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1. __ SABIK ZABIT HULÂSASI 

İki kişinin ölüm eczasına çarptırılması hakkın
daki mazbata kaimi olundu; 

Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğü 
194-2 malî yılı bütçesine munzam tahsisat verilme
sine; 

Devlet Havayolları; 
Devlet Limanları işletme ve 
Vakıflar umum müdürlükleri 1942 malî yılı 

bütçe kanunlarına bağlı (A) •işaretli cetvellerde 
değişiklik yapılmasına dair kanun lâyibalariylc; 

Devlet Limanları işletme umum müdürlüğü 

Lâyihalar 
1. — Devlet memurları aylıklarımn tevhit ve 

.teadülü hakkındaki 3656 ve buna ek 388$ sayılı 
kanunlara bağlı cetvellerin Dahiliye vekâleti kıs
mında değişiklik yapılmasına dair kanım lâyihası 
(1/70) (Dahiliye ve Bütçe encümenlerine); 

2. — Hâkimler kanununun muvakkat madde
sinin (B) fıkrasının üç numaralı bendinde yazılı 
müddetin üç «ene daha uzatılmasına dair kanım 
lâyihası (1/71) (Adliye encümenine); 

3. — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü Teşkilât ve vazifeleri hakkında kanun lâ
yihası (İ/72) (Nafia ve Bütçe encümenlerine); 

4. — Türkiye ile Finlandiya arasında imza. 
edilen Ticaret ve Tediye Anlaşmasının tasdiknıa 
dair kanun lâyihası (1/73) (Hariciye ve İktisat 
encümenlerine}; ' • 

fi. — Türkiye île Macaristan arasında imza 
edilen Ticaret ve Tediye Ani aş mal arının tasdiki 
hakkında kanun lâyihası (1/74) (Hariciye ve 
.iktisat encümenlerine) ; 

Teklifler 
(>. — idare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 

lî)42 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkında kamın teklifi (2/10) (Bütçe encüme
nine) ; • 

Tezkereler . 
7. — Adıyaman'ın Yenipınar mahallesinden 

Mustafa kızı 'Emine diğer atlı Hanım Kuzu'ııun 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 

1!>43 malî yılı bütçe kanunu lâyihası müzakere 
ve ka.hu! edildi; 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

• licis .vekili Kâtip 
Sivas • İsparta 

Ş. Gİmuliay K, Turan 

Kâtip 
Tunceli 

Nmmcddiu Sahir Sılan 

tezkeresi (3/58) (Adliye encümenine); 
8. — Devlet Denizyolları işletme umum mü

dürlüğü 1930 malî yılı hesabı katisine ait muta
bakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
'muhasebat riyaseti tezkeresi (3/50) (Dîvanı mu
hasebat encümenine); 

Mazbatalar 
!). — Fevkalâde vaziyet dolayrsiylc bazr vergi 

ve resimlere zam icrasına dair olan 382!), 4040 ve 
422(i sayılı kanunların bazı hükümlerinin değiş

tirilmesine ve bazı vergi ve resimlere yeniden 
zam icrasına dair kanun lâyihası ye İktisat, Güm
rük \re inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/33) (Uııznameyc) ; 

10. — Burdur'un Kayış köyünden Alioğlu 
Dalya Ömer öğüt ve Süleyman oğlu kör Mcmet 
(lün'ün ölüm eczasına çarptırılmaları hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazba
tası (3/57) (Euztıaıueye);' 

11. — Jbrahimoğlu Kulu'nuu ölüm eczasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası (3/10) (Ruznamcyc); 

12. — Orman umum müdürlüğü 1043 malî yılı 
bütçe kanının lâyihası ve Bütçe.encümeni mazba
tası (İ/D) (Ruznamcyc); 

13. — Turhal'ın Çivril'-köyünden Bckiroğlu 
İlanıza Pekmez'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında. Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encüme
ni mazbatası (3/25) (Ruznamcye). 

2. — HAVALE EDİLEN EVEAK 
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KATİPLER 

BİEİHOÎ CELSE 
Acümr, saati : 15 

REİS — R. Canrtez 

V. Uzgören (Kütahya), K. Turan (İsparta) 

REİS — Celse Bilmiştir. 

MÜNAKALÂT V, OL A. F. OEBESOY (Kon
ya) —> Sayın arkadaş!îii'iııı, gcleıı evrakın üçün-. 
cü maddesinde P. T. T, tekilâtına ait bir ka
nunumuz vardır. Bu bir teşkilât kanunudur 
vo ayın Kamanda da kadrolarımızı tesbit et
mektedir. Bu kanunu çabuk tetkik edebilir
sek bu sene tatbik edebileceğiz. Bu kanun ka
bul buyurıılduğu ve tetkik edildiği takdirde 
bugünkü ihtiyaçları karşılıyacağı gibi teknik ve 
idarî bakımdan da çok inkişafa yol açacaktır. 
Bu maksatla Heyeti CeliIcnizden bir ricada bu
lunacağım. İlgili encümenlerden seçilecek ar
kadaşlardan mürekkep bir muvakkat encüme
ne bu kanun lâyihasının havalesini rica edece
ğim. • 

Bu teklifimin kabulünü rica ediyorum.. 
(Muvafık sesleri). 

REİS — Efendim, Sayın vekilin bahsettik
leri lâyiha, Nafia vo Bütçe encümenlerine ha
vale edilmiştir. O halde İm iki encümenden te
rekküp edecek.. 

MÜNAKALAT V. OL A. P. OEBESOY (Kon
ya) — Dahiliye encümenini de. alâkadar eder. 

REİS — Hayır, iki encümendir, 
A. B'. DEMÎRAĞ (Sivas) — Her iki encü

menden onar kişi seçilirse tam bir encümen 
olur. 

REİS — Efendim, Nafia ve Bütçe encümen
lerine havale edilmiş olduğuna göre bu iki eıı-
cüm.enden seçilecek azadan mürekkep bir mu
vakkat encümen teşkilini kabul edenler ... Et-
nıîyeuler ... Kabul edilmiştir. 

Efendim; kaçar azadan olması muvafıktır, 
A. N, DEMLRAĞ (Sivas) — Onar âza seçi

lirse muvafık olur. 
REİS — Onar âza seçilmesi muvafık mı?.. 

(Muvafık sesleri). 
O halde yalnız Nafia ve Bütçe encümenleri

ne havale edilmiş olduğuna göre her encümen
den onar âza seçilmek suretiyle P. T .T, Teşki
lât kanunu lâyihasını tetkik etmek üzere mu
vakkat biı* encümen teşkil edilmiştir. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Taşköprü'nün Orta koyundun İsmailoğlu 
Hüseyin Acar'ın ölüm cezasına çarptırılması hak
lında .Başvekâlet tezkeresi ve Adlîye encümeni 
mtubapm (3/38) [1] 

(Mazbata okundu). 
REİS —- Mazbatayı reye arzediyorum. Knbul 

buyuranlar... Etınİyeuler... Kaimi edilmiştir. 

2. — Gazianteb'in Sipke köyünden Itefişofilu 
şöhretli ffurşidoğlu İsmail Devcci'mn ölüm cem-, 
ama varpiırdması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
re Adliye encümeni mazbatası (3/8) [2| 

(Mazbata okundu). 
REİS — Mazbatayı kaimi buyuranlar... Bt-

mİyenler... Kabul, edilmiştir. 

.?.,—; Devlet- Denizyolları işletme umum mü
dürlüğü 10-13 malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve 
llütçc- encümeni mazbatası (1/4) [3] 

[1] 30 .saydı basmayazı saptın sonundadır. 
[2] 39 sayılı hasmayazı zaptın sonundadır. 
| 3 | 29 saydı hasmayazı zaptın sonundadır. 

BEÎS — Heyeti ıımumiyesi hakkında müta
lâa var mı! Maddelere geçilmesini reyinize nr-
zediyoraın. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğü
nün 1943 malî yılı bütçe kanunu 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları işletme 
uinum müdürlüğünün, 1943 malî yılı masrafları 
için bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
16 KN li)3 İira tahsisat verilmiştir. 

A - CETVELİ 
Lira 

ücret ve yevmiyeler ve 4178 sa
yılı kanunu göre .verilecek zam
lar 3 902 014 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Harcırah 50 250 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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Lira 

Ecnebi ı nem leke İl e re gönderile
cek memur ve müstahdemlerin 
ücret ve harcırah ve masrafları 184 700 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

4 . İçtimai yardım, tahsisat, taz
minatlar 309 801 
REİS — Kabul edilmiştir. 

5 Mütenevvi masraflar' 153 501 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

' ü Daimi idare masrafları 217 700 
B E İ S — Kabul edilmiştir. 

7. İsletme masraftan ' 9 950 001 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 

S Soşyctcşilcbin mubayaası için çı
karılan bononun İtfa vesair acyo 
masrafları 150 000 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

i) 4229 numaralı kanun mucibince 
çıkarılmış. olan bir buçuk milyon 
liralık bononun itfa hissesi 200 000 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

10 Cumhuriyet Merkez bankası his
sesi 151 186 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 

11 Devlet ilcisine ait deniz vasıta
larının bilûmum ücret ve işletme 
masrafları 794 400 
REİS — Kabul edilmiştir. 

12 Doklar ve kızaklar inşaat ve ta
miratı ve malzeme mubayaa ti» is
timlâk ücret ,yevmiye, harcırah 
ve müteferrik bilûmum bedel 
ve masraf lan- 750 000 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
BEİS — Maddeyi reyinize arzediyonun. Ka

bul buyuranlar... Etmİyenier... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Denizyolları işletme 
umum müdürlüğünün, 1943 malî yılı varidatı 
bağlı (B) İşaretli cetvelde gösterildiği üzere 
16 814 400 Ura tahmin olunmuştur. 

B - CETVELİ 

İşletme hasılatı 10 
BEİS — Kabul edilmiştir. 
Tâli işletmeler hasılatı 4 
BEİS — Kaimi edilmiştir. 
Müteferrik hasılat 
BEİS — Kabul edilmiştir. 
Devlet Reisine ait deniz vasıtaları 
iıjin umujııî muvazeneden yar* 
dun 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 
Hazineden yardım 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
980 000 

200 000 

90 000 

794 400 

750 000 

(İkinci madde tekrar okundu.) 
E, SAZAK (Eskişehir) — Bir sual soracağım. 

Efendim, bilhassa sahillerdeki kömür nakliya
tından daima şikâyet ederiz. Burada da te
nevvür etmeden geçiyoruz. (İşitmiyoruz sesleri). 
Kömürü nakledemiyoruz. Karadeniz sahillerin
de; Akdeniz sahillerinde nakledilecek bir çok 
şeyleri nakledemiyoruz. Aeaba son defa alınmış 
bir tedbir var mıdır, diye somlmazsa zannede
rim Paşam da izahat vermezse sıkılır ve bizi ten
vir eder zannederim. 

Arkadaşlar, ecdadımız -kimse gemi yapma
sını bilmezken ellerine âletleri alarak gemiler 
yapmışlardır, Öyle 500 - 1 000 tonluk gemiler 
istemiyoruz, İki ton taşıyabilecek mavnaların 
içine kömür koyup memleket ihtiyaçlarını telâ
fi edecek çareleri aldık mı? Bilmiyorum, bilhas
sa harekâtı milliyenin âmillerinden olan ve ha
reketli bulunması ile tanıdığnnız Paşa'dan bu 
.varlığı göstermesini ve tedbir almasını gönlümüz 
diler, ficisin, izahat versin, tatmin edemezse 
biraz kendisini sıkıştıracağız. (Gülüşmeler). 

MÜKAKALÂT V. Gl, A. F. ÖEBESOY (Kon
ya) — Arkadaşlar, hakikaten motor inşasına 
ehemmiyet vermekteyiz. Fakat bundan daha bü
yük vapurlara gelince şimdilik yapabileceğimizi 
tahmin etmiyoruz. Sebebi; elimizde gerek Dev
letin ve gerekse armatörlerin mühim miktarda 
tonajı vardır. Bunların içinde de 4 veyahut 5 
tane şilep istisna edilecek olursa mütebakisi he
men hemen, heran tamire muhtaç gemilerdir. 
Eğer biz bu gemilerin zamanında tamirlerini 
yapabilirsek tonaj eksikliğini % 5 e indirece
ğiz. Binaenaleyh her nevi nakliyatı yapabile
cek bir kabiliyette bulunacağız. Bugünkü vazı
yet şöyledir : Gerek Devletin ve gerekse arma
törlerin tonajı aynı harekette bulunan tonaj 
miktarı yüz bini geçmektedir. Tamirdekilcrle 
beraber 130 bini geçer. Bugünkü kabiliyetimiz 
% 20 kadarı tamirdedir. Fakat aldığımız ted
bîrlerle bu tamir vaziyetini epey ilerlettik ve 
şimdi % 10 a kadar indirmekteyiz. Kâfi dere-. 
cede malzeme stok edecek olursak bunu % 5 e 
kadar indireceğiz. Binaenaleyh elimizdeki tona
jı daima faal bulundurmak'için tamir keyfiye
ti başla gelmektedir. Tamir denilince elimizde
ki kuru havuzlar, yahut sulu havuzlar, malze
me, işçi ve saire gelir. Bunlara da ehemmiyet
li bir surette el koyduk. Doklarımız bu yaz tamir 
edilecek. Hakikaten çoktanbori bunlar tamir 
edilmemişti. Bilirsiniz ki bunlar çok eski za
manlarda yapılmış, tamir edilmiş şeyler değil
dir. Alelacele keşiflerini yaptırdık. Bu yaz ta
mirlerini yaptıracağız, tamire muhtaç olmıyan 
tonajı mütemadiyen işleteceğiz. Sonra fabrika
larımızda intizam yoktu. Ne malzeme konacak 
yerler kâfi derecede idi, ne de gelen geminin 
tamiri yapılırken teçhizatını salclıyacak bir yer 
vardı. Avın zamanda kereste fabrikaları, tam i-
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re çekilen gemilerin yanında idi. Tabu bunlar 
bir intizamsızlık arzediyordu. Biz bunlara da 
bir çare aradık. Ayrıca depolar yapacağız, Çok 
ümit ediyorum ki gelecek sencyo kadar fabrika
larımızın randımanı çoğalacaktır. Eğer biz 
elimize düşen gemileri tamaıııiyle tamir edecek 
vaziyete gelirsek tonaj miktarı günden güne 
çoğalacaktır. Meselâ, civarda kazaya nğrıyan 
tankerler vardır, bir çok gemiler vardır. Bun
ların bir çoğu malzeme fıkdanından dolayı ya
pılamadı. Takdir buyurursunuz ki bugün bu 
tankerlere çok ihtiyacımız vardır, benzini iste
diğimiz yerlere göndcrebilmck için bu tanker
lere ihtiyacımız vardır. Maamafih pek yakın 
bir zamanda tankerlerden tamire muhtaç olan
ları, mevcut olanları tamir edeceğiz ve bir aya 
İta dur bu sıkıntıyı önliyeeeğiz. 

Gelelim nakliyat vaziyetine; bu sene biz 
perakende nakliyatı tatbik etmiyeceğiz. Toptan 
bir mevsim için Devlet ve memleketin ihtiyacı
nı tesbit ettik. En mühim kalemleri, bunları 
toptan vo bir program dahilinde ve tam bir in
tizamla nakledeceğiz. Çok ümit ediyorum, yap
tığımız plânlara göre, bu mevsimde, kış gelme
den evvel denizden bir milyon iki yüz bin ton 
kömür nakledebilecek bir vaziyetteyiz. 71) 200 
ton tuz, malûmu Tilmizdir ki, Karadeniz'in bü
tün sevahiliıı tuza çok ihtiyacı vardır, bunu 
da vaktinde nakledeceğiz. 

Sonra karışık eşya için 110 000 tonilâtoluk 
yer tahsis ettik. 

Bir de krom nakliyatı vardır, cenuba ve şi
male bunun da miktarı 40 000 tondur. Tabii bu 
muahedelerle tesbit edilmiş olduğu için bunu da 
zamanında yapmak mecburiyetindeyiz ve yapa
cağız, 

Binaenaleyh, bu şilep nakliyatı ile 1,5 mil
yon tonajı nakletmeyi üzerimize aldık. Bu as
gari bir hesap üzerinedir. Tabii bu gemilerle 
yapılacak nakliyattır. Bunun yanında bir de 
J>0 yi mütecaviz motor vardır ve sonra eli
mizde diğer bazı vapurlar- da vardır. Onlar
dan da âzami surette istifade etmekteyiz. Mü
nakalât vekâleti bilhassa deniz nakliyatına 
ehemmiyet vermektedir, 

Münakalât vekâletinin bilhassa deniz nak
liyatına-ehemmiyet vermesinin en büyük sebep
lerinden biri Devlet Demiryollarının sıkletini, 
yükünü azaltmağı düşünm es İn d endir. "Mîılûımı 
âliııizdir ki, yaz kış senenin 12 ayında durma
dan işliyen Devlet dem i ry ollarının, bütçesi mev
zuu bahis olduğu zaman, iş hacminin ne kadar 
geniş olduğunu arzederim, Eğen ona denizden 
yardım etnriyecek olursak o, memleketin ihtiya
cını kâfi derecede temin cdcmiyccoği gibi, 
yüksek bir ağırlık altında da ezilecek ve nilıa--
yet ileride kendisinden beklenen vazifeyi ifa 
edcnıiyecok bir bale gelecektir, işte buna yar
dım için deniz nakliyatı üzerinde çok çalışmağa 
mecburuz. Bu hususta ilk İş olarak ehemmiyet. 

verdiğimiz nokta, şimdi işçileri ve teknisİycnlc-
ri kamilen gemi tamiratında teksif etmektir. 
Şilep tamiratında da Devlet malt ve armatör 
maü diye bir tefrik ya.pmıyacağız. Çünkü hep
sini beraber ayın maksatla kullandığımız için 
buna son derece ehemmiyet vermekteyim 

Şimdi arzettiğim rakamlar gemilerin bugün
kü hesaplarına, teşebbüslerine göre çok ehemmi
yetli bir derecededir ve ileride bu miktarı da 
çoğaltacağız. Gelelim Emin Bey arkadaşımı
zın söylediklerine; yaui memlekette hakikaten 
motor imaline çok ehemmiyet vereceğiz. Tabii 
muayyen bir tonajı geçmemek üzere bunlarr da 
yapacağız. Fakat arzettiğim gibi makine me
selesi vardır, buna da -çok ehemmiyet verece
ğiz. Fakat arzettiğim gibi, hariçten ne miktar 
cclbedcbİlirsck o kadarım tabii kullanacağız. 
Bu motor İnşaatında gerek eşhası hususİyeyc 
yardım etmekten geri durmıyaeağız, gerekse 
kendi teşkilâtımızla bunu yapmağa çalışacağız. 
Şimdilik maruzatım bu .kadardır. 

K. KAMU (Riae) — Bir sual soracağım. Ka
radeniz'de mayın ihtimaline karşı vapurlar ge
ce işlememektedir. Bundan büyük vakit kayıp 
oluyor. Acaba vapurların projektörlerle teçhizi 
suretiyle bunun önüne geçmeğe imkân yok 
mudur? 

MÜNAKALÂT V. CH. A. F. CEBESOY (Kon
ya) — Çok mühim bir noktaya temas buyur
dular. Vekâlete geldiğim ilk gün ilk işim bu 
oldu. Vapurların gece yollarına devam etmeme
leri keyfiyeti hayretimi mucip oldu. Tetkik et
tim baktım ki bu hususta verilen emir tama
men nazari kalmaktadır. Çünkü İstanbul'dan 
İnebolu'ya veya Zonguldağ'a hareket eden bir 
gcııü sabah erken çıkıyor, yola başlıyor, fırtı
naya tutulunca üc mil sahile yakın kalamıyor, 
açığa açılıyor ve mecburen gece hareket halin
de kalıyor. Hakikat böyle olduğuna ve başka 
imkân bulunmadığına nazaran elbette bu ge
milerin projektörlerle teçhizi lâzım gelirdi.. 
Derakap idarenin nakadav projektörü varsa 
hepsini faaliyete getirmeğe karar verdik ve 
onların noksanlarını ikmal etmek üzereyiz. Tek
mil bu şilepleri, ya mevcut projektörlerle, yahut 
îîetireeekl erimizle veyahut da donanmadan ala
caklarımızla behemehal teçhiz edeceğiz. 

EElS — Başka mütalâa var mı? 
İkinci maddeyi reyinize ârzediyorum. Ka

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

MADDE 3. — Devlet, 'Denizyolları işletmo 
Umum müdürlüğünün 1943 malî yılına mahsus 
daimî memur ve ınüstahdemlerİYİe müteferrik 
müstahdemleri kadroları bu idareye ait teşki
lât hakkındaki lâyihanın kauuniyet kesbetme-
süıc kadar Münakalât vekâletince tanzim olu
nur. 

KEÎS — Mütalâa ver mı? Maddeyi reyinize 
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arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyonlor... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —• Devlet Denizyolları işletme 
Umum müdürlüğünün, 1943 malî yılı nakil va
sıtaları kadrosu bağlı (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir* 

REİS — Mütalaa var mı? Maddeyi bağlı 
cetvelle birlikte reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 5. — Devlet Denizyolları işletme 
Umum müdürlüğünün, iştigal mevzuuna dahil 
işlerden tarife, usul ve teamüllere müsteniden 
tahsil edilmekte olan varidatın 1943 malî yılın
da da tahsiline Umum-müdürlük mezundur. 

BEİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar,.. Etmiyenler,.. 

"Kabul edilmiştir. 

MADDE 6, — Bir milyon liraya kadar muh
telif mevat ve işletme malzemesi stoku yapmağa 
ve bunun için mevcut nakdi kâfi gelmediği tak
dirde Münakalât vekâletinin tasvibiyle bir mil
yon liraya kadar kısa vadeli istikrazlar akdine 
veya bankalar nazdinde hesabı cariler açtırma
ğa Umum müdürlük, Maliye vakâleti de bu is
tikrazlar ve hesabı carilere kefalet etmeğe me
zundur. • 

EEtS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum, Kabul buyuranlar... Etmiyenler,.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — i ler nevi vasıtalar mubayaası, 
fevkalâde yedek malzeme iddilıarı ve sermaye 
teyidi mahiyetinde diğer tesisat, teçhizat, İsla-. 
hat ve inşaat masraflarına karşılık olmak ve 
senesi bütçesinin taallûk edeceği fasıl ve madde
lerine irat ve tahsisat kaydedilmek üzere Müna
kalât vekâletinin tasvibi ve Maliye vekâletinin 
kefaletiyle bir buçuk milyon liraya kadar bono 
ihracına Umum müdürlük mezundur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiycnler.... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8, — iloşağıda yazılı fıkralarda gös
terilen hizmetlerden her biri için senesi bütçe
sine konan tahsisaat kâfi gelmediği takdirde ilâ
veten sarfına lüzum hâsıl olacak miktarr tediyeye 
Umum müdürlük;mezundur. Bu suretle husule 
gelecek tahsisat faikı hesabı katide gösterilir. 

A) Mahkeme harçları; 
B) İrat getiren emlâk vergi, resim ve muka-

taaları; 
C) Reddiyat; 
D) Tekaüt, dul ve yetim maaşları; 
REÎS —; Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 

arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Devlet Denizyolları işletme 

umiıım müdürlüğüne ait vasıtalarda parasız ve
ya tenzilâtlı ücretle seyahat edecekler, ilişik (E) 
cetvelinde gösterilmiştir. 

REÎS — Mütalâa var mı?. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul, buyuranlar,., Etmiycnler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Devlet Denizyolları ve li
manları işletme .umum müdürlüklerinin Teşkilât 
ve vazifelerine dair olan 3033 saydı kanunun 4 
ıieü maddesinin ilırakıyc, kömür tahmil ve tahlî-
yesiylc su verme inhisar hükümleri 1943 malî 
yılı içinde Devlet Denizyolları umum müdürlüğü 
vasıtaları ihtiyaçları için tatbik olunmaz. Bu 
hizmetler kendi. vasi tabiriyle yapılır. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Yeni hatlar ve iskeleler ve 
acentelikler açılması, sefer ve gemi adcdiiıin 
artması, iş ve sipariş hacimlerinin genişlemesi, 
malzeme fiyatlarının yükselmesi gibi iktisadi ve 
ticari sebepler dolayısıylc bütçedeki işletme ve 
personel tahsisatı kâri gelmediği ve derhal 
munzam tahsisat istihsaline de imkân bulunma
dığı takdirde işletme faaliyetine halel gelme
mesi için varidat fazlasından karşılanmak ve 
ilk içtimada Büyük Millet Meclisinin tasdikma 
arzedilmek surejiylo İcra Vekilleri Heyetinin 
tasvibiyle masraf bütçesinin 1 nci ve 7 ııci fasıl-
larnıa tahsisat ilâvesi caizdir. . 

REÎS •— Mütalâa var mı ? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyeııler... 
Kabul edilmiştir, 

MADDE 12. — Malzeme, nakil vasitaiariyle 
işletmeye ait her türlü makine, ahit ve edevat 
satın alınması için senesi bütçesinin taallûk ey
lediği tertiplerdeki tahsisatın yarısını geçmemek 
üzere ve Münakalât vekâletinin izniyle gclceek 
yıllara geçici taahhütlere girişmeğe umum mü
dürlük mezundur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar,.. Etmiyenler... 
Kaimi edilmiştir. 

MADDE 13. — Devlet Denizyolları işletme 
umum müdürlüğü Münakalât vekâletinin izniyle 
üç, .»eııeyi geçmemek üzere gelecek yıllara geçici 
icar ve isticar mukaveleleri akdedebilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
a.rzediyonuu. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 14, — Muayyen tarifeli vasıtalarla 
seyahat eden yolculardan alınacak nakliyat res
mi hakkındaki 472 .sayılı kanuna müzcyycl 2030 
sayılı kanunun birinci ve biletler üzerinden nak
den istifa olutiiuı damga resminin malsnndık-
larıııa teslimi hakkındaki 3478 sayılı kanunun 
12 ttti'ı vo-410!) sayılı anker ailelerinden muhtaç 
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olanlara yardını hakkındaki kanunun 4 ncü mad
desiyle tâyin edilen 45 ev günlük müddetler 
Devlet Denizyolları işletme umıını müdürlüğü 
için 75 or güne yikarılın ıştır. 

BEİS — Mütalâa var mı? 
BÜTÇE En. M* M. H. KÎTABCI (Muğla) — 

Efendim, bu maddeye küçük bir ilâve yapılma
sın: kabulünüze nrzedeceğim. Madde, muay
yen tarifeli vesaiti nakliyeden alman nakliye 
vergisinin kanunlarında olduğu gibi 45 gün. 
zarfında değil de, Devlet denizyolları için 75 
gün zarfında verilmesine müsaade etmektedir. 

* Yalnız geçen sene kabul edilen bol cdiye vergi 
ve resimleri kanununa ok kanunda bu, 45 gün 
olarak gösterilmiştir. Burada da bunun geçi-

' rilmesi nasılsa unutulmuş. Aynı mahiyettedir. 
Müsaade ederseniz aşağıda üçüncü satıra 
« . . . . 4 ncü., » den sonra şu ibarenin ilâvesini 
teklif! ediyoruz: vo (4375 sayılı belediye vergi 
vo resimleri kanununa ek kanunun ikinci ...) 

EEtS — Encümenin tashih ettiği seldi oku
tuyorum. 

MADDE 14. — Muayyen tarifeli vasıtalar
la seyahat eden yolculardan alınacak nakliyat 
resmi hakkındaki 472 sayılı kanuna müzeyyel 
2030 sayılı kanunun birinci ve biletler üzerin
den nakden istifa olunan damga resminin mal-
sandıldarma teslimi hakkındaki 3478 sayılı ka
nunun 12 nci ve 4109 sayılı asker ailelerinden 
muhtaç olanlara yardım hakkındaki kamuma 
4 ncü ve 4375 sayılı belediye vergi ve resim
leri kanununa ek kanunun ikinci maddeleriyle 
tâyin edilen 45 er günlük müddetler Devlet De
nizyolları işletme umum müdürlüğü iyin 75 er 
güno çıkarılmıştır. 

EEÎS — Maddeyi bu şekilde kabul edenler ... 
Etmiyenlcr ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. —• Devlet Denizyollarına ait 
fabrika, atelye ve iş yerlerinde toplu olarak ça-
lrştırılan işçilere çalıştıkları günlerde ve gün
dü bir defaya mahsus olmak üzere yarasız ye
mek verilir. 

REİS —• Maddeyi reye arzedîyornm. Kabul 
buyuranlar ... Etmiyenlcr ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Bu kanım 1 haziran lf)43 
tarihinden itibaren nıor'idir.. 

EEÎS — Maddeyi reye arzediyortım. Kabul 
buyuranlar . . .Etmiyenlcr ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Bu kanunun hükmünü ic
raya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

EEÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmiyenlcr ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık veye ar-
ücdiyornm.' 

4. — Askerlik kanunun-uu 34 ncü-maddesi
nin değiştirilmesi ve 5 nci maddesine bir fıkra 
eklenmesi hakkında kanun lâyihan ve Millî Mü-
dnfm encümeni mazbatası (1/37) [1] 

EEÎS — Heyeti umumiyesi hakkında muta- • 
lâa var mı? Maddeler geçilmesini kabul buyu
ranlar ... Etmiyenlcr ... Kabul edilmiştir. 

Askerlik kanununun 34 ncü maddesinin tadili 
ve 5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 

kanun 

MADDE 1. — m i saydı Askerlik kanunu
nun 34 ncü .maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : ' 

Madde 34. — Aşağıda yazılı şartları haiz 
olanlar aşağıdaki fıkralarda gösterilen kısa 
hizmetlerden biriyle muvazlaf hizmetlerini ya
parlar: 

A) Hususi kanunu mucibince yüksek su
bay olacaklar için mezun oldukları okul dere
cesine ve bu okullarda askerlik dersi ve kampı 
görmüş olup olmadıklarına göre hizmet müd
detleri 6, 7, 8, S, 10 ve 12 aydır. 

Yedek subay olmağa liyakat göstei'iniyen-
lerin kısa hizmet hakları kaldırılarak muvazzaf. 
hizmetleri işim kanuna göre tamam!attlrıln-, 

B) Ellerinde pilot şahadetnamesi olup iş
bu şahadetnameleri Hava okul komutanlığınca 
tasdik edilmiş olanlardan askerî tayyarecilikte 
fiilen hizmet edecek olanlar on iki ay; 

C) Üç ve daha ziyade oğlu olup da bun
lardan ikisi askerliklerini yaparken veya teb-
dilbavada-iken ölmüş bulunan baba veya dul. 
ananın Üçüncü ve diğer oğulları on iki ay, 

D) Üç ve daha ziyade oğlu askerde veya 
tebdil havada ölmüş bulunan baba veya dul ana
nın diğer oğulları altı ay muvazzaf hizmet 
yaparlar. 

Bir baba veya dul ananın'askerde öldükleri 
resmen belli olan oğullarından başka yine as
kerde beş sene âkibeti meçhul kalan oğulları da 
varsa diğer oğulları (C, D) fıkralarındaki hü
kümlere tabi tutulurlar. 

Bir erin akıbetinin meçhul sayılması için : 
1. Askerlik şubesi kayıtlarında scvkedildi-

ği yazılı olduğu halde sevk tarihinden .itibaren 
beş yıl resmî bir haber veya kıtasınca tasdikli 
bir mektubu gelmemiş olmak; 

2. Kıtaya girdiğine dair şube veya kıtala
rında kaydı bulunduğu halde o tarihten itibarcır' 
beş yıl aynı suretle bir haber alınmamış, bulun
mak lâzımdır; 

Iıiı muamele, ihtiyar meclislerinin veya be
lediyelerin yapacakları tahkikat üzerine vere
cekleri şahadetnamelerin kaza veya vilâyet ida-

[1] 37 m-ijdt basmayazt mplm sonuvdadıı: 

87 — 



t : 23 14, 
1*0 heyetlerince tasdik edilmesi suretiyle tosl>ît 
ohumr. (C, D) frlci'aîarma göre kısa hizmet ya
pacaklar on.yakın piyade kıtalarına verilir-

(İT) 1. Binicilikleri, binicilik İdman kulüp
lerinden veya kazaları belediyesinden tasdik 
edilenlerden 5 - 7 yaşında ve en az 1,45 yüksek
liğinde süvariye elverişli sağlam kendi bineği 
ve numunesine 'uygun tanı tcclraat.li eğer takımı 
ile (çift başlık, gem ve kantarma, göğüslük, 
kuburluk, velense, altı adod terki kayısı, bir 
aded cağ torbası); 

2 Arabacı oldukları kazaları belediyesin
den tasdikli olanlardan orduda kullanılmağa 
elverişli çift atlı araba ile, belediyeden ehliyet
namesi olanların Millî Müdafaa vekâletinin tâ
yin edeceği vasıflarda vo avadanlık ve teçhizat 

' talimatına . gtfro malzemesi tamam olan motosik-
letlcriylo; 

3. Millî Müdafaa vokal etinin tâyin edeceği 
vasıflarda otomobil ve kamyonu ile müracaat 
edenler on İki ay muvazzaf hizmete tabi tutu
lurlar. 

işim hizmet; kıtaya girinceye kadar, kendi
lerinin ve hayvan ve vasıtalarının yol vesair 
masrafları kendileri tarafından verilmek sar-
tiylo kadrolarında binek ve bu vasıtalar bulunan 
ve kadrosu müsait olan istedikleri birliklerde 
yaptırılır, 

Bu suretle bineği ile askere sevkedilonler, 
kıtaya girdikleri günden itibaren beş yıl, atlı 
arabasiylc ve motosiklotiyle sevkolunaıılar üç 
yıl, otomobil ve kamyonu ile sev ked il en ler mu
vazzaflıklarının devamı müddetince hayvanla
rını, eğer takımlarını, .arabalarını, motosiklet
lerini ve bunların avadanlık ve yedek parçala
nın, otomobillerini ve kamyonlarını muhafaza
ya mecburdurlar. Her ne sebebe nıc'bni olursa 
olsun bu müddetlerden evvel bu hayvan ve va
sıtalar elden çıkarılır, veya zıya ve telef vııku-
hulıma yerine aynı vasıflarda diğerini teda
rik etmek şarttır. Tedarik etmiycnlerc muvaz
zaf hizmetleri, hizmet ettikleri sınıfta tamam
lattırılır. 

Seferde vo fevkalâde hallerde sahibinin ku
suru olmaksızın vtrkubulan zıya ve telef 1471 
sayılı kanun hükümlerine tabidir. 

Seferde ve fevkalâde hallerde er silâh altın
da iken hayvan ve vasıtaların muayyen müd
detleri biterse erin terhisine kadar bunlar elden 
çıkarılamaz. Bıı müddet zarfında, sahibinin ku
suru ile vâki olacak telef ve sakatlıktan dolayı 
yenisi talebedilm.cz. Sahibinin sun'a olmıyarak 
husule «gelen telef vo zıya 1471 sayılı kamın hü
kümlerine tabidir. 

Bu erlerin müstahdem bulundukları müd
detçe iaşe, ılbas ve maaşları diğer erat gibi, hay
vanlarının ve vasıtalarının iaşe, mnytabiye, ta
mir, işletme vesair masrafları mirî hayvan ve-va
sıtalar gibi birliklerce temin olunur. 

. 1943 0 : 1 
\7) Sakat erat on iki ay {Bu müddetin altı 

aya indirilmesine Millî Müdafaa vekâleti sala
hiyetlidir). Bu maddenin muhtelif fıkralarında 
yazılı sebeplerle kısa hizmete tabi tutulacak 
erattan (Yedeksnhay yetişecekler hariç) sakat 
olanlara kısa hizmetlerinden az olanı yaptırılır. 

M. M. En. E. APAK (Tekirdağ) —Efendim, 
bir kaç yei'de matbaa hatası vardır. Müsaade 
buyurursanız bunları tashih edeceğim. 

34 ncü maddenin (A) fıkrasında «Yüksek su
bay» yazılmıştır.'Bu «Yedek subay» olacaktır. 
Sonca «er» kelimeleri «erat» şeklinde yazıla
caktır. 

4 ncü sayfada (H) fıkrasının üçüncü ben
dinde «Millî Müdafaa vekâletinin tâyin edeceği 
vasıflarda otomobil ve kamyonu ile müracaat 
edenler» den sonra nokta konacak ve alt tarafı 
satır başı olacaktır. 

Bir de fıkralar A, B, C, D dîye geliyor. D, 
den sonraki (TT) olmıyacak; (E) olacak. Ondan 
sonraki. (V) olmıyacak, (E) olacak. 

REİS — Maddede bu tashihleri yapıyoruz. 
Madde hakkında mütalâa var mı? Maddeyi rcyo 
arzediyorum. Kabul edenler... E tm iyen I er... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Mezkûr kanunun .f> nei mad
desine aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur: 

Orta okul ve muadilleri tâli derecedeki mes
lek ve muadili okul niezımlanndan askerlik der
si görmüş olanlar sınıflarına mahsus müddetten 
iki ay noksan muvazzaf hizmet yaparlar. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mi 9 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren yürürlüğe girer. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyomm. Kabnl edenler... 
Etnıiyeııler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini İcra 
Vekilleri ..Heyeti yürütür. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mi? 
Maddeyi reyinize arzediyomm.. Kabul edenler... 
Etmiycnler.,. Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Diğer lâyihaya rey vermiyeıı var mı? Hey 

toplama muamelesi bitmiştir, 
Açık reylerin neticesini arzediyomm. 
Devlet Denizyolları İşletme Umum müdür

lüğünün 1943 malî yılı bütçe kanununa, kabul 
etmek suretiyle (327) zat rey vermiştir. Nisap 

mevcuttur, muamele tamamdır. Binaenaleyh, 
kamın bu miktar rey ile kabul edilmiştir. 

Pazartesi günü saat 15 te toplanılmak üzere 
celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,45 
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DÜZELTME 

lîu z)i|)(-fiı. suuuua bağlı (29) sayılı İmsmayazmıu 28 imi. siilıiteiıuio 7 numaralı bendin üçüncü 
üiiürmdsı (Müdür) kelimesinden sonra (ve) konmuş.' 

Ve 2!) nen salıîfesinde 10 nuııiiiralı bendin birinci satırımla. «Devlet Denizyolları», «Devlet 
Demiryolları» olmuştur. 

Devlet denizyolları İşletme Uraum ımulürliiğiimin 1943 malî yılı bütçe laınunuua verilen. reylerin 
neticesi 

Âza adedi 
lleye İştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Kcye igtîrâk etnıiycnlcr 
Münhaller 

455 
327 
327 

0 
0 

126 
2 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
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1. II. ÜZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK 
Dr. M*. SUNER 

BÜTCİÖL 
T. BANGUOĞLU 
E. E. DÜŞÜNSEL 

edenler] 
BÎTLÎS 

M.ERTAN • 
ü. OSMA 

BOLU 
İL Ş. ADAL 
11. R. ÖTMEN 
C. ÖZÇAĞLMt 
C. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
I. N. DİLMEN 
Ş. ENGİNERl 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. A1CGÜÇ 
Gl. A. ATLI 
R. CANITEZ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. P. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
V. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
Dr. M. T. SİMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
II. ERGENELİ 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. DOĞAN 
A. İNAN 

ÇORUH 
A. R. EREM 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
II. AKDOĞAN 
E. S. AKGÜL 
Dr. O. ALPER 
N. ATAIıAY 
Dr. M. CANTEKİN 

DENÎZLt 
E. ASAJJ 
Dr. II. BERKMAN 
II. OÜNVER 
N. KÜCÜKA 
Dr. S. K. TOKGÖZ 
E. A. TOKAD 
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DİYARBAKIR 
R. BEKİT 
O. OCAK 
Gl. K. SEVÜKTEKÎN 
K. ŞEDELE 
S. ULÜĞ . 

EDtRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E.DEMÎRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMlK 

ELABIĞ 
İL KİŞOĞLU 
S. SAĞIROĞLU 
î. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
A. S. ÎLTER 
S. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
Gl. P. DEMİRHAN 
N. ELGÜN 
M. H: GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEM.İR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
tARUKAN 
t ,Ü, AYKURD 
t. ÖZDAMAR 
E. SAZAK 

GAZÎANTEB 
C, S.BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
Ş. ÖZDEMİR 
M. ŞAHÎN 

GÎRESUN 
F. ATLI 
İ. SABUNCU 
A. SAYAR : 
GL I. SÖKMEN 
N, OSTEN 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 

î : 23 14. 
R. GÜRELİ 
C. SELEK 
E. S. TÖR 

HAKKARİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
A. S. DEVRİM 
Gl. E. DURUKAN 
İT. İLGAZ 
B. S, KUNT 
H. SELÇUK 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
E. İNANKUR 
Ifc KORALTAN 
S. TUGAY 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜREMEN 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
G. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
A. H. DENİZMEN 
Dr. H. DİKER 
A. Ş. ESMER 
t. A. GÖVSA 
F. HAMAL 
Gl. K. KARABEKÎR 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
A. R. TARHAN 
t. H. ÜLKMEN 

İZMİR 
B. ARIMAN 
C. BAYAR 
E. ÇINAR 
S. EFİKMEN 
R. KÖKEN 
E. ORAN 
S. YUNUS 

KARS 
E. DEMİREL 
Gl. H. DURUDOĞAN 

5.1943 O : i 
Dr. E; OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
Â. BİNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
Dr. F. ECEVİT 
R. SALTUĞ 

, KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
Ö, TAŞÇIOĞLU 
N. TOKER 
S. II. ÜRGÜBLÜ 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 
F. SELEN 
Ş. TORGUT 
I. TURAN 

KOCAELİ 
S- ARTEL 
Gl. M. BAKU 
Dr .F . Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
t TOLON 
S. YARGI 

KONYA 
V. BİLGİN 
M. A. BtNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DÜZMEN 
Ş. ERGUN 
Dr. S. IRMAK 
.K. OKAY 
T. F. SILAY 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
Dr. A. S. DELILBAŞI 
S. KUTMAN 
H. PEKOAN 
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R. PEKER 
A. TİRIDOĞLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN ' 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇÎ 
M. S. ÖZPAZARBAŞI 
K. SAYIN 
O. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
H. BAYUR 
R. N. EDGÜER , 
O. ERÇtN 
İ. ERTEM 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
H. SARHAN 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYÎZlT 
H. R. TANKUT 
A. H. TANPINAR 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
E. ERGİN 
R. ÜRTEN 
H. MENEMENCİOĞLU 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
S. GÜNEY 
H. KlTABCI 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
H. MENGÎ 
F. SOYLU 
Dr. R. F. TALAY 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
İ. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN. 



î : 23 U. 5 .1943 O : 1 
H. YALMAN 
M. YARIMBIYTK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DÎLEMRE 
K. KAMU 
F. SÎRMEN 
A. ZIRH 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 
Amiral. F. ENGİN 
N. ERZURUMLU 
N. FIRAT 
S. GÖKÇÜL 
N.ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
K. ÇELİK 
Ş. İŞCEN 
O. ORAL 
Dr. K. SATIR 
H. URAN 

A. M. YEGENA 
StÎRD 

A. Iî. ESEN 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SÎNOB 
O. ATAY 
C. K. ÎNCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMtR 
t. H. SEVÜK 

SİVAS 
t. H. BAŞAK 
Z. BASARA 
M. Ş. BLEDA 
A. N. DEMlRAG 
A. ESENBEL 
Ş. GÜNALTAY 
K. KİTAPÇI 
R, Ş. SÎREB 
t. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 

R. APAK 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
N. TRAK 
C. ITYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELtKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
N. POROY 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
F. A. BARUTÇU 
H. N. BOZTEPE 
D. EYIBOGLU 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 

H. ÜÇÖZ 
ÜRPA 

K. BERKER 
R. SOYER 
A. K. TECER 
E. TEKELİ 

YOZGAD 
M. ALPAK 
S. İÇÖZ 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN 
E. ERİŞİRGÎL 
II. KARABACAK 
H. A. KUYUCAK 
Y. Z. ÖZENÇt 
5. TANSAN 
H. TÜRKMEN 
& VARDAR 

[Reye iştirak etmiyenlerJ 
AFYON KARAHİSAR 
l II. BALTAOIOĞLÜ 
H. ÇERÇEL 
A. ÇETİNKAYA 

AĞRI 
R. R. PASIN 

AMASYA 
N. AKTIN 
B. URAS 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
P. R. AT AY 
M. ERİŞ 
t İNÖNÜ (R. C.) 
H. N. MIHÇIOĞLU 

ANTALYA 
T. SÖKMEN (M.) 

AYDIN 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
M. DEMİR 

II. KARAN 
BİLECİK 

A. ESEN . 
BOLU 

H. C. ÇAMBEL 
F. OKYAR (M.) 

BURSA 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
R.N. GÜNTEKİN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
T. ONAY 
•İL A. RENDA (Rs.) 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. US 

ÇORUM 
M. ÇAĞIL 
1. EKER (Mazeret) 
N. KAYA ALP 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (M.) 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
Dr. i. T. ÖNGÖREN 

ELÂZIĞ 
F. AfîRALI (V.) 
P. A, AYKAÇ 

ERZİNCAN 
P. IIALPEGÎL 

ERZURUM 
S, ALTUÖ 
R. DİNÇ (M.) 
N. DUMLU 

GAZÎANTEB 
Dr. M. A, AGAKAY 
ö. A. AKSOY 

GİRESUN 
M. AKKAYA (M.) . 
Dr. H. V. SOMYÜREK 
A. ULUS 

HATAY 
A. TÜRKMEN (M.) 

İÇEL 
T. O. BERİKER 
P. O. GÜVEN 
Gl. S. TURSAN 

İSTANBUL 
Gl. R, BELE 
S. CİMCOZ 
G. B.'GÖKER 
N. MENEMENCİOĞLU 
(V.) 
V. SARDDAL 
H. C. YALÇIN 
M. E, YURDAKUL 
(Hasta) 

İZMİR 
M. BİRSEL 
M. E. BOZKURD 
Dr. H. H. CURA 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Bç. 
V.) 
H. A. YÜCEL (V.) 

KARS 
C. DURSUNOĞLU 
Ş. KARACAN 
P. KÖPRÜLÜ 
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KASTAMONU 
ir. comuc 
'A. ORP.AY (M.) 
N. TAMAO 
T. 'TASKIRAN 

KAYSERİ 
.& S.ISB1M:(M.) 

KıRKLARELI 
N. A. KANSU . 
Ş. ÖDÜL 

KOOAELÎ 
K. AKÇA 
S. PKK 
J. S. TJÖİT 

KONYA 
A. ir. GÜKEH 
II. KARAGÜLLE 
N. H. ONAT 
A. R. TÜREL (V.) 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
M. ERKMISN • 

I : 23 
S. ERTEM 
Ö. li. UŞAKLI 

14.5 

MALATYA 
M. PEKTAŞ 
II. SAÖTBOÖLU 

MANİSA 
Koı-gl. A. R. ARTTJN-
KAL (V.) 
, Ş . R . ] T A T İ P O 0 J J U ( V . ) 
I)P. S." E. KAATÇTLA1Î 
K. KARAOSMAN (M.) 

MARAŞ 
R. KAPLAN 

MARDÎN 
I. F. ALPAY A (I. A.) 
Cl. S. DÜZGÖUEN 
Di*. A. URAS 

MUĞLA 
OrRi-1. I. ÇALİŞLAR 
C. KARAMUÖLA 
F. O. M E N T E S E O O I J U 

, 1943 C : 1 
MUŞ 

II. KJLICOGLÜ (M.) 
NİĞDE 

II. TEPEYRAN 
ORDU 

S. S. TATtCAN 
RİZE 

İL O. BKLÜL 
SAMSUN 

Z. DURUKAN 
S. N. SKIiMEN (M.) 

SEYHAN 
J). ARIKOULU (M.) 
S, ÇAM (M.) 
fil. N. ELDENİZ 

SİİRD 
ItoNnîiııı S. DAG 

SÎNOB 
TL- ORUCOGLU 

SİVAS 
II. IŞIK 

N. SADAK 
TEKİRDAĞ 

M. PEKEL (M.) 
TOKAD 

G. PEKEL 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
S. ABANOZOOLU 
M. AYDIN 
& DAY (Y.) 
II. SAKA 

URPA 
II. S. OOŞAR 
S. K. YETKİN 

VAN 
t. ARVAS 
11. BOYA (Hasta.) 

YOZGAD. 
0. ARAT 
'A. ARKANT 

ZONGULDAK 
Aİ GÜREL (Hasta) 

n -*iniqiıpM>-.nh 

î \ D. M, M. Matbaası 



Sayısı: 29 

İM 

;wlet DenizifoIIars İşletme 
'•'öd SI, bütçesi 



Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğü 1943 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası (1/4) 

Î \ c . • • . - ' . " • ' . • ' • . ' 

Başvekâlet ' ; • 7,11 . 1H3 
Kararlar dairesi müdürlüğü . 

Şayi : 6/621 • ' : "• ' . 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

»Ici'fl Vekilleri Heyetince 27 . II . 1943 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Devlet De-
nizyollorı işletme umum müdürlüğünün1943 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası esbabı mueibesiyle 
birlikte sunulmuştur, 

• Başvokü 
' 8. Saraçoğlu 

Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğünün 1948 malî yılı masraf bütçesi, 
"•'''. . Esbabımucibesİ 

Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğünün 1943 malî yılı masraf bütçesi, masraflarının 
nevi ve mahiyeti ve münasebetleri düşünülerek 11 fasıl üzerine sıralanmıştır. Bu tertiplerde 
1942 bütçesine nazaran yapılan değişiklikler aşağıda uzun uzadıya arzoluhmuş ve mucip sebep
leri bundan evvelki senclcvinkinc benzeyenlerin tekrarından, çekinîlmiştir. 

Birinci fasıl : Teşkilât kadromuzun ne zaman kammiyet kesbederek tatbik mevkiine konula
cağı henüz malûm olmadığından bugün tatbik edilmekte olan kadromuz esas tutulmuş ve bu -su
retle (A) cetveline dahil memurlar için 2 0G4 000 lira vo (D) cetveli kadrosuna dahil memur ve 
müstahdemler için de 1 551 000 liralık bir tahsisata ihtiyaç İnişti olduğu görülmüştür, 

Faslın üçüncü maddesini teşkil eden muvakkat, müstahdemler tertibine mevzu beş bin liralık 
tahsisat askere giden memurların artması ve tcrafiğhı tezayüdü- ile yaz mevsiminde daha fazla 
•memur istihdamına- mecburiyet hâsıl olması yüzünden kifayet etmemiş ve bu madde üzerine se
nesi zarfında 8 000 liralık bir münakale yapılarak 1942 bütçesinin bu maddesi 13 000 liraya ib
lağ edilmiş olduğundan bunun da 15 000 liraya çıkarılmasına zaruret el verin iştir. 

4178 numaralı kanun mucibince memur ve müstahdemlere verilecek bu tahsis.it-miktarı gözö-
nünde tutularak ihtiyacı tamamiyle karşılıyabilmck üzere çocuk zammı için 1.942 bütçesinin İli
ni tanziminde esaslı bir malûmat mevcut olmadığından yalnız 1 000 liralık bir tahsisat kabul 
ohuinruş ise de bunun tatbikatında kifayet etmediği anlaşıldığından 1.2 000 liralık bir müuakale 
yapdmış bulunmaktadır. Binaenaleyh, -tahsisat miktarı bu ihtiyaca kifayet etmek üzere 15 000 
liraya çıkarılmıştır. ' - . . _ • • . • ^ ' 

İdaro işlerimizin takibi vo bilhassa Millî M[üdafaa hizmetlerinden mütevellit matlûbatımızm 
temini tahsili için 'Ankara'da bîr takip memuru bulundurulması zarureti karşısında Ira memura 

(S , Sayısı : 29) : 

http://tahsis.it-


verilmesi lâzımgelen Ankara mesken tazminatı karşılığı olmak üzcro birinci fasla besinci mad
de olarak 264 liralık bir tahsisat ilâve olunmuştur. 

İkinci fasıl : Daimî, muvakkat memuriyet harcıralılariyle devir ve teftiş harcırahını alâkadar 
eden bu fasla 1942 bütçesinde 11 000 liralık bîr munzam tahsisat istihsal olunduğu halde bunun 
dahi İrifayet etmiyeceği anlaşıldığından 4327 numaralı kanun mucibince yapılan % 5 zamlar da 
nazari itibare alınmak suretiyle bu fasıl için bu'sene 45 000 liralık tahsisat istenmiştir. * 

Üçüncü fasıl : Ecnebi memleketlere gönderilecek memur ve talebelerin ücret ve harcırah ve 
masraflarım ve ecnebi mütehassıslara mukavelesi mucibince verilmesi lâzım gelen aylık ücret ve 
avdet.yol masrafından ibaret olan bu faslın geçen seneye nispetle alman beş bin lira munzam tali-. 

' sisafc ile birlikte 30 000 lira noksan oluşu talebelerimizden bir kısmının ikmali tahsil etmesi ve' 
bîr kısmının da talebelikten çıkarılmış olmasından ileri gelmektedir. * 

Dördüncü fasıl : içtimai yardım, tahsisat ve tazminatlara taallûk etmekte olan bu fasıl da ge
çen seneye nazaran, senesi zarfında alıımıış olanl5 000 liralık munzam tahsisat da dahil olduğu 
halde 29 800 liralık artış görülmekle olup bunun 5000 lirası 3137 sayılı kanun mucibince. verilecek 
% 5 munzam 14 800 lirası da şehir ' hattı memur ve mstahdelerinc nizamname mucibince • 
verileııısi iktiza eden hizmet elbisesi karşılığı olarak 5 «el- maddeye ve 10 000 lirası da 3633 
sayılı kanunini "1 nei maddesi mucibince verilmesi lâzmıgeleıı İkramiye, tâli tahsisat ve -faala me
sai gîbi ücretlere ait 'olarak 7 nei'maddeye ilâve olunmuştur. 

.Beşinci fasıl : Mütenevvi masraflar : Bu fasılda geçen .seneye nispetle 20 bin liralık munzam 
tahsisat da dahil olduğu halde 45 000 liralık bir artış göze çarpmaktadır, 

Fabrikalarımızda mütehassıs ve mütefennin usta ve işliler yetiştirmek üzere açılmış olan tısta 
mektebiyle kursların ve bunlara devam eden çırak ve staj İyeH erin iaşe, ibate, tahsil ve tedris ve 
elbise masraf lariyle sair diğer masrafları için 1942 bütçesine mevzu tahsisatın kifayet etmiye-
eeği anlaşılmış olmasından ve Pendik'te tesisi mukarrer tersane İyin mütehassıs usta yetiştirmek 
için fazla çırak alınmak mecburiyeti bulunmasına: binaen 1 nei maddeye 1 000 lira, 3137 numa
ralı kanun mucibince tekaüt sandığına verilecek olan maaş ve masraf hissesinin 1943 senesinde 
5 500 lira olduğu sandık .müdürlüğü tarafından gönderilen' ıııtısaddak listede görülincldc bıı 
maddeye de 500 lira ilâve olunmuştur. Faslın 'i mui maddesini teşkil eden faiz, komisyon ve acyo
larla akçe farkı maddesine Türk - Alman Ticaret anlaşması mucibince son defa akdedilen mukave
leler bedellerini karşılamak üzıe çıkarılan: bir buçuk milyon 'liralık bononun faizi dol ayl esi yi e 
geçen seneye nazaran 88 000 lira fazla tahsisat konduğu gilû 1942 bütçesinde (Eski seneler borç
ları ve reddiyat) olarak bir maddede kayıtlı bulunan 5 000 lira reddiyaluı mütohavvil olarak ka
bul edilmesi üzerine 1943 senesi teklifinde bu madde İkiye ayrılmıştı]'.' Uski seneler borçları 
için 4 neü madde 25 000 lira olarak bırakılmış ve beşinci maddeye de reddiyat için 5 000 lira 
ilâve edilmiş ve passif korunma tertibatının çok büyük masrafı istilzam edecek mahiyette olduğu 
gizlenmekle beraber nakdi imkânsızlık muvacehesinde geçen sene bütçesinde ancak 1 000 lira ka
bul edilen tahsisat bu. sene imkânın müsaadesi nispetinde 1 000 lira ilâvesiyle 2 000 liraya baliğ 
edilmiş ve bu suretle fasıl yekûnu 153 501 liraya çıkarılmıştır, 

Altıncı fasıl : Bu fasılda maliyet bedeliyle ilgili olan kırtasiye ve matbu evrak tahsisatı kâfi 
geVediğinden birinci maddesi 10 000 lira çoğalt İmiş ve telefon, telgraf ücretlerinin ahiren .arttı
rılmış olduğu cihetle, ikinci maddeye de 1.0 000 lira ilâve olunmuştur. Yine tarife artışı i'le alâ
kadar olan tctmîr, feshin ve su masrafları da' 5 000 lira çoğaltılmış olduğu gibi mahkeme, noter harç, 
ve masraflariylc hakem ve dispeççi ücretlerinin 1 000 ve aylıkla ' İstihdam edilmekte iken muka
veleye raptedilmiş olan avukat ücreti dolayısiylc altıncı maddede yazılı bulunan mukaveleli avu
kat, müşavir ücret ve aidatı maddesi de 2 700 lira tezyit olunmuş ve tamir malzemesi fiyatları
nın günden güne artması dolayısiyle idare binaları ve müştemilâtı bakımı için.lüzumlu olan mc-
vaddm tedarikinin daha külfetli ve masraflı olacağı düşünülerek 8 nei maddeye de 2 000 lira 
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ilâve olunmuş ve müteferrik masraflar maddesini de kutlıılama masraf lamım hu tertibe nakli do-
layısiylc 5 000 lira tezyit olunmak suretiyle.fasıl yekûnu 217 700 lira olarak tesbit olunmuştur. 

Ycdinei fasıl : İsletme masrafları : Senesi farında 3 409 000 lira munzam, tahsisat alınmak 
mecburiyeti hâsıl ' olan bu fasıl en esaslı işletme masraflarını bünyesinde toplamış bulunmakta ve 
kömür dahil her'türlü istihlâk ve tamir malzomcsiyle diğer sefer masraflarının lüzum göster
diği-tahsisat karşılığını ifade etmektedir. 

Umum müdürlük deniz nakliyatı hizmetlerinin gördürülmesi için tesis olunduğuna nazaran 
'mevcut vasıtaların hizmete amade bir halde tutulması ve buna hizmet eden tesisat ve teçhizatın 
iyi bir halde bulundurulması başta gelen bir vazife ve mecburiyettir. Bu bakımdan bu faslıiı 
mevzuunu teşkil eden.'hizmetlerin hepsi hakikî ihtiyaç!anı göre Ölçülmüş ve ıbütün ihtimaller der
piş olunarak imkân nispetinde 'bunların tatminine çalışılmıştır. Ancak yine itiraf etmek lâzım
dır ki tahsisat tefrikırida işletme, hizmetlerinin en zaruri ve gayrikabili içtinap masrafları düşü
nülmüş ve ihtiyaçlarımızın gelecek yıllara bırakılması için üzerinde önemli aksaldık doğurmıya-
eak olau kısımları bu fasılda mütalâa olunmamıştır. 

, Umum müdürlük binası, deniz 'hastanesi, fabrikaların tevsii, dok ve rıhtımların esaslı surette 
tamiri, çırak mektebi; Van.şubesine ait inşaat vesaire gibi işler ya tamamen terkolunmuş veya 
ancak zaruri.plan kısımlar bütçeye" alınabilmiştir. Nitekim birinci maddeye anaak fiyat tereffüle-
ri nazarritibare alınarak geçen soneye nispetle ilâve edilen 338 000 lira yalnız kömür fiyatında
ki artış farkını bile karşılamaktım çok uzaktır. Bu düşüncelerle ikinci maddeye yalnız 8 000, 
üçüncü iaşe maddesine 45 000 lira zammolunmnş ve şimdiye.kadar idare bütçesinden ödenmek
te olan ticari eşya tahmil ve tahliye masraflarının yük sahiplerinden alınması esası kabul edil
miş olduğundan altıncı madden 325 000 liralık bir tasarruf temin olunmak suretiyle bu fasıl 
yekûnu 8 560 001 lira olarak tesbit olunmuştur. .. 

Sekizinci fasıl : Sosyeteşilöbin mubayaası için çıkarılmış olan bonolardan 30 mart 1943 tari-
,binde vâdesi hulul edecek olan 300 000 liranın Maliye vekâletiyle yapılan anlaşmaya göre 1943 
malî yılı zarfında ifası lâzımgelen yarısı için 150000 linılık tahsisat konulmuştur.-

Dokuzuncu fasıl : Türk - Alman Ticaret Anlaşması 'mucibince- Almanya'dan yapılan sipariş 
bedellerini karşılamak üzere çıkarılmış, olan 15 eylül' 1943 vadeli bir buçuk milyon liralık bono
nun gelecek senelerde mukassatan itfasmı temineıı vâdesinde teedİt edilirken 200 000 lirasının 
1943 bütçesinden itfa edilebilmesi için konulmuştur. 

Onuncu fasıl : 1715 numaralı ' kanunun 8 nci maddesi mucibince Cumhuriyet Merkez bankası 
hissesi olan bu fasla bütçe yekûnunun % 1 i nispetinde 133 880 lira tahsisat konmuştur. 

• On birinci fasıl : 3633 sayılı Teşkilât kanununun 3 neü maddesi mucibince Devlet Reisine ait 
vasıtaların ücret ve masrafIariyle, her türlü işletme, ' tamir ve yedek malzeme ihtiyaçlarını karşı» 
lamak maksadiyle teklif olunmuştur.. Bu faslın eski senelere nazaran- kaydettiği tezayüt kömür 
ve mazot vesair malzeme fiyatlarının yükselmesinden mütevellit bulunmaktadır. . 

On ikinci fasıl : Yeniden yaptırılacak-tersane ye yeni gemilerin bilcümle masrafları karşılığı 
olmak üzere konmuştur. • •' 

Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 1943 malî yılı varidat bütçesi esbabı mucibesi 

Birinci fasıl : işletme hasılatı; Muntazam"posta seferleri ve izmir - istanbul şehir hatları hası-
lâtiyle muntazam seferler programı haricinde herhangi bir talip veya ihtiyaç karşısında yapılacak 
fevkalâde seferler hasılatı, VangSlü işletme hasılâtmı ihtiva eden fasıl geçen seneler varidatı,ve 
ahiren yapılmış tarife zamları gozönündo tutularak hakikate oldukça "-yakın 10 980 000 lira olarak 
tasarlanmıştır, 
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İkinci fasıl : Çok köre idare gemilerinin taınirvo havuzlama işleriyle meşgul olmak zarureti kar

şısında armatörlere ait gemilerin tamiratının yapılmaması vo lüzumlu bazı madâclerin tedarik 
olunamaması gibi sebeplerle fabrika ve doklar hasılatı geçen seneki muhanımenatı karşılıyamamış 
olduğundan 1 nci madde elli bin lira, gemi kurtarma işlerinin, do bugünkü hal vo şartlar karşısında 
tahakkukları gözönündo tutularak 2 nci maddeden yüz bin lira indirilmiş ve buna mukabil Akdeniz 
emniyetinin günden güne artması dolayısiyie bu hatta ve lıattâ Pors - Saido'o kadar uzatılan seferlerde 
1942 yılında tahsil olunan varidat talıakkukatı ve ahiren yapılan tarife zamları.düşünülerek 4 ncü Şi
lepçilik hasılatı maddesi 1 milyon iki yüz bin lira fazlasiyle bn fasıl yekûnu iki milyon dört yüz elli 
bin lira olarak tahinin edilmiştir. 

Üçüncü fasıl ••: İdarenin irat getiren binalarının icar bedelleri vo satılacak malzeme kârları 
ve hurda eşya bedelleriyle, ambar farkları ve sigorta şirketlerinden alınacak risturn'lar, iaşe kâr
ları gegen seneye ait olup bu sene tahakkuk edecek varidat, nakliye vergisi aidat, velhasıl bütçe
de hususi tertibi bulunmıyan bütün gayrimelhuz hasılat ve saîrcdcn elde edilecek müteferrik ge
lir karşılığı 90 000 lira olarak tahmin olunmuştur. 

Dördüncü fasd : Münakalât vekâleti bütçesine bu iş için.mevzu talısisattari ibaret olmak üzere 
794 400 lira gösterilmiştir. 

Besinci fasd : Temden yaptırılacak tersane vo gemilerin her türlü bedel ve masrafları için umu
mî muvazeneden yapılacak yardım karşılığı olarak yazılmıştır, 

Devlet Denizyolları İşletme Umum .müdürlüğünün J94Ü senesi Bütçe . kanunu esbabı 
mucibe lâyihası 

Madde 1. • .'.Umum . müdürlüğün 1948 malî yılı hizmetlerinin ilası için lüzumu olan tahsisat 
mezuniyetiniıı istilısalı maksadiyle 'konmuştur. 

Madde 2. : Umanı müdürlüğün 1940 malî yılı .içinde yapacağı hizmetlerden elde edeceği 
tasarlanan gelirleri, göstermek için konulmuştur. 

Madde 3, : .Umum müdürlüğün 1948 malî yılında tuthik edeceği .memur ve müstahdem kad
rolarım göstermektedir, ' 

Madde 4. : Umum müdürlük enirinde bulunan hizmet'. vasıtalarının kadrosunu göstermek
tedir, ' •. ' 

Madde 5. : Umum müdürlükçe ötedeııheri usul ve teamüle dayanılarak alınmakta olan üc
ret ve resimlerin bu'sene dahi alınmasını .temin için teklif ohımnuştur. * 

Madde (i. : Umum •müdürlüğün uakid işlerini tedvir eylemek her •ihtimali gözönütıde tutarak 
ihtiyaca kâfi kömür ve her türlü ıııevad ve malzeme stokları yapabilmek ve bunların'1ıai-i^tc 
veya dahilden topluca ve daha müsait şartlarla mubayaasını temin.eylemek üzere bir milyon lira
ya kadar kısa vadeli İstikrazlar yapmak vo bankalarda cari hesaplar açtırmak hususunda Umum 
müdürlüğe salâhiyet verilmesi ve bu -istikrazla"» Maliye vekâletinin kefalet edebilin esi-m aksadîylo 
bu maddenin konulmasına lüzum görülmüştür. 

Madde 7. : Adi bütçe ile karşılanmayan ve fakat bugünkü dunun itibariyle gerek âmme 
hizmetlerinin itasını temin ve gerek Millî Müdafaa ihtiyaçlarını tatmin .maksadiyle fevkalâde 
stokların yapılması ve alelıtlak idare sermayesini artıracak mahiyetteki tevsiat, ıslâhat, tesisat ve 
teçhizat masraflarının tediye ve mahsubunu temin İçin münakalât vekâletinin tasvibi ve Maliye ve
kâletinin kefaletiyle bir buçuk milyon liraya kadar.bono İhracı için Umum müdürlüğe salâhiyet 
vcrüomsl maksadiyle konulmuştur. 
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. Madde 8. : Bu madde -mahiyetleri itibariyle miktarları daima değişen ve evvelden kestiril

mesi mümkün olmayan tahsisatın nevini göstermektedir. . . •. 

Madde Ö, :" Umum müdürlük vasıtalarında kimlerin parasız veya tenzilâtla yolculuk edecek
lerini göstermek üzere tanzim olunmuştur. 

Madde 10. : Vapurlara ihrakiye. olarak verilecek- kömürlerin yüklenip boşalması, ve vapurlara 
tatlı su verilmesi işleri 3G33 sayılı kaiminin 4 neü maddesi".-mucibince Devlet Limanları işletme 
Um)uın müdürlüğü inhisarında olmasından, ve ötedenberi bu işler kendi vasıtalarına münhasır ol
mak üzere 'Devlet Denizyolları-İşletme Umum müdürlüğü amele ve . vasıtaları marifetiyle .yapı-
lagelmekte olmasından ötürü ilk bütçe kaimini ile alınmış olan salâhiyetin bu sene de devamını 
temin nıaltsadiyle konulmuştur. 

Madde D. : Olağanüstü hallerde ve iş hacminin genişlemesi vukuunda bütçenin 1 v.c 7 net 
fasıllarına icra Vekilleri Heyeti karariyle geçen yıllar gibi tahsisat ilâvesi mezuniyetinin istila 

- şali ınaksadiyle konulmuştur. 

. Madde 12. : İdareye ait malzeme ve nakil vasıtaları ve her türlü makine, alât ve edevat 
mubayaası, hakkında gelecek yıllara gcçieİ mukaveleler akdine dahî mezuniyet alınması için ko
nulmuştur. 

Madde 13. ; Üç seneyi geçmemek üzere Münakalât vekâletinin muvafakatiyle icar ve isticar 
mukaveleleri yapılmasını temin için konulmuştur. 

14. : Muayyen tarifeli vasıtalarla seyahat eden yolculardan alınacak nakliyat resini hak
kındaki 472 numaralı kanuna nıüzcyycl 2030 sayılı kanunun 1 ııei ve biletler üzerinden nakden 
istifa olunan damga resmi hakkındaki 3478 sayılı kanunun 12 ııei Ve asker ailelerinden muhtaç 
olanlara yardım hakkındaki 410!) sayılı kanunun 4. ııcü maddeleriyle tahsil olunan, resimlerin1 

m al sandı ki arına teslim nuıddetlcri hakkında tâyin edilmiş olan 45 er günlük müddetler, Devlet 
Denizyolları İşletme Ununu müdürlüğü için 75 er güne çıkarılmıştır, 

Madde 15. : Umum müdürlüğe ait fabrikalarla atölyeler ve atölye sayılaıv matbaa ve diğer 
iş yerlerinden toplu olarak çalıştırılmakta olan işçilerimize çalrştıkları günlerde ve günde 1 de
faya mahsus* olmak üzere- parasız yemek verilmek suretiyle bunların idareye bağlılıklarını temin 
gayesiyle konulmuştur. 

Madde 16. ve 17. : Kanunun yürürlüğe. gicdİğirıl ve İcraya memur olan vekilleri göstermek 
üzere konulmuştur. 
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Arar id at bütçesi tahavvülâlı: 

Devlet denizyolları umum müdürlüğünün varidatı işletmeler hasılatı, tûlİ işletmeler hasılatı, 
müteferrik hasılat ve umumî muvazeneden yardımdan terekküp etmektedir. 

Bu hasılatın 1939 dan itibaren dört senelik miktarları ve bunlara kıyascn 1943'senesi için 
tahmin olunan miktarlar aşağıdaki cetvelde gösterilmiştir: 

1942 1943 
" " " ' • ' . ' ' . 1939 1940 1941 • (G aylık) (tahminî) 

İşletmeler hasılatı' 
Tâli işletmeler hasılatı 
Müteferrik hasılat 

5 551 366 8 286 494 10 862 618 5 815 696 13 520 000 ' 

Bu cetvelden görüleceği veçhile 1943 sonesi işletmeler ve müteferrik hasılatı 13 520 000 lira 
olmak üzere tahmin olunmuş ve umumî muvazeneden yardım olari 
Devlet İlcisine ait vesait için 794 400 794 400 
ile beraber 1943 yılı varidat bütçesi 14 314 400 lira olarak hesap edilmiştir. 10 084 400 liradan 
ibaret bulunan 1942 senesi varidat bütçesine nispetle 4 230 000 liva fazlalık arzetmektedir. 

1943 senesi için işletmeler hasılatı ile müteferrik hasılat 1939 dan beri her sene artmakta bulu
nan miktarlar nazarı itibarc alınmak suretiyle tahmin edilmiştir. 

Umumî muvazeneden yardım da geçen seneye nazaran 300 000 iira fazlalık gözükmekte 
ise de yeni tersane için geçen sene Münakalât vekâleti bütçesine • mevzu olup bu sene Yüksek 
cneüincncc Maliye vekâleti bütçesinin yardımlar faslma alınarak bu fasıldan Devlet denizyolları 
umum müdürlüğüne yardım olarak verilmesi kavaHaştıvılaıı 750 000 -lİramıı ilâvesiyle bu yardım 
1 050 000 livaya baliğ olmaktadır. 

Umum müdürlüğün bütçesi tanzim edildikten solıra gemi kadrosuna ilâve olunan iki ve olu
nacak bulunan üç yani ceman beş geminin varidatını da bütçeye ilâve etmek zarureti vardır ki 
bu beş geminin masarifatı için masarif bütçesine ilâvesi laznngclen miktarlarla karşılaştırılmış 
olsun. Bu varidat, emsallerine kıyascn beher gemi için senevi dört yüz elli bin lira hesabiyle beş 
gemi için 2 250 000 lira tahmin olunmaktadır. . . 

Buna nazaran 1943 senesi işletmeler hâsılatı 13 430 000 olması îeabedevse de şilep (işletme 
hâsılatının tasavvur olunan inkişaftan dahi beş yüz bin liva fazla tahmin edilmiş olduğu nazarı 
itibara alınarak bu fazlalık tenzil olunmak suretiyle yekinilin 12 930 000 lirayı geçmdyeecğıinıi dü
şünmek ihtiyatlı bir tedbir olur. _Filhakika İdarenin elinde elyevm üç. şilep mevcut bulunmakta 
olup bunlardan beherinin vasati dört yüz doksan küsur bin lira hasılat getirdiği' nazarı itfibara 
alınarak İm miktar beher şilep için yuvarlak hesap beş yüz bin lira kabul olunursa üç şilep hâsı-

5 262 123 
191 626 
97 .617 

6 182 110 
426 765 

1 677 619 

8 383 304 
2 278 859 

200 455 

5 197 249 
541 032 
77 415 

10 980 000 
2 450 000 

90 000 
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latı için varidat •bütçesine ancak bir buçuk milyon.lira konulması lâzım gelmesine karşı ilci.mil
yon konulmuştur. _••:' 

Bu suretle yeni beş geminin varidatları bütçeye ilâve ve l.ı.cş yüz bin lira talimin fazlası bütçe-
den tenzil olunarak Hazine yardımları ile beraber varidat yekûnunun 1(5 814 400 lira kabul 'edil
mesi lâzım gelir. 

Bu münasebetle şunu da arzedelim k i : Unı'uırı' müdürlük kendi varidatı île gemilerin tamir ' ve 
hüsnühalde nmhafazaları nı3 sigortalarını,, amortismanlarım- temin etmek ve tedricen gcını adet
lerini a r t i rmak çarelerimi • düşünmeli ve bu maksatla. teşkilât , kanununun, sekizinci " maddesinin 
verdiği salâhiyete dayanarak münhasıran ticarî eşya tarifesine ait olmak aynı zamanda hayat ve 
Umumî ^ihtiyaçları hiç bir suretle tazyik etmiyecek tarzda tatbik etmek kaytlariyle bazı faydalı ta
rife değişiklikleri imkânını aramalıdır. . 

Masarif bütçesi Tahavvülâü . , •• • ' ' • ' ! • . ' ' 

Umum müdürlüğün 1943 yılı masarif bütçesi yekûnu 14 314 247 lira olup 10 083 787 liradan iba
ret olan. 1942 senesi bütçesine nazaran 4 230 4G0 lira fazlalık araetmektedir. Bu fazlalığın bariz 
iki rakkamı. ' , 

tşlclimcler • ' " _ . . 1 950 000 
Tamir ve tecdit için ' 1 2 4 5 0 0 0 ' 

olmak üzere 3 195 000 liradır. ••'•'•" 

Diğer Kam ve tenzillerin fasıl ve maddelere .taksimi ve mucip sebepleri bağlı cetvelde hulâsa 
edilmiştir. '' . . . . 

Mucip'sebeplerin tafsilâtlı izahı Hükümet teklifinin esbabı mııcİ besinde müııderiçiİr. 

Cleçen sene değişmemiş olan fasıl ve maddeler cetvelde gösterilmiştir. 

Varidat bütçesi kısmında arzolunduğu veçhile Umum müdürlük gemi kadrosuna sonradan ilâve 
edilecek beş geminıin masarifatı da Yüksek encümence kaimi edildiği takdirde hangi fasıllara ne 
miktarların ilâve edilmesi' lâzımgeldiği bu cetvelin lıaııci mahsuslarında ayrıca- gösterilmiştir. 

Bu takdirde masarif bütçesi yekûnu ,16 057 7S9 liradan ibaret olmak lâzımgclir. 
Münakalât vekâleti bütçesinden Maliyeye naklen bu bütçeye yardım olarak verilen ve masraf büt

çesinde (Doklar vo kızaklar inşa.vo tamir ...'.) adıyla açılacak 12 nci fasla konulması lâzımgclcn 
750 000 lira ile beraber masraf bütçesi yekûnu 16 807 789 lirayı bulmaktadır, 

.Kadrolar tahavvülâtı: - ' • • • • . - • . 

Umum müdürlüğün teşkilât kadrosu henüz tekemmül etmemiş bulunduğundan 1942 yılı bütçe 
kanununun üçüncü maddesinin vermiş olduğu salâhiyete müsteniden kadroları Münakalât vekâle
tince tanzim edümekto bulunmuştur. 1943 senesi zarfmda tatbik edilmek istenilen daimî memurlar 
ile müteferrik müstahdcmlori kadroları bu sene bütge teklifine raptolunarak bütçe kanununun 
üçüncü maddesi de ona göre tertip olunmuştur. 

Bu suretle idarenin (A) cetveline dâhil maaşlı ve ücretli memurları maaşları yekûnu 1942 ye 
nispetle (67 000) lira ve (D) cetveline dâhil müteferrik müstahdemleri ücretleri yekûnu da yine 
1942 ye nispetle (51 000) lira fazlaldt göstermektedir. Bu münasebetle aşağıdaki hususatı Yük
sek encümenin dikkat nazarına. arzetmeği faydalı bulduk. 

göyleki, Umum müdürlük birkaç senedenberi kadrolarım bütçe kanununun Münakalât vekâ
letine vermiş olduğu salâhiyetlere dayanarak Vekâletin tasdikına arzeylcmek üzere tatbik etmek
tedir. Bu sene bütçesine kadroların raptı keyfiyeti sone içinde yeni deruhde edeceği işletme ve 
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f vazifelerinin .veya:yeni bir vasıtanın hizmete girmesi veya yeni bir tesis vücude getirilmesi gibi 
.önemli hizmietlerimn ifasını sekteye uğratacak mahiyette olmamalıdır. Bu itibarla umnm mü
dürlüğün İtadrolarmm işleri merkezden idare edenler ve bilfiil işletmede bulunanlar olmak üze
re ikiye tefrik edilmesinde fayda mülâhaza etmekteyiz. Filhakika kanaatımızea • bugün işleri, 
idare edenlerle işletmede çalışanlar arasında ahennksİz bir. nispet mevcuttur. îşletme personeli 
itibarı ile idaro darlık hissettiği halele idare personeli lüzumundan fazla bulunmaktadır. Bunun 

, iğindir ki, idare edenler kadrolarını tespit edip seneden seneye artması keyfiyetinin önüne çe-
çilmesi ne kadai' zarurî ise işletme kadrosuna daâtiyen vukua gelebilecek her türlü ihtiyaçları 
karşılamağa müsait .elâstikî bir şekil verilmesi o. nispetto lüzumludur. 

Bu miktarların husulünü ve vekâletço yapılacak tetkikler neticesinde kadroların .arzeylediğimiz 
gibi ikiye tefrikini ve işin icabottirdiği şekilde teşkilât kanunu ile beraber bu.sene içinde ..teklifini 
temenni' etmekte ve bunu mümkün kılabilmek için, de kadrolar hakkında 1942 bütçe kânununun 

. üçüncü maddesinde zikrolunan salâhiyetin 1943 yılı. bütçesinde de ipkasını.muvafık bulmaktayız. 

Kezalik bu maddenin sonuna aşağıdaki fıkranın ilâvesini de işletme bakımından zarurî gör
mekteyiz, . - . - • . 

«Yeni bir hat veya iskele, açılması yeni bir vasıtanın/hizmete girmesi veyahut işletmeye verilen 
hizmetlerden birine ait yeni bir tesis vücude getirilmesi gibi hallerde bütçe tasarruflarından üc
retleri temin ve tesviye edilmek üzere Münakalât vekâleti o sene için kadro yapmağa salahiyet
lidir. Bu kadrolar ertesi sene bütçesiyle birlikte Büyük Millet Meclisine arz ve teşkilât kadrolar 

, ma ilâve olunur». 

Bu noktai nazar Yüksek encümence kabul buyurulduğu takdirde her yeni gemi ilâve olunduk
ça tonajlarına nazaran üç. tipe inhisar ettirilen ve umum müdürlük tarafından tanzim olunup bi
ze verilen gemi mürettebat vo tayfalarının adcd ve derecelerini gösteren merbut cetveldeki kad
ronun ilâve suretiyle tatbiki ve ertesi sene bütçesiyle Büyük Meclise teklifi icabedecektir. Bu 
mütalâaya" mebnidir ki, Umum .müdürlüğün -; maaşlı ve ücretli kadrolarının teklif olunan .şekil
leri üzerinde tevakkuf .olunmamıştır, ^ ^ _ ' * 

. Nakil vasıtaları kadrosu tahavvülâtı: 

1942 senesi.nâkil vasıtaları kadrosunda yeniden mubayaa olunacağı yazılı bulunan bir kamyon, 
malzeme .nakil-hizmetinde kullanılmak üzere (Doç marka) şasi halinde olarak 7 500 lira bedelle 
satın alnmış fakat henüz hizmete sokulmamıştır. 

Bu kadroda başkaca tebeddülat yoktur. 

Kanun metninde tahavvülât: 

1942 yılı bütçe kanunu lâyihasına nazaran yeni lâyihada şu değişiklikler vardır. 

üçüncü maddede 1942 yılma, mahsus daimî memur ve müstahdemler ile müteferrik müstahdem
lerin kadrolarının tanzimi teşkilât kanunları çıkıncaya kadar Münakalât vekâletine bn'akılnıış 
olduğu halde bu defa bütçeye kadrolar raptedilmiş ve madde ona göre yazılmıştır. 

Birinci maddede metinde mevcut (alınmakta olan resim, ücret ve bedellerin) tâbiri bu defa-
(tahsil edilmekte olan varidatın) şeklinde değiştirilmiştir. 

Altmcı maddenin yazılış tarzında biraz değişsiklik yapılmış ve (nakdî muamelâtın tedviri) 
kaydı kaldırılmıştır. 

Sekizinci madde metnine (bu suretle husule gelecek tahsisat farkı hesabı katide gösterilir) 
fıkrası ilâve olunmuştıır. 

fÖrSayısi'i 29) 
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Eski dokuzuncu madde kaldırılmış ve yeni on dördüncü maddenin içine sokulmuştur. Bu mad

denin eski kanundan kaldırılması cihetiyle yeni lâyihanın maddeleri bundan sonra ona göre sıra 
numarası almışlar ve eskisine nazaran daima bîr eksik numara İle teakup etmişlerdir. .Aşağıda 
tahavvülleri yeni lâyihanın numaralarına göre takip edeceğiz. . 

Dokuzuncu maddede parazıs ve tenzilâtlı seyahat edeceklere ait olan hükümler eskiden Müna
kalât vekâletinin tesdikiyle tesbİt edilmekte iken bu defa bir cetvel halinde lâyihaya raptedil-
miştir. 

Bu hususun Devlet Demiryollarında geçen sene yüksek Encümence tadilen kabul edilmiş bulunan 
veya bu sene için kabul edilecek olan şekiller dairesinde tesbiti muvafık olacağı düşünülerek 
üzerinde ayrıca incelemeler yapılmamıştır. 

On birinci maddede (Norma] vaziyetlere göre tahmin edilen) kaydı kaldırılmıştır. 

On beşinci madde metnine (iş yerlerinden) kaydı ilâve'olunmuştur. 

Bütçe formülü metnine aşağıda arzolunan ilâveleri muvafık bulmaktayız. 

Yedinci işletme masrafları faslının birinci maddesinin sununa «ve iear bedelleri» kaydıııh ilâ
vesi, aynı faslın ikinci maddesi metnine her türlü işçilikten sonra «ve mütehassıs yevmiyeleri» 
kaydının ilâvesi, 

Aynı faslın sekizinci maddesinde bilûmum işletme binalariyle den sonra (hastahane ve) kay-
.dinin ilâvesi. 

Yüksek encümence Münakalât vekâleti bütçesinden çıkarılarak Maliye vekâletinin yardımlar 
faslına konulmuş olan 750 000 liranın Umum müdürlük varidat bütçesine /5 olarak doklar ve kı
zaklar inşaat ve tamiratı ve bilcümle masrafları karşılığı olarak umumî muvazeneden yardım şek
linde ilâvesi. 

Aynı miktarın masarif bütçesine fasıl /12 olarak doklar ve kızaklar inşaat ve tamiratı ve mal
zeme mubayaatı, istimlâk ücret, yevmiye, harcırah ve müteferrik bilûmum lıedol ve masrafları 
şeklinde ilâvesi Yüksek encümenin tasvibine araeyleriz. 

Raportör 
Kütahya 

A. Tirtâoğlu 

Raportör 
İstanbul 
H, Kortd 
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1942 senesi 1943 senesi 
M. Muhassasatnı nev'i bütçesi bütçesi Fazlası 

1 
2 

3 

Daimî memurlar 
Müteferrik müstah
demler 
Muvakkat müstahdem
ler 

1 997 000 

1 500 000 

5 000 

2 064 000 

1 551 000 

15 000 

67 000 

51 000 

10 000 

4 Çocuk zammı 1 000 15 000 14 000 

5 Mesken tazminatı — 264 264 

1 Daimî memuriyet har
cırahı 2 500 5 00O 2 500 

2 Muvakkat- memuriyet 

3 

1 
3 

2 

5 
7 

İareırahı 
Teftiş harcırahı 

Talebe 
Ecnebi harcırahı 

3137 sayılı kanun mu
cibince tekaüt sandığı 
Hizmet elbisesi 
İkramiye 

10 000 
2 500 

115 000 

55 000 
45 000 
25 000 

35 000 
5 000 

75 000 
15 000 

60 000 
59 800 
50 000 

25 000 
2 500 

5 000 
14 800 
25 000 

Teni alınacak 
gemilerden 

Noksanı dolayı ilâve Mucip sebepleri 

138 225 Teşkilât kanunu ve kadro 

119 125 Kadro (D cetvelinde farklar) 
Trafik tezayüdünden, memurların bir 
kısmının askere gitmesinden, şehir hatla
rında yazm fazla memur istihdamından 
ve esasen geçen sene 8 000 lira münakale 
yapılmasından 
Geçen sene 12 000 lira münakale yapıl
masından 

1 
I Bu fasla geçen sene 11 000 lira munzam 

5 250}- tahsilat alınmasından ve harcırahlara 
[ yapılan zamdan 

J 
1 Geçen sene 5 000 lira munzam tahsisat 

• İ alınmışken bununlîi birlikte bu sene 
25 000 l 30 000' lira noksan oluşu bir kısım talebe-

5 000 f nîn İkmali tahsil etmesi ve bir kısmmm 
[ da ihraeı sebepleriyle (21 kişi kadar) 
j mevcut 27 kalıyor. 

Fiyatların artmasından 
Bu maddeye geçen sene 15 000 lira mun
zam tahsisat alınmasından 



1942 senesi 1943 Kenesi 
F. M. Muhassasatm nev'i. bütçesi bütçesi 

5 1 Istaryalar 

2 Tekaüt sandığı masarif 
•hissesi/. 

3 Faiz ve acyo 

4 Eski seneler borçlan 

6 Pasif korunma 

6 İ Kırtasiye 
2 Posta; ve; telgraf 
3 Tenvir ve temrin 
5 Mahkeme harçları ve 

dispeççi 
6 Serbest avukat Ve iüü-
• Ş a y İ T V ; •• :.. • • s . - s -

8 Binalar babım ve tamir 
• -yç: sigorta. •• I.:H>= 

10 Müteferrik: 

24 000 25 000 

5 000 5 500 

50 000 88 000 

— 25 000 

1 000 2 000 

Fazlası 

1 000 

500 

38 000. 

25 000 

1 000 

60 000 
30 000 
15 000 

1000 

4 000 

23 000 
10 000 

70 000 
40 000 
20 000 

2 000 . 

6 700 

25 000 
15 000 

10 000 
10 000 
5 000 

1 000 

2 700 

2 000 
5 000 

Teni almacafc 
gemilerden 

Noksanı dolayı ilâve Mucip sebepleri 

Fabrikalarında mütehassıs usta ve 
işçiler yetiştirmeli üzere usta kursu 
ye çırak mektebi her türlü masarifi 
Bu şandık : masarifini yarı yanya 
Devlet Demîryollariyle paylaşmala
rından 
Türk, Alman Ticaret Anlaşması mıı-
eibüıee son yaptıkları .mukaveleler 
bedellerini karşılamak üzere çıkarV 
dıkları bir bıiguk milyon İiralık bo
nodan f [•]'• 
Geçen -sene bütçesinde reddiyatla be
raber konulmuş olan 5 000 liranın 
bu sene beşinci madde olarak yal
nız reddiyata. tahsisinden ve eski se
neler borçları bu kadar tahmin olun-
masndan 
Daha çok miktarın sarfını istilzapı 
etmesine rağmen bütçenin imkânma 
göre yalnız bin lira ilâvesi mümkün. 
olmasından. 
Fiyatların artmasından 
Tarife neretferinin artmasından 
Fiyat^ ve -ücretlerin artmasından 

Mukavele-ile 

Bakım ve tamir masraflarının artmasın
dan 
Kutlama masrafları bu tertibe alınma
ğından . . • : . ' ; • 

r 

[*] 4 ncü maddeye geçen sene 20 000 Krte munzam- tâlısis&t verilmiş ve lu sene (45 5Ö'ö)'İİra idakt^ zammolunarak Hâve 65 500 liraya 
Çtharilmıstif. 



1 işletme 
2 Tamir ve teedit 

S Gemi iaşe 
4 Rüsum 

fi Tahmil ve tahliye 

8 İşletme binaları tamir 
10 4306 sayılı kanun mu

cibince giyim eşyası 
Sosyete şilep bonu itfa 226 740 

P0 

Be 

t * 
C£5 

2 500 000 
1 500 000 

200 000 
350 000 

275 000 

250 000 

226 740 

4 450 000 
2 745 000 

355 000 
350 000 

50 000 

500 000 

100 000 
150 000 

1 950 000 
1 245 000 

155 000 

250 000 

100 000 

4229 sayılı kanun mu
cibince çıkarılan bonolarm 
itfası —' 200 000 

10 1715 sayılı kanun mu
cibince Merkez bankası 
hissesi 94 944 

11 3633 sayılı kanunun 
üçüncü maddesi muci
bince Devlet • Reisi ve
saiti- 494 400 

200 000 

133 880 

794 400 

225 00G 

282 Ö42 İşletme masraflarının artmasından 
78 000 Malzeme ve isçilik fiyatlarının art

masından 
85 000} îaşe maddeleri fiyatlarının artma-
30 OOOf smdan 

Ticari eşya tahmil ve tahliye mas
raflarının yük .sahiplerinden alın
ması usulü ittihaz edilmesinden 

[•*•] 

76 740 

3 743 542 

38 936 

300 000 

Sosyete şilepin mubayaası için çıkarılmış 
, olan bonolardan 10 mart 1943 tarihinde 
vâdesi gelecek olan 300 000 liranın Maliye 
ile anlaşılarak yarsınm itfasına tahsis 
olunan 

T ü r k - Alman Ticaret Anlaşması muci
bince Almanya'dan yapılan sipariş bedel
lerini karşılamak üzere çıkarılmış olan 
15 eylül 1943 vadeli bir buçuk milyon 
liralık bononun 1943 bütçesinden itfa edi
lecek kısmı 

İşletme, tamir ve yedek parça fiyatlarının 
artmasından 

O j 

4 557 200 326 740 
4 230 460 

![**] Bu faslet geçen sene 3 409 000 lira munzam talısisat verilmiştir. 



— H' — 
CETVEL 

Tip 1 Tip 2 

(500-2499) ton 
Aded derece»! 

(2500 - 4999) ton 
Aded dereeesi 

Maaşlı; 
Kaptan 
2 nci kaptan 
3 uca » 

4 ncü » 
Başmakinist 
2 nci makinist 
3 ncü » 
4 ncü » 
Telsiz memuru 
Gemi kâtibi 
Kâtip muavini 

Müteferrik müstahdemler: 
Elektrikçi 
G. Los . 
Usta gemici 
Dümenci 
Gemici 
Marangoz 
Makine los. 
Yağcı 
Ateşli 
Kömürcü 
Birinoi sınıf kamarot, 
tkincİ » » 
Üçüncü » » 
Ateşçi 

» yamağı 
Ekmekçi 

1 
1 
1 

• — 

1 
1 
1 

— ' . : • 

1 
1 
2 

10 

— • 

1 
8 
8 
8 

— 
1 
8 
6 
8 

'— 
1 
2 
1 
1 
1 

6 
9 • 

10 
— 

6 
9 

10 
• _ • 

11 
11 
13 

o — 

— 

2 

-*> 

6 
S 

10 

6 
8 

10 

10 
11 
13 

~ 
% 
3 
3 
3 

— 
1 
3 
6 
3 

_ 
4 

— 
1 
1 
1 

29 30 

( S. Sayısı : 29 ) -
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Bütçe encümetoî mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
fisas No. 3/4 

. Karar No. 24 

7 .V: 1943 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 27 . XT . 1943 tarihli 6/621 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclîse sunulan Devlet 
denizyolları Umum müdürlüğü 1943 malî yılı 
bütçe kanunu lâyihası ve bu lâyihaya bazı ilâ
veler yapılması hakkında Başvekâletin 7 . V . 
1943 tarih ve 6/1489 sayılı tezkeresi encümeni
mize havale Duyurulmakla Münakalât vekili 
Alî Fuat Cebcsoy ve Dcnîzyollar Umum müdürü 
ve Maliye vekâleti namına Bütçe ve Malî kont
rol umum müdürü hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Masraf bütçesi : 
1943 yılı masraf bütçesi geçen yıla nispetle 

(4 230 460) lira fazlasiyle (14 314 247) lira ola
rak teklif edilmiştir. 

Bu fazlalığın sebepleri gerek Hükümetin mu-. 
cip sebeplerinde ve gerekse hususi mazbata mu
harririnin raporunda tafsilen izah edilmiş oldu
ğundan burada tahsisatı mühim nispette artlr-
rılan masraf tertipleri ile, Encümence müzakere 
sırasında ilâveler yapılan masraf fasıllarına iço-
ret edilmekle iktifa olunacaktır. Yedinci fas
lın birinci işletme masrafları maddesine 
(1 950 000), ikinci ve sekizinci tamir ve tecditi 
masrafları maddelerine ceman (1 495 000) lira 
zammedilmiştir ki bugünün şartlarına ve eşya 
ve malzeme fiyatlarına göre bu zara zaruri ve 
yerinde görülmüştür. 

Bundan başka kanunu mahsusuna tevfikan 
çıkarılan bonoların kısmen itfası için 9 ncu fas
la (200 000) lira ve Devlet Reisine ait deniz 
vasıtalarının masrafları için 11 nci . fasla 
(300 000) lira ilâve edilmiş olup bu son rakkam 
Münakalât vekâletinden Denizyollarına yardım 
olarak verilmektedir. 

Bundan başka yine Münakalât vekâletinden 
Maliyeye naklen doklar ve kızaklar inşasr masraf
ları karşılığı olarak bu bütçeye yapılan (750 000) 
liralık yardım ile birlikte bu kaydettiğimiz rak-
kamların tutan aşağı yukarı beş milyon lira eder 
ki zanflnedilen miktann hemen hepsini teşkil et
mektedir. 

Daimî memurlar dle müteferrik müstahdem

lerin ücretleri tertiplerinde gecen yıla nazaran 
(128 000) lira kadar, bir fark görülmektedir. 
Bu farkı tevlit eden âmiller lâyihaya merbut 
kadro cetvellerinden anlaşılmaktadır. Ancak 
Umum müdürlük teşkilâtınım henüz bir kanuna 
bağlanmıyarak muvakkat kadrolarla idare edil
mesi bu tertipleri mütemevviç bir halde bulun
durmaktadır. 

Bir kaç senedenberi bütçe kanunlariyle veri
len salâhiyete istinaden Umum müdürlük kad
roları Münakalât, vekâletince tesbit edilmekte
dir. Bunun biranevvel sabit bir hale konması 
hususunda izhar edilen arzu üzerine bu sene 

.bir cetvel hazırlanarak lâyihaya eklenmiştir. 
Ancak vekâletçe bu idare bünyesinde ciddi 

değişiklikler yapılmasına kati bir lüzum görül
düğü ve bu bapta tetkiklerde bulunmak üzere 
celbedîlçcek olan mütehassısların verecekleri 
raporlardan sonra verilecek kararlara göre kad
roların katîleşeceği ileri sürülerek bu seneye 
malı sus olmak üzere kadro tanzimi salâhiyetinin 
yine vekâlette bırakılmasını talebetmiş ve Encü
men de 1943 malî yılında Teşkilât kanununun 
getirilmesi kaydını tekrar ile teklifi vâkn kabul 
etmiştir. Yeniden hizmete girmek üzere bulu
nan, kiralanan beş şilepte bulundurulması gere
ken gemi adamları için birinci faslın bi
rinci maddesine (138 000) ve ikinci maddesine 
(119.125) lira tahsisat konması icabedeceği ifa
de edilmiş ve bu ilâveler ile faslın yekûnu 
(3 902 614) lira olarak kabul edilmiştir. Yine 
bu beş şilebin ticaret filomuza iltihakı sebebiyle 
ikinci faslın ikînei muvakkat memuriyet har
cırahı tertibine (5 250), yedinci faslın birinci 
işletme maddesine (1 197 000), ikinci tamir ve 
tecdit maddesine (78 000),'üçüncü iaşe madde
sine (85 000), dördüncü rüsum ve palamar 
masrafına. (.10 000) lira zamnıedilmiştir. ; 

Bir de idare bünyesini yeniden tanzim ede
bilmek için bir mütehassıs heyete bu İşın tetkik 
ettirilmesine lüzum ve zaruret görüldüğünden 

getirilecek heyetin tahsisatı olarak yine üçüncü 

( S. Sayısı: 29 ) 



16 
faslın ikinci maddesine (89 700) liralık bir tah
sisatın ilâvesi teklifi Encüıncııimıİzcc kabul edil-
iniştir. 

* Encümenimizee yapılan bu ilâvelerden sonra 
masraf bütçesi (16 8H 153) lira olarak tesbit 
edilmiş bulunmaktadır. 

Varidat bütçesi : 
Varidat bütçesinin bütün kalemleriüzeriııde 

yapılan tahminlerin, bir yılın altr aylık'-hakikî 
tahsilâtına 1941 yılı son altı ay zarfındaki tah
silat ile birinci kânundan itibaren tatbik edilen 
zammın ilâvesinden hâsıl olan neticeye göre ya
pıldığı anlaşılmıştır. 

Bu tahin inlerin esaslı varidat kalenderi üze
rindeki isabet dereceleri aşağıdaki tabloda gö
rülmektedir: , 

Muntazam posta seferleri hasılatı 

1942 yılı altı aylık hasılatı 3 823 083 
1941 in 'son altı aylık .hasılatı 2 974 651 

Yolcuya;' % 20] yük ve syoİcuya • na-
Yüke . .%.30[.zaraıı.„,vasati'% 25 

j ' tarife zaıuniT 

6 797 734 

1 699 433 

iç hatlar hasılatı 
İç hatların 1942 yılı altı ayhk ha
sılatı 
Halicin 1942 yılı altı aylığı 

1941' iır-altı aylığı 

•%'-15-zanr' 

İzmir körfez hattı 
1942 yılı flİtıayliğr 
1941 altr aylığı 

^F-15-zant: 

' 8 497 167 

976'859 
130 904 

I 007 763 
752 599 

I 760 762 
264 112 

'2 024 874 
v L . • 

157' 747 
132 080 

;289 827 
.. 43 474 

Van. işletmesi 
1942 yıh altı aylığı 
1941 altı aylığı 

% 50 zam 

. Şilepçilik hasılatı 
1942 yedi aylık hasılata 
1911 in vasati -beş aylığı 

45-079 
;- 25:;845 

70 924 
35 462 

106'386 

732v395 
693 300 

% 30-zam 
1 425.695 

427 708 

1 853-: 403 

333>3Ö1: 

Hükümetçe yapılmış tahminlere müstenit 
olarak teshil edilen varidat kal ellilerinden şileb-
cilik hasılatından maadası aynen kabul dilmis-
tir. Ancak elyevm işlemekte olan ü<; şilebin ge
tirebileceği varidat, hasılatıma bugünkü seyrine 
hazanın (1 500000) liradan ibaret olduğu an-
laşılmış'vi! şilobciliğin hasılatı tesbit edilen mik
tara ııazaraıi (500 000) lira tenzil edilmiştir. 
Ancak yukarıda adı .geçen beş şilebin muham
men hasılatı olarak Varidat bütçesinin ikinci 
faslının dördüncü maddesine her şilep için 
(450 000) lira hesabiyle (1 750 000) liranın 
ilâvesi îcabedeccğî .izah edilmiş ve bu izahat 
Encümenim ize o muvafık görülmekle varidat 
bütçesi yekûnu Münakalât vekâletinden Maliye 
bütçesine naklen yapılan'750 000 liralık yardım 
ile birlikte (16 814 400) liraya .baliğ olmuştur. 

„Bütçe lâyihası: 
Lâyihanın - birinci ve ikinci : maddeleri mas

raf ve varidat cetvelIcrindekİ tezayütler*r göre 
düzeltilmiştir. 

Yukarıda izah edildiği üzere idare bünye
sine yeni bir veçhe : vermekvmaksadiyle bu yıl 
içinde hazırlanması mukarrer teşkilât kainin lâ
yihasının kabulüne kadar kadronun bugünkü 
ihtiyaçlara göre yeniden tanzimi hususunda Mü
nakalât vekâletine salâhiyet verilmesine dair 
Hükümetçe yapılan teklif Encümenimizee^ ka
bule şayan görüldüğünden • lâyihanın üçüncü 
maddesi bu-••esasi' İfade edecek : şekilde geçen 
yıl olduğu gibi -yeniden tanzim edilmiştir' ve; 
buna bağlı ^bulunan kadro : cetveli kaldırılmıştır. 

(Sr-Sayısu: 29) 
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Lâyihanın dörtten sekize kadar olan mad

deleri aynen kabul edilmiş, dokuzuncu madde
sinde ifade edilen (E) cetveli yeniden gözden 
geçirilerek lüzumsuz salâhiyetler kaldırılmak 
süratle tanzim edilmiş ve 10 dan 17 nci ye ka
dar olan maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Eu esaslar dairesinde tanzim edilen kanun 
lâyihası Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis V. M. M. Kâtip 
Kastamonu Muğla İstanbul 
T. Cogkan II. Kitabet F. öpmen 
Amasya Antalya Aydm 

A. K. Jiğitoğİu N. E. Svmer Gl. U. Aîpman 

Balıkesir 
S, Örgeevren 
Diyarbakır 

Ş. Ulug 
İsparta 

M. Karaağaç 
İzmir 

M. Birsel 
Kütahya 

A. Tİrİdoğlu 
Tokad 

// . N, Keşmir 
Yozgad 
S. tçöz 

Bursa 
Dr. S. Konuk 

Edirne 
M. N. Gündüzalp 

İstanbul 
E. Kortel 
Kayseri 
F. Baysal 

Manisa 
F, Kurâoğhı 

Tokad 
R. A. Sevengil 

Yozgad 
A, Sungur 

Diyarbakır 
R. Bektt 

- Giresun 
Â. Sayar 

İstanbul 
E. Ülhmn • 
Kütahya 

E, Pekcan 
Samsun . 

M. A. Törüker 
Trabzon 

M. S. Anamur 
Zonguldak 

E, Eri§irgü 
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Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğünün 1943 malî yıh Bütçe ka* 
mm lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Devlet denizyolları İşletme 
Umum müdürlüğünün, 1943 malî yılı masrafları 
için bağU (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 14 314 247 lira tahsisat verilmiştir.. 

MADDE 2. — Devlet denizyolları İşletme 
Umum müdürlüğünün, 1943 malî yılı varidatı 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
14 314 400 lira tahmin olunmuştur. 

MADDE 3. — Devlet denizyolları İşletme 
Umum müdürlüğünün, 1943 malî yılma ait da
imî memur ve müstahdemleriyle müteferrik 
müstahdem kadroları ilişik (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

MADDE 4, — Devlet denizyolları İşletme 
Umum müdürlüğünün, 1943 malî yılı nakil va
sıtaları kadrosu bağlı (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. • 

MADDE ö. — Devlet denizyolları İşletme 
Ummu müdürlüğünün, iştigal mevzuuna dahil 
işlerden tarife, usul ve teamüllere müsteniden 
tahsil edilmekte olan varidatın 1943 malî yılın
da da tahsiline Umum müdürlük mezundur. 

MADDE 6. — Bir milyon liraya kadar muh
telif mevat ve işletme malzemesi stoku yapmağa 
ve bunun için mevcut nakdi kâfi gelmediği tak
dirde Münakalât vekâletinin tasvibiyle bir mil
yon liraya kadar kısa vadeli istikrazlar akdine 
veya bankalar nezdinde hesabı câriler açtırma
ğa Umum müdürlük, Maliye vekâleti de bu is
tikrazlar ve hesabı cârilere kefalet etmeğe me
zundur. • . '• • '• , :' • • ı ; i ' : i 

MADDE 7. — Her hâvi vasıtalar mubayaası, 
fevkalâde yedek malzeme iddihan ve sermaye 
tezyidi mahiyetinde diğer tesisat, teçhizat, İsla-* 
hat ve inşaat masraflarına karşılık olmak ve 
senesi bütçesinin taallûk edeceği fasıl ve madde
lerine irat ve tahsisat kaydedilmek üzere Müna
kalât vekâletinin tasvibi ve Maliye vekâletinin 
kefaletiyle bir buçuk milyon liraya kadar bono 
ihracına Umum müdürlük mezundur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1. — Devlet denizyolları İşletme 
Umum müdürlüğünün, 1943 malî yılı masraf
ları için bağlı (A) işaretli eetvelde gösterildiği 
üzere 16 814 153 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet denizyolları İşletme 
Umum müdürlüğünün, 1943 malî yılı varidatı 
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
16 814 400 lira tahmin olunmuştur. 

MADDE 3. — Devlet denizyolları İşletme 
. umum müdürlüğünün 1943 malî yılına mahsus 
daimî memur ve müstahdemleriyle müteferrik 
müstahdemleri kadroları bu idareye ait teşki
lât hakkmdaki lâyihanın kamraiyet kesbetme-
sine kadar Münakalât vekâletince tanzim olu
nur, 

MADDE 4. — Aynen. 

MADDE 5. — Aynen. 

MADDE 6. — Aynen. 

MADDE 7. — Aynen. 

.[ S, Sayısı : 23 ) 
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MADDE 8. — Aşağıda yazılı fıkralarda gös

terilen hizmetlerden her biri için senesi bütçe
sine konan tahsisat kâfi gelmediği takdirde ilâ
veten sarfına lüzum hâsıl olacak miktarı tedi
yeye Umum müdürlük mezundur. Bu suretle 
husule gelecek tahsisat farla hesabı kafide gös
terilir. 

A) Mahkeme harçları; 
B) îrat gstiren emlâk vergi, resim ve mu-

kataaları; 
0) Reddiyat; 
D) Tekaüt, dul ve yetim maaşları; 

MADDE 9. — Devlet denizyolları işletme 
Umum müdürlüğüne - ait vasıtalarda param 
veya tenzilâtlı ücretle seyahat edecekler, ilişik 
(E) cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 10. — Devlet Denizyolları ve li
manlan işletme umum müdürlüklerinin teşki
lât ve vazifelerine dair olan 3633 sayılı kanu
nun 4 ncü maddesinin ihrakiye, kömür tahmil 
ve tahliyesiyle su verme inhisar hükümleri 1943 
malî yılı iğinde Devlet Denizyolları umum mü
dürlüğü vasıtaları ihtiyaçları için tatbik olun
maz. Bu hizmetler kendi vasıtalariyle yapılır. 

MADDE 11. — Yeni hatlar ve iskeleler ve 
acentelikler açılması, sefer ve gemi adedinin 
artması, iş ve sipariş hacimlerinin genişleme
si, malzeme fiyatlarının yükselmesi gibi iktisa
di ve ticari sebepler dolayısiyle bütçedeki işlet
me ve personel tahsisatı kâfi gelmediği ve der
hal munzam tahsisat istihsaline de imkân bu
lunmadığı takdirde isletme faaliyetine halel 
gelmemesi için varidat fazlasından karşrianmak 
ve ilk içtimada Büyük Millet Meclisinin tasdi-
kma arzedilmek suretiyle îcra Vekilleri Heye 
tinin tasvibiyle masraf bütçesinin 1 nci ve 7 
nci fasıllarına tahsisat ilâvesi caizdir. 

MADDE 12. — Malzeme, nakil vasıtalariyle 
işletmeye ait her türlü makine, alât ve edevat 
satın alınması için senesi bütçesinin taalluk ey
lediği tertiplerdeki tahsisatın yarısını geçme
mek üzere ve Münakalât vekâletinin izniyle 
gelecek yıllara geçici taahhütlere girişmeğe 
mum müdürlük mezundur. 

MADDE 13. — Devlet Denizyolları işetme 
umum müdürlüğü Münakalât vekâletinin izniy
le üç seneyi geçmemek üzere gelecek yıllara 
geçici icar ve isticar mukaveleleri akdedebilir. 

MADDE 8. — Aynen. 

MADDE 9. — Aynen. 

MADDE 10. — Aynen 

MADDE 11. — Aynen 

MADDE 12. — Aynen 

MADDE 13. — Aynen 
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; OA , 
—— w — • 

HADDE 14. — Muayyen tarifeli vasıtalar
la seyahat eden yolculardan alınacak nakliyat 
resmi hakkındaki 472 sayılı kanuna nıüzeyyel 
2030 saylı kanunun birinci ve biletler üaerin-
den nakden İstifa olunan damga resminin 
mallandıklarına teslimi hakkındaki 3478 sayılı 
kanunun 12 nci ve 4109 sayılı asker ailelerinden 
muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 
4 ncü maddeleriyle tâyin edilen 45 er günlük 
müddetler Devlet Denizyolları, işletme umum 
müdürlüğü için 75 er güne çıkarılmıştır. 

MADDE 15, — Devlet Denizyollarına ait 
fabrika, atelye ve iş yerlerinde toplu olarak ça
lıştırılan işçilere çalıştıkları günlerde ve gün
de bir defaya mahsus olmak üzere parasız ye
mek verilir. 

MADDE 16. — Bu kanun 1 haziran 1943 
tarihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 17, — Bu kanun hükmünü icraya 
Maliye ve Münakalat vekilleri memurdur. 

27 . H . 1943 
Ad. V. M. M. Y. 

H. Menemençioğhı A. U. ArtunİMÜ 
Ha. V. Ma. V. 

İV. Menemencâoğlu F. Ağralı 
• Na. V. îk. V. 

A. F. Ccbesoy 
G. t. V. 

R, Karadeniz 

MADDE 14, — Aynen 

Bş. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. 
B. Peker 
Mf. V. 
Yücel • 

S. İ. M. V. 
J)r. H. Alataş 

Mü. V. 
jp. Engİn 

. Sim D ay 
Zr. V. 

Ş. R. Hatipogiıt 
Tİ. V. 

Dr. B. Uz 

MADDE 15. — Aynen 

MADDE 16. 

MADDE 17. 

Aynen 

Aynen 
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Muhassasatm nev'i 

Birinci kısım 
Ücret ve yevmiyeler ve -

__ 21 — 
CETVELİ 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1178 
sayılı kamına göre verilecek 
zamlar 
Daimî memurlar 
Müteferrik müstahdemler 
Muvakkat müstahdemler 
Çoeuk zammı 
Ankara mesken tazminatı 

1 997 000 
1 500 000 

5 000 
1 000 

[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

1943 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

2 064 000 
1 551 000 

15 000 
15 000 

264 

• • 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

• 

2 202 225 
1 670 125 

15 000 
15 000 

264 

Fasıl yekûnu 3 503 000 3 645 264 3 902 614 

1 
2 

3 

Harcırah 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Devir ve teftiş harcırahı 

Fasıl yekûnu 

2 500 

10 000 
2 500 

15 000 

5 000 

35 000 
5 000 

45 000 

5 000 

40 250 
5 000 

50 250 

0 

Ecnebi memleketlere gönderi
lecek memur ve talebelerin üc
ret ve harcırah ve masrafları 
Ecnebi memlekette tahsilde 
bulunan talebelerin aylık üc
retleriyle harcırah ve sair her 
türlü zaruri masrafları 
"Ecnebi mütehassıslar ücret ve' 
masrafları 
Ecnebi memleketler harcırah 
ve masrafları 
Ecnebi memleketler hareıra-
hiylo tahsilde bulunan talebe 
ve memur ve müstahdemlerin 
yevmiye ve sair her türlü zaru
ri masrafları 

14 700 

115 000 

Fasıl yekûnu 129 700 

0 

104 700 

75 000 

14 700 

15 000 

75 000 

89 700 

20 000 

0 

184 700 
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— 22 — 
1942 1943 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

P. M. Muhassasatın nev'i Lira Lira Lira •• 

İçtimai yardım, tahsisat, taz
minatlar 

1 Tekaüt, dul ve yetim maaşları 
karşılığı olarak tekaüt sandığı- • 
na ödenecek meblâğ 102 000 102 000 102 000 

2 3137 sayılı kanun mucibince 
memurlar için tekaüt sandığı
na verilecek % 5 munzam aidat 55 000 60 000 60 000 

3 1683 sayılı kanun mucibince ve-
• rilecek tekaüt ikramiycleriyle 

memurlara ve ailelerine ödenc-
, cek tazminat ' 2 000 2 000 2 000 
4 Memur ve müstahdemlerle ai

leleri efradının tedavi, sıhhi 
muavenet ve cenaze masraf
ları . ' 30 000 30 000 30 000 

5 Memur ve müstahdemlere ve
rilecek hizmet elbisesi ve te
ferruatı bedelleri 45 000 59 800 59 800 

6 Kadro ve teşkilât dolayısiyle 
açıkta kalacaklara verilecek 
ücret ve tazminat 1 1 1 

7 3633 sayılı kanunun 31 nci 
maddesi mucibince verilecek 
ikramiye, tâli tahsisat ve sair 
ücretler 

8 î ş kanunu mucibince amele te
davi ve öliim yardımlariyle.iş 
kazaları tazminatı 

9 Beden terbiyesi kanununa tev
fikan memurin spor teşkilâtı 
masrafları 

. | . , _ r . , p • ....-.._,-.r_riTV-,:n., 
Fasıl, yekûnu 

5 Mütenevvi masraflar 
1 Teîebe yetiştirme ve fabrikalar 

ve amele ve çırak kurslariyle 
stajyerlerin bilûmum masraf
ları ' 24 000 25 000 25 000 

2 3137 sayılı kanun mucibince 
tekaüt sandığına verilecek ma
aş ve masraf hissesi ~ 5 000 . 5 500 5 500 

25 000 

5 000 

1 000 

265 001 

50 000 

5 000 

1 000 

309 801 

50 000 

5 000 

1 000 

309 801 
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M. Mulıassasatın nev'i 

3 Faiz, komisyon ve acyolarl a 
akçe farkları 

4 Eski seneler borçları 
5 Reddiyat 
0 Eslet seneler borçlan ve reddi

yat 
6 Beynelmilel kongerelere işti

rak masrafları 
7 Pasif korunma masrafları 
8 Temsil masrafları 
9 Gayri melhuz masraflar 

Fasıl yekûnu 

Daimî idare masrafları 
1 Kırtasiye, matbu evrak, ilân, 

reklâm, kitap, mecmua ve ga
zete bedeli ve masraflariyle te
lif ücretleri, Denizyolları ve li
manları mecmuasına yardım 
(Matbaa işçilik ve masrafları 
dahil) 

2 Posta, telgraf, telefon, telsiz 
ve radyo ücret ve masraf] aıı 

3 Binalar ve müştemilâtı tenvir, 
teshin ve su masrafları 

4 idare binaları icar bedelleri 
5 Mahkeme ve noter harç ve 

masraflariyle hakem ve dispee-
ei ücret ve masrafları 

6 Mukaveleli avukat ve müşavir 
ücret ve aidatı 

7 Mefruşat ve demirbaş ve Hol! e-
rit makinesi icar bedeli ve mas
rafları 

8 idare binaları ve müştemilâtı 
bakım ve tamirleriyle tadil, is
timlâk ve satın alma bedel ve 
masrafları ve mebanî ve am
barlar sigorta bedelleri 

9 irat getiren emlâk vergi ve re
simleri ve mnkataa bedeli 

1942 
•Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

50 000 

5 000 

1 
1 000 
2 000 
1 000 

1943 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

88 000 
25 000 

5 000 

0 

1 
2 000 
2 000 
1 000 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

88 000 
25 000 
5 000 

0 

1 
2 000 
2 000 
1 000 

88 001 

30 000 

23 000 

1 000 

153 501 

30 000 

25 000 

1 000 

153 501 

60 000 

30 000 

15 000 
8 000 

1 000 

4 000 

70 000 

40 000 

20 000 
8 000 

2 000 

6 700 

70 000 

40 000 

20 000 
8 000 

2 000 

6 700 

30 000 

25 000 

1 000 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

10 Müteferrik masraflar 
[Kutlama masrafları dahil.] 

_ Fasıl yekûnu 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

10 000 

182 000 

8 

işletme masrafları 
Nakil, kurtarma ve hizmet için 
kullanılan bilûmum kara ve de
niz vasıtalarının sefer ve sair 
her nevi istihlâk ve istimal edi
lecek mevat ve malzeme bedel
leri ve bilûmum masrafları ve 
icar bedelleri 
Haliç ve fabrika ve havuzları 
ve Istinye dok fabrikasiyle 
atelyelerin (hariç atelyelere 
verilecek siparişler dahil) ida
re gemilerinin tamir, tecdit ve 
inşalarına ait her türlü işçilik 
ve mütehassıs yevmiyeleri, ta
mir mevat ve malzemesi bedel
leriyle sair bilûmum işletme 
masrafları ve işçi iaşesi 
Gf-emi iaşe masraflaariyle otel 
ve lokanta ve büfe levazımı ve 
sair bilûmum işletme masraf
ları 
Deniz vasıtalarının bilcümle 
rüsum ve palamar masrafları 
Acenteler aidatı ve bilet satış 
komisyonlariyle gemi kurtar
ma, ihbariye aidatı ve komis
yonları ve cezalı navlunlar ai
datı 
Ticari eşya tahmil ve tahliye, 
ambar hizmetleri ve aktarma 
masrafları 
Yük, hasar ve zayiat tazminle
ri ve avarya masrafları 
Bilûmum işletme bmalariylc 
hastane ve fabrika ve doklar 
ve atelyelerin ve tesisat ve is
kelelerle buralardaki makine, 
alât ve edevat ve kara vasıta-
lariyle demirbaşların tamir, ta-

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

15 000 15 000 

217 700 217 700 

2 500 000 4 450 000 5 647 000 

1 500 000 2 745 000 2 823 000 

200 000 355 000 440 000 

350 000 350 000 380 000 

'5 000 

5 000 

50 000 

5 000 

50 000 

. 5 000 
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K M. Muhassasatm nev'i 

8 

9 

10 

— 25 
1942 

Malî yıh 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yıh için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

dil, bakım, inşa, tesis, istim
lâk, satmalına, tecdit ve tezyit 
bedel ve masraflariyle gemi 
•mubayaa bedelleri ve etüt ve 
proje masrafları 250 000 500 000 500 000 

9 Talılis yardımı ve müsademe 
masraf ve tazminleri 5 000 5 000 5 000 

10 4306 sayılı kanun mucibince . . . ' ' ' • 
memur ve müstahdemlere pa
rasız verilecek giyim eşyası be
del ve masrafları 100 000 100 000 

Fasıl yekûnu 

Sosyeteşilebin mubayaası için 
çıkarılan bononun itfa ve sair 
acyo masrafları 

4229 numaralı kanun mucibin
ce çıkarılmış olan bir buçuk 
milyon liralık bononun itfa 
hissesi 

Cumhuriyet Merkez bankası 
hissesi 

Birinci lasını yekûnu 

İkinci hısım 

5 085 001 

226 740 

0 

94 944 

9 589 387 

8 560 001 

150 000 

200 000 

133 880 

13 519 847 

9 950 001 

150 000 

200 000 

151 186 

15 269 753 

11 Devlet Keisine ait deniz vasi- " ~ .. 
talarımri Tulumum Ücret ve 
işletme masrafları 494 400 794 400 794 400 

12 Doklar ve kızaklar inşaat ve _ _ . " 
tamiratı ve malzeme mubayaa-
tı, istimlâk ücret, yevmiye, 
harcırah ve müteferrik bilû
mum bedel ve masrafları 0 0 750 000 

' tkinci kısım yekûnu 494 400 794 400 1 544 400 

UMUMÎ YEKÜÎT 10 083 787 14 314 247 16 814 153 
t(S. Sayısı.; 29 X 
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B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

1942 
Malî yılı 

mnhammcuaü 
Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
I/ira Lira 

> 3 

3 
4 
5 
O 

• ' Birinci hısım 
işletme hasılatı 
Muntazam posta seferleri hası
latı 
istanbul' ve civan iç hatlar ve 
Yalova hattı hasılatı (Haliç 
dalıü) 
İzmir körfez hattı hasılatı 
Zuhurat seferleri hasılatı 
Yan işletmesi hasılatı 
Haliç işletme hasılatı 

•...':•. : ' İ . . I L : L * 

6 100 000 8 200 000^ 8 200 000 

1 250 000 
230 000 
300 000 

. 50 000 
170 000 

2 000 000 
300 000 
380 000 
100 000 

O 

2 000 000 
300 000 
380 000 
100 000 

0 

„ 

1 

2 
3 

4 

_ '. 

.Fasıl yekûnu 

Tâli işletmeler hasılatı 
Fabrikalar, doklar ve atelyeler 
hasılatı 
Gemi kurtarma hasılatı 
Kılavuzluk ve roınorkörcülük 
hasılatı 
Şilepçilik hasılatı 

Fasıl yekûnu 

Müteferrik hasılat 

Birinci kısım yekunu 

8 100 000 

250 000 
250 000 

100 000 
800 000 

1 400 000 

90 000 

9 590 000 

10 980 000 

200 000 
150 000 

100 000 
2 000 000 

2 450 000 

90 000 

13 520 000 

10 980 000 

200 000 
150 000 

100 000 
3 750 000 

4 200 000 

90 000 

15 270 000 

îltinei hısım 

Devlet Reisine ait deniz vası
taları için umumî muvazene
den yardım 494 000 

Hazineden yardım , 0 

İkinci kısım yekûnu 494 400 

TTMÜMÎ YEKÛN 10 084 400 
(S. Sayısı.; 29) 

794 400 

0 

794 400 

14 314 400 

794 400 

750 000 

1 544 400 

16 814 400 



V 

W 

S 

13 V 
tr4 

3 
1 

1 

i ] 
1 
1 

, l 

No. 

262 

304 
J" 

195 

Neır'i 

Kamyonet 

» 

» ! 
Kamyon 
Deniz motoru 

» » 
> * 

[*] Karoserisiz bedelidir, 

3£arkası 

Dıaman 

Fort 

• ı Şevrole 
Doç 
Denizyolları 
Çankaya 

D 

Plâka No. 

75180 

4340593 

3998865 

1095 
6536 

Külte 3600 

lıenttz servise girmemiştir. 

- CETVELİ 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Istinye dok fabrikasında yük ve malzeme nak
liyatı 
lialiç fabrika ve havuzlarında yük ve malze
me nakliyatı . 
Fabrika ve havuzlar, çamaşırhane hizmetinde 
3Ialzeme nakil hizmetinde 
Servis işlerinde 

» •» 

Fabrika, havuzlar servis iğlerinde 

îr - ' " 

Miadı 

4 

4 
4 

P 4 
15 
15 
15 

Mubayaa 
bedeli 
Lira 

2 545 

2 349 
1 961 
7 500 

10 000 
7 050 
2 738 

Mnbayco 
tarihi 

1S3S 

1937 
1934 
1942[*] 
193S 
1923 
1929 

- Sf 
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. K - CETVELİ 

,. A. — Vazifeleri icab% ücretsiz seyahat etmek ~ fmkkini lıaiz olanlar' 

1. — Devlet Denizyolları işletme idaresi umum müdür ve muavinlerine, işletme müdürüne, na
ma muharrer birer hizmet pasosu verilir. . 

2. ~ Muvakkat biı* vazife ve memuriyetin ifası için başka tur yere gönderilen veya getirilenle
re gidiş ve gelişleri iğin permi ve sabit vazifelerde olup da bulundukları yerlerden diğer yerlere 
naklen tâyin olunan, askerî hizmetlerini,ifa için ayrılan, yeniden tavzif veya tekaüt edilen, kadro 
vo teşkilât veya idarî sebeplerle açığa çıkarılan, hizmetten affolunan ve altı aydan fazla hizmet 
gördükten sonra istifa eden Devlet Denizyolları mcmurlariylo müstahdemleri ve aile beyanname
sinde yazılı aileleri efradına yalnız gidecekleri veya gelecekleri yere kadar perini ve keadİ ev 
eşyalariyle ehlî hayvanlarına parasız nakil müsaadesi verilir. 

Aslî maaşları 35 liradan ve aylık ücretleri yüz liradan yukarı olanlar ile aileleri birinci mevki
de, aslî maaşları 35 lira veya daha az, aylık ücretleri 100 lira veya daîıa az olanlar ile aileleri 
ikinci mevkide ve mürettebat ile odacı ve emsali müstahdemler ile aileleri güvertede seyahat 
ederler. '• •' • ' •: < ', ' .' ; '.•;•: . ' ' "~'~;-

Umum müdürlüğün teşkilâtına dahil aidatlı acontalarla bunların beyannamelerinde yazılı aile
leri efradı da bu haklardan istifade ederler, 

3. — Dahilî ve millî emniyet için gemilerde seyahatleri ieabeden sivil veya üniformalı emni
yet vo askerî inzibat memurlarına Münakalât vekâletinin alâkadar vekâletlerle birlikte tosbit 
edeceği miktarda ye permi makamına kaim olmak üzero nama .muharrer senelik daimî vesika ve
rilir. Memur değiştikçe bu vesika 1ar değiştirilir. 

4. — Ecnebi limanlarından gelen vapurların kontrolünü yapmak üzere İstanbul'dan Çanakka
le'ye gidecclc olan Gümrük" muhafaza başmemurlariyle polis komiserleri ikinci mevkide ve güm
rük muhafaza memıuiariyîe polis memurları güvertede parasız seyahat ederler. 

5. — Vazife icabı olarak ayrıca yol masarifi almamak ve kendi hudutları dahiline münhasır 
vo lıat güzergâhında sahil vilâyet, kaza ve nahiyelere- maksıır kalmak üzere seyahat edecek umu
mî nıüfetişlore, valilere, kaymakamlara, nahiye. müdürlerine, vilâyet ve kaza jandarma komutan
larına, müddeiumumilere ve muavinlerine, Emniyet müdür ve âmirlerine ve mıntaka liman reis
lerine permi verilir. 

6.— Şehir hatları (İstanbul, izmir ve'İzmit'te)güzergâhında oturan Devlet denizyolları memur 
ve müstahdemlerine ve işçilerine yalnız ikametgâhlarının bulunduğu yer ile vazife gördükleri yer 
arasında gidip gelmek üzere şehir hattı pasosu verilir, 

7. — Şehir hatlarının .bulundukları vilâyetlerin vali ve muavinleri ile kaymakamlar ve nahiye mü
dürlerine, lîelediye reislerine, Müddeiumumileri ve muavinlerine, Emniyet müdürleri İle muavin
lerine ve Emniyet müfettişlerine, Liman işletme müdür muavini ile ıımıtaka İtinan reisleri ve Fen 
heyetli reisi ve azalanım şehir hatt^ pasosu verilir. 

ı B - Senede bir defa parasız seyahat etmek hakkım haiz olanlar 

S. — Devlet denizyolları İşletme Umum müdürlüğü memur ve müstahdemleri île aile beyanna
melerinde yazılı aileleri efradına ve beraberlerinde seyahat mecburi yetinde bulunan lıîzıııctcHeriiH), 
Yüksek deniz ticareti okulu ile Denizyolları çırak okulunda tahsil gören talebeye senede bîr defaya 
münhasır olmak ve güzergâh üzerinde arzu ettikleri yere kadar gidi]» gelmek üzere permi ve bagaj 
eşyaları için parasız nakil müsaadesi verilir. > 

C - Mütekabiliyet esasına göre seyahat etmek hakkım haiz olanlar 

9. — Mütekabiliyet şartı ile Devlet) denizyolları vapurları üc seyahat edecek ecnebi vapur kum
panyalarının meıaııriariyle ailelerine ücretsiz veya yarım iicletlî permi verilir, 

' (S . .Sayısı..: 290 
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İO. — Mütekabiliyet şartı ile ve adedi (10) u geçmemek üzere Devlet denizyolları tfmuuı mü

dürlüğü mensuplarına Münakalât vekilinin tensibi ile nama muharrer permi verilir. 
11. — Mütekabiliyet şartı ile ve adedi elliyi geçmemek üzere diğer nakil vasıtaları idarelerine 

nama muharrer paso verilir.- . - . • • * 
' • ' ' . , . ' . . ' . . . - • . . . . - . . _ . J 

J> • İstisnai hallerde parasız seyahat etmek hakkım hah olanlar 
12. — Ölüm, doğum, evlenme; boşanma gibi hallerde iaşe mükellefiyeti memura teveccüh eden 

itile e Ira dauu ve üleu memur vo nıüstjahdemlerin aile beyannamelerinde yazılı aileleri efradına gi
decekleri yere kadar permi,. kendi ve ev eşyalariyle clılî hayvanıılma da parasız nakil müsaadeli 
yerilir ve ötenlerin cenazeleri parasız nakledilir. , 

13. — Sıhhi durumları dolayısiyle başka yerlere gitmelerine lüzum gösterilen memur ve müs
tahdemlere aile beyannamelerinde yazılı aile efradma permi ve eşyalarına 1 000 kiloya kadar) pa
rasız nakil müsaadesi verilir. * 

Bu suretle gönderilecek çocuklar on beş yaşından küçük olduğu takdirde aile 'efradından bi
risi refakat edebücceği gibi aile efradından birigitûa a y n ı sebeple gönderilmesi halinde on beş 
yaşından aşağı çocuklardan biri beraber seyahat edebilir. 

14. Yoksullukları belediyelerce verilecek resmî vesikalarla sabit olanlar, her bir iskeleden kal
kacak her bir vapurda aşağıda yazılı olan miktarlarda güvertede parasız veya yüzde elli tenzi
lâtla seyahat ederler. 

a) Samsuu, Trabzon, iiizc, İzmir, Zonguldak, İnebolu, Sinop, Ordu, Giresun, Ilopa, Bandınım; 
Tekirdağ*, İzmit, Antalya, Mersin, Güllük, Çanakkale, Gelibolu, Edremit, Ayvalık, Mudanya iske
lelerinden altı; 

b İstanbul hariç olmak üzere yukarıda yazıh olmıyan diğer bilûmum iskelelerden dört; 
e) İstanbul'dan her hat için kalkacak her vapura altı; 
Bu suretle seyahat edenler aradaki farkı veraelcr dahi güvertenin fevkindeki mevkilerde se

yahat edemezler. 
15. Devlet Denizyolları işletme Umum müdürlüğü tarafından görülecek lüaum üzerine bü

tün hatlarda tâyin edileeek mevkilerde verilebilecek permilerin adedi uznk hatlar için senede 
(400) ü vo VangÖlü vapurlarında senede beş ve şehir katlarında senede yirmiyi tecavüz edemez. 

" ' :• ' - ' • ' ' ' • * » ' . • - ı . . ; • ı • - - - • • • • ; / „ - " . • > ; . - ' ^ ' " 4 

u . • . , . . . . . M - Diğer parasız seyahat etmek hakkını hah olanlar 

İ0, Büyük Millet Meclisi azaları* Bütün hatlarda birinci mevkilerde (lüks dahil); 
17. Posta çanta ve paketleriyle birlikte seyahat eden posta memurları bütün hatlarda; 
18. Posta telgraf ve telefon idaresi müvezzileriyle telgraf ve telefon inşa ve tamirleriylc mü

kellef okiplor şehir katlarında; ; ; • 
19. Kuduz tedavisi için yolculuk yapanlar bütün hatlarda; 
20. Ecnebi memleketlerden memleketimize gelen muhacir ve mültecilerle memleket dahilinde 

bir mahalden diğer mahalle naklolımanlar, ^£;"--",/..•;-'.'., ;'r , ":""""•' 
21. Devlet Denizyolları işletme Umum müdürlüğü kadrosundaki şehir hatları gemi adamlar^ 

ilo iskele, gişe, bilet kontrol ve kapı memurları ve çımacı, bekçi ve kamarotları, hüviyet Varaka
larını göstermek suretiyle (memurlar ile gemi zabitanı birinci, müstahdemlerle gemi mürette
batı ikinci mevkilerde) şehir hatlarında; 

22. Resmi elbiseli inzibat snbaylariyle polis komiserleri ve muavinleri birinci mevkilerde 
polis meumrlariyle inzibat memurları ve jandarma efradı ikinci mevkilerde şehir hatlarında; 

23. Kcstnî merasime iştirak etmek veya ziyarette bulunmak üzere nıisafireten limanlarımıza 
gelecek olan ecnebi kara, hava ve deniz subaylariyle erleri şehir hatlarında. 

X& Saymt'f 29X 





Sayess: 3( 
^Taşköprü'nün ortaJtöyündenJsmaîloğlujHüseyin Âca-
'jr'ın'ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 

tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/38) 

2*0. 
Başvekâlet 11 . II . 1043 

¥azı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayt : 231/4 -977 ' • . " ' ' " " • ' " " 

Büyük Milet Meclisi Yüksek Eeisliğine 

Taammüden adam Öldürmekten suçlu Taşköprü'nün Orta köyünden Isınailoğlu 1325'doğumlu 
Hüseyin Aetır haklaııda Kastamonu Ağır ceza mahkemesi tarafından verilen ölüme mahkûmiyet 
karan Temyiz mahkemesince tasdik edildiğinden mütaakıp kanuni muamelenin Büyük Millet Mec
lisince yapılması için Adliyo vekilliğinden 9 .11 . 1943 tarih vo 30 - 6 sayılı tezkere ile gönderilen 
bu içe ait hüküm evrakı aynen sunulmuştur. 

.(.{ereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

. _ - _ _ ' • • $• Saraçoğlu 

Adliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye encümeni 
Esas No. 3/38 
Karar No, 9 

S . V . İHI 

Yüksek licisliğo 
Taşköprü'nün Orta köyünden lvürükoğulla-

rmdan Halitoğlu Hüseyin ile aynı köyden Baş-
bğullamıdan Kâmiloğln Hüseyin'i öldürmekten 
suçlu Ismailoğlu 1325 doğumlu Hüseyin Acar'-
rın Ölüm cezasına mahkûmiyeti hakkında Kas
tamonu ağır ceza mahkemesinden verilen hük
mün tasdikına dair Temyiz mahkemesi Birinci 
ceza dairesinden sâdır olan 1512 esas ve 1747 
karar sayılı ilâm, mütaakıp kanuni muamele
nin ifası zımnında Başvekâletin 11 . II . 1943 
tarih vo 4/977 saydı tezkeresiyle birlikte Encü
menimize havale ve tevdi Duyurulmakla bu işe 
taallûk eden dâva dosyasının tetkikında suçlu 
Hüseyin Aear'm Hüseyin Kürük ile Hüseyin Ba
cı, aralarında mevcut husumet sebebiyle yolları 
üzerinde pusu kurarak dallarla gizlendiği yer
den attığı kurşunlarla taammüden öldürdüğü 
mahkemece sabit görülmüş olmasına mebni ha
reketine uyan Ceza kanununun 450 nci madde
sinin 4 vo 5 nci bendlerine tevfikan ölüm ceza
sına çarptırıldığı anlaşılmıştır. 

Encümenimizde bu hususta cereyan eden mü
zakere neticesindo adı geçen suçlu Hüseyin 
Acar'a hükmedilen ölüm cezasının infazına 
Teşkilâtı Esasiye kanununun 26 nci maddesine 
tevfikan karar verilmesi hususunun Umumî 
Heyetin yüce tasvibine arzedilmesi reylerin it-
tifakiylc karar altma alınmıştır. Yüksek Re
isliğe sunulur. 

M. -M. Kâtip" 
Zonguldak Manisa 
Ş. Devrin F. VsH 
Bilecik Bursa 

A. Esen A. Ahgüç 
Denizli Erzincan 

//. Gilnvcr A, Fırat 
Hatay izmir 

B. S. Kunt E. Oran . 
Kocaeli Kocaeli 

S..Artel- S. Yargı 
Sihob Urfa . 

C. Atay • İL Berkcr 

Adliyo En. Jîeisi 
Çorum 
M. Çağıl 

Balıkesir 
O. N. Burcu 
Denizli 

•N, Küçüka 
Eskişehir 

y . Abadan 
Kastamonu 
A. Binîcaya 

Bize 
Dr. S. A. Dİlcmrc 





S-Sayısın 37 
Askerlik 'kanununun 34 ncö maddesinin, değiştirilmesi 
ve 5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında ka= 

nun iâyihasB ve Millî Müdafaa encümeni 
manlbGteSB (1/37) 

T. O; , . . ' , • • " • 

Başvekalet 20 . IV . 1943 
Kararlar dairesi müdürlüğü 

Sayı : G/1239 ':'•'.": • '. "• 
Büyiik Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1111 sayılı Askerlik kanununun 34 neii maddesinin tadili ve 5 nei maddesine bir fıkra ilavesi 
hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan vo ter.ı Vekilleri Heyetince 2 . IV . 1943 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muclbcsiyle birlikte sunulmuştur. 

; ; \ ''i Başvekil 
! Ş. Saraçoğlu 

Esbabı mucibe 

1. — İ l l i sayılı katılımın ?A. maddesinin (A) fıkrasındaki hizmet müddetleri 1070 sayılı 
kamımın 3, mnddesinin tadilinden, evvelki hizmetlere srövo tesbit kılınmış Sdî. 3. maddenin 
tadili üzerine yedcksuhny yetişeceklerin hizmet müddetleri değişmiş ve askerî ehliyetname yerine 
okul diploması kabul cdıMnınş olduğundan (A) f ık r n s ı buna göre değiştirilmiştir. Bundan başka 
orta okul mezunları tam hizmete tabi oldukları balflo iki ay noksan hizmet etmeleri hakkındaki 
kaydın kısa lvizmetlilere ait fasılda bulunması \^m yanlışlıklara sebep olmakta bulunduğundan 
orta okul mezunlarına ait olan fıkra dn mezkûr maddeden kaldır/larak kamımın 5. maddesine 
ilâve olunmuştur, 

2. —i- Mezkûr maddenin (TT) fıkrası, yalnız sağlam bir binekle numunesine muvafık -eğer ta
kımından bahsetmektedir, lîğer takımmda İmlmiması icabeden teçhizat yazılı olmadığından şube
ler ve kıtalar yanlış iş yapmaktadır. Buna mahal brrakmamak için tafsilât vermek lüzumlu sü
rülmüştür. 

3. — Bundan başka bu fıkra yalnız Inncğiylc gelen eşhastan bahsetmektedir. At ve arabasîyle 
yahut motosiklet, otomobil veya kanıyoniylc gc]0n:lcr hakkında bir kayıt bulunmamaktadır. Bun
ların da ilâvesi şimdiki nakil vasıtaları bakımından çok faydalı olacaktır. 

4.•-— (H) fıkrası hükmüne tabi erat hayvanlarım beş sene muhafaza etmeğe mecbur oldukla
rından bunlar muvazzaflıklarını bitirip terhis edildikten sonra bu 'müddet içinde ve fevkalâde 
hallerde ihtiyat olarak silâh altına alınmakta ve UZım zaman silâh altında bulundurul maktadır. 
Bu suretle silâh altında iken kendi, kabahatlan olmaksızın telef ve'ziya vukuunda yerine kendi
leri başka bir hayvan tedarik etmeğe mecburdurlar. Fevkalâde hallerde uzun zaman silâh altında 
bulundurulmakta olan bu gibi eratın kabahatlan olmaksızın hayvan ve vasıtaları telef ve ziyaa uğ
radığı takdirde bunların da seferde olduğu gibi Hükümetçe tazmin edilmesi âdilâne bir muamele 
olacaktır, • 

Bu Mülâhazalarla ilhjik kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 
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millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa enenmeni 

Es<ts No. î/37 
Karar No. 10 

10,7.1943 

Yüksek Reisliye 

1111 saydı Askerlik kanununun 34 ncü mad
desinin tadili ve beşinci maddesine bir fıkra ilâ
vesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazır
lanan ve Başvekâletin 20. IV. 1943 tarih've 
C/1231) sayılı tezkeresiyle gelip Encümenimize 
havale edilen kanun lâyihası ve mucip sebepleri 
Millî Müdafaa vekilliğinin salahiyetli memurları 
hazn olduğa halde incelendi. 

Halen mer'i 1111 eaydı kanunun 34 ncü mad
desinin (A) fıkrasının tadili vo beşinci madde
sine bir fıkra ilâvesi haldandaki vekâletin mucip 
sebepleri Encümcnimizce de yerinde görülmüş
tür. 

Encümen^mizco aşağıdaki tadil ve tashihler 
yapılmıştır: . 

1. Kanunun birinci maddesinin (D) fıkra
sında askerde kaybolanlar hakkındaki kısmı vu
zuhsuz olduğundan ve firar gibi yerinde ' olmı-
yan kelimeleri ihtiva ettiğinden fıkranın bu 

: kısmı metinde yazıldığı §cklo sokulmuştur. 
• 2.- (II) fıkrasındaki belediye heyetleri, ke

limesi de belediyelerde muhtelif vazifeler yapan 
muhtelif heyetler bulunacağı için tereddüdü mu-
eip olmamak üzere (Belediyesinden) şekline so
kulmuştur.' . * ' • . ' • 

Yine.bu fıkrada otomobil ve kamyoniyle mü
racaat edeceklerin bu vasıtaların vasfını tâyin 
için (Orduda kullanmağa elverişli) tâbiri yerine 
(Millî Müdafaa vekilliğinin tâyin edeceği vasıf
larda) tâbiri konmuştur. Kczalik aynı fıkranın 
vasıtaları muayyen müddetle muhafazaya mec
bur tutan kısmında noksan görülen (Otomobilleri 
ve kamyonlarını) kelimeleri ilâve edilmiştir. 

Kezalik aynı fıkranın, (Seferde ve fevkalâde 
hallerde er silah altında iken hayvan ve vasıta
larının muayyen müddetleri biterse erin terhisiıie 
kadar bunlar elden çıkarılmaz) hükmü dahi 
eksik görülerek vasıtaların muayyen müddetleri 
bittikten sonra dahi er askerlikte kaldığı takdirde 

bunlardan kasetli veya kasıtsız ziyalar halinde 
Encümence yeni hüküm konmuştur. 

Buna göre tanzim edilen ve işbu mazbatamıza 
bağlt olan kanun lâyihası Umumî Heyete arzcdil-
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulurken Encüme
nimiz heyeti umumîyesinin -ittifalda tezahür eden 
aşağıdaki temennisini de arzeyleriz. 

Temenni: «Mukaddes bir vatan boreu olan as
kerlik vazifesi, bütün vatandaşlar için siyanen ol
malı lâzımdır. Bir at veya otomobil veya nakit 
gibi malî durumları müsait olanların böyle bir 
ivaz mukabilinde diğerlerinden daha az müddet 
askerlik yapmaları ileri cemiyet zihniyetiyle te
lif edücmiyeceği gibi vatandaşın ruhi haleti 
üzerinde ve ordu da disiplin bakımından eyi ol-
mıyan tesirler yaratmaktan da hali kalamaz. 
Ordu; devrin tcrakkiyatına uygun olan mal
zeme vo teçhizatını artık kendisi tedarik ederek 
bu gibi sebeplerle vatandaşlar arasında adaletsiz
liği ve yeni zaman zilmiyetino uygun görulmiyen 
tedbirleri kaldn'ma yoluna gitmelidir.) 

M. M. En. Reisi 
Sinop 

G. K. încedayı 
Ağrı 

/ / . Tugaç ı 
Çorum 

E. S.AUgöl 
Edirne 

M, E. Ağaoğutta 
Erzincan 

Ş, Söfimcnsücr 
İsparta 

C. l'üscmcn 
Kırklareli 

M. M. Kâtip 
Tekirdağ Konya 
R.Apah V. Bilgin 
Bursa Bursa 

GlA.Ath Gl.N.Tmas 
Diyarbakır 

Gl. K, Scvüktckin 
Elâzığ 

ut //. Kişoğlu 
Gazianteb 

•Dr. M. Canbıtlat •' 
Kars 

Gl. İT, Durudoğm 
Kocaeli 

Kor. Gl. K. Doğan Gl. M. Bdkû 
Siird 

B. l'urkan 
Tokad 

8. Çclikhol 
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— 3 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1111 satjth Askerlik kanununun 34 neü madde
sinin tadili ve 5 nci maddesine bîr fıkra ilâvesi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1, — 1111 sayılı Askerlik kanununun 
34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir; 

Madde 34. — Aşağıda yazılı şartlan haiz 
olanlar, aşağıdaki fıkralarda gösterilen kısa 
hizmetlerden biriyle muvazzaf hizmetlerini ya
parlar. 

A) Hususi kanun mucibince yedek subay 
olacaklar iğin mezun oldukları okul derecesine 
ve bu okullarda askerlik dersi ve kampı gör
müş olup olmadıklarına göre hizmet müddetleri 
6, 7, 8, 9, 10 ve 12 aydır. 

Yedeksubay olmağa liyakat göstercmiyenle-
rin kısa hizmet hakları kaldırılarak muvazzaf 
hizmetleri işbu kanuna göre tamamlattırılır. 

B) Ellerinde pilot şahadetnamesi olup işbu 
şahadenameleri Hava okul komutanlığınca tas
dik edilmiş olanlardan askerî tayyarecilikte 
fiilen hizmet edecek askerî pilotluk şahadetna
mesi olanlar 12 ay, 

C) Üç ve daha ziyade oğlu olupta bunlar
dan illisi askerliklerini yaparken veya tebdil-
havade iken ölmüş bulunan baba veya dul ana
nın üçüncü ve diğer oğulları 12 ay, 

D) Üç ve daha ziyade oğlu askerde veya 
tebdilhavada ölmüş bulunan baba veya dul ana
nın diğer oğulları 6 ay muvazzaf hizmet ya
parlar. 

Askere şevkleri veya herhangi bir kıta ve 
müessesede müstahdem bulundukları şubede 
kayıtlı veya evlerine ve komşularına gelen kı-
talarınea tasdildi mektuplarla sabit ve asker
den izinli veya firar olarak ayrıldiklarma ve
yahut şevkleri ve mektupları tarihinden itiba
ren 5 sene sonuna kadar sağlıklarına veya öl
düklerine dair bîr haber gelmediği Belediyele
rin ve ihtiyar meclislerinin idare heyetlerinden. 
tasdikli şahadetnameleriyle anlaşılmış olanlar 
askerde ölmüş sayılır. 

C, D fıkralarına göre kısa hizmet yapacak
lar en yakın piyade kıtalarına verilir. 

H) Binicilikleri, binicilik idman kulüple
rinden veya kazaları belediye heyetlerinden tas-

HİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİCİ 

1111 sayılı Askerlik kanununun 34 ncü madde
sinin tadili ve 5 nci maddesine bir fıkra eklen

mesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik kanunu
nun 34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir: . 1 

MADDE 34. — Aşağıda yazdı şartları haiz 
olanlar aşağıdaki fıkralarda gösterilen kısa 
hizmetlerden biriyle muvazzaf hizmetlerini ya
parlar : i i i ; 

A) Hususi kanunu mucibince yülesek su
bay olacaklar için mezun oldukları okul dore-

. cesine ve bu okullarda askerlik dersi ve kampı 
görmüş olup olmadıklarına göre hizmet müd
detleri 6, 7, 8, 9,10 ve 12 aydır. 

Yedek subay olmağa liyakat gösteremiyen-
lerin kısa hizmet hakları kaldmlarak muvazzaf 
hizmetleri işbu kanuna göre tamamlattırılır. 

B) Ellerinde pilot şahadetnamesi olup iş
bu şahadetnameleri Hava okul komutanlığınca 
tasdik edilmiş olanlardan askerî tayyarecilikte 
fiilen hizmet edecek olanlar on iki ay, 

C) Üç ve daha ziyade oğlu olup da bun
lardan ikisi askerliklerini, yaparken veya teb
dilihavada iken ölmüş bulunan baba veya dul 
ananın üçüncü ve diğer oğullan on iki ay, 

D) Üç ve daha ziyade oğlu askerde veya 
tebdilihavada ölmüş bulunan baba veya dul 
ananın diğer oğulları altı ay muvazzaf hizmet 
yaparlar. 

Bir baba veya dul ananın askerde öldükleri 
resmen belli olan oğullarından başka yine as
kerde beş sene âkibetıi meçhul kalan oğulları da 
varsa diğer oğullan (C, D) fıkralarındaki hü
kümlere tabi tutulurlar.. 

Eir erin akıbetinin meçhul sayılması için : 
1. Askerlik şubesi kayıtlarında sevkedildi-

ği yazılı olduğu halde sevk tarihinden itibaren 
beş yıl resmî bîr haber veya krtasınca tasdikli 
bir mektubu gelmemiş olmak; 

2, Kıtaya girdiğine dair şube veya kıtala
rında kaydi bulunduğu halde o tarihten itibaren 
beş yıl aynı suretle bir haber alınmamış bulun
mak lâzımdır; 

Bu muamele, ihtiyar meclislerinin veya be
lediyelerin yapacakları tahldkat üzerine vere-
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tasdik edilenlerden 5 : 7 yaşında ve en az 1,45 
yüksekliğinde süvariye elverişli sağlam kendi 
bineği ve numunesine uygun tam teçhizattı eyer 
takimiyle (çift başlık; gem ve kantarma), gö
ğüslük, kuburlnk, velense, altı tane terki kayı
şı, bir aded cağ torbası), 

Arabacı oldukları kazalar: belediye heyet
lerinden tasdikli olanlardan orduda kullanılma
ğa elverişli çift atlı arabasiyle, 

Belediyeden ehmliyetnamesi olanların Millî 
Müdafaa vekaletinin tâyin edeceği vasıflardan 
ve avadanlık teçhizat talimatına göre malzeme
si tamam olan mötosikletiyle, 

Orduda kullanılmağa elverişli otomobil ve 
kamyoniyle müracaat edenler 12 ay muvazaf 
hizmete tâbi tutulurlar. 

îşbü hizmet lataya girinciye kadar kendiler 
rinin, hayvan ve vasıtalarının yol ve sair mas
rafları kendileri tarafından verilmek şartiyle 
kadrolarında binek ve bu vasıtalar bulunan ve 
kadrosu müsait olan istedikleri birliklerde yap
tırılır, 

Bu suretle bineğiyle askere sevkedilenler kı-v 

taya girdikleri günden itibaren beş sene, atlı 
arabasiyle ve mötosikletiyle sevkolunanlar üç 
sene müddetle, otomobil ve kamyoniyle sevke
dilenler muvazzaflıklarının devamı müddetin-
ce, hayvanlarını, eyer talnmlarmı, arabalarını, 
motörlerini ve motorlerin avadanlık ve yedek 
parçalarım muhafazaya mecburdurlar. Her ne 
sebebo mebni olursa olsun bu müddetlerden ev
vel bu hayvan ve vasıtalar elden çıkarılır veya 
siya ve telef vukubulursa yerine aynı vasıflar- '-
da diğerini tedarik etmek şarttır. Tedarik et-
miyenlero muvazzaf hizmetleri, hizmet ettikleri 
sınıfta tamamlattırılır, 

Sahibinin kusuru olmaksızın vukubulan zi
ya ve telef, seferde ve fevkalâde hallerde 
1471 sayılı kanun hükümlerine tabidir. Seferde 
ve fevkalâde hallerde er silâh altında iken 
hayvan ve vasıtaların muayyen müddetleri bi
terse, erin terhisine kadar bunlar elden çrka-
nlamaz. 

Bu erlerin müstahdem bulunduldarı müd
detçe iaşe, ilbas ve maaşları diğer erat gibi, 
hayvanlarının ve vasıtalarının iaşe, muytabiye, 
tamir imletme vesair masrafları mirî hayvan ve 
vasıtalar gibi birliklerce temin olunur. 

V) Sakat erat 12 ay (bu müddetin 6 aya 
indirilmesine M. M. vekâleti salahiyetlidir). Bu 

celileri şahadetnamelerin kaza veya vilâyet ida
re heyetlerince tasdik edilmesi suretiyle tesbit 
olunur. (C, D) fıkralarına göre kısa hizmet ya
pacaklar en yakm piyade latalarına verilir; 

(H) 1, Binicdklikleri, binicilik idman kulüp
lerinden veya kazaları belediyesinden tasdik 
edilenlerden 5 - 7 yaşında ve en az 1,45 yüksek
liğinde süvariye elverişli sağlam kendi bineği 
ve numunesine uygun tam teçhizattı eğer takımı 
ile (çift başlık, gem ve kantarma, göğüslük, 
kuburlulı, velense, altı aded terki kayışı, bir 
aded cağ torbası); 

2, Arabacı oldukları kazaları belediyesin
den tasdikli olanlardan orduda kullanılmağa 
elverişli çift aıt-k araba ile, belediyeden ehliyet
namesi olanların Millî Müdafaa vekâletinin ta
yin edeceği vasıflarda ve avadanlık ve teçhizat 
talimatına göre malzemesi tamam olan motosik-
loileriyle; 

3. Millî Müdafaa vekâletinin tâyin edeceği 
vâsıflarda otomobil ve kamyonu ile müracaat 
edenler on iki ay muvazzaf hizmete tabi tutu
lurlar. 

îşbu hizmet; kıtaya girinceye kadar, kendi
lerinin ve hayvan ve vasıtalarmın yol vesair 
masrafları kendileri tarafından verilmek şar
tiyle kadrolarında binek ve bu vasıtalar bulunan 
ve kadrosu müsait olan istedikleri birliklerde 
yaptırılır. 

Bu suretle bineği ile askere sevkedilenler, 
kıtaya girdikleri günden itibaren beş yıl, atlı 
arabasiyle ve mötosikletiyle sevkolunanlar üç 
yıl, otomobil ve kamyonu ile sevkedilenler mu
vazzaflıklarının devamı müddetinco hayvan
larını, eğer takımlarını, arabalarını, motosik
letlerini ve bunların avadanlık ve yedek parça
larım, otomobillerini ve kamyonlarını muhafa
zaya mecburdurlar. Her ne sebebe mebni olursa 
olsun bu müddetlerden evvel bu hayvan ve va
sıtalar elden çıkarılır, veya zıya ve telef vuku
bulursa yerine aynr vasıflarda diğerini teda
rik etmek şarttır. Tedarik etmiyenlere muvaz
zaf hizmetleri, hizmet ettikleri sınıfta tamam
lattırılır. 

Seferde ve fevkalâde hallerde sahibinin ku
suru olmaksızın vukubulan zıya ve telef 1471 
sayılı kanun hüldimlerine tâbidir. 

Seferde ve fevkalâde hallerde er silâh altın
da iken hayvan ve vasıtaların muayyen müd
detleri biterse erin terhisine kadar bunlar elden 
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maddenin muhtelif fıkralarında yazılı sebep
lerle kısa hizmete tabi tutulacak erattan (ye-
deksubay yetişecekler hariç) sakat olanlara 
kısa hizmetlerinden az olanı yaptırılır. 

MADDE 2. — Mezkûr kamınım 5 nci mad
desine aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur: 

(Orta okul ve muadilleriyle tâli derecedeki 
meslek ve muadili okul mezunlarından askerlik 
dersi görmüş olanlar, sınıflarına mahsus müd
detten iki ay noksan muvazzaf hizmet yaparlar, 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

2 . IV . 1943 
Bş. V. 

8. Saraçoğlu 
Da. V. 

R. Pchcr 
Mİ V. 
Yücel 

S. t M. V. 
Dr. II. Alataş 

Ad. V. 
R. Türel 

Ha; V. 
İV. Menemencioğt 

Na. V. 
8. Vay 

G. t. V. 
8. B. Ürgüblil 

Mü. V. 

M. M. V. 
A. R. Artımkal 

Ma. V. 
u F* Ağralt 

Ik. V. 
F. Sirmcn 

Zr.V. 
Ş. R. Hatİpoğlıt 
TL V. 

A, JP. Cebesoy C. 8. Siren 

çıkarılamaz. Bu müddet zarfında, sahibinin ku
suru ile vâki olacak telef ve sakatlıktan dolayı 
yenisi talebedilmez, SaMbinin sun'u olmıyarak 
husule gelen telef ve zıya 1471 eayüı kanun hü
kümlerine tâbidir, 

Bu erlerin müstahdem bulundukları müd
detçe iaşe, ilbas ve maaşları diğer erat gibi, hay
vanlarının ve vasıtalarının iaşe, muytabiye, tamir, 
işletme vesair masrafları mirî hayvan ve vası
talar gibi birliklerce temin olunur. 

V) Sakat erat on iki ay (Bu müddetin altı 
aya indirilmesine Millî Müdafaa vekâleti sala
hiyetlidir), Bu maddenin muhtelif fıkralarında 
yazdı sebeplerle kısa hizmete tâbi tutulacak 
erattan (Yedeksubay yetişecekler hariç) sakat 
olanlara kısa hizmetlerinden aş olanı yaptırılır. 

MADDE 2. —Mezkur kanunun 5 nci mad
desine aşağıdaki fdtra ilâve olunmuştur: 

Orta okul ve muadilleri tâli derecedeki mes* 
lek ve muadili okul mezunlarından askerlik dersi 
görmüş olanlar sınıflarına mahsus müddetten 
iki ay noksan muvazzaf hizmet yaparlar. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini îcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

(S. Sayısı.: 37); 





S. Sayısı: 39 
Gazianteb'in Sipko köyünden Refişoğlu şöhretli Hur-
şidoğlu İsmail Devecin'in ölüm cezasına çarptırılması 

hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/8) 

İP. C. 
Başvekâlet 12 . VI . 1942 

Yas* işleri dairesi müdürlüğü 
' Sayı: 4/931/5088 t ' " """ " "," <' \ 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmekten suçlu Hurşitoğlu 1329; doğumlu ismail Deveci diğer adi Şahin hakkında 
Gazianteb Ağır ecza mahkemesi tarafından verilen ölüme mahkumiyet kararı Temyiz malıkemesinec 
tasdik edildiğinden* mütaakıp kammi muamele Büyük Millet Meclisince yapılmak üzere Adliye 
Vekili iğinden 10 . VI . 7942 tarih ve 54/206 sayılı tezkere ile gönderilen hn işe ait lıükiiııı evrakı 
aynen sunulmuştur. .c;<v>- « •• = - -.ti' 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

'1\ B. M. ti. 
Adliye encümeni 

Esas No. 3/8 
Karar No, 10 

İ1.Y,İS4& 

Yüksek Reisliğe 

KÜîs'ih Fizge köyünden Musa «Diğer adı» 
Mustafa Kâzım'i öldürmekten suçlu Gazianteb'in 
Sipko köyünden Hurşitoğlu 1329 doğumlu tsmail 
Deveci'nin ölüm cezasına mahkûmiyeti hakkında 
Gazianteb Ağır ceza mahkenıesinden verilen hük
mün tasdikına dair Temyiz mahkemesi Birinci 
ecza dairesinden sâdır olan 23. VI . 1941 tarih ve 
1315 esas 2152 karar sayılı ilâm, mütaakıp kanuni 
muamelenin ifası zımnında Başvekâletin 12 i VI . 
1Ü42 tarih ve 4 - 931/5088 sayılı tezkeresiyle bir
likte Encümenimize havale ve tevdi büyurul-
masr üzerine hu işe taallûk eden dâva dosyasının 
tetkikinde adı geçen İsmail Deveci'nin, Osmani

ye'de Ticaretle hıcşgûl bulunan Musa diğer adt 
Mustafa Kâzım V parasını gasbetmek maksadiyle 
ve yol üzerinde pusu kurarak çifte tüfeğiyle öl
dürdüğü mahkemece sabit görülerek hareketine 
uyan Türk Ceza kanununun 450 nci maddesinin 
yedinci bendine göre ölüm cezasına çarptırıldığı 
anlaşılmıştır. 

Bu hususta Encümenimizce cereyan eden mü
zakere neticesinde suçlu Hurşitoğlu ismail 
Deveci'ye hükmedilen ölüm eczasının infazına 
Teşkilâtı Esasiye kanununun 2C nci maddesine 
tevfikan karar verilmesi hususunun Umumî He
yetin Yüee tasvibine arzcdilmesi reylerin ittifa^ 



- â -
İriyle karar altma alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adlîye En, Ra. 

Çorum 
M, Çağtl 
Antalya 
N. Altsoy 

M. M. . 
Zonguldak 

- 8, Devrin 
Balıkesir1 

0. N. Burcu 

Kâtip 
Manisa 
X Uslu 
Bilecik 
A. Esen 

imzada lnıhınamadı 

Bingöl 
F.F.Düğünsel 

Denizli 
N. Küçüha 

İzmir 
E, Oran 

Iİiüc 
Dr. S. A. Hilemrc 

Erzincan 
A. Fırat 
Kayseri 

R. Össoy 
Sinob 

C. Aiay 

Bursa 
A. Âkgüç 

Eskişehir 
Y. Abadan 

Kocaeli 
8. Artel 

Urfa 
K. Berker 
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