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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Birinci celse 
1940 malî yılı muvazenei umumiye kanunu lâyi

hasının müzakeresine devamla, 
Dahiliye vekâleti, Emniyet işleri umum müdürlü

ğü, Jandarma genel komutanlığı, Hariciye, Sıhhat, 
ve içtimaî muavenet ve Adliye vekâletleri, Tapu ve 
kadastro umum müdürlüğü, Maarif, Nafia ve Iktısad 
vekâletleri bütçeleri kabul edilerek teneffüs için cel
se tatil olundu. 

İkinci celse 
Münakalât, Ticaret, Ziraat vekâletleri bütçeleri 

ile Millî müdafaa vekâleti kara, hava, deniz kısımla
rı, Askerî fabrikalar ve Harita umum müdürlükleri 
bütçelerile kahraman ordumuza Meclisin selâm ve 
muhabbetinin iblâğı hakkındaki takrir kabul edildi. 

Muamele vergisi kanun lâyhası da kabul edile
rek çarşamba günü toplanılmak üzere inikada niha
yet verildi. 

Başkan vekili 
Dr. M. Germen 

Kâtib 
fsparta 

K. Ünal 

Kâtib 
Bursa 

Dr. S. Konuk 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Tezkereler 
1 — Evkaf umum müdürlüğü 1937 malî yılı hesa

bı katğisine aid mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (3/261) 
(Divanı muhasebat encümenine) 

2 — 270 dereceden evvel takattur eden ağır ma
den yağları ve tortularının yüz kilosundan alınmakta 
olan gümrük resmi, 2294 sayılı kanunun verdiği sa
lâhiyete istinaden yüz kuruşa indirildiğinden keyfi
yetin tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/260) 
(tktisad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine) 

Takrirler 
3 — Tokad mebusu Nâzım Poroyun, Arzuhal en

cümeninin 29 -TV -1940 tarihli haftalık karar ced-
velindeki 1411 sayılı kararın Umumî Heyette mü
zakeresine dair takriri (4/17) (Arzuhal encümenine) 

Mazbatalar 
4 — 1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil 

bazı daire bütçelerine 109 922 000 lira fevkalâde tah
sisat verilmesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe en
cümeni mazbatası (1/418) (Ruznameye) 

5 — Cumhuriyet Merkez bankasınca Hazineye 
250 000 000 liralık fevkalâde avans itasına dair ka
nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/419) 
(Ruznameye) 

6 — Devlet memurları aylıklarının tevhid ve tea
dülüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı 1 sayılı 
cedvelin Maarif vekâleti kısmında değişiklik yapıl
ması hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/415) (Ruznameye) 

7 — Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesine munzam 
tahsisat verilmesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/421) (Ruznameye) 

B Î E I N C I CELSE 
Açılma saati : 14 

BAŞKAN — Şemsettin Günaltay 
KÂTÎBLER : Cavid Oral (Niğde), Vedit Uzgören (Kütahya). 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1 — 1940 malî yılı muvazenei umumiye ka

nunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/305) 

BAŞKAN — Muvazenei umumiye kanununun 
müzakeresine devam ediyoruz. 

MADDE 2 — Devlet bütçesine dahil daire
lerin 1940 malî yılı masraflarına karşılık olan 

varidat bağlı (B) işaretli cedvelde gösterildiği 
üzere (268 481 000) lira tahmin edilmiştir. 

A - Varidat bütçesi 
BAŞKAN — Varidat bütçesinin heyeti umu-

imyesi hakkmda mütalea var mı? Fasıllara ge
çilmesini yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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Kazanç vergisi 29 
SISKAN _ Kabul edilmiştir. 
OH ayvanlar vergisi 15 
flİHŞKAN — Kabul edilmiştir. 

reiiat ve intikal vergisi 
ŞKAN — Kabul edilmiştir. 

îa|d€nler rüsumu 
ŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Gjüinıük vergileri 28 
JBÂjŞKAN — Kabul edilmiştir. 
ÎVTüjanele vergisi 24 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Dahi]î istihlâk vergileri 31 
BASILAN — Kabul edilmiştir. 
Şılvo kara av vergileri 
jB^KAN — Kabul edilmiştir. 
^ajdiyat vergisi 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Sofin îler rüsumu 
& AŞK AN — Kabul edilmiştir. 
Diin^a resmi 7 
fcAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
tıı$u harçları ve kayidler 1 
p. İŞi:AN — Kabul edilmiştir. 
Mahkeme harçları 1 
% İŞi;AN — Kabul edilmiştir. 
Pasaport, kançılarya ve ikamet 
testeresi harçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Noter harçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
piğjer harçlar 
B ^ K A N — Kabul edilmiştir. 
Hiij-van sağlık zabıtası resmi 
£AŞKAN — Kabul edilmiştir. 
^MütüE, tuz, ispirto ve ispirtolu 
ijçMler ve revolver, fişek ve pat
la; iıcı maddeler 38 
BAIİK AN — Kabul edilmiştir. 
Tiitiiıı ve içkilerden alman mü
dafaa vergisi 9 
$4ŞKAN — Kabul edilmiştir. 

:it ve çakmak 1 
{İKAN — Kabul edilmiştir. 
im kâğıdı 
{İKAN — Kabul edilmiştir. 

e;iLin emlâk hasılatı 
SİKAN — Kabul edilmiştir. 
va] ve emlâk satış hasılatı 1 
SIKAN — Kabul edilmiştir. 
rahane ve damga matbaası 

hasılan 
KAN — Kabul edilmiştir. 

hî matbaalar hasılatı 
BALKAN — Kabul edilmiştir. 
I) mı un î mektebler hasılatı 
BALKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
960 000 

000 000 

500 000 

745 000 

600 000 

280 000 

615 000 

500 000 

350 000 

100 000 

000 000 

400 000 

800 000 

640 000 

850 000 

55 000 

60 000 

300 000 

500 000 

830 000 

50 000 

300 000 

730 000 

50 000 

13 000 

18 000 

F. 
30 

îıirâ 
150 000 Diğer müesseseler hasılatı 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
31 Konya ovası sulama idaresi ha

sılatı 40 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

32 Radyo hasılatı 700 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

34 Fenerler hasılatı mukabili alınan 650 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

35 Mükerrer sigorta şirketinden 
alınan 220 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

36 Mukavelenamesi mucibince Mu
sul petrollerinden alman 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

MALÎYE V. FUAD AĞRALI (Elâziğ) — 
Efendim; bütçenin heyeti, umumiyesinin müza
keresi esnasında Berç Türker arkadaşımız; Mu
sul petrollerinden alman hasılatın, Maliyece lâ-
zımgelen tedabir ittihazile, fazlalaştırılması yo
lunda bir temenni izhar etmişlerdir. Faslın un
vanında da zikrolunduğu veçhile bu, İngiltere ile 
akdedilen bir mukavelenameye müstenid mu
kannen bir şey olub 25 sene müddetle orada 
vukubulacak istihsalin % 10 u nisbetinde bize 
verilen bir paradır. Bunun arttırılmasına im
kân yoktur. Bu ciheti tasrihan arzediyorum. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Fasıl 
kabul edilmiştir. 

F. 
37 Hazine muamelelerinden müte-

vellid varidat 1 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

38 Tayyare resmi 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

39 Askerlik mükellefiyeti 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

40 Kıymetli evrak 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

41 Muayyen masraflar karşılığı 
varidat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

42 Eski alacaklar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

43 Cezalar 2 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

44 İstanbul Üniversitesi hasılatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

45 Müteferrik hasılat 3 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

46 İktisadî buhran vergisi 17 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

47 Muvazene vergisi 18 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

48 Hava kuvvetlerine yardım 
vergisi 12 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
660 000 

000 000 

000 000 

215 000 

240 000 

70 000 

000 000 

90 000 

000 000 

900 000 

000 000 

900 000 
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F. Lira 
49 Buğdayı koruma vergisi 8 400 ÜûÖ 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
50 Nâzım varidat — 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
(İkinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 

mı? Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde Kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — 1940 malî yılı içinde Osmanlı 
bankasile olan Hazine hesabı carisinden maada 
kısa vadeli avans ve hesabı cariler akid ve 
küşadma ve azamî bir yıl vadeli Hazine bono
ları ihracına Maliye veKili mezundur. Ancak 
hususi kanunların verdiği salahiyetler hariç ol
mak üzere tedavülde bulunacak Hazine bono
ları hiç bir zaman (4ü 000 000) lirayı tecavüz 
edemez. 

Hazinede mevcud millî esham ve tahvilât kar
şılık gösterilmek suretile teğmin olunacak 
krediler veya bunlarm satış bedelierile uzun 
vadeli Devlet tahvilleri mubayaasına veya bu 
bedellerle Hazinenin ortaklığı bulunan şirket
lerdeki iştirak hisselerini öaemeğe ve icra Ve
killeri Heyeti kararile bu kabil şirketlere aid 
hisse seneülerini satm almağa Maliye vekili me
zundur. 

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

MADDE 4 — Dairelerin, Devlet memurları 
aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 3656 
sayılı kanunun 19 ncu maddesine dahil müte
ferrik müstahdemleri ile mezkûr kanunun mev
zuu haricinde kalan memurları ve nakil vasıta
ları, bağlı (D) işaretli cedvelde gösterilmiştir. 

Muvakkat veya senenin bir mevsimine mah
sus hizmetlerle müstesna ve zarurî haller do-
layısile kadro dahilindeki memur ve müstah
demlerle ifası mümkün olmayan hizmetler için 
kadroya dahil olmaksızın aylık ücretli veya 
yevmiyeli müstahdemler kullanmak caizdir. 

Bu kabîl müstahdemlerin ücret ve yevmiye
leri münhasıran aid oldukları daire bütçelerin
deki muvakkat müstahdemler tertibinden ve
rilir. 

Fasıl numaraları ile unvanları bağlı (E) işa
retli cedvelde yazılı masraf tertiblerinden 
idaresi zarurî görülen muvakkat mahiyetteki 
hizmetler için kezalik aylık ücretleri veya yevmi
yeli müstahdemler kullanılabilir. Bunların kadro-
larile 3656 sayılı kanunun 13 ncü maddesi hü
kümlerine tâbi ihtisas mevkileri İcra Vekilleri 
Heyeti kararile tesbit ve müteakib yıl bütçesîle 
Büyük Millet Meclisine tevdi olunur. 

Yevmiye alan amele bu hükümden müstes
nadır. 

Masraf tertiblerinden idare olunacak hiz
metlerin, kadrolarının bütçede mevcud diğer bir 
hizmetin ifasına müteallik kadrolara ilâve ma
hiyetinde bulunmaması şarttır. 

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

MADDE 5 — Mahremiyeti veya amele yok
luğu gibi hususî ve zarurî hallerde tahkimat iş
lerinde çalıştırılacak erlere (20) kuruşu geçme
mek üzere yevmiye verilebilir. Verilecek yev
miyelerden hiç bir suretle tevkifat yapılmaz. 

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

MADDE 6 — Muhasebei umumiye kanunu
nun 29 ncu maddesi mucibince: 

1) Varidat nevilerinden her birinin müste-
nid oldukları hükümleri gösteren (O) cedveli; 

2) Hidematı vataniye tertibinden kanunla 
muhasas maaşların müfredatını havi (Ç) ced
veli; 

3) Gelecek yıllara geçici mukaveleler akdine 
mezuniyet veren kanunları gösteren (G) ced
veli; 

4) Maliye bütçesine konulmuş olan ihtiyat 
tahsisatından nakli caiz tertibleri gösteren (F) 
cedveli; 

5) Gümrük tarife kanununun 14 ncü maddesi 
mucibince kabulü muvakkat usulünden istifa
de edecek eşyaya aid (1) cedveli; 

Bu kanuna bağlıdır. 
Halı imalinde kullanılacak kaskam iplikle

rinin kabulü muvakkat usulünden istifade müd
deti, ilk gümrük muamelesi tarihinden itibaren 
iki senedir. 

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

MADDE 7 — Maarif vekâleti tarafından 
idare edilecek mekteb pansiyonları hakkındaki 
1838 sayılı kanunun bazı maddelerini değişti
ren 2005 sayılı kanunun 2 nci maddesi muci
bince pansiyoner talebeden almacak ücretler 
bağlı (M) işaretli cedvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 8 — 1940 - 1941 ders yılı içinde 
ücret ve masrafları Devlet tarafından verilmek 
üzere pansiyonu bulunan mekteblerde leylî 
meccanî okutturulacak talebenin adedi 1500 
olarak tesbit olunmuştur. Bu mekteblerde okut
turulmak üzere ders yılı zarfında Devlet hesa
bına ve 915 sayılı kanunun 2 nci maddesi hü
kümlerine tevfikan almacak leylî meccanî tale
benin Maarif vekâletince tensib edilecek bir kıs
mı umumî müsabaka ile, bir kısmı da lise ol-
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mayalı vilâyetlerde imtihana talib olan ve ka
nunu [mahsusunun tayin eylediği şartları haiz 
bulunan talebelerden müsabaka imtihanında ay
ni vjlâyel; talebeleri arasında en çok muvaffak 
ol&nİaraarı tefrikile bu vilâyetlere de talebe isa
bet eqLe|cek şekilde alınır. 

KAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? lki,dieyi yüksek reyinize arzediyorum 
KabuJ I eflenler ... Etmiyenler ... Madde kabul 
edilmişi 

m, 

Mf 
madde.ji 
kanuni 
(N) İş 

BA 
mı? İfL 
Kabul 
edilmiştir 

DE 9 — 2005 sayılı kanunun 3 ncü 
nucibince her yıl Muvazenei umumiye 
bağlanması lâzımgelen kadrolar ilişik 

01i cedvelde gösterilmiştir. 
7 — Madde hakkında mütalea var 
ı yüksek reyinize arzediyorum ... 

eldenler ... Etmiy enler ... Madde kabul 

KAN 
d deyi 

açılmış 
lira 
yonlajr^n 

B 
mı? 
Kab 
edilniWtit 

MjAJDDE 10 — 2005 sayılı kanun gereğince 
olan pansiyonlar gelirlerinden (40) bin 

^tynarak varidatı müsaid olmayan pansi-
açığını kapatmıya tahsis olunur. 

KAN — Madde hakkında mütalea var 
d deyi yüksek reyinize arzediyorum ... 
edenler ... Etmiy enler ... Madde kabul 

MADDE 11 — Bütçelerde geçen yıl borçları 
tertibime mevzu tahsisat kifayet etmediği tak
dirde^ jşfcu borçlar taallûk ettikleri hizmetlere 
tekabül etmek üzere cari yıl bütçelerine mevzu 
tahsilattan mezkûr tertibe Maliye vekâletinin 
muyîif ak sitile naklen tesviye olunur. 

muttBİif dairelerin 1928 - 1938 yıllarına aid 
olub Ida İVIuhasebei umumiye kanununun 93 ncü 
madötepi mucibince müruru zamana uğramıyan 
ve kış l ık lar ı taallûk ettiği yıl bütçelerinde 
meyctaa borçlar, dairelerin 1940 yılı bütçelerinin 
masrM tertibleri tasarruflarından borç fasılla
rına Maliye vekâletinin muva'akatile naklen tes
viye loumur. 

JBAİŞKAN — Madde bıkkında mütalea var 
mı? Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum ... 
Kat4l (îdenler ... Etmeyenler ... Madde kabul 

ptir. 
_ıEDE 12 — 1513, 2248, 2354, 2701, 2808 
kanunlara tâbi borçlardan tediyesi tahak-

[eiesek olanlarla 1938 malî yılı nihayetine 
tahakkuk ettiği halde henüz tahvile bağ-

lanmiajraş bulunanlar nakden ödenir. 
Ş]£AN — Maddeyi kabul edenler ... Etme-
... Kabul edilmiştir. 

AKAİDE 13 — 459 sayılı mahsubu umumî 
kampı uı La tâbi borçlar mukabilinde verilecek 
olan!tahvillerin, istihkak sahiblerine tevdiinden 
evvel miruru zamana uğramış kupon bedelleri-
le b^lajrdan (100) liraya kadar olan borçların 

tamamı ve bundan faala olanların (100) liradan 
aşağı kesirleri ve 3523 sayılı kanuna tâbi istih
kakların da (10) liradan noksan olanlarının 
tamamını ve (10) liradan fazla olanlarının 
(10) liradan aşağı kesirleri nakden ödenir. 

459 sayılı mahsubu umumî kanununa tevfi
kan verilen tahviller, Hazinenin 1927 malî yılı 
nihayetine kadar eşhası hakikiye zimmetinde ta
hakkuk eden alacaklarile mahsub edilebilir. Bu 
mahsubat nâzım varidat ve masraf hesablarmda 
açılacak maddelerde gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — 2518 sayılı kanun hükümleri 
mahfuz kalmak üzere dairelerin 1928 -1939 ma
lî yıllarına aid karşılıksız borçlarını, her daire
nin 1940 malî yılı bütçesi umumî tasarrufların
dan karşılık teğmini suretile o daire bütçesinde 
açılacak rakamsız bir fasla tahsisat kaydederek 
ödemiye Maliye vekili salahiyetlidir. Bu mad
de mucibince yapılacak tediyata aid ita emir
leri evvelemirde Divanı muhasebatın vizesine 
tâbidir. Divanın vizesine iktiran etmedikçe bu 
evrakın muhteviyata muhasibler tarafından tedi
ye olunamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Devlet memurları aylıklarının 
tevhid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanun
la zeyillerine bağlı cedvellerde yazılı memuri
yetlerden işbu kanuna bağlı (L) işaretli cedvel-
de derece, aded ve maaşları gösterilen memuri
yetler 1940 malî yılı içinde mevkuf tutulmuştur. 
Kadroları bu suretle mevkuf tutulan müstah
demler hakkında memurin kanununun muaddel 
85 nci maddesi hükmü tatbik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Gerek Devlet daireleri, ge
rek kambiyo kararnamelerinin hükümleri daire
sinde tahakkuk edecek ihtiyaçlar için verilecek 
serbest dövizlere aid olmak üzere, takvim yılı 
itibarile tanzim olunacak cedveller îcra Vekil
leri Heyetinin tasvibine arzolunur. 

Bu cedvellerin fasılları üzerinde tadilât ve 
münakalât icrası yine İcra Vekilleri Heyetinin 
kararma bağlıdır. Kambiyo teşkilâtının mesaisi 
ve kambiyo muamelâtı Başvekilin yakin mura
kabesi altında bulunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Millî ve metruk emlâk ve 
arazi satış taksit bedellerini vaktinde verme
yenlerin, bu borçları tahsili emval kanunu hü
kümleri dairesinde tahsil olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 
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İAADDE 18 — Ankara Yüksek ziraat ensti

tüsüne 2005 sayılı kanunun 2 nci maddesi hük
müne tevfikan yerli ve yabancı pansiyoner ta
lebe dahi alınır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — 788 sayılı Memurin kanunu
nun 20, 69 ve 88 nci maddelerile 912 sayılı 
ordu, bahriye ve jandarma zabitan ve memurini 
hakkındaki kanunun 1 nci maddesinin, Memu
rin kanununun 88 nci maddesine matuf hükmü 
ve 2, 9 ncu maddeleri ahkâmı 1940 malî yılında 
tatbik edilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Gümrük idhalât tarifesinin 
(328/A) pozisyonuna dahil matbaa kâğıdlarm-
dan gazete ve mecmua tabında kullanılmak üze
re 2465 tonu ile okul ders kitablarmın ve öğret
menler için Maarif vekilliğince neşredilen kitab 
ve dergilerin basımında kullanılmak üzere 
(328/A, B) pozisyonlarına dahil her nevi mat
baa kâğıdlarmdan 700 tonundan 1940 malî yılı 
içinde alınacak gümrük resmi, kâğıdlarda beşer 
santimetre fasılalı filigran çizgileri bulunmak 
şartile 100 kiloda 50 ve istihlâk vergisi de 100 
kiloda 80 kuruşa indirilmiştir. 

Bu suretle memlekete girecek kâğıdlardan 
Maarif vekilliğine aid olanları bu vekillik em
rine verilir. Gazetelere ve mecmualara aid olan
ların tevzi sureti icra Vekilleri Heyetince karar
laştırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Devletin tasarrufu altındaki 
tnukataalı ve icareteynli gayrimenkuller için 2762 
sayılı kanunun 27 ve 28 nci maddeleri mucibince 
icare veya mukataaların yirmi misli olarak ta
hakkuk ettirilecek taviz bedellerini her sene 
Maliye bütçesinin sonunda açılacak bir fasla 
tahsisat kaydetmek suretile azamî dört senede 
ödemiye Maliye vekili mezundur. 

Bu suretle tahsisat kaydedilib ödenecek mik-
dar hesabı katğide ayrıca gösterilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — Türkiye Cumhuriyeti Mer
kez hıfzıssıhha müessesesinin muhassasat ve ma
sarifi 1940 malî yılı içinde Sıhhat ve içtimaî 
muavenet vekâleti bütçesinden verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — 1980 sayılı Muvazene vergisi 
kanununun 10 ncu maddesinde yazılı müddet 
1 haziran 1940 tarihinden itibaren bir sene daha 
uzatılmıştır. 

-İÖ4Û 6 : İ 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi-

yenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 24 — 3525 sayılı kanunla tasdik 

olunan anlaşma ile teğmin edilen krediden Dev
let demiryolları umum müdürlüğüne tahsis edi
len kısımlara mahsuben mezkûr umum müdür
lükçe 1940 malî yılında doğrudan doğruya celbo-
lunacak her türlü malzeme ve vesait ve muhar
rik ve müteharrik alât ve edevatı gümrük res
minden ve gümrükte alman diğer vergi ve re
simlerden ve rıhtım resmile ardiye ücretinden 
istisna etmiye îcra Vekilleri Heyeti salahiyetli
dir. 

Bu suretle gümrüklerden geçirilecek eşyanın 
bir listesi Devlet demiryolları umum müdürlü
ğünce Gümrük ve inhisarlar vekâletine tevdi 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Devlet alacağma mukabil ge
çen ve eski senelerde tefevvüz edilmiş olan em
val bedellerinden Hazine alacağına tekabül 
eden kısımların aid oldukları fasıllara irad ve 
Maliye bütçesi sonunda açılacak hususî bir 
fasla tahsisat kaydi suretile mahsubuna Ma
liye vekili mezundur. 

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

MADDE 26 — 1055 sayılı kanunun muad
del 9 ncu maddesine tevfikan geçen ve eski 
senelerde hariçten getirilen iptidaî maddeler 
gümrük resmi ile muamele vergisinden öden
memiş olan mikdarlan nâzım varidat ve mas
raf fasıllarına kayid ve mahsub olunur. 

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

MADDE 27 — Hali tasfiyede bulunan İs
tanbul liman şirketinden tasfiye neticesinde 
tahakkuk edecek Hazine alacaklarını 1940 malî 
yılı varidat bütçesinde açılacak hususî bir fas
la irad kaydetmeğe ve Hazine borçlarını Ma
liye bütçesinde açılacak rakamsız bir fasla tah
sisat kaydederek ödemeğe Maliye vekili me
zundur. 

Bu suretle ödenecek paralar hesabı katğide 
ayrıca gösterilir. 

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

MADDE 28 — 3634 sayılı millî müdafaa 
mükellefiyeti kanununun 36 nci maddesi mu
cibince, millî müdafaa mükelefiyeti yolu ile 
alınacak hayvanların 1940 malî yılı fiati bağlı 
(O) işaretli cedvelde ve 38 nci maddesi mu
cibince alınacak motorlu vasıtaların fiati bağt 
lı (P) işaretli cedvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et, 
meyenler... Kabul edilmiştir. 
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İffADDE 29 — 3827 sayılı nakil vasıtaları 
hakkı: ıda:ri kanunun 11 nci maddesi mucibin
ce l&ajîye vekâletince satılacak vasıtalardan 
asgari miadını doldurmamış olanların, mez
kûr fk^ıuala emirlerine yeniden binek otomo-
biji tahsis edilen makamlara devrine Maliye 
veîrifi ine: sundur. 

BAgKkN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler. . Kabul edilmiştir. 

Bt3'|TÇ:3 En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) )_.! Dnmga resmine yapılan zam dolayısile 
küsura Msıl oluyor. Bunları kuruşa iblâğ için 
bir muladımin lâyihaya ilâvesini teklif ediyo-

î : 58 29-5-1940 O : 1 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

:cim ettik, lütfen okunsun. 
J.N — Encümen lâyihaya 30 ncu mad-

bir madde teklif ediyor, şimdi onu 

MADDE 30 —- 3828 sayılı kanunun 11 nci 
maddesi) mucibince alınacak zam ile damga 
resminin baliği bir kuruştan aşağı olduğu tak
dirde} ji1 inşa iblâğ olunur. Resim ile zam ye
kunuma* ı )ir kuruştan aşağı zuhur eden kesir
le^ d|e|İ:u]'uşa çıkarılır. 

B .̂§fKAN — Mütalea var mı? Yüksek re-
yiniz^ a:rz<diyorum. Kabul edenler... Etmeyen
leri.. dİHbıJl edilmiştir. 

tari 

Kabul 

MADDE 31 — Bu kanun 1 haziran 1940 
muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
mistir. 

MjADDS 32 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya ÖV!jaliye vekili memurdur. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
KabuT idil mistir. 

Biİtıje lâyihasını açık reye arzediyorum. 
îsimlejr inlihab dairesine göre alfabe sırasile 
okûn4c*]cHar^a(ia§lar lütfen Riyaset kürsüsü
nün so tondan gelib sağmdan gitmek suretile 
reylerdi I versinler. 

(Kocaeli intihab dairesinden reyler toplan
mağa t a ?lf di.) 

BAŞKAN — Rey vermeyen arkadaşlar var
sa rejfliainî lütfen versinler. 

Rey tojlama muamelesi bitmiştir. 
Rejy.erin neticesini arzediyorum : 
1940 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 

(34$)|z^t rey vermiştir. Nisab vardır. Binaen
aleyh jk a: m a (342) reyle ve mevcudun ittif akile 
kabul edilmiştir (Alkışlar). 

îtu^4meye devam ediyoruz. 
skeri fabrikalar umum müdürlüğü 1939 

malî fiiıİ 
kanuni iâyityası 
rv«4M'i 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 

M -N 

itçesinde değişiklik yapılmasına dair 
ve Bütçe encümeni mazbatası 

sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1939 malı 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 

kanun 
MADDE 1 — Askerî fabrikalar umum mü

dürlüğü 1939 malî yılı bütçesinin 1082 nci fas
lının 1 nci maddesi unvanı (Askerî mühendislik 
tahsili için Avrupaya gönderilecek subaylarla 
talebenin tahsisat, harcırah, masarifi zaruriye, 
okul ücretleri ve tedavi masrafları ile bunların 
memleket dahilinde ilim, lisan tahsili ve stajları 
için yapılacak masraflar) şeklinde değiştiril
miştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — 1 şubat 1940 tarihinden itiba
ren yapılacak tahakkuklar hakkında da bu ka
nun hükmü tatbik edilir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
.teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Emmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

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

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 
3 — Devlet demiryolları ve limanları işlet

me umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe ka
nunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/307) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mü
talea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum 
müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğünün 1940 malî üılı 
masrafları için bağlı (A) işaretli cedvelde gös
terildiği üzere (41 320 000) lira tahsisat veril
miştir. 

A - CEDVELÎ 
P. 
1 Ücret ve yevmiyeler 

Lira 
11 171 986 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

[1] 162 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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p. Lira 
2 Harcırah 239 238 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Ecnebi mutahassıslarla stajiyer 

memur ve müstahdemlerin ve ta
lebenin masrafları 196 150 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Tâli ücretler 1 128 560 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Memur ve müstahdemlere ve ai
lelerine yardım 1 256 124 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

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

7 isletme müstehlek malzemesi ve 
masrafları 6 509 097 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 Bakım ve teclid masrafları 11 599 153 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

9 Ecnebi demiryolu tesisatının isti
mali ve üçüncü şahısların hiz
metleri 35 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

10 Her nevi vergiler, maddî mükel
lefiyetler ve zarar ziyan tazminatı 79 580 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Muhtelif masraflar 235 485 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 Mubayaa olunan hat ve limanla
rın senelik faiz ve itfa karşılık
ları ve sair masrafları 4 471 290 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13 Demirbaş tezyidi 517 169 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

14 3071 sayılı kanunun 2 nci mad
desi mucibince Sivas cer atelyesi 
tezgâh ve sair tesisatı masrafı 120 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

15 3247 ve 3319 sayılı kanunlar mu
cibince mubayaa edilecek muhar
rik ve müteharrik edevat bedeli 
ile gümrük resmi ve sair masraf
ları 2 560 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

16 Ankara gar büfe ve gazinosu için 
mütedavil sermaye 20 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

17 3698 sayılı kanunun birinci mad
desi mucibince feribot ve tesisatı 
masraflarının faiz ve itfa karşı
lıkları 100 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

18 Trabzon - îran otobüs ve kamyon 
işletmesi masrafları 320 310 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

19 Akçakale hangarı inşaat masraf
ları karşılığı 1 750 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
20 1715 sayılı kanunun 8 nci mad-

desi mucibince Cumhuriyet Mer
kez bankasına verilecek itfa kar
şılığı 409 108 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edildi. 
MADDE 2 — Umum müdürlüğün 1940 malî 

yılı masraflarına karşılık olan varidat bağlı (B) 
işaretli cedvelde gösterildiği üzere (41 320 000) 
lira tahmin edilmiştir. 

B - CEDVELİ 

1 Demiryollar işletme hasılatı 39 840 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

2 Limanlar ve iskeleler hasılatı 700 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

3 Sıhhiye tevkifatı 320 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

4 Mütenevvi hasılat 430 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

5 Trabzon - îran otobüs ve kamyon 
işletmesi hasılatı 30 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Madde 2 tekrar okundu). 
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 

mı? Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Umum müdürlüğün 1940 malî 
yılı daimî memur ve müstahdemlerile nakil va
sıtaları kadroları bağlı (O) işaretli cedvelde gös
terilmiştir. 

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

MADDE 4 — Umum müdürlük tarafından 
işletilmekte olan demiryolları ile diğer motor
lu vasıtaların, liman, iskele ve maden ocakları
nın bütün varidat ve hasılatı bunlara mahsus 
kanun ve nizamnameler dairesinde tahsil olu
nur. 

Erzurum - Sarıkamış ve şuabatı demiryolla
rı için 1929 bütçesine bağlı (C) işaretli tarife 
ahkâmı 1940 malî yılında da tatbik olunur. 
Bu tarifede tadilât icrasma Münakalât vekili 
salâhiyettardır. 

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

MADDE 5 — (900 000) lirası umumî idare 
binası inşaatının ikmaline, (2 940 000) lirası 
muhtelif yerlerdeki (100) kilometrelik hattm 
tecdid, tahkim ve takviyesine, (1 057 000) lirası 
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taııamlayıcı tesisat ve inşaata, (90 000) 
Haydarpaşa deposunun tevsian inşasına, 

lirası Sivas atelyesinde yeni vagon 
v^ âtelyeler İ6İn tezgâh, takım ve teç-

(1 500 000) lirası muharrik ve müte-
ed^vat ile motorlu ve buharlı nakil va-

ombayaasma ve (370 000) lirası has-
nekâhathane inşaatile tesisat masraflarına 

üzere (8 000 000) liraya kadar ge-
geçici taahhüdat ve sarfiyat ic-

Umupı müdürlük mezundur. 
inal yılı nihayetine kadar hâsıl olan 
fazlalarından henüz tahsisat kaydedil

iri kdarlarla 1940 malî yılı masraf büt-
tassurufatı ve muhtemel veridat fazlası 

U,ahhüdlere karşılık tutulmuştur. 

muhtelif 
lirası 
(1143 
imaline 
hizat ve 
harrik 
srtalan 
tane, 
aid olmak 
lecek senelere 
rasına 

1930 
varidat 
meyen 
çesi 
mezkûr 

BÜT7E En. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— Hükümet teklifinin son fıkrası Encümenin 

kabul edildiği halde matbaada geçiril-
fıkranın da madde de dahil oldu-

teklifinae 
memiştir 
ğunu 

BAŞ 
tekrar j dkutuy 

arzddiirim 
İKAN 

MADDE 

CL 

binası, 
muhteli 
tecdid, 
muhtelif 
lirası 
(1 143 
imaline 
zat ve i 
edevat 
mubayaasına 
hathan 
üzere (8 
geçici 
müdürli 

1939 
varidat 
meyen 
çesi t 
mezkûr 

Bu 
kadar o 
bütçesini 
mek ve 
ettiği 
billeri 
masraf 
sisat 
retle 
yıllar 

BAŞ 
Kabul 

kay: 
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— O fıkra ile beraber maddeyi 
orum: 

5 — (900 000) lirası umumî idare 
Lrişajatmın ikmaline, (2 940 000) lirası 

yerlerdeki (100) kilometrelik hattın 
IjatıMm ve takviyesine, (1 057 000) lirası 

tamamlayıcı tesisat ve inşaata, (90 000) 
Hjaydarpaşa deposunun tevsian inşasına, 
0C0) lirası Sivas atelyesinde yeni vagon 
VB atelyeler için tezgâh, takım ve teçhi-

503 000) lirası muharrik ve müteharrik 
Ue Jnotörlü ve buharlı nakil vasıtaları 

ve (370 000) lirası hastane, neka-
(ikşkatile tesisat masraflarına aid olmak 
303 000) liraya kadar gelecek senelere 

t^hlıüdat ve sarfiyat icrasına Umum 
raezundur. 
alî yılı nihayetine kadar hâsıl olan 
z lalarından henüz tahsisat kaydedil-

kılarlarla 1940 malî yılı masraf büt-
rrufatı ve muhtemel varidat fazlası 
aihüdlere karşılık tutulmuştur. 

,rş ılıklardan, 1939 malî yılı nihayetine 
n varidat fazlası 1940 malî yılı varidat 
|e açılacak hususî fasla irad kaydedil-
asraf bütçesi tasarruf atı da taallûk 
illerden tenzil edilmek suretile muka-

jhiksjıda yazılı hizmetlerin her biri için 
bütçesinde açılacak hususî fasıllara tah-

id ve sarfolunur. Taahhüdlerin bu su-
kâr şıl anmayan kısmı idarenin müteakib 
bii1;ç(sine konacak tahsisat ile karşılanır. 

KAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. edan 

MADDİ! 6 — 1940 malî yılı nakdî muamelâ
tının teİYİıi ve (1 000 000) liraya kadar kömür, 
(1 50Q 000) liraya kadar malzeme stoku yap

mak için Umum müdürlük (3 000 000) liraya 
kadar kısa vadeli istikrazlar akdine ve banka
lar nezdinde hesabı cari açtırmağa ve Maliye ve
kili bu istikraza kefalet etmeğe mezundur. 

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

MADDE 7 — Devlet demiryolları şebekesi 
üzerinde 1940 malî yılı zarfında ücretsiz veya 
tenzilâtlı ücretle seyahat etmek salâhiyetini ha
iz olanlar bağlı (D) işaretli cedvelde gösteril
miştir. Devlet demiryolları ve limanları umumî 
idaresinin teşkilât ve vezaifine dair 1042 sayılı 
kanunun eşhas nakliyatına aid 24, 28 ve 34 ncü 
maddelerinin hükümlerile mezkûr kanunu mu-
addil 1483 sayılı kanunun 8 nci maddesinin 2 nci 
fıkrası hükmü 1940 malî yılında tatbik edilmez. 
1042 sayılı kanunun 25 nci maddesini muaddil 
3282 sayılı kanun ile posta kanununun 53 ncü 
maddesini muaddil 3108 sayılı kanun hükmü 
ve 21 haziran 1930 tarih ve 9623 sayılı îcra Ve
killeri Heyeti kararnamesinin 1 nci umumî mü
fettişe aid hükmü hariç olmak üzere diğer hü
kümleri bakidir. 

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

MADDE 8 — Devlet demiryolları ve liman
ları umumî idaresinin teşkilât ve vezaifine 
dair 1042 sayılı kanunu muaddil 1483 sayılı 
kanunun 8 nci maddesinin 1 nci fıkrasına tev
fikan idare encümenince verilecek muvakkat 
müsaadenamelerin adedi (700) ü geçemez. 

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

MADDE 9 — Aşağıdaki fıkralarda yazılı 
masraflardan her biri için konulan tahsisat 
kâfi gelmediği takdirde ilâveten sarfrna lü
zum görülecek mikdarı tediyeye Umum mü
dürlük mezundur. Husule gelecek tahsisat fark
ları hesabı katğide ayrıca gösterilir: 

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

hissesi, 
D) Reddiyat ve bilet satışı aidatı, 
E) îrad getiren emlâk resim ve vergileri. 
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 

mı? Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — 1932 malî yılı sonuna kadar 
sarfolunub da mahsubu v aP I lm a m ı§ bulunan 
mebaliğin mahsubu, eski seneler bütçelerinde 
kullanılmayan tahsisatı karşılık tutularak 1940 
malî yılı bütçesinde açılacak ayrı bir fasla 
masraf kaydi suretile icra olunur. 

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

MADDE 11 — Bu kanuna bağlı (A) işa
retli cedvelin 3 ncü faslının 3 ncü maddesine 
mevzu (20 000) lira Nafıa vekâleti 1940 yılı 
bütçesinin Yüksek mühendis mektebi ile Tek
nik okulu kısımlarında Nafia vekâletince lü
zum gösterilecek tertiblere tahsisat olarak ilâ
ve olunur. 

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

MADDE 12 — Devlet demiryolları memur 
ve müstahdemleri için haftada (5) ve ayrıca 
senede (300) kiloyu geçmemek üzere getirtile
cek erzak ve eşya meccanen naklolunur. 

Mahrukat tedariki müşkül olduğu Umum 
müdürlükçe tesbit edilen mahallerle ara istas
yonlarında bulunan memur ve müstahdemle
rin taleb edecekleri mahrukat evliler için 
(2000) ve bekârlar için (1000) kiloyu geçme
mek şartile ve nakil ücreti dahil edilmeksizin 
hesab olunacak maliyet üzerinden idarece teğ-
min edilir. 

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

MADDE 13 — 1932 -1939 malî yılları bütçe 
kanunlarının hükümleri 1940 malî yılı zarfında 
dahi devam edecek maddeleri bağlı (H) işaretli 
cedvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmıyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 14 — Bu kanun 1 haziran 1940 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 15 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

BÜTÇE En. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— Evrakı varidenin 7 numarasında Devlet de
miryolları ve limanları işletme umum müdür
lüğü 1939 malî yılı bütçesine munzam tahsisat 
verilmesi hakkmda bir lâyiha var, tevzi edil
miştir. Lütfen ruznameye almarak müzakere
sini rica ediyorum. Çünkü malî senenin bitme
sine iki gün kaldı. 

BAŞKAN — Encümen bu lâyihanın ruzna
meye alınarak müzakeresini teklif ediyor. 

Bu teklifi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

4 — Devlet demiryolları ve limanları i§letme 
umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesine mun
zam tahsisat verilmesi hakkında kanun lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası (1/421) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda mü
talea var mı? Maddelere geçilmesini yüksek re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar.... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesine munzam 

tahsisat verilmesi hakkında kanun 
MADDE 1 — 1939 malî yılı Devlet demir

yolları ve limanlan işletme umum müdürlüğü 
bütçesinin 8 nci faslının 2 nci (Üst yapının ba
kım ve tecdidi) maddesine (335 000) ve 3 ncü 
(Diğer tesisatın bakım ve tecdidi) maddesine 
(100 000) lira munzam tahsisat verilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Yüksek reyinize arzediyorum. Kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya 
Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar.. Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanm heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

Lâyihalara rey vermeyen zevat varsa lütfen 
reylerini versinler. Rey toplama muamelesi bit
miştir. 

Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1939 

malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanuna (306) mebus rey vermiştir. 
Nisab vardır. Kanun (306) reyle kabul edilmiş
tir. 

Devlet demiryolları ve limanları işletme u-
mum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanununa 
(313) mebus rey vermiştir. Nisab vardır. Kanun 
(313) reyle kabul edilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanları işletme u-
mum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesine mun
zam tahsisat verilmesi hakkındaki kanun lâyi
hasına (299) mebus rey vermiştir. Nisab vardır. 
Kanun (299) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka madde 
yoktur. Yarm saat 15 te toplanmak üzere ini
kada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,15 

[1J 173 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 



56 
yapıldı: i kır 

A -

rcı inikadın sonuna bağlı 150 sayılı muvazenei umumiye kanununda aşağıdaki düzeltmeler 

Adliye 
Maarif 

Maşriıf 
F. 127 
F. 127 
F. 18^ 
F. 300 
F. 339 

Sayıfa 
F. 53Ö 

F. 538 
F. 538 
F. 541 

541 

F. 54^ 

543 

F. 544 

544 

556 
558 
A^nİ 
110 
12İL 
128 
124 
626 
133 
134 

Cedvelinde : 

yjekâleti 
el :âleti 

»I. 
M. 
M. 
AL 

104 
M. 

ncü 

m. 
m. 

rcı 
nci 
DCl 
şet, 
rcı 
ncü 
rcı. 

î : 58 29-5-1940 
DÜZELTME 

C : 1 

Yanlış Doğru 

9 506 134 
17 555 835 

9 265 802 
17 796 167 

bütçesinde aşağıda düzeltmeler yapılmıştır 
1 Memurlar 12 420 
2 Müteferrik müstahdemler 20 940 
2 Daimî müstahdemler 
2 11 nisan 1934 

İnşaat ve tamirat 
(1 000 liradan aşağı 
ikinci kısım yekûnu 377 452 
Sıhhî müzeler 

M. 
M. 
M. 
M. 

4 560 
28 800 

277 452 

1 İşletme 300 
2 Tamir 1 000 
2 Sıhhat merkezleri 20 000 

M. 2 

M. 1 
M. 2 
M. 2 

Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 
Müteferrik müstahdemler 
11 nisan 1334 
İnşaat ve tamirat 
(1 000 lira ve daha aşağı 
İkinci kısım yekûnu 
Sıhhî müzeler (Fennî tesisat, demirbaş, ma
kine alât ve edevat, ilâç, idare masrafları, 
küçük tamirler ve müzeye müteallik sair 
bilûmum masraflar) 
İşletme 1 000 
Tamir 300 
Sıhhat merkezleri 18 200 

fasla aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 
3 Nakil vasıtaları işletme 

masrafı 1 200 
I Nakil vasıtaları tamir 

masrafı 
3 Leylî tıb talebe yurdu 

600 
275 000 M. 3 Leylî tıb talebe yurdu 272 900 

fasla aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 
i Nakil vasıtaları işletme 

masrafı 2 000 
5 Nakil vasıtaları tamir 

masrafı 100 
1 Devlet hastaneleri 1 250 000 M. 

fasla aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 
L Nakil vasıtaları işletme 

masrafı 6 600 
5 Nakil vasıtaları tamir 

masrafı 800 

1 Devlet hastaneleri 1 242 600 

ncı faslın birinci maddesi olan « Memurlar maaşı » rakamı 
nci faslın birinci maddesi olan « Memurlar » karşısındaki rakam 

faslın ikinci maddesi olan « Müteferrikmüstahdemler karşısındaki rakam 
sayıfadaki birinci bab yekûnu 
sayıfadaki birinci kısım yekûnu 
sayıfadaki üçüncü kısım yekûnu 
sayıfadaki umumî yekûn 
faslın birinci maddesi olan « Memurlar maaşı » karşısındaki rakam 
sayıfadaki birinci bab yekûnu : 
sayıfadaki birinci kısım yekûnu : 
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657 820 
52 320 
65 520 

7 670 578 
8 316 876 
757 971 

9 265 802 
6 839 060 
9 296 283 
9 577 511 
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658 nci faslın birinci maddesi olan « Maarif vekâleti (Hars ve meslek) karşısın
daki rakam 155 680 
140 nci sayıfadaki ikinci kısım yekûnu : 3 233 016 
olarak düzeltilmiştir. 
668 nci faslın 10 ncu maddesi şöyle olacak : 
Ankara konservatuvarı ve tatbikat sahnesinin bilûmum ücret ve masrafları 

690 nci fasıldan sonra şu kısım eklenecektir: 
Yedinci kısım 

Ankara Hukuk fakültesi 
Fasıl M. Lira 

691 Maaş ve ücret 
1 Tedris ve idare heyeti maaşları 
2 » » » ücretleri 
3 Müteferrik müstahdemler ücreti 
4 Muvakkat tazminat 
5 Askerî ders muallimleri ücretleri 

Fasıl yekûnu 

63 120 
38 460 
16 500 
12 780 
1 200 

132 060 

108 272 692 Fakültenin bilûmum masrafları 
[Yatılı talebenin iaşe ve sair masrafları da dahilJ 

Yedinci kışımın yekûnu 240 332 

152 nci sayıfadaki umumî yekûn | \ 17 796 167 
698 nci faslın birinci maddesi olan; « memullar » karşısındaki rakam 251 700 
Ayni faslın ikinci maddesi olan « Müteferrik müstahdemler» karşısındaki rakam 81 720 
700 ncü faslın birinci maddesi olan « memurlar » karşısındaki rakam 299 400 
Ayni faslın ikinci maddesi olan « müteferrik müstahdemler » karşısındaki rakam 95 940 
154 ncü sayıfadaki birinci bab yekûnu : 2 357 580 
156 nci sayıfadaki birinci kısım yekûnu : 2 508 458 
159 ncu sayıfadaki birinci bab yekûnu : 2 256 196 
160 nci sayıfadaki ikinci kısım yekûnu : 2 304 696 
174 ncü sayıfadaki üçüncü kısım yekûnu : 385 797 
831 nci faslın birinci maddesi olan « memurlar maaşı » karşısındaki rakam 180 300 
833 ncü faslın birinci maddesi olan « memurlar » karşısındaki rakam 504 960 
olarak düzeltilmiştir. 

1062 nci faslın unvanı (Müstahdemler ücreti) 
ve faslın maddeleri de aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir: 

Madde 

1 Daimî müstahdemler 253 880 
2 Müteferrik müstahdemler 130 000 
3 Muvakkat » 2 000 
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D i fyedvelindeki düzeltmeler: 

2 nci sayıfanm ikinci sütununda (İstatistik umum müdürlüğü) kısmındaki: «Mütercim (Ec
nebi mııhıbere memuru) aded 1, ücret 150» kalkacaktır. 

3 r.ci. sayıfanm birinci sütununda (Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlüğü, merkez) 
kısmı aşağıdaki şekilde düzeltilmiştir: 

Devlet Meteoroloji işleri umum müdürlüğü 

Memuriyetin nevi Aded Ücret Memuriyetin nevi Aded Ücret 

Merkez 
12 Cl 

.şmakinisti 
muhabereci 

Beşin 
mistir 

re grafiker 
• yardımcısı 
etler işletme ustası 
başustası 

Yazıcı a 
MotdrÇu 
Makinist 
Bülten müstahzrrı 
Motorcu 
Şoför 
Müvezzi 
Bekçe 
Hademe 
Kalojrijfe^ci ve rüzgâr aletleri ba 
kıcısı 
Bahçıvan 
Başhademe 

150 
120 
100 
120 

75 
120 
120 
100 
100 

90 
75 
35 
30 
30 

40 
40 
40 

Daktilo 
Alet sevMyatçısı 
Marangoz 

Baştelsizci 
Telsiz muhabereci 

» başmakinist 
» muhabereci 

Motorcu başustası 
Motorcu 
Hademe 

» ve bekçi 
Başrasatçı 
Rasatçı 

» 

» 

Taşra 

4 
1 
2 

3 
2 
3 
5 
3 
6 
26 
12 
3 
2 
12 
23 
41 
74 

75 
75 
65 

130 
100 
120 
90 
100 
75 
20 
25 
150 
50 
40 
30 
20 
15 

Dördüncü sayfanın ikinci sütunundaki (merkez daireleri muhasebe müdürleri) kısmında: 
daktilo adedi (17) olarak düzeltilmiştir. 

cı 

Alyni 

ve «IV [ej: 
(2) r ika 

sayfanın ikinci sütununda (millî emlâk müdürlüğü) kısmı aşağıdaki şekilde düzeltil-

Aded Ücret 

Daktilo 
» 

Elektrikçi 
» 

Bina tamircisi 
Bekçi ve korucu 

» 
Odacı 

3 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
11 
10 
3 

85 
75 
100 
75 
100 
60 
35 
30 
25 
35 

sayfada: vilâyetler, hukuk müşavirliği, kısmındaki; 60 lira ücretli (4) ve (50) lira ücretli 
(1) jnuakkib olmuştur. 

Yejdinoi sayıfanm birinci sütununun başlığı şöyle olmuştur: 
Gümrük kursları 
Giimrük muhafaza genel komutanlığı 

Irk ez ve taşranın nakil vasıtaları kadrosu» serle vhasile ayni sütunun nihayetinde (1) ve 
nlarile gösterilen haşiyeler kalkacaktır. 
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Sekizinci sayrfanm birinci sütununda: «Birinci umumî müfettişlik» kısmının sonuna şunlar 

eklenmiştir: 
Aded Ücret 

Şoför 80 
60 

. Ayni sütunda: «Trakya umumî müfettişliği»; «ikinci umumî müfettişlik» olacak ve bu kısma 
(Odacı) dan sonra: 

Aded Ücret 

Şoför 80 
60 

vfc Üçüncü umumî müfettişlik kısmma (Odacı) dan sonra: 
Aded Ücret 

Şoför 80 
60 

Dördüncü umumî müfettişlik kısmma, (Odacı) dan sonra: 
Aded Ücret 

Şoför 80 
60 

16 ncı sayrfanm birinci sütununda; (70 lira ücretli bir aded makinist) ten sonra : Hademe 
aded 1, ücret 40 eklenmiş, 

Bundan sonra gelen 30 lira ücretli bir hademe, 3 hademe olmuş 
ve ayni sütunda; nisa gardiyanlarından sonra (40) lira ücretli bir aşçı ilâve edilmiştir. 

18 nci sayrfanm ikinci sütununda (Kitab vematbua toplama müdürlüğü); (Derleme müdür 
lüğü) olmuştur. 

21 nci sayrfadaki (Leylî talebe) başlığından evvel şu kısım konmuştur: 

Ankara Hukuk fakültesi 
Aded Ücret 

Kaloriferci 
Elektrikçi 
Daktilo 
Kalorifer yardımcısı 
Aşçı 
Bahçıvan 
Aşçı yamağı 
Hademe 

> 
» 
» 
» 

2 
3 
6 

10 
10 
10 

100 
80 
75 
60 
50 
50 
30 
40 
30 
25 
20 
15 
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ulunda (Leylî talebe başlığı altındaki kısımda : Yüksek öğretmen okulu karşısındaki ra

kam 1̂ 2 <|ılmuş, 
sayıfanm birinci sütununda (Samsun mmtaka liman reisliği) kısmı sonuna odacı 

:ret 20 ilâve edilmiştir. 
ayıfanm ikinci sütununda (Zat işleri levazım müdürlüğü kısmında) 60 lira ücretli bir 

adedi başcdacı; 60 lira ücretli bir aded bahçıvan olmuştur. 
28 nci sayıfanın ikinci sütununda (Sütçülük ustabaşısı aded 1, ücret 60 dan sonra şunlar ilave 

edilmi 
Büjincii smrf laborant aded 5, ücret 75. 
tkİKİ imıf laborant aded 45, ücret 60. 

Q.<:U sayıfanm ikinci sütununda; talebe aded 70 den evvel şu kısım ilâve edilmiştir: 
Memuriyetin unvanı Aded Beheri 

Aşçıbaşı (3 yamağile beraber) 
Aşçı muavini 

» çırağı 
Bulaşıkçı 
Başgarson 
Garson 
taşe muamelât memuru 
İaşe ambar memuru 

1 
1 
7 
4 
1 

12 
1 
1 

130 
50 
20 
25 
80 
20 
70 
60 
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Nakü vasıtaları kadrolartndakı düzeltmeler : 

Sayıfa 3 2 - 3 3 « Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü » serlevhasından evvel şu kısım 

Aded Numarası Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen hizmetin mahiy 

2514 Hizmet kamyonu Opel Blitz 4189 Başvekâlet Devlet matbaası R 
gazete tevziatı ve evrakı matbu 
icabında işçilerin nakliyatında 
lanılır. 

35 Motosiklet Harley Davidson 3704835 » » » Evrak tev 

Aded Numarası Nevi Markası Motor 

32 nci sayıfadaki 1 149 Motosiklet Harley 38.WD 
28 Bisiklet N. S. N. ya ka 

paran 

36 - 37 Sayıfadaki (Emniyet umum müdürlüğü) kısmmdaki Aded 1, No. 1707 Ford otomobili 
sonra şu kısım ilâve edilmiştir : 
Aded Numarası Nevi Markası Mubayaa bedeli Mubayaa tarihi 

1 25163 Otomobil Panaac 3 200 10 -11 -1938 
1 16795 » Linkolm 2 850 1-10-1937 

ilâve edilen iki otomobil evvelki üç otomobil ile beraber büyük bir paranteze alınmış ve b 
yıfadaki (Emniyet müdürlüğü) 

tabiri (Ankara takib) şeklinde düzeltilmiştir. 

39 - 38 nci sayıfanın sonuna aşağıdaki kısım ilâve edilmiştir : 
Aded Numarası Nevi Markası Tahsis edilen hizmetin mahiyeti 

f 16237 1 
j 660547 I 
| 505601 | 

8 •{ 665536 [ Motosiklet sepeti B.N.V. İşbu motosikletler yeni mubayaa edilmiş o 
j 660687 | vilâyetlere tevzi edilecektir. 
| 505548 i 
i 660623 | 
I 660620 J 
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41 - 4C nci sayıfalarda Hariciye vekâleti kısmında (Evrak posta servisi için); 
(Vaka! et evrak posta servisi için), 
Ayni sayıfanın 14 ncü satırındaki (Exeleut), (Exelent) olmuştur. 

sayıfanın Sıhhat ve içtimaî muavenet kısmında 19 ve 21 nci satırlardaki (9) rakamları 

sıyıfanm 24 ncü satırında (14 - 7 -1934) tarihi (14 - 7 -1936) olmuştur. 
44 ncü sayıfanın (Mubayaa bedeli) sütununun 5 nci satırındaki (1703) rakamı, (1703,50) 

kalkmış 
Ayşi 
45 

olmuştur 
44 

muştur 
Ayini 3asımda (İstanbul ceza evi tevkifi ...), (İstanbul ceza ve tevkif ..), 
Aytıi sayıfanın son satırındaki marka sütununda (Dizel), (Avan) olmuştur. 

sjayıfanın sondan üçüncü satırı kamilen kalkmış ve yerine şu kısım eklenmiştir: 

Nevi Tahsis edilen hizmetin mahiyeti Aded 

4? 
muştu^ 

40 nci sayfada Nafia vekâleti serlevhası altındaki sütun büyük bir paranteze alınmış ve 
parantezin karşısına (birer) kelimesi yazılmıştır. 

Ayüi sayfanın nihayetine şu kısım ilâve edilmiştir. 

Aded 

\Z 

ime s: 
5İ 

keli 

a 
para] 

İ5J 
(Eaıfc 

v^ 

71 

4S> nci sayıfalarda Adliye vekâleti kısmında marka sütunundaki (Indion), (İndian) ol-

46 

4İE 

Kamyonet Ankara inşaatı cezaevi nakliyatına mahsus (yeniden mubayaa edilecektir) 

nci sayfanın başındaki (1 aded motorlu kayık) in markası înternatyonal îskanoliya ol-

Nevi Tahsis edilen hizmetin mahiyeti 

E inek atı Yol inşaatının kontrolünde 

50 nci snayfanın birinci satırında (70 kamyonet), (7 kamyonet) ve 12 nci satırında (Avale) 
[Adala), sondan 9 ncu satırda (sulanması etüdleri), (sulanması etüdleri ile), 

^ıdan 7 nci satırda (sakarya membamda), (sakarya mansabında), 
an 5 nci satırda (Çarumda), (Çorumda) olmuş ve 50 nci sayfanın sol tarafından büyük 

ez açılarak parantezin karşısına (Birer) kelimesi yazılmıştır. 
5c ncü sayfanın (10) ncu satırında (Kamyonet), (Kamyon), 18 nci satırdaki (Kamyon), 

$6not) olmuştur. 27 nci satırdaki (Ford) karşısına şu motor numarası konmuş: 6049/6050, 
52 nci sayıfa sol tarafından büyük bir parantez içine alınarak karşısına (birer) kelimesi ya-
İX. 
55 nci sayıfanın ikinci ve üçüncü satırların daki (adet) sütununa (1) rakamı yazılmıştır. 

sıyıfanm (Iktısad vekâleti) kısmında (motor numarası) sütununun 7 nci satırındaki 
21Ş) rakamı (478 216), 

ncü sayıfanın birinci satırında (Matör), (Motor) olmuş. 
slayıfanm 6 nci satırında (Nevi) sütununda (N. S. U.) yerine (Bisiklet) yazılmıştır. 
a ı bir satır sonra (Marka) sütununda (Lans), (Lanz) olmuş, 

-7J sayıfa ikinci satırındaki (1931 Lanz) karşısına motor numarası olarak (79 703) raka-

*63 

mı ko imiş tur 
nci sayfanın (Mubayaa bedeli) sütununun 12 nci satırında (1624), (1625) olmuştur. 
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70 nci sayıfada (Nevi) sütunundaki (bir adet üç küçük otobüs) den sonra ki kısım şöyle ola

cak: 
Aded Nevi Motor No. 

1 7 otobüs 
1 8 küçük otobüs 
1 9 » » 18/4465823 
1 10 otobüs 
1 11 otobüs 
1 13 küçük otobüs 
1 16 » » 
1 17 otobüs 
1 18 küçük otobüs 
1 » » 

71 nci sayıfanm sondan sekizinci satırında (19-1-1939) tarihi (10-1-1939), 
73 ncü sayıfanm sondan altmcı satırında (18/4. 34. 246) rakamı (18/4. 342. 246), 
74 ncü sayıfanm (Markası) sütunundaki (Wandorer), (Wanderer), 
76 ncı sayıfadaki (Bir aded atlı araba) nın mubayaa bedeli (90) lira olmuştur. 

76 ncı sayıfada (Aded 1 atlı araba) dan sonra 
Tahsis edilen hizmetin 

Aded Nevi mahiyeti Miadı Mubayaa bedeli 

1 Yük arabası Eşya naklinde — 40 

78 nci sayıfanm 4 ncü satırında (Bağlı müessese...), (Etibanka bağlı müessese...) olmuş, 
79 ncu sayıfanm sondan altıncı satırmda (Miadîı) kelimesinden evvel (Dört sene) kelimeleri 

konmuştur. 
80 ninci sayıfanm (Markası) sütunundaki (Hammağ), (Hanomağ) olarak düzeltilmiş, 
Aynı sayıfanm (Ergani bakırı T. A. Ş.) başlığı kalkmıştır, 
81 nci sayıfadaki (Tahsis edilen hizmetin mahiyeti) sütununda satır arasındaki boşluklara 

(3 sene) kelimeleri konmuştur. 
85 nci sayıfanm (Tahsis edilen hizmetin mahiyeti) sütununda 20 nci satırda (Numaralı) dan 

sonra (Bir sene), 
34, 35 nci satırda (Numaralı) dan sonra (Dört sene), 
36 ncı satırda (mubayaa edilmiş bir aded) den, sonra (1936), 
42 nci satırda (numaralı) dan sonra (dört sene), 
43 ncü satırda (1 aded) den sonra (1939) kelimeleri ilâve edilmiştir. 
86 ncı sayıfanm 6 ncı satırında (5 ve 3 tay), (5 at ve 3 tay), 
Ayni sayıfanm 11 nci satırmda (Thorngeraft), (Thornycraft) olarak düzeltilmiş ve (mo

tor numarası) sütununun 9 ncu satırındaki (L) harfi kalkmıştır. 
87 nci sayıfanm 10 ncu satırmda (3 sehemmiyatlı), (3 sene miadlı) olmuş, 
Ayni sayıfanm 30 ncu satırındaki açıklığa (4 sene) kelimeleri konmuştur. 
31 nci satırdaki (200) rakamı, (2200) olmuş, 38 nci satırdaki açıklığa (4 sene) kelimeleri 

konmuştur. 
88 nci sayıfanm ikinci satırında (lâstik teker), (lâstik tekerlekli), 
3 ncü satırında (tek at), (tek atlı) olarak düzeltilmiştir. 
90 ncı sayıfanm 9 ncu satırında (30 rakamı) diğer rakamlarm hizasma gelecek ve rakamın 

karşısındaki (çamur buharı), (çamur dubası) olacaktır. 

— 372 — 

Mubayaa 
tarihi 



91 
ve 12 

92 
94 
97 

(1938 
98 nci 

zeltilnistir 
10) nçü sayıfanm (markası) sütununun 11 nci satırında caizenin önüne (A. A.) harfleri kon

muştur. 
Asni Sayıfanm (Motor numarası) sütununun 15 nci satırmdan sonra (8 N. 17758) rakamı, 

103 nci i sayıfanm sondan 15 nci satırmda (İstanbul Büyükdere köy orman fabrikası) yeri
ne (İstanbul Büyükdere Bahçeköy orman fakültesi) cümlesi konmuştur. 

1103 m5İ sayıfanm (nevi) sütununun 9 ncu satırındaki (20 kamyon), (30 kamyon), 
p. nci| satırındaki (2000 kamyon), (2020 kamyon) olacaktır. 

E 

Benci 
LSL 

1131 
Fası 

4 
edilmi 

[ncu 
§tir 

Fası 
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sayıfanm (miadı) sütununun başmdaki 15 rakamının karşısma (sene) kelimesi konacak 
satırındaki (5) rakamı, (15) olacaktır. 
sayıfanm sondan 9 ncu satırındaki (Douts) kelimesi (Deutz), 

nc% sayıfanm son satırındaki (O. M. C.)> (G. M. O.),. 
sayıfanm (inşa tarihi ve ismi) sütununun sondan ikinci satırmda (1938 Arhava), 

Ar|ıavi), 
sayıfanm (numarası) sütununun 7 nci satırındaki (10322) rakamı, (0322) olarak dü-

ncı 
nci 
nci 

- Cıdvelindeki düzeltmeler : 

sayıfadaki fasıl 1135 unvanile beraber kalkmıştır. Fasıl şöyle olacak: 
Hadde 

1 Radyo difüziyon istasyonlarile stodyolarm her nevi işletme masraflarile tamiri, 
malzeme, elektrik ceryan bedelleri ve tenvir, teshin masrafları, ses ve söz ar-
tistlerile konferansçıların yevmiyeleri ve bilûmum âlât ve eşyayı fenniye ve mu-
sikiyenin mubayaa, tamir, nakil ve kiralama ve saire masrafları 

sayıfada (Ticaret vekâleti) serlevhasınm altına birinci satır olarak şu kısım ilâve 

78 S Jîanat modelleri mubayaa, tevzi, teşhir, neşir ve propaganda masrafları 

- Cedvelindeki düzeltmeler 

Ü(ünoü sayıfanm dördüncü satırmdan sonra şunlar ilâve edilmiştir : 
Tarihi Nevi Numara Hulâsa 

24- 5 - İ940 Kanun 3840 2395, 2729 sayılı kanunlarm tadili hakkında 
11 nci sayıfa (Muamele vergisi) serlevhası altındaki birinci satırdan sonra gelen 
10-5-1934 
23-12 1934 
15-12 1934 
14-6-1935 tarihlerile karşılarındaki rakam ve satırlar kaldırılmıştır. 
12 nci sayıfadaki 
12-6- 1937 
26-6 1938 
29-6-1938 
5.1-1940 

30-7-1938 
|5 - 8 • 1938 

15^12 1938 
24-9 1938 
6 İ11939 

llJ-5 1939 

373 
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16-6-1939 tarihlerile karşılarındaki satırlar tamamen kaldırılmış ve nihayetine şu kısım ek

lenmiştir : 
Tarihi Nevi Numara Hulâsa 

28 - 5 -1940 Kanun 3840 Muamele vergisi kanunu 

13 ncü sayıfanın (Kara, deniz av vergileri) serlevhasından evvel şu kısım eklenmiştir : 
Tarihi Nevi Numara Hulâsa 

24 - 5 -1940 Kanun 3841 Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması hak
kındaki 2731 sayılı kanunun bazı hükümlerini 
değiştiren kanun 

14 ncü sayıfadaki (Sefineler rüsumu; serlevhasından evvel şu kısım eklenmiştir : 
Tarihi Nevi Numara Hulâsa 

24-5-1940 Kanun 3842 Muayyen tarifeli vesaiti nakliye ile seyahat 
eden yolculardan alınacak nakliye resmi hak
kındaki 472 sayılı kanunu tadil eden kanun 

36 ncı sayıfanın sondan iki satırı kaldırılmıştır. 
35 nci sayıfanın sondan üçüncü satırı kaldırılmıştır. 
38 nci sayıfanın (numara) sütununun 10 ncu satırındaki (3780) rakamının altına (3788) ra

kamı konmuştur. 

Ayni sayıfanın (tarihi) sütununun 11 nci satırı olan (27 - 3 -1940) la başlayan satırdan sonra 
şu satır ilâve edilmiştir : 

Tarihi Nevi Numara Hulâsa 

28 - 5 -1940 Kanun 3843 Muamele vergisi kanunu 
39 ncu sayıfanın sondan üçüncü satırında (15 - 5 -1934) le başlayan satır kaldırılmıştır. 
40 ncı sayıfada : 
12 - 6 -1937 
29-6-1938 

5-1-1940 tarihlerile başlayan satırlar kaldırılmış ve (müteferrik hasılat) serlevhasından ev
vel şu kısım eklenmiştir : 

Tarihi Nevi Numara Hulâsa 

28-5-1940 Kanun 3843 Muamele vergisi kanunu 

44 ncü sayıfanın sonuna şu kısım eklenmiştir: 
Tarihi Nevi Numara Hulâsa 

17 - 5 -1940 Kanun 3828 Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resim
lere zam icrasına ve bazı maddelerin mükelle
fiyet mevzuuna alınmasına dair kanun 

M - Cedvelindeki düzeltmeler : 

Birinci sütundaki (İzmir okulları) karşısındaki rakam (210), 
İkinci sütundaki (Bursa kız öğretmen okulu) karşısındaki rakam (170), 

ve bu sütunun nihayetine (Antalya lisesi lira 165) olarak düzeltilmiştir. 
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% V Codvelindehi düzeltmeler : 

3 ncü sayıfada (Dahiliye vekâleti) serlevhasından evvel şu kısım eklenmiştir 

Gümrük muhafaza genel komutanlığı 1940 yılı (L) cedveli 

D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

4 ncu 
İkinci 

D. 

İcra 

7 Ba 
8 

10 
11 
12 
13 
14 

6 
9 
8 

11 

111 

sayıfanın; birinci sütunundaki; derece, 5, 6, 6, 5 le başlayan satırlarla 
sütunundaki derece 10 la başlayan satır kaldırılmıştır. 

Müdür 

Tibib 

11 
11 

12 
12 

13 

14 

15 

Kaptan 
1. Sınıf yaya ve atlı mıntaka ve 
muamele memuru 
Deniz motor makinisti 
2. Sınıf yaya ve atlı mıntaka ve 
muamele memura 
1. Sınıf yaya ve atlı muhafaza 
ve muamele memuru 
2. Sınıf yaya ve atlı muhafaza 
ve muamele memuru 
3. Sınıf yaya ve atlı muhafaza ve 
muamele memuru 

1 

6 
4 

17 

18 

20 

45 

30 

30 
25 

25 

20 

15 

10 

5 nci sayıfanm (Tapu kadastro umum müdürlüğü) serlevhasından evvel şu kısım eklenmiştir: 

Hukuk mezunu kâtibler 

Memuriyetin nevi Aded Maaş D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

şkâ|tib ve muavinleri 
» » 

ıjnemuru ve muavinleri 

Ceza ve tevkif evleri 

1 
2 

16 
15 
3 
5 

10 

1 
1 
1 
2 

60 
50 
35 
30 
25 
20 
15 

70 
40 
50 
30 

12 
13 
15 
10 
12 
5 

5 

6 

6 

Memur 
Kâtib 

Hesab memuru 
» » 

İkinci umumî müfettişlik mü
şaviri 
Üçüncü umumî müfettişlik mü
şaviri 
Üçüncü umumî müfettişlik mü
şaviri muavini 
Vilâyet ve komutanlık meha-
kim şubesi muavini 

25 
20 
10 
35 
25 

80 

80 

70 

70 
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Ayni sayıfanm ikinci sütununda (Maarif vekâleti) serlevhası altındaki cedvel kaldmlmış ve 

yerine aşağıdaki cedvel konmuştur: 

D. Memuriyetin 

Maarif müdürleri ve ö 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
13 

8 
9 

10 
11 
12 

6 

I). 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
12 
13 

Öğretmen 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Dahiliye 
» 
» 
» 
» 

şefi 
» 
» 
» 
» 

ncı sayfanın ikinci 

Memuriyetin 

Muallim 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Memur 
» 

nevi 

ğretmenlerle 

sütununda 

nevi 

Köy enstitüleri 

Aded Maaş 

j memurlar 
10 
34 

163 
110 
167 
129 
225 
444 

1622 
54 
4 
5 
7 
3 

15 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
20 
50 
40 
35 
30 
25 

(Nafia vekâ 

Aded 

16 
18 
17 
10 
25 
46 
23 
26 
71 
48 
10 
8 
2 

Maaş 

90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 
20 
15 
25 
20 

D. 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

İdare memuru 5 50 
» » 5 40 
» » 12 35 
» » 4 30 
» p 155 25 
» » 175 20 
» . » 30 15 

Bölge sanat mektebleri ile krz enstitüleri ve 

4 
6 
9 

13 

kız sanat ve diğer meslek ve akşam 
mektebleri 

öğretmen 2 90 
» 1 70 
» 16 40 
» 3 20 

leti) serlevhasından evvel şu kısım eklenmiştir: 

D. 

2 
3 
4 
5 
6 
6 
8 
8 
9 

10 

Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Ankara Hukuk fakültesi 

Ordinaryüs profesör 1 125 
» » 2 100 
» » 4 90 

Profesör 1 80 
•» 2 70 

Doçent 2 70 
» 1 5P 

Asistan 3 50 
» 3 40 
» 2 35 

O - Gedvelindeki düzeltmeler: 

Bu cedvelin (Hayvan hizmeti) sütunundaki dördüncü satır şöyle olmuştur: Sahra top (Diİ>) 
ağırlığı en aşağı 500 kilo vasati fiat 400 lira, 

altındaki satır da şöyle olmuştur: Sahra top (Çengel ve şivgar), 
Aynı sütunun sekizinci satırı da şöyle olmuştur: Sv. makinalı beygiri, 

P - Cedvelindeki düzeltmeler : 

(Lira) sütununun 6 ncı satırındaki (10 000) tralrtör, (4 000) olmuş ve cedvelin sonundaki (50) 
bisiklet kalkmıştır. 
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malî yılı muvazenei umumiye kanununa verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 
Aza adedi : 429 

Reye iştirak edenler : 342 
Kabul edenler : 342 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 86 
Münhal) er .- 1 

/ Kabul 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşıb 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Sun er 
Salih Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Canibe! 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi yeşil-
yurd 
tbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atrf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

edenler j 
Çanakkale 

Atıf Kamçd 
Hilmi Ergeneli 
Reşfid Nuri Gtintekin 
RUMI hi Bulayırh 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmı örkün 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya îsfendiyaroğlu 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çornm 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
îsmet Eker 
Mürir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

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

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. tbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazrm Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Zülfü Tiğrel 
Edime 

Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

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

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

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

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
izzet Arakan 
Osman Işm 
Yusuf Ziya özer 

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

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. ihsan Sökmen 
îsnıaiî Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 

Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
\ 7.7.0i Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdı Selçuk 

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

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Sina si Erel 
Faîkihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
tbrahim Alâettin Gövsa 
Sadol tin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Ben al Anman 
Halil Menteşe 
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Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Ralhmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri T amaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

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

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
tbrahim Dıblan 
tbrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Snlâh Yargı 

1940 C : 1 
Konya 

Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Muhlis Erkmen 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

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

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

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Man sur Bozdoğan 

Memed Erten 
Mardin 

Hasan Menemencioğlu 
trfan Ferid Alpay» 
Rıza1 Erten 

Muğla 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Ora«l 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarean 

Rite 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dil em re 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fıralt 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yeğen a 
ibrahim Mete 
Sinan Tekeli oğlu 
Şemsa tşcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinoh 
Cemal Aliş 

378 



Cemill May 
Hulûs| Örucoğlu 
Yusuf | Kemal Tengir-
şenk 

Si MS 
Abdurraîımjın Naci De-
mirag 
Gl. Aki^ Öztekin Er-
demgil 
Hikmet 
ismail) M|embd Uğur 
Meflgujba Gürleyük 
Mitat Şİkrii Bleda 
Remzi İÇ Sine: ? 
Şemsettin C-ünaltay 
Ziya Brşarıı 

Tekirdağ 
Cemil t fyba din 

Afyon Rarahisar 
izzet Alkosman 

Dr. Hüfeamlettin Kural 

Aka Gündüz 
Falih 
ismet 
Rifİt 
Yahya 

Dr. Ceıjıal 
Tayfuf 

Agâh jS 
Dr. 
(Rs*\f. 

Ma: iı 

Kâz cm Gl 

Kasım Gül&k 

Süreyyş, 
Tevfik) 

Dr. Einpb 
(M.) 

Dr. Zihılıi Üta 
Fethi Okyar 

An/cara 

B;fk] 
inönü 
Araz 

(P-aljb 
Anialya 

Ay d 
ırrı 

art 

3alı 

Bili 

Bi\ 
ö 

Atay 
(Rs. C.) 

Kargı 
fa 

Tunca 
Sökmen 

m 
Levend 
Germen 

kesir 
Pzaüp 
cik 

lis 
ıgeevren 

flemOli 
Bolu 

Cemal Şada 

en 
(V. 

î : 58 
Faik öztrak 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

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

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz ^ 

29-5-1940 O : 1 
Salise Abanozoğlu 
Sırn Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

TJrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ulgen 
Sami Işbay 
Şeref Uluğ 

Yan 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arva* 
Münib Boya 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Bursa 

Gl. Naci Tmaz 
Muhittin Baha Par» 

Çanakkale 
Avni Yukaruç • 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us (Mezun) 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçuka 

Diyarbakır 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 

Giresun 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli (Hasta) 

İçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Salâh Cimcoz 

îzmiir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 

Kars 
Hüsrev Kızıldoğan 
(ML) 
KaShraman Arıklı 
Şerafettin Karacan 
Zehni Orhon 

Kastamonu 
Rauf Orbay 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak (M.) 
Ragıb Akça 
Orgenerali Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırn Içöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasam Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziyaı özençi 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaişı 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (Hasta) 

Malatya 
Vasıf Çmay 

Maras 
Hasan Reşid Tankut 
Ziya Kayran (Mezun) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin (Mezun) 
Gl. Seyfi Düzgören 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. îzzeddin Çalışlar 
(M.) 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay-
(M.) 
Hazim Tepeyran f 

Ordu 
Ali Canib Yöntem (M.) 

Rize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
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Zühtü Dumkan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 

ismail Safa ÖEİer 
(M.) 

Siird 
Hıılki Aydın (Mezun) 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 

Sivas 
Atıf Bsenbel 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 

Trabzon 
Hamdı Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 

Tunceli 
Mitart Yenel 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nuna verilen reylerin neticesi 

( Kamın kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Beıç Türker 
Cemal Akç*n 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 

Ağr% 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belfcis Baykan 
Dr. Taptas 
Eşref Dentirel 
Fevzi Dalda! 
Muammer Eriş 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 

Aza. adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 306 

Kabul edenler : 306 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler 0 
Reye iştirak etmeyenler : 122 

Münhaller : ] 

/ Kabul 
Numan Aksoy 
Türkân örs 

Aydtn 
Dr. Hulusi Alat&ş 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topçoğlu 
Nuri Göktepe 

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

Bilecik 
Dr. Muhlis Suaer 
Salih Bozok 

Bmgöl 
Feridun Fikri 
Ncemeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 

edenler j 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Lûtfi Gören 

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

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

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

Çanktrt 
Dr. Akif Arkan 
Fazı) Nazmi örkün 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Isfendiyaroğlu 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

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

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 
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tHyatbakır 
Cahit Çîumtkç 
Dr. îferlahiın 
gören 
Gl. Elayım 
Rüştüi Beki t 
Zeki Mşsuc 
Zülfü ^iğrel 

Edirne 
Dr. Fajtma Memik 
Faik Kaltadnran 
FuadjBalkstn 
Temeli Göksel 

Elîztğ 
Faral Ahım d Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Zjiya 
Sabit 

AzizSa 
Iskende(r 
Salih Başot 

Sazak 
özdamar 

Emin 
tstamat 
İzzet Ajeukin 
Osman 

Bekir 
Dr. Meıfred 
Memed 
Nuri P^ızaıjbaş 
Ömer 

Çiyiltepe 
Sağıcoğlu 
JfiJrzîncan 

Abdülfhik Fırart 
inih Ilter 

Artun 
aç 

Jürzurum 
AZİE Al yürek 
Dr. Ahmed 
Gl. Por;ev 
Gl. ıZ0ki 
Münir İJüs^e-
Nafiz I um; 

IÇoçiJk 
JŞskişeh, 

Raleti 
led i 
Şal: 
uzar I 

Asım 

Dr. Haşan 
yürek 
Gl. îhş^n Sökmen 
Münir Akkıya 
Nafi Aluf ]£ansıı 

Oümüşane 
Durak Sakarya 

1 : 58 29,5,1^0 C : İ 

u 
Tali ön-

Sevüktekin 

Alsan 

Fikri Tuzer 
Demirhan 

emir 
>v Göle 

İU 

Scyd 

ur 

Gazîknteb 

Ali Ağakay 
m 

Gir ısun 
Aksoy 
mn 

Vasıf Som-

Edib Servet Tor 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziyaı Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

içel 
Ahmed Ovacü 
Dr. Muhtar Berker 
Emin înankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fafeihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövga 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Kâmil Dursun 
Nazmi îlker 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 

Muharrem Celâl Bayar 
Nuri TamaJe 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

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

Ktrklarelt 
Bürhanettîn Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Aîi Dikmen 
Dr. Fuad Srarağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Toton 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer. Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki ulus 
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
GL Ali Fuad Cebeıoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Ofeay 
Vehbi Bilgin 

Alâettin Tiridoğhı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 

Gl. Osman Kopta-gel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar* 
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu %5 

Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemeneioğlu 
İrfan Ferid Alpay» 
Rıza Erten 

M%ğla 
Sadullalı Güney 

M us 
Hakkı Kılıeoğhı 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed İhsan TokgÖz 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan * 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırn Tarean 

Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 
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Samsun 

Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
İbrahim Mete 
Sina'n Tekelioğlu 
Şemsa îşeen 
Tevfik Tarmaıı 

Siird 
Ali Eıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 

JEfulûsi Oruçoğlu 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
İzzet Akosman 

Amasya 
Bsad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz 
Falih Rıfkı Atay 
ismet İnönü (R*. C.) 
Mümtaz öknıen 
Rifat Araz 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Basih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

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

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 

Bilecik 
Kasım Gülek 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mira'ğ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Ç)iner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 

Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise AbanozoğTu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mita/t Yenel 
Sami Erkman 

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

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Bitlis 

Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Dr. Zihni Ülgen 
Hasan Cemil Çambel 
Gl. Naci Tmaz 
Muhittin Baha Pars 

ÇanakkaU 
Avni Yukaruç 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us (M.) 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Kücüka 

Diyarbakır 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Osman Şahinbas 

Fuad Ağrah (V.) 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdurrahman Me
lek 

Giresun 
Fikret Atlı 
ismail Sabuncu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 
(Hasta) 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Memed Teeirli (Hasta) 

îçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Abidin Daver 

Van 
Hakkı Ungan i 
ibrahim Arva» 
Münib Boya 

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

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

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

îzmür 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Rahmi Köken 
Şehime Yunus 

Kars 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
(M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 
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Akça 
Ali Said Ak-

Şevket 

Kema 

m.) 
Ragib 
Orgen|eral 
baytu^an 

Konya 
Mustajfa iriusan 
Nainjı Hasım Onat 
Şevki Erg-un 

Tevfik Filaret Sılay 
Kütahya 
Atalay 

Süha Delilba»şı 
]$ahmi Gürpı-

Ali 

Kırklareli 
ödül 
Kocaeli 

ettik Olpakf 

n J:I 

Devlet 

î : 58 â9-S-İ94Ö Ö : İ 

Besim 
Dr 
Hüseyji 
nar (Hasta) 
Muhlin Erknıen (V.) 
Sadri Ertîm 

Malatya 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Refik înce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Ziya Kayran (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin (M.) 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. izzettin Çalışlar 
(M.) 

Yunus Nadi 
Niğde 

Dr. Abravaya Marmarab 

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

Ordu 
Ali Canib Yöntem (M.) 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır (V.) 
Naşit Fıra>t 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ismail Safa özler 
(M.) 

Biîrd 
Hulki Aydın (M.) 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengirşemk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Sırrı Day 

Urfa 
Sami Işbay .. ; / 

demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanununa 
verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Af'üon Karahisar 
Berg Türker 
Cemal Afeçm 
Hamzn Erkan 
Haydar Çerce! 
Mebruire Gönenç 

Ağrı 
Dr. H 
Halid 
İhsan 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller 

429 
313 
313 

0 
0 

115 
1 

Isaııettin Kural 
Ba^Tak 
Tav 

/ Kabul 
Amasya 

İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 

edenler ] 
Antalya 

Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Türkân Örs 

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

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin KaTan 
Hilmi Şeremetli 
tsmail Hakkı Uzunçarşıh 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
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Salih Bozok 
Bingöl 

Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

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

Çanakkale 
Atıf Kamçrî 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya îsfendiyaroğlu 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

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

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 

I : 58 29-5 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyar bakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaitakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

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

Erzincan 
Abdülhak Fıralt 
Aziz Samih îlter 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgtin 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
izzet Arakan 
Osman Işın 

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

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 

1940 C : 1 
Gl. ihsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Naf i Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmı ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
D*, Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

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

Konya 
Ahmed Hamdi Dikme* 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Şevki Ergim 
Vehbi Bilgin 
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Kitahya 
Alâejtîn 'firidoğlu 
Mustia'a Eacak 
Receb Pskır 
Vedit Uzgören 

Dr. Hilmi 
Emrullah 
Gl. ösnan 
MajhıjiTid 
Memfec 
başı 
Mihri 
MuttaŞb 
Osman 
Vasıf 

Asnn 
Dr. $£im 

Mıılatya 

Şe, 

Pek:aş 
Ok 

Jinııy 

.LTUM îr 
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Oytâç 
Barkan 
Koptagel 

Ijjediın Zabcı 
ket özpazar-

Taııer 
er 

Manisa 

Jzel 
Faik Kur<oğlu 
Hikmet B;,yur 
Kani Kara osman 
Kenan Or«ır 
Osman Er; in 
Rıdvan N;;fiz Edgüer 
Yasar |öze;r 

Mıraş 
Dr. A. 

Esad Uras 

Kemali Bayizit 
Mansuj* Bozdoğan 

Mı irdin 
Gl. Seyfi Düzgören 

Meııemencioğlu 
îrf&njlf|eriji Alpay a 
Rıza İSpten 

Afyon Kardhisar 
Ali Çetinkııya (V.) 
izzet Akoitnan 

Anasya 

Ankara 
Aka G ind ı 
Falih Rıfkl 
İsmet Jn 
Mümtaz 
Rifat Araz 

O E l 

öle 

Atay 
(Rs. C.) 

:men 

Muğla 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 
Selim Sırn Tarcan 

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

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
İbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemseddin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

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

Trabzon 
Daniş Eyiboğlıı 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

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

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 

Gl. Kâzım Özalp 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Kasım Gülek 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 

Faik Ahmed Barutçu 
Ha'lil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Sami İşbay 
Şeref Uluğ 

Yan 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

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

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

Dr. Zihni Ülgen 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Gl. Naci Tmaz 

Çanakkale 
Avni Yukaruç. 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçm 
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Çoruh 
Asım Us (M.) 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Veli Necdet Sûnkitay 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Erzincan 
Saffet Ankan (V.) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Fikret Atlı 
İsmail Sabuncu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 
(M.) 

Hatay 
Abdullah Mursaloğhı 
Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli, 
(M.) 

îçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Abidin Daver 

t : 58 29-i 
Ahmed Şükrü Esmer 
Dr. R. Saydam (Bş. 

V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
GL Refet Belo 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Mahmud Bsad Bozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
(M.) 

Şeraf ettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 

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

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Mustafa Ulusan 

-1940 C : 1 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 

Hüseyin Rahmi Gürpınaı 
(Hasta) 

Muhlis Erkmen (V.) 
Sadrı Ertem 

Malatya 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Refik înce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten 
Ziya Kayran (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin (M.) 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. İzzeddin Çalışlar 
(M.) 

I Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravava Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
(M.) 

| Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
(M.) 

Rize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral P^lıri Engin 
Hüsnü Çakır (V.) 
Zühtii üurukan 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İsmail Safa Özler (M.) 

Siird 
Hulki Aydın (M.) 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 

TeMrdağ 
Faik öztrak (V.) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydnt 
Sırrı Da*y 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kuyucak 



Devlet 
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cjem^yolları ve limanlan işletme umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesine munzam tah
sisat verilmesi hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afydn Rarahisar 
Berç Türke: 
Cemal Akç n 
HamzA Erk m 
MebrUrje Giinenç 

A^r, 
Dr. HjÜJîam ittin Kural 
HalidjBeyrşk 
İhsan Tav 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktı ıı 

an 

Ahmejd 
Arif h 
Belkiş 
Dr. Tabtas 
Eşref jl emi tel 
Fevzi: Dalda! 

a y t o 
Bay x 

Muammer 

Cezinil 
Dr. Cjeijıal 
Dr. IVfılnir 
Numaiı 
Türkâni 

Anvalya 
Brçiıı 

Hul Dr. 
Dr. Şafc 
NazmJ jt'op^oğl 
Nuri 0 

An;ara 
Ulus 

3riş 

ör! 
Ay i; 
asıl 
iır 
o 
fet oiKte 

I Bah'tesi 
Fahrettin 1 iritoğlu 
Feyzi iSÖzei; er 
Haeim parklı 
Hayreti in Karan 

Akiioy 

Tunca 
Soykam 

m 
Alataş 
ener 

>e 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller 

429 
299 
299 

0 
0 

129 
1 

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

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Salih Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Lûtfi Gören 

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

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

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekhı 
Rusuhi Bulaynrlı 
Ziya Gevher Etili 

edenler ] 
Çankırı 

Dr. Akif Arkan 
Fazıl N&zmi örkün 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Isfendiyaroğlu 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

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

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

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali öngören 
Gl. Kiazrm Sevuktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edime 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fafcıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyikepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fıraft 
İskender Artun 

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

Eskişehir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osmam Işm 

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

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

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şerket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr, Muhtar Berker 
Emin înankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ündü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Bana Tarham 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Ura<z 
Şükrü Âli ö>gel 
Ziya Karamursatt 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Baya* 
Kâmil Dursun 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehirne Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Gl. Muhittin Akyüz 
Kahraman Anklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 

Haee? Dicle 
Hilmi Çorak 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

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

Kırklareli 
Burhan ettin Denker 
Dr. Pnad Umay 
Hamdi Kuleîi 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi 
îzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

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

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Riza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galib GülteMn 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl, Osman Koptagel 

\ Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Osman Taner 

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

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Sadulla'h Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Ora! 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

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

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

Samsun 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
İbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlıı 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Oünaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uy badın 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

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

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

TJrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
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Memep 
Razı 
Refet 
Sami 
Şeref 

Şoy<jr 
Ülg 

Hakkı 

şb«y 

Van 
Un|?an 

Afyon 
Çstin Ali 

Haydir Ölerçel 
izzet Akouman 

Aıasya 
Esad Uran 

Rıf 
Aka Gfüncİftz 
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Ûevlel demiryollan ve limanları işletme umum müdürlüğü 
1940 malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası (1/307) 

İcra 
miryoİ!l4rı 'Üe' 
muei ibesile 

28-aubat 1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vekilleri Heyetince 28 - I I - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Devlet de-
limanları işletme umum müdürlüğünün 1940 malî yılı bütçe kanunu lâyihası esbabı 

fe merbutlarile birlikte sunulmuştur. 
Başvekil 

Dr. Refik Saydam 
-m. *tftM»..-

Umumî mütalea 

Beti ît demiryolları ve limanları işletme umum-müdür.lüğü, 1940 malî yılı için varidat ve mas
rafı (41 321 000) lira üzerinden tesbit edilen mütevazin bir bütçe projesi takdim etmektedir. Geçen 
sene bütçe lanunile kabul edilen mikdara nazaran 1940 malî yılı teklifindeki (2 190 OpO) lira faz-
lalıkş fvıridııt ve masraf kısımları için ayrı ayrı kaleme alman esbabı mucibelerde arz ve tafsil oltın-
muştuıi. Binaenaleyh tekrarlardan içtinab maksadile, burada bütçenin tahlili ve artış umumî'sebeb-
lerinin icjaes ile iktifa edeceğiz. 

1 - Btütç $ masraflarının tahlili : 
(A) çed eli projesinin tedkikinden de anlaşılacağı üzere Devlet demiryolları idaresinin masrafları 

dört kşına îi yrılmış bulunuyor : 
I. nçi h ısım : İşletme masrafları, 
II . s> » : Mubayaa olunan hat ve limanların senelik faiz ve itfa karşılıkları ve sair mas

rafları, 
I I I . > » : Yeni inşaat ve servet tezayiMatı, 
IV. a » : Trabzon - î ran otobüs ve kamyon işletmesi masrafları. 
Bu t ismim ifade ettiği mana, asıl işletme masraf bütçesi yekûnunun I. nci kısım yekûnundan 

ibaret ol luğ Ldur. Filhakika demiryolları işletme idaresine terettüb eden esas vazife, işletmeyi teğ-
min ve tesiıat kıymetlerini muhafazadan ibarettir. İşletmeyi teğmin edici masrafların gerek perso
nele gerekse malzemeye aid olanları I. nei kısma dahil bulunduğu gibi tesisat unsurlarının hüsnü 
halde m ıha: aza ve idamesine müteallik masraf lar da bu kısımda yer almaktadır. 

I I . pi kısımda görülen mubayaa taksitlerinin demiryolları bütçesinde ödenmesi, idarenin bir 
Devlet jniies esesi olması itibarile mahzurlu değilse de gerek bütçenin gerekse işletme muvaffakiyet 
neticeler: nin tahlilinde idare lehine nazarı dikkate alınması icab eden mühim bir yekûn teşkil eder. 

I I I :ncü tısımda toplanan masraflar ise tesisat unsurlarını ve dolayisiJe sermayeyi tezyid' edici
dir. Gerek b L kısım masrafları gerekse mahiyeti itibarile tefrik edilen IV. ncü kısımdaki otobüs işlet
mesi sarfiyat yekûnunu demiryolu işletme bütçesinin dışında mutalea etmek muvafık olur. Bu 
mey anda, kaıunu mahsus mucibince Cumhuriyet Merkez bankasına ödenen (409 108) lirayı da zik
retmek in tim; :ündür. 



,2 - Bütçe varidatının tahlili: 
Buna. mukabil bütçemizin varidat kısmında demiryolu işletmesinin gerek doğrudan doğruya ge

rek bilvasıta tahsil ettiği mebaliğ yer almıştır. Burada otobüs ve kamyon işletmesinden başka de-
miryol işletmesi haricinde kalan bir varidat menbai mevcud bulunmamaktadır. Hususî kanunlarına göre 
meccani olarak yapılan posta ve muhacir nakliyatile sülüs tarifeye tâbi tutulan askerî nakliyat da 
nazarı itibara alınırsa bütçe varidatının asgarî 2 - 2,5 milyon lira fazla olacağı tezahür eder. 

3 - Bütçe kanununun 5 nci maddesi: 
Kanun projesinin 5 nci maddesine istinaden yapılacak sarfiyat ve bu sarfiyat karşılıkları fevkal

âde bir bütçe mahiyetini taşımaktadır. Şu farkla ki, fevkalâde masraflar fevkalâde menbalardan de
ğil bütçe tasarrufları ve varidat fazlalarîle karşılanmış bulunuyor. 

4 - Masraftaki tezayüdim umumî şebebleri: 
1939 malî \Tilı bütçesinin ihzarında (16) milyon tren km. tahmini esas ittihaz edilmişti. Senenin i 

sekiz aylık trafik neticelerine, memleketin ziraî, ticarî ve iktisadî sahalardaki seri inkişafına ve bil-; 

hassa bu günün millî ve beynelmilel şartlara göre 1940 malî yılı zarfında iş hacmimizin 
(18 500 000) tren km. sine baliğ olacağı muhakkak bulunmaktadır. 

7 000' km.: lik bir şebeke üzerinde (18,5) milyon tren km. sinin mevcud personelle karşılanma
sına imkân yoktur. Netekim 1483 sayılı teşkilât kanununun 2 nci maddesine «Umumî idare teşki
lâtının her sene ihtiyaca göre bütçelere raptolunacak kadrolarla teshil...» olunacağı hükmü vazedil
mekle ihtiyacın işletme inkişafile mütenasiben tez ayüd edeceği ve teşkilâtın değişmez kadrolara 
raptının imkânsız bulunduğu ifade olunmuştur. 

Büyük mikyasta artan işletme ihtiyaçlarını kaı şılamak üzere kadronun kısmen tezyid edilmiş ol
ması (A) cedveli 1 nci kısmının şahsî masrafları ihtiva eden 1 nci babının yekûnunda geçen seneye-
nazaran,( l 469 636) liralık bir fazlalığı intaç etmiştir. Maamafih demiryollarımızm personel mas
raf larının umumî sarfiyata nazaran yüzde nişbeti, bütün Balkan demiryollarının yüzde nisbetlerinden 
noksan bulunmaktadır. Bu hususta bir fikir verebilmek üzere, beynelmilel demiryoUar ittihadının 
en son neşrettiği istatistik rakamlarını kaydediyoruz: 

Personel masraflarının 
Demiryol idareleri yüzde nisbeti 

Türkiye 34,07 
Yunanistan 66,1 
Bulgaristan 36,0 
Romanya 49,5 
Yugoslavya 63,6 
Macaristan 64,9 

Tren* kilometresinin geçen sene tahminlerine nazaran 2,5 milyon fazla oluşu işletmenin bilcüm
le gayri şahsî masraflarını da tezyid etmiştir. Gerek işletme müstehlek malzemesinde gerekse ba
kım ve tecdid masraflarında hâgıl olan bu tezayü de rağmen tahsisat taleblerinde azamî tasarruf 
endişesi hâkim olmuş ve bu suretle bütçe umumî yekûnunun 1939 senesine nazaran farkı 
(2 190 000) liraya inhisar ettirilmiştir. 

•I . " . ' • ' . • ; . . . . . . 

Bütçe kanunu projesi esbabı mucibesi 

Madde — 1 

Bu madde, Devlet demiryolları ve limanları isletme umumî müdürlüğünün 1940 malî yılı zar-
w 
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nunu mua 
ca göre büljçelejte 
rolannı gösteri}' 
sunda gecen 
görülen 
olunmuştur 

fcı hidemat için verilecek tahsisat yekûnunu tayin ve tesbit etmekte, ifa edi-
n mahiyetlerile ber birinin istilzam ettiği masraflar da merbut (A) işaretli ced-

ıjkaddelerinde irae edilmiş bulunmaktadır. Geçen seneye nazaran hâsıl olan fark-
mupıssal bir esbabı mucibe ile arz ve izah edilmiştir. 

ped yelde 

Madde — 2 

1940 malî yılı masraflarına karşılık tutulan varidat nıuhammenatını göster-
menabii ve her membadan elde edileceği tahmin edilen mikdarlar merbut 

fasıl ve madde itibarile ifa de edilmiş, cari sene içinde ihdas edilen tarif e-
muhtemel seyirleri ve varidat muhammenatmın istinad ettiği esaslar ayrı bir 
beyan olunmuştur. 

Madde — 3 

yolları ve limanlan umumî idaresinin teşkilât ve vezaifine dair 1042 sayılı ka-
1483 sayılı kanunun 6 ncı maddesinde (Umumî idare teşkilâtı her sene ihtiya-

raptolunacak kadrolarla tesbit olunur) denilmekte olduğundan müfredat kad-
(C) işaretli cedvel tanzim ve bütçeye raptedilmiştir. Nakil vasıtaları kadro-

nazaran bir değişiklik yoktur. Daimî memur ve müstahdem kadrosunda 
faklalıUlar (A) cedvelinin alâkadar fasıl ve maddeleri esbabı mucibesinde arz ve izah 

se ıeye 

Madde 

Umum njüdiilrlü 
Erzurum 
mesi için m 

ğün varidat ve hasılatının sureti tahsil ve cibayetini tanzim eden hükümlerle 
Sarıkamış ve şuabatı demiryolları esas tarifesinin 1940 malî yılı zarfında da tatbik edil-

aynen teklif edilmiştir. ıdd 

jp:rbje iiının Kanun 
geçici taajh'ıüd) 
denin metni ide 
nın ikmaliıe, 
işlerine, (1:2J27 
mma, (993 
müteharriki 
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1940 maili 
nunun 5 nei 
kil etmekteldir. 

yıl 

Madde 

5 nçi maddesi, Umum müdürlüğe (8 000 000) liraya kadar, gelecek senelere 
ere girişmek ye sarfiyat icra etmek mezuniyeti verilmesini teğmine matuftur. Mad

de tasrih edildiği üzere bu mikdann (900 000) lirası umumî idare binası inşaatı-
990 000) lirası hattın muhtelif yerlerinde yapılacak tecdid, tahkim ve takviye 

lirası Hükümetin beş senelik tamamlayıcı tesisat programı tatbikatının deva-
lirası atelyeler için tezgâh, takım ve teçhizat've (1 500 000) lirası muharrik ve 

ile motrlü ve buharlı nakil vasıtaları mubayaatma ve (90 000) lirası Haydar-
tevsian inşasına aid bulunmaktadır. 

kısımlarında yıpranmış olan ray ve traverslerle makas takımlarının tecdidine, 
sisatmm tahkim ve takviyesine zaruret hâsıl olduğu gibi atelyeler randımanını 
ezgâh ve teçhizat noksanlarının itmamı ve bunların modernize edilmesi derpiş 

ve tevsiat icrası lüzumlu görülmüştür. Bu meyanda 1940 malî yılı zarfında imali 
i vagon için beheri (3 000) lira hesabile (300 000) liralık bir tahsisata ihtiyaç ol-

ir. Bu taahhüdlerin karşılıkları, geçen senelerin bütçe kanunlarında tayin 
veçhile, muhtemel tasarrufat ve varidat fazlalarıdır. 

(2 
(100) 

00C) 
sdevat 

m, 
;esİ5iat 

kg pal 
e< ilmişti 

kısmında bilmünasebe arzedildiği gibi 5 nci madde masrafları fevkalâde bir 
e beraber bu masrafların karşılıkları fevkalâde menabiden değil, normal bütçe 

veya elde edilen varidat fazlalarından teğmin olunuyor. 
zarfında bu maddeden yapılacak sarfiyatın mühim bir kısmını 1939 bütçe kanu-

maUldesile verilmiş olan mezuniyete müstenid taahhüdlerin bakiyesi ve devamı teş-
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1939 malî yılı zarfrnda trafiğin takib ettiği seyir, bütçe tahmininden fazla varidat elde edeceği
mizi göstermektedir, önümüzdeki malî yıl zarfında da 18,5 milyon tren kilometresinden fazla bir 
trafik ve binnetice varidat fazlası memul olduğu gibi bazı hizmetlere aid sarfiyatta da tasarruf 
teğmini mümkün bulunmaktadır. 

Maamafih idarenin malî müşkülâtla karşılaşmaması için fikrî ihtiyatla hareket edilmiş ve teah-
hüd mezuniyeti (8 000 000) lira üzerinden arz ve teklif olunmuştur. 

Madde — 6 

Kanun projesinin bu maddesi geçen senelerde olduğu gibi 1940 malî yılında da muamelâtı 
nakdiyeyi tedvir eylemek ve malzeme ve kömür stoku yapmak için Umum müdürlüğe istikraz akdi 
salâhiyeti, Maliye vekiline de bu istikraza kefalet mezuniyeti verilmesini teğmine matuftur. 

Beynelmilel şartların inkişaf seyri nazarı itibare alınarak bu salâhiyet geçen senekinden (500 Ş00) 
lira fazlasile (3 000 000) lira üzerinden taleb edilmiştir. 

'*' Madde — 7 

Her sene olduğu gibi Devlet demiryolları üzerinde meceanî veya tenzilâtlı ücretle kimlerin se
yahat edebileceklerini ve nelerin nakledilebileceğini gösterir «D» cedveli tanzim ve bu cedvel hü
kümlerinin 1940 malî yılı zarfında tatbikini teğminen 7 nci madde arz ve teklif olunmuştur. 

Madde — 8 

1042 sayılı teşkilât kanununu muaddil 1483 sayılı kanunun 8 nci maddesinin birinci fıkra
sına istinaden demiryollarında teahhüdü veya sair suretle alâkası bulunanlara uînumî idarenin usul 
ve talimatı dairesinde verilmekte olan meceanî veya nısıf ücretle seyahat müsaadenamel erinin adedi 
her sene bütçe kanununun bir maddesile tahdid edilmektedir. Geçen sene kabul edilmiş bulunan 
mikdar aynen teklif olundu. 

Madde — 9 

Mikdarlarının sureti katiyede tesbitine mahiyetleri itibarile imkân bulunmayan masraflar, geçen 
senelerde olduğu gibi bu madde ile mütehavvil olarak teklif edilmiş ve ibarede, esasa müessir olma
yan küçük bir değişiklik derpiş olunmuştur. 

Madde — 10 

Kapatılmayan bazı hesabatm tasfiyesine devam edilmek üzere madde, 1940 malî yılı bütçe ka
nunu projesinde de ibka edilmiştir. 

Madde — 11 

1940 malî yılı bütçe projesinin A cedvelinde 3 ncü faslın 3 ncü maddesi olarak (Yüksek mü
hendis mektebi ile teknik okuldaki idare talebesinin masrafları) için (20 000) lira tahsisat taleb 
edilmektedir. 

Teknik okul ile Yüksek mühendis mektebi Nafia vekâletine bağlı olub masrafları da Nafia 
bütçesine mevzu tahsisattan karşılandığından bu mekteblerde okutturulacak idare talebesine aid 
masraflar mukabilinde taleb edilmiş bulunan (20 000)1 i ranın da mezkûr vekâlet emrine ödenmesi ve 
bu paraların Nafia bütçesinin icab eden tertiblerine tahsisat kaydi ve bu tahsisat ilâvelerinin de 
hesabı katğide gösterilmesi derpiş edilmiş ve bu esasları teğminen bütçe kanunu projesile 11 nci 
madde arz ve teklif olunmuştur. 
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— 7 — 
Madde — 12 

oirinci fıkrası, geçen sene olduğu gibi Devlet demiryolları memur ve müstahdem-
haljtada (5) ve ayrıca senede (300) kiloyu geçmemek üzere getirtilecek eşya ve erzakın 

nakledilmesine matuftur. Meccanen mahrukat nakli için verilmekte olan müsaadename-
mahrukatm memur ve müstahdemler tarafından mubayaa ve naklindeki müşkülâta 

mahiyet fiatı üzerinden mahrukat verilmesi esası derpiş edilmiş ve ikinci fıkra bu esasa 
teklif olunmuştur. 

ihtiyacı için odun ve kömür mubayaa etmekte olduğundan bu mahrukatın teğ-
müökülât arzetmeyecekse de gaye, mahrukat teğmin ve tedariki hususunda sıkıntı çeken 

yardımdan ibaret bulunduğundan yapılacak yardım ara istasyonlarla mahrukat te-
olan mahallerdeki memur ve müstahdemlere hasredilmiştir. 

ke idi 

bir 
işkil 

Madde — 13 

Bu pıadd 5, 1932- 1939 malî yılları bütçe kanunlarının hükümleri 1940 malî yılı zarfmda dahi de
vam edecek »lan maddelerinin (H) eedvelinde gösterilmiş olduğunu ifade eder. Geçen sene bütçesin
de; kanıp} manine dahil bulunan 12 nci madde metinden çıkarılarak (H) eedveline ilâve olunmuştur. 

Kanuıun 

Madde — 14 ve 15 

meriyet tarihile tatbikine memur makamları göstermektedir. • ı%, ..$>-

Bütçe masraf kısmına aid esbabı mucibe 

KISIM : I 

Fasıl : 1 

Madde 1 — Daimî memur ve müstahdemler 

(O) İşaret i cedvelde unvan, derece ve adedleri tesbit edilmiş bulunan daimî memur ve müstah
demlerle 

için taleb 
lira fazla 

3un arın kadro karşılıklarında çalıştırılacak olanlara 2847, 3173 ve 3656 sayılı kanunların 
Vükümler: da: resinde verilecek ücretler bu maddeye tahsisat olarak mevzu bulunuyor. 1940 malî yılı 

edihn (10 848 715) liralık tahsisat, 1939 bütçe kanunu ile verilen 
olul: bu fazlalık âtideki sebeblerden ileri gelmektedir : 

tahsisattan (1 225 213) 

2 

Geçen 

1 - Kadro: Lun tezyidi 
UmujnLj m ;ıtalea kısmında arzolunduğu üzere iş hacminde husule gelen fazlalık, işletme umurunun 

mevcıtd ikadro ile tedvirini imkânsız kıldığından 974 kişilik kadro ilâvesi zarurî görülmüştür. Bu
nun 616 sı Hiirekete, 184 ü Cerre 66 sı Yola aid olmak üzere (866) sı aktif servisler ihtiyacının kar
şılığıdır. %Hi4 

önümizde :i malî yıl zarfında Ankarada açılacak olan hastane kadrosunun ilâvesile işletmeler 
sıhhî teşkilâtlım takviyesi lüzumu sıhhat servisimizin kadrosunda da 77 kişilik bir tezayüdü intaç 
etmiştir. Diğ îr bilcümle servislerle, işletmelerin merkez bürolarına yalnız (31) kişi ilâve olun
muştur. 

Gfeeen 

sene 

sene kadrosunun tahsisat farkı : 

ilâve edilen kadroların ücretleri, tayinler için geçecek müddetlere nazaran, 6 - 12 
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ay üzerinden hesab ve ona göre tahsisat taleb edilmiş olduğundan bu ücret farklarının madde ye
kûnuna ilâvesi icabeylemiştir. 

3 - Kademe zamları : 
Bulunduğu derecede iki seneyi dolduran ve sicili müsaid olan memur ve müstahdemelere 2847 ve 

31-73 sayılı kanunların hükümleri dairesinde verilecek kademe zamları nazarı itibara alınmıştır. 

Madde 2 — Ankara mesken tazminatı 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair 30 - VI - 1931) tarih ve 3656 sayılı ka
nunun 26 ncı maddesinde «. . . . Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü memur 
ve müstahdemleri hakkındaki 2847 ve 3173 sayılı kanunların hükümleri mahfuz olub muvakkat taz
minatları dahi halen tatbik edilmekte olan esaslara göre verilir» denilmekte olduğundan madde tah
sisatında bu bakımdan bir değişiklik yapılmamıştır. Çeçen seneye nazaran görülen (5816) lira fazla
lık önümüzdeki malî yıl zarfında açılacak olan Ankara hastanesi personelinin mesken tazminatları
nın da madde tahsisatına idhal edilmiş bulunma smdan mütevelliddir. 

Madde 3 — Muvakkat memur ve müstahdemler 

Pancar, buğday, incit j benzeri maddelerin nakliyat mevsiminde ve fuar zamanlarında normal 
kadro ile işletme ihtiyaçlarını teğmin etmek imkânsızlığı karşısında bilhassa cer ve hareket gibi ak
tif servisler personelini takviye zarureti hâsıl olmakta ve bu maksadla muvakkaten çalıştırılacak 
memur ve müstahdem ücretleri 1 nci faslın 3 neü muvakkat memur ve müstahdemler maddesi tah
sisatından karşılanmaktadır. 

1939 malî yılı sarfiyat neticelerine göre tahsisattan cüzî bir mikdarm tenzili mümkün görül
müştür. 

, Fasıl : 2 

Madde 1 — Daimî memuriyet harcırahı 

İdareye yeniden alman, bulunduğu yerden başka bir yere nekledilen, tekaüd olunan, kadro harici 
bırakılan veyahud sıhhî veya idarî sebeblerle hizmetine nihayet verilen memur ve müstahdemlere har
cırah, tazminat ve tahsisatlar nizamnamesi mucibince verilecek harcırahlar bu madde tahsisatından 
tediye edilmektedir. Geçen seneye nazaran görülen (2763) lira fazlalık kısmen kadro ilâvelerinden 
kısmen de işletme kadroları arasında vazife icabı yapılacak nakillerin artmış olmasından mütevel
liddir. 

Madde 2 — Muvakkat memuriyet harcırahı 

Bu madde, hasta ve mezun bulunanlara vekâlet etmek veya normal vaziyeti aşan işletme ih
tiyaçlarını karşılamak üzere muvakkaten naklolunan memur ve müstahdemlerin harcırahlarına 
aid bulunmaktadır. Günden güne artan işletme faaliyeti, bu kabîl nakilleri çoğaltmış olacağın
dan tahsisatın geçen senekinden (4 806) lira fazlasile teklifi lüzumlu görülmüştür. 

Madde 3 — Devir ve teftiş harcırahı 

Devir ve teıtiş harcırahlarını karşılayan bu madde için geçen sene bütçesinde kabul edı-' 
len mikdardan (1 534) lira fazla tahsisat istenmektedir. Yukarıda kayid ve izah olunan tra
fik ve muamelât genişliği, bilhassa hareket ve cer gibi aktif servislerimizde kontrolün arttı
rılmasını zarurî kılmıştır. 

Hattın, işletmenin, varidat ve sarfiyatın sıkı bir murakabe altında bulundurulması idarenin 
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ısrarla takib 
kabil olmami 

Madde 

memur vıî 
sıkınmaktadır 
fazlalık, ;l 94C 

Demirjpolctlıluğun muhtelif branşlarında staj veya tahsil için ecnebi memleketlere gönderilen 
müstahdemlerle talebenin ücret, masraf ve harcırahları bu madde tahsisatı ile kar-

Yapılan bazı tasarruflara rağmen madde yekûnunda husule gelen (1 570) lira 
malî yılı zarfında îngiltereye gönderilmesi derpiş edilen talebe ve işçilerin üc

ret, masraf |\re harcırahlarının ilâve edilmiş olmasından mütevelliddir. 

Madde 

1939 bjitç^ine 
memur ve tal( b 
ketlere gönderilecek 
tahassıslartm 

- 9 — 
ettiği bir prensib olmak itibarile devir ve teftiş masraflarında tasarruf teğmini 
;tır. 

Fasıl : 3 

Ecnebi memleketlere gönderilecek talebe ile memur ve müstahdemlerin ücret, 
masraf ve harcırahları 

Madde 2 -=- Ecnebi mutahasların ücret ve masrafları 

Halen yol | ve cer servisimizde çalışmakta olan bazı mutahassıslarm hizmetleri 1940 malî yı
lında devim etmiyeceği cihetle bu madde için taleb edilen tahsisat geçen sene bütçe kanunu 
ile verilmiş olları tahsisattan (16 640) lira noksan bulunmaktadır. 

vekfilet Nafia 
maddesin i jı sc 
teknik oktiluı 
hükümleri 
dukları ve| bı 
ve fen mem 
idaremiz riam 
talebe oku' 

Bu nıaks 
tebi ile tek 
lığında (20 
unvanının da 
seklinde tjıdili 

Geçen mene 

1939 malî : 

— Yüksek mühendis mektebi ile teknik okuldaki idare talebesinin masrafları 

merbut (A) cedveline (ecnebi mutahassıslarla ecnebi memleketlere gönderilecek 
enin ücret ve masrafları) unvanı ile mevzu bulunan 3 ncü fasıl, biri (ecnebi memle-

talebe ile memurların ücret, masraf ve harcırahları) na, diğeri de (ecnebi mu-
ijjcret ve masraflarına) aid olmak üzere iki maddeyi ihtiva ediyordu. 

inin teşkilât ve vazifelerine dair 25 - V -1939 tarih ve 3611 sayılı kanunun 7 nci 
n fıkrası hükmüne göre mezkûr vekâlete bağlı bulunan Yüksek mühendis mektebi ve 

a Devlet hesabına tahsillerini bitirenler, 20 - VI -1938 tarih ve 3467 sayılı kanun 
ibince 6 veya 8 sene müddetle Nafia vekâleti teşkilâtında çalışmağa mecbur bulun-
sebeble teknik servislerimizin ihtiyacına kâfi gelecek yüksek mühendis, mühendis 
:'iıım bulunmasına imkân olmadığı cihetle, Yüksek mühendis ve teknik, okullarında 

ve, hesabına ve Devlet hesabına okuyan talebenin tâbi bulundukları şerait dahilinde 
ası derpiş edilmiştir. 
1940 teklifimizdeki (A) cedveli projesinin 3 ncü faslına (Yüksek mühendis mek-

okuldaki idare talebesinin masrafları) namı ile 3 ncü madde ilâve edilmiş ve karşı-
liralık bir tahsisat arz ve teklif olunmuştur. îşbu maddenin ilâvesine binaen fasıl 

(ecnebi mutahassıslarla stajiyer memur ve müstahdemlerin ve talebenin masrafları) 
icab etmiştir. 

urlar 

ttuııüm 
sac la 
nil; 
0C0) 

Fasıl: 4 

Madde 1 — Memur ve müstahdemine verilecek ikramiye 

bütçe kanunile verilmiş olan tahsisat aynen teklif edilmiştir. 

Madde 2 — Kömür tasarruf ikramiyesi 

ılı sarfiyat mikdarı, tahsisatın (20 000) lira tenkisini mümkün kılmıştır. 
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Madde 3 — 2847 sayılı kanunun 9 ncu maddesi mucibince verilecek tazminatlar 

2847 sayılı kanunun 9 ncu maddesine istinaden tanzim ve Vekiller Heyetince kabul ve tasdik 
edilmiş olan harcırah, tazminat ve tahsisatlar nizamnamesinin 6 ncı faslına göre lokomotif ve ray 
otobüsleri makinistleri ile şeftren, kondoktör, ateşçi, gardfren ve gardvagon gibi personele verile
cek kilometre, ameliyat trenleri, yatak, rampa, bekleme ve manevra tazminatı bu maddeye mevzu 
tahsisattan tediye olunmaktadır. ' 

Bu tazminatlar, nizamnamenin tahdid ettiği mikdarlarda ve esas itibarile katedilecek kilometreye 
göre tahakkuk. ettirildiğinden -tahsisatında yapılacak tren ve lokomotif kilometresi üzerinden tesbiti 

zarurî bulunuyor. 
193Ö malî yılı tahsisatı (16 000 000) tren ve ayrıca (5 120 000) lokomotif kilometresine nazaran 

taleb edilmişti. 
Yukarıda bilmünasebe kaydedildiği üzere 1940 malî yılı zarfında (18 500 000) tren (7 400 000) 

lokomotif olmak üzere ceman (25 900 000) kilometre yapılacağı tahmin edilmektedir. 
Bu suretle katar teşkil, tertib ve sevkü idaresine müteaallik hizmetler de artacağından geçen 

sene tahsisatından (111 332) lira fazlasile (808 450) lira arz ve teklif olunmuştur. 

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

Harcırah, tazminat ve tahsisatlar hakkındaki nizamnamenin 3, 4 ve 5 nci fasılları hükümleri 
dairesinde verilmekte olan fazla mesai ücretlerile gişe, fena hava,, temsil, su doldurma ve hizmet 
evi tahsisatları bu maddeden tediye olunmaktadır. 

Geçen seneye nazaran görülen (22 350) lira fazlalık esas itibarile 1940 kadrolarına bu tahsi
satlardan istifade edecek personelin ilâve edilmiş olmasından mütevelliddir. 

Fasıl : 5 

Madde 1 — Memur ve müstahdemlerin elbise bedeline !% 50 yardım 

Elbise talimatnamesine göre resmî elbise giymeğe, mecbur memur ve müstahdemlerin elbise bedel
lerine idarece yapılmakta olan % 50 nisbetindeki yardım için her sene bütçelerine bu madde ile bir 
tahsisat vazolunmaktadır. 1939 malî yılının sekiz aylık sarfiyat mikdarma nazaran bu maddeden 
cüzî bir tasarruf teğmini mümkün görülüyorsa de 1940 kadrosuna yapılan ilâvelerin kısmı külli
sini resmî elbise giymeğe mecbur personel teşkil ettiğinden (120 000) lira aynen teklif edilmiştir. 

Madde : 2 — Tekaüd, dul ve yetim maaşları 

Bu maddeden vuku bulan tediyat mikdarı tahsisatın (1060) lira tenkisini mümkün kılmıştır. 

Madde : 3 — 2454 sayılı kanun mucibince verilecek tekaüd aidatile maluliyet karşılığı 

2454 sayılı tekaüd sandığı kanunu mucibinse daimî ve müseccel memur ve müstahdemlerin istih
kaklarından her ay % 5 nisbetinde bir tevkifat yapılmakta ve buna mukabil idaremiz tarafından 
da ayrıca % 5 tekaüd ve % 1/2 maluliyet karşılığı verilmektedir. 

Tediye edilecek mikdarm mezkûr kanunun 5 nci maddesinin 5 nci bendi ile 6 ncı maddesinin son 
fıkrası hükümlerine göre bütçeye tahsisat olarak vazı icab eder. Gerek kadroya ilâve edilen gerekse 
1940 malî yılı zarfında terfii mümkün görülen veya tescil edilecek olan memur ve müstahdemin do-
layısile sandığa ödenecek aidat mikdarı tezayüd etmiş ve madde tahsisatı geçen seneye nazaran 
(50 000) lira fazla teklif olunmuştur. 
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ta arâ hikmetinden çıkarılan veya kazaya uğrayan memur ve müstahdemlere harcırah, tazminat vd 
tahsisatlar nizamnamesinin 7 nci faslındaki hükümler dairesinde verilecek olan tazminatlar bu mad
de tahşiüatilı; karşılanmaktadır. Geçen sene bütçesile Verilen (5 000) liranın kifayetsizliği karşısında 
bu madceye (12 000) liralık münakale yapılmasına mcburiyet hâsıl olmuştu. 

Ancak, yapılacak sarfiyat mikdarını katğiyetle tesbit imkânı bulunmadığından 1940 malî yılı 
lira teklifi ile iktifa olunmuştur. için (10 

demiryo 
ve E 

çocuklar:. 
si ve. 
zanç 
çesile v< 
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Majftde : 4 — İdare hizmetinden çıkarılanlara ve kazaya uğrayanlara veya ailelerine 

nizamname mucibince verilen tazminat 

00(1) 

u 
skiş 

tezyid 

Madde 7 
sıhh 

Bu 
hassıs .nııuay 
yardımlar 

Önü 
müstahd|er 
rulmus ve 

niadc e ile taleb edilmekte olan tahsisat, nıualecat, imdad kutuları, sanatoryom, muta-
\me ve tedavisi, laboratuar tahlilleri, hastane, eczane, sıhhî nakliye, sıhhî tedabir ve 

i |in sarfedilecek mebaliğ karşılığıdır. 
nöjuzdeki malî yıl' içinde Ankarada açılacak olan hastanenin masrafları ile memur ve 

kadrosuna yapılan ilâveler neticesinde artacak olan yardımlar göz önünde bulundu-
aşgarî bir hesabla tahsisatın (28 000) lira tezyidi teklif edilmiştir. 

(1 000) 
yapılma 
dım etînjek 

II 

ısıl 

Demiryolarımızm teknik ihtiyaçlarını mükemml bir surette karşılayacak kabiliyette olması bakı
mından yalı üz Türk demiryolculuğunu değil memleket endüstrisi inkişafının da şerefli bir âbidesini 
teşkil eden !Sivas Cer atelyesinin açılması çırak pansiyonu faaliyetinin arttırılmasını bir kat da
ha lüzumlu ve zarurî kılmıştır. 

Mlhakikii,, milyonlar sarf ile vücude getirilen bu modern müessesenin tam randımanı teknik bilgi 
ve kabiliyeli yüksek sanatkârlar sayısının arttırıl masına bağlı bulunuyor. Bu gayeye en mükemmel 

şartlarla ve mümkün olabilecek süratle ulaşmak maksadile Eskişehirdeki pansiyon binasının inşaatı 
devam etmektedir. 

1940 malı yılı bütçesinde çırak pansiyonu masrafları için (75 000) lira tahsisat teklif olunmuş
tur. Talimatnamesi hükümlerine göre çıraklardan tahsil edilen pansiyon ücretleri ayrı bir madde 
halinde varidat kısmına dahil bulunduğundan idarenin yapacağı sarfiyat, pansiyon masraflarına bir 
iştirak i veya [yardımdan başka bir şey değildir. 

Mâflde 6 — Mekteb bulunmayan yerlerdeki memur ve müstahdem çocuklarının tahsil 
masraflârına yardım 

Madde 5 — Eskişehir çırak pansiyonu masraflarına yardım. 

Kültür davamızın tahakkukuna imkân nisbetinde yardım etmek ve demiryolcu çocuklarını 
cıımiası için faideli birer uzuv haline getirmek maksadile tesis edilmiş bulunan Konya 

eh ir talebe pansiyonlarında mekteb bulunmayan yerlerdeki memur ve müstahdemlerin 
ib;ite, iaşe ye tedris olunmaktadır. Bu müesseseler sayısını arttırmak ve, kadrolarını tev-

3tmek yalnız demiryolları idaresi hesabına değil, ayni zamanda memleket hesabına bir ka-
olaiaktır. Ancak, bütçe darlığı dolayısile tahsisatın tezyidi mümkün görülmemiş geçen sene büt-

eıilmiş olan (53 324) lira aynen teklif olunmuştur. 

— İlâçlar, sıhhî imdad kutuları masrafları, memur ve müstahdemlerle ailelerine 
muavenet, cenaze ve sıhhî levazım ve nakliye ve sıhhî tedabir masrafları 

Madde 8 — Demiryolları spor teşekküllerine yardım 

rjemijpyölar spor teşekküllerine yapılacak yardımlar için 1939 bütçe kanunu ile verilmiş olan 
liralı asgarî masraflara bile kâfi gelmediğinden bu maddeye (1 000) liralık bir münakale 

zdlrurî görülmüştü. Memleket sporunun inkişafına kendi vesait ve personeli ile yar-
Pevlet demiryolları idaresinin yalnız içtimaî vazifesi değil ayni zamanda kanuni bir 
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mükellefiyetidir. Filhakika 29 - VI -1938 tarih ve 3530 sayılı beden terbiyesi kanununun 21 nci 
maddesi, memur ve işçi sayısı 500 den fazla olan müesseselerin ifaya mecbur oldukları husıı-
satı tasrih etmektedir. 

Bütçe darlığı dolayısile idare spor teşekküllerinin geniş ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir 
tahsisat talebine, imkân görülemediğinden geqen sene tahsisatının (1 000) lira fazlasile (2 000) 
lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 6 

Tahmil ve tahliye ücret ve masrafları 

İstasyon ve limanlarda ticarî eşyanın tahmil ve tahliyesi için istihdam edilen ve kadroya 
dahil bulunmayan hamalların ücretleri ile bu tahmil ve tahliyenin ihale suretile yaptırıldığı 
ahvalde müteahhidlere tediye olunacak paralar bu fasıl tahsisatından teğmin olunmakta ve bu
na mukabil mürsil veya mürselünileyhten tahsil olunan ücretler bütçemizin varidat kısmında 
yer almaktadır. Trafiğin mütezayid seyri bu fasıl masraflarını arttıracak ise de tam vagon 
hamuleli nakliyatta tahmil ve tahliyenin ekseriya mürsil veya mürselünileyh tarafından yap
tırılmakta oluşu nazarı itibare alınarak geçen sene tahsisatının aynen teklifi cihetine gidilmiştir. 

Fasıl : 7 

Madde : 1 — Matbu evrak, kırtasiye ve mecmua bedel ile Pemiryollar dergisine yardım 

Şebekenin uzaması ve yeni istasyonların küşadı, trafik ve umumî muamelâtın mütezayid seyri 
kırtasiye ve matbu evrak istihlâkini arttırdığı gibi fiatlarda husule gelen yükseliş de sarfiyat mikda-
rma müessir bulunuyor. 

Kırtasiye ve matbu evrak ihtiyaçlarile demirbaş mahiyetinde olmayan hizmet talimatnameleri
nin tabı ve teclid masrafları, idarenin abone olduğu gazete ve mecmuaların bedelleri ve Demiryol
ları dergisinin muhtemel açığı bu madde tahsisatile teğmin edilmektedir. 1939 bütçe kanunu ile 
verilmiş olan (200 000) lira kifayet etmediğinden sene içinde (50 000) liralık bir münakale yapılması
na zaruret hâsıl olmuştu. 1940 malî yılı zarfında bu maddeden yapılacak sarfiyat için geçen sene 
bütçe kanunu ile verilen tahsisattan (60 000) lira fazla teklif edilmiştir. 

Madde : 2 — Binaların, muharrik ve müteharrik edevatın tenvir, teshin, mahrukat, 
yağ ve sair müstehlek mevad masrafları 

İşletme faaliyetinin mütemadi inkişafı bütün masraflarda az çok bir yükselmeği icab ettirmekle 
beraber bu yükseliş gerek bu madde masraflarında gerekse aşağıda tayin ve izah olunacağı üzere 
8 nci fasıldaki bakım ve teclid masraflarında çok ciddî tasarruf gayretlerine rağmen gayri kabili içti-
nab bulunuyor. 

1939 malî yılı bütçesinin ihzarında (16 000 000) tren kilometre tahmini esas ittihaz edilmişti. Sene
nin sekiz aylık neticelerine göre trafiğin tahmin edilen mikdarı tecavüz edeceği anlaşılmış ve 1940 
malî yılı için asgarî (18 500 000) tren kilometre kabulü zarurî görülmüştür. 

Bu sebeble yalnız cer hizmeti için kömür sarifyatı beher tren kilometreye 22 kilo hesabile 
(407 000) tona baliğ olacaktır. Tren kilometresinin bu tezayüdü cer faaliyetile alâkalı bulunan 
bilcümle müstehlek malzeme mikdarmm da fazlalaşmasını istilzam etmekte, kömür ve malzeme fiat-
larında ise bir tenezzül memul olmadığından mikdar itibarile husule gelen fazlalıklar tahsisatın 
tezyidini zarurî kılmaktadır. Bundan başka 1940 malî yılı zarfında açılacak olan istasyonlarla An
kara hastanesinin müstehlek malzeme ve tenvir, teshin ihtiyaçları da nazarı itibara alınmış ve yapı-
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lan tîknik hesablar neticesinde tesbit olunan mikdar, geçen sene bütçe kanunu ile verilmiş olan 
(5 7q3 0|1) lira tahsisattan (416 086) lira fazla bulunmuştur. 

Madde 3 — Holerit makinalarmın icar bedeli ile vesair masrafları 

i ş .etmenin muhtelif branşlarına aid tezahüratın kül halinde tedkik ve mutaleası ve rakamlarla 
ifadesi demek olan demiryolu istatistikleri, işletme muhasebesinin yardımcısı olmaları bakımından 
büyük bir kıymet ifade ederler. Müessesenin faaliyet, muvaffakiyet ve inkişafının mukayesesi sure-
tile isletme vazaifinin ifası hususunda emin ve lüzumlu esasları veren bu istatistiklerin kıymet ve 
ehemmiyetleri tanzim edilme süratlerile makûsen mütenasibtir. 

Türkiye Devlet demiryolları gibi faaliyet sahası ve iş hacmi çok geniş olan bir müessesede bu sür
atin el ili; teğmini imkânsız bulunduğundan en müsaid vasıta olarak delikli kart makinalarmın isti
mali düşünülmektedir. Gerek istatistiklerin gerekse imkân nisbetinde muhasebe kayıdlarmın tanzi
mi hususunda istifade edeceğimiz bu makinalarm kira bedeli ile kart vesair masraf] arı m karşılamak 
üzere (An cedveli projesinin 7 nci faslına (Holerit makinalarmın icar bedeli vesair masrafları) na-
mile pir jnadde ilâve edilmiş ve (50 000) liralık tahsisat teklif olunmuştur. 

Fasıl : 8 

Madde 1 — Demirbaş eşyanın bakım ve tecdidi 

D^ıniıfjaş servetinin hüsnü halde muhafaaz ve idamesi için ihtiyarı icab eden bakım ve tecdid 
a[flaıi bu maddeden tediye olunmaktadır. Tamir ve tebdili ancak katği lüzum ve zaruret hal-

inljisar ettirilmiş olmasına rağmen, şirketlerden müdevver hatlardaki istasyonlar demirbaş-
hıühim bir kısmının gayri kabili istimal ve istifade bir vaziyette oluşu tahsisatın geçen se-

tıazcjran bir mikdar tezyidini istilzam eylemiştir. 

Madde 2 — Üst yapının bakım ve tecdidi 

jpı umumî tabiri ile ifade edilen hat ve yataklarla ray, travers ve küçük malzeme ve ma
yolun feri tesisatının bakım ve tecdidine müteallik malzeme ve elemeği masraflarının 
madde ile taleb edilmektedir. 
bakım ve tecdidi için 1939 bütçe kanunu ile verilen tahsisat, (3 454 700) lira idi. 1940 

:i(çin tesbit ve teklif edilen mikdar geçen sene tahsisatından (667 765) lira fazla olub bu 
lirası yol çavuş ve muavinlerile bekçilerinin, (148 720) lirası yol amelesinin ücret-

0 000) lirası balast, (25 160) lirası kar siperleri masraflarına ve (197 600) lirası da iş-
abılan hatların normal bakım masrafları karşılığı olarak İnşaat idaresine ödenecek mebaliğe 

Iju 
yapı 

(4|285) 
(2* 

Üst y4 
kaslarsın 
tahsisatı 

Üs£ 
malî -jrıh 
farkın 
lerine, 
letmeye 
aiddir. 

ön,ümıİzdeki malî yıl içinde tamiratı idaremize intikal edecek olan Divrik - iliç, iliç - Kemah, Ke
mah - Erzincan kısımları ile gece seferlerinin ve seyrü sefer kesafetinin tevlid ettiği yeni ihtiyaçların 
karşılîiıımisı için yol çavuş, çavuş muavini, ve amelesi ile bekçilerinin tezyidi zarurî bulunmaktadır 

Umumi şebekede normalin % 50 si nisbetinde noksan bulunan ve doğrudan doğruya hattın em
niyetle alâkadar balastın sekiz senelik bir programla ikmali derpiş edilmişse de tasarruf zaruret
leri bık mikdarm asgarî hadler üzerinden tesbitini intaç etmiştir. Arızalı arazideki karların hatt? 
kapamlasırja mâni olmak için icabeden kar siperlerinin tesisi masrafları da tahsisata ilâve olunmuştur. 

Esfmbı | arzolunan işbu ilâvelerle madde tahsisatı (4 122 465) lira olarak tesbit ve teklif edildi. 

Mad^e 3 |— Diğer tesisatın bakım ve tecdidi. Elektrikli ve elektriksiz işaretler masrafları, liman, 
rıhtım ve bilûmum deniz vasıtaları silolar masrafları dahil) 

Bu| majüdeye mevzu tahsisat, muharrik ve müteharrik edevat, demirbaş ve üst yapı haricinde ka-

( S. Sayısı : 162 ) 



- 14 — 
lan bilûmum tesisat unsurlarının bakım ve tecdidi için sarf edilen mebaliğ karşılığıdır. 

İmtiyazlı şirketlerde gördüğümüz gibi mütemadi bakımın ihmal edilmiş olması evvelâ tesisat kıy
metlerinin ziyama ve zamanla da işletme umurunun tehlikeye düşmesine sebebiyet verir. Bu itibarla, 
tesisat servetinin hüsnü halde muhafaza ve idamesine matuf olan bu sarfiyat işletme faaliyetinin 
ve tesisat kıymetlerinin fazlalaşması ile mütenasiben yükseliyor. 

1940 malî yılı bütçe projesinde bu madde için taleb edilen tahsisat geçen sene verilen tahsi
sattan (372 876) lira fazladır. Bu farkın (46 590) lirası yol atelyesi işçi ücretlerine (100 000) lirası 
binaların, (60 000) lirası da Samsun, Mersin ve Alsancak istakatlarmm tamir ve teedid masraflarına 
aid bulunmaktadır. Bunlardan başka liman masrflarmda, telgraf ve emniyet tesisatı müştehlek 
malzemesinde hâsıl olan farklar da dahili hesab edilmiş yapılması mümkün görülen tasarruf at nazarı 
itibaro alındıktan sonra ımadde yekûnu (1 277 476) lira olarak tesbit ve teklif olunmuştur. 

Madde : 4 — Muharrik ve müteharrik edevatın bakım ve tecdidi 

Trafikten en çok müteessir olan muharrik ve müteharrik edevatın bakım ve teedid masrafları bu 
madde tahsisatından karşılanmaktadır. Bundan evvelki maddeler esbabı mucibesinde tesisat kıymet
lerinin muhafaza ve idamesine müteallik masrafların mahiyetlerine temas edilmiş ve bu husustaki 
ihmalin kıymet kayiplarma ve işletmenin tehlikeye duçar olmasına sebebiyet vereceği arzolunmuştu. 
Muharrik ve müteharrik edevatın icab eden tamir ve tecdidi erinin yapılmadığı ahvalde ise tehlike 
daha evvel kendisini gösterir, işletme tevakkuf eder. Mevcud muharrik ve müteharrik edevatla bu gün
kü trafiği karşılamak mecburiyetinde oluşumuz bunların daha kısa müddetlerde tamire şevkini 
istilzam etmektedir. Sivasta kurulan modern atelye ile tamir ve teedid imkân ve şartları yükselmiş 
bulunuyor. Yukarıda bilmünasebe kaydedildiği üzere gerek 1940 malî yılı için tahmin olunan tren 
kilometresinin fazlalığı gerekse Sivas ately esinin daha geniş bir surette faaliyette bulunması imkânı
nın tahassulü muharrik ve müteharrik edevatın yapılacak tamir ve tecdidlerini arttıracaktır. 

Bu meyanda malzeme fiatlarmda vukua gelen yüksekliği de nazarı itibara almak icab eder. 

237 makinenin büyük tamiri için beheri (7 000) liradan (1 659 000) lira, 237 makinenin orta 
tamiri için beheri (3 500) liradan (829 500) lira, 800 yolcu vagonunun tamiri için beheri (650) li
radan (520 000) lira, 4 500 yük vagonunun tamiri için beheri (120) liradan (440 000) lira hesab 
edilmiş, Sivas da dahil olduğu halde atelyelerin umumî masrafları için (910 000), muharrik ve 
müteharrik edevatın depolardaki cari tamiratı için (1 000 000), motorlu vesaitle Mudanya hattının 
makine ve vagonları için (35 000), bilûmum elektri ksantrallarmm işçi yevmiyelerile malzeme mas
rafları için (97 000) ve tathirat işlerinde çalıştırılan amele ve lavajcı ücretlerile tathirat malzemesi 
için de (450 150) liranın ilâvesinden sonra madde yekûnu (6 040 650) lira olarak tesbit ve teklif 
olunmuştur. 

Madde : 5 — Fidanlıklar ücret ve masrafları 

Sirkeci, Kayseri ve Erzurumda tesis edilecek fidanlıkların ücret ve masraflarım da karşılaması 
için madde tahsisatının (24 029) lira tezyidi teklif olunmuştur. 

Fasıl : 9 

Madde : 1 — Transit vagonların edevat tatili üceti 

Gerek Avrupa demiryollarından, gerekse Sovyet ve cenub demiryolları hatlarından hatlarımıza 
geçen vagon ve arabalar için mevcud anlaşmaların hükümleri dairesinde tahakkuk ettirilen isti
mal ve tatili edevat ücretleri bu maddeden tediye olunmaktadır. Geçen sene bütçe kanunüe veril
miş olan tahsisat aynen teklif edildi. 
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Madde : 2 — Semplon ekspresi açığından Türkiye hissesi 

ekspresinin yatklı vagonlar kumpanyasile Pranco - Hellenique demiryollar şirketine ga-
muhtemel açıklarından ve keza trafik ! mümessil idaresi olan Fransız demiryolları millî 

$4Jİ&. |emsil ^masraflarında» Türkiye Devlet demiryollarına isabet eden hisse bu maddeye mevzu 
ışılaiHnaktadır. İdaremize isabet, gdeeek hisseyi katjyetle tesbit imkânsızlığına binaen 

;ma£dja*'ta.il gbavvilr -olarak teklif edilmekte işerde ge^en seneler sarfiyat mikdarı ve/trafik umumî 
vaziyeti n izan itibare alınarak tahsisatın (2 000) lira tenkisi cihetine gidilmiştir. 

Madde 3 — Mücavir demiryollarına verilen rödövanslar 

-. Cenub ve Franko - Hellenique demiryolları idarelerile idaremiz arasındaki komşuluk 
müjıaaejfyat] rıı tanzim eden mukavelelerin hükümlerine göre tediyesi lâzım gelen rödövanslar bu 
maâdoyk t ihsisat olarak vazedilmiş bulunmaktadır. 

Yapjılani hesablar neticesinde tahsisatın (300) lira tenkisi mümkün görülmüştür. 

Madde 4 — Demiryolları ittihadları ve takas büroları idarş ve temsil masrafları 

Beyjıieln ilel demiryolu münakalâtını tanzim veya bu münasebatm tevlid ettiği alacak ve borç
ları tasfiye eden demiryolu idarelerile takas bürolarına iştirakimiz dolayısile beynelmilel anlaş
maların i ess sları dahilinde tahakkuk eden borçlarımız bu madde tahsisatından tediye olunmaktadır. 

Î9$9|! bütçe kanunu ile verilmiş olan (6 000) lira aynen teklif edildi. 

Fasıl: 10 

Madde 1 — Irad getiren emlâk ve resim ve vergileri 

getiren emlâkin vergi ve resimlerini karşılamakta olan bu madde tahsisatının, sarfiyat IraJd 

geçtîk<j< 
edildi, i 

mikdahria ] azaran (1 000) lira tezyidi ieab etmiştir. 

Madde 2 — Kaza ve ticarî eşya haşarat ve zayiat tazminatı 

ssafeti kaza> hasar ve ziya ihtimallerini arttırmakla beraber işletme umurumuzun gün 
jdala iyi ve muntazam bir şekilde cereyan etmesine binaen geçen sene tahsisatı aynen ipka 

1940 
tesbit ddllm 

Madde 3 — Eski seneler borçları 

yılı zarfında tediye edilmesi icab eden eski sene-borçlarının yekûnu (12 580) lira olarak 
ıtir. -

Madde 4 — Reddiyat ve bilet satışı - aidatı 

o 3e 

sap jyı 

tecHffr 
mine g< 
vikı 
ayyen 
lere «4i<jl. 
mühim f 
mülâhaza 

Demiryolları ile yapılacak, yolcu nakliyatını 
yahat büro ive acentelerine, sattırdığımız biletle 

komisyonlarla geçen senelere aid 
tenzilâta tâbi olduğu cihetle esbabı 

kanunundan istifade eden müessese 
eri bu maddeye tahsisat olarak me 

^İdiğundan ve cari yıl içinde Karabük 
abrikalar malzemesinin nakliyatı yapıl 

ec ilmiş ve bu yolda teklifte bulunulm 

teshil ve tezyid etmek maksadile muhtelif se
rin esmanı üzerinden mukaveleleri mucibince 

olub fazla tahsil edildiği veya nakliyat hac
ına reddi icab-eden nakil ücretleri ve keza teş-
lere aid nakliyat ücretlerinin iade olunacak raıı-
vzu bulunuyor. Yapılacak reddiyat geçen sene-

gibi teşviki sanayi kanunundan istifade edecek 
madığmdan (50 000) lira tahsisatın kâfi geleceği 
ustur. 
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Fasıl : 11 

Madde 1 — Posta, telgraf ve telefon ücretleri 

Gerek muamelâtın umumî inkişafı, gerekse rasyonel bir çalışma tarzının istilzam ettiği sü
ratin teğmini mülâhazası telefon, telgraf ve posta masraflarının artmasında müessir bulunuyor. 
1939 malî yılı sarfiyat mikdarına göre madde tahsisatının (4 900) lira tezyidi lüzumlu görül
müştür. 

Madde 2 — ilân ücretleri 

Arttırma, eksiltme ve ihale kanunu hükümleri dairesinde yapılacak mubayaata aid ilân üc
retleri taallûk ettikleri tertiblerden tediye olundukları cihetle 1939 tahsisatının tezyidine lüzum 
görülmemiş, (16 000) lira aynen ipka ve teklif edilmiştir. 

Madde 3 — Mahkeme masrafları, serbest avukat ücretleri 

1939 bütçesile alman (25 000) lira aynen ipka edilmiştir. 

Madde 4 — Faiz, aciyo ve akçe farkları. 

'Beynelmilel trafik borçlarının tesviyesi için icab eden serbest kambiyo müsaadenamelerinin 
defaten istihsali mümkün olmadığından ödediğimiz faiz, bir mikdar tezayüd etmektedir. 

Önümüzdeki malî yıl içinde yapılacak sarfiyatı karşılamak üzere madde tahsisatının (3 000) 
lira tezyidi teklif edilmiştir. 

Madde : 5 — Sigorta ücret ve sermayesi 

Sigorta edilecek kıymetlerin fazlalaşmasına binaen tahsisatın (5 000) lira tezyidi zarurî görül
müştür. 

Madde : 6 — Temsil masrafları 

Tahsisat, geçen senelerin bütçe kanunlarile verilmiş olan mikdar üzerinden istenmiştir. 
Madde : 7 — Beynelmilel demiryolu teşekkül ve kongrelerine iştirak masrafı 

önümüzdeki malî yıl içinde, Türkiyede beynelmilel bir kongre akdi mukarrer olmadığından tahsi
satın (35 000) lira tenkisi teklif edilmiştir. 

Madde : 8 — Zehirli gazlerden korunma tertibatı masrafı 
Zehirli gazlerden korunma ımasrafları için geçen senelerde olduğu gibi (20 000) lira tekjif edil

miştir. 

Madde : 9 — Mebani icarı 

işletme ihtiyaçlarına binaen yeniden bazı binaların isticarı mevzubahs olmadığından 1939 bütçe ka
nunu ile verilen (5 000) liranın tezyidine lüzum görülmemiştir. 

Madde : 10 — Müteferrik masraflar (Misafir kabul masrafları dahil) 

Müteferrik mahiyetteki bilcümle masrafları karşılamakta olan bu madde tahsisatı geçen seneye 
nazaran (985) lira gibi cüzî bir fazlalıkla teklif edilmiştir. 

Madde : 11 — Gayri melhuz masraflar 

Gayri melhuz masrafların mahiyeti itibarile bu maddeden yapılacak tediye mikdarmı tesbit ve 
tahmine imkân olmadığından 1939 bütçe kanunu ile verilen (3 500) liranın aynen teklifi cihetine gi-
dilmiştirr 
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307İİ sayılı kanunla verilen mezuniyete istinaden girişilmiş teahhüd bakiyesi olub önümüzdeki malî 
yıl zaıfnuia tediyesi icab eden mebaliğ (120 000) lira olarak hesab ve tesbit edilmiş ve mezkûr ka
nunun 2 ]|ei maddesi mucibince bu mikdarda tahsisat vazı istenmiştir. 
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K I S I M - I I 

Fasıl : 12 

\ayaa olunan hat ve limanların senelik faiz ve .itfa karşılıkları ve sair masrafları 

:urlar üzerinden yapılan hesablar, bu fasıl tahsisatının (61 130) lira tenkisine müsaid gö-

KISIM - I I I 

Fasıl : 13 "1.- . 

Demirbaş tezyidi 

Bütçenizin üçüncü kısım masrafları, mahiyetleri itibarile diğer masraflardan tamamen farklı bu-
lunmjal;£ad|r. işletme ihtiyaçlarına binaen her sene bütçesile peyderpey yapılan bu masraflarla de-
miryöl .aramızın tesisat, servet ve sermayesi tezayüd ediyor. 

Vjai;ifes| esas itibarile işletmeyi teğmin ve tesisatı muhafazadan ibaret olmakla beraber idare, büt
an ve müsaadesi nisbetinde, millî bir servet teşkil eden tesisatını arttırmayı ve bu su-
e ihtiyaçlarını daha iyi şartlarla ifa etmeği gaye bilmektedir. Bu kısmın birinci yani 
elinin 13 ncü faslı demirbaş tezyidine aiddir. Önümüzdeki malî yıl içinde açılacak olan 

hastanesinin, Cizre kısmında açılacak yeni istasyonlarla Pendik ve Erzurum garlarının, as
arın, muhtelif işletmelerle merkez devairinin, tamiratın daha seri ve iktisadî olması için 

d jğer atelyelerle depoların demirbaş tezyid ihtiyaçlarından teğmini mübrem olanlarının be-
heskb edilmiş ve binnetice demirbaş tezyid tahsisatı (517 169) lira olarak teşbit ve teklif 

Fasıl : 14 

307% sayılı kanunun 2 iıci maddesi mucibince Sivas cer atelyesi tezgâh 
masrafları 

324 

ve sair tesisat 

Fasıl : 15 

ve 3319 sayılı kanunlar mucibince mubayaa edilecek muharrik ve müteharrik edevat 
bedelile gümrük resmi ve sair masrafları 

Muharfik ve müteharrik edevat mubayaası için 16 milyon liraya kadar teahhüde girişilmesine me
zuniyet vejf'en 3247 sayılı kanunla bu kanunun 1 nci maddesini muaddil 3319 sayılı kanun hüküm
lerine ğör<j taahhüd bedelleri ve gümrük resim ve masraflarından her sene sarf edilecek mikdarm 
idarepniz ijütçesinc tahsisat olarak vazolunmasr- lâzımdır. 

1040 nfalî yılı zarfında ödenmesi icabeden İngiliz lirası borcu vasatî kurlar üzerinden türk 
parasına tahvil ve ayrıca gümrük resim ve-masrafları için (300 000) lira ilâve edilmiş, bu suretle 
tesbit ledilln (2 560 000) lira tahsisat olarak teklif olunmuştur. 
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Fasıl : 16 

Ankara gar, büfe ve gazinosu için mütedavil sermaye 

Hükümet merkezinin bilhassa yabancılar için bütün diğer şehirlerimize nazaran mümtaz bir 
mevkii haiz olduğu şüphesizdir. Bu modern şehrin lâyik olduğu gar binasına kavuşmasını müteakib 
gar gazinosu da inşa edilerek işletilmeğe başlandı. Her büyük şehirde olduğu gibi garın lâzımı 
gayrimufarıkı olan bu gazinonun işletilmesinde idaremizin istihdaf ettiği şey, bir kazanç membaı 
bulmaktan ziyade, Hükümet merkezine yakışır bir tarzda ve herkeste müsbet bir intiba hâsıl edecek 
şekilde intizam, temizlik ve mükemmeliyet numunesi verebilmektir. Bu gayenin teğminine matuf 
gazino masraflarını karşılamak üzere (20 000) liralık mütehavvil bir sermaye tahsisi arz ve teklif 
edildi. 

I 
Fasıl : 17 

3698 saytlı kanunun 1 nci maddesi mucibince feribot ve -tesisatı masraflarının faiz ve. ifta 
karşılıkları 

6 - VII - 1939 tarihinde kabul ve 13 - VII - 19$ 9 tarihinde neşredilen 3698 sayılı kanunun 1 nci 
maddesindeki mezuniyete istinaden Münakalât vekâleti, Haydarpaşa ile Sirkeci arasında işletilecek 
feribotlarla bunlara aid teçhizat ve her türlü malzeme satın alınması, feribot yanaşma yatakları, 
dalgakıran, mebani vesair tesisat, inşaat, ameliyat, istimlâk ve bunlara müteferri sair levazım ve 
hizmetler için (4 300 000) liraya kadar taahhüdlere girişmeğe salâhiyettar olub bu taahhüdlerin 
(1 800 000) lirası 3525 sayılı kanunla tasdik edilen anlaşma mucibince açılan krediden ve 
(2 500 000) lirası da 3628 sayılı kanunun 5 ncimaddesile çıkarılacak bonolar hasılatından teğmin 
olunacaktır. 

Bu paralar Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü bütçelerinde açılacak 
hususî bir fasla irad ve tahsisat olarak kayid ve sarf olunacak, senesi içinde sarf edilmeyen mebaliğ 
ayni işe sarf edilmek üzere müteakib senelere: devredilecektir. 3698 sayılı kanunun 1 nci maddesinin 
son fıkrasında («Bu suretle sarf edilecek mebaliğ 1939 senesinden itibaren 10 sene içinde itfası 
şartile senelik itfa mikdarları ve faizleri Devlet demiryolları bütçelerine konacak tahsisattan 
ödenir » denilmekte olduğundan 1940 bütçe kanunu projesinin (A) cedveline işbu 17 nci fasıl 
ilâve edilmiştir. Mukavelelerin henüz akdedilmemiş olmasına binaen sarfiyat mikdarmm baliği 
ve itfa plânları malûm olmadığından (100 000) lira tahsisat vazı kâfi görülmüştür. 

"* ~" " KISIM : IV 

Fasıl : 18 

Trabzon - İran Otobüs ve kamyon işletmesi masrafları 

Trabzon - Iran otobüs ve kamyon işletmesi masraflarına karşılık olan bu fasıl 1939 bütçe ka
nunu (A) cedvelinin 17 nci faslına tekabül eder. Fasıl numarasında husule gelen bu değişiklik, 
(A.) cedvelinin I I I ncü kısmına yukarıda arzedüdiği üzere bir faslın ilâvesinden mütevellid bu
lunuyor. 18 nci faslın 1 nci maddesi ücret ve yevmiyeler ,2 nei maddesi de sair masraflara aid-
dir. 

işletmenin faaliyet neticeleri geçeri sene bütçe kanunu ile verilen tahsisata nazaran 1 nci 
maddede (14 758) ve 2 nci maddede (12 28;i) liralık tasarruf teğminini mümkün kılmıştır, 
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Akçakale hmıgarı inşaat masrafları karşılığı " 

Münakalât reisliği hesabına inşa «dilen cenub demiryolları üzerindeki Akçakale istas-
inşaat masraflarından mahsubu yapılamayan mikdarının mahsubunu teğmin etmek 

mahsus olmak üzere (A) cedveli projesinde (Akçakale hangarı inşaat masrafları kar-
^ıâmill açılan bu fasıl için (1750) lira tahsisat teklif edilmiştir. 

z ıe 
gaı mm 
aja 

Fasıl : 20 

1716\sQy^A liinunun 8 nci maddesi mucibince Cumhuriyet Merkez bankasına verilecek itfa karşılığı 

Masrjıjff ısılları umumî yekûnun % 1 i olarak hesab edilmiştir. 

1940 - 1941 malî senesi hasılat bütçesi 

1940/J94 I malî senesinde Devlet demiryolları şebekesinin -.vasati işletme-uzunluğu -6960 kilomet-

Gççejn 
devam 4dpm; 

lacaktır. 
umum gelirini, beher kilometreye isabet eden mikda.r üzerinden nnitalea ettiğimiz tak-

s senenin kilometrik varidatının aşağıdaki seyri fakih ettiği görülür. 

Bir kilometreye 
isabet eden hasılat 

Lira 

5191 
4171 
4966 
5036 
5176 

Senesi 

1934/1935 
1935/1936 
1936/1937 
1937/1938 
1938/1939 

, Hattın vasati 
uzunluğu 
Kilometre 

• 4728' 
5582 
6081 
6558 
6714 

(kartların tedkik ve mütaleasmdan anlaşılacağı üzere beher kilometreye isabet eden varı
rı jjtedrici bir surette artmakta devam etmektedir. 

«[er mukayese edilirken yolcu ve eşya tarifelerinin tezahür eden yeni ihtiyaçlar karşısın-
d^en tadil ve ücretçe tenzil edilmekte bulunmasının da nazarı dikkatten dur tutulma-

edir. 
Devlet demiryollarının yapmakta olduğu tarife tenzilâtı mücerred bir fazla varidat teğ-

[ matuf olmayıp yurdumuzun ticarî, ziraî, sınaî, bünyesini kuvvetlendirmek için Devle-
|>lduğu iktisadî ve isabetli tedbirlerle de çok yakından alâkadar bulunmaktadır. 
ki, yurdumuzun muayyen bölgelerinde yetişen mahsuller, o mmtakaya henüz demiryo-

İ ı veya ecnebi bir şirketin yüksek ücretli tarifelerile işletilen demiryolları mevcud ol-
^ncak mahallî ihtiyaca tekabül edebilecek mikdarlara inhisar ederken demiryollarının 

kac jar uzaması veyahud mevcud bir şirket demiryolunun Devlete intikal etmesi ile tari-
Ln tenzilât sayesinde bu mahsulâtın.istihlâk mahallerine kolaylıkla şevki ve bu su

psa! bir zamanda istihsalinin bir kaç misli artması mümkün olabilmektedir. 
yujpıl 

Tarifeler 

ser (elerde olduğu gibi tarifelerde yapılan ıslahat faaliyetine 1939 takvim yılında da 
:|j| ve edilmekte bulunmuştur. 
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Rn cümleden olarak ihdas, teşmil ve tadil edilen yolcu ve eşya tarifeleri aşağıda gösterilmiştir: 

ı- fole/n tarifeleri : 
1 — Bu sene zarfında işletmeye acılan Erzincan - Erzurum kısmına, şebekede meri bilûmum yolcu 

tarifeleri teşmil edildikten başka her yeni açılan hatta olduğu gibi bu kısımda seyahat edecek 
âlelûtmum yolculara da umumî tarife üzerinden % 50 tenizlât yapılmıştır. 

2 — Bulundukları mahallerde muhtelif dereceli mektebler olmaması dolayı sile mektebi bulunan 
en yakın şehir veya kasabalara her gün gidib gelmek mecburiyetinde bulunan çocuklara 1 - 70 ki
lometrelik mesafelerde tatbik edilmekte olan % 90 tenzilli yolcu tarifesi, ekserisi pek küçük yaşta 
olan talebenin aile ve mekteb muhiti haricinde her türlü tehlikeden korunmasını ve mekteblerine 
tanı bir emniyet altında gidib gelmelerini teğmin için, asgarî on kişilik talebe grublarma bu mak
sadı a refakat edecek kimselere de teşımil edilmiştir. 

3 — Mersin - Mamure ve Toprakkale - Payas kısımlarında meri olub tatbikatı gerek bu mııjta-
kanm ticarî münasebatı ve gerek demiryolu trafiği için çok iyi neticeler vermiş olan % 60 ilâ %70 
tenzilli yolcu tarifesi bir taraftan Hataym ana vatana iltihakı dolayısile Payas - iskenderun 
kısmına ve diğer taraftan da Mersin, Adana ve İskenderun]a ticarî münasebetleri oldukça sıkı ve 

daha fazla inkişafa müsaid bulunan Mamure - Fevzipaşa kısmı istasyonlarına (her iki kısımda meri 
tarife ücretleri yekdiğerine eklenmek suretile tatbik olunmak üzere) teşmil edilmiştir. 

4 — Beynelmilel izmir fuarı münasebetile her sene on beş günlük halk ticaret biletleri ücretin
den yapılmakta olan % 50 tenzilâta ilâveten bu sene, yolcuların bir defa da Iskenderuna uğrama
ları şartile, bu biletlerin on beş günlük meriyet müddeti 1939 fuarı zamanına münhasır olmak 
üzere ayni fiatla 17 güne çıkarılmış ve bu suretle halkın bu yurd parçasını görmeleri ve ticaret 
erbabının da ticarî temaslarda bulunmaları teğmin olunmuştur. 

5 — Devlet havayollarının gidiş - dönüş tayyare biletini hamil olarak seyahate başlıyan yolcu
lardan, hava muhalefeti gibi mücbir sebeblerle tayyarelerin dönüş seferini tatile mecbur kalmaları 
halinde, dönüşte tayyareden istifade edemiyenlere munzam bir ücret ödemeksizin trenlerimizle bi
rinci mevkide avdet seyahati yapmak imkânını veren yeni bir yolcu tarifesi ihdas edilmiş ve bu 
suretle ayni vekâlete bağlı iki nakil müessesesi arasında halk lehine bir iş birliği vücude geti
rilmiştir. 

6 — Şimdiye kadar konvansiyonel trenlerinde münhasıran gidiş - dönüş yolcularına tatbik edil
mekte olan Avrupa hattına mahsus tenzilli yolcu tarifesi aynı trenlerde yalnız gidiş seyahati yapa
cak yolculara da teşmil edilmiştir. 

' 7 — istanbul - İzmir ve İstanbul - Bandırma yolu ile şebekemizin bazı istasyonlarına gidecek 
ve bilmukabele bu istasyonlardan istanbul a gidecek yolcuların kısmen trenle ve kısmen vapurla ya
pacakları seyahatlerde demiryolu istasyonlarından veya vapur acantalarından her iki nakil vasıtası

nın biletlerini bir arada alabilmelerini teğmin için iki idare arasında, bir anlaşma akdedilmiştir. 

Eşya tarifeleri: 
Yurdumuz mahsullerinin gerek iç ve gerek dış piyasalara ucuzca ve süratle nakil ve ihraç; edile

bilmesini teğminen eşya tarifelerimizde bu sene de bir hayli ıslahat yapılmıştır. 
1 — Memleketimize yüzde yüz döviz teğmin eden bakırın ecnebi piyasalara ihracını teshil için 

bu madde nakliyatına mahsus % 24 - % 40 tenzilli yeni bir tarife ihdas edilmiştir. 
2 -— Kıska denilen soğan tohumu ile kendir tohumu nakliyatına, emsali maddeler hakkında 

meveud ve meri olan tenzilli tarifeler teşmil edilmiştir. 
3 — Kuru üzüm nakliyatı için meveud tenzilli tarifeye Eğe mıntakasmda kâin olub istihsal mik-

darları mühim olduğu halde tarifenin şümulü haricinde kalan iki istasyon da idhal edilmiştir. 

4 — Ziraat vekâletince hazırlanan numunelere uygun (Standard tip) ambalajlar içinde taşıttırı
lacak yaş sebze ve meyvelere, bu maddeler için esasen meveud olan tenzilli tarife üzerinden, ayrıca 
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'% İOrisbt itinde daha tenzilât yapılmak suretile yaş sebze ve meyve istihsalâtınm arttırılması, bu 
maddelerin daha salim bir tarzda nakilleri teşvik edilmiştir. 

eeek su nakliyatında kullanılan küçük şişelerin, boşaldıktan sonra tekrar doldurulmak 
injahrlçlerine iadesinde ehven bir ücrete tâbi tutulması teğmin edilmek suretile büyük şehirle-

eyi su ihtiyacı hem daha ehven ve hem de sıhhî şartlara uygun bir hale ifrağ edilmiştir. 

inşaatta ve mimarî tezyinatta müstamel bazı taşların işlenmemiş haldeki nakliyatına mah-
tejızilli tarife alelıtlak işlenmemiş taşlara teşmil edilmiştir. 

Evfvelce yalnız tam vagon yükü olarak taşınmak şartile ucuz bir tarifeden istifade etmekte 
ve sanayide mühim rolü olan oksijen gazının tüpler içinde perakende nakliyatına da ayni 

tarii'e teşmil edilmiştir. 
Alsiancak iskelesinden geçecek tuzlar için iskele ücretinde tenzilât yapılmıştır. 
Köfrür cürufu nakliyatına, hasis maddeler hakkında cari olan tenzilli tarife teşmil edilmek 
ye:mde hiç bir kıymeti olmayan bu madde de nakil mevzularımız meyanına idhal edilmiş-
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Memleket dahilinde şeker istihlâkinin arttırılması için asgarî bir tonluk partiler halindeki şe-
nakjiyaiına % 33 nisbetinde tenzilli bir tarife yapılmıştır. 

iskenderun limanının inkişafını teğmin için şebekede meri bilûmum tenzilli tarifeler Payas 
Iskerderan kısmına teşmil edildikten başka îs kendenından Halebe ve Halebin cenubunda kâin 

her hangi bir istasyona ve mütekabilen nakloluna cak her cins emtia ve eşya için % 39 - % 76 nis
betinde temalli bir tarife ihdas edilmiştir. 

12 \— B ılgaristan, Franko - Elenik ve Türkiye demiryolları arasında müştereken tatbik edilmek
te olan beynelmilel eşya nakliyatı tarifesine ihracatı teşvik maksadile yapılan zeyiller mucibince : 

a) Pir sone zarfında ecnebi memleketlere (1500) ton ve daha fazla portakal ihraç edenlere bidayeten 
ödedikleri nâkil ücretlerinden •% 25 i ikramiye ola rak geri verilecektir. 

b) E eneri memleketlere vuku bulan kesilmiş tavuk, taze balık ihracatında, balıkların sıcaktan 
için ayni vagonlar içinde bulundurulacak buzların, muhafaza ettiği hamule sikletinin 

lfcadar olan ımikdarı ücretten muaf tutulmakta ve daha fazla mikdarmdan da bu nakliyata 
en ücretler alınmaktadır. 

Bu 

1940 senesi gelir tdhminatı 

Devlet demiryolları inşaatının süratle inkişaf etmekte ve günden güne ilerilemekte olması ha-
ve eşya hareketlerinin mıntakalarma göre muhtelif nisbet ve imkânlar göstermesi muh-

itibarla gelirin tahmininde mümkün mertebe sıhhat ve isabet teğmini için hasılat ba-
mtüsaid ve gayri müsaid zamanları ihtiva eden geniş bir devrenin nazarı dikkate alınması 

h^iyajskârane bir hareket olursa da bu suretle elde edilecek rakam memleketin hakikî inkişaf 
ve senelerin müsbet neticelerini ifade edemiyecek derecede dun olacağından umumî gelir 

tisbitinde tercihan 1938/1939 devresinin umuımî yekûnu ile 1939/1940 devresinin ilk altı 
neticelerinin gösterdiği inkişaf ve bu sene faaliyete geçen Karabük demir ve çelik, Malatya 

c okuma fabrikalarının mevaddı ibtidaiye ve mamule nakliyatından ve demiryollarımızm 
"vlarmasile bu mmtakanın mahsulâtı ve bilhassa buradan yapılacak diri hayvan nakliya-

edilecek munzam varidat nazarı dikkate alınmıştır. 
emiryollarmın 1934 - 1935 senesinden itibaren altışar aylık varidat mikdarlarmı göste

rir (I)| Numaralı tablo merbuttur. 
Linkin ve iskeleler hariç olmak üzere 1938 -1939 devresinin ilk altı ayında (19 279 867) ve ikin-

ayıııüa da (15 475 248) lira olmak üzere umumî yekûn (34 755 115) liraya baliğ olmuştur. 
ma düşen gelir (5 176) liradır. 

Ü40 senesine gelince: îlk altı ayda (21 519 521) lira hasılat elde edilmiştir. İkinci 
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altı ayda da, geçen sene ile bu sene arasındaki tezayüd nisbeti nazarı dikkate alınarak (17 019 730) 
lira varidat teğmin edilmesi memuldur. 

Bu takdirde vasati kilometrik hasılat (5 537) lira olacakı ir, 
t'ki senenin vasatisi (5 356) liradır. 
Memleketimizin iktisadî inkişafında şimdiye kadar şükranla kaydedilen terakkinin, bundan 

böyle de ayni hızla devam edeceği kanaatinden, bilhassa Karabük demir ve çelik fabrikalarına. 
aid ham madde ve kömür nakliyatının halihazıra nazaran önümüzdeki sene içinde bir misli arttırıl
ması kararından ve nihayet demiryollarının Krzıınıma ulaşmasile şebekemizin yeni ve mühim bir 
trafik kaynağını daha ihtiva etmiş olmasından mülhem olarak 1940/1941 senesi için kilometre başına 
(5 724) liradan hesab edilen umum gelir, limanlar, iskeleler ve Trabzon - İran transit yolu vari
datı hariç olmak üzere (39 840 000) lira tutacaktır. 

Bu yekûna liman ve iskelelerle Trabzon - İran transit yolu işletmesi geliri olan (730 000) Ura 
da ilâve edilirse Devlet demiryollarının 1940/1941 senesi muhammen işletme varidatı geçen sene-
kinden (1 970 000) lira fazla olarak (40 570 000) lira olacaktır. 

Hattın kilometresine göre tahmin edilen bu varidatın tren kilometreye nazaran tedkikinden elde 
edilen netice berveçhi atidir: 

Son beş sene zarfında beher tren kiln metreye isabet eden varidat (limanlar, iskeleler ve Trab
zon - Iran transit yolu varidatı hariç olmak üzere) : 

1933 
1934 
1935 
1936 
1937 

do. 
» 
» 
» 
» 

2,59 
2,65 
2,16 
2,48 
2*42 

lira 
• » 

» 
» 
» 

olduğuna göre vasati tren kilometre1 hâsılatı 2,40 liradır. 
Memlekette teessüs etmekte bulunan fabrikalara aid inşaat ımalzenıesile ham maddelerinin teşviki 

sanayi kanununa tevfikan tenzilâta tâbi tutulması ve yeni açılan hatlarda nakliyat hareketlerinin 
henüz inkişaf etmemiş bulunması tren kilometreye isabet eden varidatın tenakusunda âmil olmak
tadır. 

1940/1941 senesinde umum şebekede (18 500 000) tren kilometre yapılacağı tahmin ve masraf büt
çesi de bu esasa istinaden tanzim edilmiştir. 

Yukarıdaki beş sene zarfında beher tren kilometreye isabet eden varidatın asgarî haddi olan 1935 
senesine aid 2,16 lirayı 1940/1941 senesi için esas tuttuğumuz takdirde bile tahımin olunan varidat 
elde edilmiş olacaktır. 

Umumî varidatın tahlili 

Yolcu 

Halkın ödeme kabiliyeti ve ticarî münasebetlerin inkişafı nazarı dikkate alınmak suretile yolcu ta
rifesinde, her fırsatta yapılmakta olan tenzilât ve yolculara gösterilen azamî teshüât sayesinde yolcu 
nakliyatı ve bundan elde edilen varidat şimdiye kadar devamlı bir surette artmıştır. 

(2) numaralı cedvelin tedkikinden anlaşılacağı üzere bu nakliyat ve varidatın seneden seneye 
tezayüd ettiği görülmektedir. 

1939/1940 senesinin ilk altı ay zarfında yolcu nakliyatından elde edilen varidat, geçen senenin ilk 
altı aylık varidatına nazaran % 10 bir fazlalıkla (6 665 530) lirayı bulmuştur. 

İkinci altı aya isabet eden (4 633 190) lira varidat im.ikdarin.in da keza geçen senenin ikinci altı 
ayma nazaran % 10 artmak suretile (5 000 000) liraya baliğ olacağı nazarı dikkate alınarak 1940/1941 
senesi yolcu hasılatı, 1939/1940 senesinin hakikî hasılatına mutabık olmak üzere (11 500 000) lira 
olarak tahmin edilmiştir. (Geçen seneye nazaran 500 000 lira faz!asile), 
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— 23 — 
Yolcu ağırlığı . 

Yclcu ağırlığı varidatı esas itibarile yolcu nakliyatının seyir ve temevvucuiıe Dağlı bulunmakla 
beraber y)lcu nakliyatında fazlalık teğmin eden seyahatlerin pek mühim bir kısmı halk ticaret bilet
lerinden ve alelûmum tenzilli tarifelerden istifade eden yolcular teşkil etmekte ve bu seyahatler ekse
riya pek mahdud zamanlara inhisar ettiği için bu gibi yolcular beraberlerinde nadiren ücrete tâbi 
eşya i t aşın kaktadırlar. 

Üijjfer taraftan yolcu ağırlığı, mahaza yolculara bir kolaylık teğmin eden ve işletme geliri üze
rinde belli; başlı bir tesiri olmıyan bir mevzudur. Bu itibarla 1940/1941 yolcu ağırlığı varidatı, 
yolcu aded ve varidatının inkişafına rağmen, geçen seneki mikdardan (30 000) lira fazlasile 
(300 Q00) lira tesbit edilmiştir. 

Mesajeri 

Mebajejri nakliyatından 1938/1939 malî sene devresinde (498 568) lira ve 1939/1940 malî dev
resinin illi altı ayında da (223 095) lira varidat alınmıştır. İkinci altı ayın yaş sebze ve meyve 
nakliyjatı mevsimine müsadif bulunması ve bu tarifenin mezkûr nakliyata da elverişli olması nokta-

ikinci altı aylık nakliyatın da ayni mikdarda varidat teğmin etmesi umulabilir. 
Menajeri nakliyatının diğer senelere nazaran mühim nisbette artması memul bulunmamakla 

beraber tarifenin ucuzluğu ve ücret tahakkukuna esas tutulan sıkletlerin herkesi tatmin edebilecek 
bulunması göz önünde tutularak geçen seneki mikdara ancak (6 000) lira ilâvesile 1940/ 
•jeri varidatı (450 000) lira olarak tesbit edilmiştir. 
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s(meşinin ilk altı ayı zarfında seyriseri nakliyatının teğmin ettiği varidat (1 208 841) liradır. 
Bu na|kliy}atm mühim bir kısmını da yaş sebzeler ve meyveler, kesilmiş et, sakatat ve kümes ve av 

süt mamulâtı, buz, balık ve sair deniz mahsulâtı ile diri hayvanlar teşkil etmektedir. 
askerî nakliyat, hususî trenler, para ve zikıymet eşya nakliyatı da bu maddeye dahildir. 

tarifelerde olduğu gibi seyriseri tarifelerinde de mühim mikyasta tenzilât yapılmış olma-
nakliyat devamlı bir inkişaf göstemektedir. 

Bajmsıis Hataym anavatana iltihakından sonra bu bölgede her mevsimde mebzulen yetiştirilmekte 
sebze ve meyvelerle hattın Erzuruma vaı-masile Şark mmtakası diri hayvan nakliyatından 

ejlilemek munzam varidat da nazarı dikkate alınarak 1940/1941 seyriseri hasılatı geçen seneye 
(£50 000) lira fazlasile (2 000 000) lira olarak tesbit edilmiştir. 

Seyrihafif 
Seyrihafif nakliyatı, umumî mübadele hareketlerinin ifadesi olmak bakımından her yerde demir

yolları] varidatının başlıca unsurunu teşkil etmektedir. 
demiryollarının son beş sene zarfında seyrihafif olarak taşmış olduğu eşya tonaj ile hâ-

mik;ları ilişik (3) numaralı tabloda gösterilmiştir. 
tablonun tedkikinden de anlaşılacağı üzere seyrihafif nakliyatının gerek tonajı ve gerek hâsı 

m seneye muntazaman artmıştır. 
Erzuruma varmasile bu havali mahsulâtı arziyesinin demiryolları!e nakledileceği göz 

tıitulmak ve bu sene faaliyete geçen Karabük demir ve çelik fabrikasının bu sene yapmış 
lidaî maddeleri nakliyatının Önümüzdeki sene bir misli fazlalavacağı nazarı itibara alınmak 

suretime 1940/1941 seyrihafif hâsılatı geçen seneye nazaran (1 254 000) lira fazlasile (25 190 000) 
lira olarak: tesbit edilmiştir. 

Muhtelif varidat 
il' varidat, eşyanın vagonlara tahmil ve tahliyesi, vezni, açık arazi ve muşamba kirası, 

( S . Sayısı : 162 ) 



— 24 — 
ardiye, tatili edevat gibi hususattan dolayı tahsil olunan ücretlerdir. 

Bu hâsılatın artması kısmen eşya münakalâtının inkişafına bağlı olmakla beraber tarifelerinde 
yapılan mühim tenzilât ve ekserisinin tekabül ettiği ameliyelerin ihtiyarî bulunması gibi sebbelerden 
dolayı, nakliyat arttığı inilde bile muhtelif varidat aynı ııisbette çoğalmıyabilir. 

1939 - 1940 devresinin ilk altı aynıda muhtelif varidat (239 852) liraya baliğ olmuştur. İkinci 
altı aylık mikdarın ancak (1G0 148) lira kadar olabileceği nazarı itibare alınarak 1940 - 1941 muh
telif varidatı (400 000) lira olarak tesbit edilmiştir. (C)eçen seneye nazaran 100 000 lira faziasile). 

Haydarpaşa limanı hasılatı 

Limandaki tahmil ve tahliye, palamar, rıhtım, silo, mağaza ve diğer hizmetler hasılatından te-
rckküb eden bu varidat 1939 - 1940 devresinin ilk altı ayında (330 027) liraya baliğ olmuştur. 

Son siyasî vaziyetler dolayısile bazı maddeler ihracatının men veya tahdid edilmiş olması na
zarı itibare alınarak 1940 - 1941 Haydarpaşa limanı hasılatı gecen seneden (80 000) lira eksiğile 
(520 000) lira olarak tesbit edilmiştir. 

Derince limanı 

Maden kömürü, inşaat malzemesi gibi ağır ve toplu maddelerin Anadoluya ve krom ve sair ma
den cevherlerinin Atıadoludan harice sevk ve ihracında mühim bir iş gören bir liman ise de de
miryolunun Zonguldak kömür havzasına varması ile kömür idhalâtınm doğrudan doğruya Zougul-
daktan demiryolu ile yapılmakta olması ve nihayet Haydarpaşa limanı için kabul edilen tesirlerin 
buraya da şamil bulunması dolayısile 1940/1941 Derince limanı hasılatı da geçen seneye nazaran 
(20 000) lira noksanı!e (80 000) lira olarak tesbit edilmiştir. 

İskeleler varidatı 

Limanlardan ayrı olarak İzmit, Sapanca, Mersin, Filyos ve İzmirde meveud iskelelerimizin vari
datı, tarifeleri ucuzlatılmış olmasına rağmen, büyük inkişaflar göstermiş olmakla beraber 1939/ 
1940 devresinin ilk 6 ayında hasılat ancak (41 764) liraya baliğ olabilmiştir. 

Bu itibarla 1940/1941 iskeleler varidatı da geçen sen ekinin ayni olarak (100 000) lira tahmin 
edilmiştir. 

Sıhhiye tevkif ah 

Bilûmum personelin aylık istihkakları üzerinden % 2 nisbetinde ve iki lirayı tecavüz etmemek 
şartile yapılmakta olan sıhhiye tevkif atı bu fasılda toplanıyor. 

Tevkifatın, muvakkat amele de dahil olduğu halde bilûmum personel ücretleri üzerinden ya
pılması varidatın katiyetle tesbitine müsaid olmadığı gibi, 1939 malî yılında ancak muhammen va
ridatın elde edilmesi mümkün görüldüğü cihetle kadro ilâvelerine rağmen geçen sene tahmini ipka 
olunmuştur. 

Mütenevvi hasılat 

1939 bütçesinin «B» cedvelinde 1 nci faslın 6 ncı maddesine dahil ve işletme ile bilvasıta alâ
kalı bulunan müteferrik hasılat, 1 nei faslın münhasıran demiryolu işletme hasılatını ifade etmesi 
için, mütenevvi hasılat m ey anın da ayrı bir madde olarak teklif edilmiştir. Clerek bu maddenin ilâ
vesi gerekse 1938 malî yılı işletme hesabile 1939 malî yılının 8 aylık neticelerine göre diğer müte
nevvi membalardan elde edilecek varidata aid 1940 malî yılı muhammenatmın farkları fasıl yekû
nunda (220 000) lira bir fazlalık husule getirmiştir. Hurda demir satışlarında (1.0 000), idare 
binalarından alınacak kiralarda (95 000) lira fazlalık görülmekte ise de 1939 malî yılında elde edi
len varidata nazaran 1940 malî yılı varidatının muhammen mikdarları da tecavüz etmesi kuvvetle 
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muhtıemı|ldir. Bu fasla ilâve edilen 6 ncı maddenin muhammen varidatı ise 1939 malî yılı 
mujhp|eliij hasılat meyanmda elde edilen mikdann tefrikine müstenid bulunuyor. 

Tİ-ablı (on - îran transit yolu Devlet 
buldıjıadlğl için 1940/1941 muhammen 
lira )larık tesbit edilmiştir. 

[1] Numaralı tablo 

Beş s tenelik işletene gelirinin ilk ve son altı aylık devrelerini gösterir cedveldir, 
INöt j Satın alman şirket hatlarının evvelki senelere aid gelirleri de dahil e 

zarfında 

Trabzon - İran transit yolu varidatı 

işletmesi varidatı geçen senelerde tahmin olunan mikdarlan 
varidatı geçen senekinden (70 000) lira noksanile (30 000) 

ir. 

Yolcu 
Bagaj 
Mesajeri 
Seyriseri 
iSeyrihafif 
[Muhtelif 
Haydarpaşa limanı 
{Derince » 

1934 • 
îlk altı aylık 

3 541 409 
91 235 
210 283 
547 070 

9 742 307 
394 244 
459 350 
82 837 

• 1935 
Son altı aylık 

2 948 420 
70 950 

182 118 
348 527 

6 115 066 
315 679 
306 827 
98 051 

Yekûn 

6 525 829 
162 175 
392 401 
895 597 

15 857 373 
709 923 
766 177 
180 888 

Yekûn 15 068 735 10 421 628 25 490 363 

{Yf̂ kûk itibarile hattın beher kilometresine isabet eden varidat : 5385,67 

1935 - 1936 

(Yolcu 
İBagaj 
ÎMesajeri 
Seyriseri 
^eyrihafif 
İfuhtelif 
Haydarpaşa limanı 
Derince » 

Yekûn 

4 236 464 
93 976 
224 616 
517 563 

8 603 386 
335 298 
238 746 
110 479 

14 360 528 

3 201 232 
74 649 
214 606 
413 950 

5 087 559 
277 471 
236 698 
71 205 

9 577 370 

7 437 696 
168 625 
439 222 
931 513 

13 690 945 
612 769 
475 444 
181 684 

23 937 898 

kâm itibarile hattın beher kilometresine ist bet eden varidat : 4110,22 
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1936 - 1937 

ilk altı aylık Son altı aylık 

4 663. 998 
105 014 
304 868 
725 572 

9 825 983 
445 726 
334 875 
92 787-

3 980 003 
87 493 
298 223 
523 703 

8 780 828 
460 100 
340 494 
77 489 

Yolcu 
Bagaj 
Meşajeri 
Seyri seri 
Seyrihafif 
Muhtelif 
Haydarpaşa limanı 
Derince limanı 

Yekûn 16 498 823 14 548 333 

Yekûn itibarile hattm beher Km. sine isabet eden varidat: 4 897,03 

Yekûn 

8 644, 001 
192 507 
603 091 

1 249 275 
18 606 811 

905 826 
675 369 
170 276 

31 047 156 

1937 • 
5 395 982 
141 863 
317 046 
894 130 

11 321 243 
533 462 
378 075 
123 485 
— 

• 1938 
4 

9 

205 805 
123 196 
202 756 
549 938 
214 076 
129 537 
394 753 
52 710 
43 224 

Yolcu 
Bagaj 
Meşajeri 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Muhtelif 
Haydarpaşa limanı 
Derince limanı 
İskeleler 

Yekûn 19 105 286 14 915 995 

Yekûn itibarile hattın beher Km. sine isabet eden varidat: 5 230,02 

9 601 787 
265 059 
519 802 

1 444 068 
20 535 319 

662 999 
772 '828 
176 195 
43 224 

34 021 281 

Yolcu 
Bagaj 
Mî3tfi)jeri 
Seyriseri 
Seymhafif 
Muhtelif 
İL Paşa limanı 
Derince limanı 
İskeleler 

1938 - 1939 

İlk altı avlık Son altı avhk 

5 947 039 
168 594 
264 854 

.1 092 551 
.1.1 662 257 

144 572 
362 867 

48 444 
58 157 

4 663 190 
136 333 
233 714 
596 001 

9 200 191. 
645 924 
-292 293 

32 682 
42 204 

Yekûn 19 749 335 15 842 532 

Yekûn itibarile hattın beher km. sine isabet eden varidat: 5342,52 

(<JŞ,:Sayısı : 162} 

Yekûn 

10 610 229 
304 927 
498 568 

1 688 .-'Sr^ 
20 862 448 

790 496 
655 160 
81 126 

100 361 

35 591 867 
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1939 - 1940 
Altı aylık 

Yekûn 21 917 243 

Yekûn itibarile hattın beher km. sine isabet eden varidat : 3188,43 
gevişi hasılatı seyriseri muhtelif esi içindedir. 

Jjaa, 

Yolcu 
Bagaj . 
Mesaj eri 
Seyriseri 
Seyrihaf if 
Muhtelif 
H. Paşa limanı 
Derince limanı 
İskeleler. 

6 665 530 
. 188 902 
223 095 

1 208 841 
12 993 301 

239 852 
330 027 

25 931 
41 764 

[2] Numaralı tablo 

hat ve banliyölerde beş senelik yolcu sayı ve hasılatı. 

Banliyölerde 

Ana 

1934 - 1935 
1935 - 1936 
1936 - 1937 
1937 - 1938 
1938 - 1939 
1939 - 1940 (6 aylık) 

lat : 

i 

Yolcu adedi 

1934 - 1935 3 949 428 
1935 - 1936 5 570 454 
1936 - 1937 6 832 765 
1937 - 1938 7 803 402 
1938 - 1939 8 717 803 
1939 - 1940 (6 aylık) 6 56Û 514 

Yolcu adedi 

8 555 942 
9 306 113 
9 559 858 
10 668 721 
9 133 521 
5 706 350 

Yolcu kilometresi 

523 925 310 
611 952 367 
753 597 081 
947 073 687 

1 011 999 786 
761 579 525 

IMjunzamma ücreti yolcu hasılatı meyanındadır. 
Avrupa hattı ilk beş senede hariç 39/40 senesinde dahildir. 
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Yolcu hasılatı 

581 211 
630 807 
651 447 
628 780 
504 986 
315 500 

Yolcu hasılatı 

5 944 618 
6 806 890 
7 992 554 
8 605 935 
9 195 910 
6 350 030 
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[3] Numaralı tablo 

Devlet demiryollarında seyriseri ve seyrihafif ile taşınan eşyanın ton, tonkilometre ve hasılatını 
gösterir cedveldir. 

Ton Tonkilometre Hasılat 

1934 - 1935 2 638 123 651 011 546 16 752 971 
1935 - 1936 2 491 475 588 570 545 14 614 626 
1936 - 1937 3 022 816 849 922 697 19 792 088 
1937 - 1938 2 916 099 608 898 206 20 995 795 
1938 - 1939 2 995 914 650 562 696 22 432 454 
1939 - 1940 (6 aylık) 1 795 632 389 931 023 13 445 126 

Not : 
1 - Bagaj ve mesaj eri ton, tonkilometre ve hasılatı bu rakamlara dahil değildir. 
2 - Satm alınan şirket hatlarının evvelki senelere aid ton, tonkilometre ve hasılatı bu cedyeldeki 

rakamlara dahildir. 
3 - Avrupa hattının ton ve hasılatı bu cedvele dahil değildir. 
4 - Askerî nakliyat yukarıdaki rakamlara dahildir. 
5 - idare nakliyat tonajı bu rakamlara dahil değildir. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

21 - V - 1940 

Yüksek Eeisliğe 

etin 28 - I I - 1940 tarih ve 6/839 
te^keıfesile Büyük Meclise sunulan Devlet 

ve limanları işletme umum müdür-
1940 rrkalî yılı bütçe kanunu lâyihası encü-

havale Duyurulmakla Münakalât vekâ-
muavini ve Devlet demiryolları ve 

etme umum müdürü hazır oldukları 
okuniu ve konuşuldu. 

Umun nûdürlüğün 1940 malî yılı masraf ve 
varidat bütçeleri 41 320 000 lira olarak müteva-
zin bir şekilde teklif edilmiş bulunmaktadır. En
cümenimiz bütçe lâyihası ile varidat ve masrafa 
aid kısııtılaı ve lâyihaya bağlı diğer cedveller 

ted kikler yaparak icab eden izahatı din-
lâyihanın fasılları üzerinde müzakereye 

müdürlüğün 1940 malî yılı masraf büt-
y ı lna nazaran 2 190 000 lira fazlasile 

lira olarak teklif edilmiştir. 

harrik ye 
aksam ye 

(00 
Masrııf bütçesi fasıllarının tedkikinden de 

anlâşıjasağı üzere; 1939 yılı içinde işletmeğe açı
lan Erpinean - Erzurum hattının şebekeye ilâ
vesi, Kjambilk fabrikasile Malatya kombinasının 

sebebile bu fabrikalara muktazi ham açılması 
madde vi mamullerin ve cevher nakliyatının tra-

»etirdiği tezayüd, ziraî ve sınaî is-' 
tihsalleria ir.ıdşafı sebebile eşya ve hububat nak-

günden güne artması, bunlara muvazi 
olarak jrrüstnhdem mikdarınm tezayüdünü, mu-

müteharrik edevatın tamirile yedek 
mahrukat sarfiyatının çoğalmasını icab 

ettirmiş ve bu suretle bütçenin muhtelif tertib-
lerino gegen yıla nazaran fazla tahsisat kovmak 
mecburiyeti hâsıl olmuştur. 

Masruf Cîdveli, bütün tertibleri birer birer 
tedkik edilerek her biri hakkında izahat alındık
tan sonra konulan tahsisatın lüzumu anlaşılarak 
teklif vedıih aynen kabul edilmiştir. 

Varidat" bütçesi : 
Umum müdürlüğün 1940 yılı varidatı 1939 

yılına nazaran 2 190 000 lira fazla olarak tah
min edilmiştir. 

idare içinde bulunduğumuz malî yılın ilk al
tı aylık filî hasılatına geçen yılın son altı aylık 
hasılatını da ilâve eylemek ve trafiğin artması 
sebebile geçen yıl 5176 lira olarak bir kilometre-
yo isabet eden hasılatın bu yıl 5724 lirayı bula
cağı ve Karabükün cevher ihtiyacının teğmini, 
Malatya kombinasının faaliyeti ve Erzincan - Er
zurum hattının işletmeğe açılmış olması ve mem
lekette umumî surette vukubulan ziraî ve ikti
sadî inkişaf sebebile bu yıl umum şebekede 
18 500 000 ton kilometre yapılacağı hesab ve bu
na nazaran hasılatta vukubulacağı umulan teza
yüd payı da zammolunmak ve ayrıca liman ve 
iskeleler hasılâtile Trabzon - Iran transit yolu
nun gelirini de buna ilâve etmek suretile bu tah
min yapılmış olub lâyihanın encümenimizde mü
zakeresi sırasında 11 aylık hasılat elde edilmiş ol
duğu ve buna göre de yapılan hesab neticesinde 
nisan sonunda Devlet demiryolları hasılat mikda
rınm 38 864 295 liraya baliğ olduğu anlaşılmış
tır. Buna nazaran gerek bu hasılatın vasatisini 
alarak veya geçen yılın son ayında elde edilen 
4 032 244 lirayı ilâve etmek suretile hâsıl olacak 
yekûnun 1940 yılı için tahmin edilen varidat ra
kamında isabet bulunduğunu göstermektedir. 

Son seneler zarfında Umum müdürlük varida
tında daimî bir inkişaf müşahede edilmete olub 
1936 yılında 6 425 662, 1937 yılında 5 251 190, 

1938 yılında 2 499 541 ve 1939 yılının 11 ayında 
da 2 995 132 lira fazlalık görülmektedir. Yukarıda 

arzedilen artış sebebleri göz önünde bulundurulur
sa bu fazlalığın önümüzdeki yılda da devam ede
ceği umulmaktadır. 

Bütçe lâyihası : 
Lâyihanın 1 ve 2 nci maddeleri masraf ve 

varidat yekûnlarını iraeye, üçüncü maddesi da
imî müstahdemler kadrosuna, dördüncü madde-
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si de varidatın ne suretle tahsil olunacağını 
göstermeğe tahsis edildiği görülmüş ve Encüme-

nimizce aynen kabul edilmiştir. 
Beşinci madde Umum müdürlüğün daimî 

mahiyette olmıyan muhtelif ihtiyaçları için 
8 000 000 liraya kadar gelecek yıllara geçici ta
ahhüde girişilmesi için Umum müdürlüğe salâ
hiyet vermektedir. Madde içinde gösterilen muh
telif ihtiyaçlar üzerinde idare bazı tadillerin ya
pılmasını müzakere esnasında teklif etmiş ve bu 
tadiller muvafık görülerek Encümence de kabul 
ve madde bu-değişikliklere göre yeniden kaleme 
alınmıştır. 

11 nci maddede mühendis mektebinde okutu
lan talebe tahsisatı olarak Nafia vekâleti bütçe
sine nakledilecek para gösterilmiş olup madde 
metninde Hazine hesabı katğisinde gösterilme
sini teğmin için konmuş olan kayde bu hesab mu
amelesinin ifası tabiî bulunmuş olmakla lüzum 
görülmediğinden maddeden çıkarılmıştır. 

Lâyihanın diğer maddeleri her yıl tekrar edi
len ve bütçenin tatbikatına aid bulunan hüküm
leri ihtiva etmeleri itibarile aynen kabul edilmiş
lerdir. 

Encümenimiz umumî tedkikatı sırasında, ta
rifelerin daha ziyade ihtiyaçlara tekabül etmesi 
ve memleket mahsulâtının bir yerden diğer yere 
nakli sırasında tarifelerin yüksekliği sebebile hu
sule gelen pahalılığın önüne geçilmesi ve bunu 
teğmin için de tarifelerin esaslı bir surette göz
den geçirilmesi bahis mevzuu olmuş, yapılan ted-

( S. Say 

kikler ve alman izahlardan sonra bu işin memle
ketin umumî iktisadî hareketlerini alâkalandıran 
çok geniş bir mevzu olduğu ve yalnız Devlet de
miryolları şebekesi üzerinde değil umum nakli
yata müteallik hizmetlerin birden mütaleası su-
retile halli icab eden bir Devlet işi olarak ele 
alınması icab ettiği anlaşıldığından hayat paha
lılığını azaltacak olan bu tedkikin Devletçe icra-
sile lüzumlu görülecek tedbirlerin alınması te
menniye değer görülmüştür. 

Yukarıda izah edilen değişiklikleri ihtiva et
mek sureti!e hazırlanmış olan lâyiha Umumî He
yetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 
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demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe 

kanunu lâyihası 

varidat 
terildiğ 
edilmiştir. 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve 
limanları işletme umum müdürlüğünün 

yılı masrafları için bağlı (A) 
cedvelde gösterildiği üzere 

(41 320 000) lira tahsisat verilmiştir. 
MADDE 2 — Umum müdürlüğün 

1940 mîllî yılı masraflarına karşılık olan 
bağlı (B) işaretli cedvelde gös-
üiîere (41 320 000) lira tahmin 

MAI3DE 3 — Umum müdürlüğün 
1940 malî yılı daimî memur ve müstah
demleri Le nakil vasıtaları kadroları bağ
lı (C) işaretli cedvelde gösterilmiştir. 

MAJDDE 4 — Umum müdürlük tara
fından işletilmekte olan demiryolları 
ile diğer motorlu vasıtaların, liman, 
iskele ve rıaden ocaklarının bütün va
ridat ve hasılatı bunlara mahsus ka
nun ve nizamnameler dairesinde tahsil 
olunur. 

Erzıiru^n 
miryolları 
işaretli 

Sarıkamış ve şuabatı de-
îçin 1929 bütçesine bağlı (C) 

tarife ahkâmı 1940 malî yılında 
da tatbik olunur. Bu tarifede tadilât ic
rasına Münakalât vekili salâhiyettardır. 

M4I)DE 5 — (900 000) lirası umu
mî ida^e binası inşaatının ikmaline, 
(300 000) lirası Sivas atelyesinde yeni 
vagon imaline, (2 990 000) lirası muhte
lif yerlerdeki 100 kilometrelik hattın 

tecdid, tahkim ve takviyesine, (1 227 000) 
lirası mıhtelif tamamlayıcı tesisat ve 
inşaata, (90 000) lirası Haydarpaşa de
posunun te^sian inşasına, (993 000) li
rası atölyeler için tezgâh, takım ve teç
hizat ve (1 500 000) lirası muharrik ve 
mütehslrrik edevat ile motorlu ve bu
harlı nakil vasıtaları mubayaasına aid 
olmak ize re (8 000 000) liraya kadar 
gelecek nenelere geçici taahhüdat ve sar
fiyat icrasına Umum müdürlük mezun
dur. 

tir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN BE-
G I Ş T l R t Ş l 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 2 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 3 — Aynen kabul edilmiş

tir 
MADDE 4 — Aynen kabul edilmiş-

MADDE 5 — (900 000) lirası umu
mî idare binası inşaatının ikmaline, 
(2 940 000) lirası muhtelif yerlerdeki 
(100) kilometrelik hattın tecdid, tah
kim ve takviyesine, (1 057 000) lirası 
muhtelif tamamlayıcı tesisat ve inş aaıa, 
(90 000) lirası Haydarpaşa deposunun 
tevsian inşasına, (1143 000) lirası Sivas 
atelyesinde yeni vagon imaline ve atel-
yeler için tezgâh, takım ve teçhizat ve 
(1 500 000) lirası muharrik ve müte
harrik edevat ile mötörlü ve bu
harlı nakil vasıtaları mubayaasına ve 
(370 000) lirası hastane, nekahathane 
inşaatile tesisat masraflarına aid olmak 
üzere ( 8 000 000) liraya kadar gelecek 
senelere geçici taahhüdat ve sarfiyat 
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1939 malî yılı nihayetine kadar hâsıl 

olan varidat fazlalarından henüz tahsi
sat kaydedilmeyen mikdarlarla 1940 
malî yılı masraf bütçesi tasarrufatı ve 
muhtemel varidat fazlası mezkûr taah-
hüdlere karşılık tutulmuştur. 

Bu karşılıklardan, 1939 malî yılı 
nihayetine kadar olan varidat fazlası 
.1940 malî yılı varidat bütçesinde açı
lacak hususî fasla irad kaydedilmek 
ve masraf bütçesi tasarrufatı da ta
allûk ettiği tertiblerden tenzil edilmek 
suretile mukabilleri yukarıda yazılı 
hizmetlerin her biri için masraf bütçe
sinde açılacak hususî fasıllara tahsisat 
kayid ve sarfolunur, Taahhüdlerin bu 
suretle karşılanmayan kısmı idarenin 
müteakib yıllar bütçesine konacak tah
sisat ile karşılanır. 

MADDE 6 — 1940 malî yılı nakdî 
muamelâtının tedviri ve (1 000 000) 
liraya kadar kömür, (1 500 000) lira
ya kadar malzeme stoku yapmak için 
Umum müdürlük (3 000 000) liraya 
kadar kısa vadeli istikrazlar akdine ve 
bankalar nezdinde hesabı cari açtır
mağa ve Maliye vekili bu istikraza ke
falet etmeğe mezundur. 

MADDE 7 — Devlet demiryolları 
şebekesi üzerinde 1940 malî yılı zar
fında ücretsiz veya tenzilâtlı ücretle 
seyahat etmek salâhiyetini haiz olan
lar bağlı (D) işaretli cedvelde göste
rilmiştir. Devlet demiryolları ve liman
ları umumî idaresinin teşkilât ve ve-
zaifine dair 1042 sayılı kanunun eşhas 
nakliyatına aid 24, 28 ve 34 ncü mad
delerinin hükümlerile mezkûr kanunu 
muaddil 1483 sayılı kanunun 8 nci 
maddesinin 2 nci fıkrası hükmü 1940 
malî yılında tatbik edilmez. 1042 sa
yılı kanunun 25 nci maddesini muad
dil 3282 sayılı kanun ile posta kanu
nunun 53 ncü maddesini muaddil 3108 
sayılı kanun hükmü ve 21 haziran 
1930 tarih ve 9623 sayılı ic ra Vekille
ri Heyeti kararnamesinin 1 nci umu
mî müfettişe aid hükmü hariç olmak 
üzere diğer hükümleri bakidir. 

icrasına Umum müdürlük mezundur. 
1939 malî yılı nihayetine kadar hâsıl 

olan varidat fazlalarından henüz tahsi
sat kaydedilmeyen mikdarlarla 1940 ma
lî yılı masraf bütçesi tasarrufatı ve 
muhtemel varidat fazlası mezkûr taah-
hüdlere karşılık tutulmuştur. 

tir. 
MADDE 6 — Aynen kabul edilmiş

tir. 
MADDE 7 — Aynen kabul edilmiş-
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I İ I İ L C D E 8 — Devlet demiryolları 

ve lir farları umumî idaresinin teşkilât 
ve 4eiaifine dair 1042 sayılı kanunu 
a^dŞ. 3-483 sayılı kanunun 8 nci mad-
desijı $ı '.. nci fıkrasına tevfikan idare 
enciİrıjenince verilecek muvakkat mü-
saadje [ianelerin adedi (700) ii geçemez. 

MADDE 9 — Aşağıdaki fıkralarda 
yazıjı masraflardan her biri için konu-

gjısisat kâfi gelmediği takdirde 
i l â V ^ n sarfına lüzum görülecek mik-

tediyeye Umum müdürlük mezun-
jHı.sule gelecek tahsisat farkları 

İptğide ayrıca gösterilir.: 
T|ahmil ve tahliye ücretleri, 

ahkeme harçları, 
mplon ekspresi açığından Tür-

HISŞBSİ, 
Reddiyat ve bilet satışı aidatı, 
îıfad getiren emlâk resim ve ver-

yth 

memu:1 

(5) ve 
mem$]£ 
ya 

Umuir 
lerle 
mur 
leri 
kârlair 

MADDE 10 — 1932 malî yılı sonu-
sarfolunub da mahsubu ya-
bulunan mebaliğin mahsubu, 

5nefLer bütçelerinde kullanılma-
atı karşılık tutularak 1940 
bütçesinde açılacak ayrı bir 

ıtaadraf kaydi suretile icra olunur. 
HADDE 11 — Bu kanuna bağlı (A) 

işaretli aîdvelin 3 ncü faslının 3 ncü 
maddesine mevzu (20 000) lira Nafia 

ejii ^940 yılı bütçesinin Yüksek 
mektebi ile Teknik okulu 

rıhda Nafia vekâletince lüzum 
gösîtejrijLecek tertiblere tahsisat olarak 

ve 1940 yılı hesabı katğisinde irae 

MADDE 12 — Devlet demiryolları 
müstahdemleri için haftada 

ayrıca senede (300) kiloyu geç
ti: sere getirtilecek erzak ve eş-

ım|ecca:ıen naklolunur. 
EM]a|llırı .kat tedariki müşkül olduğu 

m ıdürlükçe tesbit edilen mahal-
istasyonlarmda bulunan me-

nıüstahdemlerin taleb edecek-
rp^hr|ukat evliler için (2000) ve be-

(1000) kiloyu geçmemek 

ara 
ve 

için 

MADDE 8 — Aynen .kabul edilmiş
tir. 

tir. 
MADDE 9 — Aynen kabul edilmiş-

MADDE 10 
mistir. 

Aynen kabul edil-

MADDE 11 — Bu kanuna bağlı (A) 
işaretli cedvelin 3 ncü faslının 3 ncü 
maddesine mevzu (20 000) lira Nafia 
vekâleti 1940 yılı bütçesinin Yüksek 
mühendis mektebi ile Teknik okulu 
kısımlarında Nafia* vekâletince lüzum 
gösterilecek tertiblere tahsisat olarak 
ilâve olunur. 

MADDE 12 
mistir. 

Aynan kabul edil-
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şartile ve nakil ücreti dahil edilmek
sizin hesab olunacak maliyet üzerin
den idarece teğmin edilir. 

MADDE 13 —.1932 - 1939 malî yıl
ları bütçe kânııtılarının hükümleri 
1940 malî yılı zarfında dahi Aevam 
edecek maddeleri bağlı (H) işaretli 
cedvelde gösterilmiştir. 

MADDE 14 — Bu kanun 1 haziran 
1940 tarihinden muteberdir. 

MADDE 15 — Bu kanunun hüküm
lerini icraya Maliye ve Münakalât ve
killeri memurdur. 

MADDE 13 
mistir. 

MADDE 14 
mistir. 

MADDE 15 
mistir. 

Ih 

S 

Bş. V. 
. Refik Saydam 

M.M.V.' 
S. Arıkan 

Ha.V. \ 
Saraçoğlu 

Na.V. 
A. F. Cebesoy 

S. t M. Y. 
Dr. Hulusi Alabaş 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

Ti. V. 
' N. Topcoğlu 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Mal.V. Mf.V. 
F. Ağralt Yücel 

îk. V. 
H. Çakır 
G. î . V. 

E. Karadeniz 
Mü. V. 

A. Çetinkaya 
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A - CEDVELÎ 

Muhassasatm nev'i 

Birinci kısım - İşletme mas
rafları 

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

Fasıl yekûnu 

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

Fasıl yekûnu 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

9 623 502 
262 380 

55 315 

9 941 197 

16 837 

71 437 
141 861 

230 135 

1946 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
taleb -edilen kabul edilen 

Lira 

10 848 715 
268 196 

55 075 

11 171 986 

19 600 

76 243 
143 395 

239 238 

Lira 

10 848 715 
268 196 

55 075 

11 171 986 

19 600 

76 243 
143 395 

239 238 

Ecnebi mutahassıslarla staji-
ver memur ve müstahdemlerin 
ve talebenin masrafları 
Ecnebi memleketlere gönderi- . r" '' ' ."v ^ - ' ] 
ecek talebe ile memur ve müs

tahdemlerin ücret, masraf ve 
harcırahları 141220 142 790 142 790 
-Ccnebi mutahassısların ücret 
^e masrafları 50 000 33 360 33 360 
Yüksek mühendis mektebi ile 
teknik okuldaki idare talebesi
nin masrafları 0 20 000 20 000 

Fasıl yekûnu 191 220 196 160 196 150 

Tâli ücretler 
Memur ve müstahdemine veri
lecek ikramiye 55 000 55 000 55 000 
4ömür tasarruf ikramiyesi 30 000 10 000 10 000 
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F. - M- Muhassasatm nev'i 

3 2847 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesi mucibince verilecek 
tazminatlar 

4 2847 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesi mucibince verilecek 
tahsisat ve tali ücretler 

Fasıl yeuûnu 

5 Memur ve müstahdemlere ve 
ailelerine yardım 

1 Memur ve müstahdemlerin el
bise bedeline % 50 yardım 

2 Tekaüd, dul ve yetim maaşlar ı 
3 2454 sayılı kanun mucibince 

verilecek tekaüd aidatile malu
liyet karşıl ığı 

4 İda re hizmetinden çıkarılanla
r a ve kazaya uğrayanlara veya 
ailelerine nizamname mucibin
ce verilen tazminat 

5 Eskişehir Çırak pansiyonu 
masraflarına yardım 

6 Mekteb bulunmayan yerlerde
ki memur ve müstahdem çocuk
larının tahsil masraflarına yar
dım 

7 ilâçlar, sıhhî imdad kutuları 
masrafları, memur ve müstah
demlerle ailelerine sıhhî mua
venet, cenaze ve sıhhî levazım 
ve nakliye ve sıhhî tedabir 

s{ masrafları 
8 Demiryollar spor teşekkülleri

ne yardım 

Fasıl yekûnu 

6 Tahmil ve tahliye ücret ve 
masrafları 

>:y. *;' Birinci bab yekûnu 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

697 118 808 450 808 450 

232 760 255 110 255 110 

1 014 878 1 128 560 1 128 560 

120 000 120 000 120 000 
1 860 800 800 

670 000 720 000 720 000 

5 000 10 000 10 000 

46 808 75 000 75 000 

58 324 53 324 53 324 

247 000 275 000 275 000 

1 000 2 000 2 000 

1 144 992 1 256 124 1 256 124 

350 000 350 000 350 000 

12 872 422 14 342 058 14 342 058 
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3 7 -
1939 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira Muhassasatm nev'i 

İkinci bab - Gayrişahsi mas
raflar 

İşletme müstehlek malzemesi 
ve masraf lan 
Matbu evrak, kırtasiye ve mec
mua bedeli ile Demiryollar der
gisine yardım 200 000 260 000 260 000 
Binaların, muharrik ve müte
harrik edevatın tenvir, teshin, 
•mahrukat, yağ ve sair müsteh
lek mevad masrafları 5 783 011 6 199 097 6 199 097 
Holerit makinelerinin icar be
deli ve sair masrafları 0 50 000 50 000 

Fasıl yekûnu 5 983 011 6 509 097 6 509 097 

Bakım ve tecdid masrafları 
[Fevkalâde kazalar, arızalar ve sel 
tahribatı masrafları dahil.] 
Demirbaş eşyanın bakım ve 
tecdidi 67 864 69 533 69 533 
Üst yapının bakım ve tecdidi 3 454 700 4 122 465 4 122 465 
Diğer tesisatın bakım ve tec
didi 904 600 1 277 476 1 277 476 
[Elektrikli ve elektriksiz işaretler 
masrafları, liman, rıhtım ve bilûmum 
deniz vasıtaları, silolar masrafları da
hil.] 
Muharrik ve müteharrik ede-
vatın bakım ve tecdidi 
Fidanlıklar ücret ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

Ecnebi demiryolu tesisatının 
istimali ve üçüncü şahısların 
hizmetleri 
Transit vagonların edevat ta
dili ücreti 
Semplon ekspresi açığından 
Türkiye hissesi 

5 402 428 
65 000 

9 894 592 

20 000 

3 000 

6 040 650 
89 029 

11 599 153 

20 000 

1 000 

6 040 650 
89 029 

11 599 153 

20 000 

1 000 
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M. Muhassasatın nev'i 

1939 1940 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

Mücavir demiryollarına veri
len rödövanslar 
Demiryolları ittihadları ve ta
kas büroları idare ve temsil 

8 300 8 000 8 000 

1 

0 

2 

3 
4 

masrafları 

Fasıl yekûnu 

Her nevi vergiler, maddî mü
kellefiyetler ve zarar ziyan 
tazminatı 
Irad getiren emlâk resim ve 
vergileri 
2762 sayılı kanun mucibince 
ödenecek mukatâa ve icareteyn 
bedelleri 
Kaza ve ticarî eşya haşarat ve 
zayiat tazminatı 
Eski seneler borçları 
Reddiyat ve bilet satışı aidatı 

6 000 

37 300 

6 000 

600 

10 000 
12 400 

150 000 

6 000 

35 000 

7 000 

0 

10 000 
12 580 
50 000 

6 000 

35 000 

7 OK) 

') 

10 000 
12 580 
50 000 

Fısıl yekunu ,179 000 

Muhtelif masraflar 
1 Posta, telgraf ve telefon ücret

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

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

kül ve kongrelerine iştirak 
masrafları 50 000 

8 Zehirli gazlardan korunma ter
tibatı masrafları 20 000 

9 Mebani icarı 5 000 
10 Müteferrik masraflar 37 000 

[Misafir kabul masrafları dahil] 

79 580 

22 000 
16 000 

25 000 
15 000 
75 000 
1 000 

15 000 

20 000 
5 000 
37 985 

79 5T0 

22 000 
16 000 

25 000 
15 00n 
75 000 
1 000 

15 000 

20 000 
5 ooı; 
37 98:, 
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Muhassasatın nev'i 

Gayrimelhuz masraflar 

Fasıl yekûnu 

1939 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

3 500 

256 600 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

3 500 

235 485 

3 500 

235 485 

İkinci bab yekûnu 16 350 503 18 458 315 18 458 315 

Birinci kısım yekûnu 29 222 925 32 800 373 32 800 373 

İkinci kısım 

Mubayaa olunan hat ve liman
ların senelik faiz ve itfa karşı
lıkları ve sair masrafları 4 532 420 4 471 290 4 471 290 

Üçüncü kısım - Yeni inşaat ve 
servet tezayüdatı 

Demirbaş tezyidi 
3071 sayılı kanunun 2 nci mad
desi mucibince Sivas cer atel-
yesi tezgâh ve sair tesisatı 
masrafı 

3247 ve 3319 sayılı kanunlar 
mucibince mubayaa edilecek 
muharrik ve müteharrik ede
vat bedeli ile gümrük resmi ve 
sair masrafları 

Ankara gar büfe ve gazinosu 
için mütedavil sermaye 
3698 sayılı kanunun birinci 
maddesi mucibince feribot ve 
tesisatı masraflarının faiz ve 
itfa karşılıkları 

250 000 

1 509 879 

30 000 

517 169 

120 000 

20 000 

100 000 

517 169 

120 000 

2 850 000 2 560 000 2 560 000 

20 000 

100 000 

Üçüncü kısım yekûnu 4 639 879 3 317 169 3 317 169 
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^ M. Muhassasatm nev'i 

1939 
Malî yıh 
tahsisatı 

Lira 

1940 malî yılı için 
Hükümetçe W rıeüm ence 

taleb edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Dördüncü hısım 

18 Trabzon - îran otobüs ve kam
yon işletmesi masrafları 

1 Ücret ve yevmiyeler 
2 Sair umumî masraflar 

Fasıl yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

19 Akçakale hangarı inşaat mas
rafları karşılığı 

20 1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek 
itfa karşılığı 

129 521 
217 880 

347 351 

347 351 

114 763 
205 547 

3^0 310 

320 310 

114 763 
205 547 

320 310 

320 310 

387 425 

1 750 

409 108 

1 750 

409 108 

UMUMÎ YEKÛN 39 130 000 41 320 000 41 320 000 
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B - OEDVELÎ 

1939 1940 malî yılı için 
Mali yılı Hükümetçe Encümence 

muhammenat tahmin edilen tahmin edilen 
M. Varidatın nev'İ kh-a Lira Lira 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

L 

2 
3 

Demiryollar hasılatı 
Yolcu 
Yolcu ağırlığı 
Mesaj eri 
Seyriseri 
Seyrihaf if 
Muhtelif hasılat ' 

Fasıl yekûnu 

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

Fasıl yekûnu 

11 000 000 
270 000 
444 000 

1 750 000 
23 936 000 

300 000 

37 700 000 

600 000 
100 000 
100 000 

800 000 

11 500 000 
300 000 
450 000 

2 000 000 
25 190 000 

400 000 

39 840 000 

520 000 
80 000 

100 000 

700 000 
t ~ 

11 500 000 
300 000 
450 000 

2 000 000 
25 190 000 

400 000 

39 840 000 

<>-!• t: 

520 000 
80 ÖOO 

100 000 

700 000 

Sıhhiye tevkif atı 320 000 320 000 32Ç 000 
Mütenevvi hasılat 

1 İstimalden iskat edilen vagon, 
lokomotif ve hurda demirler 
satışı 10 000 20 000 20 000 

2 Memurlardan alınacak tahsil 
ücreti 5 000 2 000 2 000 

3 Çıraklardan alınacak pansiyon 
ücreti * 40 000 40 000 40 000 

4 İdareye aid binalardan alına
cak kira ücreti ' 35 000 130 000 130 000 

5 Faiz ve akçe farkları 120 000 38 000 . 38 000 
6 Müteferrik hasılat 0 200 000 2ÖÖ 000 

Fasıl yekûnu 210 000 430 000 ' 430 ÖOO 

Trabzon - İran otobüs ve kam
yon işletmesi hasılatı 100 000 30 000 30 000 

UMUMÎ YEKÛN 39 130 000 41 320 000 41 320 000 

( S. Sayısı : 162 ) 
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O-CEDVELÎ 

Sıfatı memuriyet Derece Aded 

Umumî müdürlük 

Umumî müdür 
» » 
» kâtib 

Kalem âmiri 
» şefi 

Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II . » 

muavini 
1 
2 
5 
9 

10 
11 
12 
X4 

Seferberlik müdürlüğü 

İstatistik Amirliği 

istatistik âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa » 
S, I. Memur 
S. II. » 

6/II 
9 

10 
11 
12 
14 

Yol dairesi reisi 

Yol dairesi 

muavini 

1 
% 
1 
2 
3 
1 
2 
4 

16 

Seferberlik müdürü 
Kalem şefi 
S. I. Memur 

a ıı. » 

Teftiş heyeti 

Teftiş heyeti reisi 
Müfettiş 

» 
S. I. Müfettiş 
Kalem âmiri 
S. I I . memur 

6/II 
10 
12 
14 

2 
4 
5 
6/II 
9 

14 

1 
1 
1 
1 

4 

1 
2 
2 
9 
1 
1 

16 

Sıfatı memuriyet 

Yol heyeti fenniye müdürü 
D. K. » » » 
Yol başmüfettişi 
Başmüfettiş (Ziraat işleri için) 
S. I. Yol müfettişi 
S. I. Diplomalı mühendis 
Ziraat müfettişi 
Fidanlık âmiri 
Emniyet tesisatı müfettişi 
İstimlâk âmiri 
Mühendis şube şefi 

» •» (Orman müh.) 
Diplomalı mimar 
S. II. Diplomalı mühendis 
S. I. Şube şefi 
S. II. » » 
İstimlâk şefi 
Kalem âmiri 
Baş ressam 
S. II. Merkez fen memuru 
Kalem şefi 
S. I. Ressam 
Masa şefi 
Muhasib [1] 
S. I. Kısım şefi 
S. I. Fidanlık fen memuru 
S. II. » » » 
S. II. Kısım şefi 
S. I. Memur 
S. II. Ressam 
S. II. Memur 
S. I. Daktilo 
Memur namzedi 
Maviei 

Cer dairesi 

Cer dairesi reisi 
» Jleyeti fenniye müdürü 
» Reis muavini 

Başmüfettiş 
S. I. Müfettiş 

3 
4 
5 
6/1 
6/II 

Derece 

4 
5 
6/1 
6/1 
6/II 
6/II 
6/11 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
9 

10 
11) 
10 
1.1 
M 
11 
1.1 
11 
12 
12 
12 
12 
14 
14 
16 
17/111 

Aded 

1 
1 
b 
1 
2 
6 
1 
2 
1 
1 
a 
1 
1 
8 
l 
2 
3 
2 
2 
1 
6 
5 
6 
4 
3 
6 
4 
2 
1 
6 
7 
2 
? 
2 

107 

[1] Bir tanesinin tahsisatı yedi aylıktır. 
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S. I. sn 
s. i. 
s. ıı 
Evrak 
Kömür 
Kalem 

S. İÜ 

S. I. 
Tessıım 
Reıısam 

S. I. 
S. I I 
S.X 
S. | I . 

, S. İ l 
) Mavisi 

TÜciıjfct 
\ 

' iMt 
Mlüfettiş 
s 4 
shı 
m iljeıri 

um 
& 

Sıfatı memuriyet 

Diplomalı mühendis 
» > 

Melrkez fen memuru 
Mifettiş 
va dosya amiri 
tjesellüm şefi 
amiri 

Merkez fen memuru 

şe:lı 
Memur 
K< 

Daktilo 
Memur [1] 
D; ıktilo 

j'akib 

— 43 — 
Derece Adcd 

ıssam 

6/II 
8 
8 
8 
8 
8 
9 

10 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
14 
14 
16 
17/111 

Ticaret ve hasılat 

fe hasilât reisi 
muavini Beis 

Müfettiş 

a:nırı 
m şdfi 
4kkil[ 

jşefı 
Memur S. i t 

S. İl 

Maliye ve muhasebe işleri dairesi 

Maliye V3 muhasebe işleri reisi 3 
Müfettiş 4 
Maliye Vo muhasebe işleri reis.mu-
atirii , 5 
S. l\ Mt\sal muhasib 6/1 
S. II. Sj » 6./II 

7 
4 
5 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
4 
8 

10 
9 
2 

19 
2 
2 

98 

Sıfatı memuriyet 

S. I. Müfettiş 
S. II. Müfettiş 
Kalem âmiri 
Murakib 
Mftdekkik 
Kalem şefi 
Masa şefi 
Muhasib 
S. I. Memur 
S. II. Memur [1] 
Memur namzedi 
Şakird 
Başveznedar 
S. I. Veznedar 
S. I I . » 
S.* I. Bekçi 
S. II. > 

Derece 

6/II 
8 
9 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
14 
16 
18/1 
9 

10 
12 
18/11 
18/111 

&$i 
3 
5 
5 
4 
6/n 
8 
9 
9 

10 
10 
11 
12 
14 

1 
1 
1 
1 

14 
22 
13 

6 
6 

39 
60 
80 
74 

, 
318 

Hareket dairesi 

Hareket dairesi reisi 
» » » mua vini 

Hareket başmüfettişi 
S. I. Hareket 
S. II. » 
S. I. Garşefi 
S. II. » 
S. I. İstasyon 
S. II. » 
S. I II . » 

Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa » 
S. I. Ressam 
S. I. Memur 
S. II. » 

müfettişi 
» 

şefi 
» 
» 

3 
5 
6/1 
6/n 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
9 

10 
11 
11 
12 
14 

Sıhhat işleri müdürlüğü 

Sıhhat işleri müdürü 4 
S. I. Müfettiş 6/II 

şltı taneninin tahsisatı 5 aylıktır. 
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[1] 3 tanesinin tahsisatı 9'aylıktır. 
2 tanesinin tahsisatı 6 aylıktır. 



Sıfatı memuriyet 
~ 44 

Derece Aded 

Ecza medhar şefi 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II . » 
Eczacı kalfamı 
S. II. Hademe 
S. I. Hamal 

Ankara hastanesi 

Mutahassıs doktor (Başhekim) 
Mutahassıs doktor [1] 
S. II. Doktor ( Hariciye 
asistanı ] 
S... I. Eczacı j 
Kalem şefi | 
Kof montör | 
S. I. Memur [ [2] 
S. 'İl . » ' - . | 
Eczacı kalfası j 
Başhemşire j 
Hemşire j 
Hastabakıcı |3] 
Aşçıbaşı ] 
Telefoncu }• [2] 
Kamyon şoförü J 
S. II*. Hademe [4] 

11 
12 
14 
14 
18/111 
19/1 

•6/1 
6/1 

7 
9 

10 
11 
12 
14 
14 
14 
17/1, 
17/11 
17/11 
17/111 
17/111 
18/111 

Eskişehir hastahanesi 

Mutahassıs doktor 
S. I I doktor 
S. II eczacı 
Kalem şefi 
S. I I memur 
Baş hemşire 
Etüv makinesi 
Hemşire 
Hastabakıcı 
Aşçıbaşı 
Bahçıvan 

6/1 
7 
10 
10 
14 
14 
16 
17/1 
17/11 
17/11 
18/11 

12 

I 
9 

.1 
1 
l 
1 
1 
2 
2 
1 

11 
11 
2 

17 

63 

[1] 7 tanesinin tahsisatı 6 aylıktır. 
[2] Tahsisatları altı aylıktır^.... . •„.. 
[3] On tanesinin tafys^ti;altı aylıktır, 
[4] On alfcğşnçsminj^^ aylıktır. 

Sıfatı memuriyet Derece Aded 

S. I bekçi 
S. I I hademe 

18/11 
18/111 

Zat işleri müdürlüğü 

Zat işleri müdürü 
». » Müdür muavini 

Evrak ve dosya âmiri 
Kalem, âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I memur 
S. I I » 

Malzeme dairesi 

Malzeme reisi 
» muavini 

Başmüfettiş 
S. I müfettiş 
Sipariş şefi 
S. I I müfettiş 
Kalem âmiri 
Sipariş me'muru 
Müdekkik " 
Masa şefi 
Muhasib 
S. I memur 
S, II » 

3 
5 

6/1 
6/II 
7 
8 
9 
9 
10 
11 
11 
12 
14 

Hukuk işleri müdürlüğü 

Hukuk işleri müdürü 4 
Müşavir avukat 4 
Hukuk işleri müdür muavini 5 
S. I. Avukat 5 
S. II. - l / I I 
Kalem şefi 10 
S. I. Memur 12 
S. II. » 14 

28 

4 
5 
8 ' 
9 
10 
11 
12 
14 

1 
1 
1 
2 
6 
7 
5 

19 

42 

İl 
İ8 

İ l 
12 

55 

(%Sgay l ş i :162) 

/' 



Sıf m V lemuriyet 

]<paw6 müdürlüğü 

Daire ınüdüıHi j 
S. ij Memur 
S. iti^oför 
Menûto namzedi 
S. I; İl [ademe 
S. II. > 
S. II. 3^kçi 

^ jletme müdürü 

a |i. 
Evrak 

işletme müdürlükleri 

S 
s. m. 
Müfettiş 
îşletms âmiri 

Müfettiş 
ve dosya âmiri 

S . İ l , 

Mutat ib 
Kalem âmiri 
Sîpşrij memuru 
KaDen 
Müaeliik 
Maşa şefi 
Mujıa ıib 
S. t '. İenaa 
s:& 
Meıhuı* namzedi 

Daktilo 

İşletme hekimlikleri 
Mutahassıs doktor 
S. I. 
S. | I 
s. ini 
s. i 
S. II 
S. ili 
Masa 
S. II. 
S. II. 

Doktor 

Hafetı 

ESczacı 

şefi « 
Memur 

»»•'; (Sıhhat memuru) 
Eczac i kalfası 

bakıcı 

6/1 
6/II 
7 
8 
9 

10 
11 
11 

i 14 
l 1 4 

,'14 
İ 17/11 

— 45 — 
Derece Aded 

9 
12 
15 
16 
18/11 
18/111 
18/111 

1 
1 
1 
2 
4 

88 
5 

Hukuk işleri âmiri 
Ş. I. Avukat 
S. II . » 
Kalem şefi 
S. I. Memur 
S. II. » 

102 

3 
4 
5 
6/1 
8 
8 
9 
9 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
14 
16 
16 

6 
4 
1 
1 
1 
3 
1 

12 
1 

16 
1 

29 
17 
52 
70 
18 
10 

243 

1 
11 
38 
23 
6 

11 
9 
2 
2 

•191 
1 

131 

Sıfatı memuriyet Derece Aded 

İşletmeler hukuk işleri amirlikleri 

İsletme daire memurlukları 

Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II. » 
S. I. Hademe 
S. II. » 
S. I. Bekçi 
S. II. » 

İşletmeler yol başmüfettişlikleri 

( S.: Sahası: 162 ) 

6/II 
5 
6/II 

10 
12 
14 

2 
2 

18 
1 
5 
5 

33 

11 
12 
14 
18/11 
18/111 
18/11 
18/111 

1 
1 
1 

97 
244 

3 
8 

355 

Yol başmüfettişi 
S. I. Yol müfettişi 
Mühendis şube şefi 
Emniyet tesisatı müfettişi • 
S. I. Şube şefi 
S. I. Telgraf müfettişi 
S. II. Şube şefi 
S. II. Telgraf müfettişi 
Kalem şefi 
S .11. Merkez fen memuru 
S. I. Ustabaşı 
S. 1. Kısım şefi 
Masa şefi 
Muhasib 
S. I. Ressam 
S. I. Memı# 
S. II. Kişim şefi 
S. II. Ressam 
S. II. Meüıur 
S. I. Telefon tesisat memuru 
S. II. Telefon tesisat memuru 
S. II. Daktilo 
Memur namzedi 

6/1 
6/II 
7 
7 
8 
8 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
14 
14 
15 
16 
16 

10 
10 

7 
10 
16 

4 
22 

7 
1 

19 
1 

67 
2 
3 
3 

11 
120 

8 
•13 

3 
9 

. : 2 
19 



— 46 — I 
Sıfatı memuriyet Derece Aded j Sıfatı memuriyet I Derece Aded 

Telefoncu 17/111 30 
S. II. Bekçi 18/111 196 
Geçid bekçisi 19/1 240 
Drezinör 19/1 200 

1033 

işletmeler cer başmüfettişlikleri 

Cer başmüfettişi 
S. I. Cer müfettişi 
S. I. Elektrik işleri şefi 
S. I. Atelye şube âmiri 
S. II. Cer müfettişi 
Mühendis depo şefi 
S. II. Elektrik işleri şefi 
S. I. Depo şefi 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
S. II. Merkez fen memuru 
S. I. Ustabaşı 
S. I I . Depo şefi 
Başmakinist 
Şef montör 
S. I. Makinist 

Masa şefi 
S. I . Memur 
Başrevizör 
S. I. Sabit makinist 
S. I. Nezaret makinisti 
S. II. Makinist 
S. I. Revizör 
S. I. Şoför 
S. II. Nezaret makinisti 
S. II. Memur 
Mezun ateşçi 
Puvantör 
S. II . Şoför 
S. II . Revizör 
S. III . Şoför 
Memur namzedi 

[1] 

[2] 
[3] 
f4] 

[5] 

.16] 

6/1 
6/II 
7 
8 

' 8 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 

, ıı 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
16 

10 
11 
1 
2 

12 
5 
1 

20 
4 
2 
1 
3 

23 
25 

6 
259 
23 
32 
25 

1 
46 

275 
70 
16 
14 
17 

266 
14 
9 

81 
4 
6 

[İJ Üç tanesinin tahsisah 7 aylıktır. 
[2] Dört » » » 
[ 3 ] Otuz iki • » • - • • • • » • • • » 

[4] İki ı> » » 
[5] On » » » 
[6] Üç » » :•»• 

S. I. Ateşçi 
Revizör muavini 
S. II. Ateşçi 
Pompaeı 
(îard vagon 
Sabit makine ateşçisi 
S. I. Bekçi 
Mağaza cı 
S. II. Bekçi 

[ i ] 

[2] 
[3] 
[4] 
15] 

16] 
17]. 

İ 17/1 
i 17/1 
İ 17/11 

17/11 
18/1 
18/1 
18/11 
18/11 
18/111 

458 
3 

342 
116 
449 
174 

30 
32 
60 

2948 

işletmeler hareket ba$ müfettişlikleri 

Haraket başmüfettişi 
S. I. Hareket müfettişi 
S. II. » » 
S. I. Gar şefi 
S. II . > » 
Müfettiş muavini 
S. I. İstasyon şefi 
Kalem şefi 
S. I I . İstasyon şefi 
Masa şefi 
S. I. Tren muayene memuru 
S. III. istasyon ,şefi 
S. I. Memur 
S. II. Tren muayene memuru 
S. I. Ambar muhasibi 
Hareket memuru 
S. II . Ambar muhasibi 
Baş yardımcı 
S. II . Memur 
S. I. Şeftren 
S. I. Yardımcı 
Baş manavracı 
S. I I . Şeftren 
S. I I . Yardımcı 
Memur namzedi 
Bagaj kondüktörü 

6/1 
6/II 
8 
8 
9 

10 
10 
10 
n 
11 
11 
12 
12 
12 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
16 
16 
16 

ılO 
19 
[25 
14 
52 
17 

B 2 
\2 

345 
2 

16 
4ş22 

13 
12 
62 

416 
91 
47 
ı7 

174 
209 

36 
254 
2p0 
l k l 
192 

[ 1 ] Yirmi iki tanesinin tahsisatı 7 aylıktır. 
[2] Yirmi sekiz » » » 
[3] üç ; » » » 
[4] Otuz Ûf » » » 
[5] Yirmi ü\ç » .» '* 
[6] Dört f » » » 
[7] » | » * * 
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#7 
Sıfatı memuriyet Derece Aded 

Kondö iiör 
S. I; Jlanavracı 
Kopya sı 
S. I İ Manavraeı 
S. I, Iıâmbacı 
Amele savusu 
Ş. II. jLâmbaeı 
S. I. ijekçi 
Gardfrfen 
S. I, Makasçı 
S. IJ. Bekçi 
Hamalbaşı 
S. II. Makasçı 
S. I. Hamal 
a ıı. I >' 
S: II. Amele 

407 
110 
20 

Haydcrpaşa Liman ve rıhtım başmüfettişliği 

17/11 
17/11 
1 7 / m 
17/111 114 
18/1 İ t 
18/1 
18/11 
18/11 
18/11 
18/111 446 
18 /n i 132 

23 
678 
92 

247 
16 

6216 

1 
12 
77 

874 

18/111 
19/1 • 
19/1 
19/11 
19/H 

ve rıhtım başmüfettişi 
ve rıhtım müfettişi 
ve dosya âmiri 
şefi 
âmiri 
jiefi 

Liman 
Liman 
Evrak 
Liman 
Kalem 
Kalemi 
Masa şe(f i 
Muhasi 
Silo şef, 
Denia başmemuru 
S. I. Memur 
S. I. Bomorkör kaptanı 
S, I. Ambar muhasibi 
S. II, Memur 
S. Hi Lomorkör makinisti 
S. I. Yardımcı 
S. II » 
Mülâzım römorkör kaptanı 
Mülâzin..römorkör makinisti 
Mavna captanı 
Dalgıç 
Telef omu 
Römork ir ateşçisi 
S. I.IIaçeme 
S. II. 
S. I. 
& II 

6/1 
7 
8 
9 
îf 

10 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
13 
14 
14 
15 
16 
16 
16 
17A 
17/1 
17 /m 
18/1 
18/11 
18/nı 
18/II 
ıs/in 

1 
2 
1 
2 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
5 
1 
9 
2 
2 
3 
5 
1 
1 
2 
3 
2 
4 
2 
2 

12 
14 

Sıfatı memuriyet Derece Aded 

Mağazacı 
S. I. Yol çavuşu 
Amele çavuşu 
Tayfa 
S. I. Amele 
s. ıı. >: 

1 7 / m 
15 
18/1 
18/n ı 
19/1 
19/11 

120 

MASRAF TERTİBİNDEN ÜCRET ALANLAR 

( S. Sayısı 

Tesellüm ve sevk şefliği 

Tesellüm şefi 7 
» » (Kimyager) 7 

S. I Kimyager 9 
Kalem âmiri 9 
Sipariş memuru 9 
Kalem şefi 10. 
Müdekkik 10 
Masa şefi - .11 
S. I Memur 12 
S. II » 14 
Laboratuar kalfası 14 
Mağazacı 17/111 
Amele çavuşu 18/1 
S. II Hademe 18/111 
S. II Bekçi 18/111 
S. I Amele 19/1 
S. II » 

Haydarpaşa mağazası 

S. I mağaza şefi 
Kalem âmiri 
Müdekkik 
Masa şefi 
S. I Memur 
S. II » 
Memur namzedi 
Mağazacı 
Kamyon şoförü 
Amele çavuşu 
S. I Hademe 
S. II » 

162) 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
4 
5 
6 
3 
2 
1 
2 
2 

10 
20 

66 

6/U 
9 

10 
11 
12 
14 
16 
17/111 
17 /m 
18/1 
18/11 
ıs/m 

1 
1 
6 
7 
9 
7 
1 
4 
1 
1 
1 
2 



Sıfatı memuriyet 

— 48 
Derece Aded 

S. I Bekçi 
S. II » 
S. I Amele 
S. I I » 

Ankara mağazası 

S. I. Mağaza şefi 
Kalem şefi 
S. I. Şef reyyon 
Müdekkik 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II. » 
Memur namzedi ' ı 

Mağazacı 
Kamyon şoförü 
Amele çavuşu 
S. I. Bekçi 
S. II. » 
S. II. Hademe 
S. I. Amele 
S. II. » 

Konya m-ağ azası 

S. 1. Mağaza şefi 
Kalem şefi 
S. I. Şef reyyon 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II. » 
Memur namzedi 
Mağazacı 
S. I. Hademe 
S. II. Bekçi 
Amele çavuşu 
S. I. Amele 
S. II. » 

Eskişehir mağazası 

18/11 
18/111 

"19/1' 
1 9 / n 

6/II 
10 
10 
10 
11 
12 
14 
16 
17/111 
17/111 
18/1 
18/11 
18/IH 
18/111 
19/1 
19/11 

6/11 
10 
10 
11 
12 
14 
16 
17/111 
18/II 
18/111 
18/1 
19/1 
19/11 

2 
1 

10 
20 

74 

1 
1 
2 
1 
4 
3 

10 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
2 

10 
15 

61 

1 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
3 
1 
3 
1 
5 

10 

39 

S. I. Mağaza şefi 6/II 

Sıfatı memuriyet 

Kalem âmiri 
Müdekkik 
S. I. Şef reyyon 

Masa şefi 
S. I. Memur 
S. I I . » 
Memur nemzedi 
Mağazacı 
S. I. Hademe 
S. I. Bekçi 
S. II. Bekçi 
Amele çavuşu 
S. I. Amele 
S. II. » 

İzmir mağazası 

S. I. Mağaza şefi 
Kalem âmiri 
Masa şefi 
Muhasib 
S. I. Memur 
S. II. » 
Mağazacı 
Kamyon şoförü 
Amele çavuşu 
S. II. Hademe 
S. II. Bekçi 
S. I. Amele 
S. II. » 

Sirkeci mağazası 

S. I. Mağaza şefi 
Kalem âmiri 
S. I. Şef reyyon 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II . Memur 
Mağazacı 
S. I. Hademe 
S. II . Bekçi 
Amele çavuşu 

6/II 
9 
11 
11 
12 
14 
17/111 
17/111 
18/1 
18/IH 
•18/111 
19/1 
19/11 

6/II 
9 
10 
11 
12 
14 
17/111 
18/11 
18/IH 
18/[ 

Derece . 

9 
10 
10 
11 
12 
14 
16 
17/111 
18/11 
18/11 
18/111 
18/1 
19/1 
19/11 

Aded 

1 
1 
3 
6 
4 
6 
3 
4 
2 
2 
5 
2 
10 
25 

75 

1 
1 
2 
2 
8 
4 
3 
1 
1 
2 
4 
10 
15 

54 
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Sıfatı memuriyet 

S. İ. Amele 
S. II. > 

S. t i . Mağaza şefi 
S. I | Şef reyyon 
Kaljem şefi 
Masja şefi 
Mujıasib 
S. 1 Memur 
S. H. Memur 
Maji azacı 
S, I I . Hademe 
S. I I . Bekçi 
Am^le çavuşu 
S. ijr. Amele 

S. I 

tiıvas mağazası 

Mağaza şefi 
Kalanı şefi 
S. I.j Şef reyyou 
Muljasib 
Mas^ şefi 
S. Ij Memur 
S. If. •». 
Mağbzaeı 
S. I I . Hademe 
S. If. Bekçi 
AmejLe çavuşu 
S. I.! Amele 
S . I İ • • • » • 

Yol atelyesi 

Yol {atelye müdürü 
S. I. Atelye müdür muavini 
Yol Başmüfettişi 
S. İÜ. Yol atelye mıntaka mü
hendisi 
Mühîndis şube şefi 
Emniyet tesisatı müfettişi 

4 4 9 -
Derece Aded 

19/1 
19/11 

Erzurum mağazası 

6/II 
10 
10 
11 
11 
12 
14 
17/111 
18/111 
18/111 
18/1 
19/1 
19/11 

5 
6/1 
6/1 

6 
İ4 

47 

9 
10 
10 
11 
11 
12 
14 
17/111 
18/111 
18/111 
18/1 
19/11 

1 
2 
1 
I 
1 
3 
k 
t 
1 
3 
1 

11 

3t 

1 

ı 
• : • ( % 

t 

i 
î 

10 
25 

1 
1; 

4; 
Ij 
I! 

Sıfatı memuriyet Derece Aded 

S. I. Şube şefi 8 
S. II. Şube şefi 9 
S. II. Atelye şube âmiri 9 
Kalem âmiri 9 
S. II. Merkez fen memuru 10 
Kalem Şefi 10 
Muhasib 11 
S. I. Kısım şefi 11 
S. II. Kısım şefi 12 
S. I. Memur 12 
Başrevizör 12 
Başpuvantör 12 
S. II. Memur 14 
S. I. Revizör 14 
Puvantör 15 
Memur namzedi 16 
S. II. Daktilo ;' İ6 
S. II. Yardımcı ; ;:: 16 
Mavici .17/111 
Kamyon şoförü :yr 17/111 
Telefoncu 17/111 
S. I. Bekçi 18/II 
S. t. Hademe • •- : v ;- v^ 18/11 
S. II. Bekçi ._.: 18/111 
S. II. Hademe ^ î ^ / l l l 

4 
2 
4 
1 
5 

' 1 
6 
6 
3 
4 
2 
1 
9 

14 
2 
4 
2 
2 
1 
5 
1 
5 
2 
1 
7 

104 

Eskişehir cer atelye 

S. I. Atelye müdürü 
S. I. Atelye müdür muavini . 
S. I. Diplomalı mühendis 
Fabrika kısım âmiri . 
8. I. Elektrik işleri şefi 
S. I. Atelye şube âmiri 
S. II. Diplomalı mühendis 
Evrak ve dosya âmiri 
S. II. Atelye şube âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
S. II. Merkez fen memuru 
S. I. Ustabaşı 
S. I. Ressam 
Şef montör 
Masa şefi 
S. II. Ustabaşı 
S. I. Makinist 

s* 

5 "... 
6/1 
6/11 
6/II 
7 
8 
8 
8 
9 
9; 

10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 

1 
.;•' 2 

• . 2 

v '-2 
1 

10 
2 
1 
7 
1 
4 
5 

10 
1 

14 
6 
1 
2 
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Sıfatı memuriyet Derece Aded 

S. I. Memur 
Başpuvantör 
S. II. Eessam 
S. I. Sabit makinist 
S. II. Memur 
Puvantör 
Memur namzedi 
Aşçıbaşı 
Hastabakıcı 
Mavici 
S. II. Maııavracı 
Sabit makine ateşçisi 
S. I. Bek§i 
S. I. Hademe 
S. II . Hademe 
S. I I . Bekçi 

12 
12 
12 
12 
14 
15 
16 
17/11 
17/11 
17/111 
17/111 
18/1 
18/11 
18/11 
18/111 
18/111 

Alsancak ve Halkapmar cer atölyesi 

S. II . Atelye müdürü G/II 
Fabrika kısmı âmiri 6/II 
S. I. Atelye şube âmiri 8 
S. I I . > » » 9 
Kalem âmiri 9 
S. I I . Merkez fen memuru 10 
S. I. Ustabaşı 10 
S. I I . Ustabaşı 11 
Masa şefi 11 
S. I Memur 12 
Başpuvantör 12 
S. I Sabit makinist 12 
S. I I Memur 14 
Puvantör 15 
Sabit makine ateşçisi 18/1 
S. I Bekçi 18/11 
S. II » 18/111 

Yedikulc cer atelyesi 

S. II Atelye müdürü 
Fabrika kısım âmiri 
S. I Atelye şube âmiri 
Kalem şefi 
S. I Ustabaşı 
S, Tl Ustabaşı 

7 
1 
3 
3 

16 
10 
7 
2 
1 
1 
1 

10 
6 
3 
9 
8 

160 

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

44 

6/II 
6/II 
8 
10 
10 
11 

1 
1 
1 
1 
1 
3 

Sıfatı memuriyet 

S. I Memur 
Başpuvantör 
S. II Memur 
Puvantör 
Sabit makine ateşçisi 
S. 1 Bekçi 

Sivas cer atelyesi 

S. 1 Atelye müdürü 
S. [ Atelye müdür muavini 
S. I Diplomalı mühendis 
Fabrika kısım âmiri 
S. 1 Elektrik işleri şefi 
S. 1 Atelye şube âmiri 
S. II Diplomalı mühendis 
Evrak ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
S. II Atelye şube âmiri 
Kalem şefi 
S. II Merkez fen memuru 
S. I Ustabaşı 
Masa şefi 
S. i Ressam 
S. II . Ustabaşı 
S. I. Makinist 
S. I. Memur 
Başpuvantör 
S. T. Sabit makinist 
S. II. Memur 
Puvantör 
Aşçıbaşı 
Hastabakıcı 
Mavici 
Sabit makina ateşçisi 
Mağazacı 
S. 1. Bekçi 
S. I. Hademe 
S. II . » 
S. I I . Bekçi 

Çeltek madeni 

İşletme âmiri 
S. I. Diplomalı mühendis 

Derece 

12 
12 
14 
15 
18/1 
18/11 

Aded 

4 
1 
3 
3 
3 
8 

6/1 
6/11 
6/II 
7 
8 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
14 
15 
17/11 
17/11 
17/111 
18/1 
18/11 
18/11 
18/11 
18/111 
18/111 

30 

1 
2 
2 
2 
1 
8 
2 
1 
1 
4 
o 
2 
8 
4 
4 
3 
1 
7 
1 
2 

10 
12 

9 

1 
1 
4 
1 
4 
1 

11 
4 

109 

6/1 
6/II 
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tfıial ı ı nem un ve i I >ereee Adeii 

Merkez fen memuru 
Masjı şefi 
S. I.| Sürveyan 
S. I.j Sabit makinist 
S. II. Memur 
Puvantör 
S. I.| Yol çavuşu 
Memur namzedi 
S. I4 Yol çavuşu 
S. I.j Bekçi 

Matbaa 

10 
11 
12 
12 
14 
15 
15 
16 
17/11 
18/H 

S. II.) Atelye müdürü 
Matbaa âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
S. I. [Ustabaşı 
Masa; şefi 
S. I. Ressam 
S. İ. Memur 
S. II. I Memur 
S. I. (Şoför 
Memujr namzedi 
Mağaijaeı 
S. I. Jlademe 
S. I. ^ekçi 
S. II. 
S. II. Amele 

Eskişehir talebe pansiyonu 

Kalemi şefi (Pansiyon müdürü) 10 
Masa şefi (Muallim) 11 
S. I. Memur 12 
S. I, Memur (Müzakereci mual.) 12 
S. II. » 14 
Hemşire 17/1 
Aşçıbaşı 17/11 
S. II. Jlademe 18/111 
S. İL lamele 19/11 

16; 

6/II 
7 
9 
10 
10 
11 
11 
12 
A4 
14 
16 
17/111 
18/11 
18/11 
18/111 
19/11 

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

Sıfatı memuriyet )ere«e 

30 

Konya talebe pansiyonu. 

Kalem âmiri (Pansiyon müdürü) 9 
Kalem şefi 10 
S. II . Memur (Muallim) .14 
Hemşire 17/1 
Aşçıbaşı 17/11 
S. II. Hademe 18/111 
S. I I . Amele 19/11 

Eskişehir çırak pansiyonu atelye si 

S. I. Atelye şube âmiri (Çırak atel-
yesi müdürü) 8 
S. II. Atelye şube âmiri (Sanat 
öğretmeni) 9 
Kalem şefi 10 
S. I. Ustabaşı (Sanat öğretmeni) 10 
Muhasib 11 
S. I. Memur 12 
S. I. » (orta tedrisat öğret
meni 12 
S. I. Montör (amelî öğretmen) 12 
S. 1. Memur (jimnastik öğret
meni) 12 
S. II. Memur (ilk tedrisat öğret
meni) 14 
S. II. Memur 14 
Puvantör 15 
Memur namzedi 16 
Hastabakıcı 17/11 
Aşçıbaşı 17/11 
Sabit makine ateşçisi 18/1 
S. II. Bekçi 18/111 
S. II. Hademe 18/111 
S. I. Amele ( çamaşırcı) 19/1 
S. II. Amele (ütücü ve yamacı) 19/11 

Müteferrik müstahdemin 

S. II. Atelye şube âmiri 
S. İT. Memur-
S. I. Ateşçi 
S. H. Ateşçi 
S. I. Bekçi 

( S . 

18 
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14 
17/1 
17/11 
18/11 



52 — 
Sıüaiı memuriyet Derece Aded Sıfatı memuriyet Derece Aded 

S. ÎL Bekçi 
Bahçıvan 

18/111 
18/11 

6 
30 

41 

TRABZON - İRAN - HTJDTJD TRANSİT YOLTT 
OTOBÜS, KAMYON VE OTOMOBİL İŞLET

MESİ 

İşletme müdürlüğü 

S. II. şletme müdürü 
Kalem âmiri 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II. Hademe 
S. II. Bekçi 

4 
9 

11 
12 
18/111 
18/111 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Cer 

S. II. Depo şefi 
Başmakinist 
S. I. Ustabaşı 
S. I. Memur 
s. n. » 
S. I. Şoför 
S. II. » 
s. in. » 
S. II. Bekçi 
S. II. Hamal 

10 
10 
10 
12 
14 
14 
15 
16 
18/111 
19/11 

Ticaret ve hasılat 

S.,I. Müfettiş 
Murakib 
Masa şefi 
S. I. Memur 

6/II 
9 

11 
12 

Muhasebe 

1 
1 
1 
1 
2 

12 
27 
23 

3 
6 

77 

Masa şefi 11 

S. I. Memur 
S. II. Veznedar 
S. II. Memur 

Hareket 

S. II. Hareket müfettişi 
S. I. İstasyon şefi 
S. II. İstasyon şefi 
S. I. Tren muayene memuru 
S. III. istasyon şefi 
S. I. Ambar muhasibi 
S. II. Ambar muhasibi 
Hareket memuru 
S. II. Yardımcı 
S. II. Bekçi 
S. II. Hademe 
S. II. Hamal 

Hekimlik 

S. II. Doktor 
S. II. Hademe 

Hukuk 

S. II. Avukat 

7 
18/IIJ 

6/II 

12 1 
12 1 
14 1 

8 
10 
11 
11 
12 
13 
14 
14 
16 
18/111 
ıs/in 
19/11 

1 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
o 
1 
ti 

24 

MASRAF TERTİBİNDEN ÜCRET ALANLAR 

Mağaza 

S. 1. Şei reyyon. 
Mağazacı 
S. II. Bekçi 
S. II. Amele 

10 
17/111 
18/111 
19/11 

1 
1 
1 
3 
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63 
i - Umumî yekûn 

tiyaç görüldüğü takdilrde 
de dahilinde bulunan 
icrasına Umumî müdülrlük 

cahilinde kalmak şartile ih-
tahsisatları ayni mad-

tyadrolar arasında münakale 
salâhiyettardır. 

kadroları ihtiyaca göre 
olunur. 

2 — Masraf tertibine dahil" bulunan mühen
disler, telgraf çavuşları, sürveyanlar, yol bekçi
leri, şef montör ve mpntörler sabit makina ma
kinisti ve ateşçileri, amele çavuşları, amele la-
vajcı, yol çavuş ve muavinleri ve hamallarla 3173 
numaralı barem kanununa ilişik (2) numaralı 
cedvelde yazılı bulunan müstahdeminin aded 

Umumî müdürlükçe tayin 

3 — Leninakan, P}ty 
istasyon şeflerinin ücretlerine 
rika tertibinden verilecek 
lan Umumî müdürlükçe 

-t— Kullanılacak 1) 
iaşesinin müteferrika 
rikma Umumî müdürlük 

on ve Meydanıekbezdeki 
ilâveten mütefer-

tahsisatlarm mikdar-
tayin olunur. 

kçi köpeklerinin tesbit ve 
tahsisatından tayin ve tef-

salâhiyettardır. 

( & Say ıaı İÜ2) 
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NAKİL VASİTA 

Aded 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Nevi 

Kamyon 

» 

» 
» 

» 

» 

Motosiklet 

Bisiklet 

» 

Binek atı 

Numarası 

261 

260 

2157 
2320 

723 

721 

444 

02/0623 

Markası 

Berliye 

Şevrole 

Fordson 
Fovd 

» 

Şevrole 

B. M. W. 

— 

Ariel 

—. 

Motor numarası 

5199872 

836573 

5119770 
3409530 

1290966 

835501 

660891 
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IARI KADROSU 

Tjahsis edildiği hizmetin mahiyeti 

55 — 

Miadh Mubayaa bedeli 

îdarî malzeme nakliyatı için 
Haylarpaşıa matbaası hizmetinde 

mağazası » 

Ankıra 

îzmi ' 

Merkez hizmetinde (Vekâlet ve sair de-
vairl) irtibatı teğmin için) 
Malakya işletmesi için (Şehrin uzaklığı 
dolajısile irtibatı teğmin için) 
Adara işletmesi hizmetinde ( Şehrin 
uzaklığı dolayısile irtibatı teğmin için ) 
Oelti't maden mühendisi1 hizmetinde 

sene Lira 

1.972 

500 

880,65 

90 ' 

68,75 
136,50 

Mubayaa tarihi 

' 7 

7 

7 
7 

3.300 

2.083 

2.321 
1.972 

1/10/1929 

15/4/1933 S. Sahil hattından 
devren 

9/1Ö/1933 
15/4 /1933 S Sahil hattından 

devren 
15/4 /1933 S. Sahil hattından 

devren 
1/ 6/1935 Aydın hattının muba-

yaasıııdaki kıymeti 

3/11/1939 

Yeniden alınacak 

12/1/1939 
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D CEDVELÎ 

Ücretsiz seyahat etmek, hakkım haiz olanlar 

1 — Devlet demiryolları işletme idaresi memur ve müstahdemlerinden hatların teftiş, inşa, tamir, 
muhafaza, idare ve işletme işlerile muvazzaf olanlarla sıhhî işler ve teşkilâtta vazifedar bulunanlar. 

2 — Gidiş ve gelişlerinde muvakkat bir vazife ve memuriyetin ifası için başka bir yere gönderi
len ve getirilenlerle sabit vazifelerde olup bulundukları yerden diğer bir yere naklen tayin olu
nanlar, veya askerî hizmetlerini ifa için ayrılanlar, (gidecekleri yere kadar) yeniden tavzif ve teka-
üd edilen, kadro ve teşkilât veya idarî sebeblerle açığa çıkarılan, istifa eden veya hizmetten affo
lunan Devlet demiryolları memurları ile müstahdemleri ve aile beyannamelerinde yazılı aileleri ef
radı (kendi ev eşyaları ve ehlî hayavanatı dahil). 

Ancak idareye intisab müddeti altı ayı doldurmadan istifa edenlere ve aileleri efradına bu tes
hil ât yapılmaz. 

3 —-Senede iki defaya münhasır olmak üzere umum şebeke üzerinde arzu ettikleri yere kadar 
gidiş ve gelişlerinde Devlet demiryolları işletme idaresinin memur ve müstahdemleri ile aile beyan
namelerinde yazılı aileleri efradı ve memur ve ailes.ile birlikte seyahat etmek mecburiyetinde bulu
nan hizmetçiler ve işletmedeki usulüne tevfikan Devlet demiryolları ve limanları askerî komisyonu 
reis ve azalarile irtibat subayları ve bunlarla birlikte ikamet den harcırah kararnamesile muayyen 
aileleri efradı (bagajları dahil). 

4 — Vefat, evlenme ve sair sebeblerle iaşe mükellefiyeti memura teveccüh eden aile efradı (gi
decekleri yere kadar kendi ve ev eşyaları ve ehlî hayvanatı dahil) ile vefat eden memur ve müstah
demin aile beyannamesinde yazıl t ailesi efradı (gidecekleri yere kadar kendi ve ev eşyaları ve ehlî 
hayvanatı dahil) ve ölenlerin cenazeleri (ailelerinin ar/u ettiği mahalle kadar) . 

5—Diğer permi haklarına halel gelmemek üzere ahvali sıhhiyeleri dolayısile başka mahallere 
gitmelerine lüzum gösterilen memur ve müstahdemlerle aile beyannamelerinde yazılı aileleri efradı 
(500 kiloya kadar eşyaları dahil). 

"Bu suretle gönderilecek çocuklar (15) yaşından küçük olduğu takdirde aile efradından birisi 
refakat edebileceği gibi aile efradından birisinin ayni sebeble gönderilmesi halinde (15) yaşmdan 
aşağı çocuklardan biri beraber gidebilir. 

6 — Vazife icabı olarak ayrıca yol masrafı almamak ve kendi hududlan dahiline münhasır kal
mak üzere seyahat eden umumî müfettişler, valiler, kaymakamlar, nahiye müdürleri, vilâyet ve kaza 
jandarma kumandanları, emniyet müdür ve âmirleri. 

7 — Devlet demiryolları ve limanları umumî idaresi memur ve müstahdemlerinin çocuklarından 
tahsil müddetleri zarfında mekteb bulunan en yakın mahalle gidip gelecekler, her yolcu katarında 
inzibatı teğmine memur resmî elbise giymiş ve 12 ncî dereceden en fazla iki polis ve bir askerî inzi
bat memuru ile vazifeten katarda bulunması icab eden gümrük memurları ile dahilî ve millî emni
yet için Münakalât vekâletinin alâkadar vekâletlerle birlikte tesbit edeceği mikdardaki kartları 
hâmil olan sivil veya formah zabıta memurları ve ayda bir defaya münhasır olmak üzere çarşısı bu
lunmayan veya meveud çarşısı ihtiyacı teğrain edemeyen mahallerden erzak tedarik etmek üzere 
başka mahallere gidecek memurlar ve beyannamelerinde yazılı efradı aileden birisi (10 yaşını ikmal 
etmemiş çocuklar annelerile birlikte seyahat edebilirler') ve idarenin talebe pansiyonlarında oku
yan çocuklardan tatil zamanlarında aileleri nezdine gidip gelecek olanlar. 

8 — Münakalât vekâleti müsteşarı ve muavini ile kara nakliyat dairesi reisi ve muavinine ve 
tarife dairesi reisine hizmet kartı veridir. 

9 — Demiryolları güzergâhındaki Devlet telgraf, telefon ve radiyo merkezlerile hatlarının inşa. 
tesis, tamir, teftiş ve murakabe işlerile alâkadar memurlara Münakalât vekilinin tensibi ile mmta-
ka veya şebekeye mahsus hizmet kartı verilir. 

10 — Mütekabiliyet şartile mücavir demiryolu şirketleri veya ecnebi demiryolları memurların
dan Devlet demiryolları üzerinde seyahat edecek olanlar ve aileleri. 

11 -—- Münakalât vekili emrile hâmiline mahsus olarak verilecek beş aded kafi hâmilleri, 

( S. Sayısı ; 162 ) 
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İj2 — Banliyö güzergâhında oturan Devlet demiryolları memur ve müstahdemleri. 
| 3 — Kendilerine servis vagonu tahsis olunan yüksek zatların kendi arzu vS mu v af a katları ie 

servis vagonlarında seyahat ettirecekleri kimseleri. 
14 -:— işletmeye açılacak hatlar için tertib edilen tören trenlerinde seyahat edenler. 
]J5 — Adedi 10 nu geçmemek şartile Devlet | denizyolları umum müdürlüğü mensublarma Deniz-

yoll^r umum müdürünün teklifi ve Münakalât | vekilinin tensibi ile ve mütekabil olmak üzere nama 
mahpus kart verilir. 

f 
Tenzilâtlı ücretle seyahat etmek hakkını haiz olanlar 

1: — Mütekabiliyet şartile mücavir demiryolu şirketleri veya ecnebi demiryolları memurlarından 
Devlet demiryolları üzerinde seyahat edecek olanlar ve aileleri. 

Devlet demiryolları memur ve müstahdemleri gibi seyahat edenler 

l j — Devlet demiryolları memur ve müstahdemlerinin tâbi bulunduğu şerait dahilinde demiryol-
lar ü/ışaat dairesinin maaşlı ve ücretli memurları ve henüz tamiratı işletmeye devredilmemiş kısım
larda tamirat ve bakım işlerinde çalışan kısmı şei'-leri ve yol çavuşları (diğer yevmiyeliler hariç) 
Münakalât vekâleti kara nakliyat ve tarife daireleri memur ve müstahdemleri ve bu fıkrada yazılı 
memurların aileleri efradı. 

2 — İnşaat dairesi reisi ile tensib edeceği inşaat dairesi memurlarından dört zate şebeke ve he
nüz işletmeye devredilmemiş kısımlardaki memurlara da işletmedeki emsali gibi mıntakalarına aid 
hizmet kartı verili]-. 

3 (— Staja verileeek ve stajda bulunan subaylar umumiyetle idare memurları gibi aile eşyaları 
ile terlikte nakledilirler. 

Gpdikli erbaşlarla erlerin staja çıkışları ve dönüşleri Devlet demiryolları memurları gibi idarece 
meccinen teğmin edilir. 

Stjajiyerlerin yetişmesi ve disiplin bakımından sık sık teftiş edilebilmeleri için demiryol alay ko
mutanı ve muavinime, demiryol şubesi müdürüne;, işletme tabur komutanlarına, subay ve erbaşlarla 
erlerii çalışan işletme bölük komutanlarına kıtalarının bulunduğu ve staj gördüğü mmtakalara şâmil 
olanaM üzere hizmet kartı verilir. 

Stajiyer bölüklerin eşya ve sair ihtiyaçları! bölüklerin hizmetlerine mukabil meccanen nakledi 
lir. (Alay merkezinden bölük mıntakalarına kadari). 

4 f— Beden terbiyesi umum müdürüne yaıjanda bir zat ile seyahat edebilmek üzere şebeke kar 
ti verilir. 

( S. Sayıjsı : 162 ) 
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H CEDVELÎ 

1932 malî senesi bütçe kanunu No. 1978 

Madde 6 —•" Mudanya iskelesinin harb esnasında askerî demiryolları idaresince teediden inşa edil
miş olmasından mütehassıl hukuk ve menafii Mudanya belediyesine terkolunmuştur. 

Devlet demiryollarına aid olub da işbu iskeleden geçecek olan malzeme, ımahrukat, alât ve ede
vattan belediyece resim alınmaz. 

** 1934 malî senesi bütçe kanunu : No. 2478 

Madde13 — Anadolu demiryolları idaresince Eskişehir ve Kütahya vilâyetleri çiftçilerine tevzi 
edilen tohumluk bedelinden idareye henüz borçlarını ödemeyenlerden yoksuzlukları mezkûr vilâyetler-
ce bildirileceklerin borç kayidleri terkin ve diğerlerinin takib ve tahsiline devam olunur. 

Madde 14 — Muayyen tarifeli vesait ile seyahat eden yolculardan alınacak nakliyat resmi hak
kındaki 10 nisan 1340 tarih ve 472 numaralı kanuna müzeyyel 25 haziran 1932 tarih ve 2030 numaralı 
kanunun 1 nci maddesi ile tayin edilen 45 günlük müddet Devlet demiryolları ve limanları işletme 
idaresine münhasır olmak üzere 75 güne iblâğ edilmiştir. 

1935 malî senesi bütçe kanunu : No. 2740 

Madde 13 .— Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî idaresi, inşaat, balast, travers, mal-
zemeifersiye, muharrik ve müteharrik edevat, kömür, kereste, demir köprüler ve aksamı ile tahmil 
ve tahliye işleri için senesi bütçesindeki tahsisatın nısfını tecavüz etmemek şavtile ati seneye şamil 
teahhüdadiörasırıa mezundur. — 

Madde 16 — Devlet demiryolları şebekeye mücavir şehir ve kasabalarla istasyonları arasında otobüs 
ve'kamyon-servisleri yapmaca mTezunduı*. 

Madde 10 -^ Her hangibir••şeb6bl«ifcU'U«^ma^ı§,.plçluğ-u saibt olan biletlerin bedellerini iade 
etmeğe Umumî müdürlük salâhiyettardır. 
v, J ^ d d e ,1^ ile yapılacak mu

amelât ve sarfiyat muhasebei umumiye, arttırma, eksiltme ve ihale kanunları hükümlerine veDiva -
nı ;rmuhasebatın: vize ve murakabesin^ ve işletme i|leç.^ de hiç bir vergi ve resme tâbi değildir. 

1939 malî yxl% bütçe kanunu: No. 3602 

Madde 12 — Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü istasyonlarında inzibatı 
teğmin ile mükellef olan polis ve jandarmalara, idare binaları müsaid olduğu takdirde, meccanen 
yer tahsisine Umum müdürlük mezundur. 

( & Sayısı •. Uî) 



S. Sayısı: j / 3 
Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdüriüğü 

malî yılı bütçesine munzam tahsisat verilmesi hak-
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/421) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kakarlar mü dür I it ğü 
Saıjı : 6/2311 

11 evlet demiryolları ve limanları işletme 
hakkında hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyeti 
rafla stırılan kanun lâvilıası esbabı mucibesile 

25 - V 19-10 

Büyük Millet Meölisi Yüksek Reisliğine 

umum müdürlüğü bütçesine munzam tahsisat verilmesi 
mee 24 - V - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka

firlikte sunulmuştur. 
Başvekil 

Dr. 11. Saydam 

Kanun projesi esbabı mucibesi 

Dfevlet demiryolları ve limanları işletme umu|m müdürlüğünün 1939 malî yılı bütçe kanunu 
projesinin teklifinde, normal bir işletme faaliyeti ile bir sene zarfında yapılacak münakalât esas 
tutjulmış ve idarenin üst yapı ve diğer tesisatınım bakım ve tecdidi masrafları da bu esasa müste
niden hesab edilerek tahsisatı da buna nazaran istenmişti. 

l î 39 malî yılı işletme programının ieabları olarak üst yapının ve diğer tesisatın bakım ve tec
didi lörmal bir tarzda tatbik edilmekte iken malûm olduğu veçhile senenin henüz yedinci ayinda 
birde ibire Erzincanda vukubulan büyük yer sarsıntısı felâketinin ve yer yer devam ve tevali eden 

* diget -sarsıntıların, şebekenin Erzincan - Samsun kısmının gerek üst yapı ve gerek diğer tesisatında 
müşhin tahribat vücude getirmiş ve binnetice bi}* kısım tesisatın yeniden inşa edilecek derecede ta-
mit '"v e ıslahlarına ve bir kısmının da yeniden teslislerine sebeb olmuştur. 

S \D ğer taraftan bu felâkete inzimam eden ve Samsun - Sivas - Kütahya - Balıkesir, izmir - Manisa -
Bandırma, Edirne - Karaağaç mmtakalarmda Vukubulan sel ve tuğyan hâdiseleri bu mmtakalarda 
da'dehşetli tahribat ve çöküntüler yapmış olub ejoıniyeti seyrüsefer bakımından bunların biran evvel 
izales le hattın seyrüsefere salih bir hale getirilmesi zarureti başgöstermiştir. 

. A; mi zamanda bu sene zarfında geçen yıllama nisbetle kışın şiddetli devam etmiş bulunması 
bilhassa karlı mmtakalarda üst yapının bakımı n|eyanına dahil bulunan kar küreme ve temizleme 
masraflarını normalin fevkinde arttırmış bulunmaktadır. 

^Binaenaleyh arzedilen bu sebebler dolayısile ";ahaddüs eden fevkalâde vaziyetlerin normal işletme 
masrîfile önlenmesine maddeten imkân hâsıl olmadığından ve esasen aşağıda da tebarüz ettirildiği 
veçhile 1939 malî yılı için tahmin edilen trafiğin memnuniyetbahş bir tarzda artması, bilhassa 
trenlerin seyrüseferile çok yakından alâkalı olan üst yapının ve üst yapı üzerinde bulunan köprü
ler, tineller, viyadükler, menfezler ve buna mümasil diğer tesisatın bakım ve tecdid masraflarını 
trafik ve işletme varidatile mütenasiben arttırmış bulunduğundan 1939 malî yılı işletme masraf la-

« rmın S nci faslının 2 nci (Üst yapının bakım ve tecdidi) masrafları maddesine (335 000) lira ve 
yine ayni faslın 3 ncü (Diğer tesisatın bakım ve; tecdidi) masrafları maddesine de (100 000) lira 
olarak ceman 8 nci fasla (435 000) liralık munzam bir tahsisat talebine ihtiyaç ve zaruret hâsıl ol-
mu|t ı r. 



— 2 — 
Teklif edilen (435 000) liralık munzam tahsisatın karşılığına gelince : 
1939 malî yılı varidat bütçesini teşkil eden (39 130 000) liradan (2 000 000) lira kadar bir 

fazlai varidat elde edileceği tahmin edilmiş ve ona göre teahhüdata girişilmişti. 
Halbuki mart 1940 sonu itibarile 10 aylık elde edilen işletme varidatı (34) milyon küsur bin 

liradan ibarettir. 18 nisan 1940 tarihine kadar tahakkuk eden varidat nıikdarına nazaran nisan 
ve mayıs 1940 aylarında elde edilecek varidatla işletme varidatı muhammenatina nazaran 
(4) milyon lirayı mütecaviz fazlalık teğmin edilecektir. Binaenaleyh teklif edilen munzam tahsisat 
için işbu varidat fazlası karşılık gösterilmiş olduğundan ilişik kanun projesi tanzim ve takdim; 
kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

28 - V - 1940 

Yüksek Reisliğe 

Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü bütçesine munzam tahsisat ve
rilmesi hakkında, Başvekâletin 25 - V - 1940 ta
rih ve 6/2311 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası encümenimize havale 
edilmiş olmakla Münakalât vekâleti müsteşar mu
avini ve Devlet demiryolları ve limanları umum 
müdürü hazır oldukları halde okundu ve konu
şuldu : 

Alman izahata nazaran memleketin muhtelif 
yerlerinde vukua gelen zelzele, seller ve nehirle
rin taşması üst yapıda mühim tahriplere sebe
biyet verdiği gibi kışın bu yıl şiddetli gemçesi de 
kış mıntakalarmdaki güzergâhlarda kar küreme 
ve temizleme masraflarını normalin fevkine çı
karmıştır. Evvelden derpişi mümkün bulunma
yan bu hâdiselerin istilzam ettiği masrafları kar
şılamak ye' üst yapmın bakım ve tecdidi tertibin-
deki ve trafiğin 1939 yılında şayanı memnuniyet 
bir surette çoğalmış bulunması sebebile tesisatın 
bakım ve tecdidi tertibindeki mevcud tahsisat
lar kifayet etmediğinden ve her ayın tahsisatını 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 87 
Esas No. 1/421 

da ay sonunda tediye zarureti bulunduğundan 
mayıs tahsisatını tesviye edebilmek için 1939 
bütçesinin bu tertiblerine ayni yılın varidat faz
lasından karşılanmak üzere ceman 435 000 lira
lık munzam bir tahsisat verilmesi maksadile sevk 
edildiği anlaşılan kanun lâyihası encümeninıizee 
kabule şayan görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Kırklareli Kastamonu Kocaeli 

B. Denker T. Coşkan Salâh Yargı i 
Kâtib 

tstanbul Bursa Giresun 
F. fiymen A. N. Ayaş M. Akkaya k 

İsparta İsparta Kayseri 
Mükerrem Unsal B. Ünlü Suad Ürgüblü 

Kayseri Malatya Seyhan 
F. Baysal M. öker Naci Eldeniz 

Trabzon Yazgad 
Sırrı Vay A. Sungur 

( S. Sayısı : 173 ) 



HÜKÜMET L\r TE'KLİPt 

1939 malî yılı Devlet demiryolları ve limanları 
işletme umum miklürlüğü bütçesine munzam tah

sisat verilmesi hakkında kamın lâyihası 

MADDE 2 — 
muteberdir. 

DDE 1 —1939 malî yılı Devlet demiryol-
limanları işletme umum müdürlüğü büt-
8 ncı faslının 2 nci (üst yapının bakım 

i) maddesine (335 000) ve 3 ncü (di-
8&t*n bakım ve tecdidi) maddesine 

00) lira munzam tahsisat verilmiştir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

fili) DDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya 

Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 
24 - V - 1940 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayik öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 

Ad. V. M. M. V. 
Fethi Okyar S. Arıktın 
Ha. V. Ma. V. 

Ş. Sraacoğlu F. Ağralı 
Na. V. Ik. V. 

// . Çakır 
G. İ. V. Zr. V. 

R.'Karadeniz Muhlis Erkmen 
Mü. V. Ti. V. 

A. Çetinkaya N. Topcoğlu 

»>•« 

(S. Sayısı 173) 
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Askerî fabrikalar umum 
sinde değişiklik yapılmasına 

Bütçe encümeni 

S. Sayısı: 174 
müdürlüğü 1939 malî yılı bütçe 

dair kanun lâyihası ve 
mazbatası (i/412) 

I 
*l 

Kararlat 
Sayt 

T.C. 
Başvekâlet 

' müdürlüğü 
: 6/2163 

Afckerî 
Millî 

\ 

v 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü 1939 

17 - V - 1940 

malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve.İcra Vekilleri Heyetince 10 - V - 1940 tarihinde Yük

sek Ijleclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur. 
Başvekil 

Dr. E. Saydam 

Gerek bunların, gerek 1940 malî senesinde 
mızda 
Amıei»: 
meîti* 

Mucib 

\ 1^ brikalarımıza askerî mühendis yetiştirmek 
denilmiş olan subay ve talebelerimiz siyasî vaziyet dolayısile yurda celbedilmişlerdir 

l T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 85 
Esas No. 1/412 

sebebler 

maksadile mühendislik tahsili için Avrupaya gön-

ayni maksadla gönderilmek üzere fabrikaları-
hazırlık stajı yapmakta olan talebelerin, vjaziyetin inkişafına kadar lisan tahsili için İstanbul 
kan kollejine ve staj görmeleri için muhtelif sanat mekteblerine devamları zarurî gorili
dir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

24 - V - 1940 

Yüksek 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1939 
malîj yek bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanıb 
Başvekâletin 17-V-1940 tarih ve 6/2163 sa
yılı teskeremle Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası encümenimize havale buyurulmakla 
alâkalı dairenin memuru huzurile okundu ve 
konuşuldu-: 

Askerî fabrikalar için askerî mühendis ye-
tiştiıtaıfk makssadile evvelce Avrupaya gönde-

\ 

Reisliğe 

rilmiş iken harb vaziyeti dolayısile memlekete 
avdet etmiş olanların tahsillerine devamlarını 
teğmin edebilmek için gönderilecekken başka 
memleketlerin lisanını öğrenmeleri zımnında 
memleketimizde yabancı mekteblerde yatılı ve 
yatısız olarak okutturulmaya başlanmış ise de 
1939 yılı masraf bütçesinin 1082 nci faslının 
birinci maddesi unvanı bu suretle muamele ya
pılmasına müsaid bulunmadığı anlaşıldığından 
madde unvanının tashihine lüzum hâsıl olmuş 



ve bu maksadla bu lâyihanın hazırlandığı ve
rilen izahattan anlaşılmıştır. 

Encümenim izce lâyiha kabule şayan görül
müş ise de ikinci madde kanunu makable teş
mil eder mahiyette bulunduğundan kaldırıl
mıştır. : Ancak lisan tahsil etmek üzere mek-
teblerde 'bulunan talebe için geçen şubat ipti
dasından beri tahakkuk edib verilmesi muk-
tazî paranın ödenmesini teğmin zımnında ikin
ci madde yeniden kaleme alınmıştır. 

Bu değişiklikle yeniden yazılan lâyiha Umumî 

Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reis

li V KÛM ETİN TEKLİFİ 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1939 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — Askerî fabrikalar umum mü

dürlüğü 1939 mali yılı bütçesinin 1082 nci-fas
lının 1 nci maddesi unvanı (Askerî mühendislik 
tahsili için Avrupaya gönderilecek Subaylarla 
talebenin tahsisat, harcırah, masarifi zaruriye, 
okul ücretleri ve tedavi masrafları ile bunların 
memleket dahilinde ilim, lisan tahsili ve stajları 
için yapılacak masraflar) şeklinde değiştirilmiş
tir : 

MADDE 2 — Bu kanun 1 şubat 1940 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

10 - V - 1940 
Bş. V. . Ad. V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam Fethi Okyar S. Arıkan 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayik öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mi. V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. î. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. II. Alataş B. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya N. Topcoğlu 

2 -
lige sunulur. 

Reis 
Kırklareli 
B. Denker 

Kâtib 
İstanbul 

F. (')ymen 1) 
Giresun 

M. Akkaya 
Kayseri 

Suad Tl. İJrgüblü 

R. V. 
Kastamonu 

T. Coşkun 

Bolu 
-. Zihni İJlgen 

İsparta 
B. Ünlü 
Malatya 
M. Öker 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 

Bursa 
N. Ayaş 
Kayseri 

F. Baysal 
Mardin 
B. Erten 

Seyhan Yozgad 
Naci Eldeniz A. Sungur 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DUĞİŞTİRİŞİ 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1939 nailî 
yılı bütçesinde değişiklik yaptlamsı hakkında 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1 şubat 1940 tarihinden itiba
ren yapılacak tahakkuklar hakkında da bu ka
nun hükmü tatbik edilir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Üçüncü madde aynen 
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