla çocuk zammından mütevellit olan 
bu tahsisat ilâveleri hakkında raportörün rapo
runda kâfi izahat verilmiş olduğundan burada 
tekrarından çekinilmiştir. 

Varidat bütçesi: 
Umum müdürlük bütçesi varidatının mühim 

bir kısmım teşkil eden Hazine yardımı, geçen 
senenin aynı olarak (572 400) liradır. 1941 malî 
yılından devrolunan (250 000) lira ile mecmua, 
broşür ve saire satışlarından hâsıl olacağı tah
min edilen mütenevvi varidat yekûnu masraf 

görülerek aynen ika* bütçesi yekununa uygun 
bul edilmiştir. 

Varidat bütçesinin müzakeresi sırasında; 
Hususi idare ve belediye bütçelerindeni ya

pılan yardımların Umum müdürlük bütçesinde 
gösterilmesinin bütçe tekniğine ve samimiyeti
ne uygun olacağı hatırlatılarak bu cihetin 1943 
malî yılı bütçesinde nazarı dikkate alınması te
menni olunmuştur. 

Bütçe kanunu lâyihası: 
Umum müdürlüğün Maarif vekâletine bağ

lanması dolayısiyle Hükümet teklifinin 5 ve 9 
ncu maddelerinde maksada uygun kelime! de
ğişiklikleri yapılmış ve diğer maddeler teklif 
veçhile aynen kabul olunmuştur. 

Beden terbiyesi Teşkilât kanununun biîinci 
maddesinin teşekkülün Maarif vekâletine rap-
tını ifade eder şekilde ve Bütçe kanununa ko
nulan hükme muvazi olarak tadili Encümen
ce mütalâa olunmuştur. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. 
Çorum Kastamonu 

/ . Eker T. Coşkan 
Kâtip 

İstanbul Antalya 
W. öymen N. E Sümer 

Bursa Bursa 
Dr. Sadi Konuk N. Ayaş 

İsparta İstanbul 
R. Ünlü S. Uraz 

Kırklareli Mardin 
B. Denker R. Erten 

Ordu 
II. Yalman 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

Bolu 
Celal Said Siren 

(rümüşahe 
D. Sakarya 

Kayseri 
S. Hayri Ûrgüblü 

Muş 
Ş. Ataman 

Samsun 
M. Ali Yörüker 

Seyhan 
8. Çam 

Yozgad 
A. Sungur 
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Beden terbiyesi umum müdürlüğünün 1942 malî 
yılı Bütçe kanunu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Beden terbiyesi Umum mü
dürlüğünün 1942 malî yılı masrafları için bağlı 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (825 405) 
lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Beden terbiyesi Umum mü
dürlüğünün 1942 malî yılı masraflarına karşı
lık olan varidat, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (825 405) lira tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. —• Beden terbiyesi Umum mü
dürlüğünün- 3656 sayılı kanunun 19 ncu madde
sine dahil müteferrik müstahdemleriyle mez
kûr kanunun mevzuu haricinde kalan memur
ları ve nakil vasıtaları bu kanuna bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — Fasıl numaralariyie unvan
ları bağlı (E) işaretli cetvelde yazılı tertipler
den idaresi zaruri görülen muvakkat mahiyet
teki hizmetler için aylık ücretli müstahdemler 
kullanılabilir- Bunların kadroları îcra Vekilleri 
Heyeti karariyle tesbit ve mütaakip yıl bütçe
siyle Büyük Millet Meclisine tevdi olunur. 

Bu tertiplerden idare olunacak hizmetler 
kadrolarının bütçede mevcut diğer bir hizmetin 
ifasına mütaallik kadrolara ilâve mahiyetinde 
bulunmaması şarttır. 

MADDE 5. — Geçen yıl borçları tertibine 
mevzu tahsisat kifayet etmediği takdirde işbu 
borçlar, taallûk ettikleri hizmetlere tekabül et
mek üzere câri yıl bütçesine mevzu tahsisattan 
mezkûr tertibe Başvekilin muvafakatiyle naklen 
tesviye olunur. 

MADDE 6. — Maarif vekâleti Gazi terbiye 
enstitüsü beden terbiyesi şubesinde okutturula
cak talebenin adediyle beheri için ibate, iaşe, il-
bas ve tahsil bedeli olarak verilecek senelik ücret 
miktarı Maarif vekâletiyle müştereken tesbit edi
lerek Maarif vekâleti hesabına Maliyeye tediye 
edilir. Bu suretle yatırılan para bir taraftan 
varidat bütçesine irat ve diğer taraftan 1942 
malî yılı Maarif vekâleti bütçesinde bu enstitü 
için mevcut bulunan tertiplere ilâve olunur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRİŞİ 

MADDE 1. — Aynen 

MADDE 2. — Aynen 

MADDE 3. — Aynen 

MADDE 4. — Aynen 

MADDE 5. — Geçen yıl borçları tertibine 
mevzu tahsisat kifayet etmediği takdirde işbu 
borçları, taallûk ettikleri hizmetlere tekabül et
mek üzere cari yıl bütçesine mevzu tahsisattan 
mezkûr tertibe Maarif vekilinin muvafakatiyle 
naklen tesviye olunur. 

MADDE 6. — Aynen. 
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MADDE 7. — Umum müdürlük bütçesinin 

9 ncu spor faaliyetleri faslmın I ilâ 10 ncu mad
delerinde yanılt federasyonlar faaüveti d ô  abi
siyle elde edilen has?! at ve mezkûr fa sim I I 
nci maddesine mevzu tahsisattan mubavaa, edi
len beden terbivesi ve snor malzemelinden 
beden terbiyesi bölgeleriyle eşhasa malivet be
deli üzerinden yanılan satış tutarları ve umum 
müdürlükçe senelik eritmeni yetiştirmek ü*ere 
açılacak kurslara resmî ve ffavri re^mî dîn-er 
teşekkül ve müessesa,ttan gönderilecek talebeler 
için bu teşekkül ve müesseselerle umura mü
dürlük arasında yanılacak anlaşma ile tenbit 
edilerek tahsil olunacak tedris ücretleri bir ta
raftan umum müdürlümün varidat bütçesinde 
açılacak hususi fasla irat ve diirer taraftan mas
raf bütçesindeki alâkalı tertibe tahsisat olarak 
ilâve edilir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 haziran 1942 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 9. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Başvekil ve Maliye vekili memurdur. 

28 . I I . 1942 

Bs. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. R. Saydam E. Menemencioğlu A. R. Artunkai 

Da. Y. 
Fayık öztrak 

Mf. V. 
Yücel A. 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
F. Engin 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 
' Na. V. 
F. Cehesny 

G. 1. V. 
R. Kama"niz Muhlis 

Ti. V. 
M. Ökmen 

Ma. V. 
F. Ağralt 
Ik. V. 

Sırrı Day 
Zr. V. 

Eri m e 

MADDE 7. — Aynen. 

MADDE 8. — Aynen. 

MADDE 9. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 
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M. 

A -

Muhassasatm nev'i 

CE^VELÎ 

1941 
tahsisatı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
talep edilen kabul edile» 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci kısım - Cüzlerde müş
terek nıuhassasat 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat, tazminat 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 

1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 
3 Çocuk anımı 

[Ücretlilerin zam rai da bu tertipten 
verilir.] 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
1 Merkez memurlar ücreti 
2 Müteferrik müstahdemler üc

reti 

Fasıl yekûnu 

Tahsisat, tazminat 
1 Muvakkat tazminat 

•2 Tekaüt maaş ve ikramiyesi 
3 3335 sayılı kanun mucibince 

yapılacak tedavi, yol, teçhiz, 
tekfin ve saire masrafı 

4 4047 sayılı kanunun muvakkat 
1 nei maddesi mucibince veri
lecek fahrî hizmetler tazminatı 

0 41.78 sayılı kanun mucibince 
verilecek çocuk zammı tahsi
satı 

Fasıl yekûnu 

Birinci bap yekûnu 

64 560 
0 
0 

64 560 

68 880 

29 520 

98 400 

15 840 
0 

500 

3 000 

0 

19 340 

73 287 73 287 
1 1 
0 300 

73 288 

77 770 

34 430 

112 200 

500 

3 000 

300 

20 001 

205 489 

73 588 

77 770 

34 430 

112 200 

16 200 16 200 
1 1 

500 

3 000 

19 701 

205 489 

( S. Sayısı : 170 ) 



— 13 — 

F. M. Muhassasatın nev'i 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

îkinci bap - Harcırah ve ida
re masrafları 

Harcırah 
1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat memuriyet harcı

rahı 
3 Müfettişle]* harcırahı 
4 İstişare heyeti azasının harcı

rah, huzur hakkı ve zaruri 
masrafları 
[Gayrimuvazzaf azaya verilecek hu
zur hakkı miktarı Umum müdürlük
çe tâyin olunur.] 

Fasıl yekûnu 

îdare masrafları 
1 Kırtasiye 
2 Matbu evrak 
3 Tenvir ve teshin 
4 Müteferrika 
5 Temsil masrafı 
6 Mefruşat ve demirbaş 
7 Melbusat 
8 t car bedeli 
9 Posta, telgraf ve telefon üc

ret, tesis ve mükâleme bedeli 
10 Banka masrafları 
11 Nakil vasıtaları işletme ve ta

miri 
12 Mahkeme harç ve gümrük res

mi masrafları 
[Avukat ücreti dahil.] 

Fasıl yekûnu 

îkinci bap yekûnu 

500 

7 000 
1 500 

2 000 

11 000 

3 000 
4 000 
2 
2 

1 

5 

1 
1 

1 

000 
000 
500 
500 
500 
000 

300 
500 

500 

000 

22 800 

500 

4 000 
4 000 

500 

10 000 

2 
10 

1 
o 
') 
1 
1 
4 

2 
1 

000 
660 
500 
000 
250 
000 
000 
020 

000 
500 

500 

200 

27 630 

500 

4 000 
4 000 

500 

10 000 

2 
10 

1 
3 

1 
1 
4 

2 
1 

000 
660 
500 
000 
250 
000 
000 
020 

000 
500 

500 

200 

27 630 

37 630 37 630 
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Mulıa&sasatm nev'i 

Üçüncü bap - Neşriyat ve 
propaganda 

Kitap, mecmua, gazete muba
yaa, abone, neşir, tercüme be
delleri ve propaganda masraf
ları 
[Neşir ve tabedilecek kitap, mec
mua, broşür, talimatname, talimat, 
gazete ve emsalinin tabı, neşir, klişe, 
resim, nakil, tevzi ve tercüme ve 
bunlara muktazi kâğıt bedelleri, ya
zı, makale, tercüme ücretleri, mec
mua, gazete, kitap ve emsalinin mu
bayaa, abone bedelleri, teclidiye mas
rafları, spora müteallik eski ve ye
ni eserleri arama, toplama ve bun
lardan sergi, kütüphane ve müze 
vüeude getirme masrafları, beden 
terbiyesi ve spor propagandası ba
kımından yapılacak her nevi neşri
yat, konferans masraf ve ücretleri, 
beynelmilel spor teşkilâtına yapıla
cak millî ve resmî tebrik masrafları, 
beden terbiyesi ve sporu ilgilendi
recek şekilde intişar etmiş herhangi 
yazı veya konferanslardan Umum 
müdürlükçe tesbit edileceklere ve
rilecek bedeller ve kezalik beden ter
biyesi ve spor propagandası bakı
mından lüzumlu görülecek gezi ve
ya toplantıya Umum müdürlükçe 
davet veya iştirak ettirilecekler için 
icrası zaruri bulunan yol masraf la-
riyle yevmiyeler, kitap, mecmua, 
broşür ve emsaline konmak veya 
propaganda mahiyetinde münferiden 
veya albüm halinde dağıtılmak üze
re satın alınacak veya çektirilecek 
fotoğraf, kroki ve emsalinin masraf 
ve bedelleri, beden terbiyesi öğretme 
ve propaganda filimleri için atelye 
tesisi ve işletmesi, federasyonlarca 

1941 1942 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

20 000 27 850 27 850 

( S: Sayı*ı : 170 ) 



1941 1942 malî yüı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

hazırlattırılmış filimlerin propagan
da bakımından teşhiri masrafları.] 

Üçüncü bap yekûnu 

Birinci kısım yekûnu 

27 850 

270 969 

27 850 

270 969 
r.—"K,.-'.-A .•.'•: vrariı.1 

İkinci kısım - înşaat, tesisat, 
talim ve terbiye, öğretmen ve 
eğitmen yetiştirme masrafları 

Birinci bap 

İnşaat, tesisat 
Beden terbiyesi yüksek ensti
tüsü inşaatı 0 1 1 
Müteferrik inşaat ve tamirat 

ile Umum müdürlüğün em
rinde olan veya olmıyan saha 
ve tesislerin müsabakaya elve
rişli hale ifrağı için tanzim, 
tamir ve tadil masrafları ve 
noter masrafları ve bu mak
satlarla isticar edilecek arazi 
ve arsa icar bedelleri 5 000 5 000 5 000 
Spor muayene merkezleri inşa 
ve tesisi ve bunlara muktazi 
alât, edevat ve malzeme muba-
yaasiyle idame ve işletme mas
rafları 60 000 1 1 
[Her nevi inşa ve tesise mütaallik 
arazi ve arsa istimlâki, keşif, ilân, 
ferağ ve intikal, sürveyyan masraf 
ve ücretleri ve inşaat icabından 
olan diğer bilûmum masraflar, inı̂ a 
ve tesisin nevine göre kendine mah
sus tertipten ödenir.] 
Plânların ihzar, tersim ve tek
siri masrafları 1 000 200 200 

Fasıl yekûnu 66 000 5 202 5 202 

Birinci bap yekûnu 5 202 j 5 202 
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1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 ma! 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

İî yıîı için 
Encümene* 
kabul edilen 

Lira Muhassasatm ney'i 

îkinci bap 
Talim ve terbiye öğretmen ve 
eğitmen yetiştirme masrafları 
Maarif vekâleti Gazi terbiye 
enstitüsü Beden terbiyesi şu
besinde okutturulacak talebe 
masrafı 12 000 .18 000 18 000 
Eğitmen yetiştirme kursu mas
rafları 82 000 82 000 82 000 
[Muallim, memur ve müstahdemle!' 
ücretleri, mekûlât, melbusat, teçhi
zat, tenvir ve teshin, tathirat, 
mualece, muhabere, mükâleme be
delleri, nakil ücretleri, veya na
kil vasıtaları mubayaa, işletme 
ve tamir masrafları, talebenin ve 
kurs kütüphanesinin kitap, defter ve 
emsali tedris levazımının mubayaası, 
teksiri, teclidi, tamiri ve talebe !••-
raş masrafları, Umum müdürlükle 
tesbit edilecek talebe harçlığı veya 
harçlıkla birlikte iaşe mukabili ola
rak verilecek yevmiyeleri veya 388H 
sayılı kanunun 5 nci maddesi mu
cibince verilecek yevmiyeler, kursa 
celbedileeeklerin geliş ve dönüş yo! 
paraları, kurs müdavimlerine yalnız 
veya muallim ve kurs memurla -
riyle birlekte tatbikata yıkış yol 
masrafları, dersane, yatakhane, m ni
fak, hastane ve sair tesisat masraf 
veya icar bedelleri, icar veya kira 
mukabili inşa, tamir bedel ve mas
rafları, kırtasiye, mefruşat ve de-
mirbaş ve ders aletleri mubayaa, ta
mir ve nakli masrafları ile kursun 
icabettirdiği bütün masraflar.] 
Ecnebi memleketlerde tahsil ve 
staj masrafları I 1 I 
[Umum müdürlük hesabına tahsil 
veya staj için ecnebi memleketlere 
gönderileceklerin yol masraflariyle 
gittikleri yerlerde bulundukları müd
det zarfında kendilerine verilecek 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

ücretler ve tahsil ve stajın icabettir-
diği diğer masraflar.] 

Fasıl yekûnu 

İkinci bap yekûnu 

ikinci kısım yekûnu 

1941 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

94 001 100 001 

100 001 

105 203 

100 001 

100 001 

105 203 

Üçüncü kısım - Spor faaliyet 
ve malzemesi ve bölge bütçele

rine yardımlar 

9 Spor faaliyetleri 
Atçılık federasyonu faaliyeti 
Atletizm » » 
Bisiklet » » 
Dağcılık » » 
Eskirim » » 
Futbol » » 
Güreş » » 
Jimnastik ve izcilik federasyo
nu faaliyeti 
Spor oyunları federasyonu fa-
liyeti 
Su sporları federasyonu faali
yeti 
Beden terbiyesi ve spor malze
mesi 
[Memleket dahil ve haricinde Umum 
müdürlükçe resmî ve hususi şekilde 
tertip edilen her nevi beden terbiye
si ve spor temas ve hareketleri dola-
yısiyle sporcu kafile ve idarecileri
nin - memur olupta bu maksatla tav
zif edilenler de dahil - ibate, iaşe, 
tedavi, nakil, muhabere, mükâleme, 
ziyafet, gezme, ağırlama, tathir ve 
ecnebi memleketlere yapılacak seya-
;hatlarda yalnız »porculafm ilbas, teç-
jkîiz, merasim ve spor kıyafetleri mas-
rafftarı, beden terbiyesi ve spor te
mas ve hareketlerinin icabettirdiği 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

9 

10 

11 

368 165 

19 400 
34 350 
8 200 

12 500 
2 500 

27 040 
15 300 

8 000 

25 240 

25 300 

56 000 

19 400 
34 350 
8 200 

12 500 
2 500 

27 040 
15 300 

8 000 

25 240 

25 300 

56 000 

( S . Sayısı : 170) 
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Muhassasafcın nev'i. 

spor levazımının, madalya, şilt, ku
pa, sair mükâfat ve hediyeliklerin ve 
bunlara ınuktazi muhafaza kapları
nın imal, mubayaa, nakil, tanzim, ta
mir ve tadili masrafları, millî bay
ramlarda ve resmî günlerde merasime 
iştirak ettirilecek gençlik kulüp ve 
grup mensuplarının veya sporcu ka
filelerinin bu merasime iştiraklerinin 
istilzam ettirdiği masrafları, afiş, 
reklâm, ilân, beden terbiyesi ve spor 
faaliyetlerini tesbit eden muvakkat 
talimat, program ve emsali tabı işle
rinin, fotoğraf veya sinema filimi 
tedarikinin masrafları, spor temas ve 
hareketlerine iştirak edecek sporcu 
ve idarecilere iaşe ve ibate mukabili 
olarak 4047 sayılı kanunun 3 neü 
maddesi mucibince tesbit ve tediye 
edilecek yevmiyeleri ve yol masrafla
rı, nakdî yardımlar, spor temas ve 
hareketlerine iştirak dolayısiyle işin
den ayrılanların bu münasebetle ziyaa 
uğrıyan kazançlarının telâfisi bakı
nı nidan yaprlacak tazminat tediyele
ri, beden terbiyesi nizamnamesinin 
4 8 ııci maddesi mucibince verilecek 
her nevi ikramiye, ecnebi takımla
ra anlaşma mucibince verilecek pa
ralarla bunların her türlü seyahat, 
ibate, iaşe, gezme, ağırlama ve zi
yafet masrafları, spor temas ve ha 
roketleri münasebetiyle muvakkaten 
isticar edilecek stad, salon, saha ve
ya beden terbiyesi ve spor yapılma
sına elverişli yerlerin kira bedelleri 
veya yapılacak anlaşma ile kira mu
kabilinde buralarda vücude getirile
cek tesisat, ıslahat, tadilât, tamirat 
masrafları, olimpiyatlara, Balkan 
oyunlarına, beynelmilel spor tema;-
ve hareketlerine iştirak veya memle
ket dahilinde yapılacak diğer spor 
temas ve hareketlerine hazırlık için 
veya federasyonlarca mümasili mak-

( S. Sayısı : 170 ı 

1941 1942 mali yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 
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M. Muhassasatın nev'i 

1941 
Mali yılı 
tahsisatı 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edjilen 

Lira Lira 1 

12 

satlarla açılacak kamp ve kursların 
umumî masrafları, muvakkaten kul
lanılacak yerli veya yabancı her ne
vi spor öğreticisi, talimcisi, rehberi 
veya müstahdemleri ücret veya yev
miyeleri ve yol masrafları, fede
rasyonlar teknik müşavere heyetleri 
ve yüksek hakem ve millî olimpiyat 
komitesi zaruri masrafları, Umum 
müdürlükçe tesbit edilecek ispiker, 
hakem, kontrolör, mihmandar, gişe-
ci, biletçi ve emsalinin yevmiye ve
ya ücretleri veya iaşeleriyle günlük 
diğer zaruri masrafları, federasyon
lar faaliyet ve mesaisiyle alâkadar 
olarak beden terbiyesi ve spor ba
kımından tetkik, kontrol veya tef
tiş maksadiyle seyahat ettirilecekle
rin harcırahları, beynelmilel spor te
şekküllerine ödenecek aidat.] 

Bölge bütçelerine yardım 
[Umum müdürlükçe kabul edilen ili 
tiyacını karşılamak üzere beden ter
biyesi bölgelerine beden terbiyesi ve 
spor faaliyetleri bakımından veya 
bölgenin idari teşkilâtı noktasından 
yapılacak nakdî ve ayni yardımlar 
«yardımların suret ve tarzı icrası 
Umum müdürlükçe tesbit edilir».] 
Kongrelere iştirak 
[Memleket dahil ve haricinde akte-
dilecek beden terbiyesi ve spor kon
grelerine iştirak ettirileceklerin har-
cırahlariyle kongre münasebetiyle 
icrası icabeden diğer masraflar.] 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

21.4 142 214 142 

368 165 447. 973 

447 973 

447 973 

447 973 

( S. Sayısı : 170 ) 
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1941 

Malî yılı 
ta İttisali 

Lira 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Muhassasatm nev'i 

Dördüncü hısım - Borçlar 
Geçen yıl borçları 0 500 500 
Eski yıllar borçları 
1940 yılı borçları karşılığı 
1939 » » » 
1938 » » » 
Türk spor kurumundan mü-
devver borçlar 

Fasıl yekûnu 

500 
500 
175 

25 

1 200 

500 
175 
25 

25 

725 

500 
175 
25 

25 

725 

1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek it
fa karşılığı 35 35 35 

Dördüncü kısım yekûnu 1 260 1 260 

UMUMÎ YEKÛN 765 501 825 405 825 405 

( S. Sayısı : 17ü ) 



F. 

1 
2 
3 
4 

M. 

B 

Varidatın nev'i 

Umumî bütçeden yardım 
Faiz 
Matbu evrak satış bedeli 
Mecmua, kitap ve broşür 
bedeli 

— &± — 

- CETVELİ 

satış 

1941 
Malî yılı 

muhammeriatı 
Lira 

572 400 
1 500 

0 

0 

1942 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen 
Lira 

572 400 
2 500 

1 

500 

tahmin edilen 
Lira 

572 400 
2 500 

1 

500 
Beden terbiyesi ve spor malze
mesi, şilt, kupa, madalya ve 
emsalinin satış bedeli 200 

6 

7 
8 
9 

Beden terbiyesi ve spor müsa
bakaları hasılatı 
Yardım ve teberrular 
Müteferrik hasılat 
G-eçen seneden müdevver nakit 
mevcudu 

UMUMÎ YEKÛN 

1 000 
0 

600 

200 000 

775 700 

1 
1 
1 

250 000 

825 405 

1 
1 
1 

250 000 

825 405 

D 

Memuriyetin 

Ambar memuru 
Daktilo 

» 
Müvezzi 
Basodacı 
Odacı 

» 
» 

Kapıcı 
Motosikletçi 
Antrenör, 
Talimci 
Masajcı 

monitör 

CETVELİ 

nev 'i 

(Eğitmen, 

Aded 

1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 

10 
1 

Ücret 

100 
60 
50 
50 
50 
40 
35 
30 
40 
50 

170 
60 

( S. Sayısı : 170 ) 



Nakil vasıtaları 

<; ı\o. Nev 'i Markası 

332 Sepetli motosiklet 

36 Müstamel moto
siklet 

Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

255594 Dairenin evrak tevziinde kullanılır 

93828 
255571 Spor işlerinde kullanılır 

93820 
4481 Spor işlerinde kullanılır (Türk spor 

mundan müdevver) 

v 
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E - CETVELİ 

F. M. Muhassasatrn nev'i 

5 12 Mahkeme harç ve gümrük resmi masrafları 
6 Kitap, mecmua, gazete mubayaa, abone, neşir, tercüme bedelleri ve propaganda masrafları 
7 1 Beden terbiyesi Yüksek enstitüsü inşaatı 

2 Müteferrik inşaat ve tamirat ile umum müdürlük emrinde olan veya olmıyan saha ve te
sislerin müsabakaya elverişli hale ifrağı için tanzim.; tamir ve tadil masrafları ve noter mas
rafları ve bu maksatlarla isticar edilecek arazi ve arsa icar bedelleri 

3 Spor muayene merkezleri inşa ve tesisi ve bunlara muktazi alât, edevat ve malzeme mu-
bayaasiyle idame ve işletme masrafları 

8 2 Eğitmen yetiştirme kursu masrafları 
9 1 Atıcılık federasyonu faaliyeti 

2 Ateletizm » » 
3 Bisiklet » » 
4 Dağcılık » » 
5 Eskrim » » 
6 Fudbol » > 
7 Güreş » » 
8 Jimnastik ve izcilik » » 
9 Spor oyunları » » 

10 Su sporları » » 

1941 malî yılı zarfında Bütçe kanununun 3 ncü maddesine tevfikan tcra Vekilleri Heyetince kabul 
edilmiş olan muvakkat vazifeler kadrosu hakkında kararname ve eki kadro sureti 

2/16156 
Ücretleri, 1941 malî yılı Beden terbiyesi genel direktörlüğü bütçesinin (E) cetveline dahil 7 nci 

faslı ile 9 ncu faslın 2 nci ve 10 ncu faslın 1 nci maddelerine konulan tahsisattan verilmek üzere 
Beden terbiyesi genel direktörlüğünün muhtelif servislerinde çalıştırılacak muvakkat müstahdem
lere ait ilişik kadronun tasdiki, Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 21 . VI . 1941 tarih ve 
382/5660 sayılı tezkeresi ve Maliye vekilliğinin 30 . VT . 1941 tarih ve 11161 - 2/2748 sayılı mü-
talâanamesi üzerine Muvazenei ur,.. ımiye kanununun 4 ncü maddesine tevfikan îcra Vekilleri Hey
etince 10 temmuz 1941 tarihinde kabul olunmuştur.' ' 

Beherinin müddet 
aylık ücret 

F. M. Memuriyetin unvanı Aded lira ay 

Mecmua idare memuru 
» Sevk » 

3 Muallim [*] 
» [••] 
» muavini 

Kurs doktoru 
AŞÇT 

» yamağı 

1 
1 
9 
3 
3 
1 
1 
1 

75 
20 
85 
85 
60 

170 
80 
50 

1.1 
11 
G 
6 
6 
6 
6 
6 

[*] 3888 sayılı kanuna tevfikan saat hesabiyle ücret verilecektir. 
## ] Hariçten maktu ücretle alınacak muallim bulunmadığı takdirde saat hesabiyle ücret veri

lecektir. 

( S . Sayısı : 1 7 0 ) 
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Memuriyetin unvanı 

Bulaşıkçı 
Kurs hademesi 

» çamaşırcısı 
10 1 Atıcı başı 

» » 
Yüzme çalıştırıcısı 
Kayıkçı - dağcı 
Futbol federasyonu raportörü 
Depo memuru 
Yüzme çalıştırıcısı 

Beherinin müddet 
aylık ücret 

Aded 

2 
5 
1 
1 
2 
1 

15 
1 
1 
3 

lira 

40 
30 
45 
85 
75 
75 
75 
60 
85 
75 

ay 

6 
6 
6 

11 
11 

6 
5 
6 

11 
l 

»e<< 

( S. Sayısı : 170 



S, Sayısı: 173 
İnhisarlar umum müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hak

kındaki 4036 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve 
Bütçe ve Gümrük ve İnhisarlar|encümenleri 

mazbataları (1806) 

T. C. 
Başvekalet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 18 . IV . 19413; 
Sayı : 6/1525 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar umum müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 4036 sayılı kanuna ek olarak Çrüm-
rük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 13 . IV . 1942 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Mucip sebepler 

Çay ve kahvenin inhisar altına alınarak bu inhisarın işletilmesi de İnhisarlar idaresine veril-
mıekte olduğundan, mezkûr idarenin 4036 saylı Teşkilât kanununa bağlı 1 ve 2 saylı cetveUerde 
tesbit etdilmıiş olan kadrosunun, verilen bu yeni inhisar işleri dolayısiyle, ihtiyaca göre tadil ve> tev
sii zaruri olmuştur. 

İnhisarlar umum müdürlüğü teşkilâtının vazifeleri, 4036 sayılı kanunda ayrı ayrı tâyin edil
miş ise de bunlar uzun tecrübe senelerinden elde edilen t etieeye göre teayyün edebilmiş ve hal-
bukivçay ve kahve inhisarı işletmesi üzerinde böyle bir tecrübe henüz geçirilmemiş olduğundan 
ileride ihtiyaca göre her şubenin vazifesi bir kanunla tâyin edilmek üzere şimdilik vazife) tev
ziatının inhisarlar umum müdürlüğünün teklifiyle Gümrük ve inhisarlar vekâletinin tasdikma bıra
kılması muvafıkı mütalâa edilmiş ve lâyihanın ikinci maddesi bu esas gözönünde tutularak kaleme 
alınmıştır. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 104 
Esas No. 1/806 

27 . 7 . 1942 

Yüksek Reisliğe 

İnhisarlar umum müdürlüğü teşkilât ve va
zifeleri hakkındaki 4036 saydı kanuna ek ola
rak Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırla
nan ve Başvekâletin 18 nisan 1942 tarih ve 
6/1525 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise su
nulan kamın lâyihası Encümenimize havale 
buyurulmakla Gümrük ve inhisarlar vekili Ra 
if Karadeniz ve İnhisarlar umum müdürü ha
zır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Çay ve kahve ithal ve satışının inhisar altı
na alınması ve bu inhisarın işletmesinin İnhisar
lar umum müdürlüğüne verilmesi bu umum mü
dürlük teşkilâtının tevsiini .zarurî kılmış ve lâ
yiha bu maksadı temin için hazırlanmıştır. 

İnhisar işlerinin varidat ile mütenasip ola
rak seneden seneye artmış olmasına rağmen 
mevcut kadroların aynen muhafazasına ısrar ile 
itina olunduğu, bu kere çay ve kahve inhisarı
nın istilzam edeceği hizmetleri aynı kadro il o 
başarmanın imkânsızlığı görülerek ceman 295 
memurun ilâvesine zaruret hissedildiği ve bu 
memurlardan kısmı âzaminin bazı kazalarda tü
tün, müskirat ve tuz satışlarım yapmakla be
raber hesaplarını tutmak ve bütün inhisar mu
amelelerini ifa etmekle mükellef bulunan ve fa
kat tek olarak vazife gören memurlara yardım
cı olarak gönderileceklerini ve alman kadronun 

hemen tatbikma geçilemeyip icabettikçe peyder
pey yapılacak takayyüt ile işlerin tedviri im
kânı elde edilir edilmez üst tarafının tasarruf 
olunacağı izah edilmiş ve bu ilâveleri tazammun 
eden lâyiha encümence tasvip olunmuştur. 

Aynen kabul edilen kanun lâyihasiyle bir
likte mazbata havalesi veçhile Gümrük ve inhi
sarlar encümenine tevdi buyurulmak üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
/. Eker T. Coşkan TL Kitabet 

Kâtip 
İstanbul 

F. Öymen C. Sait Siren Dr 
Bursa 

Dr. Sadi Konuk 

Bolu 
C. Sait Siren 

Bursa 
Nevzad Ayaş 

Elâzığ 
F. Altay 

İsparta 
M. Karaağaç 

İstanbul 
TL îîlknıen 
Konya 

/,'. Türel 
Sivas 

Remzi (liner 

Giresun 
M. Akakaya 

İsparta 
B. Ünlü 

Kayseri 
F. Baysal 
Ordu 

II. Yalman 
Tokad 

TT. N. Keşmir 

Bulu 
Zihni Ülgen 
Diyarbakır 

Rüştü Bekit 
Gümüşane 

D. Sakarya 
İstanbul 
S. ITraz 

Kırklareli 
B. Denker 
Seyhan 
S. Çam 

Yozgad 
A. Sungur 

T. B. M. M. 
G. 1. Encümeni 
Esas No. 1/806 

Karar No. 19 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

27 . V . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlaıııj) 
Vekiller Heyetinin 18 . IV . 1942 tarihli kara-
riyle Yüksek Meclise arzedilen (İnhisarlar 
umum müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkın-

Eneümenimize de havale buyuruİmuş olmakla 
mezkûr teklifle mucip sebepler lâyihası ve Büt
çe encümeninin mazbatası Gümrük ve inhisar
lar vekilinin huzuriyle tetkik ve müzakere edil-

daki 4036 numaralı kanuna ek kanun) lâyihası di. 

( S . Saynsı : 173 ) 



— 3 — 
Müzakere sonunda: Çay ve kahve ithal ve 

satışının inhisar altına alınması ve bu inhisarın 
İnhisarlar umum müdürlüğü tarafından idaresi 
takarrür etmiş bulunması dolayısiyle İnhisarlar 
umum müdürlüğü teşkilâtının bu işi de sevk ve 
idare edebilecek bir kudrete çıkarılması tabu 
bulunduğundan vâki teklif Encümenimizce de 
esas itibariyle kabul edilmiş ve Bütçe encümeni
nin kanunun isminde yaptığı tadilât metinde
ki hükümlere daha uygun görüldüğünden Büt-
encümeninin bu tadilâtı dahilinde lâyihanın 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İnhisarlar umum müdürlüğü teşkilât ve vazife
leri hakkındaki 4036 sayılı kanuna ek 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — inhisarlar umum müdürlüğü 
teşkilât ve vazifelerine ait 21 . V . 1941 tarihli 
ve 4036 sayılı kanuna bağlı 1 ve 2 sayılı cetvel
ler kaldırılmış ve yerine bu kanuna bağlı 1 ve 
2 sayılı cetveller konulmuştur. 

MADDE 2. — Kahve ve çay inhisarı işleri
nin yürütülmesi bakımından kadrolarının vazife
lendirme tarzı inhisarlar umum müdürlüğünce 
tesbit ve Gümrük ve inhisarlar vekâletince tas
dik olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Gümrük ve inisarlar ve Maliye vekilleri 
memurdur. 

13 . IV . 1942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam H. Menemencioğlu A. R. Artunkal 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayik öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy Sırrı D ay 

S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
F. Engin M. ökmen 

( S . 

aynen kabulü tensip oluıunuştur. 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek: üzere 

Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Gümrük İn. En. Reisi M. M. Kâtip 
Mardin Erzurum Seyhan 

S. Düzgören M. H. Göle Şemsfy îşcen 
Çorum Denizli Eskişehir 

S. Köstekçioğlu F. A. Akça 1. özdfymar 

Kocaeli Konya Malatya 
Ali Dikmen t. Erdal Osman Taner 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞt 

İnhisarlar umum müdürlüğü Teşkilât kanununa 
bağlı cetvellerde değişiklik yapılmasına ve bu 

kanuna yeniden bir madde eklenmesine dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin teklifinin birinci 
maddesi aynen. 

MADDE 2. — Hükümetin teklifinin ikinci 
maddesi aynen. 

MADDE 3. — Hükümetin teklifinin üçüncü 
maddesi aynen. 

MADDE 4. — Hükümetin teklifinin dördün
cü maddesi aynen. 

: 170) 

I 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 
[1] NUMARALI CETVEL 

Unvan 
Aylık 

Aded Ücret tahsisat 

Vekâlete bağlı tetkik ve murakabe heyeti 

2 
8 
4 
4 
6 
7 
8 
10 
11 
12 

Beis 
Âza 
» 
Muamelât müdürü 

» » muavini 
Kısım âmiri 
Masa âmiri 
Memur 
» 
» 

1 
1 
5 

r-l 

1 
3 
1 
3 
1 
1 

500 
400 
300 
300 
210 
170 
140 
100 
85 
75 

500 
400 
1500 
300 
210 
510 
140 
300 
85 
75 

18 4 020 

Senelik tahsisat yekûnu 48 240 

Merkez 

Umum müdür 
» » muavini 

Tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz ve satış 
isleri müdürleri 
Hukuk müşaviri 
Teftiş heyeti reisi 
Şube müdürü 

» » 
» » muavini 

» » 
»• » 

Baş müfettiş 
Müfettiş 

» 
» 
» 
» 
» muavini 

4 Satış ve reklâm mütehassısı 
0 Barut ve fişenk » 

1 
2 

4 
1 
1 
5 
18 
2 
2 
3 
2 
2 
7 
9 
9 
10 
10 
1 
2 

G00 
500 

500 
400 
400 
400 
300 
300 
260 
210 
300 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
300 
210 

600 
1 000 

2 000 
400 
400 

2 000 
5 400 
600 
520 
630 
600 
600 

1.820 
1 890 
1 530 
1 400 
1 200 
300 
420 
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D. Ü nvan 

Yüksek mühendis ve mimar, mühendis, mimar, 
kimyager, fen memuru 

5 
6 
7 
8 
9 
10 
12 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
8 
9 
5 
(i 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
(İ 
7 
8 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Teknik şef 
» » 

Mesul muhasip 
» » 
» » 

Baş veznedar, veznedar 
» » » 
» » » 

Şube ve kısım şefi 
» » » 
» » » 

Kısım ve masa âmiri 
» » » 

Memur 
» 
» 
» 

Avukat 
» 

Doktor 

Aded Ücret 

4 
G 
16 
9 
7 
6 
2 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
12 
47 
38 
45 
95 
80 
35 
35 
1 
1 
1 

300 
260 
210 
170 
140 
120 
100 
75 
300 
260 
260 
210 
170 
170 
140 
120 
260 
210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
60 
210 
170 
140 

Aylık 
tahsisat 

1 200 
1 560 
3 360 
1 530 
980 
720 
200 
150 
300 

1 040 
260 
420 
170 
170 
280 
120 

1 040 
2 520 
7 990 
5 320 
5 400 
9 500 
6 800 
2 625 
2 100 
210 
170 
140 

550 

3 Başmüdür 
4 » 
5 » 
5 » muavini 
6 » » 
6 Şube müdürü 
6 Kimyager 
6 Müdür, mesul muhasip, şube ve kısım âmiri 

veznedar 
7 Veznedar 
8 » 
9 Başmemur, masa âmiri, muhasip veznedar, 

veznedar 
10 Başmemur, muhasip veznedar, veznedar, 

memur 

3 
15 
15 
1 
2 
2 
1 

3 
58 
85 

400 
300 
260 
260 
210 
210 
210 

210 
170 
140 

1200 
4500 
3900 
260 
420 
42C 
210 

630 
9860 
11900 

90 120 10800 

284 100 28400 
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1). Unvan 

11 îdare memuru, satış memuru, muhasip 
nedar, veznedar memur 

12 » » » » 
13 » » » » 
14 » » » » 
7 Avukat 
8 » 
9 » 

10 » 
11 » 
12 » 
13 » 
14 » 

Senelik tahsisat yekûnu 

Tütün ve müskirat fabrika, atelya, imlâhane, 
bakım ve işleme evleri 

r* Müdür 
4 » 
5 » 
6 » 
7 » 
8 » 
y » 
4 » Muavini 
5 » » 
4 Şube müdürü, şef 
o » » » 
6 Şef 
6 Şarap mütehassısı 
6 Yüksek mühendis ve mimar, mülıendis ve mi

mar kimyager ve fen memuru 
7 » » » » » 
8 » » » » » 
9 » » » » » 

10 » » » » » 

( S. Sayı ısı 

Aylık 
Aded Ücret tahsisat 

653 
352 
361 
293 
3 
2 
1 
4 
9 
4 
11 
3 

2255 

85 
75 
60 
50 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
60 
50 

55505 
26400 
21660 
14650 
510 
280 
120 
400 
765 
300 
660 
150 

193900 

2 326 800 

ÜÜTOE ENCÜMENİNİN 
DEĞlŞTlRlŞl 

;zla ve yaprak tütün Tütün ve müskirat fabri
ka, atelye, imlâhane, tuzla 
ve yaprak tütün bakım ve 
işleme evleri, kahve ve ça:1 

depo, imalâthane ve otel 
yeleri 

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

400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
300 
260 
300 
260 
210 
210 

2 000 
2 100 
1 560 
1 470 
510 
140 
120 
300 
780 
900 

1 040 
1 470 
420 

3 
15 
18 
10 
9 

210 
170 
140 
120 
100 

630 
2 550 
2 520 
1 200 
900 
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b. Üırv ,raıı 

Aylık 
Aded Ücret tahsisat 

6 
7 
8 
9 
7 
8 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

o 
t) 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

12 
7 
8 
9 

10 
9 

11 
12 
13 
10 

/ 

Mesul muhasip 
» » 
» » 
» » 

Şef, şube âmiri 
» » 

Muhasip - vezne< 
» » 

ve 
» 

:lar, 

Muhasip veznedar, 
» » 
» » 
» » 
» » 

Teknik şef, başeksj: 
harmancı 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

çi başı 
tstifçi bayı 
Doktor 

» 
» 
» 

Dişçi 
Eczacı, başhemşire, 

» » 
» » 

Muallim 

kısım âmiri 
» 

veznedar ve masa 
» » 

âmiri 
» 

veznedar, memur 
» 
» 
» 
» 

>er, eksi)er, 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

mürebbiye 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

başharı 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

nancı ve 

ve istif-

4 
11 
6 
3 

16 
34 

1 
23 

116 
150 
86 

133 
52 

2 
4 
9 

14 
43 
54 
24 
33 

34 
11 

3 
2 
4 
7 
1 
5 
2 
1 
2 

995 

210 
170 
140 
120 
170 
140 
140 
120 
100 
85 
75 
60 
50 

400 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
100 

85 
75 

170 
140 
120 
100 
120 

85 
75 
60 

100 

840 
1 870 

840 
360 

2 720 
4 760 

140 
276 

11 600 
12 750 

6 450 
7 980 
2 600 

800 
1 200 
2 340 
2 940 
7 310 
7 560 
2 880 
3 300 

2 890 
825 
510 
280 
480 
700 
120 
425 
150 

CO 
200 

111 250 

Senelik tahsisat yekûnu 1 335 000 
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[2] NUMARALI CETVEL İHTİSAS CETVELÎ 

D. Unvan Aded Ücret 

Merkez 

4 Satış ve reklâm mütehassısı 
4 Teknik şef 
5 » » 
5 Kimyager 
£ Şube ve kjısım şefi 
6 » » » 
7 s> » » 
6 Barut ve fişek mütehassısı 

1. 
1 
4 
1 
2 
2 
2 
2 

15 

300 
800 
260 
260 
260 
210 
170 
210 

Tütün ve müskirat fahrika ve atelye, imîâkane, tuzla ve yaprak tütün 
halam ve işlem.e evleri 

4 Müdür 
4 Şube müdürü 
5 Şef 
6 » 
6 Şarap mütehassısı 
6 Kısım âmiri 
7 » » 
7 Şube âmiri 
7 Fen memuru 
8 » » 
3 Teknik şef, başeksper, eksper, başharrnancı 
4 Harmancı » » » 
5 » » » » 
5 » » » » 

2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
4 
5 
2 
4 
6 
11 

44 

300 
300 
260 
210 
210 
210 
170 
170 
170 
140 
400 
300 
260 
210 

<m*m 
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S. Sayısı: |77 
Beden terbiyesi kanununun 1 nci maddesinin değişti
rilmesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe ve Maarif 

encümenleri mazbataları (1/829) 

T. C. 
Başvekâlet 25 . V . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1962 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3530 sayılı Beden terbiyesi kanununun birinci maddesinin değiştirilmesi hakkında hazırlanan 
ve icra Vekilleri Heyetince 25 . V . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

3530 sayılı kanunla Başvekâlete bağlı olarak teşkil edilmiş olan Beden terbiyesi umum; müdür
lüğünün, iştigal mevzuu bakımından Maarif vekâletine bağlanması muvafık görülmüş ve bu 
maksatla ilişik kanun lâyihası hazırlanarak sunulmuştur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 28 . V . 1942 

Mazbata No. 110 
Esas No. 1/829 

Yüksek Reisliğe 

3530 sayılı Beden terbiyesi kanununun birinci 
maddesinin değiştirilmesi hakkında hazırlanan ve 
Başvekâletin 25 . V . 1942 tarih ve 6/1962 sayılı 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi
hası Encümenimize tevdi Duyurulmakla Maarif 
vekili Hasan Âli Yücel hazır olduğu halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Umum kültür ve terbiye işleri arasında yer al
ması lâzımgelen beden terbiyesi faaliyetlerinin 
Maarif vekilliğince tanzim ve tedvir edilmesini te
min etmek üzere mezkûr vekâlete bağlanması ka
rarlaştırılan Beden terbiyesi umum müdürlüğü 

Teşkilât kanununda bir değişiklik yapılmasına 
dair hazırlanan lâyiha esas itibariyle Bncüme-
nimizce kabul edilmiş ve lâyihanın birinci mad
desinde adı geçen kanunun muhtelif madjdelerin-
de Başvekâlete verilmiş olan vazife ve salâhiyet
lerin Maarif vekilliğine geçtiğini ifade edecek 
şekilde ibare değişikliği yapılmıştır. 

Havalesi veçhile Maarif encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Bütçe En. Rs. Rs. V. M, M. 

Çorum Kastamonu Muğla 
î. Eker T. Coskan İL Âitabcı 
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Kâtip 

istanbul 
F. Öymen 

Giresun 
M. Akkaya 
istanbul 
8. TJraz 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

Gümüşane 
D. Sakarya 
Kayseri 

Bursa 
Nevzad Ayaş 

İsparta 
R. Ünlü 

Kayseri 
F. Baysal Suat H. Ürgüblü 

Kırklareli 
B. Denker 

Samsun 
M. Ali Yörüker 

Yozgad 
S. îçöz 

Mardin 
R. Erten 

Tunceli 
M. Yenel 

Muş 
Ş. Ataman 

Yozgad 
A. Sungur 

Maarif encümeni mazbatası 

'/'. B. M. M. 
Maarif encümeni 
Esas No. 1/829 
Karar No. 16 

28 . V . 1942 

Yüksek Reisliğe 

3530 sayılı Beden terbiyesi kanununun bi
rinci maddesinin değiştirilmesi hakkındaki ka
nun lâyihasiyle Bütçe encümeninin tadili ve 
mazbatası Encümenimizde tetkik ve mütalâa 
edildi. 

Lâyihanın hedef tuttuğu maksat, Beden ter
biyesi umum müdürlüğünün kanunda sayılı 
olan vazife ve salâhiyetleriyle birlikte Maarif 
vekilliğine bağlanmasıdır. Beden terbiyesinin 
fikir ve ahlâk terbiyesiyle ve Maarf vekilliği 
müesseselerinin vazifeli bulundukları bütün ta
lim ve terbiye vasıtalariyle sıkı bir surette bağlı 
olduğunda şüphe yoktur. Gerek memleket ço
cuk ve gençlerinin umumî terbiyesindeki ahenk 
ve muvazene ihtiyacından, gerek doğrudan 
doğruya Beden terbiyesi için alınacak tedbir
lerin sürüncemede kalmaksızın ve muhabereye 
muhtaç olmaksızın tek elden idaresindeki lüzum
dan dolayı bu teklif Encümenimizce tamamiyle 
verinde görülmüş ve Bütçe encümeninin birin

ci maddede yaptığı tadil dahi tensip edilmiş 
olduğundan lâyihanın Bütçe encümeni tadili 
veçhile kabulüne ittifakla karar verilerek 
umumî heyete arzedilmek üzere Yüksek Reisli
ğe sunuldu. 

Maarif En. Reisi 
Manisa 

Rıdvan Nafiz Edgüer I. 
Kâtip 

izmir Ankara 
Belkis Baykan 

Balıkesir 
İsmail Hakkı Uzunçarşıh 

Çanakkale Giresun 
R. Nuri Güntekin Talât Onay 

içel izmir 
Emin tnankur Nazmi İlker 

Ordu 
A. Canib Yöntem 

M. M. 
istanbul 

Alâettin Gövsa 

Antalya 
Türkân örs 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 

Hakâri 
/ . Ulvi Aykurd 

Kars 
Fuad Köprülü 

Urfa 
Refet Ülgen 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

3530 sayılı Beden terbiyesi kanununun birinci 
maddesini/n tadili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3530 sayılı Beden terbiye ka
nununun birinci maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

(Yurtdaşın fizik ve moral kabiliyetlerinin 
ulusal ve inkılâpçı amaçlara göre gelişimini 
sağlayan oyun, jimnastik ve spor faaliyetlerini 
sevk ve idare etmek maksadiyle Maarif vekâle
tine bağlı ve hükmi şahsiyeti haiz bir Beden 
terbiyesi umum müdürlüğü kurulmuştur.) 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maarif vekili memurdur. 

25. V. 1942 
B§. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam H. Menemencioğlu A. B. Artunkal 
Da. V. Ha. V. 

Dr. A. F. Tuzer Ş. Saraçoğlu 
Mi V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

S. I. M. V. G. î. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz 

Mü. V. 
F. Engin 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
Sırrı Day 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 
Ti.V. 

M. ökmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN D E Ğ I Ş T I R I Ş İ 

Beden terbiyesi kanununa ek kanun lâyihası 

MADDE 1. -— 3530 sayılı kanunun birinci 
maddesi hükmüne göre Başvekâlete bağlı bulu
nan Beden terbiyesi umum müdürlüğü, kanu
nunda Başvekâleti alâkadar eden vazife ve sa
lâhiyetlerle birlikte Maarif vekilliğine bağlan* 
mistir. 

MADDE 2. — Bu kanun 1 haziran 1942 tari
hinden itibaren mer'ıdir. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 
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