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1. — SABIK Zi 

î -•' 

Bolu mebusu Fethi Okyar'm vefat ettiğine 
dair Başvekâlet tezkeresi olnındıı ve merhumun 
hâtırasını taziz için iki dakika ayakta sükût • 
edildi; • Ü 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hak
kında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi ka
bul olundu; 

Bir kişinin ölüm eczasına çarptırılmasına; 
ölüm eczasına mahkûm edilen bir şalısın ecza-

srnm müebbet ağır hapse tahviline dair mazbata
larla; . _ 

Orman umum müdürlüğü 1943 malî yılı büt
çesine ; 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde 
değişiklik yapılmasına; 

Lâyihalar 
1. — 1942 malî yılı muvazenei umumiye ka

nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası (1/81) (Bütçe 
encümenine); 

2. -r- 1943 malî yılı muvazenei umumiye ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin Millî Müdafaa 
vekâleti kısmına, 120 000 000 lira fevkalâde tah
sisat verilmesi'hakkında kanun lâyihası- (1/82) 
(Bütçe encümenine).; 

3. -—Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 
teadülü :hak|cındaki 3656 ve 3888 sayılı kanun
lara bağlr cetvellerin Adliye vekaleti kısmında 
değişiklik; yapılmasına dair kanun lâyihası (1/83) 
(Adliye ye.Bütçe encümenlerine); 

4. .—, Kazanç vergisi kanunu ile Fevkalâde 
vaziyet dolâyısiylc bazı vergi ve resimlere zam 
icrasına ve bazt maddelerin mükellefiyet mevzııu-

REÎS — Celse açılmıştır. 
Efendim; pazartesi günü Bütçe müzakeresi

ne başlryacağız. Malî sene iptidasına ancak bir 
hafta kalmış olacaktır. Tensip buyurursanız yev- . 
mî iç.timalar yapmak zarureti vardır. Pazartjesİ 
gününden itibaren saat 14 te toplanmak sure-

BIT HULÂSASI 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü Teşkilât 
ve vazifelerine dair olan kanunun 5 nci maddesi
nin değiştirilmesine; 

Fevkalâde vaziyet dolayrsiyle bazı vergi ve 
redimlere zam icrasına dair olan kanunla Tapu 
harçları hakkındaki kanunun bazı hükümlerinin 

• değiştirilmesine dair kanun lâyihaları kabul 
olundu; , ; 

Devlet elindeki toprakların topraksız köylülere • 
tevzii hakkındaki kanun lâyihasının bir encümen
de tetkiki kabul edildi; 
• Cuma günü toplanılmak üzere inikada niha

yet verildi. : 
Reis vekili Kâtip Kâtip 

Aydın Gazianteb Samsun 
Dr. M. Germen B. Kaleli -N, l?%rat 

na alınmasına dair olan 3828 ve 4040 sayılı ka
nunlara bazı hükümler ilâvesi hakkında kanım 
lâyihası (1/84) (İktisat, Adliye, Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) ; 
' 5. — Kibrit ve çakmak inhisarı işletme imti

yazının kaldırılmasına ve bu inhisarın işletmesi 
için muvakkat bir idare kurulmasına'dair kanun 
lâyihası.(1/85) (Gümrük ve inhisarlar. Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) ; ' • • ' . 

6: —; Toprak ınahsülleri vergisi hakkında ka
nun lâyihası (1/86).. (Ziraat, Dahiliye, Adliye, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine); 

Teklifler 
,7. — Ordu'mebusu Hamdi Şarlan'ın, Dahilî 

nizamnamenin, 53, 54 ve 56 ncı maddelerinin de
ğiştirilmesi lıiıkkmda nizam teklifi (2/11) (Teş
kilâtı Esâsiye encümenine). 

• 

tiyle bütçe müzakeresi hitam buluncaya kadar 
her gün içtima edeceğiz. (Muvafık sesleri.) 

Bu teklifi kabul edenler ... Etmiyenler .„ Ka
bul edilmiştir. 

REİS •— Riyasetticumhur' tezkeresi var, oku
tuyorum: -

2, — HAVALE BDtLEN EVRAK 

BÎBÎNCÎ CELSE 
; ; Açılma saati : 15 

REİS — İt. Canıtez 
KÂTİPLER : N. Fırat (Samsun), N. Baydar (Malatya) 
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3. — RIYASET DÎVANININ HEYET* ÜMUMIYEYE MÂRUZATI 

1. —- Kütahya mebusu Beeeb Pekcr'in Dahi
liye vekâletinden istifa ettiğine ve yetine- Seyjıan 
mebusu Hilmi Tiran'ın tâyin edildiğine dair Bi-
yaseiİctımhür tezkeresi. 

Aukara : 20 . V . 1943 
IS. M. M. Reisliğine 

Kütahya mebusu Reeeb Pcker'in sıhhi se
beple Dahiliye vekilliğinden vâki istifası kabul 
edilmiş ve Dahiliye vekilliğine Başvekilin inhası 
veçhile.Seyhan mebusu Hilmi Uran'm tâyin edil
miş olduğunu saygılarmıla arzederim, 

Reisicumhur 
îshıet İnönü 

REİS — Ruznameye geçiyoruz. 
i. — Burdur'un Kayış köyünden Alioğlu Dal

ya Omeröğüt ve .Süleymanoğlu Kor Metnet 
(ji'ın'iln ölilm cezasına çarpıtırılmaları hakkında 

'Başvekâlet tezkeresi ve Adliye enilmenİ maz
batası (3/57) [1] 

(Mazbata okundu) 
REİS — Mazbatayı reye arzediyorum, Kabul 

edenler lütfen işaret buyursun. . . Etmiyen-
ler .'.. . Kabul edilmiştir. " 

2. — İbrahİmoğlu Kuln'nun, ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası, (3/10) [2] 

(Mazbata okundu) 
REİS — Reye arzediyorum. Mazbatayı kabul 

edenler işaret buyursun . . , Etmiyenler 
Kabul edilmiştir. 

[1] 45 sayılı basmayan zaptın sonundadır. 
[2] 44 sayılı hasmayazı zaptm sonundadır. 

Gü. ye t V. S. H. ÜRGÜBLtt (Keyseri) — 
Muhterem arkadaşlar, gelen evrakın 5 numara
sında, Devletçe satın alınmış bulunan kibrit ve 
çakmak inhisarı işletme' imt|iyazmm -kaldırılma

sına ve bu inhisûrm işletmesi için bir idare, kurul
masına dair bir kanun lâyihası vardır. Bu sa
tın alman şirketin satış bedelinin ödenmesi için 
mevzu tahsisatın bu senenin bütçesine konması 
zarureti olduğundan tensip buyurursanız Güm
rük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenle
rinden seçilecek kâfi derecede azadan teşekkül 
edecek mıivakkat bir encümende lâyihanın tet
kikim rica ederim. (Muvafık sesleri). 

REİS T— Efendim, Maliye vekili gelen evra
kın 4 ve 6 numaralı lâyihaları' için muvakkat 
bir encümen teşkilini istiyor, Sonra .inhisarlar 
vekili de 5 numaralı lâyiha için muvakkat bir 
encümen teşkili suretiyle tetkikini istiyor. Ten
sip buyurursanız geçen hafta teşekkül etmiş bir 
muvakkat encümenimiz var. Bu encümen 
Bütçe, Dahiliye, Maliye ve Ziraat encümenlerin
den müteşekkildir. İktisat, Adliye ve Gümrük 
ve inhisarlar encümenlerinden de aynı miktarda 
âza tefrik edilerek bu suretle teşekkül edecek 
bu muvakkat encümene bu lâyihaları da havale 
edelim. Muvafık mı efendim? (Muvafık sesleri). 

Kabul edenler ... Lütfen işaret buyursunlar... 
Etmiiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Şu halde İktisat, Adliye ve Gümrük ve inhi
sarlar encümenleri de bu encümene aynı mik
tarda âza intihap edeceklerdir. Bu suretle bu üç 
lâyihayı da bu encümene veriyoruz. 

3. — EsJcisehir mebusu İzzet Arukan'ın, Şo
se ve köprüler kanununun bazt maddelerinin 
tadili hakkındaki 1882 sayılı kanuna eh' kanun 
teklifi ve Nafıa, Dahiliye, Maliye ve Bütçe En
cümenleri mazbataları ,(2/4) [1] 

REİS — Efendim bu lâyihayı evvelce Mali
ye ve. Bütçe encümeni almıştı. İki encümen ayrı 
fikirler dermeyan ediyor. Bütçe encümeni 
mazbatası gayet mufassaldır, tensip buyurursa
nız son fıkrasını okuyalım. 

«Yol vergisinin ıslah ve tensikı hususunda 
yeni ve mütekâmil esasları muhtevi bir kanun 
lâyihasının Hükümetçe .Yüksek Meclise arzedil-
mek üzere olduğunu nazarı dikkate alan encü
menimiz yukarıda mahzurları tebarüz ettirilen 
bu zammın tatbikmdan ve. bugünün malî ve iç
timai telâkkilerine uymıyan eski hükümlerin 
daha şiddetli bir şekilde yaşamakta devam etme
sine mahal vermektense hazırlanmış olan lâyi-

[1] 20 sayılı bmmayazıya ek zaptın sonunda-
dır. 

(Allah muvaffak etsin sesleri.) 
MALİYE V. F. Ağralı (Elâzığ) — Arkadaş

lar, gelen evı*ak arasında 6 ile 4 numarada toprak 
mahsullerinden alınacak vergi hakkındaki ka
nun lâyihası ve bir de kazanç vergisi kanunu ile 
fevkalâde vaziyet dolayisiylc bazı vergilere zam 
yapılması hakkındaki kanun Iâyihalarr vardır. 
Bunlar dört beş encümene havale edilmiştir. Yük
sek malûmunuz olduğu üzere malî yıl bitmek 
üzeredir. Yeni yıl iptidaönıda bu vergilerin ta
hakkuk muamelelerinin yapılması dçîn ve ciba-
yet işlerinin tanzimi için icabeden tertibatın 
almmasT lâzımdır, istirham ediyorum, eğer mu
vafakat 1)uyurursamz, bu encümenlerden ten-

(şip buyuracağınız miktarda âza tefriki ile mu
vakkat bir encümen yapılarak bu mıivakkat 
encümende müzakere edilsinler. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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hanın bıranevvel Yüksek Meclisin tetkikine ar-
zedilmesini temenni etmenin daha muvafık ola
cağı ve Eskişehir mebusu izzet Arukan'ın tek
lifinin kanuniyet kesb'etmesine mahal bulunma
dığı husıısuna ekseriyetle karar vermiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek lİeisliğe sunulur.» -

î. ARUKAN (Eskişehir) — Sayın arkadaş
lar; geçen yaz tatilinde memleketimizin muhte
l i t bölgelerini ve beş vilâyetimiz dahilindeki 
şose yollarını görmek fırsatını buldum. Bu se
yahatim esnasında köprü ve. yol noksanlrğı İs
tırabını ve bir kaç sene evvel yapılmış yolların 
da bakımsızlık yüzünden lıarabiyete doğru git
tiğini ve bu yüzden memleketteki nakliye müş
külât ve sıkıntısını gördüm, 

Bunun başlıca sebebi: Yol vergisi varidatı-. 
nm sabit kalmasına mukabil fevkalâde hallerin 
tevlit ettiği hayat pahalılığı, malzeme ve edevat 
fiyatlarının ve bedeni say kıymetlerinin artmış 
olduğu ve bu yüzden aynı para ile vücude ge
tirilen işin evvelki zamanlara nispetle ancak 
üçte bire inmiş obuasından ileri geldiği aşikâr^ 
du\ 

Arkadaşlar, biliyorsunuz, bizim yol dâva
mız, millî kalkınma dâvasının başında gelen bir 
dâvadır. Bu dâva tahakkuk edinciye kadar 
mevcut yolların harabiyetine meydan bırakmak 
ve nakliye müşkülâtım bir kat daha arttırmak 
muvafık değildir. Bu mütalâa ile bugüiı mü
zakere için huzurunuza getirilen kanun lâyiha
sını teklif ettim. Teklifim yol parasının arttı
rılması ve fazla varidatın yola sarfediîmesi ga
yesine matuftur. 

Arkadaşlar, biliyorsunuz ki, bizim yol mü
kellefiyeti şahsi ve bedenidir ve senede azamî 
sekiz gün çalışmadır. Bu mükellefiyeti nakden-
ifa etmek istiyenler çalışma günleri karşılığını. 
ödiyerek nakden ifa edebilir ki bu nakdî mü
kellefiyet hâlen mer'i kanunlara göre senede 

. âzami 6 liradır. 1931 senesindeki amele yev
miyesine göre vasatı beher günlük âmele yev
miyesi 75 kuruş.kabul edilmiştir. Halbuki aıne-
lo yevmiyesi halen 3 - 4 liraya kadar yüksel
miştir. Bu yüzden bedenî mükellefiyet ile, nak
dî mükellefiyet arasında büyük bir muvazene
sizlik hâsıl olmuştur. Bu kanun bu muvazene
sizliği kısmen tashih etmek gayesine matuf
tur. 

Bundan başka fazla tahsil edilecek paraların 
memleketin en nıübrem ve mühim ihtiyacı olan 
yol işlerine sarfı suretiyle yollarımızın muhafaza 
ve inşası ve memlekette geçim sıkıntısı olan va
tandaşlara hakikî el vo sây kıymetleri ödenmek 
partiyle iş bulmak imkânını vermek gayesine 
matuftur, • • ' - . . • 

Bu teklifim Nafia, Dahiliye, Maliye encü
menlerinde ve Hükümetçe esas itibariyle- muva
fık görülerek müzakere edilmiştir. Yalnız Büt-
ço encümenince reddedilmiştir. 

Encümen mazbatasında yazıldığı veçhile 
Bütçe encümeninin ret sebepleri şomlardır ; 
• • 1. • Yol mükellefiyetinin bugünkü şekliyle 
modern Devletlerin hiç birinde, tatbik edilmi-
yen orta çağ telâkkilerine müstenit iptidaî Ve 
iptidaî cemiyetlere mahsus bir baş vergisi olup 
böyle bir vergiye yeniden zam yapılarak şiddet-
lendirilemez, mütalâası. 

Arkadaşlar, ben vergiye aslolan bedenî kıs
mı aynen bırakarak ona göre ve mukabili olan 
nakdî kısmının haddi lâytkınaiblâğını ve orta
daki haksızlık ve muvazenesizliği kaldırmak-
lığı teklif ediyorum. Yani yeni bir vergi ihdas • 
etmiyorum. ' 

Şayet encümen arkadaşlarım bence inemle- • 
ketimizin bünyesine ve ihtiyacına muvafık olan 
ve halen mer'i olan bu vergiyi beğenmiyorlarsa 
bir kanunla yenisini teklif, ederek huzurunuza 
gelmeleri lâzım gelirdi. Bence ret sebebi doğ
ru değildir. 

2. Bu yol mükellefiyetinin yol inşa ve.ta-
mirino kâfi gelmiyeceği mütalâasıdır. 

Ben bu kanunla memleketin yol dâvasının 
halledileceği iddiasında değilim ve böyle bir id
diada bulunmuyorum. Bunda mutabıkız. Yeni 
memba ve gelir' bulsunlar, teklif etsinler, ben 
maalmemnuniye kabul ederim. Yalnız bu yeni 
gelir teniin edilinciye kadar mevcut yolların 
harabiyetine meydan vermemek ve inşaatı dur
durmamak için bu kanunu teklif ettim. 

3. Bütçe encümeni; bu verginin tahsil nis- A 
peti 0,60 ile 0,65 arasındadır ve tahsil kolay- «^ 
lığı yüzünden bu zamdan memurlar mutazarrır ' 
olacaktır diyor. Arkadaşlar, memurlar mükel
leflerin % 10 - % 15 ini teşkil ederler ve kü
çük bir akalliyettir. Saniyen memurlardan 
alınacak ayda kırk, elli kuruşun : memurların 
yaşama vaziyetine tesiri lâşeydir. Memurların 
yaşama vaziyetini düzeltmek için diğer vergi
ler üzerinde durmak lâzımdır. 

4. Bu zamdan vilâyetlerin hususi idareleri 
istifade edecektir deniyor. Arkadaşlar, memle
ketin yollarının --kısmı âzaminin inşaat ve bakı
mı vilâyetlere bırakılmıştır. Halen yol vergisi 
tahsilatının % 85 i hususi idarelere aittir. Bu
nun yarısından fazlasını yola sarfediyorlar. Bu
nunla beraber benim tekliflerim sarihtir. Zam
dan: mütevellit varidatın münhasıran yol-işle
rine sarfıdır. Nafia encümeni de bu hususu ka
bul etmiştir. Bütçe encümeni de bir formül 
teklif edebilirdi.- Yoksa bu mütalâa esas dâva
yı redde sebep teşkil edemez. 5 nci ret sebebi 
yapılacak zammın' 1943 malî yılı yol inşa ve 
tamiri işlerine müessir olamıyacağı mütalâası
dır. ' . • ' , ' : 

Arkadaşlar, gerek benim teklifim ve gerek
se encümenlerin kabulleri bu zammın 1943 malî 
senesinden itibaren tatbikidir. Bu husus Nafia, 
Dahiliye, Maliye cneümenleriyle Hükümetçe mu
vafık ve mümkün görülmüştür. Bu mütalâa 
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teklifin reddine sebep teşkil edemez. Hüküme
tin yeni bir ana yol kanunu hazırlamakta oldu
ğunu ve henüz Maliye vekâletince tetkikte bu
lunduğunu Vekiller, encümen müzakerelerinde 
beyan ettiler. Yol ^dâvasmı esasından hallede
cek böyle bir ana kamın üzerinde Yüksek Mec
lisin ve encümenlerinin derin tetkikatta bulu
nacağı ve böyle bir kanunun kolayca mevkii 
tatbika konamayacağı pek tabiidir. 

Arkadaşlar, ben fikirlerimi söyledim. Büt
çe encümeninin ret karan sebeplerine karşı ce
vabımı verdim. Şimdi en mıısip ve muvafık ka
rar Yüksek Heyetinizin kabul edeceği karar ola
caktır. 

R. KAPLAN (Marag) — Arkadaşlar, hususi 
idareler, mahallî idareler, Cumhuriyet rejimi
nin esası içinde dahildir. Maalesef şimdiye ka
dar maliyemiz, hususi idarelerin Varidat ka
nunlarını, umumî bütçe ile mütenasip olarak, 
varidatın artmasını teinin edecek müspet bir şe
kilde bize getirmedi. Bu sebeple hususi idare-, 
lcrin sıkıntısı daha fazla arttr. Bu sıkıntıyı kıs
men olsun bertaraf edebilmek için, yol mükel
lefiyetine kısmen zam yapılarak, hiç olmazsa 
mevcut yolların harabiden kurtulması maksadı
na binaen izzet Arukan arkadaşımız bu teklifi 
yapmıştır, 

Teklif, ihtisas encümenleri olan, Dahiliye, 
Nafia encümenlerine gitmiştir. Bunlar teklifi 
kabul ettikleri halde Bütçe encümenimiz, ne
dense, teklifin reddi yolunda bir karar vermiş
tir.' 

Arkadaşlar, bugün vilâyetlerin üzerinde, yol 
işleri, sıhhat işleri, maarif işleri, ziraat işle
ri gibi mühim işler vardır. "Eğer vilâyetlerin 
bütçelerini tetkik buyuracak . olursanız görür
sünüz ki tahsisat birer serpme vaziyetinde ve 
bu işlerin karşılığı çok zayıf bir durumdadır. 
Hiç olmazsa bu teklifle yol işlerinin barabidon 
korunmasını temin için bn varidat artımını 
Bütçe encümeninin kabul etmesi lazımdı. Ar
kadaşlar, bn âcil işlerle gerek tamir,. gerekse 
mümkün olan yerlerde köprü veya ufak yol 
parçalan -yapmak suretiyle, umumî bakımdan 
da'fakir mınt.akalarda' Nafıanın açtığı işlerle 
Devletin büyült yardımı olur. Buna dahi Büt
çe encümeninin mâni olmaması lâzımgelir. Bîr 
çok yerlerde işler durmuştur. Durmasiyle yal
nız yollar barabiye gitmiyor, fakir olan yerler
de amele işsizlikten sıkıntı çekiyor. Bu sebeple 
hem idarci hususiyelerin, hem de Devletin men
faatine uygun olan bn lâyihayı Meclisin çıkar
masını muvafık buluyorum, 

, Arkadaşlar, bu vergi kanunu geri bir ka
nundur denirse, ilerisini bulalım da onu çıka
ralım. Yeni hazırlanan kanun neyi değiştiriyor? 
Yol yergisinin şekli değişmiyor, aynı esas üze
rinedir, Bedenî olan kısmı da vardır. Çünkü 
parayı tedarik edipte veremıyen faldr sınıfın 
bedenen yolda çalışmasını gene bu lâyiha kabul 

ediyor. Yol vergisini kaldıralım. İdarei umu-
miyeden Bütçe encümenimiz bize bunu temin 
etsin. Nafia vekâleti tespit etmiştir, zannede
rim, bu yolların ikmali 400 milyon liraya ya
kını bir paraya ihtiyaç göstermektedir. Bunu 
on senede ikmal edebilirsek, çünkü daha fazla 
durmağa bu yolların tahammülü kalmamıştır, 
her sene 40 milyon lira verilmesi lâzımdır, 
Versinler, bunları yapalma. Bugün için mevcu
du muhafaza edemezsek arkadaşlar, vilâyetleri 
yol bakımından müşkül vaziyette bırakmış olu
ruz, Onun için Bütçe encümeninin mazbatası-
ıım müzakeresinden vaz geçilerek mütehassıs en
cümen olan Dahiliye ve Nafia encümenleri 
mazbatalarının müzakeresini riea ediyorum. 

REİS — Buyurun, Demirağ. 
A. N. DEMİRAĞ (Sivas) -± Müsaade eder

seniz takrir okunsun, ondan sonra konuaşayım. 
Ol. K. SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 

Bütçe encümenimiz bu teklifi kanuniyi, teklif 
sahibinin arzettiği gibi, bazı mülâhazalar ser-
dile, yeni bir kanunun vüruduna kadar bunun 
kabulüne mahal olmadığına karar vererek red
detmişlerdir, Diğer üç encümenin, yani ihtisas 
encümenleri söylediği gibi; inşaat masrafları
nın 3 misli artması dolayısiyle vilâyetlerin 
kendi hudutları dahilinde kendilerine ait yol
ları yapamamaları ve hatta tamirlerini icra ede
memeleri ve bu suretle bugün kullanılmakta 
olan 20 - 30 bin kilometrelik yolların muattal 
bir surette.bırakılmasına sebep olmaktadır. Ba-
zan içlerinde İcra Vekilleri Heyeti karariyle 
Devlet malı yollar meyanına ahnan ve masraf
ları verilen yollar itibariyle baş şehrimizin, 
memleketimizin askerî ve iktisadi ehemmiyeti 
haiz olan vilâyet merkezleriyle ve etrafımızı 
ihata etmiş olan denizlerin mühim limanlarına 
raptı hususu elzem iken bunlar dahi yapılama
maktadır. Bunun için bendeniz de arkadaşla
rım gibi diyeceğim ki; orta çağ zamanına ait 
olduğu söylenen eski kanun, bu teklif olmasa, 
clân mutlaka devam.edip gidecekti. Yeni ge
lecek kanunun Meclise gelmesi için bir .çok za
mana ihtiyaç olacağı cihetle, bu teklifi kanu
ninin, Maliye encümeninin noktai nazarına 
göre kabulünü arz ye rica ediyorum. Bunun 
iein de bir takrir takdim ediyorum. 

J MALİYE ENCÜMEHİ REİSİ A. BAYINDIR 
(İstanbul) — Muhterem arkadaşlar, Bütçe en
cümeni, müddeti munkazi olup da ortadan kal
kacak olan bir kanunun ipkası teklifi karşısında, 
bunun ipka edilmemesini müdafaa eder şekilde 
nokfaıi nazarını serdetmiştir. Yol vergisi mükel
lefiyeti bir mükellefiyet anidir, bir vergi midir? 
Bunu tetkik etmek icabeder. Bundan evvel Büt
çe encümeni bunu vergi olarak kabul ederek 
müdafaasını, yani bunun nakzını bu şekilde ileri 
sürdüğü için bunu vergi olarak mütalâa edeceğim. 

Yol vergisi vergi olduğuna göre iyi bir vergi 
midir? 

— 121 — 
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Muhterem arkadaşlar, bir verginin iyi bir yer

gi olmaşEi için bir takım şartları.. yârdır. Bunun 
başında; yerginin âdil olması gelir. Yani vergi 
şcryote göre alınmalıdır. .Görüyorsunuz ki, bu 

• yorgi mevzuunu ilmin bitaraf , pbjektik gözüyle 
tetkik {ettiğimiz zaman, .adaletle ..mütenasip de
ğildir. Yanî.seryctle mütenasip değildir, iyi bit 
vergi olabilmek için de yalnız servetle mütenasip 
.olması ınevzuubahis değildir. yTergi aynı zaman
datahsil hususunda suhulet arzetmelİdir. Bu 

•yeisinin tahsili hususunda müşkülât olmadığına 
göre ;buna itiraz edilmemiştir. 

Üçüncüsü; verginin varidatı mebzul olmalıdır. 
Bütçe encümeni buna.da itiraz etmemiştir. 

Kaldı ki, teklifi kanuni varidatı çoğaltmak cep
hesinden olduğu için, .bunun iyi yergi olmasını 
kolaylaştıracak bir tedbirdir. Bu cihetten bu 
verginin iyi olmaması sebebi varit değildir. Fa
kat bir .verginin iyi olması .için bundan başka 
sebepler de yardır. O sebeplerden biri,'yerginin 
.esip olmasıdır. Eskilik yergi için bir .meziyettir. 
./Fakat İni demek .değildir ki, fena bir vergi eski 
o}duğu için mutlaka kalmalıdır^ Ancak verginin 
eski olması bir meziyettir. Çünkü .yatağını eski 
vergi yapmıştır. Halk bunu yermeğe alışmıştır ve 
bunun etrafındaki iktisadi hâdiselerde buna in
tibak etmiştir. Yeni vergi no kadar iyi olsa hal
ka sert gelir, her verginin zatında haksızlıkları 
ve aksaklıidarı vardır. Bunu zaman doldurur. 
Sütçe encümeni bu verginin üç rubu asırlık oldu
ğunu söylüyor. -Bunu.da . bir meziyet olarak ka-

.; bul etmeliyiz ye bu. ciheti huzurunuzda teba
rüz ettirmeyi bir vazife,bilirim. Bütün bunlar-

.,dan başka .bir de ensidans hâdisesi vardır ki, 
verginin kanuni ödeyçisi, nihai ödeycisi olma
lıdır, Bir çok vergilerde, onlarda bu hassa yok
tur. Eİden /ele geçerek nîlıayet müstehlik taba

kaya, 'başka bir:tabakaya.giderler ki, vazn ka-
.nun..kastetmediği .halde onu ödeyenler başka 
insanlar olur. :Bu ensidans hâdisesi fiyatın te
şekkülünde âmil olur. Fiyat mücadelesinde bu
lunan devletler yerginin enşidanşmr, nereye isa
bet .edeceğini .derpiş etmekle mükelleftirler. Bu-

. rada vergi şalisi ve ayni olduğu için verende kal-
.maktadır.Fiyata müe>sir değildir-^lüstchlike mü
essir değildir. Bu, bu.verginin lehinde kabul 

• edilecek bir hadîsedir. .Bütün hu saydıklarım gös
teriyor; ki, bu emektar yergi, gedikleri gibi, fena 

• bir vergi değildir. Bunun hakkında Bütçe en
cümeni şöyle diyor: - -

;«Yol, mükellefiyeti bugündü şekli ile modern 
. devletlerin hiç • birinde izi. daM .kalmamış olan 
or^a çağ telakkilerine müstenit en iptidai • bir mü
kellefiyet manzarası göstermektedir». 

Arkadaşlar; bu vcrgi'üç rubu asırdan beri üç 
devre geçirmiştir. Bugün de yaşamaktadır. Bina
enaleyh bir vergi sistemi milletlerin hukuki ve 
içtimai telakkilerinden, mülhem olduğuna göre, 
bu vergi de bugünkü Türk camiasının dahi hu-
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kuki re içtimai telâkkilerinden mülhem olmak
tadır. • 

Bunu böyle görmek mecburiyetindeyiz. Şu
nu dahi gömlekliğimiz lâzımgeÜr ki; müddeti 
biten Büyük Meclisin" geçen seneki ieti-
maında koy mekteplerini yapmak- için muay
yen yaştaki insanların iki", ay çalışması esası 
kabul edilmiştir. ' Bu esasa göre ayni vergi, 
şahsi vergi, bugünkü telâkkilerimize uygun
dur. Gene müddeti biten Yüksek Meclisin bu 
seneki içtimarnda (Taşkın ve baskın su işleri) 
için yine aynî mükellefiyet kabul edilmiştir. 
•Bu mükellefiyet mucibince vatandaşlar aynî ça
lışmakla mükellef kılınmıştır. Arkadaşlar bu 
vergi kafa vergisi midir? Frenklerin kapitasyon 
dedikleri vergi midir? Yani nüfus başına ciba-
yet edilen bir vergi midir? Bu verginin mahiye
tini tebarüz ettirmesi itibariyle müsaadenizle 
bir kaç dakikanızı suiistimal etmekten çekmi
yorum. Bu vergiyi, Tanzimattanberi kabul etti
ğimiz idarî ve malî kanunlar gibi bilhassa Fran
sızlardan aldık, bu kanun da 21 mayıs .1836 da 
(ehemin vicinaux) dedikleri komünler arasın
daki yolların inşası için yapılan bir kanundan 
alınmıştır. Bu kanun mucibince 18 yaşını biti
ren her vatandaş kendisi için üç günlük çalış
mak ile mükelleftir. 

Yük ve cer hayvanı için de, arabalar için 
de üç gün çalışmakla mükelleftir. Binaen
aleyh bu verginin, esası 1836 tarihli Fransız 
kanunudur. Bu kanun bugün dahi yaşamakta 
dır. Bunda orta çağ zihniyeti yoktur. 

Meşhur hukuk idare profesörü (Ber'thelmy) 
der kî; buna «Kafa vergisi - eapitation» diyor
lar. Bunu doğru bir tâbir ile ifade etmek lâ-
zımgelirse, meselâ bir köprüden geçenin, bir 
yoldan geçenin ödediği «peage» bir geçme pa
rasıdır. Binaenaleyh .bunda ıbir imece usulü 
vardır. Bunda bir angariyc> mahiyeti görmek 
doğru bir şey olmaz, 

Sonra arkadaşlar; yeniden bir mükellefiyet 
de mcvzuııbahis değildir. Burada mükellefiyet 

;esası bakidir. Yani her köylü, her,vatandaş 
bedenen çalışmak istediği takdirde, altı gün, 

. sekiz gün .çalışacaktır. Yalnız bugünkü iktisa
di şerait dahilinde ödiyeecği paranın miktarı 
azalmıştır. Bu kanun ile altı gün, sekiz gün ça
lışmanın muadili TUT ise nakden onu Ödiyeeek-
tir, bu teklif ile onu tesbit ediyoruz. Eğer He
yeti Celileniz iki misli çok görürse biraz tenzi
lât yapabilir. Zaten Fransız kanununda bu hu
susta komünlere.salâhiyet verilmiştir. Heyeti 
Celileniz iki mislini çok görürse ne kadar art
tırılacağını meclisi umumilere, nahiye meclis
lerine ve gaireye bırakmak imkânı vardır. ,Yam 
iş azlığnda çokluğunda değildir. Biz iki misli-

, nukabul etmekle bir madelet ve Mr muadelet 
doğurmaktayız. Bunu Heyeti Âİİyenizin tak-
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dirine arzediyorum ve Maliye encümeni noktai 
nazarının reye konmasını teklif ederiz. 

BÜT{JE En. M. M. H. KİTABCI (Muğla) — 
Arkadaşlar Yüksek Heyetin müsaadesiyle evvelâ 
encümenin noktai nazarını belirtmeğe çalışaca
ğım (İşitmiyoruz sesleri). Yüksek Heyetin mü
saadesiyle encümenin noktai nazarim belirtmeğe 
çâlişaçâğim. Ondan sonra muhterem arkadaşla
rın itirazlarına kabil olduğu kadar cevap arze-
d£ceğirri.' 

Bir kere muhterem İzzet Arukan arkadaşı
mızın üzerine aldrkları dâva bir memleket me
selesidir. Bunda, encümeniniz de dahil olduğu 
halde, zannediyorum bütün arkadaşlar mütte
fiktir ve beraberdir.. Beraberliğimiz şundan da 
anlaşılıyor: Geçen sene bütçe mazbatamızda 
söyle bir fıkra vardı, bu noktaya o fıkra ile şu 
suretle işaret etmiştik: 

«Plârilaştırıldrğı anlaşılan memleket kara 
yollarının ikmâli, Yollar kanununun biran ev
vel ihzari ile kanuniyet kesbetmesine mütevak
kıf büliındnğu cihetle mezkûr kanunun süratle 
Meclise şevkinin temini.» 

Binaenaleyh dâvada beraberiz demektir. Bun
dan dolayı aslında beraber olduğumuz halde, 
îzZet Arükah arkadaşımızın teklifine karisi müs
pet karar; alamayışımızın hikmeti nedir? Ev
velâ, takip edilen yoluiı doğru olmadığını gör
düğümüzden, ikincisi de bununla maksadın te
min edilemediğini anladığımızdan dolayı bu yol 
doğru değildir. Çünkü bu verginin adaletle te
lifi kabil değildir. Mer'i kanun hükümlerine 
göre 18 den 60 yaşma kadar olan erkek nüfû
sumuz muayyen bir miktar üzerinden bu vergi 
ile mükellef tutulmaktadır. Bu parayı toplama 
kudreti ölmıyan, müşkülâtla toplıyabilen bir 
vatandaş da alt: lira verecektir, bunun 100 
mislini vermek vaziyetinde olan bir vatandaş 
da yine altı lira yerecektir. 

G: PEKEL (Tokad) — Mevzu bu değil. 
İ t KtTABCI (Devamla) — Eğer bunda ada

leti kabul etmezseniz elbette bunun teşdidini ka
bul etmezsiniz. Biz evvelâ vaziyeti bilelim; 
hüküm neden ibarettir? Eğer biz asimi bilmez de, 
bir misli zamnicdilmiştir, dersek, adalet tavaz
zuh .etmiş olur mu? Onun için... 

JÖ. PEKEL (Tokad) — Yol vergisini kaldırı
yor muyuz? . 

H, KtTABCI (Devamla) — Efendim, müsa
ade buyurunuz, ben «öyliyeyim, sonra zatı âliniz 
çıkarsınız, söylersiniz. Müzakere usulüne riayet 
edelim. Ben böyle arada cevap vermek mecburi
yetinde kalırsam insicamı kaybederim, 

Evet, dedik ki; sahibi kudret olan, zikudret 
olan bir adamla, vermekte müşkülâta uğrayan bir 
vatandaştan verginin müsavi bir surette 'alınma
sının adaletle kabili telif olmasına imkân yok
tur. Hattâ isterse bu zengin vatandaş bir çok ve
saiti nakliye sahibi ölsün da yollardan âzami su-
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rette istifade etsin ve yolları aşındırsın. Men
faatin küİliyetine Ve zararın mevcudiyetine rağ
men ondan alacağımız para ile fakirden alaca
ğımız para birdir. Bu, adaletle nasıl telif edilir? 
Eğer bu zikudret olan vatandaş 60 yâşmı geçmiş, 
erkek değilse; vergi ile mükellef değildir. Hülasa 
muhterem arkadaşlar, bunda biz, evvelâ aranması 
lâzıni olduğunu1 Atıf arkadaşımızın da işaret bu
yurduklara adalet kaziyesini görmedik. Sehlit-
tahsil görmedik. Bilakisf üsreti tahsil vardır. 
Ondan sonra hiç elastikiyete mâlik değildir. 
Senelerdcnberi vergi aynı miktar üzerinde dur
maktadır, Meğerki nüfusa bir miktar tozayüt 
edecek de ondan sonra bir vergi de miktar ara
tacaktır. Hülâsa, vergilerde bulunması lâzımğelen 
vâsıflardan hiç birisini haiz değildir. Onun 
için biz sırası geldikçe Meclisin de bu verginin 

• aleyhinde bulunduğunu daima gördük. Buna şa
hit olmakta gurur duyarak zannettik ki; bütün 
bu kusurları telâfi edecek bir kanunla karşı
laşacağız. Maalesef gördük ki, gelen teklif 
bunu bir kat daha tezyit etmektedir. Onun için 
Encüjttieniniz takibedilen yolu bü rioktâİ nazardan 
doğru görmedi. . 

İkincisi; maksadı.temin edecek mahiyette gör
medik. Muhterem îzzet Arukan'in rakamlarını 
aynen kabul ediyorum. Diyorlar ki, vergilini 
asliyle beraber İ8 780 000 lira bir para topla
nacaktır. Bunun % 15 i olan 2 817 lira Na
fıaya verildikten sonra geriye 16 milyon liraya 
yakın bir para kalır. Bunun da yarısı, mutat öl
düğü veçhile,. idarei liusûsdyeler tarafından yola 
sarfedileceği için, ilâve ettiğimiz -takdirde, on 
milyon sekiz yüz bhi lira kadar bir para liâsil 
oluyor. Bu, yollarımızın tamir ve muhafazası 
için sârfedilecek paradır. Şimdi bu para bizim 
arzu ettiğimiz şekilde yolların imarını, muhafa
zasını deruhte ve tekâfül edecek mi, etmiyecek 
miî 1941 senesi daima esas tutulan bir senedir. 
Bunu tetkik ettim, 1941 de Nafianm bir milyon 
yedi yüz bin lira, idarei husuşiyelerin dört mil
yon yedi yüz bin lira ki, ceman altı milyon dört 
yüz bin lira bir • tahsisat olduğu anlaşılıyor. 
Salâhiyettar zatın ifadelerine göre amele ücret
leri evvelce 60 - 80 kuruş iken bugün 250 - 450 
kuruşa sıkmıştır, emsali hâsılı aşağı yukarı dört 
beş misli farkı tereffü kösteriyor. Bunun da 
vasati bir hesapla % 250 bir fark göstermesi 
lâzım gelir. İnşaat malzemesi bu kadar yüksel-
memiştir. Arkadaşımızın yaptığı % 30 hesabı da 
aşağı yukarı aynidir. Binaenaleyh, bu şekilde in
şaat, malzeme ve emek fiyatları üzerinde yapı
lan hesaplardan evvelce 100 kuruşa yapılan bir 
iş için bugün 350 kuruş sarfetmek icabediyor. 
Buna ,riazaran altr milyon dört yüz bin lira ile 
vaktiyle yapılabilen bir iş bugün basit bir hesapla 
yirmi iki 'milyon dört yüz bin liraya mal olacak-
tir, 

t ARUKAN (Eskişehir) — On sekiz milyon. 
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H. KİTABCI (Devamla) — Şu noktai na

zardan : 6 milyon 400 bin liranın % 250 si 16 
milyon eder. Zaten 6 milyon 400 bin. lira da var. 
22 milyon 400 bin lira olur. Şu halde buna ih
tiyaç, gösteren bir vaziyetin karşılanması için 
vazedilmek istenilen zam kabul edilse bale 10 

. milyon kusur bin lira temin edileceğine göre 
lıtJİyacın yarısı bile kaı-şılanamaz. (Gürültüler): 

E. KAPLAN (Maraş) — O da kafi. 
E. VABDAR (Zonguldak) —Hiç olmazsa 

tamiri karşılar. 
Bü. n. M. M. H. KtTAEOI; (Devamla) — 

Müsaade buyurun ona da geleceğim. Gerçi de
nebilir ki vâlua bu gayri kâfidir ama nihayet 
bu da bir menfaat temin etmez mi? 4 - 5 milyon 
gibi bir fazla gelir temin ediyoruz. Evet, bir 
menfaattir, fakat eğer bu vergi mahzurlu olma
sa idi, daha doğrusu mahzurla dopdolu bulun-
masaydı kabul ederdik. Fakat şimdi öyle,bir 
şey yapacağız ki, bu vergâ, kazancı az olup mai
şetini güçbelâ temin eden büyük bir ekseriyeti 
tazyik pahasına çoğalacak amma yine ihtiyacımı

zı karşıhyamıyaeak. îhtiyâcm çok azını karşıhya-
cak. Büyük bir kütlenin tazyiki pahasına. Ben 
yalnız memurları kaşdetmiyorum. Umumiyetle 
geliri az olanlardan bahsediyorum. İzzet Ara
kan arkadaşımız pekâlâ bilirler, ayda 100 liraya 

'kadar gelir temtin eden vatandaşların hali ya
mandır. 

t. AEUKAN (Eskişehir) — Onu başka ci
hetten telâfi edin dedim. 

Bü. En. M. M. H. KİTABCI (Muğla) — Baş
ka cihetken de düşünülebilir. Bunların hali ha
kikaten' yamandır. Cidden yardıma muhtaç olan . 
bu vatandaş kütlesine diyeceğiz ki; biz sizi İler
de başka cihetten kazandıracağız, evvelâ gelin 
"bize şu parayı verin. Zaten . altı Hra vermek 
kudretine malik değildir. Şimdi 12 lira istiye-
ceğiz. Bu ne demektir? Biliyoruz, siz zaten âciz
siniz ama şimdi bu para bize lâzım, verin 
demek, Hükümet hesabına bunun verilmesini 
ben de mümkün görmüyorum. Konuşulurken 
bu söyleniyor ama tatbikatta bu mümkün 
değildir. Maksadı da teminden uzaktır. Usu1! 
ve adaletle de gayri kabili teliftir. Bu hususları 
müzakere'eden encümen ne yaptı? Esasen sene-
lerdenberi bir vergi kanunu gelmesi hususunda 
Hükümet bir vaitte bulunmaktadır ve kendi ifa
delerine göre böyle bir kanun hazırlanmıştır. 
Hükümet bunu Meclise sevkedebiLir. Sevkettiği 
takdirde Yüksek heyetin, zaman zaman ittihaz 
etmiş olduğu seri usuller ahkâmından istifade 
ederek, bunu süratle çıkarması mümkün ola
bilir. Bu teklif kabul edilirse hem esaslı bir şey 
olmıyacak, tatmin etmiyecek, hem de mükellef 
üzerinde tazyik edici bir hareket olacaktrr. 
Hem maksat hâsıl olmıyacak, hem de mükellef 
üzerinde suitefsir bırakacaktır. Bu bakımdan 
encümen bunu reddetti, doğru bulmadı ve nok-
tyû nazarını da serdetti. Eğer Hükümet lâyihayı 
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• hazırlamış ve bunu da biranevvel gönderirse üç, 
beş.encümen bir arada toplanarak bunu çabu
cak müzakere edebilir. Biraz evvel Maliye ve-

; kili iki lâyihanın muvakkat bîr encümende mü-
• zakeı'esini teklif -etti; Bunun için de böyle bir. 
!şey yapılamaz mı? Kardeşlerim, bundan bir şoy 
; çıkmaz, 10 - 20 milyonla bir iş olmaz. . 
İ E. VAEDAE (Zonguldak) — O kanun lâyi-
[ hasının şimdiye kadar niçin .gelmediğini encü-
jmen bilmûyor mü? Bütçe encümeni bilecektir 
; her halde. 
| T. OOŞKAN (Kastamonu)— Hükümetçe 
İ hazırlanmış olduğunu teklif sahibi söylemiştir. . 
j 1 AEUKAN (Eskişehir) — Ne vakit çrka-
. cağım sordum, ' 

BÜTÇE En, M. M. H. KİTABCI (Devamla) 
— Şu halde ne vakit çıkacağını Yüksek Meclis 
daha iyi bilir, arzu ederse süratle intaç etmek-
,ten kendisini menedecek ne vardjrr? Nitekim 
şimdiye kadar çıkan kanunlarda bu sürati gös
terdikten sonra yol vergisi kanununda da bu 
sürati göstermekten Yüksek Meclis âciz midir? • 
Binaenaleyh, bu varit değildir. 

Arkadaşlarımın sözlerine, iddialarına bu söz
lerimle cevap vermiş oluyorum. 

Bütçe encümeninin şimdiye kadar cari olmı-
yan bir usulle külfet deruhde ederek, Hükü
mete; ben size vergi membaı bulacağım demesi 
zannederim teamüle ve usule mugayirdir. Yal
nız biz bu bakımdan bu teklifin yerinde olma
dığını ifade etmekle iktifa ederiz. Nasıl ki bir
az evvel Maliye vekili arkadaşımın acele müza
keresini teklif ettiği kanun.lâyihalan bunu gös
termektedir, (Kâfi, kâfi şeşleri). 

Yine İzzet Arukan arkadaşım, idarei huşu- • 
siyelere kalacak diye ret sebebi olmaz dediler. 
Öyle bir şey söylemedik. Bütçe encümeninin: 
noktai nazarı şudur : Biz idarei hususiyelere 
kalacağını istitraden arzettik. Yarısının oraya, 
yansının da yol masraflarına kalacağını- söyle- • 
dik. bunu hikâye ettik. [ Yoksa idarei hususi-
yelerin takviyeye muhtaç olduğunu hepimiz ka
bul ederiz. Bütçe encümeninin noktai nazarı 
budur. Gerçi ufak Ve ehemmiyetsiz bir şeydir. 
Bütçe' encümeni noktai nazarını bir kanunla 
göstermiştir. Evvelki gün kabul ettiğiniz fev
kalâde vaziyet dolayısiyle alınacak harçlardan 
% 10 - 15 kısmı vilâyetlere aittir diye tasrih 
ettik. Mâruzâtım bundan ibarettir. Zannede
rim ki, Hükümletin bir an ovvel böyle bir ka-, 
nun getirmiye âmil olması çok yerinde olur. 
Şimdilik meeut vergiyi tadil etmemek muyaT 
frktır. 

E. APAK (Tekirdağ) — Bir sual soracağım. 
BEİS —• Mfâsaade buyurun daha evvel söz • 

alanlar var, sıranız gelince sorarsınız. : 

NAFİA En. M. M. A. N. DEMİEAĞ (S i 
vas ) —- Arkadaşlar; yollarımızın vaziyetini bir 
parça huzuru âlinizde tebarüz ettirmek isterim; 
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Benden evvel söyliyeıı arkadaşlar bunlar 

hakkında uzun uzadıya malûmat beyan ettiler. 
Benim bunlara ilave edecek çok şey İm yoktur. 
Onun itıiıı kısaca ifade edeceğim ve nîlıayet 
böyle bir kamımın bugünkü şerait Hicrisinde 
lâzım olduğunu ve I Jütçe encümeninin noktai 
nazarının yerinde olmadığım ifade edeceğim. 

.Arkadaşlar; harpten evvel bu memleketin 
yol, şose halinde, ham yol halinde ve tamire 
muhtaç yol halinde de 40 bin kilometrelik bir 
yolu. vardı. Harpten evvel yaptığımız hesaba 
göre senevi bütçemize 20 milyon lira koyarsak 
ancak 25 sene zarfında bu yolların ikmali müm
kün olabiliyordu. Bunu 10 - 15 seneye indir
mek lâzımgelirsc bütçemize senevi konması lâ-
znııgclen parayı siz takdir buyurunuz. İste bu 
şerait allımla vilâyetlerin yollara tahsis etti
ği miktar, son senelerde, aşağı yukarı 5 bu
cuk milyon lira idi. ' Nafıa vekâleti de bunlar
dan aldığı % 15 hisse ile bîr buçuk milyon-liva 
sarl'ederek köprü ve saire yapıyordu. Demek ki 
bu işe mecmu altı yedi milyon lira «affediliyor
du. Bununla da bu işin îlânihaye intacına im
kân yoktu. Harp gelir gelmez vaziyet büsbütün 
değişti. Bugünkü vaziyette yüz kuruşa yapılan 
bir inşaat 350 kuruşa çıkıyor. Yani yüzde üç 
yüz elli fiyat artmıştır. O halde o programı 
tatbik edersek senevi bütçemize 70 miliyon li
ralık bir para koymak lâzımgelir. Harpten ev
vel altı, yedi milyon liralık bir p(iva ile yapa
bildiğimiz inşaatı hepimiz biliyoruz. Vilâyetler 
ne yapabiliyorlardı? Yaptıkları.nihayet mevcut 
yolları ancak geçilebilir bir hale getirmekti. 
ve nihayet ufak tefek inşaatlar yapıyorlardı. 
Şimdİ tasavvur buyurunuz, bu üç buçuk misli 
maliyet artınca bu bütçe ile bunların yapacağı 
işler yeni yol yapmak şurada kalanı mevcut 
yollardan geçebilmek imkânını ellerinden, aldı. 
Yani iki sene evvel geçilen yollar geçilmez 
hale geldi, yarın büsbütün geçilemez bir hale 
gelecektir. İşle bu zaruretle arkadaşımız yeni 
yol yapmaktan sarfınazar mevcut yollardan ge
çilir bir hale getirmek esasına matuf olarak bu 
teklifi yapmıştır. 

Arkadaşlar, bu kadar zaruri olan bir şeyin 
Büiçe encümeninin dediği gibi yeni gelecek ka
nunlara. talilfi doğru değildir. Arkadaşımız bu . 
teklifi geçen devrenin sonunda yaptı. Bu tek
lif o vakit Nafİa encümeninde müzakere edildi
ği zaman böyle bir kanım gelecek, buna intizar 
edelim dedik. 20 gün bekledik, Meclîs tatile 
uğradı, yeni devreye girdik. Bu fevkalâde 
hallerin zaruri kıldığı bir neticedir, delecek 
kanını, memleketin müstakbel imarı ile alâkalı
dır, üzerinde çok durulması lâzımgelen bîr ka
nundur. Onun için muhtelit encümenlerle, serî 
müzakere usulleriyle yapılması asla caiz olmı-
yan bir kanundur. Halbuki bu kanım bugünkü 
vaziyetin muhafazasına matuf bir şeydir. Omni 
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için Heyeti muhteremderinden Nafia encümeni 
bunun kabulünü hürmeti eriyle istirham eder. 
dayede biriz, adalet yoktur'demli. Bendeniz 
bilâkis bunda adalet vardır diyorum. Parası ol-
nuyan bir adam fi - 8 gün çalışırken parası olan 
bir adam 4 - 6 lira para. verecektir. Yani beriki 
çalışanın emeğinin üçte birini vermiş olacaktır. 
Bunda sarih bir adaletsizlik vardır. Bunu behe
mehal izale etmek lâzımdır. Esas kanunda lâ-
zımgelecek ıslahatı düşünürüz. 

Rasih Kaplan arkadaşımızın işaret ettiği 
veçhile yeni gelecek kanunda dahi şahıs üzerine 
verilmiş vergidir. Bu vergiyi veremiycnlerdir 
ki bedeni mükellefiyete tabi tutulacaklardır. 
Bıı işin uzun uzadıya boklemiyc tahammülü 
yoklııv. Bu itibarla bu kanunun müzakeresini 
Heyeti nıuhtcrcmelcrindcn rica ederiz. Vaziye
ti kâfi derecede bendeu evvel gelen arkadaşlar 
tenvir buyurdukları için mâruzâtımı burada 
kesiyorum. Maddeler üzerindeki maruzatımı 
müzakere esnasında söyliyeceğİm, 

BÜTÇE En. M. M. H. KİTABCI (Muğla) —. 
Muhterem arkadaşım dediler ki, tam âdil bir ver
gidir. 0 lirayı müşkülâtla veren bir vatandaş 
ile 600 lira verebilecek olan bir vatandaş arasın
daki müsavatı lütfen izah buyursunlar. 

NAFİA En. M. M. A. M". DEMHIAĞ (Si
vas) — Bu; hakikaten üzerinde durulacak ve 
konuşulacak bir meseledir. Zengin bir adam, 
ben şahsan belki başka şekilde nnhyabİlirim, da
ha zengin olanın daha çok vermesi fikrine ta
raftar olabilirim, eğer ticaretle meşgul ise ka
zanç vergisi olarak öder. Eğer emlâki varsa ver
gisini verir. Eğer hayvanatı varsa hayvan res
miyle öder. Eîhasil başka şekilde zengin ise 
her servetin şekliyle ifade edilmiş vergiler var
dır. Umumî 'fikir budur. Bana kalırsa herhal
de fakirin daha az vermesi yerindedir. Şahsan 
ben de bu tarafı iltizam edebilirim. Fakat .bu
nun müzakere zamanı şimdi değildir. Esas 
umunu kanun müzakere edildiği zaınan mevzu-
ıtbahis olabilir. Fakat bugünkü adaletsizlik, 
birisi (î - 8 gün çalışırken diğerinin; nakden 
verenlerin altı lira vermesiııdedîr. Binaenaleyh, 
bu vergiyi nakden ödiyenîer daha. az bîr kıymetle 
ödemektedir, tşte adaletsizlik buradadır. Di
ğer cihetleri kanunun umumî müzakeresinde» ve 
maddelerinde konuşuruz. (Müzakere kâfi ses
leri)". 

G. PEKEL (Tokad) — Sayın arkadaşlar, 
epeyce 8Öz söylenmiş olmasına rağmen ben de 
bir kaç dakikanızı almağı kendimce lüzumlu 
gördüm. (Duyulmuyor sesleri). Önümüzdeki 
kanun, yol vergisinden bedeni mükellefiyete 
karşı verilen ücretin arttırılması kanunudur. 
Bu kanun yeni bir vergi koymakta değildir. 
Yalnız fevkalâde ahval dolayısiyle mevcut bir 
kanunun zaman icabı meydana getirdiği acla-
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lctsizliğİ kaldırmak maksadiyle gelmiştir. • Da
hiliye eiioıiıueııi vo görüyorum Midiye eııciiıno-
ni de ayın fikre* iltihak etmiştir. Bu işe sadece 
bu bakımdan bakmakla beraber ahvali hâzıra 
dol ay isiyle idareİ hıısusiyclerin düşündükleri 
müşkül vaziyeti biraz tchviıi maksadiyle bu en
cümenler blı kanunu kabul ile 'huzurunuza ge
tirmişlerdir. Butum aslını teşkil eden yol ver
gisi konsun mu, konmasın m:, mevzuu hakika
ten münakaşa edilebilecek bir -iştir. Kanunun 
aslı buraya gelmiş değildir. Kanunun aslı bu 
gün tatbik edilegelmektedir. Bu zamanda yol 
vergisi konur mm konmaz mı bedenî mükelle
fiyet yapılır mı, yapılmaz mı, mevzuu hakika
ten münakaşa edilebilir bir meseledir. Lohin-

- de ve aleyhinde l>İr sürü söz söylenebilir. Fa
kat kanunun aslı halen tatbik edilmektedir.. 
Biz bil tadili kabul etsek te etmesek de yol vergisi 

• kanunu mu işliyeceklir. Kabul edersek iki mühim 
iyilik 'yapacağız. Birisi bu kanun tatbikatı do-
layısiyle hâsıl olmuş olan adaletsizliği kaldır
mak, İkincisi do kendisine, çok mühim vazife
ler verdiğimiz hususi idareler ahvali hâzıra do-
Jayısiyle çok sıkıntı içindedirler. Hattâ bazı 
hizmetlerini belki göremiyecek vaziyetiedirîer. 
Bu kainin'onları bu sıkıntıdan kurtaracak! tı\ 
Arkadaşlar dört sene evvel 50 bin lira ile ida
re edilen bir hastane aynı' para İle İdare edile
bilir nvi? Arkadaşlar dün 100 bin lira ile idare 
edilen 50 mektep- bugün 100 bin lira ile idare 
edilmesi İtabil midir? İdarei hususiyeler bu pa
rayı nereden bulacaklardır. Bu hastaneleri, bu 
mektepleri-kapasınlar mı? Memen o vaziyele 
gelmişlerdir. Pekâlâ biliyoruz ki diuı 100 ku
ruşa temin' ettiğimiz bir şeyi bu gün 'i00 - 400 
kuruşa temin edemiyoruz.' İdarei luisusiyelei' 
ne ile teinin edecekler. Yol vergisi dediğimiz 
zaman bu vergi sadece yola tahsis edilmiş bir 
vergi, ona tahsis edilmiş bir para değildir. Ar
kadaşlar, bu memlekette hepimiz .biliyoruz ki, 
tahsisi varidat kalkmıştır, ' Yol vergisi de baş
ka vergiler gibi bir vergidir. Şimdi de bugün 
yapılmak: istenen şey budur: Aslî. kanun
da G gün ve sonra da daha iki gün İlâve ede
rek sekiz gün mükellefiyet kabul, edilmiştir. 
Buna mukabil para altı liradır. Arkadaşlar bu
gün bir yevmiye kaç kuruştur. {Üç lira sesle
ri). Fiildi* bîr adam sekiz gün çalışıyor, zengin 
bit* adam G lira veriyor, 

Arkadaşlar; bugün bir yevmiye kaç kuruş
tur? Fakir olan bir adam gidiyor sekiz gün 
çalışıyor. Zengin olan bir adanı da altı lirayı 
veriyor. Halbuki bir günlük yevmiyeyi asgari 

. iki lira olarak kabul edersek, demek ki fakir 
olan bir adam sekiz gün çalışmakla 1G lira 
ödemiş olacaktır. Bunda adalet var mıdır? 

İşte arkadaşlar biz şimdi burada 6 ve 8 gün 
karşılığı olarak sekiz, on iki lira. kabul eder
sek adalete. bir miktar daha yaklaşmış ola
cağız. Fakir olan adam bizzat çalışmağa gidi

yor ve bilmelice bir miktar daha fazla para 
ödemiş' oluyor. İşte bundan dolayı Dahiliye 
encümeni ile Maliye encümeni arasındaki fark 
pek büyük değildir. Be» Maliye encümeninin 
noktai nazarının kabulü ile ınüzakcro edilme
sini teklif ediyorum. (Kabul kabul sesleri). 

NAFIA V. S. DAY (Trabzon) .— Muhterem 
arkadaşlar; çok yorulduğunuzu tahmili' etmek
teyim, Yalnız mevzu çok mühim olduğu için 
ve esasen yine Meclîsin, Encümenlerin* yüksek 
İlhamlarından kuvvet alarak yeniden göreceği
miz işlerde de, bilhassa bu kainin mevzuunda d-ı 
istikamet alacağımız için ben de düşündükleri
mi müşahedelerimi • a.rzetnıeme müsaadelerinizi 
rica edeceğim, 

Bana Nafİa vekilliğinin, tevdiinde» bugüne 
kadar geçen kısa zaman zarfında yol mevzuu 
üzerinde müşahedelerim şu oldu: 

Avrupa'da yol İşlerine 1.8 ııci asır başıııdaıı-
beri- tekmil şerait altında devam edilmiştir 
denebilir. Orada da daha evvel yol mevzuu ip
tidai şekilde idi. Yollar ancak piyado vo hay
vanların ve nihayet iptidai vasıtaların geçidi 
vaziyetinde bulunuyordu. Bizde Tanzimattan 
sonra yol . İşi şahsi mükellefiyete dayanan bir 
vergi ile karşılanmak İstenmiştir. Şimdiye ka
dar geçirdiği, istihaleler gözönünde tutulursa 
- tabii . bu iş bir kanun ve nizama dayanmakla 
beraber -• Saltanat', devrinde çok defa valilerin 
şahsi ve örfî idareleriyle vo bazan da halkın 
cemini gafiı* halinde angaryaya scvketmesiylc 
başarılmıştır. İlk nizamname dört gün iş mü
kellefiyeti, dört gün de araba mükellefiyeti 
koymuştu. Bu-mükellefiyet şahsi bedelle ikame 
edildiği gibi nakdi bedelle de kabili ifa idi. 

Bu şekilde devanı eden yol siyaseti tabii fen 
memurlarının himayesine de mazlıar değildi 

Vesaiti do iptidai idî: Nihayet Mühendis mektebi 
ilk mahsulünü 1891 de verdi. O zamana kadar 
teknik okullarda okutmuş bazı Polonyalı ve di
ğer yaban er mühendislerin yaptıkları yolların 
bize ne halde intikal ettikleri de yüksek Malû
munuzdur*. Yol mükellefiyeti önce 10 yaştan 
başlarken sonra 20 yaşa çıkarıldı. Nihayet bir 
eok seneler de meselâ 1914 den 192ÎÎ e kadar 
yol mükellefiyeti tatbik edilmedi. Devlet para 
ve asker vererek bîr kısım yolları yaptırdı. Ni
hayet Cumhuriyet devrine 18 bin kilometrelik 
ve kısmı âzami batak ve toprak yol İntikal, et
miştir. ' ' ' • " . . 

Bedeni •arasını, değişen kanun ve usullerde 
hazan nakdî mükellefiyet esas tutulmuş vo 
buna göj*e. vergi tarhiyatıım gidilmiştir. Meş
rutiyet zamanına geldiğimizde şöyle bir vaziyet. 
görüyoruz, 32!) tarihli kanunda tarik mükelle
fiyeti nakdiyesi diye bir vergi konuyor. Bu isim
den de anlaşıldığı üzere, bedenî mükellefiyet ye
nine nakdî mükellefiyet tesis edilmiş oluyor. 
Vilâyet umumî meclislerinin vereceği kararla 
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1.2 kuruştan 40 kuruşa kadar değişen bu vergiye 
.mukabil bu parayı vereniiyenler bu para nnİk-
tarttida, iş yapmakla mükellehtirler. .Millî Hü
kümet. teşekkül eder etmez 102 tumıaraİT ka
mınla şubat; 1337 de tarik bedeli namiylc bir 
vcrgıi kanunu çıkarıyor. Ilımda dört yevmiye 
şahsi mükellefiyet esası vardı iv Bu dört yevmi
yenin tekabül ettiği ve Meclisi unuımiran tak
dir ye tâyin edeceği bedeli vermek ile de mü
kellefiyetin İl',ıwt tecviz ediliyor. Yani. kim is
terse parasını verir, kim isterse gider bedenen 
mükellefiyetini ifa ede,r. ' " 

1 Uludan .sonra Cumhuriyet idaresinde aynı 
esaslar mahfuz kalmak üzere 1925 tarihinde 
542 numaralı kamın neşrediliyor. Memleketin 
muhtaç olduğu yolların bu az mükellefiyetle 
kabili l.cmin olmadrğnu sövülerek bu kanunla 
mükellefiyet gün adedi altıdan on ikiye çıka
rılmış ve bu Ü - 1.2 yevmiyenin nakdî nuikabi-

• linin mahallî rayice göre tesbit ve tâyini umumî 
meclislere bırakılmıştır. Şimdi bu kanun ıner'-
iyctlc bulunsaydı herbirimizin senede vermesi 
.lâzı'ın (dan para 30, 40 50 lira olması İâzımgc-
lîrdi. Bu 542 sayılı kanunim bir hususiyeti de 
toplanan yol verdisinin tamamen vilâyetlerin 
hususi yollarına tahsis' etmesidir. O zamanki mev
zuata göre viilâyet kendi-yollarını yapacak, Dev
let yo'llarmı da Hükümet yapacaktı: 

T927 de 1131 numaralı kanunla gerek Devlet 
yolları gerek mahallî yollar tamamen yol mükel
lefiyeti ile karşılanmak üzere vilâyetlerin emri
ne bırakılmıştır. Devletin vazifesi köprüler 
yapmak, silindir bulmak ve atelyeler kurup si
lindirleri tamir etmekten ibaret kalmıştır. Fa
kat bu 1927 kanunu çok yaşamadan 1929 da 
1525 numaralı kamın çıkıyor. Bu kanunda yol 
işinin o günkü şartlar altında da en basta ge
len islerden birisi olduğu ve Nafia vekâletinin 
vazifelerinin en başında gelen işi ve hattâ Hü
kümetin en mühim, işlerinden birisi olduğu na
zarı itibara almıyor, iş mahallî olmaktan zi
yade bir 'Devlet işi olarak ele alınması zarureti 
tebarüz ediyor. Bu kanım hizmet gün: adedini 
1.0'dan 12 ye ve nakdî mükellefiyeti de 8 lira
dan 10 liraya kadar tesbit etmek üzere meclisi 
umumilere salâhiyet, veriyor ve bu mükellefi
yetten hâsıl olacak nakdin % 50 si Devlet yol
ları için vekâlete, %-10-nu tahsil masrafı ol
mak üzere vilâyetlere bırakılacak ve % 40 da 
yine vilâyet meclisi umumisinin tâyin edeceği 
yolların İhya ve tamirine tahsis edilmek üzere 
vilâyetler enırîtıe veriliyor. Bu kamın iktisadi 
buhrana, krize girdiğimiz bir devre tesadüf et
miştir. Bu sebeple 1931. tarihinde 10S2 numa
ralı kanunla küçük bir fahavvül geçiriyor. 10 -
12 gün olan şahsi mükellefiyet fi - 8 c, 8 - 10 olan 
nakdî mükellefiyet do 4 - fi liraya iniyor..% ^ 
olarak vekâlete ayrılan para miktarı da % 
15 e iniyor. Fakat hemen arzedeyİm ki vokale-
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tin köprüler ve Devlet yolları için eline geçcıi 
para İni 1,5 milyon liradan ibaret kalmıyor. 
Bilhassa son yıllarda diğer nafia işleri sırasında 
Hazînenin bütçesinde yollar için 6 - 7 milyon 
liralık bir paranın ayrılmakta olduğunu müşa
hede ediyoruz, 

I. ARUKAN (Eskişehir) — Amma,'askerî ve 
Devlet yolları için. 

NAPİA VEKİLİ S. DAY (Devamla) — Bu
nunla da kalmıyor. Mîllî Müdafaa vekâletine 
verdiğimiz tahsisattan, askerî bakımdan birin
ci derece ehemmiyeti haiz bazı yolları yapmakta 
olduğumuz da görünüyor, . fierek geçmiş sene
lerde gerek bu harp içinde Nafia; Millî Mü
dafaa vekâletiyle el ele vererek cıı zaruri olan 
yolları yapmağa devam etmiştir. Vilâyetlerin 
yol işlerine gelince: Acaba tahsisi varidatı kal
dırdığımızdan dolayı vilâyetler yol işini ihmal 
mi cdiyorlııH Bunların bütçelerini murakabe. 
eden alâkadar vekâletler mümessilleri ilımal mi 
ediyor ve bu paraları başka yere mi sarfcdili-
yor? Üzerinde durulan noktalardan birisi de 
budur. Toplanan İstatistik rakamlarına göre 
vaziyet şudur: 1939 - 1941 senelerinde hususî 
idarelerin senelik varidatı 41 milyonla 42 mil
yon arasında temevvüç etmektedir. Nakdî ve 
bedeni mükellefiyetin tahsil nispeti % 82, 
ve 84 arasındadır. Nakden ve bedenen tah
sil edilen yol parası bu müddet için 11 milyon 
900 binle 12 milyon 800 bin arasındadır. Yani 
11 milyonla 13 milyon arasında icmovvüç etti- ' 
ğitii görüyoruz. Bu paradan 3 milyon iki yüz hin
le 3 buçuk milyon lira arasında bir para yolla-, 
ra sarfed dememektedir. Bcıulenizce şu kanaat 
hâsıl olmuştur ki fevkalâde haller ve ihtiyaçlar 
olmasaydı son yıllarda bu paranın heyeti umumi-
yesiııi yollara tahsis etmek mümkün olacaktı. 
Çünkü yol balkımızın en zaruri bir ihtiyacı
dır. Bugün nereye giderseniz gidiniz, en baş dâ
vanın yol dâvası olduğunu görürsünüz. Bina
enaleyh valiler 'umumî incelişler vilâyetlerin 
bütçelerini .imkân nispetinde yollara tahsis et
mekledirler. Yol paralarının yollara gitmesini 
temine, çalışmakladırlar. Daha ileri gidelim; 
Ankara, Eskişehir gibi bütçesi düzgün oİan bazı 
vilâyetler yol parası olarak tahsil ettikleri pa
ranın hepsini ve hattâ fazlasını yola sar fotin işler
dir. Paka t İm harp yıllarındaki fiyatların tc-
zayüdü, tespit, edilmiş yol nifisai programlarını 
rcaUze edebilecek parayı yollara ayırmak imkânını 
bırakmam ıştır,- Diğer taraftan Nafia vekâletine 

•Hazineden yol için verilmekte olan paradan çok 
daha fazlasının verilmesi mümkün olamamıştır. 

İşte bendeniz işi bu vaziyetle gördüm. Şim
diye kadar üzerinde bir çok kanunlar neşredil
miş olan yol işini, Nafia. vekâletinin öteden-
heri istedİği.gihî; muasır memleketlere benzer 
esaslı bir şekilde tanzim etmek için Bütçe encü
meninin çok haklı olan teklifini nazarı itibara 
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alarak. I-Iükiimct Nafia vekâletine İm Yol kaııu-

•nunu yapmak vazifesini vermiştir. Yol kamum 
hazırlanmış,. bir çok memleketlerde olduğu gibi, 
vesaiti nakliye, benzin, yay vergileri kesri ninn
inin vesaire gibi bazı vergilere gidilmiş, fakat. 
maalesef bulunduğumuz şartları' içinde bugün 
Hazine, geniş' ihtiyarlarım karşdamak için her 
membaa el -uzatmak mecburiyetinde kaldığına. 
gere Hazinenin tefrik ettiği paradan fazla bir 
seyekle etmek imkânr îiîîsıl olamamış ve arzettiğim 
menabie gitmek imkânı kabule şayan görüleme
miştir, Binaen al eyl ı bu hususta hazırlanan lâyiha 
bütün vekâletlerden geçtikten sonra tekrar; (maat
teessüf beğenmediğimiz şahsi ve-nakdi mükelle
fiyet şeklinin muhafazasına müntehi bir yola 
girmiştir. Bu vergi tekriben 7(5 senelik hır ver
gidir ye esasları uygun değildir ben de başka, im
kânlar aranması zaruretine kaniim. Fakat İra 
bulunduğumuz fevkalâde şartlar içerisinde başka 
-imkanlar bulabileceğimizi ümit etmiyorum. Büt
çe encümeni, hiç şüphe etmiyorum, belki hepi
mizden fazla bir hassasiyet ve alâka ile geçen 
seneki temennisini biranevvel yerine getirtmek 
irmidiylc İm kanunu kabul ctıniyelim, Hükümet 
sıkışacak ve bunun karşılığını bularak bu kanu
nu biranevvel. getirmiş olacaktır ve idealimiz 
tahakkuk edecek, yol işi de düzelecek fikrindedir. 
Fakat arzettiğim gibi bir senelik münakaşa neti
cesinde henüz kati şeklîni almamış olan ve Nafia 
vekâletinin kanaatine görü 'maksadımızı tatmin 
etmiyen bu lâyiha Meclise gelipto kifayetsiz bir 
vaziyette çıkması gene maksadımıza cevap vere
ceğini ümit etmiyorum. 

Benim şahsi kanaatimce, diğer bu işleri ba
şaran memleketlerde olduğu gibi hükmi şah
siyeti haiz, muayyen menabie malik bir şoseler 
idaresi kurmak mecburiyetindeyiz. Bu hükmi 
şahsiyeti haiz dairenin Nafia vekâletine bağ
lanması tabiidir. Muayyen yerlerde şubeler 
kurmak, ve bunu yolların gerek işletilmesinden 
ve tamirinden ve gerekse inşaatından mesul 
tutmak lâzımdır. Bu da arzettiğim gibi bir ta
raftan bir teşkilât meselesi, diğer taraftan da 
menabi meselesidir. Bu meclisin yemlenmesin-. 
den evvel muhterem arkadaşımız İzzet Arukan 
bir teklifi kanunide bulunarak vergi miktarının 
tezyidini istemiştir. Meclisin yenilenmesiyle 
bu; hükümsüz kaldı. Yeni Meclis açılınca ha
na sordular, lıöylc bir teklifi kanunide buluna
cağım dediler. Ben de Maliye vekiline, Dahilî
ye vekiline, Başvekile arzettim, bizim bir mu
halefetimiz yoktur dedik. Bilâkis hu yollan 
hüsnü muhafaza etmek için, bu kısa zamanda 
eğer o teklif yapılmamış olsaydı bunu biz teklif 
edecektik. İşi haliyle bırakmaklama bu vergim 
yi arttırmak şeklini daha nz mahzurlu bulduk, 
bu suretle daha bir sene bcklemektonsc hu 
kanunu çıkaralım ve nihayet yolların hüsnü 
halde muhafazasına olsun az çok da olsa im

kân bulalım. Bu münasebetle, Zonguldak'ta yap
tığım, bir seyahat müşahedelerimden bir misal 
nrzedcceğİm. Validen aldığım madlûmata göre 
sellerin bu vilâyette hu sene yaptığı yol tahri
batı 2G0 000 lira ile kabili tamirdir. Muhterem 
İktisat vekilinin de bana bir emirleri ' vardı. 
dittiğim zaman.mahallinde tetkik ettim. Dev
rek'le Tefen arasında yol yoktur. Tefen Men 
Zonguldak'a hoş vagonlar geçer, .Devrek'den 
kamyonlar bir çok lâstik, benzin .sarfeder. f>0 
kilometrelik bir yoldan Zonguldak'a direkt ta
şırlar. Arkadaşlar hesap etmişler, şayet 150 bin 
lira kadar lıir para sarfodilir de Devrek - Tefen 
yolu yapılacak olursa senede yalnız kömür mü
essesesinin -tasarrufu 200 000 lira olacaktır. Yi
ne orada bulunduğum sırada Çaycuma istasyo
nuna giden köprünün ayaklarının göçtüğünü 
gördüm. Çünkü ahşaptır. Tamiri büyük bir dâ
va değildir.. Fakat vilâyetin, vekâletin tahsisatı 
yoktur. Tamirine kadar sürecek m alı dut gün
lerde halkın bir iki kilo mısır almak için--köprü
nün bir ucundan öbür ucuna sandalla geçmek 
İçin ancak 25 kuruş ve dönmesi için de 25 kuruş 
vermesi icabettiğİnî gördük. Binaenaleyh hiç. 
olmazsa bizim esasen çoğu ahşap olan köprüle
rimizin muhafaza ve vikayesi, ve nz çok iyi ba
kılmış yollarımrzın muhafazası ve idaresi için ye
ni bir membaa ihtiyaç vardır. Bnşka bir memba 
tenlin edilemediğine göre yine membaa müracaat 
zaruridir ve bunu da halkımızın seve seve ve
receğini ümit etmekteyiz. Bâzıları için bu ver-: 
gi tezyidi biraz, külfetli olabilir. Hiç şüphe 
yok ki bugünkü şerait altında bilhassa mahdut 
gelirli vatanadşlanmızın doruhde ettikleri kül
feti, fedakarlıkları ve kahramanlıkları takdir 
etmekteyiz, bunların kıymetini müdrikiz. Niha
yet bu vatandaşlara da diğer ihtiyaçları sırasın
da ayda yarım liraya mal olacak bir külfeti 
hoş göreceklerini ve bu suretle de memleketin 
yollarını yapmak için bize seve seve yardımda 
bulunacaklar]in ümit ederiz, 

Bütçe encümenine çok kıymetli alâkaların
dan dolayı; diğer arkndaşlara olduğu gibi mii-

•teşekkiriz. Netice itibariyle hepimizin de ga
yesi birdir,. Bu da iyi bir yol siyasetine kavuş
mak ve iyi bir yol temin etmektir. Fakat bu 
sene için bizi mazur görmelerini rica ediyorum 
ve bu bir sene mühleti, muvafık ve mazur gör
melerini istirham ediyorum, 
- E. APAK (Tekirdağ').— Af buyurun, Nafia 

vekili sualime cevap verdiler mi, vermediler.mi? 
kulağım ağır işitiyor, aıılıyamadım. Sualim 
şudur: 

Bütçe encümeni mazbata muharririnin ifade 
ettikleri şekilde bir kamımı vekâlet kısa bir za
manda Meclise vermek imkânına malik mi
dir, niyetinde midir? 

E, KAPLAN (Maraş) — Değildir. : 
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NAFİA V. S. DAY (Trabzon) — Arzottîm 

efcdiın. 
E. APAK (Tekirdağ) — İşitemedim. 
NAFIA V. S. DAY (Devamla) — Kısa bir 

zamanda bu kamun gelecektir denemez. Çün
kü arzettiğim gibi gelecek kanunun etraflı ya
şar, devamlı bir kanun olması lâzımdır, Bilhas
sa sağlam menahio dayanması icabetler. Geldi
ği zaman da biç zannetmiyorum ki, iki madde
lik İMI* kanun üzerinde çok duran Heyeti Cclile-
nîz onun üzerinde daha az tevakkuf, buyursun. 
(Müzakere kâfi sesleri). 

REÎS — Kifayeti müzakere takriri yok. 
Buyurun inccdayı. 

C. K. INCEDAYI (Siaob) — Söz istediğim 
zaman huzurunuza arzctnıek istediğini cihetle
rin birçok kısmım arkadaşlar söyledi. Onun 
için geri kalan kısa kısımlarını, söyüyeceğim. 
Bütçe cneüıncnİndekî arkadaşlarımız bu kanun 
bu zamla ortaya çıkarsa az gelirli insanlar üze
rinde yapacağı tazyiki da, bir esas olarak al
mışlar. H a l b u k i , dağılan ve umumî olarak 
şöyle göz gezd İrebildiği m yeni bütçe kitabında 
buna'nazaran az gelirli vatandaşlara daimi taz
yik yapacak olan ve ciı ufak bir ohvonlik ver-
ıniyeıı büyük kül üzerinde bu derecede hassa
siyet göstermemişlerdir. Binaenaleyh, aflarnıa 
mağrııren arzediyorum mütezat bir mütalâa
da bulunuyorlar demektir. Sadece son kibrit 
samimiyle memur veya dar gelirlinin yılda ye
niden vereceği para bundan çoktur. 

ikinci mesele; büyük eserleriyle insanlığa 
dehşet ve hayret veren milletler son çağın son 
yıllarında tatbik etlikleri mükellefiyetlerin en 
umumî bir tahlile, derin tetkik ve tahlile hacet 
yok, bugün gayrî medenî gördüğümüz bu ver
ginin çok ilerisine gitmişlerdir. Ancak o yollar
dandır kî, bugün son çağın son yıllarında tat
bik ettikleri o tedbirlerledir ki, beşeriyete deh
şet vo hayret verecek neticeler almışlardır. 

Arkadaşlar; biz bugünün sıkıntısını goçirdik-
ien sonra İm milletle, bu vatam, bu azgın beşeri
yetin önünde koruyabilmek ve dokunulmaz bir 
hale getirebilmek için sınailcşmekte, bilhassa kal
kınmanın en başında gelen yollaşınııkta, vesaire, 
vesaire, bugüne kadar gelen klâsik usullerin dı
şına çıkan ve gününde hep beraber alacağımız 
çok yeni tedbirleri düşünüp başaracağız, bu yol
da yep yeisi, ve ileri ve nğir tedbirler almağa 
mecburuz ve ç;ıhşfienğrz. Yoksa, bu azgın beşeri
yetin önünde zor dururuz. Böylece iktisadi, malî 
vesait* yapım 'işlerini,mîlletçe nasıl sistemi iyece-
ğiz -daha çok İleri ve zaruri tedbirler alacağız, 
lııııın yeniden ve esaslı düşünmeğe mecburuz. 

Mimdi bunu böylece bıraktıktan sonra geliyo
rum rcadcd'e. Bilhassa böyle biraz tekâlifi 'ar t ır7 
malt-kanunu ile Türkiye'nin asırlardanbcri ih
mal edilmiş yol. işini önleyici taın bir tedbir . 
alınmış olduğu hie birimiz tarafından kaimi edil
miyor. llsaslı bir şey. Nafıa vekili arkadaşı-
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mızın buyurduğu gibi henüz hazır değildirler. 
Kolaycıda' hazırlayamazlar. Bunu yol işi dîye 
getirirlerse kâfi derecede hazırlanmamış Kayı
lırlar. Buraya bu işleri kül halinde getirme
lidirler bunu bekleriz. Gerek bugün, gerek ya
rın ve gerekse obirgün . işe en yarayacak çok gü
zel hazırlanmış bir proje elimize geldiği vakit, 
onu tatbik edeceğimiz yolları bulduğumuz vazi
yet ve yerden ise haşlamak lâzımdır. Hepi
miz intihap dairelerimizden yeni dönmüş sayılı
rız, yolların vaziyetini biliyoruz, k i milletin 
gerek hususi idarelere, gerek Devlete ait müşte
rek mîllî bir servet olan yollanın daha ileri ka
nunla ileri götürmeğe başladığımız zaman İm ser
veti mili iyeyi bundan çok eksilmiş ve harap ol
muş bulacağız. Binaenaleyh o para ile buradan 
lıaşlıya.rab şuraya getirebileceğimiz zaman bunu 
esirgersek bugünkü yolların dahi harap olmasına, 
sebebiyet vereceğiz. Onun için hu çok yerinde
dir ve hu milletçe sevile seyile verilecek bir ver
gidir. Bu yollardan memleket müdafaası için 
büyük küçük askeri nakliyatı yapacağız, önümüz
deki yıllarda ve bugün köylü iaşe için kağnısını 
ve arabasını Devlet vesaitini geçirecektir. Bugün 
mevcut bir tali ta köprüyü bile hüsnü halde 
bulundurmak büyük bir faydadır. Çünkü idn-
rei hnsusiyeler bunu yapamıyacak bîr haldedir. 
Fazla uzatınıyayım ve sizi rahatsız etmiyeyim; 
bugün bunu böylece kabul etmekte zaruret vardır 
ve her vatandaş bunu seve seve verir ve her Türk 
yolun ne demek olduğunu ve oıiuıı en mukaddes 
ve müşterek bir mal olduğunu bilir. Eğer bu 
fazla, altı lira az gelirlileri mutazarrır ediyorsa 
önümüze koskoca bir bütçe gelecektir orada da 
tedbir almalıdır. 

1 ARUKAN (Eskişehir) — Yarım lira, ya
rım lira. 

0. K. İNCEDAYI (Devamla) — Ve binaen
aleyh Maliye encijmonhım. mazbatasını esas ala
lım. Buna Na.fia ve Dahiliye encümenleri de işti
rak ediyor böylece çıkaralım. 

(Reye sesleri, müzakere kâfi sesleri). 
BÜTÇE En M. M. H. KİTABCI (Muğla) ~ 

Arkadaşlarını lütfen müsaade buyursunlar da 
bir iki kelime söyliyeyim. (Tabii hakkınız 
sesleri). 

Muhterem İnccdayı arkadaşımız, Bütçe en
cümeninin tetkik ettiği mazbatasında, yahut 
bütçesinde öyle vergilere tesadüf etmişler ki bu 
şeyde gösterdikleri hassasiyeti orada da göster
mediği iç.int bizi tenkit ettiler. 

C. K. İNCEDAYI (Sinob) — Bu ifadeleri ne 
düşündüm, ne de kasdcttinı. Ne de böyle bir 
ruhla söyledim. Böyle bir şey yoktur. Biraz 
hassas konuştunuz. 

BÜTÇE En. M. M. H. KİTABCI (Devamla) 
— Tamimen söylediniz. Yoksa kibritte olduğu 
gibi tasrihan söylemiş olsaydınız cevabım daha 
müsbet olurdu. Kibrite dediniz ki ona konan 
vergi otuz paradan ibarettir, şimdi alınacak altı 
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liraya nazaran otuz paradır. Ona nazaran bu
nu hesap ederseniz beher -kibrit kutusunda otuz 
para olduğuna göre 150 kutu dolmalıdır-ki.-.. 

0. K. İNCEDAYI (Sinob) — JTayır efendim. 
REİS — Müsaade buyurun. 
BÜTÇE En. M. M. H. KİTABCI (Devamla) 

— Yani bu parayı toplamak için bir çok kutu
ların hesabı Kızını gelir. Binaenaleyh, o varit 
değildir, 

'Azgın beşeriyet karşısında daha cezri ted
birler alınması zaruretinde it bahsettiler. Bun
dan in aksadı j yalnız bedeni mükellefiyet hali
sine ait ise, o, zaten bu kanunun, mazbatasında 
yazıldığr veçhile clycvni'100 000 kişi bedeni 
mükellefiyette kullanılmaktadır. Mütebakim pa
rasını vermektedir. Biz de zaten bütün sözle
rimizi paraya istinat ettirdik. Sonra İra para 
n,z mıdır, çok mudur? Dunun üzerinde bizim 
noktai nazarımız şudur: Buna •kudreti kâfi gel
iniydiler vardır. Bunlardan alacağımıza, nîsbi 
ve mütezayit bir vergi koyunuz. Biz; vergi 
alınmasın, yollar mühmel bırakılsın, tamir edil
mesin demedik. Bütün kanaatimiz, bütün arzu
larınız, yollarımızın biran evvel mamuriyotidir. 
Ancak bu sayededir ki hem müdaıfuamız kolay
laştı', hem de iktisadi vaziyetimiz daha fazla 
düzelebilir. 

Sonra muhterem arkadaşlar, bu vergiyi koy-
makala biliniz ki, yollar-gül, gülüstanolmıya-
eaktrr. (Tamirleri yapılacaktır sesleri). Hara-
hiyetton dahi kurtaranıtyacaktır. Çünkü biz 
daha evvel matlup derecede ya.pthnıyan hu ta
mirlerin 'lıie yapılamıyacağma işaret etmek is
tiyoruz. 

Bu kanunu kabul etmekle Hükümetin biraz 
ağır davranmasına sebep'olmuş olacağız, Bğer 
bu kanunu kabul etmezsek, bu lüzumu Acil kar
şısında ll*ükümet dalıa devli toplu bir vergi te
min eder ve yanımıza gelirdi. Bu maksadı J'ev-
tettiğimîzi nazara alınız. Esaslı bir kanun ge
tirilsin. Bğer yollarınızın muhafazası teinin edil
mek .isteniyorsa bunun için daha esaslı bir ta
kım ıncııbalar bulunabilirdi. İşte biz bunu.fev-
fedîyoruz. 

NAFİA V, S. DAY (Trabzon) — Muhterem 
Mazbata muharririnin bu beyana ti üzerine bir 
noktayı tavzih m eeburi yetin deyim 

Diyorlar ki-nihayet bu kanunu kabul eder
sek llükiimet. Meclisin arzu «ittiği ana kanıtım 
vaktinde getirin iyecek. Şayet t m mı çıkarmaz
sak mecbur olacak ve kanının eafııcak getire
cektir. 

Hükümet daima Meclîsin emrindedir. Ve 
arzettiğim gibi geçen sene Bütçe eueümcnînin 
mazbatasııvdaki direktife ittiba edilmiştir. Fa
kat yeni ıııenabi bulma müşkilâtı kanunun 
vaktinde gelmesine mâni olmuştur. Kanım ha
zırdır bugün de gelebilir. .Kakat maksadınız 
yarın tebdil ve ta.dilc mâruz kalacak bir kanun 
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getirmek değildir. Nihayet bu işde B, M. Mec
lisinin arzu ettiği ve memleketin muhtaç oldu
ğu esaslı ıslahatı yapabilecek bir kanun getir
mektir. 

Yine tamamen baş vergisine dayanacak ve 
yine bugünkü mevzuat dahilinde idare edilecek 
esasları ihtiva edecek bir lâyihanın Mclisi ta t - ' 
miu1 edeceğini ve ihtiyaca cevap yereceğini zan
netmiyoruz. Hükümetin, tahsisat verildiği za
man oturacak, verilmediği zaman yeni kanun 
getirecek vaziyette hareket, otmiyceeğmo cmiıv 
olmanızı rica ederim, 

REİS — Takrirleri okutuyorum. 

Yültsck Reisliğe 
Şose ve köprüler kanununun bazı maddele

rinin.tadili hakkındaki 1882 sayılı kanunda de
ğişiklik yapılmasına dair olan teklifin; kamı-
niyet kcsıhctmcsine mahal bulunmadğını muta-
zamnıııı Bütçe encümeni kararının reddi ilo, 
kanun lâyihasının müzakereye konulmasını arz 
ve teklif eyleriz. 

Kayseri İsparta Kocaeli 
M'. Taner K. Aydar İt. Feıınıcn 

Yüksek Reisliğe 
Arzcylediğim sebeplere binaen Maliye encü

meninin hazırladığı metnin kabul edilmesini arz 
ve teklif eylerim. 

Diyarbakır 
TC. Sevüktekin 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim esbaba binaen evvelemirde Maliye 

encümeninin mazbatasının reye konmasını arz ve 
teklif ederim. 

İstanbul mebusu 
A, Baymdır 

REİS — Reye arzetmek üzere takrirleri teker, 
teker okutuyorum. 

(Multiddin Taner ve arkadaşlarının takriri 
tekrar okundu), 

REİS — Bütçe encümeninin mazbatasının 
reddini mııtazaııımmdır, 'Kabul edenler... Ftnıî-
yenler... liiilçc encümeni mazbatası reddet fi I iniş
tir. . • . , 

(Atıf Bayındır'ın-takriri tekrar okundu), 
REİS — Bütçe encümeni mazbatası reddohuı-

dıığnua jjöre iki lâyiha vardır. Birisi esas encü
men olan Dahilîye encümeninin hazırladığı diğeri 
de Maliye encümeninin hazırlamış olduğu lâyi
hadır. Malîye encümeninin,hazırlamış okluğu lâ
yihamı) müzakeresi teklif ediliyor. Kabul edil
mediği takdirde Dahiliye encümeni lâyihasını 
müzakere edeceğiz. 

A. N. DEMİRAĞ (Sivas) —Takr i r reye kon
madan evvel süz süyliyeceğlm. 

REİS,— Takrirleri reye koyuyorum. 
NAFİA En. M. M. A; N. DEMİRAĞ (Sivas) 

—Frendim, hu takrir ı-cyc konmadan evvel ben 
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Nafia encümeni namına söz fiöyliyoceğim. 

REİS — Buyurun. 
NAFIA En. M, M. A, N. DEMÎRAĞ (Sivas) 

— Ufeııdim, Yüksek Meclisin kabul edilmiş ve 
tatbik edilmekte bulunmuş olan bir kararı, bir 
•usiiil.il vardır; o da kamın lâyihalarının İhtisas 
encümenlerinin metinlerinin müzakere edil mi
sidir. 1525 numaralı Şose ve köprüler kamum 
İle 1S22 numaralı -buna ok olan kanun Nııi'iii ve
kâletinden gelmiştir. Binaenaleyh İm kanunla-
ı-ın ihtisas encümeni Nafia encümenidir. Onun 
iyin bu layihaliın da Nalla oııoiimeui metninin 
müzakereye konmasını Riyasetten rica ediyo-
vunı, 

REİS — İdareİ. hususiyetlere ait olan bu lâ
yiha verdiye miileutlik bîr lâyihadır, Bundan 
dolayı Dahiliye encümeninin tıoktai nazarına 
Maliye oneümeuİ de İştirak ediyor. 

(IMyarbakır mebusu (!l. Kîazıııı Sevüktekiıı'iu-. 
takriri tekrar okundu). 

REİS — Kabul edenler,,. Etnıiycııler... Kabul 
edilmiştir. 

Maliye encümeninin hazırladığı lâyihayı oku
tuyoruz. Lâyihanın heyeti uıııuıııiyesi hakkında. 
mütalâa var ıııi'H Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Kinliydiler... Kabul edilmiştir. 

Şose ve köprüler kanununa ek kanun 
MADDE 1. — 1525 saydı Şose ve köprüler 

kanununun bazı maddelerinin, tadili hakkındaki 
1882 «ayılı kanunun birinci maddesinde yazdı 
yol vergicinin nakden ödenen kısmına fevkalâde 
ahvalin devamı müddotince bir misil zam yapıl
mıştır. 

REİS — Kabul edenler... Elliliydiler^., Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — liu kanun 1 haziran 1İM-3 ta-. 
rihindeıı itibaren fevkalâde hallerin kaldırıldığı 
ilân edildiği malî sene nihayetine kadar • 
mer'idir. 

A. N. DEMİRAĞ (Sivas) — Efendim, birin
ci maddede Maliye eneümeniyle bizini Nafia en-
eümeni arasında, bir rakam farkı vardı, Nihayet 
Nafia encümeni de bu rakam farkına ittifak ede
rek Maliye encümeninin nokta i nazarını kabul 
etti. Gerek Maliye eııcü|ıııeniniıı, gerek Nafia 
encümeninin gerek takrir sahibinin kabul ettiği 
bir esas vardır, bu esasın burada .muhafazası 
lâzımdır kanaatindeyim. Nafia encümeniniz bu 
tahsis edilen meblâğın yani artını miktarının mün
hasıran yola sarfedilmesi ve bir sene sarl'edilmİ: 
yen paranın ikinci seneye intikal edebilmesi ta
raftandır. 

Muhterem arkadaşlar; bütün encümenler hattâ 
Bütçe encümeni de dahil olduğu halde yolların 
muhtacı tamir olduğu ve yolların bakımı için; 
bugünkü halinde tutulması için mutlaka bu zam-
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mm yapılması lüzumuna kailidirler ve buna dört 
encümen müttefiktir. Yalnız Dahiliye encümeni 
ve diğer encümenler bu paranın doğrudan doğ
ruya hususi İdarelere, bir varidat gibi verilme
sini muvafık görmüşlerdir. Arkadaşlar, Bütçe 
encümeninde . bazı arkadaşlarımızın izhar'ettiği 
endişe, idareî husus iyelerin üzerinde bir çok mü
kellefiyetler vardır, bunlar dolayısiylo hakika
ten ı-tuap İçindedirler, eğer bu artım miktarını 
da, ki 7 - H milyon lira kadar bir artımdır, kanuni 
bir kay it koymazsak idareî hususiyeler bunlardan 
bir kısııuiu şu veya bu işlere tahsis edebilirler. 
Binaenaleyh yola kalacak kısım da, hattâ bi
zim tasavvur ettiğimin gibi, yolları geçilir bir 
hakle tutmağa kâfi gelınîyecektir. Bundan 
dolayıdır ki Nafia encümeninin düşünüp mad
de halinde teshil ettiği veçhile, bu •paranın..' 
yolhıra tahsisi İçin bir kanuni müeyyide olmak 
tâ Kini seli r. İta KI arkada.şlar bu, tahsis olur de
diler. Arkadaşlar, zaten bu yol vergisinde bi
zatihi tahsis vardır, İtti paradan yüzde on besi 
Nafia vekâletine şose ye köprüler için ve saire 
için ayrılmıştır. Şimdi bu yüzde on beşe ilâ
ve ettiğimiz miktarı da ilâve ediyoru?.. Sonra 
Mitim encümenlerin esbabı mucibe 1erinde itti
fak ettiği veçhile ııııuıhasıran bunu, bu zammı 
geçîlomlyen yolları geçilir bir halde tııtlnak 
için yapıyoruz. .Binaenaleyh, bu kanuna hu 
kaydı koymazsak -bundan her vilâyet diğer ih
tiyaçları için bunun bir kısmını savu ve tahsis 
ederek yolları yine geçilmez bir halde bırakır. 
.Bundan başka bir sene zarfında sarfcdilmiyeıı 
ve .ikinci seneye kalan paralar hakkındaki 
tıoktai nazarında Nafia enemeni musirdir. Ta
bii rey Heyeti celilenindir. Bendeniz encüme
nin bu kanaati muhafaza, ettiğini söylemek is
tiyorum. Bunun sebebi de seneî iiıaliycnin meb
dei 1 haziran olmasıdır. Eğer senci maliyemin . 
I kânunusanide olsaydı böyle bir kayda lüziını 
olmazdı. Setıei maliye bîr haziranda haşladığı 
ve tahsisatlar da tabii 1 haziranda başladığı 
için keşiflerin yapılması, ihalelerin icrası, mü
teahhitlerin ise başlaması gibi İptidai işler için 
tecrübeteu sabit olduğu veçhile üç aylık bir 

.müddet lâzımdır. Hepiniz de daire i intihabİye-
lerinizi gezdiğiniz zaman görnıüşsiiııüzdür ki 
maalesef bir sene zarfında vilâyetçe kabul edi
len inşaata eylül baslarında haşlanabilir. Ha
ziran, lemmuz, ağustos mütemadiyen ihzarat 
devresiyle geçer. Eylülde işe" başlanır, arka
sından bir müddet sonra yağmurlar, çamurlar, 
karlar gelir. O sene inşaata tahsis edilen para
lar sarl'edilemez, yanar. Yeni bastan bütçeye 
tahsisat korlar, ihale günleri için zaman geçer, 
bir çok müşkülâtla karşılaşılır, Nafia encüme
ninizin kabul ettiği maddedeki gibi, hem hu 
paraların, artan miktarının' Nafia islerinde isti
mali zarureti kabul edilir ve hem de hİr seııe-
kİ tahsisat o sene sarf edilemezse otomatik ola
rak ertesi seneye devreder ve hu suretle hi-
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vinci sene. zarfında yapılamıyan işler ikinci so
ne zarfında tamamlanabilir. 

Onun için Heyeti ınuhtercmclerindcn Nafıa 
encümeninizin ikinci maddesinin kabulünü ri
ca ediyorum. 

ikinci madde şöyledir: 
«Madde 2. — Birinci madde mucibine»} el

de edilecek yol vergisi tutarından yüzde 15 Na-
fİa vekâleti bisscsiyle, vilâyet hususi îdarele-
riııiîi 1941) senesi bütçelerindeki yol vergisin
den diğer hizmetlere ayırdıkları miktarları geç
memek üzere bir miktar tefrik edildikten son
ra., -geri kalanı yalnız yol işlerine sarfedılir. 
Aynı sene içinde sarfcdilmiyen miktarlar gele
cek senelere dcvrolunur.» 

Binaenaleyh bu ikinci maddenin lâyİlıai ka-
-mıııiyeye ilâve edilmesini bu.gayeye vusul nok
tasından, Nafıa encümeniniz zaruri addeder. 
ltey Heyeti aliyenizindİı*. 

REİS — O halde bir takrir verinin. 
MALİYE En. M. M. A. MENDERES (Aydın.) 

— Söz istiyorum.' 
REİS — Mazbata muharriri misiniz? 
MALİYE En. M. M. A. MENDERES (Aydm) 

— Evet; 
REİS — Takrir olumsun ondan sonra buyu

run. 
Yüksok Iteisliğo 

Arzettİğiın sebeplere mebni Nafia encüme
ninin ikinci maddesinin kamum ilâvesini teklif 
ederini. 

Sivas 
A. N. Demirağ ' 

MALİYE En. M. M. A. MENDERES (Aydm) 
— Teklifin sebebi şevki yolların harap olmakta 
olması ve mevcut tahsisatla yolların tamirine; 
yenilerinin yapılması değil; tamirine dalii 
İmkân bu [imam aması drr. Bu sebeple bu zam
dan elde edilecek paraların yol inşasına sarfı 
elbette yerinde bir tekliftir. -Küçümenimiz 
bunda İttifak etmişi vo rrfazbatasında bu suret
le bir temenni olarak bunu dcrıncyan etmiştir. 
.fakat metne geçirilmesi hususu, tahsisi varidatı 
tazammun edecek bir mahiyette olduğu için Eıı-
eümenimizco kabul edilmemiştir. Binaenaleyh 
Nal'İa encümenince teklif edilmekte olan mad
denin metne geçmesinde mahzur olacağını ... 

A, N. DEMİRAĞ (Sİvas) — Ne mahzuru? 
MALİYE En, M, M. A. MENDERES (De

vamla) — Düşündük. Maliye encümeninin met
ninin kabul edilmesini rica ederiz. 

R. KAPLAN (Maraş) — Güzel iştirak ede
riz. 

G. PEKEL (Tokad) — Nafia encümeninden 
gelen ve ikinci madde olarak yazılan hükümler 
arasında iki şey var. Şimdi Abdurrahman Na
ci Demirağ arkadaşımız izah ettiler. Biri tah
sisi varidat, diğeri devri tahsisat. Eski tâbir
leri kullanıyorum. Arkadaşlar bu iki prensip 
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yani herhangi bir varidatı bir hizmete bir ser-
viso hasretmek, sonra bir yıldan arlan tahsisatı 
diğer yıla nakletmek işleri idarei Iıusnsiyelcrde 
esİdden mevcut idi... Bu okadur çok karışıklık
lar ve o kadar çok güçlükler hâsıl etti ki, bunun 
zararlı olduğuna kanaat getirildi ve bit pren
sipler ortadan kaldırıldı. Devlet bütçesinde- <tc ke
za.bu. prensipler ortadan kaldırılmıştır. Binaena
leyh, büyün malî işlerim izin her kıstı) E, gerek Dev
let ve gerek mülhak biitçolerve gerek idarei lnı-

susiyeler ve gerekse belediyeler bütçelerindc'tah-
sisi varidat bulunmadığı için biz do İmim'mu
vafık görmedik ve İninim memlekete fayda ge-
tinrıiyeceğine bendeniz de kani bulunuyorum. 

Tahsisat devri; hatırlarsınız eskiden idarei. 
hıısusiyclerm iki türlü bütçeleri vardı, .Biri 
âdı bütçe, diğeri fevkalâde bütçe. Adî bütçele
re konan tahsisat senesi içinde sarfoJuınır. 
olunmadı nır, nakledilemez, Maliye bütçesinde 
olduğu gibi yanar, Ify.kat fevkalâde bütçeye 
konan tahsisat senesi içinde sarfolunnıadığı tak
dirde ertesi ve diğer senelere devredilirdi. 

Buııuıi da.çok mahzuru görüldü, öyle ki bazı 
vilâyetler; meselâ, fa rzcd elini Nafia-için bu sene 
80 000 lira koymuştur, fakat geçen senelerden 
o kadar çok tahsisat devredilmiştir. fiOO bin 
lira, 800 bin lira fevkalâde bütçelerinde tahsisat 
toplanmıştır, fakat bunun karşılığı yoktur. 
Bunda lıiç bir faide görülmemiş olduğu için 
bu usul de kaldırıldı. Kararları görülen böyle 
bir usulün yeni baştan ihdası memlekete fayda 
getirmez, Bunun için Dahiliye encümeniniz bu
nu kaldırdı. Nafia encümeninin ikinci madde
sinin lâyihaya girmesine lüzum yoktur kanaatin
deyim. . • 

İkinci bir noktaya daha dokunmak istiyo
rum; o da. Maliye encümeninin ikinci maddesi-
ne'ait, bir hükümdür. Dahiliye encümeninin bu 
hükmü ile Maliye encümeninin metni arasında 
şu fark vardır. 

REİS — Efendim; maddenin müzakeresine 
' lıeııüz başlamadık. Yalnız takrir üzerine konu
şuyoruz. Takrir nazarı itibara alınırsa o za
man. maddeyi müzakereye bağlamış olacağı». 

(Sivas mebuStı A. Naci Demîrağ'ın takriri 
tekrar okundu), 

Takriri nazarı dikkate alanlar . . , Alınıyan-
lar . . . Nazarı itibara alınmamıştır. 

(Maliye encümeninin ikinci m a d d H 'ekrar 
okundu). 

REİS — Reye arzediyorıım. 
G. PEKEL (Tokad) — Muhterimi arkadaş

lar, Dahiliye encümeni metniyle Maliye encüme
ni mehıİ arasında şu fark vardır. Dahilîye 
encümeni fevkalâde hallerin kanuna konulma
sını doğru bulmadı. Sebebi, fevkalâde hallerin 
ne vakit biteceğini tesbit çok güçtür (Kanun 
var sesleri). Müsaade buyurursanız asıl bir 
noktayı arzedeyhn. Millî korunma kanununda 
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mevcut buİutıan hüküm oradaki maksatlara 
göre konulmuş bir hükümdür. Yani iktisat ba
kımından fevkalade haller nedir; iktisat bakı
mından fevkalâde hallere mahsus ne gibi ted
birler alınmalı ve alman tedbirleri ne 
kadar idame etmeli? O bakımdandır. 
Halbuki fevkalâde haller harp hemen 
bitivermekle bitmiş olmıyacaktır. Harbin 
verdiği sarsıntılar yani harp yüzünden meyda
na gelmiş bulunan bu pahahlrklar devam etti
ği müddetçe hususi idarelerin kendilerine ve
rilen servisleri tamamiylc yapabileceklerine 
ben kani değilim, Encümenimiz de kani değil
dir. Kanunu mutlak bırakalım lüzum görül
düğü zaman bir maddei kanuniye ile kanun 
kaldırılır, n vakte bırakalım diye biz metni
mize almadık ve zannediyorum ki bu daha mu
vafık olacaktır. Takdir tabii sizlerindir. Encü
menimizin fikirlerini müdafaa bakımından bir 
de takrir takdim ediyorum. Heyeti eelileniz 
hangisini ıııusip görürse tabii en doğrusu o ola
caktır. 

, K. KAMU (Rize) — Efcndıîm, «fevkalâde 
hallerin kaldırıldığı ilân edildiği malî sone ni
hayetine kadar mer'idir» diye biriminim kon
muştur. Fevkalâde hallerin ne zaman kaldırı
lacağının ilân edilmesi bundan evvelki fevkalâde 
vergi zamları kanununda kabul edilmiş bir hü
kümdür. Binaenaleyh bunun da ona mütenazır 
olarak kalması muvafık olur. Yalnız bu mad
denin lüzumu şudur ki, fevkalâde hallerin kal
dırıldığı tarihe kadar mer'i olması o seneye 
ait hususi idare bütçelerin tamamlığmı, bü
tünlüğünü ihlâl edebilir. O itibarla bulundu
ğumuz malî senenin nihayetine kadar devam 
etmesi içindir, madde bunun iein konmuştur. 
Bendcnizec gayet vazıhtır. {Doğru sesleri). 

Ct. PEKEL (Tokad) — Bendeniz takririmi 
geri alıyorum. 

(Madde 2 tekrar okundu.) 
MALÎYE En. M. M. A. MENDERES( Ay

dın) — Bir ibare tashihi vardır. «... Fevkalâde 
hallerin kalktığı ilân edildiği» denecek. Bura
da «kaldırıldığı» denmiş, «kaldırıldığı» değil, 
«kalktığı» olarak tashih edilecek. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. Maddeyi bu 
şekilde reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye, Maliye ve Nafia vekilleri me
murdur, 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

4. — Devlet denizyolları işletme umum mü
dürlüğü 1942 malı yılı bütçesinde değişiklik ya
pılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe en-

enmeni mazbatası (1/46) [\] ' 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? (Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyo-
rııın. Kabul buyuranlar... Etmiyenlcr.,, Kabul 
edilmiştir. 

Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü
nün 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl

masına dair kanun 

MADDE 1. — Devlet denizyolları: işletme 
umum müdürlüğünün 1942 malî yılı bütçe ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin sonunda 
(1940 ve 1941 malî yılları karşılıksız borçları) 
adiyle açılan 11 uci fasla (182 000) lira fevkalâ
de tahsisat konulmuştur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun ueşri tarihinden 
mer'idir, 

REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenlcr... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur, 

REİS — Kabul buyuranlar... Etmiyenlcr.,. 
Kabul edilmiştir. ; 

Kanunun heyeti umumiyesîni açık reye ar
zediyorum. 

5. — Devlet Demiryolları ve limanlan umum 
müdürlüğü 1943 malî yûı Bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası (1/3) [2] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var ıııı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenlcr... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir, 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğü 1943 malî yılı bütçe kanunu 

MADDE 1. — Devlet Demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü 1943 malî yılı 
masrafları için bağlı (A) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (106 000 000) lira tahsisat veril
miştir. 

A-CETVELİ 
F. Lira 

1 Ücret ve yevmiyeler 20 181 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

2 Harcırah 684 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

3 Ecnebi mütehassıslarla staji-
yer memur ve müstahdemlerin 

[1] 51 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2]42 saytlî basmayazı zaptın sonundadır. 
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ve talebenin masrafları 302 000 
. REİS — Kabul edilmiştir. . 

4 Tâli ücretler ' 2 080 000. 
REÎS — Kabul edilmiştir, 

5 Memur ve müstahdemlere ve 
ailelerine yardım . 6 853 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

0 Tahmil ve tahliye üeret ve mas
rafları 1 400 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

7 İşletme müstehlek malzemesi ve 
masraflar* . 18 543 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

8 Bakım ve tcedit masrafları 
(Fevkalâde kazalar, arızalar ve 
sel tahribatı masrafları dahil) 31 227 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

• 9 Ecnebi demiryolu tesisatının is
timali ve üçüneü şahısların hiz
metleri 99 000 
REİS — Itabul edilmiştir. 

10 Her nevi vergiler, maddi mü
kellefiyetler ve zarar, ziyan 
tazminatı 271 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

1.1 Müteferrik masraflar 404 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

12 Satın alınan demiryol ve liman
ların senelik faiz ve itfa kargı-
lıldarı vosair masrafları 4 605 496 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

13 Demirbaş tezyidi • ' 5 650 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

14 İnşaat ve.tesisat masraflarr 2 252 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

15 3247 ve 3319 sayılı kanunlar 
mucibince mubayaa edilecek 
'muharrik ve müteharrik edevat 
bedeli ile gümrük resmi vesair 
masrafları ' 000 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

16 3980 «ayılı kanun gereğince ya
pılacak masraflar ' 500 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
17 Trabzon - İran otobüs vo kam

yon1 işletmesi masrafları 309 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

18 Bütçe kanununun 5 nci madde
si mucibince girişilecek taahhüt
ler kargılığı 8 000 000 

'•'•'. REİS — Kabul edilmiştir. 
19 1715 sayılı kanunun 8 nei mad

desi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasma verilecek itfa 
karşılığı - .. 1 049 504 

REİS — Kabul edilmiştir, 
(Birinci madde tekrar okundu). 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-

ler... Kabul. edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Demiryolları ve liman
ları işletme umu]m : müdürlüğü 1943 malî yrlı 
masraflarına karşılık-.olan. varidat bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (10G 000 000) 
lira tahinin edilmiştir. 

B - CETVELİ 
P. Lira 

93- 750 000 1 Dcmiryollar işletme gelirleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

2 Limanlar ve iskeleler gelirleri 2 780 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

3 • Sıhhiye tovkifatı ' 530 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 Mütenevvi hasılat .840 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

5 Trabzon - İran otobüs ve kam
yon işletmesi gelirleri ,. 100 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

6 Geçen yıllardan devreden ve 
tahsisat kaydodilmiyen varidat 
fazlaları 8 000 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(ikinci madde tekrar okundu). 
REİS. — Kabul edenler.,; Etnıiyenlcr... Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 3. •— Devlet Demiryolları ve liman
ları İşletme umum müdürlüğü 1943 malî yılı da-

, iıiu. memur- ve müstahdomleriyle nakil vasıtaları 
kadroları bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

; REtS — Kabul edenler... Etmiyenlor... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. —Devlet Demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğü tarafından işle
tilmekte olan demiryollariyle diğer motorlu va
sıtaların, liman, iskele vo maden , ocaklarının 
bütün varidat ve hasılatı bunlara mahsus kanun 
ve nizamnameler dairesinde tahsil olunur.. 

Erzurum -.Sarıkamış ve şuabatı demiryolları 
için 1929 bütçesine bağlı (C) işaretli tarife ah
kâmı 1943 malî yılında da tatbüt olunur, Bu ta
rifede tadilât icrasına Münakalât vekili salâhi-
yettardır. '. • . 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler...-Kabul 
edilmiştir. 
' MADDE 5. ~r- Umumî idare binası teçhizat 

ve demirbaşiarmnı ikmaline, hattın tahkim, tak
viye ve tevsii ile muhtelif yerlerdeki (100) kilo
metrelik hattın ve makasların tecdidine, muhte
lif tamamlayıcı tesisat ve inşaata; atelyo ve de
polar için tezgâh, takım, kuvvei muharrike ve 
teçhizata, muharrik ve müteharrik edevatm tec
didi ile kara ve deniz nakil vasıtaları ve bun
lara ait malzeme mubayaasına, limanlarla iske
lelerin tahkim, tevsi ve tecdidine ait olmak üzere 
(20 000 000) liraya kadar gelecek senelere 
geçici taahhüdat ve sarfiyat icrasına Umum mü
dürlük mezundur. 
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Bu taahhütlerin (8 000 000) lirası bağlı (A) 

işaretli cetvelin 18 nei (Bütçe kanununun 5 rici 
maddesi mucibince girişilecek taahhütler karşılığı 
faslına konmuş olan tahsisattan ve mütebakisi de 
1943 malî yılı muhtemel varidat fazlalarından 
k a rşılanır, 

1943 malî yılı muhtemel varidat fazlaları da 
mezkûr fasla ilâveten tahsisat kayıt ve sarfo-
lunur, 

Taahhütlerin bu suretle karşılanrnıyan kısmı 
idarenin mütaakıp yıllar bütçesine konacak tah
sisat ile ödenir. 

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

MADDE 6. — 1943 malî yılı nakdî muame
lâtının tedviri ve (1 500 000) liraya kadar kö
mür, (5 000 000) liraya kadar malzeme stoku 
yapmak için Umum müdürlük (7 000 000) liraya 
kadar kısa vadeli istikrazlar akdine ve banka
lar nezdinde hesabı câri açtırmağa ve Maliye 
vekili bu istikrazlara kefalet etmeğe mezundur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler . . .Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Devlet demiryolları şebekesi 
üzerinde 1943 malî yılı zarfında ücretsiz veya 
tenzilâtlı ücretle seyahat etmek hakkım haiz 
olanlar (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir, 

Devlet demiryolları ve limanları umumî ida
resinin Teşkilât ve vazifelerine dair 1042 sayılı 
kanunun eşhas nakliyatına ait 24,28 ve 34 ncü 
maddelerinin hükümleriyle mezkûr kanunu ta
dil eden 1.483 sayılı kanunini 8 ırci maddesinin 
2 nei fıkrnsı hükmü 1943 malî yılında da tatbik 
edilmez. 

1042 sayılı kanunun 25 nei maddesini tadil 
eden 3282 sayıl: kanun ile Posta kanununun 53 
ncü maddesini tadil eden 3108 sayılı kamın 
hükmü ve 21 haziran 1930 tarih ve 9623 sayılı 
icra Vekilleri Heyeti kararnamesinin 1 nei 
umumî müfettişe ait hükmü hariç olmak üzere 
diğer hükümleri bakidir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kaimi edenler . . . Etmiyenler , . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Aşağıdaki fıkralarda yazılı 
masraflardan her biri için konan tahsisat kâfi 
gelmediği takdirde 'ilâveten sarfına lüzum gö
rülecek miktarı tediyeye Umum müdürlük me
zundur. Malî yıl sonunda çıkacak tahsisat fark
ları katı hesapta ayrıca gösterilir. 

a) Tahmil ve tahliye ücretleri; 
b) Mahkeme harçları; 
e) Semplon ekspresi aç]ğmdan Türkiye his

sesi; 
d) Rcddiyat ve aidat; 
e) İrat getiren emlâk resim ve vergileri. 

REİS —- Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir, 

MADDE 9. — Bu kanuna bağlı (A) iaretli 
cetvelin 3 ncü faslının 3 ncü maddesine mevzu 
(86 400) lira bir taraftan 1943 malî yılı muva-
zenci umumiye kanununa bağlı (B) cetveline 
irat diğer taraftan Maarif vekâleti bütçesinde 
Yüksek mühendis mektebi ile teknik okulunun 
masrafları tertiplerine tahsisat kaydolunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . , , Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Devlet limanları işletme 
umum müdürlüğünce idare edilmekte olan Ban
dırma ve Mudanya iskeleleriyle Susanoğlu is
kelesinin işletilmesi Devlet demiryolları ve li
manları işletme umum müdürlüğüne devredil
miştir. 

Bu iskelelerden alınacak resim ve ücretler 
Umum müdürlüğün diğer iskeleler tarifelerin
deki ücret ve resim hadlerini geçemez. 

REİS — Mütalâa var mı ? Maddeyi reye arze
diyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11. — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umumî idaresinin Teşkilât ve vazi
felerine dair .1042 sayılı kanunu tadil eden 1483 
sayılı kanunun 8 nei maddesinin (1) nei fıkra
sına tevfikan idare encümenince verilecek nıü-
saadcııamclei'in adedi (800) zü geçemez. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Devlet demiryolları ve li
manlan işletme umum müdürlüğünün 2847 vo 
3173 sayılı kanunların hükümleri haricinde kul
lanacağı müteferrik müstahdemlerine ait kad
roları ilişik (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 13. — İstasyon binalarında müsait 
yer bulunduğu takdirde Demiryol muhafaza 
kıtalarının tabur ve bölük komutanlarına vazi-
fo görmeleri için parasız oda tahsisine Umum 
müdürlük mezundur. 

REİS '— Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Devlet Demiryolları ve li
manları işletme umum müdürlüğünün 1932 -
1942 bütçe kanunlarının hükümleri 1943 malî 
yılı zarfında dahi devam edecek maddeleri bağ
lı (II) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum, 
Kabul edenler ,., Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

— 135 —; ' 



t : 25 21.5.1943 ö : I 
MADDE 15. — Bu karnın 1 haziran 1943 ta

rihinden itibaren mer'idir. 
REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 
MADDE 16. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler .„ Etmiycnler... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar

zediyorum. 
Evvelki lâyiha için rey vermiyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
C. — Posta, telgraf ve telefon umum mü

dürlüğü 1943 malî yıh bütçe Jcununu lâyihası ve 
Mitçe encümeni masbata&ı (1/10) [1] 

EEÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden-
ler ... Etmiyeıücr ... Kabul edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 
1943 malî yılı bütçe kanunu 

MADDE 1. — Posta, telgraf ve telefon 
umum müdürlüğünün 1943 malî yıh masrafları 
için bağlı (A).işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 25 872 802 lira tahsisat verilmiştir. 

A - CETVELİ 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö-
ro verilecek zamlar 10 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nei mad
desi mucibince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 
REİS ~ Kabul edilmiştir. 
Merkez müstahdemleri ücreti 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müstahdemleri üc -
reti 2 
BEİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
EEtS — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı ve resmi 
sat masrafı 
EEtS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilayetler mefruşat ve demir
baş (Terazi, kasa, saat dahil) 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

kü-

Lira 

488 625 

55 000 

177 693 

134 7G1 

180 000 

25 000 

25 000 

800 
7 500 • 

V. 
20 

21 
22 
23 

24 
25 

.26 

10 
105 000 

[1] $3 sayth uasmayazt zaptın sonundadtr, 

W. 
11 

Lira 
300 000 Vilâyetler levazımı 

EEÎS — Kabul edilmiştir. 
12 Vilâyetler müteferrikası 100 000 

REİS —' Kabul edilmiştir. 
13 Mütenevvi masraflar 1 090 101 

EEtS — Kabul edilmiştir. 
14 Daimî memuriyet harcırahı 220 000 

EEÎS — Kabul edilmiştir. 
15 Muvakkat memuriyet harcırahı 230 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
10 Müfettişler harcırahı ' 150 000 

EEÎS — Kabul edilmiştir, 
17 Bütçe- kanununun 6 nei madde

si niueibince verilecek ücretler 438 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

18 Ücretli muhabere ve mükâlcmc 
masrafları : 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

19 Mukannen masraflar 408 600 
M. TANEE (Kayseri) — Burada bir'yanlış

lık vardır. Sonuncu madde 7 olarak yazılmış. 
S olacaktır zannederim. 

BÜTÇE En. M. M. H. KÎTABCI (Muğla) — 
Tamamdır. Evvelkinin mukabilinde bir konma
mıştır, sıfırdır. Altıdan sonra 7 gelir. 

EEÎS — Fasıl kabul edilmiştir. 
Lİra 

Bilûmum bina, arsa mubayaa, 
inşaat tesisat ve tamirat bedel
leriyle kantrol memurum ücret 
ve sair masrafları 750 000 
REİS —• Kabul edilmiştir. 
Posta masrafları 1 265 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Posta pulu kartları ve masraflar 78 000 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 
Cevaplı kuponlar mukabilinde 
veya vusulü ihbarlı telgraflar 
iğin yapıştırılan veya battala 
kalan pullar bedeli 3 000 
REÎS—> Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtaları masrafı 305 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Telekomünikasyon masrafları 4 847 500 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 
Telsiz telgraf servisi için mu
bayaa olunacak makine, alât, 
edevat ve malzeme bedelleriyle 
tesis, tamir, işletme, nakliye ve 
sair masrafları ilân ücretleri 
ve amele yevmiyeleri 202 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mühendis, makinist ve sair fen 
memurlariyle mmtakalan ha
ricinde çalıştırılacak lıatbakıeı-
larrnıri muvakkat memuriyet 
harcırahları 112 500 , 
REİS — Kabul edilmiştir, 
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v. 
28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

Lira 
F, T. T, Fabrikası demirbaş eş
ya ve işletme masraflariyle ame
le yevmiyeleri, ilân ücretleri ve 
fabrikanın nakil ve tesis masrafı 100 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi mütehassıslar masrafları 13 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Kongre, konferans - ve staj için 
yabancı memleketlere gönderi
leceklerin harcırah ve sair mas
rafları . 2 0 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Talebe tahsisatı 53 501 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Stajiycrlcr ücreti 150 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kurslar masrafı 65 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Tedavi ve yol masrafı 82 500 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Vazife esnasında kazaya uğrı 
yan müstahdem ve işçilerin te
davi ve yol masraflariyle bun
lardan ölen veya sakatlan anla
rın kendilerine veya ailelerine 
verilecek tazminat, cenaze, sıh
hi muavenet, levazım, edviye ve 
nakliye masrafları 2 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Pasif korunma masrafları 15 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Tekaüt, dul ve yetim maaşları G65 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Ilükmolıman borçlar 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
3530 saydı beden terbiyesi ka
nununun hükümlerine göre ya
nılacak masraf ve verilecek üc
retler 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 20 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 23 055 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
3054 sayılı kanun mucibince 
mülga İstanbul telefon şirketine 
verilecek taksit bedeli 250 000 
REİS —> Kabul edilmiştir. 
3375 sayılı kanun mucibince 
mülga İzmir telefon şirketine 
verilecek taksit bedeli fiO 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1715 saydı kanunun 8 nci mad
desi mucibince Cumhuriyet Mer
kez bankasına verilecek itfa 
karşılığı 256 166 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

45 4306 sayılı kanun mucibince 
verilecek giyim eşyası bedel i 
ve bilûmum masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

350 000 

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

miyenler ... Kabul edilmiştir.. 
MADDE 2. — Posta, telgraf vo telefon 

umum müdürlüğünün 1943 mali yıh masrafla
rına karşılık olan varidat bağlî (B) işaretli 
cetvelde gÖNtorildiği üzere 25 872 802 Hm ola
rak tahmin odilmişlir. 

B - CETVELİ 
F. Lira 
1 Posta ve telekomünikasyon hâ

sılatı 16 100 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

2 Resmî dairelerden maktuan alı
nacak posta ve telgraf ücretleri 3 584 574 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

3 Mütenevvi hasılat 158 228 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 Radyo aidatı 130 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

5 (üeçen senelerden müdevver 
bütçe fazlası 5 900 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 
REİS — Maddeyi reye arzedİyorum. Kabul 

edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Posta, telgraf ve telefon umum 

müdürlüğü tarafından 1943 malî yılı zarfında 
tahsil edilecek varidat nevilerinden her birinin 
müstenit olduğu hükümler bağlı (F) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

REÎS — Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 
huy uranla v ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. . 

Evvelki lâyiha için rey vermiyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

MADDE 4, — 3080 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesi mucibince lıcr sene. bütçesiyle maaş 
miktarları tesbit edilecek olan hat başbakıcı, 
başınüvezzi, hatbakıeı ve müvezzüerin adedle-
riylc maaş ve tahsisatları bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Bunlardan Ankara'da bulunanlara 3656 sa
yılı kanunun 10 neu maddesindeki esaslara göre 
muvakkat t&zminat yerilir. 

REÎS — Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir, 

MADDE 5. — 3656 sayılı kanunun .19 nen 
maddesine dahil müteferrik müstahdemlerin 
aded ve ücretleriyle nakil vasıtaları bağlı (D) 
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işaretti cetvelde gösterilmiştir. 

Fasıl mmıaralariyle unvanlar* bağlı (E) işa
retli cetvelde yâzıh tertiplerden 3656 sayrh 
kanunun 9 neu maddesi mucibince idaresi za
ruri görülen muvakkat: mahiyetteki hizmetler 
için aylık ücretli müstahdemler kullanılabilir. 
Bunların kadrolarİyle 3656 sayiİı kanunun 13 
•neu maddesine'tabi ihtisas mevkileri İcra Ve
killeri Heyeti karariyle t'esbit ve mütaakıp yıl 
bütçesiyle Büyük Millet Meclisine tevdi olunur. 

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

REİS — Beye arzediyorum, Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etnviycnler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Telgraf, telefon ve telsiz tel
graf tesis, inşaat ve tamiratİylc malzemesi ve 
posta puUariylc pul verme makinası ve otoma
tik tarih damgası ve nakil vasıtaları mubaya
asına veya' arsa, bina mubayaa ve inşaatına 
sarfedilmek üzere üç buçuk milyon liraya ka
dar gelecek senelere geçici taalılıüdat icrasına 
umum müdürlük mezundur. 

Bu suretle girişilen taalüıütlcrden dolayı 
1943 malî yılı. içinde yapılacak tediyeler masraf 
bütçesinin taallûk ettiği tertiplerden ödeneceği 

' gibi 1943 malî yılı içinde tahakkuk edecek va
ridat fazlası da bu taahhütlere karşılık olarak 
alâkalı tertiplere tahsisat kayit ve sarfolumır, 

REİS — Beye arzediyorum. Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Hastalıklarına mebni kısa 
müddetle nöbet vazifelerine gelmiyen posta, tel
graf ve telefon memurlarının yerinde istihdam 
olunacaklarla nöbet vazifesiyle mükellef olma-
yıpta saat 20 den sonra posta mürasclâtını alıp 
vermeğe mecbur bulunan, telgraf merkezlerinin 
kapalı bulunduğu saatlerde rasat telgrafı alıp 
yazmakla mükellef tutulan, idarî lüzum ve za
ruretlere binaen mesai saatleri haricinde veya 
kanuni tatil günlerinde servis aktife çalıştırılan 
posta, telgraf ve telefon memur, müvezzi ve 
sair müstahdemlerine umumî idare encümenince 
tesbit edilecek miktarda ücret verilir. 

REÎS — Beye arzediyorum. Maddeyi kabul 
buyuranlar ...Etmiyenler—Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Masraf bütçesinin 19 neu fas
lının 3 ve 4 ncü ve 2İ ncî faslın 4 ncü mad
delerinden ödenecek mebaliğin nispet ve miktarı 
Münakalât vekâletince ve 35 nei fasıldan veri
lecek kaza tazminatı da posta, telgraf ve telefon 
umum müdürlüğünce tâyin olunur. 

REÎS —" Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 
buyuranlar .., Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9. —• Lüzum görülecek mahallerde 
ücretleri bütçenin 32 nci faslına mevzu tahsisat
tan ödenmeli üzere şehri 50 liraya kadar aylıklı 

atajiyer istihdamına umum müdürlük mezun
dur. 

REÎS __ Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — 3054 ve 3488 sayıb kanunlarm 
3 ve 4 ncü maddeleri hükümleri 1943 malî yılı 
için tatbik edilmez. 

REÎS — Reye arzediyorum. Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler,... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Havale muamelâtının tedviri • 
için Millî bankalarda (1 000 000) liraya kadar 
lüföa vadeli kredi ve borçlu hesabı câri açtırma
ğa Posta, :Tclgraf ve Telefon Umum müdürlüğü 
"mezundur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanuna bağlı (A) işaretli 
cetvelin 31 nci faslının 2 nei maddesine mevzu 
olup Hazineye tevdi edil ecele olan 30 000 lira 
ile 31 nci faslının 3 neü maddesine mevzu 23 500 
lira 1943 malî ydı umumî bütçesinin varidat 
kısmına irat ve diğer taraftan mezkûr sene Ma
arif vekâleti bütçesinin bu vekâletçe gösterile
cek tertiplerine tahsisat olarak ilâve ve sarfo-
lunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.-

MADDE 13. •— Merkez ve vilâyet kadrosuna 
dahil ve dereceleri.9 dan aşağı olan memur ve 
müstahdemler kendi muavinlcriyle lüzum görü
lecek yerlerde umumî hükümlere göre yevmiye
leri verilmek şartiyle istihdam olunabilir. 

Bu şekilde istihdam müddeti memurun bu
lunduğu mahal belediyesi hudutları haricinde 
üg ayı geçmez. '' 

REİS — Maddeyi reyinize arzödlyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. • 

MADDE 14. — Memleketin müdafaası, inzi
bat ve âsayişiyle umumî menfaat ve sıhhate ta-' 
alluk eden hızmctlc.tün ifası için lüzum görüle
cek mahallerde tesisat masrafiariylc şehir dahili 
mükâlemc ücreti alınmaksızın meccani telefon-, 
lar tesisine Münakalât vekâleti salahiyetlidir. 

REİS — Maddevi reyinize arzedivorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — İhtiyaç görülen posta, telgraf 
ve telefon merkezleriyle servislerinde karşılığı 
maaş ve ücret tertipleri tasarrufatmdan tediye 
edilmeli üzere Münaıtalât vekaletince tensip olu- , 
nacak miktarda ücretli muvakkat memur, kat-
bakıcı ve müvezzi istihdam edilebilir. 

KüiIS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... litmiyenler... Kabul cdıbniştir. • 

MADDE 16. — Geçen yıl borçları Çertibino 
mevzu tahsisat kifayet etmediği takdirde işbu 
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-borçlar taallûk eylediği hizmetlere tekabül et
mek üzere câri yıl bütçesine mevzu tahsisattan 
bu tertibe Maliye vekâletinin muvafiakatiylc 
naklen tesviye olunur. 

1928 - 1941 yıllarına ait olupta Muhasebei 
umumiye kanumımm 93 ncü maddesi muci
bince müruruzamana uğramıyan ve karşılık
ları taallûk. ettikleri seneler bütçesinde mevcut 
bulunan borçlar dahi 1943 malî yrlr bütçesinin 
masraf tertipleri, tasamıfatmdan borç tertiple
rine Maliye vekâletinin muvafakatiyle naklen 
tediye edilir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanun 1 haziran 1943 ta
rihinden nıer'idir. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmiyenlcr ... Ka-, 
bul edilmiştir. 

MADE 18. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

EEÎS — Kabul edenler ... Etnıiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti unıumiycsİnİ açık reye ar
zediyorum, 

7. — Askerlik kanununun 34 ncü maddesinin 
değiştirilmesi ve 5 nei maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Müda
faa encümeni mazbatası (1/37) [1] 

REÎS — İkinci müzakeresidir. Maddeleri 
okuyoruz. 

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

kında kanun lâyihası 
MADDE 1. — 1111 sayılı Askerlik kanunu

nun 34 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir: 

Madde 34. — Aşağıda yazık şartları haiz 
olanlar aşağıdaki ,. fıltralarda gösterilen kısa 
hizmetlerden biriyle muvazzaf hizmetlerini ya
parlar : 

A) Hususi kanunu mucibince yedek subay 
olacaklar için mezun oldukları okul derecesine 
ve bu okullarda askerlik dersi ve kampı görmüş 
olup olmadıklarına göre hıamct müddetleri C, 7, 
8, 9, 10 ve 12 aydır. 

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

B) Ellerinde pilot şahadetnamesi olup işbu 
şahadetnameleri Hava okulu komutanlığınca 
tesbit edilmiş olanlardan askerî tayyarecilikte 
fiilen hizmet-edecek olanlar on iki ay, 

[1] Birinci müzakeresi 33 ncü inikat zaptm-
dadır. 

C); Üç ve daha ziyade oğlu olup da bun
lardan ikisi askerliklerini yaparken veya tebdi
lihavada iken ölmüş bulunan baba veya dul 
ananın üçüncü ve diğer oğulları on iki ay, 

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

Bir baba veya dul ananın askerde öldükleri 
resmen belli olan oğullarından başka yine as
kerde beş sene âkibeti meçul kalan oğulları da 
varsa diğer oğulları (Q, D) frkralarmdaki hü-
kümlero tabi tutulurlar, 

Eratın âkibetinin meçhul sayılması için : 
1. Askerlik şubesi kayıtlarında sevkcdildi-

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

2. Kıtaya girdiğine dair şube veya kıtala
rında kaydi bulunduğu halde o tarihten itiba
ren beş yıl aynı suretle bir haber alınmamış bu
lunmak lâzımdır. 

Bu muamele, ihtiyar meclislerinin veya be
lediyelerin yapacakları tahkikat üzerine vere
cekleri şahadetnamelerin kaza veya vilâyet ida
re heyeti erince tasdik edilmesi suretiyle tesiri t 
olunur, fC. Dİ fıkralarına ıröre kısa hizmet ya
pacaklar en vakm nivade kıtalarına verilir: 

E1) 1. Bin imlikleri, binicilik idman kuliirı-
loi'înden veya kazaları belediyesinden tasdik 
f-rliImılcrdon 5 - 7 vaşında ve en nz 1,45 yüksek
liğimle süvariye elverişli sağlam kendi bineği 
ve numunesine uygun tam teçhizattı eğer takımı1 

ile (fÜft haslık,, gem ve kantarma, gÖİHislük, 
kuburluk, velense, altı adet terki kayışı bîr adet 
cağ torbası); 

2. A™hact oldukları kazaları . belediyesin
den tasdikli olanlardan orduda kullanılmağa 
elverişli çift atlı araba ile, belediyeden ehliyet
namesi olanlarm Mîllî Müdafaa vekâletinin tâ
yin edeceği vasıflarda ve avadanlık ve teçhizat 
talimatına göre malzemesi tamam olan motosik
leti eriyle: 

3. Millî Müdafaa vekâletinin tâyin edeceği 
vasıflarda otomobil ve kamyon ile; 

Müraeaat edenler on iki ay muvazzaf hizme
te tabi tutulurlar.. 

tsbu hizmet; kıtaya gir İnci ye kadar, kendi
lerinin ve hayvan ve vasıtalarının yol vesair 
masrafları kendileri tarafından verilmek şar-
tiyle kadrolarında binek ve bu vasıtalar bulu
nan ve kadrosu müsait olan istedikleri birlik
lerde yaptırılır, 

Bu suretle bineği ile askere sevkedilenler, 
kıtaya girdikleri günden itibaren beş yıl, atlı 
arabasiyle ve motosikletiyle scvkolunanlar üç 
yıl, otomobil ve kamyonu ile sevkedilenler mu
vazzaflıklarının devamı müddetinee hayvan
larını, eğer takimlarını, arabalarını, motosik
letlerini ve bunların avadanlık ve yedek parça-
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lanın, otomobillerini ve kamyonlarım muhafa-

.zaya mecburdurlar. TTer ne sebebe mebni olursa 
olsun Ira müddetlerden evvel bit hayvan ve va
sıtalar elden çıkarılır, veva ziya ve telef vuku-
bulursa yerine aynı vasıflarda diğerini teda
rik etmek starttır.. Tedarik etmiyenlerc muvaz
zaf hikmetleri, hizmet ettikleri sınıfta tamam
lattırılır. 

Seferde ve fcvkalâle hallerde sahibinin ku--
Rii.ni olmaksızın vukubulan ziya ve telef 1471 
sayılı kanun hükümlerine tabidir. 

Seferde ve fevkalâde hallerde erat silâh al
tında iken hayvan ve vasıtaların muayyen müd
detleri biterse eratın terhisine kadar bunlar el
den cikarrlain.au. Bn müddet sarfında, sahibinin 
kusu,ru ile vaki olaeak telef ve sakatlıktan do
layı yenisi talep edilmez. Sahibinin sun'u olma
yarak husule gelen, telef ve ziya 1471 sayılı' ka
mın hükümlerine tabidir. 

Bn eratm müstahdem . bulundukları müd
detçe İaşe, ilbas ve maaşları diğer erat gibi, hay-
vanlarınm ve vasıtalarının iaşe, muytabiye, ta
mir, işletme vesair masrafları miri hayvan ve 
vasıtalar gibi birliklerce temin olunur. 

,F) Sakat erat on iki ay (Bu müddetin altı 
aya indirilmesine Mîllî Müdafaa vekâleti sala
hiyetlidir). Bu maddenin muhtelif fıkralarında 
yazılı sebeplerle kısa hizmete tabi tutulacak 
e.rattan (Yedeksubay yetişecekler hariç) sakat 
olanlara kısa hizmetlerinden az olanı yaptırılır, 

REİS ~ Maddeyi reyinize arzediyomm. Ka- . 
bul buyuranlar... Etmiycnler... Madde kabul edil
miştir. ' • 

MADDE 2. — Mezkûr kanunun 5 ueİ mad
disine aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur: 

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

REİS — Maddeyi reyinize arzediyomm. Ka
bul buyuranlar... Etmiycnler... Madde kabul edil
miştir. 

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

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etm.iyen.ler... Kabul edilmiştir. 

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

ItEÎS — Maddeyi kabul buyuranlar,.. Etmi
ycnler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyoruın. Kabul buyuranlar... Etmiycnler... Ka
bul edilmitir. 

Son lâyiha için rey vermiyen var mı? Bey 
toplama muamelesi bitmiştir. 

8. — ŞeJdr ve kasabalarda mahalle muhtar ve 
ihtiyar heyetleri teşkiU hakkında kanun lâyihası vı 
Dahiliye encümeni mazbatasi (1/25) [1] 

DAHİLÎYE ENCÜMENİ M. M. E. ERGİN 
(Mardin) — Vekâlette tebeddül dolayısiylc en
cümen, mazbatanın iadesini talep ediyor. 

REİS — Encümenin talebi veçhile lâyihayı 
iade ediyoruz. 

Reylerin neticesini arzediyomm: 
Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğü 

11)42 malî yih bütçesinde değişiklik yapılması hak
kındaki kanuna, kabul etmek suretiyle (291) zat 
rey vermiştir. Kanun bu miktar reyle kabul edil
miştir. 

Devlet. İlciniryollarr ve limanları işletme 
umum müdürlüğü 1043 malî yılı bütçe kanununa, 
kabul etmek suretiyle (299).zat rey vermiştir. 
Kanun bu miktar reyle kabul, edilmiştir. 

Pdita, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1943 malî yılı bütçe'kanununa (299) zat rey ver
miştir. Kanun bu miktar reyle kabul edilmiştir. 

Başka işimiz yoktur. Pazartesi günü saat 14 te 
toplanmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 17,45 

l l j 48 sayılı busmayası zaptın somundadır. 

http://Rii.ni
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DÜZELTME 

Ö : 1 

Bu zaptın sonuna bağlı 42 sayılı başmayazıda aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır: 

Sayıfa 

41 
56 

" 57 

58 
59 • 
60 
61 
62 
62 

Sütun 

1 
2 
2 

2 • 

• 2 

1 
. 2 

:t 
1 

Satır 

21 
37 
2 

17 
38 
39 
18 
22 
0 

Yanlış 

muvazenei umumiye kanunu 
S. II, Memuru 
S. II. Haret müfettişi 

Derece Adcd 

Mulıasip 11 10 
Masa ef iş 
Cer başmümettişi 
müdekik 
rıhtım başmüfettiliği 
S. II. Hareme 

Derece Aded 

Doğnı 

bütçe kanunu 
S. II. Memur 
S. II. Hareket müfettişi 

Derece Aded 

Muhasip 11 11 
Masa şefi 
Cer başmüfettişi 
müdekkik 
rıhtım başmüfettişliği 
S. II. Hademe 

67 2 . 30 S. II. Memur 12 1 kaldırılmıştır. 
68 nci sayıfada (3) numaralı bendin ikinci satırında (memuru müstahdemlerinin) yerine (me

mur ve müstahdemlerinin) denmiştir, 
73 ncü sayıfada (Madde 16 da) «Devlet Demiryollarının,,» , «Devlet Demiryolları» olmuştur, 
53 sayılı başmayazıda da şu düzeltmeler yapılmıştır; 
31 nci sayıfada 27 nci fasıl unvanının altındaki hafiyede (telefon) kelimesinden sonra gelen (bekçi) 

kelimesi, ekçi olmuştur, 
Tarih Numara 

35 nci sayıfada 15 nci satırdan sonra 
17 » » » 
18 » » » 
18 » » » 

1. V .1930 
13 . IV . 1933 
11. VI . 1933 
13 . XII . 1934 

1601 
2142 

2304 
2609 ilâve edilmiştir. 

40 nci sayfanın birinci sütununda iki yerde geçen (verifikatörü), ve (rifikatörü) olmuştur. 

»o-« 

Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüsünün 1942 malî yılı bütgesinde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
• : A . sa adedi . 

Reye iştirak edenler : 
Kabul edenler ' 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münlıaller 

455 
291 
291 

0 
0 

161 
: 3 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAMSAR 
t H. BALTACIOĞLU 
M. GÖNENÇ 

Dr. A. II. SELGlL 
B. TÜRKER 

1 
H. BATR 
R. R. PA 

LĞRI 
AK 
SIN 

II. TUGAÇ 
AMASYA 

N. AKTIN 
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Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YtĞİTOĞLU 

ANKARA 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. 0. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
öl. R. ALPMAN 
N. GÖKTEPE 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
0. N. BURCU 
P. ETÇİOĞLU 
H. KÂRAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
1. H. UZUNÇARŞLLI 

BİLECİK 
A. ESEN 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BÎTLÎS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H. Ş. AD AL 
C. ÖZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGİNERÎ 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. ATCGÜÇ 
Gl. Â. ATLI 
R. CANITEZ 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr, R. GÜRAN 

. İ : 25 21.5 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
R. BULAYIRLI 

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

ÇORUH 
A. R. EREM 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
Dr. C. ALPER 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKIN 
M. ÇAĞIL 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
P. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
H, GÜNVER 
N. KÜÇÜICA 
Dr. S. K. TOKGÜZ 
E. A. TOKAD 

DİYARBAKIR 
O. OCAK 
Gl, K. SEVÜKTEKİN 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
E. DEMİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMlK 

ELÂZIĞ 
t. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
F. HALFEGİL 
A. S. U/TER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
Gl. P. DEMİRHAN 
N. ELGÜN 
M. I-I. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMÎR 

.1943 C : 1 
ESKİŞEHİR 

Y. ABADAN 
î .U. AYKURD 
1. ÖZDAMAR 

GAZİANTEB 
0. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
Ş. ÖZDEMİR 
M. ŞAHIN . 

GİRESUN 
F. ATLI 
1. SABUNCU 
A. SAYAR 
N. OSTEN 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
C. SELEK 
E. S. TÖR 

HATAY 
A.'Ş. DEVRİM 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
A. TÜRKMEN 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
E. İNANKUR 
R. KORALTAN 
Ş. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDÂR 
M. KARAAĞAÇ 
IC TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
C. E. ARSBVEN 
Dr. G. ATAÇ 
\ BAYINDIR 
^.. H. DENİZMEN 
Dr. H. DİKER 
I. A. GÖVSA 
Z. KARAMURSAL 
II. KORTEL 
S. Â. ÜGEL 
F. ÖYMEN 

A. R. TARHAN 
I. II. ÜLKMEN 

İZMİR 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
M. E. BOZKURD 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
S. EPIKMEN 
R. KÖKEN 
E. ORAN 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMtREL 
C. DURSUNOĞLU -: 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORIION 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
Dr. F. ECEVlT 
Z. ORBAY 
R. SALTUĞ 
N. T AMAÇ 

KAYSERİ 
A. II. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. §ATIR 
M. TANER 
Ö. TAŞÇIOĞLU 
N. TOKER 
S. H. ÜBGÜBLÜ 

KIRKLARELİ 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. A. KANSU 

KIRŞEHİR 
F. SELEN 
Ş. TORGUT 
I. TURAN 

KOOAELt 
S. ARTEL 
Gl. M. BAKU 
Dr. F. Ş. BÜRĞE 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
S. PEK 
I. TOLON 
S. YARGI 
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E. KAPLAN 
H. R. TANKUT 
A. YAYCIOĞLU 

MARDlN 
Gl. S. DÜZGÖREN. 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCÎOĞLU 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgrl. I. ÇALIŞLAR 
S. GÜNEY 
H. KtTABCI 

MUŞ 
K. KOTAN 

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

ORDU 
Ş. AKYAZI 
t. ÇAMAŞ 
Dr. V, DEMlR 
Di*. Z. M. SEZER 
S. S. TARCAN 
H. YALMAN 

RİZE 
T. B. BALTA 
H. O. BELÜL 
Dr. S. A. DILEMRE 
K. KAMU 
A. ZIRH 

[Reye iştirak [Reye iştirak etmİyenler] 

KONYA 
V. BlLGÎN 
M. A. BİNAL 
G). A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 

KÜTAHYA 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
H. PEKCAN 
A. TİRlDOĞLU. 
Ö. B. UŞAKLI 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÜZELÇl 
M. S, ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
K: SAYIN 
0. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-; 
KAL T 
R. N. EDGÜER 
1. ERTEM 
Dr. S. E. KAATÇTLAR 
Y. ÖZEY 
H. SARHAN 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZİT 

AFYON KARAHİSAR 
H. ÇERÇEL 
A. ÇETÎNKAYA 
A. TAŞKAPILI 
S. YURDKORU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
F. R.ATA1 
M. ERİŞ 

t. İNÖNÜ <RS. C.) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
N. AKSOY 
H. T. DAĞLIOGLU 
Dr. II. KURAL 
T. SÖKMEN (M.) 
N. E. SÜMER 
Dr. C. TUNCA 

.1943 0 : 1 
SAMSUN 

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

SEYHAN 
K. ÇELİK 
Gl. N. ELDENİZ 
0. ORAL 

SİİRD 
Ressam Ş, DAĞ 
A. R, ESEN 
B. TÜRKAY 

SÎNOB 
O. ATAY 
0. K. INCEDAYI 
1. II. SEVÜK 

• SİVAS 
t. H. BAŞAK 
Z. BASARA 
M. S. BLEDA 
A. N. DEMÎRAĞ 
A. ESENBEL 
Ş. GÜNALTAY 
R. Ş. SİRER 
I. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
F, ÖZTRAK 
N. TRAK 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 

AYDIN 
Dr. II. ALATAŞ (V.) 
Dr. M. GERMEN (Rs. 
V.) 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
II. ÇARIKLI 
M DEMİR (M.) 

II. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
II. N. BOZTEPE 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ . 

URFA 
K. BERKER 
R. SOYER 
A. K. TECER 
E, TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
I. ARVAS 

YOZĞAD 
M. ALP AK 
Z. ARKANT 
Y. D. KARSLIOÜLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN 
II. KARABACAK 
II. A. KUYUCAK 
V. Z. ÖZENCt 
H. TÜRKMEN 
R. VARDAR 

S. ÖRGEEVREN 
Gl. K.ÖZALP 
F. TİRİTOĞLU 
Y. S. UZAY 

BİLECİK 
Dr. M. SUNER 

BOLU 
H. C. ÇAMBEL 
II. R. ÖYMEN 
C. S. SİREN (V.) 
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BURDUR 
t N. DİLMEN 

BURSA 
A, DURU 
M. B. PARS 
Dr. M. T. SÎMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. BATU 
H. ERĞENELÎ 
R. N. GÜNTEKÎN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
T. ONAY 
M. A. RI3NDA (Rs.) 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 
A. US 

. ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
I. EKER (M.) 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (M.) 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKÎT (M.) 
Dr. I. T. ÖNGÖREN 
K. ŞEDELE 

EDİRNE 
F. BALKAN 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI (V.) 
F. A. AYKAÇ 
II. KİŞOÖLU 
S. SAĞIROĞLU 

ERZURUM 
S. ALTUĞ 
R. DİNÇ <M.) 
N. DÜMLU 

ESKİŞEHİR 
I. ARUKAN 
E. SAZAK 

GAZÎANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
Ö. A. AKSOY 

İ : 25 21.5. 
GİRESUN 

M. AKKAYA (M.) 
Dr. H. V. SOMYÜREK 
Gl. î. SÖKMEN 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
R: GÜRELİ 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
İL SELÇUK 

İÇEL 
T. C. BERtKER 
F. O. GÜVEN 

İSPARTA 
HÖZDAMAR 

İSTANBUL 
Gl. R. BELE 
S. ClMCOZ 
A. Ş. ESMER 
O.'B. GÖKER 
P. HAMAL , 
Gl. K. KARABEICÎR 
N. MENEMENCİOĞ -
LU (V.) 
V. SARIDAL 
H. C. YALÇIN 
M. R. YURDAKUL (M.) 

İZMİR 
0. BAYAR 
H. MENTEŞE 
IT. ONARAN 
Dr. K. ÖRS 
S. SARAÇOĞLU (Bş. 
V.) 
H. A. YÜCEL (V.) 

KARS 
Gl. II. DURUDOÖAN 
Ş. KARACAN 
P. KÖPRÜLÜ 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
II. ÇORUK 
T. TAŞKTRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 

1943 0 : 1 
S. SERİM (M.) 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
S. ÖDÜL 
D* .F. ÜMAY (M.) 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 

KOCAELİ 
R. AKÇA 
1. S. YİĞİT 

KONYA 
A. H. DİKMEN 
'ş. ERGUN 
A. M. GÖKER 
K. OKAY 
N. H. ONAT 
T. F. SILAY 
A. R. TÜREL (V.) 
Dr. O. S. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
S. ERTEM 
R. PEKER (V.) 

MALATYA 
E. BARKAN 
H. SAÖniOĞLU 

MANİSA 
II. BAYUR ' 
O. ERCİN 
Ş. R. HATİPOĞLU (V 
K. KARAOSMAN (M.) 
F. KURDOÖLU 

MARAŞ 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
İ F. ALPAYA ( t Â.) 

MUĞLA 
C. KARAMUĞLA 
F. O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
H. IOLICOĞLU (M.) 

NİĞDE 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
H. ŞARLAN 

M. YARIMBIYIK 
RİZE 

F;. SİRMEN (v.) 
SAMSUN 

H. ÇAKIR 
Z. DURÜKAN 
S. N. SELMEN (M.) 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU (M.) 
S. ÇAM (M.) 
S. ISCEN 
Dr. K. SATIR 
H. URAN (V.) 
A. M. YE GEN A 

SÜRD 
S. TUNCAY 

SÎNOB 
Dr. B. KÖKDEMİR 
H. ORUCOĞLU 

StVAS 
H. IŞIK 
K. KİTAPÇI 
N. SADAK 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. ATAÇ 
E. PEKEL (M.) 

TOKAD 
R. ERİŞKEN 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
S. DAY (V.) 
D. EYİBOĞLU 
II. SAKA 

URFA 
II. S. COŞAR 

VAN 
M. BOYA (M.) 

YOZGAD 
C. ARAT 
S. İÇÖZ 

ZONGULDAK 
E. ERİŞİRGİL 
A. GÜREL (M.) 

Ş. TANSAN 



î : 25 21.5.1943 0 : 1 
Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 1943 malî yılı Bütge kanununa ve

rilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

AF YOK KARAHÎSAR 
İ. H. BALTACIOĞLU 
A. ÇETİNKAYA 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. II. SELGİL 
B. TÜRKER 

AĞRI 
II. BAYRAK 
R. R. PASlN 
H. TUGAC 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z, TARIIAN 
E. ÜRAS 
A. K. YÎĞÎTOĞLU 

ANKARA 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
II. O. BEKATA 
R. BÖREKÇI 
A. ÇUBUKÇU 
P. DALDAL 
M. KAYAOĞLU 
II. N. MIIIÇIOGLU .• 
M. ÖKMEN 
2. YÖRÜK 

ANTALYA 
Dr. G. KAHRAMAN 

AYDIN 
Dr. II. ALATAŞ 
Gl. R. ALPMAN 
N. GÖKTEPE 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
O. N. BURCU 
P. ETÇÎOĞLU 

• Â 

za âdedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Roye iştirak etmiyenler 
Münlıaller 

455 
299 
2Q9 

0 
0 

153 
3 

[Kabul edenler] 
H. KARAN 
II, KÜÇÜKLER 
II. ONAT . 
Y. S. UZAY 

BİLECİK 
.A. ESEN • 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK 

BİNGÖL 
T. BANGUOÖLU 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BtTLÎS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
II- Ş. ADAL 
C. ÖZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
t. N. DİLMEN 
Ş. ENGİNERt 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. Â. ATLI 
R. CANITEZ 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 

• Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
R. BULAYIRLI 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 

A. DOĞAN ' • 
A. İNAN 

ÇORUH 
A. R. EREM 
A. TUZUN 

ÇORUM 
II. AKDOĞAN 
Dr. C. ALPER 
N. AT ALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAÖIL 
N. KAYAALP 

DENÎZLÎ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
II. GÜNVER 
K. KÜÇÜKA 
Dr. S. K. TOKGÖZ 
E. A. TOKAD 

DİYARBAKIR 
0. OCAK 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
Ş. ULUĞ 

EDlRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
E. DEMÎRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMİK 

ELÂZIĞ 
t YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
F. IIALFEGlL 
A. S. İLTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK ' 
Gl. P. DEMÎRHAN 
N. ELGÜN 
M. II. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMÎR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
t. ARUKAN 
1 .U. AYKURD 
1. ÖZDAMAR 

GAZİANTEB 
0. S. BARLAS 
D?, M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
Ş. ÖZDEMÎR 
M. ŞAHÎN 

GİRESUN 
F. ATLI 
A. SAYAR-
N. OSTEN 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
C. SELEK 
E. S. TÖR 

, HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
A. TÜRKMEN 

İÇEL 
Dr. M. BERKER 
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E. İNANKUR 
R. KORALTAN 

İSPARTA 
3C AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
C. E. ARSEVEN 
Dr. O. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
A. H. DENİZMEN 
Dr. H. DÎKER 
I. A. GÖVSA 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
A. R. TARHAN 
î. H. ÜLKMEN 

İZMİR 
B. ARIMAN 
C. BAYAR 
M. BİRSEL 
M. E. BOZKURD 
Dr. H. H; CURA 
E. ÇINAR 
S. EPÎKMEN 
R. KÖKEN 
E. ORAN 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMİREL 
C. DURSUNOĞLU 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
Dr. F. ECEVIT 
Z. ORBAY 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 

İ : 25 21.5 
M. K. ŞATIIt 
M. TANER 
Ö. TAŞÇIOĞLU 
N. TOKER 
S. H. ÜRGÜBLÜ 

KIRKLARELİ 
Korgrl. K. DOÖAN 
N. A. KANSU 

KIRŞEHİR 
F. SELEN 
Ş. TORGUT 
t. TURAN 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
Gl. M. BAKU 
Dr. P. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
R. FENMEN 
S. PEK 
1. TOLON 
S. YARGI 
I. S. YİĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN 
M. A. BINAL 
Gl. A. F, CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
Ş. ERGUN 
Dr. S. IRMAK 
II. KARAGÜLLE 
T. P. SILAY 

KÜTAHYA 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
H. PEKGAN 
A. TlRÎDOĞLU 
Ü. B. UŞAKLI 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇÎ 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
K. SAYIN 
O. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

.1943 C : 1 
MANİSA 

Korgl. A. R. ARTUN 
KAL 
R. N. EDGÜER 
t ERTEM 
Dr. S. E. KAATÇILAR 
P, KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
H. SARHAN 
P. USLU 

MAKAS 
Dr. K..BAYİZÎT 
R. KAPLAN 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENEMENClOGLl 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgrl. 1. ÇALIŞLAR 
S, GÜNEY 
H. ICtTABCI 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
a MENGÎ « 
P. SOYLU 
Dr. R. P. TALAY 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
1. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
S. S. TARCAN 
p . YALMAN 

RİZE 
T. B. BALTA 
H. C. BELÜL 
Dr. S. A. DİLEMRE 
K. KAMU 

SAMSUN 
Amiral P. ENGİN 
N. ERZURUMLU 
N. FIRAT 
S. GÖKÇÜL 

N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
TC ÇELİK 
Gl. N. ELDENİZ 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 

StÎRD 
Ressam Ş. DAĞ 
A. R. ESEN 
B. TÜRKAY 

StNOE 
0. ATAY 
C. K. INCEDAYI 
1. H. SEVÜK 

SİVAS 
t H. BAŞAK 
Z. BASARA 
M. Ş. BLEDA 
A. N. DEMİRAĞ 
A. ESENBEL 
Ç. GÜNALTAY 
R. Ş. SIRER 
I. M. UĞUR 

TEKİRDAĞ 
B. APAK 
V. ÖZTRAK 
N. TRAK 
0. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELÎKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
H.-N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. AYDIN 
P. A. BARUTÇU 
II. N. BOZTEPE 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 
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URFA 
K. BERKER 
R. SOYER 
A. K. TECER 
E. TEKELİ 

İ : 25 
S. K. YETKtN 

VAN 
1. ARVAS 

YOZGAD 
M. ALPAK 
Z. ARKANT 

21.5.1943 0 : 1 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRlN 

II. KARABACAK 
II. A. KUYUCAK 
Y. Z. OZENCl 
H. TÜRKMEN 
R. VARDAR 

[Reye iştirak etmiyetüerj 
AFYOK KARAHİSAR 
H. ÇERÇEL 
A. TAŞKAPILI 
S. YURDKORU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
P. R. ATAY 
M. ERÎŞ 
I. İNÖNÜ (R. O.) 

ANTALYA 
N. AKSOY 
İL T. DAÖLIOÖLU 
Dr. H. KURAL 
T. SÖKMEN (M.) 
N. E. SÜMER 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. M. GERMEN 
(Rs. V.) 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
II. ÇARIKLI 
M. DEMİR (M.) 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K. ÖZALP 
F. TİRİTOGLU 
I. II. UZUNÇARŞIL1 

BİLECİK 
Dr. M. SUNER 

BOLÜ 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
C. S. 8IREN (V.) 

BURSA 
A. DURU 
M. B. PARS 
Dr. M. T. SİMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. BATU 
H. ERGENELt 
R. N. GÜNTEKIN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
T. ONAY 
M. A. RENDA (Rs.) 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. ÜS 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
I. EKER (İt) 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (M.) 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT (M.) 
Dr. I. T. ÖNGÖREN 
K. ŞEDELE 

EDİRNE 
P. BALKAN 

ELÂZIĞ 
F. AGRALI (V.) 
F. A. AYKAÇ 
H. KIŞOGLU 
S. SAĞIROĞLU 

ERZURUM 
S. ALTUĞ 
R. DÎNÇ (M.) 
N. DUMLU 

ESKİŞEHİR 
E. SAZAK 

GAZÎANTEB 
Dr. M. A. AGAKAY 
Ö. A. AKSOY 

GİRESUN 
M. AKKAYA (M,) 
t SABUNCU 
Dr. H. V. SOMYÜREK 

Gl. I. SÖKMEN 
A. ULUS 

GUMÜŞANE 
lî. GÜRELİ 

HAKKARİ 
A. R. GÖKSÎDAN 

HATAY 
lî. SELÇUK 

İÇEL 
T. C. BERlKER 
F. C. GÜVEN 
Ş. TUGAY 
Gl, Ş. TURSAN 

İSPARTA 
H ÖZDAMAR 

İSTANBUL 
Gl. R. BELE 
S. ClMCOZ 
A. Ş. ESMER 
G. B. GÖKER 
F. HAMAL 
Gl. K. KARABEKlR 
N. MENEMENCÎOĞ 
LU (V.) 
V. SARIDAL 
H. O. YALÇIN 

M. E. YURDAKUL (M.), 
İZMİR 

II. MENTEŞE 
H. ONARAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Bş 
V.) 
H. Â. YÜCEL (V.) 

KARS 
Gl. II. DURUDOGAN 
Ş. KARACAN 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
H. ÇORUK 
T. TASKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
S. SERİM (M.) 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Ş. ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 

KOCAELİ 
R. AKÇA 

KONYA 
A. H. DİKMEN 
A. M. GÖKER 
K. OKAY 
N. II. ONAT 
A. R. TÜREL (V.) 
Dr. O. S. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
S. ERTEM 
R. PEKER 

MALATYA 
E. BARKAN 
H. SAĞIROÖLÜ 

MANİSA 
H. BAYUR 
0. ERCİN 
Ş.R. HATÎPOGLU (V.) 
K. KARAOSMAN (M.) 

MARAŞ 
H. R. TANICUT 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
1. F. ALPAYA (î. A.) 
Dr. A. URAS 

MUĞLA 
C. KARAMUĞLA 
F. O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (M.) 
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NİĞDE 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
H. ŞARLAN 
M. YARIMBIYIK 

RtZE 
F. SÎRMEN (V.) 
A. ZIRH 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
S. N. SELMEN (M.) 

î : 25 21.5 
SEYHAN 

D. ARIKOGLU (M.) 
S. ÇAM (M.) 
Ş. IŞCEN 
H. "URAN (V.) 
A: M. YEGENA 

SÜRD 
S. TUNCAY 

SlNOB 
Dr. B. KÖKDEMİR 
II. ORUCOĞLÜ 

.1943 0 : 1 
SÎ7AS 

I-I. ışııc 
K. KtTAPÇI 
N. SADAK 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAÖ 
E. ATAÇ 
E. PEKEL (M.) 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
S. DAY (V.) 
D. EYİROÖLU 

I I SAKA 
UEFA 

H. S. COŞAR 
VAN 

M. BOYA (M.) 
YOZGAD 

C. ARAT 
S. ÎÇÖZ 

ZONGULDAK 
E. ERİŞÎRGÎL 
A. GÜREL (Mazur) 
Ş. TANSAN 

Posta, telgraf vo.telefon omum müdürlüğü 1943 malî yılı Bütçe kanununa verilen reylerin 
neticesi 

Âza adedi 
Reyo igtirdk edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

455 
299 
299 

0 
0 

153 
3 

(Kanun kabul edilmigtir.) 

[Kabul edenler] 
AFYON KARAHÎSAR 
I. II. BALTACIOGLU 
A. ÇETİNKAYA 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGÎL 
B. TÜRKER 

AĞRI 
H. BAYRAK 
R. R. PASÎN 
H, TUGAÇ 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YlĞİTOÖLU 

ANKARA 
B. BAYKAN 
A.BAYTIN 
H. O. BEKATA 
R. BÖREKÇİ . 

A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
Dr. G, KAHRAMAN 
Dr. II. KURAL 
Dr. Ç. TUNCA 

AYDIN 
Dr. II. ALATAŞ. 
Gl. R. ALPMAN 
N. GÖKTEPE 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
O. N. BURCU 
P. ETÇÎOGLU 
II. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 

Y. S. UZAY 
BİLECİK 

A. ESEN 
M.'Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BÎNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
F. P. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
O. ÖZÇAGLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
t. N. DİLMEN 
S. ENGÎNERl 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. A. ATLI 
R. CANITEZ 
A. M. ERHAN 
M. P. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
R. BULAYIRLI 

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

ÇORUH 
A. R.EREM 
A. TÜZÜN 
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ÇORUM 
İL AKDOĞAN 
Dr. C. ALPER 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞIL 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BURKMAN 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
Dr. S. IC. TOKCÖZ 

DİYARBAKIR 
0. OCAK 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. ÂĞAOĞULLARI 
M. D15MİRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr, F. MEMİK 

ELAZIĞ 
1. YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
F. HALFEGÎL 
A. S. İLTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
GL P. DEMİRHAN 
N. ELCÜN 
M. H. GÖLE 
S. KOÇAK 
Ol. Z. SÜYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
I. ABUKAN 
t ,U. AYKURJ) 
t. ÖZDAHAK 

GAZİANTEB 
O. S. BABLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHİN 

GÎRESUN 
t SABUNCU 

î : 25 21 
A. SAYAR 
N. OSTEN 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
C. SELEK 
E. S. TOR 

HATAY 
A. S, DEVRİM 
GJ. B. DURUK AN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT • 
A. TÜRKMEN 

İÇEL 
Dr. M. BERKBR 
M. İNANKUR 
R. KOBALTAN 
S. TUGAY 
Gl. S. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
O. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
A. H. DENİZMEN 
Dr. H. DİKER 
t. A. GÖVSA 
P. HAMAL 
Z. KARAMURSAL 
H. KÖRTEL 
g. A. OGEL , 
P. ÖYMEN 
A. R. TARHAN 
î. H. ÜLKMEN 

İZMİR 
B. AMMAN 
O. BAYAR 
M. BİRSEL 
M. 13. BOZKURD 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇlttAR 
S. EPİKMEN 
R. KÖKEN 
E. ORAN 
S. YUNUS 

.5.1943 C : İ 
KARS 

E. DBMİREL 
C. DURSUNOÖLU 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORIION 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BÎNKAYA 
T. COSKAN 
II. ÇELEN 
Z. ORBAY 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 

KAYSERİ 
A. it. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
ö; TAŞÇIOÖLU 
N. TOKER 
S. II. ÜRGÜBLÜ 

KIRKLARELİ 
Kovgrl K. DOĞAN 
N. A. KANSU 

KIRŞEHİR 
•P. SELEN 
İ. TURAN 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
G1.-M. BAKU 
Dr. P. Ş. BÜRGE 
A. DİKMEN 
R. PENMEN • 
S. PEK 
I. TOLON 
S. YARGI 
t S. YİĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN 
M. A. BİNAIJ 
Gl. A. P. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
8. ERGUN 
Dr. S. IRMAK 
II. KARAGÜLLE 
T. P. SILAY 
A. R. TÜREL 
Dr. O. g. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 

S. KUTMAN 
H. PEKCAN 
R. FEKEB .:t 
A. TİRİDOÖLU 
V. U/GÖREN 

MALATYA 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇİ 
M. Ş. ÜZPAZARBAŞ! 
M. PEKTAŞ 
K. SAYIN 
O. TANER 
T. TEMELLİ > 
M. N. ZABCI "". 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL : 
R. N. EDGÜER 
t. ERTEM "*• 
Ş. R, HATİPÖĞLU 
Dr. S. E. KÂATÇILAR 
P. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
H. SARHAN 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZİT 
R. KAPLAN 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
E. ERGİN 
R. LRTEN 
H. MENEMENCİOĞLU 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgrl. I. ÇALIŞLAR 
S. GÜNEY 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
B. DOLUNAY 
II. MENGt 
P. SOYLU 
Dr. B. P. TALAY 
H. ULUSOY 

ORDU 
S. AKYAZI 
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I. OAMAS' 
öf. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
S. j3. TARCAN 
II. YALMAN 

RİZE 
T. B. BALTA 
Ur. S. A. DİLEMRE 
K. KAMU 
V-. 'SİKMEN 

SAMSUN 
Amiral P. I3NGJN 
N. ERZURUMLU 
N. FIRAT 
S. GÖKÇÜJi 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
GJ. N. ELDENİZ 
O. ORAL. 

î : 25 21.5 
SlİRD 

Romum Ş. DAfî . 
A. H. ESEN 
B. TÜRKAY 

StNOB 
C. AT AY 
I. I I SJ3VÜK 

SİVAS 
f. H. BARAK 
Z. BASARA 
M." S. BLEDA 
A. N. UEMİRAO 
Ş, GÜNALTAY 
R. Ş. SİRER 
t. M. UĞUR 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. ARAK 
V. ÖZTRAK 
N. TRAK 

1943 0 : 1 
0. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
İl. N. KEŞMİR 
C KOV ALI
CI. VFJKEL 
N. POROY 
R. A. SBVENGİL 

TRABZON 
S. AlîANOZOGLU 
M. AYDIN 
V. A BARUTÇU 
Yi. N. UOZTEPE 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N, S. SILAN, 
II. ÜOÖZ 

URFA 
K. BERKEK 

.R. SOYER 
A. K. TI5CKR 
E. TEKELİ 
•S. K. YETKİN 

VAN 
1 ARVAS 

YOZGAD 
M. ALPAK 
Z. ARUANT • ' " ' . . 
Y. D. KARSUOÜLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN 
I [.KARABACAK 
M. A. KUYUCAK 
Y. Z. ÜZENGİ 
Ş. TANSAN* 
R. VARDAR 

AFYON KARAHÎSAR 
II. ÇERÇEL 
A. TAŞKAPTLI 
'S. YUBDKORU 

ANKARA 
M. AKŞ0Lİ3Y 

:0I. N. ANILMIŞ 
R R. ATAY 
M. ERİŞ 
1. İNÖNÜ (R. C.) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
H. T. DAGLIOGLU 
T. SÖKMEN (M.) 
N.E.SÜMER 

AYDIN 
Dr. M. GERMEN (Rs. 
v . ) . • ' • " • ' • • ' 

A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPJNAR 
İL ÇARIKLI 
M. DEMİR (M.) 
H. KARAN ' 
S. ÖRGEEVREN 

[Reye işlirak eirttİ'ijenlcr] 
DENİZLİ 

Y. BAŞKAYA (M.) 
01. K. ÖZALP 
F. TİRİTOÖLU 
I. II. UZUNÇAKŞILI 

BOLU 
İL C. ÇAMBEL 
1-1. R. ÖYMEN 
CÎ..S. SİREN (V.) 

BURSA 
A. DURU 
M. B. PARS 
Dr. M. T. SUVLEK 
Gl. N: TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. BATU 
II. ERGENELİ 
R. N. OÜNTEKİN. 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
T. ONAY 
M. A. RKNDA .(İte.) 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. US 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
I. EKER (M.) 

Dr. B. UZ 
DİYARBAKIR 

R. BEK İT (M.) 
Dr. t. T. ÖNGÖREN 
K. SEDELE 

EDİRNE 
V. BALKAN 

ELAZIĞ 
R AGRALI (V.) 
F. A. AYKAÇ 
İL KJŞOÖLU 
S. SAÖIROÖLU 

ERZURUM 
S. ALTUĞ-
R. DİNÇ (M.) 
N. DüMLU 

ESKİŞEHİR 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
Ö. A. AKSOY 
Ş. ÖZDEMİR 

GİRESUN 
M. AKKAYA (M.) 

F. ATLI 
Ur. İL V.SOMYÜREK 
Gl. t. SÖKMEN 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
B. GÜRELİ 

HAKKARİ 
A. R. GÖKSlDAN 

HATAY 
II. SELÇUK 

İÇEL 
T. C. BERİKER 
V. O. GÜVEN 

. İSPARTA 
H. ÖZDAMAR 

İSTANBUL 
Gl.B.BELE 
S. CİMCOZ 
A. Ş. ESMER 
G. B. GÖKER 
Gl. K. KARABEKİR 
N. M E N E M E N C İ O G L U 
(V.) 
V. SARLDAL 
H. C. YALÇIN 
M. E. YURDAKUL (M.) 
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İZMİR 
II. MENTEŞE 
İL ONARAN 
Ur. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Bş, 
V.) 
11 A. YÜCEL (V.) 

KARS 
G1. II. DURUDOÖAN 
g. KARACAN 
P. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
İl. ÇORUK 
Dr. F. ECEVİT 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
V. BAYSAL 
S. BERİM (M.) 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
.Ş. ÖDÜL 
"Dr. F. UMAY (MI) 

KIRŞEHİR 
F. ÇOIÎANOÖLU 
g. TOKGUT 

KOCAELİ 
11. .AKÇA 

. î : 25 21.5 
KONYA 

A. H. DİKMEN 
A. M. OİÖKER 
K.OKAY 
N. II. ONAT 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
M. ERKMEN 
S. ERTEM 
0. B. UŞAKLI 

MALATYA 
& BARKAN 
H. SAGIROĞLU 

MANİSA 
II. BAYÜR 
0. ERCİN 
K. KARAOSMAN (M.) 

MARAŞ 
II. 11. TANJCUT 
A. II. TANPINAR 

MARDİN 
1. F. ALPAYA (İ. A.) 
Dr. A. URAS 

MUĞLA 
C. KARAMUĞLA 
H. KÎTABCI 

. 1943 C : 1 
P. O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
H. K1LICOĞLU (M.) 

NİĞDE 
II. TEPEYRAN 

ORDU 
II. ŞARLAN 
M. YABIMBIY1K 

RİZE 
II. C. BELÜL 
A. ZIRH 

SAMSUN 
II. ÇAKIR 
•Ü.ÜURUKAN 
S. N. SELMEN (M.) 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU (M.) 
S. ÇAM (M.) 
K. ÇELİK 
Ş. İŞCEN 
Dr.-K. SATIH 
H. URAN (V.) 
A. M. YEGENA 

SİİttD 
S. TUNCAY 

SÎNÖB 
O.K. İNCEDAYt 

Dr. E. 'KÖKDBMİB 
II. ORUCOÖLU 

SİVAS 
A. ESENBEL 
H. IŞIK 
K. KİTAPÇI 
N. SADAK 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
E. PEKEL (M.) 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
S. DAY (V.) 
D. EYİBOGLU 
II. SAKA 

UEFA 
II. S. COŞAR 

VAN 
M. BOYA (M.) 

YOZGAD 
C. ARAT 
S. IÇÖZ 

ZONGULDAK 
E. ERİŞiRGİL 
A, GÜREL (Mazur) 
H. TÜRKMEN 



T. B, M. M. Matbaast 



»ayısı e el 
Eskişehir mebusu izzet Ârukan'ın şose ve köprüler 
kanununun bazı maddelerinin tadili hakkımdaki 1882 
sayılı kanuna ek kanun teklifi ve RtfaEiye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (2/4) 

Maliye encümeni mazbatası 

T, Ji. M. M, 
31aliye encümeni 
ISsas No. 2/4 
Karar No. 3 

3.V. 1943 

Yüksek Keİsliğc 

Şose ve Köprüler knnunuınııı bazı maddele
rini tadil, eden 1882 sayılı kamında değişiklik 
yapılmasını istiyen Kskişchir mebusu İzzet Âru
kan'ın kamın teklif lâyihası, encümeni m ize de 
havide edilmekle, Dahiliye .vekâleti Mahallî 
idareler ıınıuın müdürü ile Nafıa vekâleti Şose 
ve'köprüler umum müdürünün hu/.üriyle mü
zakere edildi. \ - . 

Dünyayı sarim büyük harbin in e mi eke ti inil
de görülen tesirleri cümlesinden olarak amele 
yevmiyeleriyle yol inşa levazım ve edevatı be
dellerinin bir kaç-misli artmış olmasına mukabil 
vîlâyetlcree tahsil edilmekte olan yol vergisi
nin sabit kalmasının, yeni yollar yapmak şeyle 
dursun, mcvcutlarru iyi halde muhafazalarını 
bile imkânsız kılacak müşkül bir durum ihdas 
ettiği mucip sebebiyle yol vergisinin nakden 
tahsil edilen kısmına bir misil zam yapılması 
teklifin esasını teşkil etmektedir. 

Encümenimiz lâyihayı esas'itibari yi a kabul 
etmiş ve maddelerde aşağıda, arzedilen değişik
likleri, yapmıştır. 

Maksadın yol vergisine bir misil zam yapıl
ması olduğuna ve başka bir değişiklik yapmak 
habis mevzuu olmadığına göre encümenimiz Da
hiliye encümeninin birinci maddesini maksada 

'uygun bulmuş ve fakat zammın diğer yergilerde 
yapılan zamlar gibi fevkalâde ahvalin devamı 
müddetine münhasır olmasını, bunu temin için 
de birinci maddeye «fevkalâde ahval devamı 
müddetince» tâbirinin ilâvesini kabul eylemiştir, 

Yapılacak zamlardan elde edilecek vergi tuta
rının yalnız yol işlerine sarfcdilmeşi ve senesi 
içinde sarf edileni iyen paraların gelecek seneye 
devrolunabilnıcsî teklif sahibinin..ikinci madde 
ile ileri sürdüğü iki esastır. Mahallî idarele
rin kuruluşundaki prensiplere ve bu İdarelerin 
ana mevzuatına dokunan bu iki esasen bir ver
gi zammı münasebetiyle kabul, edilmesini En
cümen îın iz yerinde bulmamış ve bu sebeple tek
lif sahibinin ikinci maddesini kaldırmış ve fa
kat zam yapmaktan maksat yolların bakımını 
temin olunduğuna göre, hıı aamdaıı elde edile
cek fazla gelirin tatbikatta, bu maksada uygun 
olarak sarfcdilmosini de temenni ve kayda şa
yan görmüştür. 

"Encümenimiz yukarıda da arzedildİği gibi 
zammın fevkalâde ahvalin devamı müddetine 
münhasır olmasını kabul ettiği cihetle Dahili
ye encümeninin muvakat maddesinin kaldırıl
masını ve bunun yerine teklif sahibinin üçün
cü maddesinin ikinci madde olarak alınmasını 
muvafık görmüştür. 

Mahdut 'maksatlı ve geçici bir küçük tedbir 
mahiyetini aşmıyan elimizdeki lâyihanın müza
keresi esnasında halisi zaruri olara!: yol dâva
mızın umumiyetine intikal etmiş ve bu mevzu
da esaslı bir kanunun hazırlanmakta olduğu 
memnuniyetle öğrenilmiştir. 

Bu kanunun birenevvel Büyük Meclise sev
kı hususunda diğer encümenlerin ve teklif sa
hibinin-temennilerine encümenimiz do iştirak et-
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inektedir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tev
di İnıyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim. 
kılındı: 
Malîye Kıt. Rs. • M. M. Kâtip 

İstanbul Aydın Tokad 
.A. Bayındır A.Menderes 

Afyon K. 
II. Baltacıağlu 

Kastamonu 
• / / . Çelen 

Muğla 

Ankara 
M. Aksöley 

Kayseri 
Ö. -Tmçıağlu 

Rize 
F, O. Mcnteşeoğlu T. B. Balta 

Bursa 
• A.' M. Erhan 

Malatya 
M. N. Zabtı 

Tekirdağ 
E.-Ata%-

MALİYE ENCÜMENİNİN DEÖİSTİBİSİ 

MADDE 1. — 1525 sayılı Şoso ve köprüler 
kanununun bazı maddelerinin tadili hakkındaki 
1882 savdı kanunun birinci maddesinde yazılı 
yol vergisinin nakden ödenen kısmına fevkalâ
de ahvalin devamı müddetince bir misil zaın ya
nılmıştır, 

MADDE 2, — Pu kamm 1 haziran 1943 ta-

Şose va köprüler kanununa eh kamın lâyiha™ 

lininden itibaren fevkalâdo hallerin kaldırıldı
ğı ilân edildiği malî seno nihayetine kadar 
mer'idir. , 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye, Maliye vo Nafia vekilleri me
murdur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T: B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Esas No. ii/â 
Karar No. 29 

18 . V . 19-13 

Yüksek 

1525 sayılı Şose ve köprüler kanununun ba
zı maddelerinin tadili hakkındaki' 1882 sayılı 
kaıuıııda değişiklik yapılmasına dair Eskişehir 
ıııebıısıt İzzet Arakan tarafından teklif ulunan 
kanun lâyihasının Encümenimizde de tetkiki 
Umumî Heyetçe takarrür etmiş ve lâyiha Na
fıa, dahiliye ve Maliye encümenlerinin ıtıazba-
tahıriyle birlikte eııeüıitenimize tevdi edilmiş 
olmakla teklif sahibi İzzet Arukatı'la Dahiliye 
ve Nafıa vekilleri hazır oldukları, halde müzâ
kere edildi. 

Teklif sahibinin mucip sebeplerinden ve En
cümende verdiği i »ah a itan fevkalâde hallerin 
tevlit ettiği bayat pahalılığı 'yüzünden mal Ke
me, alât ve bedenî sai kıymetinin artması ve 
memlekette yapılan inşaat ve iş maliyetinin art
ması ve aynı para ile daha az iş vücude getiril
mesini mucip olduğu, bu halin devamı, geliri 

(S . Sayısı 

Reisliğe 

sabit kalmış olan yol inşaatını ve bakımını sek-
tedal" etmekte vo yollarımızın günden güne ha
rap olmasını intaç eylemekte bulunduğunu 
diğer taraftan 1882 sayılı kanunda amele yev
miyesi 75 kuruş hesap edilerek nakdî mükelle
fiyet bu esasa göre tâyin edilmiş olup halen 
amele yevmiyesi iki, üç liraya çıktığından be
denî mükellefiyetle nakdî mükellefiyet arasın
daki muvazene bozulduğu cihetle mevcut yol
ların muhafaza ve tamir işlerini temin edebil
mek üzere yol vergisinin arttırılması ve âzami 
miktarının altr liradan on iki ti raya çıkarıl
ması maksad'ıyle kanun teklifinin hazırlanmış 
olduğu anlaşıldı. 

Lâyihanın müzakeresi esnasında Encümeni-. 
iniz yol vergisi mevzuunda aşağıdaki hususlar 
üzerinde ehemmiyetle durmak lüzumunu his
se tiniştjr. • 

: 20 ye ok ) 
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1. Yol vergisinin, mahiyeti; Dilimliği gibi 

J525 «ayılı tjose ve köprüler kanununun 9 ucu 
maddesi hükmüne göre yol vergisi Türkiye'de 
sakin 3 8 yaşından CO yaşma kadar olan erkek
lere tahmil edilmiş bedenî çalışma mükellefiyeti 
'olup bizzat çalışmak istem iy enlerin bu mükel
lefiyeti para ile yerine getirmelerine cevaz ve
rilmiştir. Bu mükellefiyetten yalnız: 

A) Mftlûliycti sabit olan fakirler, 
!>) Hayatta beş çocuğu olanlar, 
(J) Bilûmum mekteplerde tahsilde İmin-

jıaıılav, 
D) Silâh altındaki ordu ve jandarma erleri,-

nıuaf bulunmaktadır. Şoscve köprüler kami
linim tadil eden 1882 yaydı kanunun birine! 
maddesi mucibince yol mükellefiyetinin nakdî 
kısmı dört lira olup vilâyet umumî incelişlerinin 
knrariylc altı liraya kadar çıkartabilmektedir. 

Yol mükellefiyeti bugünkü şekliyle, mo
dern Devletlerin, hiç birinde İzi dahi kalmamış 
olan orta eağ telâkkilerine müstenit en iptidaî 
bir mükellefiyet manzarası göstermekledir. 
Mükellefiyeti para ile yerine getirmeğe eevaz 
verilmekle vergi fikrine bir derece yaklaşılmış 
ise de yîııc ilk cağların, -mallariylc hiç alâka
dar olmadan ferdin salısını gÖzönfmdc tutan baş 
vergisinden ileri geçilememiştir. Bilindiği gibi 
vergi ferdîn iktidarına dayanır, İktidarı mey
dana çıkarmak için bulunan en iyi ölçü ise İrat 
veya sermayedir. Zengin, •faklı* ayırt etınİycn, 
malî iktidarını nazara, almayan her fertten aynı 
miktarda para istiycu İm vergi, mükellefiyeti 
yalnız erkeklere tahmil ederek umumî nüfusun 
mühim bir ekseriyetini mükellefiyet harici bı
rakmakla beraber erkek nüfus için de CO yaşı 
mükellefiyetin sonu addetmekle, mevzu verdi
nin bîr kaç mislini Ödemeğe muktedir bîr çok 
servet ve irat sahibi vatandaşları mükellefiyet 
dışımda bırakan pek nakıs ve iptidaî şekilde bir 
baş vergisi vasıflanın muhafaza etmektedir. 

Fertlerinin serveti arasında ehemmiyetli 
lefavütlor •bulıınmıyaıı İptidaî cemiyetler için, 
bas. vergisi, büyük bir mahzur teşkil elmîyebilir 
ise de cemiyet içinde servet dereceleri değişik
lik gÖsîcrmcğe başladığı andan İtibaren her fer
din "Devlet masruflarına müsavi miktarda hisse 
vermesini istiyen başvergisinm ini kadar basit 
şekilde tatbikınn imkân Inılunaraaz. Nitekim 
verginin tarihî tekâmülü de bunu teyit etmek
tedir. İlk çağlarda her fertten müsavi hisse ta-

( S . Sayısı 

lep eden baş vergisi, cemiyetin tekamülü ile 
servet levzi ve inkisanıınm değişmeğe başladı
ğı andan İtibaren dereceli bir şekil almış, mükel
lefler, muhtelif sınıflara ayrılarak her bi
rinden istenilen vergi miktarı da her sınıfın ıııçil-
ruz iktidarına göre, dcrecclendirilmişlir. 

Dereceli şeklî ile dahi baz ['sömürgeler müs
tesna olmak üzer hemen hemen hiç bir Devlette, 
uzun zamandanberi izi kalmamış olan baş vergi
sinin memleketimizde, en iptidaî bir şekilde'ya
şam tık ta devam etmesi mevzuunda encümenimiz 
ehemmiyetle tevakkuf eylemiş ve ini'mahiyette 
bulunan bir vergiye yeniden zam yapmanın 
mevcut adaletsizlikleri ve haksızlıkları bir kat 
daha şiddetlendireceği ve biranevvel bugünün 
malî ve içtimai telâkkilerine uygun esaslara bağ
lanması zaruri bulunan bu iptidai verginin 
ömrünü uzatacağı neticesine varmıştır. 

2. Verginin yol İnşa ve tamirlcrindekî rolü: 
İm esaslı mahzurlarına rağmen yol mükellefiye
ti memleketimizin yol şebekesini inşa hususunda 
ehemmiyetli bir gelir kaynağı teşkil edip etme
diği 'mevzuunu tetkik eden encümenimiz, bu 
mevzuda dahi, menfi kanaate varmıştır. 

1286 senesinde şahsî mükellefiyet şeklinde 
tesis edilerek mükellefiyeti para, île ÎTa etmek 
şekli de bir kae. defa bedeni mükellefi ye Ihı meze 
ve tekrar ilga edildikten ve-muhtelif safhalar 
geçİrdikleıı sonraîmşünkîi .şeklini almış olan yol 
vergisi takriben üç ruhu asra yakın bir zaman
danberi memleketimizde tatbik sahası bulmuş 
olduğu halde, memleket yollarının inşası busu 
sunda hiç bir zaman haizi ehemmiyet bir rol 
oynıyaınamış ve bundan daima çok uzakta kal
mıştır. Nnfİa. vekâletince ikineîteşrin 1942 tari
hinde neşrolunan Bayındırlık dergisindeki malû
mata nazaran İmparatorluk devrinden. Cumhu
riyet devrine intikal eden yollar 1.8 395 kilomet
reden İbaret olup 4450 kilometresi toprak ve 
13045 kilometresi harap şose halinde bulunan 
İm yollar Cumhuriyet devrinde 4421)6 kilometre
ye çdîarılmıştır. Bunlardan: 

10 911 kilometresi muntazam şose. 
7 320 » tamire mulılaç şose 

13 170 » köprülü ve köpKisüz 
tesviye 

1'2 855 a ham yol 
dan ibaret bulunmaktadır. Yine mezkftr malû
mattan Nafıa mesai programlarınn 40 - 45 bin 
kilometrelik yol şebekesi ithal edilmiş ve yol in-

; 20 y e ' e k ) 
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şiiahıım bîr elden idaresini ve birinci sınıC yol 
tcmîıı, inşa ve ikmalleri birinci plâna alınmış 
olan IS 565 kilometrelik şoselerin on senede ve 
programa dahil mütebaki yolların da otuz sene 
içinde inşa ve ikmallerinin teminini derpiş İle 
yeni bir -lâyiha hazırlanmakta olduğu aîılasıl-
mistir. Memleket müdafaası ve iktisadi kalkın
manın ieabettirdiği ihtiyaç bn yollarla karşda-
uamıyaeağıtıdau ayrıca her vilâyetin köyleri bir
birine bağlayacak olan koy yollarının inşasına 
da ehemmiyet verilmekte olduğu mezkûr malû
mat fiümleshıden bulunmaktadır. 

Şu vaziyete göre İmparatorluk devriyle kı-
ynşlauamıyaeak ciddî bir mesaî ile çalışılan Cum
huriyet devrinde yollarımızın inşası (lâvaşında 
bir senede yapılabilen m im tasamı şose uzunlıığu-
ııım ortalama bir hesapla 500 kilometreyi pek az 

geçtiği ve hu miktar mesai ile memleketin -muh
taç olduğu hakikî yol şebekesinin yüz senede 
•dalı i elde edijemiyeecgi anlaşılmakta dır. Bu 
sene de tahsil ölumın yol vergisi miktarı ^Gü
den geçirildiği takdirde bu neticeyi tabii bul. 
mak lâzımgelir, 

Filhakika, Kncümende hazır bulunan Nafia 
vekâleti Yollar dairesi reİsİ tarafı mimi verilen 
malûmata göre H)41- senedinde t a h s i l o l u n a n 
yol vergisi 11 milyondan bir az fazla olup bun
dan takriben 1 700 000 lirası 'Nafıa, hissesi ola
rak ayrıldıktan sonra vilâyetlere kalan 9 300 000 
liradan da ancak yarısı yol islerine tahsis olu-
uabilmektedir. 

Muhtelif senelerdeki yol vergisi tahsilâtiyle 
vilâyeti ere o yol isterine tahsis olunan miktarlar 
aşağıda gösterilmişti!:. 

Senesi 

1933 
1934 
1935 
193(î 
11137 
1938 
1939 
1940 
1941 

Tahsil* olunan 
vergi 

7 604 104 
8 181 188 
S 542 847 
9 70(i 021 

. 10 277 503 
. 10 8.15 000 

!) 311.000 

11 208 000 

• 
Vilâyetlere 

kalan 

0 540 0419 
1 (i 954 00!) , 

7'261 419 
- S 250 117 

8 735' 877 " 
!) 192 750 

• 7 914 350 

9 577 800 

Yol islerine 
sarf oh ıı lan 

3 540 933 
4 855 182 
.5 176 268-
-i 015 292 
4 521'008 

Bedenen çalışan
ların yaptıkları 

işin para île tutarı 

3 801 347 
3 810 755 
3 432 350 
3 083 290 
2 803 733 

• 

1943 malî yılı bütçesinin Nafia vekâleti kıs
mında yol işleri' için mevcut tahsisat da takri
ben 5 700 000 liradır. 

Bu varidat ye..bundan yol işlerine tahsis olu
nabilen para ile memeleket yol şebekesinin hiç 
bir zaman inşasına imkân bulunan uyacağı izah
tan varestedir. 'Bedenî mükellefiyetten alman 
neticelere gelince, bunun da çok geri bir usul 
olmasına rağmen yol inşa ve tamir işlerinde 
mühim bir randıman basıl edemediği yukarıki. 
rakamlardan anlaşılmaktadır. Mükellef amele
nin İyİ tcşkilâfbmdırılaıımması, gerek iş yerle-' 
Hne, gerekse işe şevkinde kâfi hâşan elde edi
lememesi, mükelleflerin hoşnutsuzlukla çalışma-
kırımliin, emeklerinin asgarisi alınabilmesi, bek
lenen neticeyi istihsale mâni olduktan başka 
bunların toplanarak iş yerlerine şevki için sar-
ioliiiiLtif gayretler idare .makinesini pek çok iş

gal etmekte ve bu vatandaşların o müddet zar
fında emeklerini başka -sahalarda kullanmaları 
mümkün olamadığından, memleket enerjisi he
der olmakla ve bu yüzden de iki başlı Tzarar hu
sule gelmektedir. 

Nakdî mükellefiyet itibariyle iyi bir tarh ve 
tevzi sistemine dayaımuyaırve bu yüzden bir 
kısım mükellefler İçin çok az, diğer bir kısmı 
için çok fazla vergi tarhını istilzam ederek ve 
bir çok iktidar!» vatandaşların da mükellefiyet 
dışında kalmasını mucip olarak, vermesi lâzım-
gelen hasılatı veremiyen bedeni mükellefiyet 
itibariyle de mühim bir randman hâsıl edemiyen 
yol vergisiyle memleket müdafaasının ve iktisadi 
kalkuınıanm lüzumlu kıldığı geniş, muntazam 
ve bakımı bir yol şebekesi inşası hedefine varı-
lamıyaeağı hususunda tereddüde mahal yoktur. 
Binaenaleyh memleketin çok muhtaç olduğu yol 

( S. Sayası: 20 ye ek ) 



şebekesinin en kıya bir zamanda inşa ve İkmali 
ijiin ııuiuımetçe uemıryoiu ve su işierııme uııu-
latı verimli siyasetin yuı islerimle üe ele anııutası 
zaruri bulunmaktadır. 

L!. Zammn inikası; yol mükellefiyetinin mü-
lıiın bir kısmı nakden ifa edilmektedir. 1931 yı-
Jmda mükellefiyetini bedenen ila edenlerin sa
yısı 711 12ü ve nakden ila edenlerin sayısı 
i i'ö'tî 114 İken bu miktarlar iy-il yılnıua 
ınüteıtabilen 109 0Ü0 ve 1 Ü70 U00 e düşmüştür. 
Tahsil nispeti % 00 - G5 i geçmiyen yol vergisi-, 
nîn sıklet merkezi, tahsil kolaylığı noktasından 
hilhass memur ve müstahdemler üzerinde top
lanmaktadır. 

Encümenimiz, vergi hasılatının arttırılması, 
düşünülürken, bunun oldukça geniş bir vatandaş 
zümresi üzerinde husule getireceği aksi tesirleri 
nazara almamanın ye bir taraftan verginin za- -
tında mündemiç olan vaziyeti düzeltmek, diğer 
taraftan takibatı şiddetlendirmek suretiyle ha
sılatın çoğaltılması yoluna gidilmemesinin bu-
güukü hayat şartları iğinde . ihmali kabil bir 
mevzu olarak telâkki edilemiyeceği kanaatinde
dir. 

4. fiiliyatta, zammın beklenilen neticeyi 
vcrmiyeeeği: 1525 sayılı Şose ve köprüler kanu
nunun 20 nci maddesi, yol parasının, yol işlerin- • 
den bagka hususlara sarfedilemiyeceğı ve aynı 
kanunim 22 nci maddesi, bu vergi tahsilatından 
yarısının Devletçe İnşa edilecek yollar için 
umumî bütçeden verilen tahsisata inzimam et
mek i)zorc Nafıa vekâleti bütçesine tahsisat ola
rak konulacağı esasını vazetmiş iken 1882 sa
yılı kanımla Nafia hissesi % 1.5 e indirilerek yol 
vergisi tahsilatının vilâyet hususi İdarelerine 
kalan kısmı da, tamamen hususi İdare varidatı 
pekline kalbedilmiş ve 1525 sayılı kanunun 20 
nei maddesi kaldırılmıştır. Bu suretle yol. ver-, 
gis.î tahsilatı aralarında yol iğleri de bulunan 
mütenevvi, hususi idare hizmetlerinin bir karşı
lığı mahiyetini iktisap etmiştir. 

Bu vaziyeti nazara alan teklif sahibi tam
umdan, zamdan hâsıl olacak varidatın vilâyet 
hususî İdarelerince' 1943 yılr bütçelerinde yol 
verdisinden diğer hizmetlere ayrılan paradan 
fazlasının tamamen yol işlerine sarf edilmesi 
hakkında kanun teklifine ilâve edilen madde de 
Dahiliye ve Maliye encümenlerince kabul edil
memiştir. 

Bu vaziyette, yapılacak zatn, amele gündeliği 

(S. Sayısı : 

ve malzeme fiyatlarının artmış olması dolayı-
siyle İnşa ve tamir maliyetleri tezayüt eden yol 
masraflarını karşılamaktan ziyade idarei husu
siye varidatının artması neticesini hâsıl edecek
tir. 

Fcvklâde haller, Devlet masrafları derece
sinde olmasa bile kendi Ölçüsü içinde hususi 
idare hizmciierimn istilzam ettiği masraf înrı ço
ğalttığı ve bu idarelerin gelir kaynaklarımı ve
rimini azalttığı muhakkak ve bu itibarla hususi 
idare gelirlerinin çoğaltılması için muktazi 
tedbirlere tevessül edilmesi zarureti aşikâr bu
lunmakla beraber, bu hedefe varmak için hiç 
bir elestikiyeti haiz olraıyaıı, fertlerin servet 
ve gelirleri İle alâkalı bnlunmıyan yol vergisi
nin seçilmesi düşünülemiyeecği tabiidir, 

1525 sayılı kamımın 25 nci maddesiyle, millî 
şoseler üzerinden geçecek nakil vasıtalarından 
ayrı bir kanunla tâyin edilecek şekil ve nispet 
dairesinde yol vergisi alınacak tasrih edilmiş 
iken bugüne kadar üzerinde İşlenmemiş olan bu 
mevzuun ele alınarak, yolların yapılmasından 
ye tamirinden en fazla istifade temin eden ve 
yolların bozulmasında da en büyük âmil olan 
nakil vasıtalarından, başka memleketlerdeki 
emsali gibi, yol vergisi almak imkânlarının araş
tırılması ve bulunması da eneimıeninıisîee müm
kün görülmektedir. 

• 5. Zammın 1943 malî yılı yol inşa ve tamir 
İşlerine müessir olaımyacağı: Yol vergisinin 
arttırılması hakkındaki teklif kanuniyet iktisap 
etse dahî, zamdan elde-edilecek varidat 1943 
malî yrlı yol inşa ve tamirlerine tahsis ve sar-
folımr.mıyacaktır. Filhakika vilâyet hususî 
idare bütçelerinin mühim bir ekseriyeti tanzim 
ve tasdik olunmuş, önümüzdeki malî yıl içinde 
yapılacak yol işlerine ait programlar da mevcut 
varidata göre hazırlanmıştır. Vazifelerini biti
rerek dağılmış olan vilâyet umumî meclislerinin 
fevkalâde bir toplantıya davet edilerek 194f! 
malî yılı yol işlerine ayrılmış olan tahsisatın art
tırılması, munzam tahsisatın alâkalı merciler
ce tasdild epeyce bîr zamana mütevakkıf olup 
bu zaman zarfında inşaat mevsiminin hayli iler
lemiş olacağı ve zamdan hâsıl olan varidatın 
1943 malî yılı yol inşa ve tamir İşlerine müessir 
olamıyacağr kuvvetle muhtemel bulunmaktadır. 

Dahiliye ve Nafıa-vekilleri tarafından encü
mende verilen izahatta, yol vergisinin mahzur
ları gözönüne alınarak tarh ve tahsil usullerinde 
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tamamen yeni ve . mütekâmil esaslara istinat 
eden bir Şose ve. köprüler kanunu lâyihası ha
zırlandığı ve İcra Vekilleri Heyetine tevdi edil
miş olan lâyihanın bu devre içinde Yüksek Mec
lise sunulacağı, ancak mezkûr lâyihanın kanu-
ııiyet iktisabı uzunca bir zamana mütevakkıf bu
lunduğundan, o vakte kadar vilâyet hususi 
idarelerinin yol içlerini mümkün mertebe sıkın
tısız olarak ifa edebilmelerine imkân verecek 
olan kamın teklifinin kabulü muvafık olacağı 
ve zamdan beklenen varidatın da 8 - 9 milyon 
lira'raddesinde okluğu ifade edilmiştir. 

Yol'vergisinin ıslah ve tensiki hususunda 
yeni ve mütekâmil esasları muhtevi bir kamı ti 
lâyihasının Hükümetçe Yüksek Meclise arzedil-
mek üzere olduğunu nazarı dikkate alan cneü-
meninıiiî yukarıda mahzurları- tebarüz ettirilen 
bu zammın tatbikmdan ve bugünün malî ve iç
timai telâkkilerine uymıyan eski hükümlerin 
daha şiddetli bir şekilde yaşamakta devam ötme
sine mahal, vermektense hazırlanmışı- olan lâyi
hanın biranevvel Yüksek Meclisin tetkikine ar-
zcdilmesini temenni etmenin dalıa muvafık ola

cağı ve Eskişehir mebusu İzzet Avukan'm .tek
lifinin kanuniyetkesbetmesine mahal bulunma
dığı hususuna ekseriyetle karar vermiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bola V. 
Kastamonu 
T, Contan 

Antalya 

• M. M. 
Muğla 

//. Kitabet 
Aydm 

Kâtip 
İstanbul 

İP. Oymcn 
Balıkesir 

N. 12. Sümer Gl. 1İ, Alpman S. Örfjccvrcn 
.'Bitlis ' Bursa Edirne 

B. Osma Dr. S. Konuk M. N. Gündüsalp 
Giresun Hatay. İsparta 

A. Sayar II. 'Selçttff, M. Karaağaç 
İstanbul İstanbul İzmir 

II, Kurtel II. -Dikmen M. İtirfal " 
Kayseri . Konya Kütahya 

F. Baysal Dr. S. Irmak II. Pckcan 
Manisa Samsun Tokad 

I'\ Kıtrâoğlu M. A. Yörüîccr H. N. Kaşmir 
Tarbzon Zonguldak 

M, S. Anamur " E. Erişİrgü -
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Devlet Demiryolları ve limanları işletme umum mü
dürlüğü 1943 malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve BUİçe 

Encümeni menbaltası (1/3) 

T. C. 
Başvekâlet 27.11.1943 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü ' . . . ' • . • ' • • 
Sayı : 6/630 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

tcra Vekilleri Heyetince 27 . II . . 1943 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Devlet de-
. miryollan ve limanlan umum müdürlüğünün 1943 mali yıb Mitçe kamum lâyihası esbabı mucibe-

siyle birlikte sunulmuştur, ' . -
'Başvekil 

Ş; Saraçoğlu 

Umumî miitaJâa 

Devlet demiryolları' ve limanları Işletjme umum müdürlüğünün 1943 malî yılı için hazırla
nan muhammen bütçe varidat ve masraf cetvelleriyle kanun projesi ilişik olarak sunulmuştur. 

Tetkikinden de anlaşılacağı veçhile Devlet demiryolları işletme umum müdürlüğü hizmetlerin
de gün geçtikçe göze çarpmakta olan inkişaf 1942 ve 1943 yıllarında en yüksek derecesine varmış 
bulunmakta ve bu iki sene bütçelerinin varidat ve masraf hadleri itibariyle yüz milyon, lira ile 
ifade olunan bir vüsat ve ehemmiyet; iktisap eylediği müşahede kılınmaktadır. 

Bir taraftan harp halinin doğurduğu iktisadi vaziyetlerin, tesiriyle kara münakalâtının pek 
yüklü bir surette Devlet demiryolları işletmesine intikali ve diğer taraftan işletme ve tamir mal
zemesi fiyatlarının yükselişi ve memur ve müstahdemler hakkında koruyucu bir takım malî tedbir
lerin ittihazı zaruretiyle Umum müdürlüğün hem varidat membaları kabarmış hem masraf unsur
ları çoğalmış ve bu meyanda yeni tesisler büyük taahhütler ve:hizmet sahasının genişlemesi gibi 
sebepler de ayrıca masraf yekûnunu arttırmıştır.. 

Umum müdürlüğün yeni yıl bütçesinin tanziminde başlıca gözönünde tutulan nokta, gelir ve 
masraf kaynaklarının tam bir tevazünü içinde işletme faaliyetinin intizamla devamını temin et
mek olmuş ve bu maksatla gerek gelir ve gerekse masrafların tesbitinde mümkün olduğu kadar 
hakikatin ifadesine çalışılmış ve bittabi, gelecek yıllara ait tertiplerin de eksiltilmem esine âzami de
recede dikkaf. olunmuştur. 

Filhakika gün' geçtikçe işi.artan demiryolu işletmesinin memleket hizmetini gereği gibi başa
rabilmesi için bilhassa çok tedbirli davramlması ve temeli bir Devlet müessesesi örneği olarak hergün 
biraz daha sağlamlığmnı arttınimasi lâzımdır. Bu ise bir taraftan demiryolu personelinin iyi yetiş
mesi ve korunması diğer taraftan işletme hizmetinin sürat ve emniyetle ifası devasını ele almağı 
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icabettirir. İçinde bulunduğumuz müşkül dünya şartlarına rağmen bu gayenin tahakkukuna âzami 
gayret sarfcdilmektedir, • • 

1942 yılında Devlet demiryolları İşletme Umumi mü lürlüğü bu iki gayenin elde edilmesi bakı
mından oldukça mühim adım'lar atmış ve elindeki bütün imkânlarla bu yolda yürümekten geri dur-' 
maımşdar, 

lJeraonel için alınan tedbirler koruyucu ve yetiştirici olarak 2 türlüdür. Koruyucu tedbirler 
Yüksek Meclisin tasvibine iktiran eden muhtelif kanunlarla memur ve müstahdem lehine tenim 
olunan bir takım maddi menfaallardan ibaret olup aylık ve ücretlere yapılan zamlar, elbise 
yardımları, faal hizmet müstahdemini için İaşe mükellef iye tinin Umum müdürlükçe deruhte 
olunması, zirai faaliyetin arttirilmasi ve en «on olarak katar tahrik hizmetinde çalışan ve, yük 
ve yolcu muamelâtiyle iştigal eden faal memur ve müstahdemlere birer öğün parasız yemek veril
mesi ve işçilerle ailelerine nüfus basma (beş) lira ödenmesi gibi yardımlar bu cümledendir. Bu 
hizmetlerin Devlet Demiryolları bütçesine tahmil etliği munzam yük ise takriben 17 000 000 lira
dır ki bu da masraflarımızın % 16 sına tekabül etmektedir. 

Bundan başka İçtimai sahada da personel için faydalı olmak İmkânları araştırılmış ve ezcümle 
bu sene içinde inşaatı ikmal edilmiş olan Ankara Devlet Demiryolları hastanesinin faaliyete gir
mesiyle Devlet Demiryolları camiasına mensup memur ve müstahdemlerle aileleri İçin içtimai yar
dım kabiliyeti arttırılmış bulunmaktadır. 

Umum müdürlük binası da bu sene ikmal edilerek gittikçe büyüyen Devlet Demiryolları mer
kez teşkilâtının daha müsait bir şekilde yerleşmesi ve çalışması temin edilmiştir. 

Yetiştirici tedbirler moyanmda bilhassa pansiyonlar, sanat ve meslek okulları yer almaktadır. 

Sanat okulları bilhassa müessese için pek ziyade ehemmiyetli olan atelyeler ve eer servisimizin 
mutahassıs işçi ve ustaya olan ihtiyacını karşılamak ıııaksadiylc tesis olunmuştur. Eskişehir'de 
(500) çocuk bıı maksatla okula alınmış ve Sivas'la da (400) talebelik bir Sanat okulunun açıl
ması 1943 yılı bütçesinde derpiş olunmuştur, Aynca idarenin muhtaç olduğu yüksek mühendis, 
mühendis ve ten memuru gibi eleman yetiştirmek maksadiyle yüksek mühendis mektebinde ve 
Teknik okulunda okutturul makta olan talebe adedi de bu yıl (80) den (108) ze arttırılmıştır. 

Umum müdürlük binasının inşasından sonra boşaltılan eski bina İse 1942 yılından İtibaren 
bir meslek mektebi olarak teşkilâtlandırılmış ve lise derecesinde bir tahsil vermek suretiyle bil
hassa hareket servisinde çalışacak kalifiye elemanları yetiştirmek ödevi ile maaliyete konulmuş bu
lunmaktadır. 

Zaman, Kaman, açılagelmekle olan hususi kurslar ile de ayni şekilde mevcut personelin mes
lek bilgisini arttırıcı tedbirlerin alınması yolıınd;! ırarla yürünmekte ve ayrıca Avrupa'ya talebe 
yollanmak stıı-etiyle teknik sahada mütehassıs elamanların yetiştirilmesine çalışılmaktadır. 

Umum müdürlüğün demiryolu hizmetinin sürat ve emniyetle ifası bakımından aldığı tedbirlere 
gelince: . 

Bu konudan billıaslsa üst yapı, tesisat ve edevat bakımının büyük bir Önemi olduğu gibi, işletme
nin en zaruri ihtiyacı olan yedek ve müsteîılek malzemenin de daimî elde bulunması birinci 
plânda yer almaktadır. Bu bakımdan 1942 yılında ehemmiyetli adımlar atılmış ve Almanya'ya gön
derilen bir heyet marifetiyle demiryolu ihtiyaçlarını karşılamak üzere 19,5 milyon liralık malze
me, edevat, lokomotif, vagon, talom ve tezgâh vesaire sipariş edilmiştir. 

Bu ve esiri siparişlere mahsuben bu malî sene de 30 lokomotif, 648 muhtelif tipte yük vagonu, 
7 vinç vagonu, 10 furgon, 15 yolcu vagonu, 6 motorlu vagon ve römorkları, vinç, büyük ve küçük 
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yol malzemesi memlelcctimize gelmiş, ve muhtelif işletme ve tamir malzemesinin de bu günlerde 
memlekte gelmesine İntizar olunmakta bulunmuştur. 

Bundan başka İngiltere'den . 18. likomotif VÖ 540 yük vagonu gelmiş ve muhtelif ihtiyaçların 
tedariki çaresi aranmış ve ehemmiyetli miktarda demiryolu malzemesinin memlekte getirilmesi im
kânları elde edilmiş bulunmaktadır. 

.Ayrıca şebekenin lüzum gösterdiği bir takım tevsiat ve İngattt iğlerine de lızıla devam edilmektedir. 
Bu meyanda Haydarpaşa üst geçidi köprüsünün demir İnşaatı ikmal edibniş. ve tabliyesiyle im
lâsı iğlerine ve Ankara'da poliklinik binasıyla fişekhane istasyonuna, motorlu tren garajı ve Polatlı 
istasyon ve alimantasyon binası ve hattın muhtelif mahallerinde'de işletme ihtiyacı için lojman vesair bi
nalar inşaatına,.muhtelif tahkim ve takviye işlerine faaliyetle devam edilmektedir. 1942 yılında şe
bekenin muhtelif mahallerinde (21) kilometre tulinde poz ve talıkimat da yapılmıştır, Avrupa hattı 
iltisakını temin eden Meriç köprüsünün esaslı ingaatt ve Arda köprüsünün muvakkat inşaatı ikmal 
edilmiş ve Arda esas köprüsünün inşa ve montajına bağlanmıştır. Mersin ve iskenderun limanları
nın da Devlet Demiryolları idaresine intikal muamelâtı bn yıl içinde yapılmış ve mubayaa bedelleri 
de tamamiyle Ödenmiştir. 

Şu izahattan da anlaşılacağı veçhile Umnm müdürlük işletme emniyetini ve seyrisei'erin her hangi 
bir arızadan korunması bakımından alınması ve yapılması mümkün olan bütün tedbir ve çarelere 
zamanında ve elinde mevcut imkânlar nispetinde başvurmakta ve deruhde ettiği hizmetin devam ve 
bakasım azamî derecede garanti etmek yolunda gayret vo dikkatele mesai sarf etmektedir, 

1943 malî yılı için teklif olunan masraflara gelince : 

Dünya harbi başladığı yıldanberi memleketimizde ınnumi nakliyatın demiryollarına inhisar' 
etmesi sebebiyle tedrici bir surette, artan ijş hacmi karşısında evvelki seneler artış nispeti göz-
Önüne alınarak 1942 malî yılı içinde (25 000 000) tren kilometre yapılacağı düşünülmüş ve hesaba 
göre (77 580 000) lira miktarında masraf olacağı nazara almmış ise de malzeme ve elemeği fi
yatlarının mutedil hadlerini tecavüz ederek devamlı bir surette yükselmesi vo bilhassa idare 
mağazalarında biriktirilmiş olan malzeme stokunun azalmış bulunması, işletme ihtiyaçlarıtmı 
yüksek fiyatlı malzeme ile temini gerekmesi, bundan başka umumî İaş|C buhranı dolayısiyie tren
lerde ve deniz vasıtalarında çalışan ve yüklerin tertip ve tahrilri işlerinde fiilen hizmet gören 
memur ve müstahdemlerin mâruz bulundukları iaşe zorluklarını hafifleterek bunların ..iş randı
manlarını arttırmak maksadiylc 1942 malî yılı yarısından sonra hususi kanunlarla alınan hima
ye tedbirlerinden mütevellit olup bütçenin tertip ve ihzarında itibare olınmıyan munzam masraf
ların ifasına mecburiyet hâsıl olmuş ve bunun üzerino sonradan istenilen (23 098 000) lira 
munzam.tahsisat ve (1 500 000) lira fevkalâde tahsisat yüksek meclisçe kabul buyurularak bu 
idarenin 1942 malî yılr maftraf bütçesi yekûnu (102 178 000) liraya tezyit edilmiş bulunmakta
dır. 

4301, 4302, 4303 sayılı kanunlarla satın alınmış olan İskenderun ve Miersin limanları işletme 
masrafları karşılığı olarak Mersin-limanı için verilen (720 000) lira ve iskenderun limanı İçin tle 
Devlet limanları umum müdürlüğü bütçesine mevzu (695 000) lim vf; ;;atıu alma bedelleri olarak 
(1 000 000) lira ki, ceman (2 415 000) lira bu idarenin .işletme masraflarına eklendiği takdir
de masraf bütçesinin (104 593 000) liraya yükseldiği görülmektedir. 

İçinde bulunduğumu!: yılın ilk altı ayı zarfında alınan işletme neticelerine göre yapılan iş 
(11 000 000) tren kilometreye baliğ olmaktadır. Bu rakam biryıl evvelki tahminlere nazaran İşhacmi-
nin bir miktar düştüğünü görmekte ve bu da demiryollarına yüklenen nakil ihtiyacını tamamiyle kar
şılamak imkânlarının (Köraiîıvnizlük yüzünden) elde edilememiş olmasmdan ileri gelmektedir. 

Ayrıca nakliyat kesafeti dolayısiyle elde mevcut ve sonradan bir hayli zorluklar içinde mahdut 
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adette Avrupa'dan memleketimize getirtilebilcn muharrik ve müteharrik malzeme de dahil olduğu 
halde bütün vasıtaların mütemadiyen kullanılması ve işletilmesi, yağ stoklarının bitmesi ve matlup 
evsafta yağ temin edilememesi ve memleketimiz dahilinde imal ettirilen yağların da iyi vasıfta ol
maması vo mutlak olarak tamir malzemesinin tedarikindeki' imkânsızlıklar vesaire gibi sebeplerin 
tesiri altında makine ve vagonlar yıpranmış* ve bunların normal bakımının temini,pek çok güçlüklere 
uğramıştı!'. 

BIL ebeple tren seferlerinin tahdidi ve bir yok yoku trenlerinin lağvedilmesi zorunda kaimmiş ve 
aynı zamanda bazı mıntakalarda sorıııal marşandiz katarlarının seferlerini temin etmek de kabil ola
madığından bu suretle hamulenin birikmesi ve rotasyonun uaaması gibi izdirari bir durum husule 
gelmiştir. 

Bununla beraber memleketin umumî nakliyat ihtiyacını karşılamak vazifesini üzerine alınış bulunan 
Demiryolu idaresinin sistemli ve nizamlı bir çalışmasa sayesinde münakalâtın iyi bir şekilde bagarıl-
r̂nası mümkün olmuş' ve bu nakliyatın temini için uzak mesafelerden boş vagon getirmek mecburi

yetinde kalındığı'halde 1941 senesi ilk yarısında P/o 28. 42 olan vagon ütilizasyonunun 1942 senesi
nin aynı devresi zarfında % 30. 30 ayükseldiği görülmüştür'ki, bu da mevcut zorluklara rağmen ikti
sadi işletme şartlanılın gozönünde tutulduğu ve herhal ve karda âzami randıman almak gayesinin 
ihmal edilmediğini ispat eylemektedir. ' 

Dünya milletlerini bütün ağııitğı ile «anmış bulunan harp halinin memleketimizde de hissedilen 
sıknı tıkarını gün geçtütçe dalın büyük zorluklar doğuracağı şüphesiz olduğundan 1943 yılı bütçesi
nin tanziminde iyimser bir düşünceye yer vermekmûmkün olamamış ve gerek vagon ve lokomotif 
parkımızın ihtiyaeı karşılamayan mevcudu ve gerekse işletme, tamir ve yedek malzeme stokumuzun 
kifayetsizliği nazara alınarak önümüzdeki yıl içinde (22 000 000) tren kilometre yapılabileceği tahmin 
edilmiş ve normal işletme masraflarından bu hesaba istinat ettirilmiştir. 

Diğer taraftan demiryolu şebekesi ile irtibatı bulunan limanlar peyderpey Devlet Demiryolları 
ve .limanları umumî idaresi bünyesine girmekte ve bu sene için, de Mudanya ve Bandırma iskeleleriyle 
Hükümetçe inşa edilmiş .olan Susanoğlu iskelesi işletme haklarının devri ile bunların mezkûr İdarece 
işletilmesi program dahilinde bulunmakta okluğundan limanların işletme masrafları da tabii 
olarak demiryolu bütçesine yüklenmektedir. 

Bundan başka resmî elbise giymeğe mecbur (utulan personele parasız olarak verilmesi lâzım-
gelen elbiselerin miadında verİlebilıııesini temin fikri ile bir dikimhane tesisi ve işletilmesi derpiş 
edilmekte ve üst yapının en mühim aksamından bulunan traverslerin imali maksadiyle ormanlar
dan katedilen kerestelerin naklinde luınanılmak üzere kamyon işletmesinin ihdası düşünülmektedir. 

Gerek; zikredilen işletme hizmetlerinin ve-gerekse personel lehine olan 'mükellefiyetlerin kaıv 
şılıği da nazara alınarak 1943 malî yılı masraf bütçesi (100 000 000) lira olarak hazırlanmış, bu
lunmaktadır. _ , _ . • • 

TO*C;»*İ—.•;.""'~":™" """ "" "" 

1943 teklifini teşkil eden. İşbu (100 000 000) lira ile, geçen malî yıl iyin munzam ve fevkalâde 
tahsisatlar da dahil olluğu halde kabul buyıırıılumş rvlaıı (104 MÜ 000) liı.a arasında (1 407 000) 
lira bir tezayüt göze çarpmaktadır. 

1942 yılı1 bütçesi yukarıda bahsi• geçen fevkalâde ve ntımüam ııuıkellefiyetJonJeü ancak f>, 0 ay
lık bir masraf hissesine malik ve yeni yıl bütçesi ise bu müddetin tam bir senenin karşılıklarım 
muhtevi bulunduğuna göre aradaki farkın daha büyük olması icabederken, masraf kısmı'nda mü
him tasarruflar yapılmış ve mütevazin bütçe prensibine sâdık kalınarak masraf hadlerinin, gelir 
kaynaklariyle kavşılanabilceek bir dunumla bulunmasına bnhassa dikkat ulunmuş ve tetkiklerde 
daimî asgarî ihtiyaçlar göz önünde bulundurulmuştur. 

Harp senelerinde beynelmilel istatistik neşriyatı yapılmamakla olduğundan Umum müdürlük 
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ölçülere göre bu sene mukayesesini 
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bütçesine tahmil olunan 'masraf yekûnun beynelmilel 

• yapmak mümkün olamamıştır. 

Aneak 1943 tekliflerinin -geçen yıla nazaran terüp itibariyle mukayese edilerek masraflardaki 
.tezayüt ve tenakus nispetleri aşağıdaki tabloda gösterilmekle iktifa olunmuştur. 

. ., - * 

Şahsi masraflar 
Gayri şahsi masraflar (işletme 
masrafları) 
Mubayaa taksitleri • • 
Servet tezyitleri 
Trabzon - tran... 
V. ei kısım masrafları (Mubayaat) 
Merkez bankası ye diğer masraflar 

1942 bütçesinde 

Miktan 

26 714 000 

42 656 000 
5 609 481 

14 771 000 
309 400 

12 000 000 
2'533 119 

104 593 000 

% itiba
riyle V. 
yekûna 
nispeti 

25,55 

40.78 
5.36 

14.12 
0.30 

11.47 
2,42-

100 ; 

- • • 

Miktarı 

32 100 000 

50 634 000 
4 605 496 
9 302 000 

' 309 000 
Ö 000 000 

• 1 049 504 

106' 000 000 

1943 teklifinin 

% itiba
riyle U. % 
yekûna 
nispeti 

30,10 

47.72' 
4.44 

' 8.80 
0.30 
7.64 
1 

100 

'-j farklar 
— 

+ 
4,50 

7 
1 
5 

4 

Bu tablonun tetkiki neticesinde 1943 teklifinin şalisi masraflarında geçen seneye nazaran % 4,5 
ve gayri şahsi masraflarda % 7 nispetinde bir tezayüd olmuş ve diğer masraf unsurlarında ge
çen seneden daha aşağı hudutlarda kalınmıştır, 

. Şalisi masraflarla işletme masraüarındaki yükselmen in 'gerekçeleri ise yukarıda tafsil edilmiştir. 

İşletme masrafları 

Kısım : 1 

Bap : 1 (Şahsi masraflar) 

Fasıl : 1. Madde : 1. 
Daimî memur ve müstahdemler 

Masraf tertiplerine mevzu ücret ve yevmiyeler karşılığı hariç olmak üzere im madde iie teklif 
olunan tahsisat bütçe kanununa bağlı (C) işaret)! cetvelde memuriyet unvanlariyle derece ve 
adedleri gösterilen daimî memur ve müstahdemlere 2847, 3173 ve 365G sayılı kanun hükümlerine 
göre verilecek ücretlerin karşılığını teşkil etmektedir. , 

Yeni yıl teklifi geçen seneye nazaran (2 202 000) lira fazla olup bunun başlıca sebebi kadroya 
yapılan ilâvelerle geçen sene masraf tertibinden aylık ve üeret alan bir kısım memur ve müstah
demlerin bu sene esas kadroya nakledilmesindendir. Filhakika (C) cetvelinin tetkikinden de an-
laşılaeağt veçhile kadroda yapılan tezyitler (1954)kişiden ibaret olup bunun (257) si merkez daire
leriyle işletme merkez teşkilâtının, (72) «si yol servisine, (510) u cer servisine ve (492) si hareket 
servisine yapılan ilâvelerden ve (632) si de İskenderun ve Mersin limanları memur ve müstahdem
lerinin bu kere (O) cetveline ithal edilmesinden mütevellit bulunmaktadır, 

Esas itibariyle kadroya yapılan ilâveler : 

a) Bu yıl içinde satın (Umacak muharîk ve müteharrik edevatla munzam katarlar tertip ve 
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tahriki mümkün olaeağından bu katarlarda çaktırılmak üzere cer ve hareket personeli yetiştiril
mesi ve yeni teşekküllerin idare bünyesine İltihak etmesi dolayısiyle merkez daireleri kadrolarının 
takviyesi zaruretinden; 

b) Son zamanlarda parça nakliyatının artması dolayısiyle işi pek çoğalmış bulunan ambar
ların gerek memur ve gerekse bekçi bakımmdantakviyesi mecburiyetinin hissedilmesinden; 

e) Alelıtlak istasyon, katar, cer personelinin azlığı dolayısiyle her üç, sınıf memurun birkaç 
senedenberi beşer kudret, ve tahammülünün fevkinde devam edegelen mesailerini tahfif makstı-
diyle bu kadroların takviyesine; 

d) Demiryolu nakliyatında artan iş karşısında münakale emniyetinin temini İçin mevcut ıırn^ 
rakabe elemanlarının kâfi gelmemekte olduğu görüldüğünden teftiş heyetinin behemehal tak
viyesine; 
lüzum hâsıl olmasından ileri gelmektedir, -,','- • ' 

Tahsisat, itibariyle farkların izahına gelince: . . . . 

1. Kadro ilâveleri 1 131 000 
2. Masraf tertibinden yapılan münakaleden 701 000 ; 
3. Terfi ve kademe zamları 370 000 

2 202 000 liradır. 

Fasıl i l - Madde: 2 
Muvakkat tazminat 

2847 sayılı kanunun 5 nci maddesi hükümleri dairesinde verilmekte olan Ankara mesken tazminatı
na karşılık olan bu madde tahsisatı geçen seneye nazaran; Ankara Gar ye ambarlariyle, Ankara 
Lokomotif deposunda, elektrik santralı ve motorlu tren deposunda çalıştırılacak memur ve müstah
demlerin, merkez ve 2 nci işletme kadrosunun takviyesi zaruretine binaen 61 000 lira bir fazla-
siyle teklif olunmuştur. 

Fasıl: 1 - Madde: 3 
Muvakkat memur ve müstahdemler 

Trafiğin kesafet peyda ettiği mevsimlerde ve işlerin kadro İle başarılması mümkün olamayan hal
lerde cer ve hareket gibi faal servislerle, icabında muvakkat işler İçin Umum müdürlükçe hariçten 
hizmete alınacak muvakkat memur ve müstahdemlerin ücret ve yemiyelerine karşılık olan bu madde 
tahsisatı (40 000) lira olarak teklif edilmektedir. 

Fasıl: 2 - Madde: 1 
Daimî memuriyet harcırahı 

Bu madde tahsisatı yeniden idare hizmetine alınan veya daimî vazife île başka bir yere gönderi-
len veya getirtilenlerin tekaüt olunan ve idarî veya sıhhi sebeplerle hizmetlerine nihayet verilmek su" 
retiyle idareden ayrılacak memur ve müstahdemlere, nizamnamesi hükümlerine. göre verilecek harcı
rahlara mahsus olup gerek geçen seneki tahsisatın kifayetsizliği ve gerekse harcırahlara yapılan % 
50 zam dolayısiyle (17 000) lira arttırılmıştır. 
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Fasıl: 2-Madde: 2 

Muvakkat memuriyet harcırahı 

• Mezun ve hasta, bulunanlara vekâlet etmek veya görülecek lüzum ve ihtiyaca binaen şebekemiz da
hilinde ve jnmhtolîf merkez tcşkilâtiyle gar- ve İstasyonlar ve diğer teşkilâtın mevcut bulunduğu ma
haller arasında çoğalan işlerimizin süratle yürütülmesi ve başarılması için o mahal personelinin 
takviyesi ınaksadiyle yapılacak muvakkat nakillerden dolayı tahaklaık edecek harcırah ve vekâlet 
harcırahlarının kargılığı olan tahsisat bu madde ile teklif olunmuştur. Harcırahlara yapılan zam 
dolayrsiylc geçen seneye nazaran (28 000) lira bîr fazlalık göstermektedir. 

Fasıl: 2 - Madde: 3 
Devir ve teftiş harcırahı 

Eu madde ile istenilen tahsisat İdaremizin teftiş ve murakabe vazifesini ifa ile mükellef bulu
nan unsurların yapacakları devir ve teftiş harcırahlarına karşılıktır. 

idare, tesisat ve teşkilâtının iyi bir halde bulundurulmasını ve seyrisefer emniyetini temin bakı
mından murakabe edilmesi icabeden işletme iğlerinin fevkalâde zaman icabı daha sıkı bir surette kon-
trola tabi tutulmasına zaruret vardır. Bu da, murakabeye memur olan elamanların takviyesi ve 
teftiş turnelerinin arttrrılmasiyle kabil olabileceğinden gerek bu maksatla ve gerekse % 50 zam do-
layısiylc İm nevi harcırah tnhsissttı geçen seneye nazaran (251 000) lira arttırılmıştır. 

Fasıl: 3 - Madde: 1 
Ecnebi memleketlere gönderilecek talebe ile memur ve müstahdemlerin ücret, masraf ve harcırahları 

Bu maddeye mevzu tahsisat, demiryolculuğun mulıtolH" branşlarında tahsil ütmek üzere ecnebi 
memleketlere gönderilen talebenin 1943 yılında datahsiline devam ettirileceği gibi bu yıl için de Afv-
liıpa'ya aynı maksatla talebe gönderilmesi istenilmekte olduğundan bunlara verilecek tahsisatın bir 
senelik tutariyle okul ücretleri ve muhtemel sıhhî masraflarının ve bu sene içinde yurda dönecek 
olanların dönüş harcırahlarının karşılığrnı teşkil etmektedir. ; 

Hâlen tahsilde bulunan 27 talebenin 
Bir senelik tahsisatı 
Oknl harcı 
Muhtemel sıhhi masraflar 

27X 95X12 = 30 780 
27X250 = 6 750 
27X 50 = 1 350 

38 880 38 880 

Yeniden gönderilecek 50 talebe için 
Talebenin bir senelik tahsisatı 
flidiş harcırahı 
Okul harcı 
Muhtemel sıhhi vardım 

50 X 95X12 
50X250 
50X250 
50 X 50 

=57 000 
= 12 500 
= 12 500 
= 2 500 

84 500 84 500 

•(& Saym: 42) 
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Yol servisi hesabına 3 ü İngiltere'ye ve 7 si 
Almanya'ya olmak üzere 10 talebenin tahsile gön
derilmesi mukarrer bulunduğundan : 

Gidiş, harcırahı 
Okul harcı 
Aylık tahsisatı 
Sıhhi yardım 
Talebelerin dönüş harcırahı 

10X250 = 2 500 
10X250 = 2 500 
10X 95X12=11 400 

. ıox 50 = 500 
13 5 320 

22 220 
ZZ 3 Z ^ Z 

Hepsi 145 600 

Bu -suretle bu madde tahsisatı geçen seneye nazaran (67 100) lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

Fasıl : 3 - Madde : 2 
Ecnebi, mütahassısların ücret ve masrafları 

inşaat işlerimizin çoğalmış bulunması1 itibariyle halen mevcut ve müstahdem iki ecnebi mütehas
sısa ilâveten 4 mütehassıs daha alınması zaruri görüldüğünden hu madde tahsisatı geçen seneye 
nazaran (55 000) lira fazlasiyle istenmektedir. 

' Fa'srl : 3 - Madde : 3. 
Yüksek mühendis mektebiyle teknik okuldaki idare talebesinin masrafları 

İdareye yüksek mühendis, mühendis ve fen memurları: gibi elemanlar yetiştirmek maksadiyle 
1943 malî yi'h içinde Yüksek mühendis mektebiyle teknik okulda idare hesabına (108) talebe okut-
turulacaktır. 

Bunların her biri için senede (800) lira masraf yapılmakta olduğundan bu madde için 
(86 400) Hra tahsisat teklif edilmektedir. Geçen seneye nazaran görülen (23 900) lira tezayüt 
hem talebe adedinin arttırılmasından ve hem degıda maddeleri fiyatlarının yükselmesinden ileri 
gelmektedir. 

Fasıl : 4 - Madde 1 
Memur ve müstahdemlero verilecek ikramiye 

Harp buhranının doğurduğu ağır şartlar altında her türlü mahrumiyetlere katlanmak suretiyle 
normalin üstünde bir mesai ve enerji sarfeden ve zaman zaman tekevvün eden tabii hâdiselerin te
siriyle görülen sel tahribatı, ray çatlaması, heyelan, kar ve saire gibi arızaların izalesi uğrunda 
mücadele ederek işletmenin inkıtaa uğramamasına büyük bir feragatla çalışan ve bu suretle millî 
demiryolculuğun itilâsına hadim olan demiryolu memur ve müstahdemlerinin bu faaliyetlerinin 
devamım teşvik ve idare ile rabıtalarını takviye eylemek gayesiyle içlerinden takdire lâyık olan
larının ikramiye ile taltifi için geçen sene kabul buyurulmuş olan (330 000) liralık tahsisata 
(120 000) lira munzam tahsisat verilerek bu madde tahsisatı (450 0.00) liraya iblâğ olunmuştur. 

Yukarıdaki sebepler dolayısiyle bununda kifayet etmediği görüldüğünden bu yıl için (50 000) 
lira fazlasiyle (500 000) lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 4 - Madde : 2 
KÖnıür tasarruf ikramiyesi 

Bu madde igiu geçen sene verilen tahsisat kâfi gelmekte olduğundan aynen teklif olunmuştur, 
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Fasıl : 4 -- Mladde : 3 

2847 sayılı kanunun 9 ncu maddesi mucibince verilecek tazminatlar 

Mezkûr kanunun 9 ucu maddesine müstenit bulunan nizamname hükümleri dahilinde aktif per
sonele verilmesi gereken hizmet taznıinatmnı karşılığı bu maddeye konmuştur. 

Demiryolu edevatının bakımı için bu idareninen ziyade muhtaç olduğu rezidü yağı ve saire 
gibi müstehlek malzeme stokları kalmamıştır. Hariçten tedarikine de imkân olmadığından bu mal
zeme yerine yerli ve kalite itibariyle daha düşük yağların kullanılmasına mecburiyet hasıl olmuş 
ve vagon dingillerinin yanmasını önleyerek seyrüseferin emniyetini temin bakımından baskıcı 
ve yağcı gibi tren personelinin çift çalıştırıhnası gerekmiştir. Aynı sebeplerin bu sene de devam 
edeceği nazara alınarak tahsisat geçen seneki gibi teklif olunmuştur. 

Fasıl: 4 - Madde: 4 
1 2847 sayıl: kannnun 9 ncu maddesi mucibince verilecek sair tahsisat ve tfıli ücretler 

Bu madde tahsisatı ev kirası, su doldurma ücreti, fena hava tahsisatı, gişe, teuısiliyc ve fazla 
mesai, munzam tahsisat namlariyle bunlara müstahak peıfctonele nizamname hükümleri dahilinde ve
rilmesi gereken tâli ücretlerin karşılığını teşkil etmektedir. 

Kendilerine hizmet evi tahsisi icabeden memurların artması iklim icabı olarak fena hava tahsi
satının sıhhi bakımdan merzaği mıntaka olduğu tesbit edilen yerlere de teşmili, yolcu ve eşya nakli
yatının mühim bir nispette artması üzerine istasyon ve ambarlarda yeni gişeler açılması gibi sebep
lerle bu nevi masraflar da tezayüt edeceğinden geçen seneye nazaran (119 000) lira fazla tahsisat 
istenmektedir. 

Fasıl: 4 '- Madde: 5 
4178 sayılı kanunun 3 ncü maddesi mucibince verilecek çoeuk zammı 

Dört ve daha fazla çocuklu olan memur ve müstahdemlere çocuk zojmmı verilmek üzere geçen 
sone 4178 sayılı kanunla kabul edilmiş olan zamlar karşılığı bu sene çok çocuklu memurların:adedi bir 
miktar artmış olduğundan (2 000) lira arttırılmıştır. 

Fasıl: 4 - Madde: 6 
4178 sayılı kanunun 9 neu maddesi mucibince verilecek yakacak zammı 

İdarenin 4 ve 10 ncu işletme mmtakalarmda rakımı 1500 ve daha yukarı olan mahallerde daimî 
memuriyetle vazife gören memur ve müstahdemlerimize verilmesi gereken yakacak zammı karşrlığı 
bu maddeye tahsisat olarak vazedilmiştir. Bu nınıtakada çalışan personelin takviye edilmiş olmfusı 
itibariyle tahsisatın (4 000) lira miktarında arttırılması ieabetnıektedir. 

Fasd.: 5 - Madde: 1 
Memur ve müstahdemlerin melbusat ve işçilerin tulum bedeli 

Resmî elbise giymeğe mecbur tutulan memur ve müstahdemlere senede bir kat elbise ile bir çift 
ayakkabı ve bir kasket ve iki senede bir palto, ayrıca işçilere de birer tulum ve yol amelesine de 
tip köylü elbisesinin parasız olarak verilmesi geçen sene bütçe kanunu ile kabul buyurulmuş olduğun
dan bu sene için !dc <W nıadde ile geçen seneye nazaran (308 000) lira fazlasiyle bir tahsisat isten
mektedir. 

Bu tezayüt giyim eşyası fiyatlarının yükselmesi ve aynı zamanda personel adedinin artmasiylc 
Im&ule gelmektedir. 

Bu yıl içinde idarece tesis ve işletilmesi derpiş olunan dikimevi mütehassıs ve müstahdemlerinin 
ücret ve masrafları da bu tahsisattan tesviye ve malısup edilecektir. 
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Fasıl: 5-Madde: 2 

Tekaüt, dul ve yetim maaşları 

4178 sayılı kanun gereğince verilmesi lâzımgelen fevkalâde zamda dahil olduğu halde tekaüt, dul 
ve yetim maaşlarının, karşılığını teşkil eden bu madde tahsisatı geçen senenin aynı olarak teklif 
edilmiştir. 

Fasıl: 5-Madde: 3 
2454 sayılı tekaüt sandığı aidatiyle maluliyet karşılığı 

İdarenin 2454 sayılı Tekaüt sandığı kanununun 5 ve G ncı maddeleri gereğince daimî ve müscceel 
memur ve müstahdemler ücretlerinden % 5 olarak yapılmakta olan tekaüt aidatı tevkifatı ile % 1/2 
maluliyet karşılığı olarak idarece sandığa ödenmesi icabeden meblâğ bu madde tahsisatından sarfcdil-
mektedir. 

Mersin ve İskenderun limanlarının idareye raptı ve diğer servis kadrolarına yapılan ilâveler dola-
yısiyle 1 nci faslın 1 nci maddesinden ve masraf tertibinden ücret alanların artması ve bn sene 
içinde tescil edilecek memur ve müstahdemler istihkakından kesilmeğe başlanacak aidatla kıs
men terfi edecek ve kısmen kademe zammı alacak olanların ücretlerinden alınacak aidat farkla-
riıi'i karşılamak üzere bu tahsisatın geçen yıla nazaran (300 000) lira fazlasiyle teklifine zaruret 
görülmüştür. 

Fasıl : 5. - Madde : 4 7"' '~~ ' '"• _ ^ 
İdare hizmetinden çıkarılanlarla kazaya uğrayanlara ve ailelerine nizamname mucibince verilecek 

tazminat 

Harcırah, tazminat ve tahsisatlar nizamnamesinin 1 nci faslındaki hükümler, dairesinde idare 
hizmetinden çıkarılanlara veya kazaya uğrayanlara veya ailelerine verilen tazminat karşılığım 
teşkil eden bu madde tahsisatı geçen senenin ayni olarak teklif edilmektedir. 

Fasıl : 5. - Madde : 5 
Sanat okulu masraflarına yardım 

Muharrik ve müteharrik edevatın büyük, orta, ve cari tamirlerini yapan büyük atölyelerin 
ve işletme depolarının sanatkâr işgi ihtiyaçlarım karşılamak gayesiyle tesis edilmiş olan Eskişehir 
Sanat okulumuzda demiryolu tekniğine uygun ve atelyelerde müfit eleman yetiştiı ilmekte olduğun
dan hu yıl burada okuyan talebeler adedinin arttırılması ve Sivas'da da şimdilik nihari 2 nci bir 
Sanat, okulunun açılması düşünülmüş ve bu madde tahsisatı (760 000) lira olarak teklif olun
muştur. 

Geçen seneye nazaran görülen (494 520) lira tezayüd Eskişehir okulunda okuyan 424 talebe
nin (500) ze çıkarılması, hayat pahalılığı sebebiyle yiyecek maddeleriyle giyecek eşya ve ders 
levazımı fiyatlarının yükselmesinden hâsıl olan fiyat farkı ve Sivas okulunun tesis ve bir senelik 
faaliyeti için yapılacak masraflar karşılığının teklif e ithal edilmiş olmasından tevellüt etmektedir. 

Fasıl :5-Madde :0 
Mektep bulimmıyaiı yerlerdeki memur ve müstahdem çoeuklarmnı tahsil masraflarına yardım 

Vazifeleri icabı olarak mektep bulunmıyan mahallerde çalışmakta ve pek çoğu az ücret al
makta olan memur ve müstahdemlerin çocuklarım tahsilden mahrum bırakmamak suretiyle hem 
kendilerinin ve hem de memleketimizin kültür sahasında ilerleme ve tekâmülüne yardım etmek ve 
aynı zamanda bir çoğu ara istasyonlarda ıssız yerlerde feragati nefisle çalışan demiryolcularını 
mânevi bir rabıta ile idareye bağlayabilmek amaciyle çocuklarının Eskişehir ve Konya talebe 
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pansiyonlarında okutturulmakta olduğu malûmdur. Bunların tahsil masraflarına ibarece yapıl
makta olan yardım masraflarını karşılıyan bu madde tahsisatı geçen seneye nazaran,: gıda mad
deleriyle kumaş ve malzeme fiyatlarında vâki yükselmeden mütevellit fiyat farklarının nazara 
alınmış olmasından dolayı (35 800) lira miktarında arttırılmiştır. 

Pansiyonların idare ve işletme esaslarına müteallik talimatname mucibince talebe velilerinden 
alınmakta olan pansiyon ücretleri varidat bütçemizin 4 neü faslına kat kaydedilmektedir. 

Fası l : 5 -Madde : 7 
Demiryol meslek mektebi ücret ve masrafları 

idarenin yol, cer ve hareket servislerine meslekî malûmatla mücehhez memurlar yetiştirmek 
üzere geçen sene Ankara'da .lise derecesinde yatılı biı meslek mektebi tesis edilmişti. 

Mektebin talebe mevcudu bu sene (240) a baliğ olacağından bunların iaşe ve melbusat mâs-
raflariylo okul için gerekli tedris malzemesiyle ders kitapları bedeli ve lâboratuvar ile sair tesi
satın temini zararı bulunduğundan bu madde tahsisatı geçen seneden (248 000) lira fazfiasiyle 
teklif olunmuştur. 

Fasıl : 6 - Madde : 8 
İlâçlar, sıhhi imdat kutuları masrafları, memur ve müstahdemlerle ailelerine sıhhi muavenet, ce

naze ve sıhhi levazım, nakliye ve sıhhi tedabir masrafları 

Memur ve müstahdemlerin sıhhi bakımları için yapılan mualeee, tedavi, sanatoryom, mütahas-
sıs ücretleri ve dış tedavi masrafları, lâboratuvar tahlilleri, hastahaneler, cenazeler, sılıhi nakliye 
ve sıhhi tedbir masraflariyle trenlerde bulundurulan sdıki imdat kutuları için ihtiyar edilecek 
masraflar bu madde talısisatmdan kargüanmaktadır. Geçen seneye nazaran görülen (167 930) li
ra tezayüt yeni hastanenin tam kadro ile faaliyete konulmuş olması ve tıbbi malzeme ve gıda mad
deleri fiyatlarının yükselmesinden mütevellit bulunmaktadır. Buna mukabil memur ve müstah
demlerden % 2 hesabiyle alınmakta olan sıhhiye aidatı miktarı da (530 000) liraya baüğ olmak
ta ve bu hasılat varidat bütçesinin 3 ncü faslına irat kaydedilmekte olup teklif edilen tahsisat 
almmakta olan aidat tutarının dununda kalmaktadır. 

Fasıl J .5 - Madde : 9 • 
: ' ' . ' • • ' . Demiryolları spor teşekküllerine yardım 

Memleket bünyesinde önemli bir yer almış bulunan spor faaliyetinin inkişafına kendi memur 
ve müstahdemlerimiz ve vasıtalarımızla yardım etmek idaremizin içtimai bir vazifesi olmakla be
raber 3530 sayılı beden terbiyesi kanununun 21 nei maddesi hükümlerde de tahmil edilmiş bir 
mükellefiyet olduğundan bu teşkilâta ait kadro ve masraf karşılıkları umum müdür
lük bütçesinin ait olduğu tertiplerine ilâve edilmiş ve bu madde tahsisatı yalnız muhtelif işlet
melerdeki Demirspor teşekküllerine nakdî yardım için teklif edilmiştir. , 

FasU : 5 - Madde : 10 
Katarlarla deniz vasıtalarında çalışan ve hamulenin tertip ve tahrikiyle bilfiil alâkalı me

mur ve müstahdemlerin iaşe masrafları 

Katarlarda ve deniz vasıtalarında çalışan ye yüklerin tertip ve tahriki işlerinde fiilen hizmet gö
ren memur ve müstahdemlerin mâruz bulundukları iaşe zorluklarını hafifletmek ve yaptıkları 
ağır ve meşakkatli işe dayanabilmelerini temin etmek maksadiyle bilfiil çalıştıkları günlerde ve 
günde bir defa olarak parasız yemek verilmesi ve yemek pişirilmiyen yerlerde bu istihkakın ay
nen verilmesi munzam tahsisat kanunu ile kabul edilmiş ve 1942 malî yık 5 aylık itiyacına karşı
lık olarak 5 nei fasla eklenen 10 ncu madde ile (950 000) lira fevkalâde tahsisat verilmiştir. 

( S. Sayısı: 42 ) 
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önümüzdeki yıl içinde aynı iktisadi şartların ve iaşe zorluklarının devam edeceği tabii görül

mekte olduğundan sözü geçen memur ve müstahdemlerin senelik iaşe ihtiyaçlarını temin etmek 
üzere bu madde ile (1 704 750) lira tahsisat teklif olunmaktadır, 

Fasıl: 5 - Madde: 11 
430G sayılı kanun mucibince verilecek giyim eşyası bedeli ve bilûmum masrafları 

Bir defaya mahsus olmak üzere Hükümetçe sabit gelirli memur ve müstahdemlerin kendileriyle 
eşlerine gelirlerinin miktarına göre verilmesi mezkûr kanunla kabul buyurulmuş olan elbiselik ku
maş ve ayakkabı gibi giyim eşyası bedelinin bir kısmı geçen sene bütçesine fevkalâde tahsisat 
alınmak suretiyle 1 o inin edilmişti. Bu kere teklif olunan (500 000) lira tahsisat mütebaki kısmının 
karşılığı olarak istenmektedir. 

Fasıl: 6 
Tahmil ve tahliye ücret ve masrafları .•• - . • 

Ticari eşyanın istasyon ve ambarlardan vagonlara yükletilmesi ve vagonlardan boşaltılması 
ve limanlarda gemilerden deniz vasıtalarına aktarması ve bu vasıtalardan gemilere yükletilmesi 
için çalıştırılan ve kadromuz karşılığı olmıyan muvakkat amele ve hamalların ycvmİyeleriyle bu 
işlerin ihale suretiyle mütaahhitlere yaptırıldığı hallerde ödenecek olan paralar bu fasıl tahsisatın
dan sarf ve mahsup edilmekte ve bnna mukabil mal sahiplerinden alman liman, rıhtım, hamaliye 
ve saire gibi ücretler de bütçenin varidat kısmına irat kaydedilmektedir. 

fîeeen seneye nazaran görülen (754 750) lira fazlalık iskenderun ve Mersin limanlarının yükle
me ve boşaltma masraflariyle amele ve hamal yevmiyelerinde vaki yükselme dolayısiyle-nazara 
alman farktan tevellüt etmektedir. 

Bu madde tahsisatı miitehavvil olarak istimal edilmektedir. 

İkinci bap 
Gayri .şahsi masraflar 

Fasıl: 7 - Madde: 1 
Matbu evrak ve kırtasiye ile mecmua bedeli ve-demiryolları dergisine yardım 

Umum müdürlüğe bağlı bilûmum'merkez ve taşra teşkilâtının kırtasiye ve matbu evrak ihtiyaç
ları ile demirbaş mahiyetinde olmıyan hizmet talimatnamelerinin tabı ve tecdit masrafları, abone 
olunan gazete ve mecmuaların bedelleri ile dcmiryollar dergisine lüzum görüldüğü takdirde yapıla
cak yardımları ihtiva eden bu madde tahsisatı geçen seneye nazaran (50 000) lira bir fazlalık 
göstermektedir. 

Bu nevi masrafların icrasında âzami tasarruf fikirleri hâkim olmakla beraber devam eden 
dünya harbi yüzünden kâğıt ve tabı için lâzım olan mürekkep, boya ve sair malzemenin fiyatla
rında görülen yükselme masrafın o nispette artmasını mucip olmaktadır. Diğer taraftan Mersin 
ve İskenderun limanlarında idareye ilhakı üzerine bu mahiyetteki masraflar da husulü tabii olan 
tezayüt nazara alınmıştır, 

Fasıl : 7 - Madde : 2 
Binaların, muharrik ve müteharrik edevatm tenvir, teshin, mahrukat, yağ ve sair müstehlek 

mevat masrafları 

Kütün işletme müstehlek malzemesinin temin, sarf ve istihlâkine mahsus olan bu madde mas-
rufları için de en başta lokomotiflerin ve atelyelcrin kömür istihlâki gelmektedirki bu nevi mas
rafın artmasına tesir icra eden sebeplerden birini kömür havzasından temin edilen kömürlerin ev-
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safımla mevcut tenakus, diğeri de kömür fi yatları iv n yükselmesi teşkil etmekticdir. 

1. — 1942 malî yılı büfesinde kömür sarfiyatı talimin edilirken % 30 - 40 nispetinde krible ve 
18/50, 10/18 cinsinden müteşekkil rekompoze kömür tedarik edilebileceği nazarı itibara aiıhmış 
ve İm masrafın hesabında istenilen vasıfları İmiz kömür esas ittihaz olunmuştu. 

Halbuki geçen yılın birinci 6 ayı içinde kömür havzasından bu cins kömürler yerine % 23.89 
krible ve tüvenan ve 4.89 briket kömürü verilmiş. ve ihtiyacın bir kısmı da linyit ocaklarından te
min olunmuştur. 

Lokomotiflerde bu vasıftaki kömürlerin kullanılmasına zaruret hâsıl o'lunca kömürün, teknik 
sebeplerle kül nispeti de % 11 den % 14 e yükselmiş ve bitiabü kömür sarfiyatı da İm nispette 
artmıştır. Evvelki sene içinde beher tren kilometreye 24 kilu isabet etmekte iken bu yıl lâzım olan 
kalori ye cer kuvvetinin istihsali için vasati olarak 26 kilo sarfedilmiştir. 

1043 yılında (22 000 000) tiren kiloıııcre iş yapılacağı tahmin edilmekte olduğuna göre kömür
lerin tamamen Ereğli o'larak alınması mümkün olduğu takdirle kömür sarfiyatının (632 000) tona 
baliğ olacağr anlaşılmaktadır. 

lîu kömürlerin 4sc tamamen Ereğli, olarak verilmesi de mümkün olamıyacağmdan bir kısminin 
linyit kömürü olarak alınması zaruri ve bu cins kömürün kalori İtibariyle bir tonu (666) kilo 
Ereğli 'kömürüne muadil bulunduğundan bunlar arasındaki kalori farkı nispetinde fazla bir mik
tarda linyit kömürünün tedarik ve sarfı çaresiz bulunmaktadır. Şu hale göre kömür sarfiyatımız: 

550 000 Ereğli 
40 000 Çeltik - •'' ' ; '*' ' • ' ' 
85 000 Linyit "' " ~ ~''""' 

675 000 Tona baliğ olacaktır ki kömürün vasfında mevcut saik (43 000) ton miktarında fazla 
bir kömür istihlâkini intaç, eylemektedir, 

2. — 1941 yılında beher tonu 13.62 liraya alınmakta olan Ereğli kömürünün fiyatı 1942 malî 
yılının ilk yarısında 18 liraya ve ikinei yarısında 21 ve mütaakıbeıı 24 liraya kadar yükselmiş 
vo keza linyit kömürünün fiyatı da mahsus bir tereffü istidadını göstermiştir. 

Halen Ereğli kömürünün fob fiyatı 23,18 lira raddesinde olup buna muhtelif limanlarda, 
demiryolu şebekesine sevk ve tevzi edilmek üzere denizyolu ile nakledilecek olan mühim bir mik
tarının nakliyesi ve sigortası ve zayiat karşıhğı da naaaıı dikkate alınarak kömürün maliyet fi
yatı 25.35 lira tesbİt edilmektedir. 

( S. Sayısı : 42 ) 
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Yalnız lokomotiflerde sarfedilecck kömür: 

Miktarı ve tutarı 

Ereğli 484 000.X 25.35 = 12 274 400 
Çeltik 40 000 X 600 = 240 000 
Linyit 60 000 X 19.18 = .1 150 800 

584 000 13 665 200 

Buna alimantasyon ve sn tasfiye tesisatı için kömür dahil, elektrik, gaz, 
üstüMi, fayraplık odun, kireç ve soda masrafları karşılığı olarak 
Vagon ve lokomotif dingil yağları ile sürşof yağ: ve tenvir, teshin mas
raf r olarak 
işletmelerin tenvir, teshin, gaz, benzin, mazot ve sair müstehlek- movat 
bedelleriyle bu maddeden üeret alan depoların tahmil vo tahliye amele-
leriyle kömür müteahhitlerine ödenmekte olan tahmil ve taıhliyc ücretle
ri, şirket ve belediyelere ödenen elektrik sarfiyatı, müscceeî amelelerin 
iaşe masrafları 
Umumî idare binasiylc işletmelerin kaloriferleri için senelik kok kömürü 
ihtiyacı 
Haydarpaşa^ Ankara, Alsancak ve Sirkeci elektrik santralleri işçi ve 
amelelerinin aylık ücretleriyle iaşe masrafları (aile zammı dahil) 

Cer servisinin bu maddeden ihtiyacı yckıinıı 

Yol şubelerinin tenvir ve teshin ve müstehlek malzemesi için 
İstasyon ve ambarlarda sarf olunacak tenvir ve teshin malzemesi 
Kısım tababet ve eczanelcriylc hastaneler tenvir ve teshin masrafı • 
Haydarpaşa, Derince, İskenderun ve Mersin limanlarının tenvir, teshin ve 
müstehlek malzeme masrafı 
Merkez daireleriyle işletme merkez teşkilâtının nıüstehlek masrafları 

Hep isi 

Şu suretle bu tertibe giren masrafların geçen seneye nazaran (6-654 000) lira arttırıldığı gö
rülmektedir. ^ 

Yukarıda, izah edildiği veçhile kömürün ov^af ve fiyat farklariyle diğer müstehlek malzeme 
fiyatlarında görülen yükselmeler bu tezayüde müessir bulunmaktadır. 

Fasıl : 7 - Madde : 3 
Bilet matbaası ücret ve masrafları 

Bilet tabı işlerinde istihdam edilen işçilere ait ücretleri ve bilet tabı için yapılacak masrafları 
ihtiva etmektedir. 

Fasıl : 8 - Madde : 1 
Demirbaş eşyanın bakım ve tecdidi 

Seneden soneye artmakta olan istasyon ve ambarlarla depo ve atölyelerde, işletmeler teşkilâ-

( S. Sayısı : 42 ) 

13 6G5 200 liraya ba
liğ olmak
tadır. 

211 200 

1 385 000 

1 558 000 

45 600 

135 000 

17 000 000 

461 720 
300 000 
. 34 000 

225 080 
56 700 

18 077 500 
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tında bulunan demirbaş eşyanın hüsnü halde bulundurulması ve uzun zaman istifade edilmesini 
teminen bakım ve tecdit masrafları karşılığıolan bu madde tahsisatı geçen seneye nazaran 
{105 000) lira fazlasiyle teklif edilmektedir, 

Fasıl : 8 - Madde : 2 . 
• Ü s t yapının bakım ve tecdidi 

Balast ile ray, travers, küçült: yol malzemesi ve makaslardan müteşekkil bulunan üst yapr-
nm bakım ve tecdidi masraflarının elemeği ve malzeme sarfiyatına karşılık olarak bu madde 
işin (12 406 000) lira tahsisat teklif edilmektedir. 

Geçen seneye nazaran munzam tahsisatta dâhil olduğu halde (2 227 000) lira bir fazlalık var
dır. Bu tezayüde 4356 sayılı kanunla amelenin kendilerine ve iaşesiyle mükellef bulundukları 
ailesi efradma verilmesi lâzınıgeîen 5 er lira fevkalâde zamlarla amelenin iaşesi ve elemeği ücret
lerinin vasati günde 250 kuruşa kadar yükselmesi başlıca sebep teşkil etmektedir. Ayrıca hattın 
geçen seneden daha fazla balast tahkimatının yapılmasına lüzum göstermesi ve kavla kapanmak
ta olan yarma ve benzeri yerlerde kar siper ve tünellerinin inşası gibi işlerin yapılması ve yol ame
le takımlarınm takviyesi yarma ve imlâlarla sele mâruz kısımlarda ıslahat yapılması program 
dahilinde bulunmakta olduğundan seyrüsefer emniyetinin temini bakımından ilası zamri bulunan 
bu masrafları karşılamak üzere 

Yol çavuş, çavuş muavini, bekçi ücretleri 
7600 amele ücretleri 
5 liralık zamlar 
Yol müstehlek malzemesi 
(300 000 m. 3) balast 
Yol alât ve edevatının tamiri 
Kar siperleri inşası 
Bismil - Sinan arasındaki 20 kilometrelik yeni yol için inşaat; 
verilecek bakım ücreti 
Fevkalâde hâdiseler masrafı 
Sele mâruz kısımlarda tatbik edilecek işler 
Yol amele ve işçilerinin iaşe masrafları 

Yarma ve imlâlarda yapılacak ıslâhat 
iskenderun istasyon tevsiatı 

Hepsi 

1 927 570 
4 821 220 
1 403 670 

200 000 
1 375 000 

250 000 
175 000 

ı 
S 120 

250 000 
. 4.00 000 
1 185 420 

400 000 
10 000 

12 400 000 

Fasıl : 8 - Madde : 3 . 
Diğer tesisatın bakım ve tecdidi (elektrikli ve elektriksiz işaretler masrafları, liman, rıhtım 

ve bilûmum deniz vasıtalarının ve siloların masrafları dâhil 

Bu maddede geçen seneye nazaran görülen <1 819 000) lira fazlalık geçen yıl ortasında alı
nan (915 000) lira munzam tahsisattan sonra (904 000) liraya düşmektedir. Bu artış başlıca 
elemeğiyle malzeme fiyatlarında müşahede olunan yükselişle ilgili bulunmakta olup aşağıdaki iş
ler ve hizmetlerin ifasını istihdaf etmektedir. 

Şebeke üzerinde mevcut bilûmum mebani, sınai tesisat, tüneller, köprüler, viyadükler, men
fezler, vagon kantarları, döner köprüler, telgraf .hatları, limanlar, iskelelerle sair tesisatın bakım 
ve tecdidi işlerinin tevlit eylediği masraflar ile iskenderun ve M;ersin liman atölyesi memur ve 
müstahdemleriyle işçilerinin ücretleri ve bu limanlarda bulunan makinah makmasız deniz vası
talarım tamir ve bakım masrafları ve muvakkat işlerde çalışan amele miktarının yükeltilmesi, sey-

(:S. Sayısı : 42) 
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risefer emniyetinin bağlı bulunduğu telgraf hatlarının daimî kontrolünün temini için telgraf ça
vuş ve amelelerinin tezyidi lüzumu, yol ve limanlar atelye işçileriyle amelelerinin kendilerine ve 
iaşesîyle mükellef bulutlan ailesi efradının her birine 5.ger lira fevkalâde zam mükellefiyetinin 
yükseltilmiş olması dolayıaiylc bu madde tabsisatınnı arttırılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Fasıl: S - Madde: 4 
Muharrik ve müteharrik edevatın bakım ve tecdidi 

Muharrik ve müteharrik edevatımızın büyük, orta, cari. tamir masraflarına karşılık olan bu 
madde tahsisatı mahiyeti itibariyle malzeme ve el emeğinden teşekkül etmektedir. 1942 malî yı
lında yapılacağı tahmin olunan (22 000 000) kilometre ile lokomotif kilometro arasında 1.42 nispe
tinde fark olduğundan önümüzdeki yıl zarfında (22 000 000 X 1.42 = 31 240 000) lokomotif kilo
metre yapılacaktır, 

Orta ve büyük tamir gören makineler için vasati olarak 60 bin kilometre hesabiyle tamir edile
cek lokomotif adedi 31 240 000 

•• = 520 yi bulacaktır. 
• 60 000 

Bunun 450 si büyük, 70 i orta tamir görecektir. Durmadan servis yaptırılan hu makinelerin ta
mirlerinin yapılabilmesi için Eskişehir ve Sivas atölyesi işçilerinin normal mesai haricinde çahş-
tırılmaasına ve geçen yıl olduğu gibi çift ekip usulü ile çalışılmağa devam mecburiyeti vardır. 

Ayrıca 950 yolcu ve servis vagoniyle 5700 yük vagonu ye bunlara ilâveten Mudanya - Bursa hat
tı lokomotif ve vagonlariyle motorlu trenlerin ve elektrik santrallarının da tamiratı bu meyanda 
yapılacaktır. Bundan başka depolarda yapılacak cari küçük tamirler de el emeği ve malzeme mas-
raflarîylc birlikte ve bu hizmette kullanılan müstahdeminin iaşe masrafları da bu tertibe dahil bu
lunmaktadır. 

Teklif olunan bu tahsisatın geçen seneye nazaran (4 351 000) lira fazla oluşu doğrudan doğru
ya malzeme ve el emeği fiyatlarında vukubulan tereffülerle bu sene 4356 sayılı kanunla işçilere ve 
iaşcsiyle mükellef bulunduğu ailesi efradına verilmesi kabul buynrnlnıuş olan, 5 şer liva fevkalâde 
zamdan neşet etmekte olup müfredatı aşağıda arzolunmuştur. 

Lokomotiflerin büyük tamiri (Elemeği ve malzeme) 
Lokomotiflerin orta tamiri 
Yolcu ve servis vagonlarının tamiri 
Yük vagonlarının i|amiri 
Mubayaa - Bursa hattı lokomotif ve vagonlarının tamiri 
Motorlu trenlerin tamiri 
Haydarpaşa, Sirkeci, İnmİr, Ankara elektrik santrallarının loko-

otif ve vagonlarda yaptıkları tamirat masrafı 
Atelye ve depolarda lokomotiflerin câri tamiratı 
Atelye ve depolarda vagonların câri tamiratı 

Atelye ve depolarda yük vagonlarının câvî tamtrtı 
Depoların küçük tamir masrafları 
İşçilclc yedirilecek yemek masrafı 

-.._ 

450X10 000= 
70 X 

950 X 
5 700X 

4 500= 
1 lfO= 

280= 

4 500 000 
315 000 

1 130 500 
1 596 000 

33 400 
02 400 

42 000 
2 000 000 

427 000 
375 000 

1 100 000 
2 090 700 

13 704 000 
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VititA : S - Madde : 5 

- Fidanlıklar ve ziraat işleri ücret ve masrafları 

Parasız iaşe edilmekte olan memur ve müstahdemi erin gıda maddeleri ihtiyaçlarının bir kısmı 
piyasadaki darlık dolayrsiylc idare arazisi ve fidanlıklardan istihsal edilmekte okluğundan bu istih
salin geçen sene kin den daha geniş ölçüde başarılması düşünülmüş ve bıı maksatla bu madde tah
sisatı çoğaltılmıştır. Her türlü zayiat masrafları'ile birlikte bu işte kullanılan . müstahdemlerin 
yevmiye ve ücretleri bıı tertipten ödenmek kaydiylc geçen seneki tahsisata nazaran (150 000) lira 
fazla teklif olunmuştur. 

Kasıl : »-Madde : .1 . - • - : . 
Transit vagonların edevat tatili ücreti 

Vaziyeti hâzıra dolayısiyic memleketimize yapılan ithalâtın büyük bir kısmının demiryollariyle 
ecnebi.memleketlerden scvketlilm eleri ve uzak mesafeler katoderek yapılan nakliyatta, kullanılan 
vagonların memleketimizde uzun müddet kalmaları dolayısiyle mücavir memleket demiryollartıı-
dan şebekemize gelen ecnebi vagonlara ayda vasati (7 000) lira üzerinden somaj ücreti verileceği 
hesaplanmış ve bu madde tahsisatı geçen seneye nazaran (3(! 000) lira noksaniyle teklif olunmuştur, 

Fasıl: 9 - Madde: 2 
Semplon ekspresi ayığından Türkiye hissesi 

Scmploıı ekspresinin muhtemel alıklardan ve trafik mümessil idaresi olan Fransız demiryolları 
millî girketinin temsil msraflarmdan Türkiye Devlet demiryollarına isabet erlen hissenin katiyetle 
tesbtti mümkün olamadığından bu madde tahsisatı geçen sene olduğu gibi aynen teklif cdilmitir. 

Fasıl: 9-Madde: 3 
Mücavir demiryollarına Verilen rödövanslar 

Memleketimizle hemhudut olan mücavir Devletlerden Sovyet ve Franko Elenik demiryollariyle 
cenup demiryolları arasındaki komşuluk münasebetlerini tanzim eden mukavelenamelerin hüküm
lerine göre tediyesi meşrut olan rödövanslar geçen sone olduğu gibi (8 000) lira-olarak istenmiştir, 

1 Fasıl: 9 -Madde: 4 
Demiryolları ittihadı ve takas büroları idare ve temsil masrafları 

lleynelmilel demiryolu münakalâtını tanzim eden ve bu münasebatın doğurduğu alacak ve 
borçları tasfiye eden demiryolu idareleri takas bürolarına İştirakimiz sebebiyle milletlerarası ka
bul ve tanzim olunan anlaşma esasları dahilinde tahakkuk eden borçlarımızın ödenmesine mah
sus olan bıı madde tahsisatı geçen seneki gibi (6 000) lira olarak talep edilmiştir. 

Fasih 10-Madde:1 
İrat getiren emlâk resim ve vergileri 

Bu madde tahsisatı, geçen sene kâfi geldiğinden bu yıl için de aynı miktarda, istenmiştir. Eaasen 
mütchavvil bir tahsisat olarak istimal olunmaktadır. 

. • • • - ' - j ı a s ı j . -|Ö . Madde : 2 : 

Kaza neticesinde ölen veya malûl kalanlara, nakil esnasında hasar veya zıyaa uğrayan eşya 
sahiplerine verilecek tazminat 

Evvelki seneler .zarfında kaza neticesinde ölen veya malûl kalanlara muhtelif sebeplerden do
layı bir tazminat verilmeyen ÎîO kişinin mütedahil alacağı ile, nakil esnasında ziyaa uğrayan: 

"(S. Sayısı :.42) 
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eşya bedellerinin tazmini hakkındaki 4S41 numaralı kanımla kabul edilen esaslar dairesinde, zayi 
eşya sahiplerine beyan edilen kıymet üzerinden tazminat verilmesi icabet mekte olduğundan bu 
madde tahsisatının geçen seneye nazaran 1(İ5 000 lira fazlasiyle teklifi zarurî görülmüştür.'. 

Kasıl : 1.0 - Madde : S . 
Kskî seneler borçlan 

Muhtelif senelerde, senesi zarfındaki lahsisattan ve 1042 sayılı teşkilât kanunumuzun 4Ü tıeü 
maddesi mucibince bunu takıp eden îî sene zarfında da ait, olduğu tertiplerdeki tahsisattan öden-
miyerek düyuna kalııuş oları bazı rııasraf'lannö'lennıesmc mahsus olan bu madde tahsisatı 1942 
•malî yılına nazaran (14 000) lira ııoksaııiylo (8 000) lira olarak teklif olunmuştur, 

: • • ' Kasıl : 1.0 - Madde : 4 
lieddiyat ve muhtelif aidat 

• -Muhtelif seyahat aeeııta ve büroları vasıtasiyle sattırılan biletlerin bedelleri üzerinden muka
velenameleri mucibince tediyesi meşrut komisyonlar, büyük ölçüde nakliyat yapanlara tenzilâtlı 
tarifelerin konmuş olduğu esaslar dairesinde verilecek primlerle, aidatla istihdam edilecek memur 
ve müstahdemler istihkakının tediyesine ve bazan tarifelerin yanlış tatbikinden mütevellit reddi-
yata mahsus olau bu madde tahsisatı geçen senenin ayni olarak istenmektedir. 

Ihı tahsisat ınutehavvıl olarak kullanılmaktadır,. ' 

Kasıl : 1.1 - Madde" : 1 . . . 
Posta, telgraf ve telefon ücretleri 

İşlerin süratle yürütülmesi zaruri bulunduğun dan bu maksatla seri muhabere ve nıükâlemc va-
sıtalrındaıı geniş ölçüde istifade edilmektedir. 

Bilhassa uzak merkezlerde bulunan teşkilât istasyonlariyle edevat tevzii işlerinin tesrii için 
yapılan konuşmalar telefon ücretlerinin dağılmasını intaç etmiş olduğundan bu madde tahsisatı 

geçen soneye nazaran 35 000 lira fazla tahmin edilmiştir. 

Kasıl : 11 - Madde : 2 
îlân ücroüeri 

tdari vo kanuni lüzum üzerine hallun ıttılaına arzedilmcsi gereken ilân masraflarını karşılamak 
üzevo bu ınaddo tahsisatı gogen senekinin aynı olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 11 - Madde : 3 
Mahkeme masrafları ve serbest avukat ücretleri 

Halen istihdam cdilmckto olan mukavelenin serbest avukatlar genişliyen işlere kâfi gelmemekle 
beraber verilmekte olan ücretlerle de çalışılmamakta olduklarından mukavclcııbı tecdidi esnasında 
ücrotlennin tezyidi ve yeniden mnkavelcli avukat ahnmasr için bu madde tahsisatı (15 000) lira 
fazlasiyle (40 000) lira olarak teklif edilmiştir, 

Fasıl : 11 - Madde : 4 , ; 
Faiz, aeiyo vo akça farkları 

Milletlerarası nakliyatının icaplarından doğan borçlarımızın takviyesi iğin gereken serbest döviz 
primlerinin istilısalino kadar geçen zamana ait faiz vö banka komisyonu gibi masraflar kaışılığr olan 
bû talısisat geçen senenin ayni olarak teklif oluıım ustur. 

( S. Sayısı : 42 ) 
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Fasıl : -II - Madde : 5 

" ' . ' ' • . Sigorta ücret, vo sermayesi 

Şebekemizin muhtelif mahallerinde sigorta edilecek kıymetlerin geçen seneye nazaran artmış ol
masına binaen İm madde tahsisatı (20 000) lira fazlasiylo (170 000) lira olarak teklif olunmakta
dır, 

Fasıl : 11 - Madde : 6 
i'* Temsil masrafları r . : ' •' 

İdaremizin diğer teşîlâtla temas ve münasebetlerinden mütevellit tcıusi(l.masrafları için geçen 
seno kabul buyurulan tahsisat sarfiyata kifayet etmediğinden tahsisatın bu sene (3 000) lira ka
dar arttırılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Fasıl : 11 - Madde : 7 
Beynelmilel demiryolu teşekkül vo kongrelerine iştirak masrafı "'""• 

Beynelmilel demiryolu kongre ve teşekküllerine idaremizi temsilen iştirak edecek memurların 
masraflarına karşılık olan bu tahsisat geçen sene kabul olunan miktarda istenmektedir. 

Fasıl : 11 - Madde : 8 
Pasif korunma tertibatı masrafları 

Zehirli gazlardan korunmak maksadiylc geçen scnclcrdo kâfi miktarda tertibat alınmış ve bu 
tertibat için lüzumu olan malzeme do bütçe haricindeki membalardan temin edilmesi mümkün bu
lunmuş olduğundan bu madde tahsisatı bu sene ,(49 500) İka noksaniyle teklif olunmaktadır. 

Fasıl : 11 - Madde ; 11 
Mebani icarı 

idarece büro vo sair hizmet evi olarak lriralanmosmda zaruret bulunan mebaninin kira ücretle
rinin tediyesine mahsus olan bu maddenin tahsisatı liman işletme hizmetleri için şirket zamanında ki
ralanmış olan bazı binaların devren alınmış olmalından dolayı (3 000) lira miktarında tezyit olun
muştur. . : ı ; ; , 

Fasıl : 11 - Madde : 10 
Müteferrik masraflar (Misafir kabul masrafları dalıii) 

Her sene bütçe kanunlarımızla alınan salâhiyato müsteniden Türk toprakları haricindo bulu
nan demiryolu kısımlarında vazife gören bir kısım memur vo müstahdemlei'imizlo hastaneler baş
hekimliklerinin ücretlerine ilâveten vcrilceck tahsisat, Cumhuriyet bayramlarının yıl dönümünün 
tesit masrafları, misafir kabul, kuşat resmi masrafları, idare memurlarının içmekte olduğu su 
paralarının, yatakhaneler, servis vagonları çamaşırlarının yıkanma masraflarını, tercüme, abone 
bedelleriyle fotoğraf vo matbu eserler ve izmir fuarına iştirak masrafları, tahlil, vazife icabı ola
rak şehir dahilinde yapılan nakliyatın otomobil, araba, otobüs ücretlerini, evrakı müspitenin nakil mas
rafları, hariçten muljayaasına zaruret bulunan takvim bedellerini ve mahiyeti itibariyle diğer 
maddeler mevzuuna girmiycn sair masrafları ihtiva eden bu madde .tahsisatı limanlann idareye 
raptı üzerine geçen seneye nazaran (4 000) lira fazlasiyle teklif olunmuştur. 

Fasıl : 11 - Madde : 11 
Clayrimcllmz masraflar 

Mahiyet ve miktarlarının bütçenin tanzimi sırasında tâyinine imkân bulunmamakla beraber 

(S . Sayısı : 42 ) 
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sene idinde zuhura muhtemel ' masraflarla Umumî muhasebe kamanınım 59 neu maddesinin 2 ncİ 
fıkrası gereğince mahkeme ilâmına müstenit »orgların alâkalı tertibinde tahsisatı bulunmaması 
veya bıı tertiplere münakale imkânının bulunamaması lıallcrindc bu maddeden ödenebilmesi için 
geçen seneye nazaran (1 500) lira fazlasiylc (5 000) lira istenmektedir, 

Kısım : II J 

Fasıl : 12 
Satın alman demiryol ve limanların senelik i'aiz ve itfa karşılıkları 

Hususi kanunları mucibince mubayaa olunan demiryol ve liman şirketlerinin, mukavelename
lerinde tâyin edilen senelik taksitleri bu fasıl tahsisatından ödenmektedir. 

1943 taksit tediyeleri 

Anadolu - Mersin - Tarsus - Adana demiryolları 
ile Haydarpaşa limanı ve Şark demiryollarının 
bir senelik taksiti İsveç fr. 11.059.008. 40X303255=3.353.700 

32975 
İzmir - Kasaba ve temdidi demiryolu şirketle* 

riniıı senelıik taksiti' Fr . f r . 12.C65.000 sabit 347.345 
Aydın demiryolu şirketinin senelik taksiti Sterlin • 140.440X522 704.417 

Emarjman 
Anadolu, M. T. A. vo Haydarpaşa liman ve rıhtım şirketleri amarjman 

masrafları 10 000 
Aydın demiryolu şirketinin emarjman masrafları t 5 000 
Şark demiryolları şirketinin emarjman 'masraftan 2 850 

17 850 

' ' • * 

Muhtemel masraflar 
Yekûn 

Kısnn : I II 
reni inşaat ve servet tezayütleri 

Fasıl : 13 
Demirbaş tezyidi 

17 850 

4 510 312 

95 184 
4 005 490 

Sermaye vo servetlerimizi teşkil eden kıymetler arasında mühim bîr yer işgal eden demirbaş 
eşya alât ve edevat hor sone bütçesine konan tahsisatı ile peyderpey tedarik edilerek bu kıymet
lere ilâvo edilmekte ve bu suretle idare serveti günden güne artmaktadır. 

önümüzdeki yıl içinde Sivas atölyesinin lüzumlu tesisatla tevsi ve takviyesi ve bu atölyenin 
randıman kabiliyetinin arttırılması önde gelen plân dahilinde bulunmaktadır. Ayrıca resmî elbi-
so giymeğe mecbur olan memur vo müstahdemlere idarece parasız verilecek olan melbusatm ima
li için tesisi faydalı görülen dikinıcvinc dikiş makineleri vesair demirbaş eşyanın tedarik ve 
mubayaasına ve mevcut vagon muşambaları İhtiyaca kâfi gelmemekte olduğundan bunların arttı
rılmasına lüzum vardır. 

( S. Sayısı : 42 ) 
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Bunlardan başka limanlar, matbaa ve lıauUnçlerlc mekteplere muktazi demirbaş eşya ve tesisat 
ile atölye ve depoların bakım vo tamirlerinde kullanılan avadanlığın ve bu meyandft diğer servis
lerin ihtiyacı da nazara alınarak bu maddeye (5 650 000) lira tahsisat teklif olunmaktadır. Bu tah
sisat ihtiyacın ehemmiyet ve miktarına göre şu surette tevzi edilecektir; 

Lira 

4 000 000 
200 000 
252 885 
100 000 
5 000 

530 104 
256 345 
50 449 

107 035 
56 500 
22 551 
C9 131 

Sivas atelyesİ için alınacak tezgâhlar, takım, teçhizat ve vinç gibi tesisat 
Dikimhane için dikiş makinaları ve saire 
Vagon muşambası bedeliyle hareket'servislerine muktazi demirbaş eşya 

• Hastaneler ve sıhhat teşkilâtına 
Meslek okuluna 
Atclyc ve depolarla Sivas sanat okuluna ve cer servisleri ihtiyacına karşılık olarak 
Yolservislcri için 
Mersin ve İskenderun limanları için 
Tesellüm şefliğine lâzım olan Üniversel tecrübe makiııası, elektrikli fırın, lüzuciyet 

cihazı, çimento kalıpları, priyometre ve emsali lâbortuvar malzemesiyle mağazaların 
tahmil ve tahliye, indirme ve kaldırma vesaiti ve sair eşya 

Matbaa atölyesi tesisatının tevsii için 
inletmeler ! 

Merkez daireleri 

'""" - "~ . Hepsi 5 650 000 

'Fasıl: 14 - Madde: 1 '": ' 
inşaat ve tesisat masrafları 

Gerek şirketlerden satın alman hatların noksan veya değiştirilmesi gereken tesisatını ikmal et
mek ve gerekse yeni inşa edilen hatların tamanıîayıeı tesis ve inşa ihtiyaçlarını karşılamak üzero 
tesbit edilen program mucibince bu yıl yapılacak muhtelif işler için (2 202 000) lira bir tahsisata 
ihtiyaç hissedilmektedir, 

Hangarlar, beton istasyon binaları, lojmanlar, hat ilâveleri, köprüler, Balıkesir istasyon tevsi-
atı, Çankn-ı deposu tevsii, muhtelif ambarlar inşaatı, sn tesisatı yol atclycsi makas parkmın tevsii, 
yeni elektrik tesisatı ve erzak deposu inşası gibi yapılması düşünülen işlerin tevlit edeceği masraf
lar bu madde tahsisatiyle karşılanacaktır. 

Bunların hattın nıübrom ihtiyaçlarına cevap verecek mahiyetteki işlerden bulunması itiba
riyle şimdiki şartların müsait bir durumda olmamasına rağmen inşa ve tesis yoluna gidilmesi za
ruridir. 

Fasıl: 14-Madde: 12 
Fidanlıklarda yapılacak muhtelif inşaat ve tesisat 

Fidanlıklar ve ziraat işleri için bu sene yapılması gerekmekte olan lojmanlarla, fidelerin mu
hafazasına mahsus serler viicude getirilmesi için yapılacak masraflara karşılık olarak geçen se
ne olduğu gibi (50 000) lirn tahsisat teklif olunmaktadır. 

• Fasıl : 15 
3247 ve 3319 sayılı kanunlar mucibince mubayaa edilecek muharrik ve müteharrik edevat be

deli ile gümrük resmi ve sair masrafları 

Mezkûr kanunlarla verilen mubayaa salâhiyetlerine istinaden valö ile aktcdilmis olan muka-

(S . Sayısı : 42) 
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velenamc mucibince 1942 malî yılı için de teslimi beklenen O aded motorlu trenin 1943 yılında tes
lim edilebileceği anlaşıldığından bunların bedeliyle gümrük, sigorta masraflarına karşılık olaralt 
(900 000) lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Pasrl: lfi - Madde: 1 
3080 sayılı kanun mucibince mubayaa edilecek muharrik ve müteharrik edevat bedeliyle 

sair masraflar 

Fransızlar hesabına ingiltere'de imâl edilen 650 yük vagonu ile 22 lokomotif için aktedilen mu
kaveleye tevfikan İdarece ödenmesi lâzımgelen ve siparişin mütebaki kısmını teşkil eden 100 yük 
vagonunun bu yıl içinde teslimi muhtemel bulunmuş olduğundan bu vagonlar bedelinin % 40 i 
ile şâir masraflarını karşılamak üzere (250 000) lira bn madde ile tahsisat olarak istenmektedir. 

Fasıl: 16 - Madde: 2 
3980 sayılı kanunun üçüncü maddesi mucibince istimal edilecek kredinin itfa ve faiz karşılığı 

Yukarıki maddede mevzunbahis muharrik ve müteharrik edevat bedelinin İngiliz kredisinden 
ödenip Önümüzdeki yıl iğinde tediyesi ieabeden Hazine bonolarının faiz ve itfa karşılrğı olarak 
(250 000) lira tahsisat teklif olunmuştur. 

"; Kısım: IV. 

Fasıl: 17 
Trabzon - İran otobüs ve kamyon işletmesi masrafları 

Fasıl: 17 - Madde: 1 
Ücret ve yevmiyeler 

4178 sayılı kanunla yüklenen mükellefiyetler karşılığı da dahil olduğu halde işletmenin personel 
ücret ve yevmiyeleri {120 000) lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl: 17 - Madde: 2 
Sair umumî masraflar 

Transit işletmesinin umumî masraflariyle personelin iaşe masrafları karşılığı olarak.bu madde 
ile (188 000) lira tahsisat istenmektedir, 

Kcmn: V 

Fasıl: 18 
Bütçe kanununun 5 nci maddesi mucibince girişilecek taahhütler karşılığı 

Sene nihayetine kadar sarf edilmeyip 1942 malî yılına devredileceği tahmin olunan varidat karşrlğı 
gösterilerek varidat bütçesinde ayrı bir fasılda geçen senelerden ınüdevvcr ve tahsisat kaydedilmeyen 
varidat fazlaları namı altında muhammen varidat yekûnuna ilâve olunan tahsisat bütçe kanununun 
5 nci maddesinde zikredilen hizmetlerden bir kısmına karşılık olmak üzero bu fasılda tahsi&ut olarak 
teklif olunmaktadır. 

" '""• •: F a s ı l : 1 9 . 

1715 sayılı kanunun sekizinci maddesi mucibince Cumhuriyet Merkez bankasına verilecek itfa karşılığı 
Bütçe masrafımızın tezayüdü nispetinde artan Cumhuriyet Merkez bankası % 1 itfa karşılığı 

olarak bu yıl Ödenmesi ieabeden miktar (281 385) lira fazlasiyle (1 049 504) liraya baliğ olmaktadır, 

( S. Sayısı : 42 ) 
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1943 malî yılı bütçe varidatına, ait mucip sebepler 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme Umnm müdürlüğü geçen senelerde olduğu gibi, 1943 
malî yılı bütçe tahminlerini de harbin doğurduğu fevkalâde şartları gözönimde tutarak yapmak 
zorundadır. İdarenin elinde bulunan nakil imk&nlariylc memleketin demiryolu münakale ihtiyaç
larına göre taayyün eden nakliyat hacmi sulh zamanlarındaki ölçünün çok üstüne çıkmiş ve 
evvelce sair nakil yolları ve vasıtaları ile karşılanan mühim bir trafiğin de Devlet demiryolla-
nnea karşılanması icabetmehte bulunmuştur. Çoğalan nakil ihtiyacının bugünkü yoî ve vasıtalarla 
temini için daha az yolcu, daha fazla yük treni tahrik etmek çareleri araştırılmış ve bu maksatla 
şebekeni» muhtelif yerlerinde muhtelif münasebetler için işletilen trenlerden bir kısmını tahdit 
veya büsbütün lâğvetmek cihetine gidilmiştir, Rotasyonu azaltıcı tedbîrlerle marşandiz trenlerine 
mümkün mertebe fazla vagon verilmesi dingil kilometreyi çoğaltmış ve keza ütiliznsyonu arttırı
cı tedbirler de safi. ton kilometrenin fazlalaşmasını intaç etmiştir. Bu suretle 1941 malî yılı zar
fında ancak 21 100 000. tren kilometre yapılmış olmakla beraber elde edilen asıl demiryol varida
tının beher tren kilometreye isabet eden miktarı 3.27 liraya yükselmiş bulunuyor. 

1942 malî yılında gerek yolcu gerekse eşya tarifeleri üzerinde geniş ölçüde yapılan tadilât ne
ticesinde nakil ücretlerinin vasati artış nispeti % 30 za varmıştır. Binaenaleyh önümüzdeki yıl 
içinde beher tren kilometre varidatının en az 4 lira olarak kabulüne mübalâğa veya ifrat tasav
vur edilemez. Şu halde iş haomi (22 000 000} tren kilometre "üzerinden hesap edilen 1943 malî 
yılının asıl demiryolu varidatının 4 X 22 000 000 = 88 000 000 lirayı bulacağını tahmin etmek 
mümkündür, 

sureti umnmiyedc varılan bu neticeden sonra bir kere de varidat üzerine müessir olan diğer 
âmilleri araştırmak ve bunlar objektif bir tetkike tabi tutularak varidatın muhammen rakamlarını 
tesbît etmek suretiyle ihzar edilecek bütçe realiteye en uygun bir bütçe olacaktır. BÖylc bir tet
kik de üzerinde bilhassa durulması gereken noktalar şunlardr, 

1. Bir kısım yolcu trenlerinin seferden kaldırılması daha fazla marşandiz treni tahrik etmek 
imkânını vermiştir. Eşya nakliyatı- ise demiryolları idarelerine yolcu nakliyatından çok daha 
fâzla gelir temin eder. 

2. Yolcu nakliyatı yolcu trenlerinin azaldığı nispette azalmış değildir. Yolcu tarifelerine 
yapılan zamlar yolcu adedini kısmen azaltmış, buna mukabil varidatta mühim bir fazlalık temin 
etmiştir. 

3. Bugünkü şartlara göre başka nakil vasıta ve yollarının demiryollarına rekabeti bahis 
mevzuu olmadığından, eşya tarifelerinin arttırılmış olmasına rağmen, eşya nakliyatının azalması 
varit bulunmamaktadır, 

4. Devfet Demiryolları ve limanları işletme Umum müdürlüğüne intikal eden Mersin ve İs
kenderun liman ve iskeleleri idare için munzam bir gelir membaı olmuştur, 

1942 malî yılının katı olarak tesbit edilen 4 aylık demiryol ve limanlar varidatı (2G 647 000) 
küsur liradır. Bu varidat bütçe muhaınmenatımn bu aylara isabet eden miktarından (4 000 000) 
lira kadar fazla bulunmakta ve teşrinievvel - kânunuevvel aylarına ait takribi varidat rakam
ları da nakliyat seyrinin aynı İstikamette devam ettiğini göstermektedir, Tarifelerde bir değişik
lik yapılmadığı fnızcdilİrse bu malî yıl sonuna kadar verİdat fazlası ortalama bir hesapla 
(12 000 000) liraya yükselecektir. Son tarife tezyitlerinin varidat üzerindeki katı netiecleri he
nüz tesbit edilmemiş olmakla beraber, bu tarifelerle ilgili nakliyatın, nakil ücretlerinin tezyit 
nispetlerine yakın bir nispette fazla varidat getireceği şüphesizdir. 

1943 malî yılı varidatını tahmin için muhtelif gelir membaları üzerinde ayrı ayrı^ durmadan 
önce idarenin bir senelik tarife faaliyetini gözden geçirmek faydalı olacaktır. 
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Tarifeler: " " ' . ' ' " ,'?•' • .. - . . . . . . . . 

Elemaği ve malzeme fiyatlarındaki yükselişin devanı, etmesi nakil maliyet fiyatlarını yükselt-
diğinden, ekserisi iktisadi sebeplerle evvelce yapılmış 'olan bazı tenzilli tarifelerdeki tenzilat 
miktarlarııım azalması veya tamamen kaldırılması suretiyle bu sene zarfında da tarifelerde de
ğişiklikler yapılması icabetmiştir, 

Değiştirilen tarifeler şunlardır: ~ ' "~ 

Yolcu tarifeleri: 7 : ' ; ' " ; ; 

1. Normal hatlarda yolcu nakliyatına tatbik edilen tenzilli tarife ücretlerinde % 30 raddesinde 
bir zam yapılmak suretiyle 10.1.1943 tarihinden itibaren değiştirilmiştir. 

2. Ankara, tzmir ve İstanbul banliyöleri için % 15 raddesinde zamlı ve 10.1.1943 tarihinden 
muteber yeni bir tarife yapılmıştır. 

3. Bütün normal harlara ait tenzilli yolcu tarifelerindeki tenzilât nispeti (1) nei fıkrada • izah 
edildiği gibi,. yükseltildikten sonra, pek az münasebetlere münhasır kalan ekisprcs trcıılorîho mahsus 
% 12,50 zamlı tarife 1 . I I . 1943 tarihinden itibaren kaldırılmış ve bu trenler için esas tarifenin 
tatbiki cihetine gidilmiştir. 

t-

4. Yol. inşaatında, madenlerde ve ziraatte çalışmak üzere memleketin bir tarafından diğer ta
rafına toplu olarak seyahat ettirilecek amelelere, seyahat ücretlerini ehvcnlcştirmck üzere ve bun
ların icabında kapalı ve muhafazalı yük vagonları içinde de seyahat edebilecekleri nazara alınarak 
en az 40 irişi olmak gartiyle, . 40, kişiden umuma mahsus en ucuz tarifenin 10 ton ücreti alınmak 
suretiyle 15 . VI . 1942 tarihinden itibaren pek mühim bir tenzilât temin edilmiştir. .. ' 

Eşya tarifeleri: • " • * 

1. Parça halinde nakledilen parçalar için tenzilli paket tarifesi yerine beherinin ağırlığı 100 
kiloya kadar olan parçalara şâmil olmak UKCVU seyriscrİ parça tarifesi yapılmış ve 10*. 1.1943 de 
tatbiktim başlanmıştır, 

2. Karada, suda ve havada insan vo eşya taşıyan her çeşit taşıtlar için 10 . 1 . i943 tarihinden iti
baren yeni bir tarife yapılmıştır. 

3. Bankaların memur vedaetindo nnklet-tirçcckleri (1 000 000) liradan fazla paraların nakil 
üerctleriıidc 1 . XI•. 1942 den itibaren tenzilât yapılmıştır. 

4. Parça, nakliyatım azaltmak ve Pemiryol ambarlarındaki izdihamı gidermek için tam vagon 
yüklü nakliyata 20 . VII . 1942 tarihinden muteber tenzilli bir tarifti ihzar edilmiştir. 

5. Fidan vo fide nakliyatına mahsus tarife 1.1.1943 den itibaren değiştirilmiştir. 

20 .1.1943 do meriyeto konulan yeni tarifeler: ' 

G. Başka bir. tenzilli tarifesi olmıyan maddelerin uzak mesafelore nakillerini teşvik için ya
pılmış olan tarife. 

7. Kok ve maden kömürü Evvelce bu'tarife ile nakledilen maden kömürü yakan sobalar daha 
fazla tenzilâta iktisadi bir lüzum ve sebep kalmadığı için bıı tarifeden çıkarılmıştır. 

8. Yakılmağa malısus (Odun, çıra, çıralı odun), seliloz ve barut imalinde kullanılan (Odun). 

9. Tan|n işlerinde, bağcılıkta ve yerli- sanayide kullanılacak (Kükürt, göztaşı, potas, sülfat dö 
sut, her nevi madenî ve kimyevi gübreler, ambar biti ilâcr). 
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10. Perakende, taın vagonla ve mürsillcre aît vagonlarla nakledilecek biralar. 

11. Kasaplık, damızhk, yarış ve menajeri hayvanları dahil olmak üzere elılî, yabani ve yırtıcı 
bütün kanatlı ve kanatsız hayvanlar ,; -: 

12 Ekmeklik ve yemeklik. bütün hububat ve bunların kırılması ezilmesi veya Öğütülmesi ile 
hâsıl olan kırıntı un veya kepekleri . , . > , . • 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Meyan kökü, yağlı taneler, yağlı tohumlar 

Küspeler. ' 

Krom. 

Muhtelif maden cevherleri. 

soya ve aspir I 
- - • • • - • • • • - • • • - - - - • - f 

: • • - . - r - • ' - ,. : 'l'.„,;*?: . .^/ . . . ; 
. " " " " ' " ; , • r " • T 

Adi topraklar, taşlar, çakıl, kum, taş kırıntıları, kömür cürufu. : 

îçilceck adi sular. . - . . - . . . . f 

Tıız, paçavra, demir ve çelikler ve ınadenîmalzcmc, gaz muhafazaları, kiyınctii yapı tuğlan, 
"taş mamulâtı, çimento, çimento mamulâtı, asfalt, ateş, tuğla ve toprağı, ağaç kömürü, saman, ot, 
ağaç dalları, sazlar, kamışlar, ham kendir. 

20. Ziraat aletleri. [' " " ' " . , . ' . . - . ' . . ' • 
•21. Palamut, çam kabuğu, mazr, keresteler, 

22. Yaa ve taze meyve ve sebzeler, taze etler, kesilmiş kümes hayvanları, kesilmiş veya Vurul
muş av ba.yviinla.fi, süt, yoğurt, kar, buz, her nevi eanh ve taze boltk ve deniz mahsulâtı. 

23. Parke taşlarf, kireç, kiremit, tuğla, toprak künkler, dciBİryol malzemesi değersiz mad
deler. . , . 

24. Şekerpancarı. ' ;-

25. Pancar kiisbesi. 

26. Melas. • ' 

Tenziliİ tarifeleri kaldırılan maddeler : 

27. 1 000 kilometreden fazla mesafelerde uzak mesafe 1 arifesindeki tenzilâttan istifade etmek 
üzere İm sene içimle şu maddelerin tcnzilli (arifeleri lağvedilmiştir. 

Afyon, yumurta, kuru üzüm, kuru İncir, fidanlık, yerli maden suları (nıembalannda fennî Uwî-
sat yapılmış.olan maden sularına hususi kanunu mucibince yapılmakta olan % 50 tenzilât ba
kidir.) (Tütün, tömbeki, pamuk, yün yapağı) gibi havaleli eesam, şeker, rekabet eden kara nakli
yatı kalmadığı iğin îskeıjderun - Halep arası nakliyatı. 

28. Karabük demir ve çelik fabrikaları: nakliyatına ait hususi tarife, mevcut tcnzilli tarifeler 
üzerinden ayrıca tenzilât yapılmak sui'etiyle yeni esaslar tesbit edildiğinden 20 , I . 1943.tarihin
den. itibaren lağvedilmiştir. • • ' . . . ' • 

Demiryolu nakliyaliyle ilgili hizmet tarifeleri 

İ. Mersinde Devlet demiryollarına ait iskele ile işletmesi demiryollarına tevdi edilen 5 aded 
belediye iskelesinden geçirilen emtia ve eşyanın murnriye ve vinç, ücretlerine dair ycıu' ve 
bütün iskelelere şâmil olmak üzere 25 . IV . 1942 tarihinden muteber bir tarif© yapılmıştır. 

2, Devlet demiryollarına -intikal etmiş bulunan İskenderun limanında, hamaliye işlerine, dair 
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olalı (1İ) numaralı tarifenin ücretleri t . Î I . 1948 tarihinden İtibaren Haydarpaşa, limanında tat
bik edilen ücretler derecesine çıkarılmıştır. 

3. Antrepolardan daha geniş Ölçüde istifade edilebilmesi için antrepo edilecek eşyanın, tahli
yelerinin talep edilebileceği müddetler kısaltılmıştır. 

4. Nakil esnasında kullanılmasına mürsillereo lüzum hissedilip demiryollarından kiralanan 
(örtü, zincirler, halat, takoz) vagon cihazlarından alınacak ücretlere dair ve 20 . II , 11)43 don 
muteber olmak üzere yeni bir tarife yapılmıştır. _ . 

5. Vagonların süratle tahmil ve tahliye edilmelerini temin için alınan tedbirler arasında 
1 . 1 . 1943 tarihînden itibaren vagon tatili edevat ücretleri de' yükseltilmiştir: 

G. Haydarpaşa - Sirkeci arasındaki deniz nakliyatı idareco temin edilmek suretiyle ana hatla 
Avrupa hattı arasında yapılan doğru nakliyatta, Haydarpaşa ve Sirkeci'de yapılan işlerin maktu 
ücretlerine bir miktar zam, yapılmıştır. 

•7. Gümrük muamelelerine ait evrakın tanzimi vo gümrük muayenesi ve rüsum tediyesi mua
meleleri idarece deruhde edildiği takdirde alınacak ücretlere dair 1 . IX . 1942 tarihinde yeni bir 
tarife tatbik mevkiine konulmuştur. 

8. Samsun - Çarşamba hattında, 50 kiloya kadar ağırlıkta olan parçaların ücretleri 10 * Vl . 
1942 tarihinden itibaren banliyölerde tatbik edilen parça eşya ücretleri derecesine çıkarılmıştır. 

Varidatın tahlili Î ' . • ' • ' : [ ' '•'' ' ,T 

(B) cetvelinde 1 iıci fasli teşkil edeh demlryollerihe ait varidat arasındaki nispet üzerinden ya-
rldatıdır. 1942 malî yılı bütçesinde hu varidat (22 500 000) lira olarak tahmin ve tesbit edil

miştir, 1941 malî yılında ise yoleu varidatı (25 47C 982) liraya baliğ oluyor. Yolcu trenlerin
den bir çoklarının seyrüseferden kaldırılmış olmasına rağmen yolcu nakliyatında esaslı bir azal
ma susulo gelmemiş diğer taraftan tarifelere yapılan zamlar varidatta büyük bir yükseliş temin 
etmiştir. İçinde bulunduğumu» malî yılın katî varidat hesapları henüz 1 nei teşrin ayına kadar 
ikmal edilmiş ve mütaakıp aylara ait varidat ancak takribî-olarak çıkarılmış olduğundan bütçe 
tahminlerinde ilk yedi aylık rakamları nazarı itibaro almak muvafık görülmüştür. 

Geçen senenin ilk yedi ve son beş aylık cetvellerine ait varidat arasındaki nispet üzerinden' ya
pılacak bir. mukayese, nakliyatın seyrinde büyük farklar olmamak şaıtiyle hakikate yakın mik
tarların tahminine müsait görülmektedir. Bu suretle elde edilecek miktarları bir de tarife tadil
lerine göre kıymetlendirmek ve tarife tezyîd nispetinde olmamakla beraber, fazla bir hâsılat elde 
edileceğine hükmetmek yerinde olur. 

1942 malî yılının ilk yedi aylık yolcu varidatı (19 650 000) küsur liradır. Geçen sene vcridatı-
flım ilk yedi ve son beş aylıktan arasındaki 0.612 nispeti bu miktarla zarbedilu'sc senenin son beş 
ayında elde edilecek varidatın ortalama,bir hesapla (12 000 000) lira olacağı neticesine varılır. 
Ancak, 10,1943 tarihinden itibaren tarifelere takriben % 30 nispetinde yeni bir zam yapıldığı 
da göz önünde tutulacak hu yüksek tarifenin tatbikinden -mütevellit bir farkın yoleu varidatına 
İlâvesi icabeder. Şu hesaba göre 1943 malî yılı yolcu varidatının (37 000 000) İha raddelerinde 
tahmini mümkün bulunmaktadır. . 

Yoleu ağırlığı : (bagaj) f r "• _" %ı * 

1942 bütçesinin bu maddeye ait rakamı (GOO 000) liradır. 1941 malî yılında yolcu ağırlığın
dan elde edilen haşlat, ise (788 8.1.5) liraya baliğ oluyor. 1942 malî yılının ilk yedi aylık varidatı 
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(682 000) küsur lira olduğuna göre varidatın sene sonuna kadar (İ 000 OÖÖ) liraya yükselmesi 
muhtemeldir. Adresli bagaj nakliyatı kaldırılmış olduğundan doğrudan doğruya yolcu nakliyat 
seyrini takip edecek olan yolcu ağırlığı hâsılatının 1943 bütçesinde 1942 malî yılı muhtemel va
ridatının (200 000) lira kadar noksaniyle (800 000) lira üzerinde talııniıı etmek isabetli gö
rülmüştür. 

Mesajeri,: ' " "~\ " "~ '"[•' '•'" '' '" . ' 

ilk yedi aylık varidat in alî yılı sonuna kadar bütçedeki muhammen miktarın elde edileceğini 
gösteriyor. Şu katlar ki parça İmlinde, nakledilen eşyalar için tenzillı tarifenin...kaldırılması .ve . 
sıklet hattinin 100 kiloya çıkarılmış bulunması sebebiyle, son beş ay zarfında bu gelir mcmbaın-
dan daha. fazla bir varidat umulabilir. Bu mülâhaza ile önümüzdeki yıl varidatırun 11)42 muham
men rakamından (200 000) lira fazla tahmini cihetine gidilmiştir. ' " , 

Scyrİsori: - . . - . _ . — . 

1941 malî yılı itibariyle tespit edilen soyriseri varidatı (3 51G 000) liraya- baliğ' olmuştur.-
1942 yılı bütçesinde.(3 250 000) lira olarak tesbit edilmiş bulunan soyriseri varidatmra sene niha
yetinde bir bayii yükseleceği anlaşılmaktadır. Filhakika senenin yedinci ayı sonunda (3 000 000) 
liraya yaklaşmış olan varidatın nakliyat seyrinde büyük bir tahavvüi bahis mevziin olmadığı1 tak
dirde geçen senenin ilk yedi ve son beş aylıkları arasındaki ııfepct üzerinden yapılacak hesaba 
göre (4 500 000) liraya yakın olması icâbeder. Bıı sene varidatının baliğ olacağı muhtar 1943 
malî yılMçîıı muhammen i-akkanı. olarak kabul ed il mistir. . . . • 

S c y r i h a f i f : - . " • - • • ' • " ' "" " • 

Demiryolu nakliyatının ayrıklığı iki ana kısımdan birisi yolcu diğeri de eşya nakliyatıdır. 
Taşınacak eşyanın mahiyeti ve nakliyat süratji itibariyle de eşya nakliyatı soyriseri ve scyrilıafif! 
kısımlarına ayrılmaktadır ki en mühim ve en geniş nakliyatı bu ikinci kısım teşkil ediyor. 1941 
malî yılı sonunda bu nıombadan elde edilen gelîr. (36 210 852) liraya yükselmiştir. 1942 malı ytlı-
ıun ilk yedi aylık seyrikailf varidatı (23 414 000) küsur liradır. Geçen senenin ilk yedi ve son beş. 
aylık varidatı arasındaki nispete nazaran bu. miktarın mayıs gayesinde (40 000 000) liraya vara
cağı anlaşılmaktadır. Tarife değişiklikleri nazarı itibara alınmaksızın varılan-bu netice hiç şüp-! 
lıcsiz noksandır. Yukarıda tarifeler kısmında arzedildiği üzere bir. çok tenzillı tarifeler lâğv ve 
bazı tarifelerdeki tenzilât nispetleri de tadil ve tahfif edİLmiş. bulunuyor. Daha yüksek nakil üc-; 
rctlcrini ihtiva eden bu tarifelerin çoğu son zamanlarda mer'iyete girmiş olduğundan bilhassa se
nenin son aylarında yapılacak nakliyattan elde edilecek gelirin daha fazla 'obuası ieat»cdcr. Tarife 
tezyitleri* devamlı ve büyük nakliyata mevzu teşkil eden eşya tarifelerinde yapılmış olmak itiba
riyle de bu artışın.mühim olacağı şüphesizdir. Bununla beraber lıasrlat üzerindeki kıi'tî tesirleri-
hesaben tesbit edilmemiş bulunan tarife tadilâtının arttıracağı varidat miktarının tahmininde 
ihtiyatlı davranrlarak tarife tezyit nispetlerinden dalıa aşağı bir nispetle ancak (10 000 000),liralık • 
.fazla varidat düşünülmüş ve 1943'malî ydı scyrihafİf varidatı talimini birinei'faslın beşinci mad
desine mevzu (50 000 000) rakkamiylc ifade olunmuştur, . • ' • ' . • • • • - • 

Muhtelif hasılat ; : • • , '". •'.;•]',''.' '.', L" ' — 

Nakil ücretleri haricinde kalan ve perakende bir surette elde edilen .varidat bu nam altmdâ' 
toplanmaktadır. Antrepo, hangar, açık arazi, kiraları tahmin ve tahliye, vezin ameUyelerindc-alman;, 
ücretler. Zincir, takoz, muşamba vesaire gibi teçhiz edevatının istimale verilmesinden: hâsıl olan 
mebaliğ işletme varidatı hesaplarında bu maddeye dahil bulunuyor. 

îçindo bulunduğumun malî yıhn ille yedi aylık geliri (G00 000) liraya yaklaşmıştır. "Geçen se
nenin varidat seyir nispetine göro sene sonundaki muhtelif hasılat yekûnu da (1 000 0Q0). • lirayı 
.bulacaktir. Diğer taraftan tarifeler kısmında arzedildiği üzere ^muhtelif lıasılfıt grujnuıa taallûk 
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eden bazı hizmet ve vasıtaların ücret veya istimal bedelleri arttırılmış olduğundan bu madde vari
datının bir miktar daha artması da muhtemeldir. Mamafih muhtelif kaynaklardan arizî bîr şekil-
do husule gelen ve bu itibarla gayri müstakar bir varidat sayılan muhtelif hasılatın tahmininde 
1942 malî yılı muhammen rakamının yalnız (50 000) lira tezyidiyle iktifa edilmiştir. 

Haydarpaşa liman ve rıhtım, hasılatı: 

(B) cetvelinde ikinci faslın ilk maddesini teşkil eden Haydarpaşa limanının 1042 yılı bütçe
sindeki muhammen varidat rakamı (700 000) lira idi. Senenin ilk yedi aylık hasılatı bu rakamı 
bir miktar tecavüz etmiş ve geçen sene hasılatının seyir nispetine göre yapılan hesap mayıs ga
yesinde elde edilecek varidatın (1 200 000) lirayı bulacağını göstermiştir. Bununla beraber ih
tiyatlı bir mülâhaza ilo 1943 bütçe tahmini de bu madde varidatı (1 000 000) olarak tespit edil
miş bulunmaktadır. 

Dcrinco limanı : 
Senenin ilk yedi ayı sonunda Derince limanı varidatı (00 000) liraya yaklaşmıştır. Sene so

nuna kadar elde edilecek varidatın bütçe mulıanımen rakamına varacağı anlaşılıyor, önümüz
deki malî yılı zarfında linıahn daha fazla bir inkişaf göstereceği umulmakla beraber varidat 
tahminindo fili vaziyetin nazarı itibarc alınması daha muvafık görülmüş ve Derince limanı va
ridatı olarak 1942 bütçesine mcvy.u rakam aynenmuhafaza edilmiştir. 

İskenderun limanı : ' • • ; . 

Cîcçen sene bütçe kanununda bu nam altında bir varidat bulunmamakta idi. 4301 numaralı ka
nunla satm alınan İskenderun limanı sene içinde Devlet demiryolları idaresine devredilmiştir. 
Limanın aylık varidatı vasatı olarak (50 - 70) bin lira tutuyor. Buna nazaran senelik varidat 

(GOO r 800) bin arasında olacaktır. Önümüzdeki sene zarfında bu limanda daha çok bir faali
yet olacağı kuvvetle mcmûl bulunduğundan varidatın (800 000) lira üzerinden taliminde bir faz
lalık tasavvur edilmiştir. - . . . , . • 

Mcrsiiı limanı: . ' ' ' ' •• '*' '• " ' '-

Bu limanın Demiryollarına intikali de 4302 sayılı kutumla olmuştur. Aylık varidatı vasati 40 - 50 
bin lira arasında bulunuyor. Buna nazaran senelik liman varidatı beş altı yüz bin lira tutacaktır. 
İskenderun limanı için varit olan faaliyet inkişafı Mersin iğin de düşünülebileceğinden .1943 yılı 
gelir tahmini (600 000) lira üzerinden yapılmıştır. 

İskeleler: 
Mcı&in ve İskenderun limanları için (B) cetvelinde ikinci fasla iki yeni madde ilâve edildiğinden 

İskeleler' varidatı 1943 * bütçe teklifinde bu faslın beşinci maddesi olarak arzolunmuştur. 1942 yılı 
yedi aylık varidatı yekûnu bütçenin (65 000) lira olan muhammen rakamını büyült Ölçüde geçerek 
(130 000) liraya yükselmiştir. Geçen sene varidatının seyir nispetine göre sene sonunda iskeleler 
liîtsılittrnm (300 000) lirayı bulması bcklenîlcbilir. Ancak önümüzdeki yıl zarfında da iskeleler faa
liyetinin ayın genişliği mnlıafaza edeceği kcstirilemcdiğindcn varidat tahmininin (200 000) lira üzerin
den yapılması ile iktifa olunmuştur. 

Baıidrrma - Mudanya ve Susanoğlu iskelelerinin .bu yıl işletme ve idaresinin Devlet Demiryollarına 
devri mukarrer bulunduğundan bu iskelelerden temin edilecek varidat da ayrıca (100 000) lira 
tahmin edilerek bu miktara ilâve edilmiş ve bu kaynaklardan elde edilecek varidat bu suretle 
(300 000) liraya iblağ edilmiştir. 

Trabzon - İran otobüs ve kamyon-işletmesi hasılatı; ,••'•.- ,' . 

Ocçcn senelerin verimsiz işletme neticeleri nazarı itibarc alrnarak-1942 bütçesinde bu fasul varidatı 
(33 000) lira üzerinden tahmin edilmişjti. Tarifeler lasımnda arzedildiği üzere fazlalaştırdan nakil 
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ücretleri 1İD42 malî yılının ilk yedi ayı sonunda (80 000) liraya yaklaşan bir gelir temin edilmiştir. 
Fiili vaziyet muvacehesinde 1943 malî yılı varidatının (100 000) lira olarak talimini muvafık görüldü. 

Sıhhiye tevkif atı ve mütenevvi hasılat: • * 

(B) işaretli cetvelin üçüncü ve. dördüncü fasıllarında görülen sıhhiye tevldfatl ile mütenevvi 
"hasdiit esas işletme hasılatı ile alâkalı değildir. Sıhhiye tovkifatmda geçen seneye nazaran görülen 
(80 000) lira fazlalık kadrolara yapılan ilâveler ve .idare bünyesine iltihak eden Mersin ve lskcııdc-
run limanlan memur ve müstahdemlerinin ücretlerinden kesilecek sıhhiye aidatiyle bu yıl içinde ya
pılacak terfiler ve kanunen verilmesi gereken kademe zamları münasebetiyle miktarları artacak üc
retlerden yapılacak tevkifat karşılığım teşkil eylemektedir. 

Mütenevvi hasılat, fiili vaziyet gözönüne alınmak suretiyle 1942 malî yılına nazaran (218 000) 
.lira fazlasiylo (840 000) lira olarak tahmin edilmiştir. „ ' 

Geçen senelerden devreden ve tahsisat kaydcdilmiyen varidat fazlaları: . ;, 

Geçen senelerde tahsisat kaydedilmeyen varidat fazlaları olup bütçe kanunumuzun . beşinci mnd-
(leşinde yazılı hizmetlerin ifası için masraf bütçemizin 18 nei faslında tahsisat olarak teklif olunan. 
(8 000 000) liran m karşılığr olup varidat bütçesine eklenmiştir. 

Bütçe kanuıt projesi lımcipsebepleri 
1 , 1 Madde t i . , , . . . - . - . 

. Bu tııadde Dovîct demiryolları ve limanları İşletme umum müdürlüğünün 1943 malî yılı zar
fında ifa edeceği hizmetler /için kullanılacak tahsisat yekûnunu tâyin ve tesbit ctmcktjcdir. 

"Bu hizmetlerin nevi ve mahiyetleri ile her birinin istilzam edeceği masraflar (A) işaretli cetvelde 
ve muhtelif tertipler dahilinde^ fasıl ve maddeitibnriyle gösterilmiştir. 

fieçen yıla nazaran vâki olacak fanla sarfiyatın sebep ve amilleri uımnııî hiütjalâaa ve masraf 
bütçe projesi mucip sebepleriyle arz ve izah olunmuştur. 

* • • ' 

" • ' . M a d d e : 2 •_"' . ' / ' ' 

ttu madde 1943 malî yth varidat nıulıammctıatun göstermektedir. Hu varidatım kaynakları ve 
her kaynaktan ekle edileceği, tahmin edilen miktarlar kanun.projesine ilişik (15) işaretli cetvelde 
muhtelif tertipler dahilinde ifade edilmiş olup mer'i tarifelerle varidatın seyirleri ve tahminlerin 
istinat ettiği esaslar ve gelir fazlalığrnm sebepleri ayrıca izah edilmiştir. 

f : •: : ' • ' • ' . • ' : l ' ' • M a d d e ' . : 3 . ' . . ' - ' 

Devlet demiryolları ve limanlan umumî idaresinin teşkilât ve vazifelerine dair olan 1042 sayılı 
kanunu değşitiren 1483 sayılı kanunun G ncı maddesinde (Umumî idare teşkilâtı her sene ihti
yaca göre bütçelere bağlanacak kadrolarla tesbit. olunur) denilmekte olduğundan hu salâhiyet^ 
istinaden tanzim olunan aded kadrolarmı ve bu kadrolrada geçen seneye nazaran yapılan değişik
likleri ve muhtelif hizmetlere tahsis, edilecek kara nakil vasıtalarını gösteren (C) işaretli cetvel 
bütçe projesine bağlanmıştır. 

(G) İşaretli cetvelin sonuna tatbikatı Umum. müdürlüğe bırakılan işler için salâhiyeti ve mezu
niyeti ihtiva eden fıkralar aynen eklenmiştir. . . 

Nakil vasıtaları kadrosunda, bu sene alınması düşünülen ormanlardan kereste ve travers nak-
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linç mahsus (30) kamyon ile Ilıca - Palamutluk hattı malzeme nakliyatında ve liman amelesinin 
iş yerlerine götürülmesinde kullanılmak üzere birer kamyon ilâve edilmiştir. 

V V V r ' : - .-. '******>• Madde : 4. " • - - - • • - - . - . . 

Umum müdürlüğün varidat ve hasılatının: tahsil sureti ve eİbayetini tanzim eden hüküıulerlo 
Erzurum - Sarıkamış demiryolları esas tarifesinin 1942 malî yılı zarfında da tatbik edilebilme-' 
sini tcmineıı bu madde teklif olunmuştur. ._ . __.• „ ' „ ' _ _ 

V._ " . r ' • " " * . • ' M a d d e : 5 . ' " •" " "* ' '-: • ^""' 

Kanun projesitıiıı 5 nei maddesi Umum müdürlüye (20 000 000) liraya kadar gelecek sene
lere geçici taahhütlere girişmek ve sarfiyat icra etmek mezuniyetini .istihsale-matuftur. 

Maddenin metninde de sarahaten zikrcdildiği veçhile hu para ile umumî idare binasının teç
hizat ve demirbaşlarının mubayaası, şebekenin muhtelif yerlerinin tahkim* takviye ve tevsii ile 
(100) kilometrelik bir kısım hattın ve makaslarının; tecdidi, muhtelif tamamlayıcı tesisat ve in
şaatın yapılması, atelye ve depolar için tezgâh, takım, muharrik kuvvet ve teçhizat, muharrik 
ve müteharrik edevat ınotörlü, motorsuz kara ve deniz nakil vasıtaları ve bunlara ait 'malzeme 
satın alınması, limanlarla iskelelerin tahkim, tevsi ve tecdidi gibi işlere ve taahhütlere girişilmesi 
arzu edilmektedir. 

Umumiyetle hattın gerek üst yapı ve gerekse diğer sınai tesisatının tahkim ve takviyeye muh
taç bir vaziyette bulunması, yıprannış ve yorulmuş olan raylarn yenilenmesine, atölye ve depo
ların tesisat ve teçhizatınım genişletilerek verim kabiliyetinin yükseltilmesine ve nakliyat kesafeti 
karşısında azlığı sebebiyle ihtiyaca cevap verememekte olan muharrik ve müteharrik edevatın tez
yidine, limanlarda yükleme, boşalma kabiliyetinin arttırılııiiisı için de motorlu; ıııotönsiiz kara 
ve dctiİz vasıtalarının çoğaltılmasını ve limanlarda diğer islerin yapılmasına zaruret vardır, 

* 
Bu itibarla yapılacak bıı gibi işler ve taahhütlerden mütevellit sarfiyatın bir kısmı 1942 malî 

yılı içinde elde edilen varidat fazlası karşılık .gösterilerek 18 uci fasılda teklif olunan (S 000 000) 
lira tahsisatla karşılanacak ve mütebaki ihtiyaçların, da Önümüzdeki yıl zarfında elde edilmesi 
muhtemel varidat fazlalarından temtuiue çalışılacaktır. 

• Madde : Ö 

Umuııı müdürlük' nakit muamelâtının tedviri ve imkân nispetinde kömür ve malzeme stoku yapıl
masının temini ıııaksadiylo teklif olunan hu maddede bu sene kömür fiyatlarının artışı dolayısiylc 
stok salâhiyetinin (500 000) lira arttırılmasından ibaret bir değişiklik yapılmış ve malzeme stoku 
.içinde eskisi gibi (fi 000 OOO) lira teklif olunmuştur. Bu maksadın temini için (7 000 000) liraya ka
dar kısa vadeli câri hesap açmağa salâhiyet istenmiştir. 

Madde : 7 

1042 ve 1483 sayılı kanunlar mucibince şebeke üzerinde parasız veya tenzilât,]: ücretlerle seya
hat hakkını haiz olanların listesinin ,bütçc kanunlarına raptedilmesi gerekmekte olduğundan 1!)43 
yılı için de bu suretle seyahat hakkını haiz olanların listesi (13) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Maddenin diğer fıkraları Teşkilât kanunu ile verilen müsaade ve mezuniyetlerden bu sene içinde 
iner'yetine lüzum olan ve olııııyan maddeleri göstermektedir. 

\ Madde : 8 • 

Mahiyetleri itibariyle miktarlarını sureti katiyede teshit etmeğe imkân bulunamıyan masraflar, 
gegen senelerde olduğu gibi mütelıavvil olarak aynen teklif olunmuştur. 
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Devlet Demiryolları idaresi hesabına Yüksek* mühendis mektebi ilo teknik okulda talisi!; görmekte 
olan (108) talebenin senelik mektep masrafları olarak Ödenmesi lâzımgclcn meblağ olup Maarif 
vekâleti bütçesinin bu mekteplere ait kısımlarında lüzum gösterilecek tertiplere tahsisat olarak 
kaydını temin maksadiyle teklif olunmuştur. 

r ; ' " ; ; ' ":' "" - . • : ' ' • - - MaddorlO "" / " " i 

3004 sayılı kanunla bir elden idaresi salâhiyeti Hükümete tevdi edilmiş olan iskeleler moyanındu 
olup 3633 sayılı kanun mucibince halen Devlet Limanları işletme umum müdürlüğünce işlctil-
Jmokte olan Mudanya ve Bandırma iskelelerinin fevkalâde vaziyet icabı ve demiryolu şebekesi ilo 
olan irtibatı dolayısiylo işletme haklarının Devlet Demiryolları idaresine tevdii lüzumlu görülmüş 
vo bu arada Hükümetçe inşa olunan Susanoğlu iskelesinin de adı geçen Umum müdürlüğe devri 
teklif olunmaktadır. 

£^r_:";";7';."r:TPT5f^ ~ ; ~ ' Maaddc:l l .-.........-..--... ..:... 

Devlet Demiryolları idaresiyle taahhüt vesair suretle alâkası bulunanlara parasız seyahat hak-
• kını veren 1483 sayılı kanunun 8 nei. maddesinin ilk fıkrası 'mucibince idare encümeni karariyle şe
bekede seyahatlerine mezuniyet verileceklerin (800) ÜÜ tecavüz etmiyceeğini tâyin vo tahdit' mak
sadiyle teklif olunmuştur. 

Madde : 12 

2847 ve 3173 sayılı Baran kanunu hükümleri haricinde kalan müteferrik müstahdemlerin un
van, adcd vo .ücretlerini gösteren (E) cetveli mucibince bunların istihdam salâhiyetinin Umum 
müdürlüğe verilmesi maksadiyle bu madde teklif olunmuştur. 

Maddo :13 . 

istasyon binalarında müsait yer bulunduğu takdirde demiryol muhafaza kıtaları tabur ve bö
lük komutanlarına vazife görmeleri için kirasız bir oda tahski hakkında geçen sene (D) cetve
linde hususi bir fıkra ile verilmiş olan mezuniyetin bu yıl da devam -ettirilmesi maksadiyle bütçe 
kanunu ınctııinc 13 neü madde olarak ilave edilmiştir. 

~̂ '"" "~ " . Madde : 14 

Eski seneler bütçe kanunlarında mevcut bazı hükümlerin 1943 malî yılında da devamına lüzum 
hâsıl olan maddelerinin devam vo mer'iyetini temin maksadiyle tanzim olunan (II) cetvelinin tas
diki maksadiyle teklif olunimuştur, 

Madde : 15 ve 16* 

, Kanunun mer'iyet hükümlerini ve tatbik salâhiyetlerini ifade etmektedir. 
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Raportörlüğü uhdeme tevdi buyurülan Devlet Demiryolları ve limanlan işletme Umum müdür
lüğünün 1943 malî yılı bütçesi tetkik, edildi. Buna müsteniden'hazırlanan işbu rapor A) varidat, 
B) masraflar, C) hesap vaziyeti olmak üzere üç kısımdan müteşekkildir. Umum müdürlüğün üst 
yapı muharrik, .müteharrik ve miislelılck malzeme durumunun masraf', bütçesi uıcyaııında mü
talâa edildiği ayrıca arzolunur. . - ' . ' „ 

.-•'- "Z.I. .'"•:" ' ' • ; • ' A-Varddat . .• ."".: "'".'" 'v.'"7""""" .,"' ' " ' - ' İ İ 

Umımı müdürlüğün 1943 malî yılr varidatı 100 milyon lira olarak tahmin edilmektedir. Bu 
miktar 1942 malî yılı için tahlilin edilen 77 580 000 liraya nazaran 28 420 000 lira fazladır Umum 
müdürlüğün varidat kaynakları Bütçe kanunu lâyihasında, a) Demiryolları işletme gelirleri, 
b) Limanlar ve iskeleler, gelirleri, e) Sıhhiye tevkif a ti, d) Mütenevvi hasılat, e) Trabzon-Iran 
otobüs ve kamyon İşletmesi gelirleri f) -Geçen yıllardan devredilip tahsisat kaydcdilmiycu vari
dat fazlaları olmak üzere 6 fasılda toplanmıştır. Fasıllar ayrı ayrı aşağıda gözden geçirilmiştir. 

a) Demiryolları işletme gelirleri: 

. Yolcu, bagaj,: mesajeri, soyriseri, •••-seyrihafif ve muhtelif hasılattan mürekkep olan bu faslın 
varidatı 1942 ."inalı muham monattım nazaran 2fi 200 000 lira fazlasiylc 93 750 000 lira olarak 
tahmin edilmiştir, . . . . 

İt* 

Filhakika , 1943 malî yılmdâ-22 milyon tren kilometre yapılması derpiş; olunmaktadır. 1941 
malî yılında 21 100 087 Ireıi kilometre kâtedildiğine ve 1942 malî yılında da, ilk 8 ay zarfında 
yapılan tren kilometreye kıyasla; 22 milyona karip tren kilometre yapılacağı anlaşıldığına göre 
1943 malî yılı içinde 22 milyon tren kilometre yapılacağını kabulctmck lazımdır. 1941 malî yılr 
zarfında behev tren kilometreye 3 lira 27 kuruş varidat temin edildiği ve 1942 malî yılr zarfnıda 
seyrüsefer ve üeret tarifelerinde geliri % 30 kadar artıracak surette tadilât yapıldığı nazara alı
nırsa 1943 malî yılr içinde beher tren kilometrenin takrİbî geliri 4 lira 25 kuruşu bulmaktadır-
ki bu,geliri yapılması düşünülen 22 milyon tren kilometre ile darbodersek 4.25 X 22,000.000 = 
931 500 0.00 lira elde edilir ki bu hesap ameliyesi demiryollarının işletilmesinden mütevellit gelir 
hakkındaki tahminin yerinde olduğunu göstermektedir. 

Demiryolları işletme gelirleri1 faslı, mütalâa edilirken tarife mevzuu üzerinde durulması-fay
dalı olur. . ' 

Elemeği ve malzeme fiyatlarındaki tereffü netieesi olarak nakil maliyet fiyatları yükseldiğin
den bunu karşılamak üzere yolcu ve eşya seyrüsefer ücret tarifelerinde değişiklikler yapılmıştır. 
Bu tadilât şöyle hülâsa edilebilir:' 

1, Bir kısım yolcu trenleri seferden kaldırılmış, daha fazla marşandiz treni tahriki imkânları 
temin edilmiştir. Burada istitrattan şuhu kaydedelim ki bu yalnız varidatı arttırmak mülâhazasiyle 
yapılmamıştır. Kömür, lokomotif, vagon vesaire noksanlığı bunda bilhassa âmil olmuş, hattâ bazı 
yerlerde normal marşandiz trenlerinin de tahrik edilemediği olmuştur. 

2. Yolcu ve eşya tarifelerine zamlar yapılmıştır. 
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Yolcu nakliyatı 1940 malî yılma gelinceye kadar Umumî müdürlük zararına mal olmakta idi. An

cak bu yıldan sonra kârlı olmuştur. 

Bîr yolcu kilometrenin kâr ve zarar vaziyetini gösteren cetvel: ', 

Malî Gelir 
''' yî\ ' kuruş 

1937 
. 1938 
1939 
1940 
1941. 

0,97 
0,93. -
0İ91 
0,89ı 
0,97 

Masraf 
kuruş 

1,38 
1̂ 30 
1,16 
0,70 
0,88 

Fark 
kuruş 

— 0,41 
— 0,37 
-^0*25 
+ 0>13 
+ 0,29 

• Eşya nakliyatı ise daima lehe bir fark kaydetmiştir 

safi: ton kilometrenin kfuM*. /.arat 
Malî Gelir 
yrl kuruş kuı*uş: . kuruş 

Bîr safi ton kilometrenin kân V». /.arat' vaziyetini gösteren cetvel 
Malî Gelir Masraf Fark, 

1937 
1938 
1939 
1940 
1941 

2,50 
2,35 
2,26 
2,34 
2,68 

1,86 
1,93 
1,89 
1,85 
2,19. 

+ 0,42 
+ 0,64 
+ 0,38 
+ 0,49 
+ 0,49 

Bu itibarla yolcu trenlerinden bîr kısmının seferden kaldırılarak yerine marşandiz trenleri 
konulması tarife-zamlarına zamimeten varidatın artmasında diğer bir. âmil olmaktadır. 

Fakat umum müdürlüğün yolcu tren adedlcrinin azaltılması neticesinde kalabalıktan müte
vellit rahatsızlığa ve tarife vaziyetlerinden doğan pahalılığa rağmen, varidatı tenzil şöyle dursun 
arttıracak kadar yolcu, bulması; ancak bugünün, diğer kava ve deniz-nakil vasıtalarının, işleme
sini güçleştiren şartlardan mütehassıl rakipsiz vaziyetin devamına bağlıdır, bu şartlar geçici ol
duğundan: Devlet demiryollarının izdihamı mucip olacak derecede yolcu, trenlerini tahdit etmek 
ve tarifeleri yükseltmek suretiyle varidat teminino ümit bağlamıyarak işletmeyi rasyoııclleştir*e-
rek nıjimkün- olduğu kadar masrafları kısmak suretiyle gelirini arttırması lüzumludur. 

Hiç işüphçsiz bugünkü tarifeler esas itibariyle, gidişine umum müdürlüğün hâkim olanııyaçağı 
umumî fiyat konjonktürünün neticesidir ve tarifeler matkü olduğndan fiyatların tcreffüüııe mftııi 
olunamadığt müddetçe varidatın masrafı karşılıyabilmesi için zaman zaman tarifelerde tezyitler 
yapdması icahedecektir. Fakat işletmenin rasyonelleştirilmesi hususunda temenni edilecek cihet
lerin kalmadığı iddia edilemez. Şurası memnuniyetle kayda şayandır ki Umum müdürlüğün bu 
mevzuu ehemmiyetle ele alarak tam vagon yüklünaldiyata tenzilâtlı tarife tatbik etmek, kömür 
tasarrufuna prim vermek, tamir masraflarını indirmek gibi suretlerle, bu vadide hayırlı mesai 
sarfetmekte bulunduğu müşahede olunmuştur. 

Tamir masraflarının seyrini gösterir cetvel 

\ 1939 1940 1941 
Lira Lira Lira: . 

Bir lokomotifin vasati tamir masrafı 5 046- 5 927 5 777 
Bir yolcu vagonunun vasati tamir masrafı 662 806 660 
Bir yük vagonunun vasati tamir masrafı ' 136' 174 162 
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- İ94Ö yıhııa'nazaran 1941 yılında vasati bir -hesapla lokomotif taırtiri % 2,6 yolcu vagonu tamiri 
% 28,2 yük vagonunun tamiri % 21,8 nispetinde ucuzlatılmıştrr. 1930 yıhndanberi malzeme ve el
emeği fiyatlarındaki tereffü nazara alınırsa tamir masraflarının indirilmesi hususunda umum mü
dürlüğün sarfettiği mesainin verim derecesi dahaiyi anlasilrr. 

Tarife mevzuu 'bitirilmeden Umum -müdürlüğün yolcu nakliyatında işini hafifletecek bir nok
tanın hatırlatılması muvafık olur. Malûm olduğu 'üzere 1042 -sayılı 'kanunim 32 nci maddesini ta
dil eden 3474 sayılı kanunun 2 nci fırusı «kara, hava,, deniz ve jandarma subaylariyle, erleri ve 
emniyet teşkilâtı pous, âmir ve memurları Nafia, Millî Müdafaa ve Dahiliye vekâletleri arasında 
tespit edilecek .santiar- dairesinde Devlet -Demiryolları üzerinde üçte' bir ücretle naklolunurlar^ 
demektedir. Bu tenzilâtlı tarifeden istifade eden mezkûr teşekküller mensupları esasen adedleri 
tahdit 'edilmiş olan trenlerde bilhassa muayyen hatlar üzerinde büyük bir kalabalık teşkil etmek
tedir. Bu kalabalığı Önlemek üzere bahis mevzuu tenzilâtlı tarifenin şimdilik bu teşekküller men
suplarından yalnız berayi vazife seyahat edeceklere "tatbik 'edilmesinin uygun olacağı mütalâa 
edilmektedir. • 

b) Limanlar ve İskeleler gelirleri: " ' ' " ' " • - - ^ • :••:$-..-; ;-m- • •.-..•--,.-... 

Haydarpaşa, Derince, İskenderun, Mersin linınlarİylc iskeleler hâsılatını ihtiva eden bu fasıl 
1942 malı yılının 845 000 lirasına mukabil 1 935 000 lira Jazlasiyle 2 780 000 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

Bu fazlalığın 1 400 000 lirası idaresi Umum müdürlüğe 1942 malî yılı içinde devredilmiş ol-
;ması dolayrsiylc mezkûr yıl bütçesinde yer almamış olan İskenderun ve Mersin limanları hâsıl/i.. 
tıdu*. 300 bin lirası Haydarpaşa limanı 235 bin -lirası da -iskeleler gelirlerinden teşekkül etmek
tedir. İskenderun ve Mersin limanlan varidatı bu limanların -aylık gelirleri ve bu limanlarda atıl
makta olan tedbirler neticesi olarak artması memul faaliyet nazarda tutularak talimin edilmiştir. 
1942 malî yılının ilk yedi aylık gelirleri esası üzerinden yapılan -hesaplara göre Haydarpaşa li
manının 1 200 000 iskelelerin 300 bin lira hâsılat getireceği hesaplanmıştır. Hal böy'e iken 1943 
malî yılı bütçesine Haydarpaşa limanı için İhtiyatlı bir mülâhaza ile bir milyon liva, iskeleler 
-içinde, bıı sene-Bandırma, Mudanya ve Susanoğlu iskelelerinin Umum müdülüğe devri suretiyle 
varidatın artması kuvvetli bir ihtimal dahilinde olmasına rağmen yine İhtiyatlı bir -düşünce ile 
300 bin lira konulmuştur; Bu vaziyete nazaran limanlar ve İskeleler varidatına müteallik tahmin
ler yerindedir. 

e) Sıhhiye tevkifatı : • " ; . ! . " . " ! ' ' ' 

Memur ve müstahdemlere yapılacak sıhhi muavenet karşılığı olarak ücretlerinden •% 2 hesa
biyle kesilen paradır. 1943 malî yılında bu fasıldan 1942 malî yılına nazaran 80 binlira faztâsiyle 
530 bin lira elde edileceği tahmin edilmektedir. Bu tezayüt idare bünyesine iltihak eden İskende
run ve Mersin limanları müstahdem ve memurları ücretlerinden kesilecek aidat ile ifası icap 
eden tereffü ve kademe Kamları münasebetiyle miktarları artacak "ücretlerden yapılacak tcVkifa-
ta tekabül etmektedir. 

d) Mütenevvi hâsılat : 

Bu fasıl varidatı istimalden sakıt olnmş vagon lokomotif ve hurda demirler satışından, pansiyon 
-ve sanat okulları gelirlerinden, idareye ait binalardan alınacak kira îicretjerjiıden faiz ve akçe 
barklarından ve sair hâsılattan mürekkep olup 1.943 malî yılı için fiili vaziyet gözününe alınmak 
Suretiyle 1942 malî yılma nazaran 218 bin lira fazlasiylc 840 bin lira olarak.hesaplanmıştır. 

e) Trabzon- İran otobüs-vc'lcamyotıişletmesi gelirleri-: 

1943 malî yılı içirt Tm âşletmeden umulan varidat 100 bin lira olup 1942 malî yılı mubatııme-
ımtrna nazaran 67 bin lira fazladır. Bu fazlalık tarifelere yapılan zaındftn , Ötürü, 1942 yılının 
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ilk yedi ayı zarfında istetmeden 80 biri liraya-yakıri-bir gelir elde edilmiş olması 'dötayisİyle1 mev
cut fiili vaziyete tekabül ettoektedir^ •' 

f) Geçeri yıllardan müdevver ve tahsisat kaydedümiyen varidat fazlaları : 

Bu fasıl geçen yıllarda varidat kaydedilmiyen gelir fazlasını ihtiva etmekte olup 1942 yılına 
gelire nazaran 80 bin lira noksanıiyle 8 milyon liradır. 

B - Masraflar 

Umum müdüllüğün 1943 malî yılı masrafları için muhammen varidatı kadar olmak üzere lOö 
milyon lira âdi ve bütçe kammu lâyihasının 5 net maddesiyle 1943 yılı muhtemel varidat faz
lası karşılık gösterilmek suretiyle gelecek yıllara sâri 12 milyon lira ki ceman 118 milyonlira; tah
sisat talep elilmektedir. 1942 malî yılında 77 580 000 lira âdi ve 7 milyon lira da muhtemel varidat 
karadığı olmak üzere gelecek senelere sâri tahsisat istenmişti. Bilâhara verilen ek, nlunzam ve 
fevkalâde tahsisatlarla masraf1 bütçesi yekûnu 111 593 000 lirayı bulmuştur. Buna nazaran 1943 
malî yılı masraf bütçesi 1942 malî yılı masraf bütçesine nazaran 7 407 000 lira fazladır. Muh
temel varidat karşılığı olup gelecek yıllara sâri tahsisat nazara alınmazsa 1943 malî yılı için talep 
edilen tahsisat 1942 malî yılı tahsisatına nazaran 1 407 000 lira fazladır. 1942 malî yılında verilen 
ek, munzam ve fevkalâde, tahsisat da hesaba katılmadığı takdirde 1943 mali yılı masrafları 1942 
malî yılı masraflarına göre 28 420 000 lira fazlalık göstermektedir. 

Umum müdürlüğün 1943 malî yılı masraf bütçesi a) işletme masrafları b) satın alman demir-
yol ve limanları senelik faia ve itfa karşılıkları ve sair masrafları, c) yeni.<inşaat;ve. jüt tezayü-
datt, d) Trabzon - Iran otobüs ve kamyon işletmesi masrafları, e) bütçe kanununun 5 nei 
maddesi mucibince girişilerek taahhütler ve 1715 saydı kanunun 8 nei maddesi mucibince 
Cumhuriyet Merkez bankasına yenilecek itfa karşılıkları, olmak üzere beş kısımda- toplanmıştır. 
Bu kısımlar birer birer aşağıda tetkik edilmiştir. 

. a) İşletme masrafları: ; • '"' "'.' 

işletme masrafları iki bûba ayrılmıştım Birinci bap şalisi masraflar ikinci bap da gayrişnhsi 
masraflar adini taşımaktadır. 

1.) Şahsi masraflar: * , •••'•'-

Şahsi masraflar babı C fasddan mürekkeptir. Bu fasıllar şunlardır: -.',-'. 

Ücret ve yevmiyeler; 

Harcırah; .< - •*>• ' 

Ecnebi mütehassıslarla stajıyer memur ve müstahdemlerin ve talebenin masraflarıj 

Tâli ücretler; ; • - - • .' • ' -<•' • 

Memur ve müstahdemlere ve ailelerine yardim ; . , . . _ • 

Tahmil ve tahliye ücret ve masrafları; i 

bu bûba mevzu 32 100 000 lira tahsisat 1942 yılına natfarâtt münakaleler, muntiam ve fevkalâde 
tahsisatlar hesaba katılmazsa 7 445 000 katılırsa 5 386 000 lira fazladr. Bu 5 386 000 lira fazlalı
ğın 2 244 000 lirası ücret ve yevmiyeler, 296 000 lirası harcırah, 146 000 lirası eenebı mütehassıs
lar, stajiyer tnemur ve müstahdemlere, talebe masrafları, 2 045 000 lirası menfur ve müstahdem
lerle ailelerine yardım, C55 000 lirası tahmil tahliye ücret .ve masrafları fasıllarından münbaîstir. 

Görüldüğü üzere bu bap'Umnm müdürlüğün memur ve- müstahdemlerinin ücret, .yevmiye ve 
hareırahlarm.1 ihtiva, ediyor. İstihkaklarını bu baptaki tahsisattan alan memur ve müstahdemlerin 
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kadroları Bütçe kanunu lâyihasına merbut (C) cetvelinde gösterilmiştir. Umum müdürlüğün bil
ûmum memur ve müstahdemleri istihkaklarını bu baba mevzu tahsisattan almazlar. Bir kısım 
memur ve müstahdemlere istihkakları masraf tertibinden ödenir. İstihkaklarını masraf tortibîn> 
den alan memur ve müstahdemler kadrolarının tâyin ve tespiti şekli bakımından iki kısma ayrılır, 
Bunlarda» bir kısmının kadroları Bütçe kanun lâyihasına İlişik (c) ve (E) cetvellerinde göste
rilmiştir. Diğer kısma ait kadrolar (c) cetvelinin 2 nei maddesindeki salâhiyete müsteniden 
Umum müdürlükçe tâyin ve tespit edilmektedir. Yukarıda bahsi geçen (E) cetveli 1943 yılı Büt
çe kamımı lâyihasiylc ihdas olunmuştur. ,1943 malî yılı Bütçe kanunu lâyihasına gelmerye kadar 
bu,kadroların tâyin ve tespiti salâhiyeti Umum müdürlük uhdesinde îdi. 

Şahsi, masraflar babına mevzu tahsisattan istihkaklarını * alan memur ve müstahdem kadrola
rının adedi 1942 malî yılı Bütçe kanununa ekli (o.) cetveli ile 1G748 olarak kabul edilmiştir. 
1943 malî yılı Bütçe kanunu lâyihasına bağlı (e)eetveli ile bu miktar 1954 aded fazlasiyîe 18702 

; olarak teklif edilmektedir. İstihkaklarını masraf tertibinden alan memur ve müstahdem kadrola
rının adedi 1942 de 23 837 idi. Bu kadroların 1806 tanesi Bütçe kanununa ekli (e) cetveli ile 
22 031 adedi de Umutn müdürlükçe tâyin ve tespit edilmiştir. 1943 yılında (e) cetvelinde yazılı 
kadro adedinin 265 fasliyle 2071 e çıkarılması istenmektedir. Masraf tertipleri ile alâkalı olup 
tâyin ve tespiti Umum müdürlüğe ait bulunan kadroların 1943 malî yılı Bütçe kanun lâyihası 
kabul edildikten sonra yapılacağı öğrenilmiştir. 

yukarıdaki izahattan anlaşılacağı veçhile 1943 malî yılı için 1942 malî yılına kıyasla 2219 faz
la kadro konulması talep edilmektedir. Umum müdürlük ile yapılan temaslardan öğrenildiği
ne göre halen ücret tertibinde 2823, masraf tertibinde 4C8 ki ceman 3291 kadro münhaldır. Bu 
vaziyet karşısında memur ve müstahdem ihtiyacının münhal kadrolara tâyinleri yapılmak suretiy
le! karşılanıp yeni kadro ilâvesinden sarfınazar edilerek İm kadrolara tekabül eden ve hu kadro
lar dolayısiyle diğer fasıl veya maddelere inikas cyliycn tahsisattan tasarruf edilmesi muvafık 
mütalâa olunmaktadır. • , • : • , • • ' • , ' • ' i 

Şahsi' masraflar babını kapamadan evvel şu cihetin belli edilmesi lâzımgelir ki demiryolları 
kendine intisap edenlerin ihtisas sahibi olmalarını' istiyen bir işletmedir. Bu itibarla idarenin 
müntesiplerini yetiştirmek yolunda aldığı sanat ve meslek -mektepleri açmak, lıariee talebe vo 
staja memur göndermek, mütehassıs celbetmek gibi tedbirlerini memnuniyetle kaydetmek ieabeder. 
Bu meyauda demiryollarında mesai ve bilgiye kıdemden daha fazla ehemmiyet verilerek yalnız 
yol, cer ve hareket servislerine mensup faal personele tâyin edildikleri üst derece ücretlerini 
müktesep halt teşkil etmemek üzere vermenin bu personelin sevkını arttıracak, vasıflarını yüksel
tecek ve netice itibariyle işletmenin verimini çoğaltacak esaslı bir tedbir olacağı mülâhaza olun
maktadır. Yüksek encümenin hu hususta bîr karar alması rîea olunur. 

2) Gayri şahsi masraflar: " 

Gayri şalisi masraflar babı aşağıda sayılan 5' fasıldan mürekkeptir: "' ''- ' 

İşletme müstehlek malzemesi ve masrafları; 

Bakım ve tecdit masrafları; • •• ::jS * ' 

Ecnebi demiryol tesisatının istimal ve üçüncü şahısların hizmetleri; ['"'' 

' Her nevi vergiler, maddi mükellefiyetler ve zarar ve ziyan tazminatı; 

Müteferrik masraflar. 
1943 malî yılı zarfında hu fasıllarda yazılı işleri yapmak için 50 G34 000 lira tahsisat iste

nilmektedir. 1942 malî yılmda bu baba 31 fi27 000 lira konulmuştur. Buna nazaran bu yıl iste
nilen tahsisat 19 107 000 lira.fazladır. 1942vmalî yılında hu baha yapılan münakaleler, mun
zam tahsisatlar nazara alınarak 7 978 000 liraya inmektedir. 
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Mezkûr 7 978 000 lira" farkm 2 G64 000 lirası işletme müstehlek malzemesi',' 5 167 000 İirasi 
bakım ve tecdit' masrafları, 151 000 lirası her nevi vergiler, maddi mükellefiyetler vo zarar-vo 
ziyan tazminatı, 32 000 lirası müteferrik masraflar fasıllarından neşet etmektedir. Ecnebi demir-
yol tesisatının istimali ve üçüncü şahısların hizmetleri faslında 36 bin liralık bir tenezzül vardır. 

Gayri şahsi masraflar mevzuunda müstelılek maddeler kömür, yağ, üst yapı (balast, ray, tra
vers, küçük yol malzemesi ve makaslar) ve muharrik ve müteharrik malzeme üzerinde durulmalıdır. 

Umum. müdürlük trenlerin tahriki için kâfi miktarda ve lüzumlu evsafta kömür bulamamak
tadır, Bu yüzden beher Mlometre için 2 kilogram hesabiyle 1943 yılnıda 1941 yılı sarfiyat vahi
dine nazaran 44 bin ton fazla kömüre ihtiyaç hâsıl olacaktır. Kömürden muhakkak tasarrufa muh
taç olduğumuz bir sırada işi csaslr bir programa bağlayıp demiryollarına gereken evsafta kömür 
verilerek tasarııf edilecek 44 bin ton kömürün lüzumlu başka bir yerde sarfedilmesi uygun olur. 

Umum müdürlük istediği evsafta ve kâfi miktarda yağ da bulamamaktadır. Bu muharrik ve 
müteharrik malzemenin süratle yıpranmasını mucip olmaktadır. 

Demiryolları, tekniğine göre bir-hattın ömrü kırk yıldır, 1942 malî yılında 196 kilometre' 
hattın değiştirilmesi derpiş edilmişti. B u i ş yapılamamıştır. 1943 malî yılı içinde 100 kilometre
lik hattın tecdidi düşünülmektedir. Halen kırk yaşını doldurmuş bin kilometreyi mütecaviz hat 
mevcut olduğuna göre bu işin biraz daha süratle yürütülmesi bizimdir. Balast ferşiyatmda da 
aynı sürate ihtiyaç; vardır. 

Yine teknik bakımdan bir lokomotifin Ömrü 30, bir yolcu vagonunun ömrü 35 yıl olarak kabul 
olunur. Elde mevcut lokomotiflerin. °/o 36.sı 30 yaştın ve yolcu vagonlarının % İG sı 39 yaşını 
doldurmuştur. Elde mevcut yolcu vagonlarının mühim bir kısmı da otuz ile otuz. beş yaşlan ara
sında olduğundan süratle yenilenmedikleri takdirde beş sene sonra bu nispet % 48 i bulacaktır. 
Bu rakamlar yenilenmesi icabeden muharrik ve müteharrik malzeme baklanda bir fikir vermek
te vo Umuın müdürlüğün tecdit halamından muvacehesinde bulunduğu işin vüsatini göstermek
tedir. 

Yağ vasıflarının bozukluğu ve miktarının kifayetsizliği, malzeme fersndeliği ve azlığı ve niha
yet müstehlek mevat ve malzeme ithaliııdeki zorlukların yükü bilhassa tamir .atelyelerİnin omuz
larına .binmektedir. Atölyelerin hu husustaki mesaisi Öğütmeğe değer. Bu atölyelerin iş verimi son 
•üç yıl zarfrnda % 64 nispetinde artmıştır. 

Cer atölyesinin faaliyetini gösterir cetvel 
' ."• ' '" " 1939 J 9*0 1941 

Tara ir,edilen, lokomotif adedi 309 . 440 505 
s. • » yolcu vagonu adedi ' G05 . 7 3 8 1 060 

. » ' » y ü k vagonu adedi " 3 458 4 289 5 599 

1943 malî yılı içinde atclyelerde tamir faaliyetinin daha fazla artacağı umulmaktadır. 

Bundan başka atölyeler evvelce hariçten getirilen lokomotif silindiri pompa, hava tabancası, 
transformatör, elektrik motoru, radyötöı* §ofa;j kazanı gibi cinsi yirmi dördü bulan malzemeyi kâfi 
miktarda imale 'bağlamıştır. , 

Umum müdürlüğün bilhassa bu hususta gösterdiği hararı takdir ve teşekküre sayan görülmüştür. 

Yapılması icabeden isler ve fiyat tercffüleri gözönünc getirilirse bu bap için istenilen tahsisatı 
çok görmemelidir. 

b) Satiri alınan diğer yol ve limanların senelik_fa.iz ve itfa karşılıkları vo sair masraflar: 
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1943; malî yılında: bu: kısma bidayetcn 4 G09' 481 lira. tahsisat konulmuş bilâhara 400 000 lira 

daha tahsisat verilerek tahsisat yekûnu 5 009 481 İkayı "bulmuştu. 1943 malî yıJr için .1942 malî. 
yılma nazaran munzam tahsisat hesaba katılmazsa 3 0S5 lira noksauiyle munzam tahsisat nazara 
alınırsa 403 985' lira. ııoksaniyle 4' G05 491i lira istenmektedir. 

* 
Mubayaa olunan demiryol ve liman şirketlerinin mukavelelerinde tâyin edilen senelik taksitleri 

ihtiva edip üiili vaziyete tekabül etmesi itibariyle bu kısma ait tahsisat üzerinde söylenecek bir 
mütalâa yoktur. 

c) Yeni inşaat ve servet tezayütleri: 

Bu kısma ait 1.942 yılmdan evvele 7 711 0O0 liratabşisat verilmiştir. Sonradan münakale ve mun
zam tnlısisatlaarla bu miktar 14 771 000 tınıya yükselmiştir. 1943 'malî'y.ıli İyin Ö 302 000 lir.ı 
tahsisat istenmektedir. Bin miktar 1942 malî yılı tahsisatına ^örc münakale ve munzam tahsisatlar 
nazara alınmazsa, 1 59!L 000 lira fazladır. Münakale ve munzam tahsisatlar nazara alınırsa 5 409.000 
lira: noksandır: . 

Demirbaş tezyidi, inşâat ve tesisat masrafları 3347 ve 3319 sayılı kanunlar mucibince mubayaa 
edilecek-muharrik, ve müteharrik edevat bedeli ile. gümrük resmi ve sair masrafları, 3980 saydı 
kanun mucibince mubayaa edilecek muharrik ve müteharrik edevat bedeli ile sair masrafları ve 
aynı kanunun 3 ;ncü-maddesi'mucibince istimal edilecek kredinin itfa ve faiz karşılığı fasılların
dan mürekkep olan- bu kısım--münasebetiyle işletmenin mevcut serveti üzerinde bir nebze duralını. 

Demiryollarının iş. hacmi artmıştır. Bu artış askerî nakliyat ve diğer nakil vasıtalarının noksan
lığı ile »zalı edilmekle beraber bu «İhı &ayritabiİ telâkki edilen iş hacminin hergiüı biraz daha inkişaf 
eden memleketimizde yarın tabii sayılacağı şüphesizdir. Onun için bugünkü iş kesafetini tamaıııiyle 
geçici saymak pek de doğru olmaz. Bu'İtibarla Demiryolları işletmesinin bugünkü "iş hacmini kar
şılayacak vaziyete gelmesi lâzımdır. Umum müdürlük 1043 malî yılı. içinde 22 milyon tren kilometre 
yapabileceğini düşünüyor. Bu faaliyet memleketin hakikî kara nakliyat ihtiyacını karşılanırya kâfi 
değildir. Memleketin hakikî' kara nakliyat ihtiyacını karşılayabil]ııek için hiç olma-zsa 30 milyon 
tren kilometreyi bulmak icabeder. Halbuki Umum müdürlüğün elindeki lokomatif mevcutlu teknik 
mutalara uygun, bîr şekilde işletildiği takdirde 22 milyon tren kilometreyi hile tahakkuk ettirecek 
vaziyette olmaktan uzaktır. Vagon mevcudu da aynı haldedir. 

Hat ve emniyet tesisatı vaziyeti de süratle veemiıiyçtle 22 milyon tren kilometre yapılmasına 
müsait dirildir. Zira i?, hacmi arttıkça istasyonlarda müteaddit katarların karşrlaşmav*ı icabetıııektc 
bunnn için do kâfi hat bulunmamaktadır. Binaenaleyh istasyonların tevsii lâzımdır. Demiryolları 
emniyet tesisatı ile de mücehhez değildir. Seyrüsefer emniyetini temin için mevcut istasyonlara jüiriş 
ve çıkış semaforları konulması, makasların bir merkezden idare edilen semaforlarla bağlanması, 
istasyon ve yol blokunun tatbiki, katav tevkii' tertibatının duhul semaforlarına ve lokoıaatiflere 
vazı icabetmokte bunun ise takriben 20 milyon liraya, malohıcağı hesaplanmaktadır. Bu noksan
lara rağmen vatandaşların korkmadan seyahate çıkmalarım Demiryolları memur ve müstahdemleri
nin cidden İnsan takati fevkinde bir dikkat, iğtiııa vo mesai sarfetmeleri neticesinde kazaların az ol
masına medyunuz. Demiryolları memur ve müstahdemlerinin bu feragatli çalışmalarına burada te
şekkür etmek borcumuzdur, 

Artan iş hacmi muvacehesinde durumu izah edilen malzemeyi teminde kullanılacak olan bu kıs
ma mevzu-tahsisat azdır. Hariçten malzeme temini ihtimali mevcut ise memur ve müstahdenılei'C ait 
yeni kadroların ademi ilâvesinden tahassül edecek tasarrufun bu kısma konulması muvafık olur. 

<İ). Trabzon - Iran otobüs ve kamyon işletmesi masrafları: 

Bu kısma 1942 malî yılı için konulması talcbcdüeıı tahsisat 1942 malî yılı tahsisatına nazaran 400 
lira ııoksaniyle 309 000 liradır. 
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Bu isletmenin geliri varidat bahsindo arzedildiği vechilo 100 bin lira olduğuna göre zararına imle

mekte olduğu görülür. . - • • ' • • 

e) Bütco kanununun 5 nei maddesi mucibince girişilecek taahhütler karşılığı ve İ715 sayılı' 
kanunun 8 nei maddesi mueibinco Cumhuriyet Merkez bankasına verilecek itfa kargılığı, 

Bütçe kanunu lâyihasının 5 nei maddesi mucibince girişilecek taahhütler karşılığı olarak 
1943 malî yılı için 1942 malî yılında olduğu gibi 3 milyon lira istenilmektedir. 

İtfa karşılığı olarak da 1943 malî yılı içiu 1 049 000 lira talep ediliyor. 1942 malî yılında 
708 119 lira konulmuştu. 

E) Hesap vaziyeti : ' . . . • ' , , • 

1941 malî yılı bilançosuna nazaran sabit tesisat, muharrik ve müteharrik edevat, demirbaş 
olarak aktif hesaplarda 517 756 lira mukayyet olup bu meblâğ demiryollarının sermayesini teş
kil etmektedir. Buna göre idarenin sermayesinde 1940 yılına nazaran 24 671 239,50 lira bir toza-
yüt var demektir. . • ' (: 

Umum müdürlük 1941 malî yılmı 30 346 231,11 lira zararla kapamıştır. Zarar 1939 yılmda 
39 854 825,96 lira 1940 yjlmda da 36 916 874,61. olduğuna göre seyir lehedir. Umura müdürlü
ğün bilançosunu zararlı gösteren âmil idarenin bir taraftan satın alınan demiryol ve limanların 
senelik faiz ve itfa karşılıklarını mukassatan Ödomeklo beraber diğer taraftan 1042 sayılı kanun 
ahkâmına tevfikan bir kero itfa ve bir kerede tecdit sermayesi namı altında iki sermaye ayırıl-
mak suretiyle muzaaf amortisman yapılmasından ileri gelmektedir. 50 813 478,70 lirası itfa 
24 107 748,27 lirası tcedit sermayelerinde olmak üzoro amortisman hesaplarında 75 026 226,97 
lira gözükmektedir, idarenin lıcsap vaziyeti düzelmek için bu muzaaf amortismana nihayet ve
rilmelidir. 

1941 yılı bilançosuna göro idarenin resmî ve hususi şahıslardan 15 850 229,07 lira alacağı 
vardır. Son roleveyo nazaran bunun 4 625 993.19 lirası resmî dairelere ait olup bunun da 450 
lira kadarı ciheti askeriyeye 215 lira kadarı da jandarmaya aittir. 

İdarenin son stok malzeme cetvoliue jrbVe 1941 yılından 1942 yılma t) 962 641,53 liralı mal
zeme stoku devredilmiştir. Bu yılın ilk sekiz ayı, içinde stok 9 033 694,62 liralık malzeme İlâve 
edilmiş ve bu stoktan 8 064 241,68 liralık malzemo kullanılmıştır. Bu itibarla elde 10 932 094,47 
liralık malzemo vardır. 

Uımuıı müdürlüğün nakit, esham ve tahvilat ve bankalarda • olmak üzere 29 072 185.92 lira 
mevcudu vardır. 

Umum müdürlüğün 4182 sayılı kanuna müsteniden hâsılından demiryolları inşaatından müte
vellit ihtiyaçlara ve borçlara tahsis edildikten sonra bakiyesi Hazine eari hesabına yatırılmak üzere 
ihraç ettiği bonolar yekûnu 249 548 166,39 lirayı bulmuştur. Bunlann ciheti tahsisleri hakkında 
umum müdürlükte malûmat olmadığından bu huşsun k^omiatı tesbit edilmemiştin'. . 

Yüksele bilgilerine arzolunur. . . 

Raportör 
Trabzon mebusu 

S. Anamur 

(S. Sayısı:: 42) 
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Bütçe cııcümoui mazbatası 

T.B.M.M, 
Bütçe encümeni • '' ' '. , , 17. V. 1943 
Esas No, 1/3 
Karar No, 30 ' ., \ 

•••' Yüksek Keisliğc 

Başvekaletin 27 • I I . 1943 tarih ve G/630 sa
yılı tezkercsiylo Yüksek Mcelise sunulan Devlet 
Demiryolları ve limanlan işletme umum müdür
lüğü 1943 malî yılı bütçe kanunu lâyihası Encü
menimize havale buyurulmakla Münakalât vekili 
A1İ Fuad Cebesoy ve Devlet Demiryolları ıımuın 
müdürü ile Maliye vekâleti namına Bütçe ve malî 
kontrol umum müdürleri hazır olduMarı halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Masraf bütçesi; 
Uınum müdürlüğün 1943 malî yılı bütçesi 

geçen yıla . nazaran (28 420 000) lira fazlasiyle 
(106 000 000) lira olarak tcklî£ edilmiş bulun
maktadır, 

Ancak 1942 malî yılı muvazenei umumiye ka
nunu ile bidayeten tesbit olunan (77 580 000) 
liralık tahsisata bilâhara muhtelif kanunlar ile 
kabul edilmiş olan (27 013 0Q0) liralık munzam 
vo fevkalâde tahsisat ilâve edildiği takdirde iki 
bütçe arasındaki fark (1 407 000) liraya tenez
zül etmiş olur. 

Masraf bütçesi; beş kısmı ihtiva edip birinci 
kısmını teşkil eden işletme masraflarının şahsi 
masraflara [müteallik birinci babına bu yıl 
(7 445 000) lira fazlasiylc (82100 000) lira lalı-' 
sisat konulmuştur. Bu fazlanın: 

Livası 

2 244 000 Ücret ve yevmiyeler; 
346 000 Harcırahlar; 
146 000. Ecnebi memleketlere gönderilecek

lerle ecnebi mütehassıslar; 
295 000 Tâli ücretler; 

3 759 000 Memur ve müstahdemlerle aileleri
ne yardımlar; -

055 000 Talımil ve tahliye ücret ve masraf
ları. 

Fasıllarına ait bulunmaktadır ve en mühim zi-
yadelik de ücret ve yevmiyelerle yardımlarda gö
rülmektedir. 

Ücret ve yevmiyelere yapılan ilâveler hak

kındaki izahlara nazaran bu yıl Umum müdür
lük kadrolarına ücretlerini birinci faslın birinci 
maddesinden alan daimî .memur vo müstahdemler 
sınıfına 1954 ve istihkaklarım masraf tertibin
den alan memur v« müstahdemler sınıfına ise 
265 ki, ceman 2219 memur ve müstahdem ilâvesi 
teklif edilmektedir, 

1943 yılmda geçen yıla nispetle trafiğin art
mamasına ve raporda da izah edildiği veçhile 
halen esas kadroda 2823 ve aylıklarım masraf 
tertibinden alan memur yo müstahdem kadro
sunda 468 ki, ceman 3291 münhal bulunmasına 
nazaran kadrosunu genişletmekten ise bu ınüıı-
balâtı doldurmak suretiyle tahsisattan tasarruf 
temini cihetine gidilmesi üzerinde durulmuştur. 

Alınan izahlarda bu münhallerden mühim 
bir kısmının taallûk ettiği hizmetleri, bu günkü 
şartlar içinde kadrodaki ücretleri ile ifaya talip 
zuhur etmediği ve bir kısım, müııhalleriıı ise 
binnisbo yüksek ücretli memuriyet olması do-
layısiyle kanuni vasıfları haiz ve kade -
mo kademe yükselmiş memurlarla peyderpey 
kapatılması kabil olup bu yerlere aşağı kade
melerden veya hariçten memur alınması varit 
ulamıyacağı cihetle istenilen vasfı haiz memur
lar yetişinciye kadar bu müııhalleriıı devamına 
mecburiyet bulunduğu ve buna mukabil muh
telif anlaşmalarla memlekete mühim miktarda 
Lokomotif, vagou ve sair malzeme girmesi mu
karrer olup bunlarla mütenasip bir surette şim
diden işe alışmış personelin yetiştirilmesi zaru
reti kadronun tevsiiui gerektiren başlıca sebebi 
teşkil etmek üzere hatlar üzerinde emniyet ba
kımından teftiş ve murakabenin daha sıkı bir 
surette ifası için teftiş kadrosunun takviyesi ve 
bunlara ilâveten yeniden İhdas veya tevsi edi
len teçhizat ve iasp işleriyle eılıhi tesisatın ve 
mektep ve kurs servislerinin de kadroları ge
nişletmeği zaruri kıldığı ifade edilmiş ve mü
zakere neticesinde kadroya yapılan zamlar ek
seriyetle kabul edilmiştir, 

Memur ve müstahdemler ile ailelerine ya-

( S, Sayısı : 42 ) 
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pılacak yardımı gösteren beşinci fasılda cıı 
büyük ilâvo katarlar ilo deniz vasıtalarımla 
vo hamulenin tertip ve tahriki ile Bilfiil alâka
lı memur ve müstahdemlerin iaşo masraflarına 
taallûk etmektedir. Geçen seno kabul buyııru-
lan kanını hükmünü yerine getirmek üzere bu 
tahsisatın konması tabiidir. 

İşlctnıo kısmının gayri şahsi masraflar ba
bına yapılan (19 107 000) liralık ilâve, 
(G 704 000) lirosr işletme müstehlek malzemesi 
vo masrafları faslma ve (12 256 000) lirası da 
bakım ve tecdit masraflarına ve mütebakisi d i 
ğer tertiplere ihtiyaca göre tevzi edilmiş bu
lunmaktadır. 

Bu iki fasıldaki mühim artışın başlıca se
bebi : 

Bilûmum müstehlek malzeme fiyatlarının 
yükselmesi ve bilhassa istenilen vasıfta kömür 
vo yağ temin edilememesinden dolayı normalin 
üstünde kömür ve yağ sarfiyatı yapılması ve 
yîiz kilometrelik bir kısmı hattın, bu yıl içinde 
ycnilcıuııesidu'. İdare binalariylc muharrik ve 
müteharrik edevatı» gittikçe çoğalmasının .ve 
şebekenin de mütemadiyen genişlemesinin ve 
eskimesinin bu bapta mühim tesiri okluğu aşi
kârdır. 

Masraf bütçesinin üçüncü kısmım teşkil eden 

yeni inşaat ve servet tezayüdü tahsisatı geçen se
neye nispetle (1 591 000) lira raddesinde bir fazla
lık pröslermekte ise de ^eçen senet münakale 
ve munzam tahsisat suretiyle bu kısma 
(7 000 000) Ura tahsisat verildiği nazarı İtibara 
alınırsa 4,!> milyon liradan fazla bir tenzilât ya
pılmış olduğu göze çarpar. Katlarımı zıu emniyet 
ve inkişafı bakımından gayet lüzumlu olan bu 
tahsisatın daima artış kaydetmesi temenniye şa
yandır. 

Bu suretle 100 milyon lira olarak teklif edi
len masraf bütçesi aynen kabul edilmiştir. 

Varidat bütçesi : 
Geçen yıla nispetle (28 420 000) lira fazla 

olarak tahmin edilmiş bulunan varidat bütçesi
nin kalemleri üzerinde bütçenin Tiiıeüıııenimizdc 
müzakeresi sırasında 1042 yılının elde edilmiş 
bulunan on aylık tahsilat yekûnları üzerinden 
talimin yapmak imkânı hâsıl olmuştur. Hükü
met teklifindeki tahminler yedi aylık tahsilat 
üzerine yapılmış bulunmaktadır. . 

Varidatın en mühim kalemlerini işletme hâ
sılatı teşkil etmektedir. Varidat bütçesini ihti
va eden (lî) cetvelinin birinci ve ikinci fasılla-
riyle Trabzon - İran otobüs işletmesine dair olan 
besinci fasla mevzu bulunan bu işletme hâsılatı
nın mukayeseli cetvelini aşağıya dereediyoruz : 

( S. Sayısı : 42 ) 
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Bu cetvel, İ942 yılının İÖ aylık tahsilâtiyle 

1941 yılının son iki aylık varidat yekûnlarının 
mecmuundan hasıl olan rakamın 1943 yılı için 
arzettiği bir hususiyet varsa bunu da ilâve et
mek suretiyle tanzim edilmiştir. 

Cetvelin tetkikinden yapılan tahminlerin ha
kikate karip bulunduğu anlaşılmaktadır. Gerçi 
bu cetvelde yolcu varidatı, bulunan hesaba gö
re (31 742 255) lira olarak gözükmekte ise de 
bu varidata ikinci kânun 1943 den itibaren mev
kii tatbika konulan •% 30 zammın 1943 yılında 
temin edeeeği hasılatın bu yekûna ilâvesi 
icabetmektedir. Binaenaleyh 1942 yılının 
(19 500 000) liradan ibaret bulunan ilk yedi 
aylık tahsilatının yüzde otuz farkının da bu ye
kûna ilâvesi halinde muhammen miktarı aşan 
bir rakam tahassul etmiş olur. 

Keza sayrı hafif hasılatı 1942 yılında bu cet
vele nazaran (40 000 000) lira raddesinde bîr 
varidat arzetmektcdiı*. Ancak son aylarda tat
bik edile» yüksek tarifeleri ve bir takım ten
zilâtlı tarifelerin kaldırılmış olmasını nazarı 
itibara alınca idarenin tahmininde isabet bulun
duğu anlaşılır, 

Diğer varidat kalemlerindeki tahminlerin de 
aynı seyirlere göre yerinde görüldüğü anlaşıl
dığından Umum müdürlük varidat bütçesi ye
kûnu olarak tahmin erilmiş bulunan (106 000 00Ö) 
lira muvafık bulunmuştur. 

Raportörün raporunda 1941 malî yılındaki 
tren .kilometreye isabet eden varidat miktarı 
ve tarifeye yapılan zam ile ayarlayan ve Hükü
met tahminlerinin yerinde olduğunu teyit eden 
faydalı malûmat mevcuttur. 

Bütçe kanunu lâyihasın» geİincöi 
Lâyiha bütçenin tatbikatına taallûk eden, 

maddelerden başkaca yeni bir hüküm İhtiva et
memesi itibariyle aynen kabul edilmiş, yalnız 
parasız veya tenzilli tarife ile seyahat etmek 
hakkını haiz olanları gösteren (D) cetvelinde 
geçen yıllarda tesbit edilen esaslar dışında tek
lif edilen bir İnsim tadiller cetvelden çıkarıl-, 
mıştır, 

Bu esaslar dahilinde hazırlanmış, bulunan Dev
let Demiryolları ve limanlan işletme umum mü
dürlüğü 1943 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 
Umumî Heyetin tasvibine aı-zedilmck üzero Yük
sek Reisliğe sunulmuştur. 

EcisV, 
Kastamonu 
T. Oo$ka% 
Amasya 

A K. Yiğitoğlu 
Balıkesir 

S, örgeevren 
Diyarbakır 
Ş.Ultig 
İsparta 

M. Kdraağüç 
tzmir 

M. Birsel 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Tokad 

II. İV, Keşmir 
Yozgad 
S. koz 

M. M. 
Muğla 

H .Kitabet 
Antalya 

N. Et Sümer 
Bursa 

Dr. S, komik 
Udime 

M. N. Oünâüzalp 
İstanbul 
//. Kortel 

Kayseri 
F. Baysal 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Tokad 
#. A. Sevengü 

Yozgad 
At Sungur 

Kâtip 
îstanbol 

F. öymeh 
Aydın 

Ql. E. Alpman 
Diyarbakır 

R. Beîîü 
Giresun. 
A. Sayar 
istanbul 

II. Dikmen 
Kütahya 
// . Pchcan 

Samsun 
M. A. Ybrükcr 

Trabzon 
M. S. Anamur 

Zonguldak 
E. JSriprgü 
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MADDE 2, — Aynen, 

MADDE 3. — Aynen. 

MADDE 4. — Aynen, 

• - « — 

İDevlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 1943 malî yıh 
Bütçe kanunu layihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÖİŞTİRİgt 
MADDE 1. — Devlet demiryolları ve liman- MADDE 1. — Aynen. 

lan İşletme umum müdürlüğü 1943 mali yılı 
masrafları için bağlı (A) işaretli cetvelde gös
terildiği Üzere (106 000 000) Ura tahsisat veril
miştir. 

AMDDE 2. — Devlet demiryolları ve liman
lan İşletme umum müdürlüğü 1943 malî yılı 
masraflarına karşılık olan varidat bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (106 000 000) 
lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet demiryolları ve liman
ları İşletme umum müdürlüğü 1943 malî yılı da
imî memur ve müstahdemleriyle nakil vasıtaları 
kadroları bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. . • ' . , . ! . i j 

MADDE 4. — Devlet demiryolları ve liman
lan İşletme umum müdürlüğü tarafından işle
tilmekte olan demiryollariyle diğer motorlu va
sıtaların, liman, iskele ve maden ocaklarının 
bütün varidat ve hasılatı bunlara mahsus ka
nun ve nizamnameler dairesinde tahsil olunur. 

Erzurum - Sarıkamış ve şuabatı demiryolları 
için 1929 bütçesine bağlı (C) işaretli tarife ah
kamı 1943 malî yılında da tatbik olunur. Bu ta
rifede tadilat icrasına Münakalât vekili salâhi-
yettardır. ! : : ; • ' .' 

MADDE 5. — Umum$ idare binası teçhizat 
ve demirbaşlarının ikmaline, hattat tahkim, tak
viye ve tevsii ile muhtelif yerlerdeki (100) kilo
metrelik hattın ve makasların tecdidine; muh
telif tamamlayıcı tesisat ve inşaata; atelye ve 
depolar için tezgâh, takım, kuvvei muharrike 
ve teçhizata; muharrik ve müteharrik edevatın 
tecdidi ile kara ve deniz nakil vasıtaları ve bun
lara ait malzeme mubayaasına; limanlarla iske
lelerin tahkim, tevsi ve tecdidine ait olmak üze
re (20 000 000) liraya kadar gelecek senelere 
geçici taahhüdat ve sarfiyat icrasına Umum mü
dürlük mezundur. 

Bu taahhütlerin (8 000 000) lirası bağlı (A) 
işaretli cetvelin İS nci (Bütçe kanununun. 5 nci 
maddesi mucibince girişilecek taahhütler karşı
lığı faslına konmuş olan tahsisattan ve müteba
kisi de 1943 malî yılı muhtemel varidat fazlala-

;..••; ' (S. Sayıut: 42), 

MADDE 5. — Aynen. 
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îmdan karşılanır. 

1943 malî yılr 
da mezkûr fasla 
sarfolunur. 

Taahhütlerin bu suretle karşılanmıyan kısmı 
İdarenin müteakip yıllar bütçesine konacak tah
sisat ile ödenir. 

muhtemel varidat fazlaları 
ilâveten tahsisat kayıt ve 

MADDE 3. — 1943 malî yılı nakti muame
lâtının tedviri ve (1 500 000) liraya kadar kö
mür, (5 000 000) liraya kadar malzeme istoku 
yapmak için Umum müdürlük (7 000 000) liraya 
kadar kısa vadeli istikrazlar akdine ve banka
lar nezdinde hesabı câri açtırmağa ve Maliye 
vekili bu istikrazlara kefalet etmeğe mezundur. 

MADDE 7. — Devlet Demiryolları şebekesi 
üzerinde 1943 malî yılı zarfında ücretsiz veya 
tenzilâtlı ücretle seyahat etmek hakkım haiz 
olanlar (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve limanlan umumî ida
resinin Teşkilât ve vazifelerine dair 1042 sayılı 
kanunun eşhas nakliyatına ait 24,28 ve 34 ncü 
maddelerinin hükümleriyle mezkûr kanunu ta
dil eden 1483 sayılı kanunun 8 nci maddesinin 
2 nci fıkrası hükmü 1943 malî yılında da tatbik 
edilmez. 

1042 sayılı kanunun 25 nci maddesini tadil 
eden 3282 sayılı kanun ile Fosta kanununun 53 
neü maddesini tadil eden 3108 sayılı kanun 
hükmü ve 21 haziran 1930 tarih ve 9623 sayılı 
icra Vekilleri Heyeti kararnamesinin 1 nci 
Umumî müfettişe ait hükmü hariç olmak üzere 
diğer hükümleri bakidir. 

MADDE 8. — Aşağıdaki fıkralarda yazılı 
masraflardan herbiri için konan tahsisat kâfi 
gelmediği takdirde ilâveten sarfına lüzum gö
rülecek miktarı tediyeye Umum müdürlük me
zundur. Malî yü sonunda çıkacak tahsisat fark
ları katı hesapta ayrıca gösterilir. 

a - Tahmil ve tahliye ücretleri; 
b - Mahkeme harçları; 
c - Semplonekspresi açığından Türldye his

sesi; -
d - Reddiyat ve aidat; 
e - îrat getiren emlâk resim ve vergileri. 
MADDE 9. — Bu kanuna bağlı (A) işaretli 

cetvelin 3 ncü faslının 3 ncü maddesine mevzu 
(80 400) lira bir taraftan 1943 malî yılı muva-

.zonei umumiye kanununa bağlı (B) cetveline irat 
diğer taraftan Maarif vekâleti bütçesinde Yük-

MADDE 6. — Aynen. 

MADDE 7. — Aynen, 

MADDE 

MADDE 

( S. Sayısı : 42 ), 

8. — Aynen. 

Aynen. 
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seli mühendis mektebi ile teknik okulu umumî 
masraf lan tertiplerine tahsisat kaydolunur. 

MADDE 10. — Devlet Limanları işletme 
umum müdürlüğünce idare edilmekte olan Ban
dırma ve -Mudanya iskeleleriyle Susanoğlu is
kelesinin işletilmesi Devlet Demiryolları ve li
manları işletme umum müdürlüğüne devredil
miştir. 

Bu iskelelerden almacak resim ve ücretler 
Umum müdürlüğün diğer iskeleler tarifelerin
deki ücret ve resim hadlerini geçemez. 

MADDE 11. — Devlet Demiryollan ve liman
lan işletme umumî idaresinin Teşkilât ve vazi
felerine dair 1042 sayılı kanunu tadil eden-1483 
sayılı kanunun 8 nci maddesinin (1) nci fıkra
sına tevfikan idare encümenince verilecek mü-
saadcııamelcrin adedi (800) zü geçemez. 

MADDE 12. — Devlet Demiryollan ve liman
ları işletme umum müdürlüğünün 2847 ve 3173 
sayılı kanunların hükümleri haricinde kullanaca
ğı müteferrik müstahdemlerine ait kadroları 
ilişik (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 13. — İstasyon binalarında müsait 
yer bulunduğu takdirde Demiryol muhafaza la
talarının tabur ve bölük komutanlarına vazife 
görmeleri için parasız oda tahsisine Umum mü
dürlük mezundur. 

MADDE 14. — Devlet Demiryollan ve liman
lan işletme umum müdürlüğünün 1932 - 1942 
bütçe kanunlarının hükümleri 1943 malî yılı zar
fında dahi devam edecek maddeleri bağlı (H) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir.' 

MADDE İS. — Bu kanun 1 haziran 1943 tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

27.H.1943 
• B§. V. Ad. Y: M. M. Y. 
Ş, Saraçoğlu II. Mencmencİoğlu A, R, Artunkal 

Da.Y. 
R. Pekcr 

Mf. V. 
Tüccl 

S. 1 M. V. 
Dr. II. Alataş 

MüY. 

Ha. Y. 
N. Mencmencİoğlu, 

Na. Y.. 
A. F. Cebcsoy 

G. t V. 
R. Karadeniz 

Mal. Y. 
F, Ağrah 

ÖL V. 
Sırrı Doy 

Zv. V. 
Ş, B. Hatipoğlu 
Ti. V. 

Dr. B. Us 

MADDE 10. — Aynen. 

MADDE 11. — Aynen. 

MADDE 12. — Aynen. 

MADDE 13. — Aynen. 

MADDE 14. — Aynen. 

MADDE 15. 

MADDE 10, 

Aynen. 

Aynen. 

( S. Sayrsı : 42 ) 
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:~~ ' A - OETVKLI 

1942 
Malî yılı • 
tahsisatı 

Muhassasatın nev'i Li™ 

• Birinci İnsim - İşletme mas
rafları 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Birinci bap - Şalisi nmsmüiit: 
Ücret ve yevmiyeler 

1 Daimî memur ve müstahdem
ler 

2 Muvakkat tazminat 
3 Muvakkat memur ve müstah

demler 

17 459 000 19 661000 19 661000 
419 000 480 000 480 000 

59 000 40 000 40 000 

Fasıl yekûnu 17 937 000 20 181000 20 181000 

1 
2 

3 

Harcırah 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat •memuriyet harcı
rahı 
Deviı* ve teftiş harcırahı 

Fasıl yekûnu 

27 000 

105 000 
206 000 

338 000 

44 000 

153 000 
487 000 

684 000 

44 000 

153 000 
487 000 

684 000 

Ecnebi mütehassıslarla stajı-
yer memur ve müstahdemlerin 

• ve talebenin masrafları 
1 Ecnebi memleketlere gönderi

lecek talebe ile memur ve müs
tahdemlerin ücret, masraf ve 
harcırahları 

2 Ecnebi mutehassıslann ücret 
ve masrafları 

3 Yüksek mühendis mektebi ile 
Teknik okuldaki idare talebe
sinin masrafları 

78 500 

15 000 

145 600 

70 000 

145 600 

. 70 000 

62 500 86 400 86 400 

4 

. Fasıl yekûnu 

Tâli ücretler 
1 Memur ve müstahdemlere ve

rilecek ikramiye 
2 Kömür tasarruf ikramiyesi 

(S . Sayısı: 

156 000 

330 000 
5 000 

42) 

302 000 

500 000 
5 000 

302 000 

500 000 
5 000 
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1942 1943 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F. M. Muhassasatm îiev'İ Lira Lira Lira 

3 2847 sayılı kanunun 9 ncu mad
desi mucibince verilecek tazmi
natlar 1 293 000 İ 293 000 1 293 000 

4 2847 sayılı kanunun 9 ncu mad
desi mucibince verilecek tahsi-
sat ve tali ücretler 437 000 556 000 556 000 

5 4178 sayılı kanunun 3 ncü mad
desi mucibince verilecek çocuk 
zammı 200 000 , 202 000 202 000 

6 4178 sayılı kanunun 9 neu mad
desi mucibince verilecek yaka
cak zammı •' 120 000 124 000 124 000 

Fasıl yekûnu 2 385 000 2 680 000 2 680 000 

Memur ve müstaMemlsre vo 
ailelerine yardım 

1 Memur ve müstahdemi erin 
melbusat ve işçilerin tulum be
deli 1 000 000 1 308 000 1 308 000 

2 Tekaüt, dul. ve yetim maaşları 1 250 1 250 1 250 
3 2454 sayılı kanun mucibince 

verilecek tekaüt aidatı ile ma
luliyet karşılığı 1 200 000 1 500 000 1 500 000 

4 îdare hizmetinden çıkarılanla
ra ve kazaya ıığrıyanlara veya -
ailelerine nizamname mucibin
ce verilen tazminat 20 000 20 000 20 000 

5 Sanat okulu masraflarına var
dım " - 271 480 766 000 766 000 

6 Mektep bulunmıyan yerlerde
ki memur ve müstahdem ço
cuklarının tahsil masraflarına 
yardım 87 200 123 000 123 000 

7 Domiryol meslek mektebi ü c 
ret ve masrafları (Talebenin 
harelıklarivle sair •masrafları. 
dahi l ) . .' • 180 000 428 000 428 000 

8 îlâelar sıhhi imdat kutuları 
masrafları, memur ve müstah
demlerle ailelerine sıhhi mu
avenet, cenaze ve sıhhî levazım 
ve nakliye ve sıhhi tedabir mas

rafları 332 070 500 000 500 000 
(S. Sayısı ; 42) 
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M. Muhassasatm nev'i 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hlilmnıetço Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

9 Demiryollar spor teşekkülleri
ne yardım 2 000 2 0Ö0 2 000 

10 Katarlarla deniz vasıtalarında ? 

çalışan ve hamulenin tertip ve 
tahriki ile bilfiil alâkalı me
mur ve müstahdemlerin iaşe 
masrafı 1704 750 1704 750 

11, 4306 sayılı kanun mucibince . 
verilecek giyim eşyası bedeli ve 
bilûmum masrafları 500 000 500 000 

Fasıl yekûnu 3 094 000 6 853 000 6 853 000 

6 Tahmil ve tahliye ücret ve 
masrafları 745 000 1 400 000 1 400 000 

Birinci bap yekûnu 24 655 000 32 100 000 32 100 000 

îkinci bap -•' Gayri şahsi mas
raflar 

işletme müstehlek malzemesi 
ve masrafları 

1 Matbu evrak, kırtasiye ve meç-' 
•raim bedeli ile demiryollar dergi

sine yardım 405 000 455 000 455 000 
2 Binaların, muharrik ve müte-

harrik edevatın tenvir, teshin, 
mahrukat, yağ ve sair müsteh
lek mevat masrafları : 11 '423 500 '. 18,077 500. 18 077 500 

3 Bilet matbaası ücret ve mas
rafları 10 500 10 500 10 500 

Fasıl yekûnu 11839 000 18543 000 18 543 000 

8 Bakım ve tecdit masrafları 
(Fevkalâde kazalar, arızalar 
ve sel tahribatı masrafları da
hil) •. 

1 Demirbaş eşyanın bakım ve 
tecdidi V 119 000 224 000 224 000 

2 Üst yapının bakım ve tecdidi 6 584 000 12 406 000 . 12 406 000 

(£.: Sayısı : 42) 
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1942 

Malî yıh 
tahsisatı 

Lira 

1943 mali 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

E yıh ıçm 
Encümence 

kabul edilen 
Lira al. Muhassasatm nev'i 

3 Diğer tesisatın balom ve tec
didi (elektrikli ve elektriksiz 
işaretler masrafları, liman., rıh
tım ve bilûmum deniz vasıtala
rı, silolar masrafları dahil) 2 016 000 4 435 000 .4 435 000 

4 Muharrik ve müteharrik ede
vatın balom ve tecdidi 9 353 000 13 704 000 13 704 000 

5 Fidanlıklar ve ziraat işleri üc
ret ve masrafları 299 000 458 000 458 000 

Fasıl yekûnu 18 971 000 31 227 000 31 227 000 

Ecnebi demiryolu tesisatının 
istimali ve üçüncü şahısların 
hizmetleri 

1 Transit vagonların edevat tati
li ücreti 

2 Semplon ekspresi açığından 
Türkiye hissesi 

3 Mücavir demiryollarına veri
len rödövanslar 

4 Demiryolları-ittihatları ve ta
kas büroları idare ve temsil . 
masrafları 6 000 6 000 6 000 

120 000 

1 000 

8 000 

84 000 

1000 

8 000 

84 000 

1 000 

8 000 

Fasıl yekûnu 135 000 99 000 99 000 

Her nevi vergiler, maddi mü
kellefiyetler ve zarar, ziyan 
tazminatı 

1 t rat getiren emlâk resim ve 
vergileri 13 000 13 000 İ3 000 

2 Kazalar neticesinde ölen veya 
malûl kalanlara, nakil esna
sında hasar ve ziyaa uğrıyan 
eşya sahiplerine verilecek taz
minat 35 000 200 000 200 000 

3 Eski seneler borçları 22 000 8 000 8 000 
4 Reddiyat ve aidat 50 000 50 000 50 000 

Fasıl yekûnu 120 000 271 000 271 000 

( S. Sayısı : 42 ) 
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M. Muhassasatın nev'i 

Müteferrik masraflar 
X Posta, telgraf ve telefon ücret

leri 
2 İlân ücretleri 
3 Mahkeme masrafları, serbest 

Avukat ücretleri 
4 Faiz, aeiyo ve akça farkları 
5 Sigorta ücret ve sermayesi. 
6 Temsil masrafları 
7 Beynelmilel demiryolu teşek

kül ve ; kongrelerine iştirak 
masrafı 

8 Pasif korunma tertibatı mas
rafları . 

9 Binalar icarı 
10 Müteferrik masraflar (Misafir 

kabul masrafları dalıil) 
XI Gayri melhuz masraflar 

Fasıl yekûnu 

İkinci bap yekûnu 

Birinci lasım yekûnu 

İkinci İmim. 

Satın alman demiryol ve li
manların senelik faiz ye itfa 
karşıüblan ve sair masrafları 

Üçüncü hısım - Yeni inşaat ve 
servet tesayüdatı 

Demirbaş tezyidi 
İnşaat ve tesisat masrafları 

1 Muhtelif yeni inşaat ve tesisat 
2 Fidanlıklarda yapılacak muh

telif inşaat ve tesisat 

Fasıl yekûnu 

1942 1943 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe. Eneümence 
tahsisatı , talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

40 000 
16:000 

25 000 
15 000 
150 000 
2 000 

75 000 
16 000 

40 000 
15 000 
1.70 000 
5 000 

75 000 
16 000 

40 000 
15 000 
170 000 
5 000 

15 000 

50 000 
11 500 

134 000 
3 500 

462 000 

31 527 000 

56 182 000 

15 000 

500 
14-500 

138 000 
5 000 

494 000 

50 634 000 

82 734 000 

15 000 

500 
14 500 

138000 
5 000 

494 000 

50 634 000 

82 734 000 

4 609 481 4 605 496 4 605 496 

1261000 5 650 000 5 650 000 

800 000 2 202 000 2 202 000 

50 000 50 000 50 000 

850 000 2 252 000 2 252 000 

{ S. Sayısı : 42 ) 
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F. M. lîuhassasatm nev'i 

15 3247 ve 3319 sayılı kanunlar 
mucibince mubayaa edilecek 
muharrik ve müteharrik ede
vat bedeli ile gümrük resmi ve 
sair masrafları 

16 3980 sayılı kanun gereğince ya
pılacak masraflar 

1 3980 sayılı kanım mucibince 
mubayaa edilecek muharrik ve 
müteharrik edevat bedeli ile 
sair masrafları 

2 3980 sayılı kanunun 3 ncü mad
desi mucibince istimal edilecek 
kredinin itfa ve faiz karşılığı 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen . kabul edilen 

Lira Lira 

4 300 000 

1 300 000 

Fasıl yekûnu 1 300 000 

900 000 

250 000 

— 250 000 

500 000 

900 000 

250 000 

250 000 

500 000 

Üçüncü kısım yekûnu 7 711 000 9 302 000 9 302 000 

Dördüncü kısmı 

17 Trabzon - Iran otobüs ve kam
yon işletmesi masrafları 

1 -Ücret ve yevmiyeler 
2 Sair umumî masraflar 

121 000 
188 400 

121 000 
188 000 

121 000 
188 000 

Dördüncü kısım yekûnu 309 400 309 000 309 000 

Beşivci kısım 

18 Bütçe kanununun 5 nci madde* 
si mucibince girişilecek taah
hütler karşılığı 

19 1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi mucibince Cumhuriyet 
merkez bankasına verilecek it
fa karşılığı 

8 000 000 8 000 000 8 000 000 

768 119 1 049 504 1 049 504 

UMUMÎ YEKÜH 77 580 000 106 000 000 106 000 000 

( S. Sayısı: 42 ), 
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F, M. 

1 . 
1 

• 2 

3 
4 
5 
Ö 

2 
1 

•2" 
3 
4 
:5 

B - CE? 

Varidatın nev'i 

Demiryollar işletme gelirleri 
Yolcu 
Bagaj 
Mesajeri 
Seyriseri . 
Seyrihaf if 
Muhtelif hasılat 

Fasıl yekûnu 

Limanlar ve iskeleler gelirleri 
Haydarpaşa liman ve rıhtım 
gelirleri 
Derince limanı gelirleri 
İskenderun limanı gelirleri. 
Mersin liftıanı gelirleri 
İskeleler gelirleri 

Fasıl yekûnu 

?VELt 
1942 

Malî yılı 
niuhammenatı 

Lira 

22 500 000 
• 600 000 
500 000 

3 250 000 
40 OOO 000 

700 000 

67 550 000 

700 000 
80 000 

• — • 

— . 
65 000 

845 000 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

37 000 000 
800 000 
700 000 

4 500 000 
50 000 000 

750 000 

93 750 000 

- • • 

1000 000 
80 000 

800 000 
600 000 
300 000 

2 780 000 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

37 000 000 
800 000 
700 000 

4 500 000 
50 000 000 

750 000 

93 750 000 

1 000 000 
80 000 

800 000 
600 000 
300 000 

2 780 000 

3 Sıhhiye tevkifatı 450 000 530 000 530 000 
4 Mütenevvi hasılat 

1 istimalden iskat edilen vagon, ' . ' . ' . ' • !.'.: 
lokomotif ve hurda demirler 
satışı . 20 000 20 000 20 000 

2 Pansiyon gelirleri 2 000 3 000 3 000 
3 Sanat okulu gelirleri 50 000 90 000 90 000 

; 4 İdareye ait binalardan alına
cak kira ücretleri 100 000 100 000 100 000 

5 Faiz ve akçe farkları 200 000 180 000 180 000 
6 Müteferrik hasılat 250 000 447 000 447 000 

Fasıl yekûnu 622 000 840 000 840 000 

5 Trabzon - îran otobüs ve kam
yon işletmesi gelirleri 33 000 100 000 100 000 

6 Geçen yıllardan devreden ye 
tahsisat kaydedihniyen vari- . ' . . " • 
dat fazlaları 8 080 000 8 000 000 8 000 000 

UMUMÎ YEKÛH 77 $80 000 106 000 00Ö 106 000 000 
(S.-Sayrsı : 42) 



Memuriyetin nev'i 

Umum müdürlük 

Umum müdür 
Umum müdür muavini 
Müfettiş 
Umumî kâtip 
Başmüfettiş 
Evrak ve,-dosya âmiri 
Kalem'Siniri 
Kaleni şefi 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. Jl. Memur 

Teftiş heyeti 

Teftiş heyeti, reisi 
Müfettiş 

Başmfettiş. 
S; T. Müfettiş 
S. II. Müfettiş 
Kalem âmiri 
S. I. Sİ em u E 
8. 11. Memur 
Memur namzedi 
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C - CETVELİ 

Derece Adcd 

1 
2 
4 
"5 
6/1. 
8 
9 

10 
11 
12 
14 . 

2 
4 • 

5 
6/[ 

. 6/II 
8 
9 

12 
14 
16 

Mektepler ve kurslar müdürlüğü 

Müfettiş (Müdür) 
Slüfettiş 
Başmüfettiş 
S. I. Müfettiş 
Kalem şofıi 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II. Memur 

4 
5 
G/I 
c/n 

10 
11 
12 
14 

1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
4 
3 
2 

25 

12 
40 
1 
1 
1 
1 

73 

2 
1 

Organizasyon, neşriyat ve müdevvenat 
müdürlüğü 

Müfettiş (Müdür) 4 

Memuriyetin nev'i 

Müfettiş 
Başmüfettiş 
S. I. Müfettiş 
S. II. Müfettiş 
Evrak ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Müdekkik 
Masa şefi. 
S. I. Memur 
S. II. Memur 

Beden terbiyesi müdürlüğü 
S.' I. Müfettiş (Müdür) 6/II 
S. II. Müfettiş (Antrenör) 8 
Kalem âmiri 9 
S. I. .Memur (Eğitmen) 12. 
S. II. Memur 14 

Teçhizat ve iaşe müdürlüğü 

Slüfettiş (Müdür) 
Başmüfettiş 
S. II. Müfettiş 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Muhasip 
Sf asa şefi 
S. I. Memur 
S. II. Memur 

Deı'ece i 

5 
6/1. 
C/II 
8 
8. 
9 

10 
11 
12 
14 

İded 

1 
3 
3 
3 
1 
2 
3 
3 
3 
3 

Seferberlik müdürlüğü 

26 

1 
4 
1 

12 
2 

20 

5 
6/1. 
8 
9 

10 
11 
11 
12 . 
14 

1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
4 

19 

Seferberlik müdürü 
S. İL Müfettiş 
Kalem âmiri 
Slasa şefi 
S. I. Memur 
S. II. Memur 
Memur namzedi 

6/II 
8 
9 

11 
12 
14 
16 

1 
1 
1 

. 1 
2 
3 
1 

10 

(S . Sayısı : 42) 
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Derece Adcd 

İstatistik âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II. » 

İstatistik amirliği 

• Tol dairesi 

Yol dairesi reisi 
» » » muavini 

Yol heyeti fenniye müdürü 
Demir köprüler heyeti fenni
ye müdürü 
Müfettiş 

» (Ziraat i§leri için) 
Yol başmüfettişi 
S. I. Yol müfettişi 
S. I. Diplomalı mühendis 
Ziraat müfettişi 
Fidanlık âmiri 
Emniyet tesisatı müfettişi 
İstimlâk âmiri 
Mühendis şube şefi 
Mühendis şube şefi (Orman 
mühendisi) 
Diplomlı mimar • 
S. H. Mühendis (Yol müfet
tişi) 
S. II, Diplomalı mühendis 
S. I. Şube ,şefi 
S. II. Müfettiş 
S. I. Telgraf müfettişi 
S, I: Merkez fen memuru 
S. II. Şube şefi 
İstimlâk şefi 
Kalem âmiri 
Murakıp 
Başressam 
Müdekkik 
Kalem şefi 
S. n . Merkez fer. memuru 
S. I. Uessam 
Masa şefi 

6/n 
9 

10' 
11 
12 
14 

3 
5 
4 

1 
1 
2 
2 
3 
3 

12 

1 
2 
1 

5 
5 
5 
•6/1 . 
6/II 

e/n 
s/n 
7 

' 7 : 
7 
7 

7 
7 

7 
• 8 

8 
.8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
11 
11 

1 
6 
1 
8 
5 
6 
1 
5 

•1 

1 
8 

1 
2 

2 
4 
1 
1 
1 
:ı 

5 
4 
9 

4 
2 
r> 
5 
5 
6 

Memuriyetin nev'i Derece Aded 

Muhasip 
S. I. Kısım şefi 
S, İ. Fidanlık fen memuru 
S. II, Fidanlık fen memuru 
S. n . Kısım şefi 
S. II, Ressam 
S. I. Memur 
S. D. Memur 
Memur namzedi 
Mavici 
Şakirt 

Cer dairesi 
Cer dairesi reisi 
Cer heyeti fenniye müdürü 
Müfettiş 
Cer reis muavini 
Başmüfettiş 
Başmühendis 
S. I. Müfettiş 
S. II. Diplomalı mühendis 
S. I. Merkez Fen memuru 
S. II. Müfettiş 
Evrak ve dosya âmiri 
Kömür tesellüm şefi 
Kalem âmiri 
Murakıp 
Kalem şefi 
Başressam 
S. II, Merkez fen memuru 
Başmakmist 
Ş. I. Bessam 
Masa şçfİ 
S. I.-Memur 
S. II. Ressam 
S. II. Memuru 
Memur namzedi 
Mavici 

11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
14 
16 
n/m 
18/1 

3 
4 
4 : 

5 
.6/1 
6/1 
6/II 
8 
8 
8 
8 
S ' 
9 
9 
10-
10 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
14 
16 
17/nı 

Ticaret ve hasılat- daireni 

Ticaret ve' hasılat reisi 3 
Ticaret ve hasılat reis muavini 5 
Müfettiş 4 

5 
8 
6 
9 

11 
10 
1 

11 
12 
3 
2 

179 

1 
1 
1 
2 
6 
7 
5 
5 

10 
4 
1 
1 
1 
2 

10 
2 

10 
3 
9 

10 
12 
9 

29 
18 
3 

162 

1 
2 
1 

(S . Sayısı : 42) 



Memuriyetin nev'i . 

Başmüfettiş 
S. I.-Müfettiş' 
S. II. Müfettiş 
Evrak ve dosya âmiri 
Murakıp 

. Müdokkİk 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II. Memur 

Maliye ve muhasebe içlen 

Msı.liye ve muhasebe işleri reisi 
Müfettiş 
Maliyo ve muhasebe işleri reis 
muavini 
Başmüfettiş 
S. I, Mesul muhasip-
S. II. Mesul muhasip 
S, I. Müfettiş 
S II. Müfettiş 
Murakıp 
Kalem âmiri 
Kaleni şefi 
Müdokkİk 
Masa şefi 
Muhasip 
S. I. Memur 
S; II. Memur 
Memur namzedi 
Şakirt 
Başveznedar 
S. I. Veznedar 
S. II. Veznedar 
S. I. Bekçi 
S. II. Bekçi 

Harekat dairesi 

Hareket dairesi reisi 
Hareket dairesi reis muavini 
Hareket başmüfettişi 
Başmüfettiş 
S..I. Hareket müfettişi 
S. I. Müfettiş 

Derece 

6/1 
6/II ' 
8 
S 
9 

10 
11 
12 
14 

dairesi 

T) 

4 

5 
6/1 
6/1 
6/II 
6/II 
8 
9 
9 

10 ' 
Kİ 
11 
11 
12 
14 
16 
18/1 
9 

10 
12 
18/11 
18/111 

• - -

3 
5 
G/î 
6/1 
e/n 
o/n 

—-67 -
Aded 

3 
22 
22 

İ 
41 
57 
59 
83 

116 

407 

1 
1 

2 
1 
7 
7 
ti 
5 
5 

26 
7 

53 
35 
35 
88 
49 
2 
2 
3 

18 
26 
10 
6 

395 

1 
3 
6 
1 

- 8 
1 

Memuriyetin nev'i 

S. II. Haret müfettişi 
S. I. Gar şefi 
S. II. Gar şefi 
Müfettiş muavini 
S. I. İstasyon şefi 
S. II. istasyon şefi 
S. 'III. İstasyon şefi 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I. Ressam 
S. I. Memur 
S. II. Memur 
Memur namzedi 
S. II. Yardımcı 
Kopyacı 

Derece 

8 
8 
9 

10 
10 
11 
12 
E) 

10 
11 
11 
12 
14 
16 
16 

' 17/111 

Sıhhat işleri müdürlüğü 

. Sıhhat işleri müdürü 
» » » muavini 

Mütehassıs doktor 
S. I. müfettig 
E eza metli ar şefi 
S. I. Eczacı 
Kalem âmiri 

» şefi 
S. II. Eczacı 
Masa §ef i 
S. I. Memur 
S. II. » 
S. II. » (Sıhhat memuru) 
Eczacı kalfası 
Memur namzedi 
S. II. Hademe 
S. I. Hanımal 

Ankara hastanesi 

Mütehassıs doktor (Başhekim) 
» » 

S. III. Doktor 
S. I Eczacı 
S. II » 
Kalem şefi 

A 
5 
6/1 
6/II 
8 
9 
9 

10 
10 
11 
12 
14 
14 
14 
16 
18/111 
19/1 

6/1 
6/1 
8 
9 

10 
10 

Aded 

7 
2 
r> 
2 
9 

10 
12 
1 
3 
1 
1 
4 

' 3 
6 
2 
1 

'89 

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

25 

1 
11 
4 
1 
1 
2 
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Memuriyetin nev'i Derece Aded 

JŞefmontör 
Masa şefi 
S. I, Memur 
S. I I . » 
Eczacı kalfası 
Etüv makinisti (kaloriferci) 
Hemşire 
Hastabakıcı 
Aşçıbaşı 
Telefoncu 
Kamyon şöferi 
Şakirt 
S. I. Bekçi 
S. II. Hademe 

11 
11 
12 
14 
14 
16 
17/1 
17/11 
17/11 
17/111 
17/111 
18/1 

ıs/n 
ıs/m 

1 
1 
7 

16 
2 
1 
2 

18 
2 
1 
1 
1 
2 

17 

î)2 

Eskişehir hastanesi 

Mütehassıs doktor 
» » 

S. I I I . Dolitor 
S. I. Eczacı. 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I, Memur 
S. I I . » 
Etüv makinisti 
Memur namzedi 
Hastabakıcı 
Aşçıbaşı 
Şakirt 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 
S. I I . » 

(Başhekim) 

1,1 

6/1 
6/1 
8 
9 • . 

10 
11 
12 
14 
16 
16 
17/11 
17/11 
18/1 
18/11 . 
18/11 
18/IH 

1 
8 
3 
1 
1 
1 
1 

10 
• 1 

2 
10 
1 
1 
1 
4 
8 

54 

- Zat işleri müdürlüğü 

Zatişlcri müdürü 
» müdür muavini 

S. I. Müfettiş 
Evrak ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem ,ycf i 
Masa şefi 
S. I. Memur 

4 
5 
6/II 
8 
9 

10 
11 
12 

1 
1 
1 
1 
4 
8 

14 
İS 

Memuriyetin nev'i Derece Aded 

S. II, Memur 14 22 

70 

Malzeme dairesi 

Malzeme dairesi reisi 
Müfettiş 
Malzeme dairesi reİN muavini 
Daşmüfettig 
Başmüfettiş (Kimyegar) 
S. L Müfettiş 
Sipariş şefi 
S. H. Müfettiş • 
Evrak ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Sipariş memuru 
Müdokldk 
Muhasip 
S. I. Memur 
S. II. Memur 
Kopyacı 

3 
4 
5 
6/1 
6/1 

• o / n 
• 7 

. 8 
8 • 

9 
9 

10 
11 
12 
:i4 
17/nı 

1 
1 
2 
2 

ı 
2 
3 
2 
1 
4 
8 
9 

10 
•17 

• 1 4 
1 

79 

* Hukuk işleri müdürlüğü 

linkli k işleri müdürü 
Müsavi]1 avukat 
Hukuk işleri müdür muavini 
S. I. Avukat 
S. II. Avukat. 
Kalem âmİrİ 
Kalcın şefi 
Masa şefi 
S. T. Meinıır 

.4 
4 
fi 
5 • 

. G/n 
f> 

10 
11 
12 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
I 
1 
2 

11 

Liman İşleri dairesi 

S, I. İşletme müdürü ?> 1 
Müfettiş (İnşaiye mühendisi) 5 1 
Başmüfettiş ( Güverte, ma- . 
kine) 6 / 1 * 2 
S. i. Müfettiş (Gümrük) fi/Tl 1 
Kalem âmiri " 9 1. 
Başrcssam W 1 
Kalem şefi 10 1 
Masa şefi 11 2 

( S. Sayış* : 42 ) 
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Memuriyetin nev'i Derece Adeâ 

S. 1. Memııi' 
S. Ti. Memur 14 

Daire müdürlüğü 

Daire müdürü 
Kalem" şefi 
S. I. Memur 
S. ir . Memur 
S. I. Şoför 
Memur namzedi 
Aşçıbaşı 
S. I. EeJcçi 
S. I I . Bekçi 
S. I. Hademe 
S. I I . Hademe 
S. I I . Hamal 

İşletme müdürlükleri 

S. I. işletme müdürü 
S. I I . İşletme müdürü 
Müfettiş 
îşletmo âmiri 
S. I. Müfettiş 
Evrak ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
Muhasip 
S. I. Kısım şefi 
S. I. Memur 
S. I I . Memur 
Memur namzedi 
Kopyacı 

9 
10 
12 
14. 
14 
İC 
17/11 
18/11 
1S/III 
18/11 
18/111-
19/II 

3 
4 
5 
G/I 
C/11 
8 
9 

10 
11 
11 
11 
32. " 
14 
İG 
17/111 

Haydarpaşa safonalma komisyonu 

Müfettiş 
S. L Müfettiş 
S. I I . Müfettiş 
Sipariş memuru 
Evrak vo dosya âmiri 
Kalem âmiri 

4 
6/II 
8 
9 
8 
9 

10 

1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
0 

10 
50 
85 
30 

198 

ö 
1 
3 . 
7 

14 
35 
41 
50 

1 
79 
81 
53 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

. Memuriyetin nev'i. 

Müdekkik 
Masa şefi 
S. I Memur 
S. I I Memur 
Kopyacı 

İşletme hekim liklcrİ 

Başmüfettiş (Doktor) 
Mütahaasıs doktor 
S. I Doktor 
S.II Doktor 
S. I I I Doktor (Dişçi) 
S. I Eczacı 
S. II Eczacı 
Masa şefi 
S. I Memur 
S. I Memur (Sıhhat memuru) 
S. II Memur 
S. II Memur (Sıhhat memuru) 
Eczacı kalfası 
S. II Memur (Hemşire, ebe) 
Memur namzedi 
Etüv makinisti 
ITastahakıcı 
S. I Bekçi 

Derece 1 

10 
11 
12 
14 
17/111 

Ued 

1 
1 
5 
5 

1-1 

G/I-
G/I 
G/II 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
12 
14 
14 
14 
14 
10 
10 
17/11 
18/11 

İsletmeler İmhuh islen amirlikleri 

Hukuk işleri âmiri 
S. I. Avukat 
S. 11. Avukaii 
Kalem âmiri 
S. I. Memur 
S. II. Memur 

İsletmeler daire memurlukları 

Kalem şefi 
Masa ofis 
S. 1. Memur 
Aşçıbaşı 
S. 1, Hademe 

20 

12 
• 2 

33 
4G 
13 
21 
8 
2 
1 
3 

12 
17 
2S 

.15 
1 

' 1 
2G 

1 

242 

G/II 
5 • • 

G/n 
9 

12 
14 

-2 
2 

20 
1 
7 
8 

40 

11 
12 
17/11 
18/11 

1 
1 
1 

196 

( S. Sayıst : 42 ) 



Memuriyetin nev'i Derece- Aded 

S. İT. Hademe 
S.-T. Bekçi 
S. II. Bekçi 

18/III 242 
18/11 . 12 
18/111 10 

İşletmeler yol başmüfettişlikleri 

Yol'Başmüfettişi 
S. I. Yol müfettişi 
Mühendâs şube şefi 
Emniyet tesisatı müfettişi 
B. II. DiplomaİT mühendis 
S. I. Telgraf müfettişi 
S. X §ube şefi 
S. I. Merkez fen memuru 
S. II. Şube şefi 
S. II. Telgraf müfettişi 
S, I. Usta başı 
Kalem şefi 
S. II, Merkez fen memuru 
S. II. Ustabaşı 
S. I. Krsmı şefi 
Masa şefi 
Muhasip 
S. I. Ressam 
S. I. Memur 
S. II. Kısım şefi 
S. İT. Ressam 
S. II. Memur 
S. I. Telefon tesisat memuru 14 
S. II. Telefon tesisat memuru 15 
S. Ti; Şoför 15 
Memuı* namzedi IC 
Telefoncu 17/111 
S. 11. Bekçi 18/111 
Geçit bekçisi 19/1 
Drezinöı* 19/1 

İşletmeler cer başmüfettişlikleri 

4G4 

G/I 
6/II 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
9 

10 
10 
1.0 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12. 
12 
12 
14 

11 
20 
10 
11 
9 
5 

25 
r> 

23 
G 
5 
G 

50 
3 

85 
3 
G 
3 

30 
110 
12 
44 

10 
1 

20 
r>o 

232 
285 
218 

1308 

Cer başmümettişi 
S. I. Cer müfettişi 
S. 11. Atölye müdürü 
S. T. Elektrik işleıû şefi 
S. Tl. Mühendis cer müfettişi 
S. I. Atelye şube âmiri 

G/T 
G/II 
6/II 

• 7 

7 
8 

11 
15 
1 
1 
2 
2 

Memuriyetin nev'i Derece Aded 

S. İT. Oer müfettişi 
Mühendis depo şefî 
S. II. Elektrik iişlerİ şefi 
S. I I . Diplomalı mühendis 
S. I. Depo şefi 
Kaleni âmiri 
S. 'II. Atelye şube âmiri 
Kalem şefi 
S. I I . Me,fkez fen memuru 
S. I. Ustabaşı 
S. I I . Depo şefi 
Başmakinist 
S. I. Makinist 
Masa şefi 
S. I, Memur 
Başrevîzör 
S. I. Sabit makinist 
S. I. Nezaret makinisti 
S. I I . Makinist 
Mezun ateşçi 
S. I. Revizor 
S. I. Şoför 
S. I I . Nezaret makinisti 
S. I I . Memur 
Puvautör 
S. I I . Şoför . 
S. II , Revizör 
S. I I I . Şoför 
Memur namzedi 
S. I. Loko ateşçisi 
Revizör muavini 
S. I I . Loko ateşçisi 
Pompaeı 
Mağazacı 
Uardivagon 
Sabit makine ateşçisi 
S. I. Bekçi 
S. I I . Bekçi 

8 
8 
8 
8 
i) 
9 
9 

10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
İG 
IG 
İG 

17/1 
17/1 
17/11 
17/11 
17/111 
18/1 
18/1 
18/11 
18/111 

13 
3 

.. 1 
1 

30 
. 6 ' 
2 

12 
1 

16 
71 

' 55 
292 
28 
40 
30 

1 
G9 

350 
553 
132 
19 
32 
67 
33 
12 

142 
4 

17 
521 
51 

G53 
189 
57 

740 
251 
7(i 

102 

4710 

İşletmeler hareket •'başmüfettişlikleri 

Hareket başmüfettişi 
S. I. Hareket müfettişi 
S. I I . Hareket müfettişi 
S. I. Qar şefi 
S. I I . Gar şefi 

G/I 
G/II 
8 
8 
9 

10 
22 
42 
18 
02 

( S. Sayısı : .42 ) 



Memuriyetin ney'i 

Kalem âmiri 
Müfettiş muavini 
R. I. İstasyon K(slİ 
Kalem şefi 
Masa şefi 
R. II. İstasyon şefi 
S. I. Tren muayene memuru' 
S. I I . Ambar şefi 
S. III . İstasyon şefi 
R. I. Memur 
S. II. Tren muayene memuru 
S. 1. Ambar muhasibi 
Hareket memuru 
R. II. Ambar muhasibi 
R. İ l . Memur 
Başyardımcı 
S. I. Het'tren 
S. I. Yardımcı 
Başmanevracı 
R. II. Şeftren 
S. I I . Yardımcı 
Memur namzedi 
Bagaj koııdoktörii 
ICondoktör 
3. I. Manavracı 
Kopyacı 
S. I I . Manevram 
R. I. Lâmbacı 
Amele çavuşu 
R. if. Lâmbacı 
R. I. Bekçi 
(•lardöfrım 
R. I. Makasçı 
S. I I Bekçi 
Hamalbaşı 
S. II. Makasçı 
S. I. Hamal 
S, I. Amele 
S. II. amele 
S. II. Hamal 

Derece 

9 
10 
10 
10 
.iı 
11 
11 
1.1 
12 
12 
12 
13 . 
14 
14 
14 
14 
M 
15 
15 
15 
1G 
16 
16 
1 7 / n 
17/11 
17/111 
17/111 
18/1 
18/1 
18/11 
18/11 
18/11 
18/111 
18/111 
18/111 
19/1 
19/1 

19/1 
19/11 
39/H 

JAmanîar işletme müdürlüğü 

S. I I . İşletme müdürü 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 

4 
• 9 
10 

_ ; < 

Aded 

' 3 
13 

247 
5 
5 

276 
18 
32 

488 
15 
18 
99 

703 
120 

9 
84 

225 
262 

71 
330 
268 
632 
294 
576 
193 
00 
77 
27 
2 

17 
100 

1177 
960 
199 
23 

700 
92 
11 
fi 

247 

8837 

1 
1 
1 

i l ^ 
Memuriyetin nev'i 

Muhasip 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. I I . Memur 
Telefoncu 
S. I. Hademe 
S. I. Beçi 

Derece 

11 
11 
12 
14 
17/111 
18/11 
18/11 

Liman başmüfettişlikleri 

Başmüfettiş 
S. I. Müfettiş 
Liman rıhtım müfettişi 
Kalem âmiri 
Murakıp 
Ambar müdürü 
Kalem şefi 
Müdelrik 
S. I. Ambar şefi 
Masa (jeti 
R. II. Ambar şefi 
R. 1. Memur 
R. I. Ambar muhasibi 
H. İL Ambar muhasibi 
R. II. Memur 
Başyardımcı 
R. I. Yardımcı 
R. II. Yardımcı 
Memur namsiedi 
R, I. Kademe 
R. I. Bekçi 

. ~- . 

Yükleme ve boşHİtmu 

S. L Müfettiş (Yükleme ve 
boşaltına şei'İ) 
Liman şefi 
Deniz bnşpnvanîörü 
Başpuvantör 
Deniz puvantörü 
S. I, Memur 
R. İT. Memur 
Puvantör 
Mütehassıs amele 
S. I. Hademe 

(İ/I 
G/U 

7 
1) 
9 
9 

10 
10 
10 
11 
11 
12 
13 
14 
14 
14 
15 

ıc 
16 
18/11 
18/rr 

servisi 

c/n 
9 

10 
12 
32 
12 
14 
15 
18/1 
Î8 / I I 

Aded 

1 
1 
3 
4 
2 
3 
1 

18 

2 
1 
2 
2 
1 
1 
3 
4 
5 
1 

.15 
12 
7 
6 

14 
7 

10" 
' 4 . 

1 
G 

20 
1 

VM 

l 
2 
Ö 
4 

50 
6 

19 
15 
12 
2 

( S , Rayıı :srr : 42) 



Memuriyetin nev'İ 
^ 6 2 — 

Derece Aded 

Ü. H. Hademe i8/nı 

120 

Taşıt servisi 

S. 1. Müfettiş (Deniz enspek-
törü) 
Vesait şefi 
Deniz başın etmınt 
S. 1. Römorkör kaptanı 
S. .1. Römorkör makinisti 
S. İT. Römorkör makinisti 
S. I. Şoför 
S.. TH. Römorkör makinisti 
S. 1. Lostoromo 
Mülâzım römorkör kaptanı 
Etüv makinisti 
Mavna kaptanı 
Dalffrç. 
S. T. Bekçi 
S. H. Hademe 

0/IT 
30 
11 
12 
12 
14 
14 
15 
15 
1G 
10 
17/1 
n/r 
1S/TT 
1,8/TTT 

2 
1 

' 5 
13 
10 

ıs 
6 
n ."0 

200 
4 
1 

20 
2 
2 
2 

286 

Haydarpaşa Uman ve rıhhm başmiifeltiliği 

Liman ve rıhtım başmüfettişi 0/J 2 
S. I. Müfettiş B/n 3 
S. İT. Hareket müfettişi 8 1 
Liman şefi 9 2 
Kalem âmiri 9 2 
Kalem -şefi 10 7 
S. T. Ustabagı 10 1 
Masa şefi 11 3 
Deniz lınşmcmuru 11 1 
S. II. Amhnrşeft . • " 11 2 
S. I. Memur 12 7 
S. I. Römorkör kaptam 12 1 
S. T Römorkör makinisti 12 2 
S. I Ambar muhasibi- 13 . 1 2 
S. I I Meımır ' 14 2 
S. I I Römorkör makinisti 14 1 

'S. I Yardımcı • 15 1-7 
S. I I Telefon tesisat memuru • 15 1 
S. II Yardımcı 10 .3 
Mülâziııı. römorkör kaptanı 10 3 
Mülâzim römorkör makinisti İR 2 
^Tavııa kaptanı • 17/1 7 

Memuriyetin nev'i 

Dalgıç 
Telefoncu 
Römorkör ateşçisi 
S. I 1 İademe 
S. I I Harem o 
S. I Bekçi 
Mağazaeı 
S. I Yol. çavuşu 
Amele çavuşu 
Tayfa 
S. I Amele 

Derece 

17/1 
17/111 
18/1 
18/11 
18/111 
18/11 
17/111 
15 
18/1 

ıs/nr 
19/1 

Aded 

2 

ı 
0 
3 
1 

44-
t.k 

1 
5 

. 10 
13 

Masraf tertibinden ücret alanlar 

Tesellüm ve sevk şefliği 

Mağazalar 

S. I Mga^a şefi 
Kalem fim iri 
Sipariş memuru 
Müdekkik ' 
S. I Şel'royyou 
Muhasip 

177 

Tesellüm şefi 
Tesellüm şefi (Kimyager) 
S. I I Müfettiş 
Kalem âmiri 
S. I Kimyager 
Sipariş memuru 
Müdekkik 
S, I Şefreyymı 
Muhasip 
S. I Memur 
S. II » 
Lâbortuvar kalfası 
Mağazaeı 
Amele çavuşu 
S. I Dekçi 
S. I Hademe 
Mütehassıs amele 
S. I amele 

7 
7 
8 

. 9. 
9 
9 

10 
10 . 
n 
12 
14 
14 
I7 / I I I 

ıs/r 
18/II 
18/11 
18/1 • 
lfl/I 

. 1 
1 
1 
1 
3 
4 
7 
1 
G 

10 
G 
2 
a 
1 
2 
4 

15 
25 

93 

9 
i) 

10 
10 
11 

8 
S 

12 
24 
44 
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Memuriyetin nev'i . Derece Aded 

H. I Memur 
S. TT » 
Mcuıuı* namzedi 
S. I I I Şoför 
Mağazaçı 
Apnelo çavuşu 
Mütehassıs amele 
S. I. Hademe 
S. I I . » 
S. I. Bekçi 
S. II, » 
S. T. Amele 
S. I I . » • . 

12 
14' 
16 

10 
17/111 
18/1 
18/1 
18/11 
İS / I I I 
18/11 
18/111 
İÜ/I 
19/11 

43 
40 
17 
4 

35 
10 
aı 
12 

6 
16 
22 

198 
5 

00!) 

lryü atclycsi. 

Müfettiş 4 1 
Yol atölyesi müdürü 5 1 
S. I. Atelyc müdür muavini 0/1 1 
Yol lüit;' müMlişi fi/.f 6 
S. I. Yol müfettişi 0/11 3 
Emniyet tesisatı mi i'ettîşi 
S. II. Yol atelyc mıntakamülıen-
disi 
S, I I . Müfettiş (Kurs müdürü) 
Kalem âmiri 
S. I I . Şube şefi 
S. I I . Atelyc şube i" 
Kalem şefi 

ınİri 

S. I I . Merkez fen memuru 
S. I. Ustabaşı 
Muhasip 
S. I. Kısım şefi 
S. I I . Ressam 
S. I I . Kısım .şefi 
S. I. Memur 
üaşrevîzör 
Başpuvarıtöf 
S. I I . Makinist 
S. I I . Memur 
S. I. Revİzör 
LaİJuraUıvar kalfası 
Puvantör 
Memur namzedi 
Mavici 
Kamyon goförü 

. 7 

• 7 

8 
•i) 

9 
9 

10 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
14 
14 
14 
15 
16 
17/111 
17/111 

( S . 

3 

8 
1 
1 
5 
4 
4 
8 
6 
6 
(> 
4 

7 
3 
1 
1 

16 
4 
1 
5 
S 
1 
5 

Sa 

Memuriyetin nev'i Derece Adcd 

Telefoncu 
S. I I . Loko. Ateşçisi 
Aşçıbaşı 
Sabit makine ateşçisi 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 
S. II. Bekçi 
S. II. Hademe 

17/111 
17/11 
17/11 
18/1 
18/11 
18/11 
18/111 
18/111 

2 
2 
2 
2 

15 
10 
15 
12 

183 

Eskişehir Cer atelyc&i 

S. I. Atelyc müdürü 
S. I. » » muavini 
S. I. Diplomalı mühendis 
Fabrika kısım âmiri 
Atelye işletme mühendisi 
S. I. Atcîye şube âmiri 
S. I. Merkez fen memuru 
S. I I . Diplomalı mühendis 
Kvrak ve dosya, âmiri 
S. II. Atelyc şube âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
S. II. Merkez fen memuru 
Başmakinist 
S. 1. IMabnşı 
Baş ressam 
S. I. Ressam 
Musa şefi 
Muhasip 
S. 1. Makinist 
S. I. Memur 
Başpuvantor 
S. II. Ressam 
S. 1. Sabit makinist 
S. II. Memur 
Mezun ateşçi 
Ptıvantör 
Memur namzedi 
S. 1. Boku ateşçisi 
Aşçıbaşı 
Hastabakım 
S. 1. Manevranı 
Şaldı-t 
S. I. Bekçi 
8, I. Hademe 
S. 11. » 

5 
6/1 
0/11 
O/II 
7 
8 
8 
8 
8 
! > • • ' 

!) . 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
.12 
12 
14 
14 
15 
.16 
17/1 
.17/[i 
17/11 
17/1.1 

• 18/1 
18/İL 
18/11 
18/111 

1 
2 
4 
8 
2 
4 
5 
8 
1 
4 
2 
6 

15 
1 

27 
1 
4 
1 
1 
1 

14 
2 

11 
3 

18 
2 

İS 
:iı 
2 
(i 

2 
5 
!) 
0 
a 

: 42) 



Memuriyeti!* nov'i Derece Aded 

S. n . Bekçi 18/111 21 

234 

llulkapmar cer atclyesİ 

S.. I. Atölye -müdür muavini 
Alclyo işletme mühendisi' 
S. 1. Atölye şube âmiri 
S. Tl. Atolyo şube âtimi 
Kaleni H.ıııirİ 
S. 11. Merkez fon memuru 
S. I. Ustabaşı 
S /n .Usfabaş ı 
Masa şefi 
R. İ. Memur 
Başpuvaıılör 
S. H. Ressam 
S. i. Sabit makinist 
S. TT. Memur 
Mezun ateşçi 
Puvantor 
Memur namzedi 
Hasta bakıcı 
Aşçıbaşı 
Sabit makine alenisi 
S. I. Tîcket 
S. ir. Bekçi 

G/l 
7 

' S 
9 
9 

10 
- 10 

11 
11 
12 
12 
12 
12-
14 
14 
15 
16 
17/11 
17/IT 
18/1 
ıs/n 
i8/nı 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
6 
1 
:ı 
4 
2 
2 
1 
4 

t-t 

3 
2 
1 
1 
S 
7 
O 

51 

Aîs(meflft cer ateîjfcsi 

S. T. Aielye müdür muavini 
(Atelye müdürü vazifesini gö
recek) 
Fabrika kınım âmiri 
S. I. Atelyc şube âmiri 
S. Tl. Atelye şube âmiri 
Kalem âmiri 
S. T. Ustabaşı 
Masa şefi 
S. T, Mcm u r 
Başjpuvantör 
S. İT, Memur 
Ptıvantör 
Hastabakıcı 
Aşçıbaşı 

G/J 
6/11 
8 
9 
9 

10 
11 
12 
12 
14 
15 
T.7/II 
17/rr 

1 
1. 
I 
1 
1 
rj 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 

Memuriyetin nev'i Derece Aded 

S. 1. Bekçi . 18/11 7 

26 

lWt7e«Î0 cer atölyesi 

S. 1. Alclyo müdür muavini 
Alclyo işletme mühendisi 
S. T. Atelyc şube âmiri 
S. f. Merkez foıi memuru 
Evrak ve dosya âmiri 
S. Tl. Atelyc şube.amiri 
Kalem âmiri 
S.'Tl. Merkez fon memuru 
S. T. Ustabaşı 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. 1. Memur 
Başpııvantör 
S. TL Ressam 
S. TT.- Moınur, 
Püvantör 
Memur namzedi 
Aşçıbaşı 
Hastabakıcı: 
Sabit makine ateşçisi 
S. T. Hademe 
S, I. Bekçi 

6/1 
;7 
8 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
10 
11 
12 
12-
12 
14 • 
15 
16 
17/IÎ 
17/11 
18/1 
ıs/n 
18/11 

1 
1 
2 
1 
T 
4 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
2 
5 
3 
3 
1 
1 

'•8 

2 
15 

58 

Sivas <ier atelycsi 
S. I. Atölye müdürü 
S. 1. Atelyc müdür muavini 
S. I. Diplomalı mühendis 
Fabrika kısım âmiri 
Atelyc işletme mühendisi 
S. I. Elektrik işleri şefi . 
S. T, Merkez fen memuru 
S. T. Atelye şube âmiri 
S. TT. Diplomalı mühendis 
Evrak ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
S. II. Atelyc şube âmiri 
Kalem şefi 
S. Tl. Merkez fen memuru 
S. I. Ustabaşı 
Başressam 

5 
6/1 
6/n 
6/II 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
!> 
9 

10 
10 
10 
10 

1 
y 
2 
4 
1 
1 
3 
4 
9 
1 
2 
7 
2 

15 
20 
1 
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. Memuriyetin ncv'i 

S. I. Ressam 
S. I I , Ustabaşı 
S, I. Makinist 
Masa şefi 
Başpuvantör 
S; I. Sabit makinist 
S. I I . Ressam 
S. I. Memur 
S. I I . Memur 
Puvantör 
Başhemşire 
Memur namzedi 
Etüv makinisti 
Aşçıbaşı 
Hastabakıcı 
Mağazacı 
Maviei 
Telefoncu 
Şakirt 
Sabit makine ateşçisi 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 
S. I I . ITadcmo 
S. I I . Bekçi 

. . . 

Derece 

11 
11 
11 
u 
12 i 
12 
12 
12 
14 
15 
14 
16 
16 
17/11 
17/11 
17/111 
17/111 
1 7 / i n 
18/1 
18/1 
18/11 
18/11 
18/111 
18/ıır 

Deıimc travers fabrikası 

S. I. Atelyc müdürü 
Başmüfettiş (Orman mühendisi) 
S. I I . Doktor 
S. II. Merkez fen memura 
S. I. Şofrcyyon 
Muhasip 
S. I. Memur 
S. I I . Memur 
BaşpuvantÖr 
S. I . Makinist 
S. I. Sabit makinist 
S. I I . Sabit makinist 
S. I. Şoför 
Sabit makine ateşçisi 
Bahçıvan 
S. I I . Bekçi 
S. I I . Hademe 

5 
6/1 
7 

10 
10 
11 
12 
14 
12 
11 
12 
16 
14 
18/1 

ıs/n 
18/111 

ıs/nı 

— 

8 
2 
4 
2 
3 
5 
S 

25 
13 

1 
30 

1 
4 
3 
3 
1 
2 

12 
3 

14 
G 
7 

14 

248 

2 
2 
1 
4 
5 
1 
9 
1 
8-
4 

50 

55 — 
Memuriyetin ner ' i 

ÇcJtck madeni 

İşletme âmiri 
S. I. Diplomalı mühendis 
S. ir . Merkez fen memuru 
Kalem şefi 
S. I. Şiir veyyan 
S. I. Sabit mnkiıtî.st 
S. I. Memur 
S . İT. > • •. 

Puvantör 
S. I. Loko. ateşçisi 
S. I. Bekçi 

' 
. 

Matbaa 

S. I, Atelyc müdür muavini 
S, 11. » şube amiri 
Sipariş memuru 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
S. T. Ustabaşı , 
Masa şefi 
S. 1. Ressam 
S. T: Momur 

• S. İL » 
S. T. Şoför 
Memur namzedi 
Mağazacı 
S, I. Hademe 
S. I, Bekçi. 
S. Tl. » 
Hamalbaşı 
S. 1. Amele 

Derece 

<s/ı 
G/11 

10 
10 
12 
12 
12 
14 
15 
17/1 
18/11 

6/1 
9 
9 
9. . 

10 
10 
11 
11 
12 
14 
14 
:IG 

17/111 
18/11 
ıs/n. 
İfl/III 
ıs/nı 
19/1 

Demiryolu Meslek okulu 

Müfettiş (Müdür) 
Başmüfettiş (Başmuavin) 
S. T. Müfettiş (Müdür muavini) 
S. 11. » (öğretmen) 
Kalem âmiri (Öğretmen) 

» » 
» şefi (Yardımcı öğretmen) 

5 
Ö/I' 
G/Iİ 
8 
9 
9 

10 

Adcd 

1. 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
2 

1 E 
15 

Ar' 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
.1 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
6 

33 

- " 

1 
1 
1 
5 
5 . 
1 
2 
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— 66 — 
Memuriyet in ııev'İ Derece- Adcd 

Muhasip 
S. 1. 'Memur- (Ambar memuru) 
S . ] . • " ' » • ' 

S. II. ' »" 
H en iç i re 
Aşçıbaşı 
S, I. Hademe 
s . n . »• . • 

11 
İ2:l! 
12 
14 
17/1 
17/11 
18/11 
18/111 

Eskişehir Sanat okulu 

Fabrika' kıstın âmiri (Okul mü
dürü) 6/11 
S. T. Atcyle şube fuıııit'i (Eğitmen 
ve öğretim şefi) 8 
S. I. .Atölye şube 'âmiri (Okul 
müdür muavini) ' 8 
S. 11. Atelyc şube âmiri (Meslek 
öğretmeni) 9 
S. II. Atelyc şube âmiri' (Okul 
atelye şefi) " '• • 9 
Kaleni'- âmini (idare şefi) 9 
Kalem şefi (Büro için) 10 
Kalem şefi (Eğitmen) 10 
S. II. Merkez fen memuru (Mes
lekî öğretmen) 10 
Kalem şefi (Nazari öğretmen) 10 
S. I..Ustabaşı (Atelyc ustabaşısıı 10 
Şefmontör (Elişi ye torun öğret
meni) 11 
Muhasip 11 
S. I. Memur ' 12 
S. I, Memur (Eğitmen) 12 
S. I. Memur (Müzakereci Öğret
men) 
S.. I. MüutÖr (Ameli öğretmen) 
S. I I . » » » 
S. II. M<emur 
Puvantör 
Memur namzedin 
Aşçıbaşı 
Hastabakıcı 

Sabit makine ateşçisi (Kalori-
• ferci) 18/1 

S. I. Hademo 18/H 
S. L Bekçi 18/11 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
29 

Memuriyetin «ev'i Derece- Aded 

61 

1 

1 

1 

2 

1 
1 
1 
4 . 

3 • 

7 
1 

2 
1 
3 

• 2 

12 
12 
13 
14 
15 
16 
17/n 
17/n 

2 
4 
4 
4 
1 
5 
2 

Ti 

3 
28 
6 

S. I Amele 19/1 

Sivas sanat okuhı 

Fabrika kısım âmiri (okul müdürü) 0/11 
S. I. Atelye şube âmiri (Okul mü
dür muavini ) S 
Kalem şefi 10 
Kalem şefi (Eğitmen) 10 
Kalem şefi (Nazarî öğretmen) 10 
S. I. Merinir 12 
Memur namzedi .16 

Eskişehir talebe pansiyonu 

Kaleni âmiri (Pansiyon müdü
rü) 9 
Masa şefi (Öğretmen) 11 
S. I. Memur (Müzakereci öğ
retmen) 12 
S. I. Memur 12 
S. H. . » . . . ' • ' . 14 -
Hemşire * ' 17/1 
Aşçıbaşı 17/11 
S. I. Hademe 18/11 
S. İL Hademe 18/111 
S. İT. Amele 19/H 

Konya talebe pansiyonu 
Kalem fi mirî (Pansiyon müdü
rü) 9 
Kaleni şefi- 10 
S. T, Momıır (Öğretmen) J2 
S. I. Memur 12 
Başhemşire (talebe annesi) 14 
Aşçıbaşı " 17/11 
S. I. Hademe -18/11 
S. .1. Bekçi 18/11 
S. II. Bekçi • 18/IH 
S. I. Amele 19/1 
S. II. Amele 19/H 

; 14 

105 

1 
1 
2 
6 
1 
1 

13 

1 
1 

1 
1 
i 
1 
1 
6 
4 
2 

19 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
4 

19 
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— 6? 
Memııi'iyelİn ııev'i 

Deniş atebjesi 

H. II. Atölye müdürü 
S. t. Atölye şube âmiri 
8. II. Atölye şube. fimin 
Bay ressam 
Kaleni şefi 
S, I. Şcfreyyoıı 
S. I. Ustabaşı 
Muhasip 
S. I. Mcııııti' 
Penin pııvanlö'rİi 
S. 1. Sabit makinist 
S. 11, Sabit makine makinisti 
S. I. Ambar tmıbasibİ 
S. TT, Moııtöı-
S. II. Menini- • 
Pııvaııtör 
S. TT. Sabit makinist 
Mağazaeı 
Sabit makine ateşçisi 
S. I. Hademe 

\ls 

Dikhn evi 

Başmüfettiş (Mİitliii') 
Kalem âmiri 
Sipariş mnmni'u 
S. I. Şefreyyoıı 
Muhasip 
S. I. Memur 
S. II. Memur 
Mağazaeı 
S. I; Bckeİ 
S. I. Hademe 
S. T. Amele 

' . : : • ' " 

r . . . 

.Dercuc 

(i/Jl 
S 
9 

10 
10 
10 '•-. 
.10 
11 
12 
12 
12 
13 
13 
IS 
14 
15 
10 
17/TIT 
18/1 
1R/IT 

fi/r 
9 
9 

10 
11 
12 
14 
17/IT.I 

ıs/n. 
ıs/n 19/T 

Müteferrik müstahdemin 

Adod 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
!) 
3 

: -3 
2 
2 
I 
2 
î) 
1 
î 

. 5 
2 
fl 
•1 

5(î-

1 
1 
1 
2 
2 
2-
o 
2 
3 
4 
4 

24 

AIcmııriycLii]: tıev'i 

S. 11. Bekçi 
, Bahçıvan 

[ . • • 

- • • 

Derece 

18/111 
18/11 

Adod 

• 5 

4B 
'' ~ ' 

f>7 

Trabzon - tran Transit yolu otobüs, kamyon 
ve otomobil işletmesi 

tşlctme müdürlüğü 

S. I I . İşletme müdürü 
Kalem âmiri 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 

. • " ' ; 

• 

Cer 

S. I', Depo şefi 
S. I, Ustabaşı 
S. 1. Memur 
'S. I. Şoför 
S. 11. Memur . ' 
S. II. Şoför 
s. ur. » 
Mağazaeı 
S. I. Bekçi 
S. II. Hademe 

Multüsche 

Jfasa şefi 
S. 1. Memur 
S. III Memur 
S. H . » 
S. II. veznedar 
S; I I . Hademe 

4 
9 

11 
12 
18/11 
İS/ i T 

9 
10 
12 
14 
14 • 
15 
10 
17/111 
18/11 
18/111 

11 
12 
12 
14 
12 
ıs/m 

1 
1 
1 
1 
1 
1. 

0 

ı 
.1 
1 

12 
2 

27 
23 

1 
5 
1 

74 

1 
i 
1 
1 
1 
1 

S. Tl. Atclye şube â.mİrİ 
S. T. Memur 
S. TT. Memur 
S. I. Sabit makinist 
S, I. Ijoko ateşçisi 
S, T. Bekçi 

S) 
12 
14 
12 
17/i 
18/ÎI 

Hm'chct 

S. II Hareket müfettişi 
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,~68 — 
Memuriyetin ney'i 

S. 
S. 
S. 

S. I Doktor 

Hekimlik 

Derece Aded 

S. I İstasyon şefi 
S. II * ' ' > • ' 
Sc I Tren mnayene meninim 
S. III İstasyon şefi 
Hareket memuru 
S. I Bekçi 
S. II Bekçi 

II Hademe 
I Hamal 
I I • » • . 

10 
11 
11 
12 
14 
18/11 
18/111 
ıs/m 
19/1 
19/11 

6/II 

2 
2 
1 
5 
1 
2 
l 
2 
3 
3 

23 

Memuriyetin ııcv ı iiDcreco Aded 

S. II Hademe 18/IU 

Hukuk 

S. II Avukat 6/II 

Masruf tertibinden ücret alanlar 

S. 1 Şefreyyon 
Mağazaeı 
S. II Bekçi 
S. II Amele 

10 
17/111 
18/111 
19/11 

1 
1 
1 
3 

1. Umumî yekûn dahilînde kalmak şartiylo ihtiyaç görüldüğü takdirde tahsisatları ayni mad
de dahilinde bulunan kadrolar arasında münakale icrasına ve yukarı derece kadro münhallerini 
karşılık tutmak suretiyle daha aşağı derece ve unvanlarla memur istihdamına Umum müdürlük 
salahiyetlidir. 

2. Masraf tertibine dahil bulunan mühendisler, telgraf çavuşları, sürvcyyanlar, yol bekçileri, 
şcfmontÖr ve ınontörler, sabit makina makinist ve ateşçileri, amele çavuşları, amele, levajcı, yol 
çavuş ve muavinleri ve hamallarla 3173 numaralı barem kanununa ilişik (2) mımaralr cetvelde 
yazılı bulunan müstahdemlerin aded kadroları ihtiyaca göre Umum müdürlükçe tâyin olunur. 

3. Leninakan ye Meydanıekbez ile Uzunköprü - Svilİngrad arasında Türk toprağı haricindeki 
demiryolu kısımlarında vazife gören yol, cer ve hareket memuru müstahdemlerinin ücretlerine 
ilâveten müteferrika tertibinden verilecek tahsisatların miktarları Umum müdürlükçe tâyin olunur. 

4..— idare hastahanelerİ başhekimliklerini ifa eden mütehassıs doktorların ücretlerine ilâveten 
müteferrika tertibinden verilecek tahsisatın miktarları Umum müdürlükçe tâyin olunur. 

(S . Sayısı : 42) 



Nakil vasıtalar* kaârolart 

I No. Nev'i Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

1915 Hasta nakliye 
kamyoneti 

1910 Sıhhiye otobüsü 
304 Kamyon 

260 " » 

Pord 

Hndson 
Pord 

Şevrole 

18263599 Merkez emrinde (Aydm hattından devren) 

152500 
5199872 

836573 

CQ ] 

02 

l 

L 2157 
l 2320 

L 723 

L 721 

L 59-A 

1163 

' - ' • -

s-
» 

• > 

» 

Motosiklet 

Bisiklet 

> 

Binek atı 
Bisiklet 

Pordson 
Pord 

> 

Şevrole 

D. K. V. 

'N. S. U. 

Adler 

Baron İa 

5119770 
3409530 

1290966 

835501 

847962 

" • " 1333231 

1179752 

{Fabrika nu
mara koyma
mış) 

1 Bisiklet 

İzmir matbaası hizmetinde (İdarî malzeme 
nakliyatı için) 
Haydarpaşa mağazası hizmetinde (S. Sahil 
hattından devren) 
Ankara mağazası hizmetinde 
Ankara mağazası hizmetinde (S. Sahil hat
tından devren) 
izmir mağazası hizmetinde (S. Sahil hattın
dan devren) 
İzmir mağazası hizmetinde (Aydın hattının 
nrabayaasmdaki krymeti) 
Merkez hizmetinde ("Vekâlet ve sair devairle 
irtibatı temin için) 
Malatya işletmesi hizmetinde (Şehirin uzak
lığı dolayısiyle irtibatı temin için) . 
Adana işletmesi hizmetinde (Şehirin uzaklı
ğı dolayısiyle irtibatı temin için) 
Çeltek maden mühendisliği hizmetinde 
2 nei işletme hizmetinde (Karabük tesellüm 
bürosu ile istasyon ve fabrika arasrnda İrti
batı temin için) 
Yeniden alınacaklar 
7 nei işletme emrinde (Şehirin uzaklığı dola
yısiyle irtibatı temin için) 
Merkez hizmetinde (Vekâletlerle idare ara
sında irtibatı temin için) 

Miadı 

6 

6 

7 

7 
7 

.; 7" 

7 

7 

3 

_ 3 

3 
— 

3 

Mubayaa 
bedeli 
Lira 

2 650 

3 780 

3 538.05 

2 083 
2 321 

1 972 

1 972 

500 

721 

54.07 

66.95 
136.50 

170 

Haboyoa 
tarihi 

1-6-1935 

29- 4 -1937 

16-1 -194!) 

15-4-1933 
9-10-1933 

15-4-1933 

15-4-1933 | 
e» 

1-6-1935 | 
. • l 

29-1 -1941 

18-11-1940 

9-10-1940 
12-1 -1939 

27-7-1942 



3-
1 

X 

30 

8 

No. 

— • - . • - -

Nev'i 

Kamyon 

» 

» 

-

Yük hayvanı 

Markası Motor No. 

t 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

Mubayaa 
bedeli Mubayaa 

Miadı Lira tarihi 

3 nçü işletme hizmetinde (Ilıca - Palamut-
lak hattının -malzeme nakliyatı için) 
Limanlar isletme müdürlüğü emrinde (Li
manlara amele taşımak için) 
Cer servisi emrinde (Ormanlardan istasyon
lara kereste, travers ve bilûmum malzeme 
taşımak için) 
Çeltek madeni için 

-3 
O 
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D - CETVELİ 

A) Vazifelen ieahx ücretsiz seyahat etmek hakkım haiz olanlar: 

1. — Devlet Dcimiryollart işletme idaresiyle 
Nafıaya bağlı Demiryolları inşaat dairesinin me
mur ve müstahdemlerinden hatların teftiş, inşa, 
tamir, muhafaza, idare ve işletme işleriyle muvaz
zaf ve sıhhi işler ve teşkilâtta vazıfedar bulunan
lara daimî şebeke veya mıntaka kartı; 

2. — Muvakkat-hir vazife ve memuriyetin ifası 
için başka bir yere gönderilen veya getirtilenlere 
gidiş ve gelişleri iğin ve sabit vazifelerde olup 
da bulundukları yerlerden diğer yerlere naklen 
tâyin olunan, askerî hizmetlerini ifa için ayrılan, 
yeniden tavzif veya tekaüt edilen kadro ve teşkilât 
veya idarî sebeplerle açığa çıkarılan, hizmetten af
folunan ve altı aydan fazla hizmet gördükten 
sonra istifa eden Devlet Demiryolları memur-
lariylc müstahdemleri ve aile beyannamesinde ya
zılı aileleri efradına yalnız gidecekleri veya ge
lecekleri yere kadar permi vo kendi ov cşyala-
î'iyle ehli hayvanatına parasız nakil müsadesi; 

3. — Bütçeden harcırah verilmesini icabetti-
ren hallerde Devlet Demiryolları ve limanları 
işletme umum müdürlüğü memur ve müstahdem-
Joriyle aileleri efradına, Trabzon - îran transit 
işletmesi vasıtalarında parasız seyahat müsaa
desi ; 

4. — Dahilî ve millî emniyet için her yolcu 
.katarında seyahatleri İeaboden sivil veya formalı 

9. — Devlet Demiryolları ve liınanlarr işlet
me umum müdürlüğü jmeınuv vo ımistohdemlc-
riylc aile beyannamelerinde yazılı aileleri efradına 
ve Devlet Demiryolları okullarında tahsil gören 
talebeye ve momur vo ailesiyle birlikte seyahat 

10, — Senede bir defaya münhasır olmak üze
re Devlet Demiryolları vo limanları işletme umum 
müdürlüğü memur ve müstahdemlerİyle aile be

l i . — Mütekabiliyet çartiylo mücavir Demir
yolu şirketleri veya ecnebi deimiryolları idareleri 
memurlarından Devlet Demiryolları üzerinde se
yahat cdeeck olanlara ve ailelerine permi; 

zabıta memurlarına Münakalât vekâletinin alâka
dar vekâletlerle birlikte tesbit edeceği jmiktarda 
hâmiline mahsus hizmet kartı; 

5. — Her yolcu katarında inzibatı temine me
mur resmî elbise giymiş 12 nei dereceden en fazla 
iki polis ve askerî inzibat memurlariylo vazifeten 
katarda bulunması ieabeden gümrük memurlarına 
parasız seyahat müsaadesi; 

6. — Vazifo icabı olarak ayrıca yol masrafı 
almamak ve kendi hudutları dahiline münhasır ve 
hat gfızergâhmdaki vilâyet, kam ve nahiyelere 
.maksur kalmak üzere seyahat cdeeck umumî mü
fettişlere, valilere, kaymakamlara, nahiye müdür
leriyle vilâyet, kaza jandarma komutanlarına, 
müddeiumumilere ve muavinlerine, Emniyet mü
dür ve âmirlerine mıntaka hizmet kartı; 

7. — Yol masrafı almamak şartiylc Demiryol
ları güzcrgâhmdaki Devlet telgraf, telefon ve 
ve radyo merkezi ile hatlarının, inşa, tesis, tamir, 
teftiş ve murakabe işleriyle alâkadar memurlara 
Münakalât vekilinin tcnsıbiyle mıntaka veya şe
beke kartı; 

8. — Banliyö güzergâhında oturan Devlet De
miryolları momur ve müstahdemlerine yalnız 
ikametgâhlarının bulunduğu yer ile vazife gör
dükleri yer arasında gidip gelmek üzere banliyö 
kartı verilir. 

etmek mecburiyetinde bulunan hizmetçilerine, se
nede bir defaya ımmhasır olmak ve şebeke üze
rinde arzu ettikleri yere kadar gidip gelmek 
üzere permi ve bagaj eşyaları için parasız nakil 
müsaadesi verilir, 

yannamelerindc yazılı aile efradma diledikleri 
yere gidiş ve geliş için yan ücretli permi verilir. 

12. — Adedi (10) u geçmemek şartiylc Dev
let denizyolları umum müdürlüğü mensupları
na Denizyolları umum müdürlüğünün teklif ve 
Münakalât vekilinin teıısibiylc mütekabil ol-

It) Senede bîr defa parasız seyahat etmek hakkını haiz olanlar: 

O) Tenzilâtlı ücretle seyahat etmek hakkını haiz olanlar; 

D) Mütekabiliyet esasına göre seyalıai etmek hakkını haiz olanlar: 

(S . Sayısı : 42 ) 
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inak üzere nama mahsus kart, 

13. ~ Mütekabiliyet şartiylo mücavir demir
yolu şirketleri veya ecnebi demiryolları idare

leri memurlarından'Devlet demiryolları üzerin
de seyahat edecek olanlara ve ailelerine yarı üe-
rctli permi verilir; 

E- istisnaî hollerde parasız seyahat etmek hakkını haiz olanlar 

14. — Ölüm doğam, evlenme, boşanma gibi 
Iıallordo iaşe mükellefiyeti memura teveccüh 
öden aile efradına gideecklori yere kadar per
mi, kendi ev eşyalariylo ehlî hayvanatına da pa
rasız -nakil müsaadesi ve ölen memur ve müs
tahdemlerin aile beyannamelerinde yazılı aile
leri ofradtna gidecekleri yere kadar permi, ken
di ev eşyalariylo ehli hayvanatına parasız nakil 
müsaadesi verilir ye ölenlerin cenazeleri de pa
rasız nakledilir. 

15. — Sıhhi durumları dolayısiylc başka 
yerlere gitmelerine lüzum gösterilen memur ve 
müstahdemlerle aile beyannamelerinde yazılı 
aile efradına permi ve eşyaları için de 500 kilo
ya kadar parasız nakil müsaadesi verilir, 

Bu suretle gönderilecek çocuklar 15 yağın
dan küçük olduğu takdirde aile efradından bi
risi refakat edebileceği gibi, aile efradından bi
risinin aynı sebeple gönderilmesi halinde 15 ya
şından aşağı çocuklardan biri beraber seyahat 
edebilir. 

16. — Tahsil müddetleri zarfında mektep bu
lunan en yakın yerlere gidip gelecek Devlet 
Demiryolları memur ve müstahdemlerinin ço
cuklarına kart vo ayda bir defaya münhasır ol
mak üzere çarşısı bulunınıyan veya mevcut çar
şısı ihtiyacı temin cdcıncyen yerlerden erzak te
darik etmek üzere en yaknı kasaba ve şehirlere 
gidecek memur ve müstahdemlere vo beyanna
melerinde yazılı aile efradından birine erzak 
kartı • verilir, 

10 yaşını ikmal etmemiş çocuklar erzak; te
darik etmek üzere seyahat edecek anneleriyle 
birlikte gidebilirler. 

17. — Kendilerine servis vagonu tahsis olu
nan yüksek zatların kendi arzu ve muvafakat-
lariyle servis • vagonunda seyahat ettirecekleri 
kimselerin parasız seyahatlerine müsaade; 

18. — İşletmeye açılacak hatlar için. tertip 
cdjlcn tören trenlerinde bulunacak davetlilerin 
parasız seyahatlerine müsaade edilir. 

JP) Devlet Demiryolları memur ve müstahdemleri gibi seyahat etmeli lıakhmı hah olanâr. 

19. — Nafıaya bağlı demiryolları inşaat dai
resinin maaşlı ve ücretli menmr ve müstahdehı-
lcriyle henüz bakımı işletmeye devredilmemiş 
kısımlarda tamirat ve bakım işlerinde çalışan 
kısım şefleri vo yol çavuşlara (diğer yevmiyeli
ler hariç), Münakalât vekâleti Tarife ve kara 
nakliyat daireleri memurları île işletmedeki usu
lüne tevfiknn Devlet demiryolları ve limanları 
genel hat komutanlığı reis ve âzalariyje hat komu
tanları ve demiryolları tugay ve alay subay ve ge
dikli erbaşları vo bu fıkrada yazılı memurların 
ve müstahdemlerin aileleri efradı, Devlet der 
miryollan ve limanları işletme umum müdürlü
ğü memur ve müstahdemlerinin tabi bulunduğu 
şerait dahilînde seyahat öderler. 

20. — Stajda bulunan veya staja verilecek 
subaylar, aileleri ve eşyalariylc birlikte ve ge

dikli erbaşlarla erlerin staja çriaşlarmda ve dö
nüşlerinde yalnız kendileri ve eşyaları için 
Devlet demiryolları katarlarında parasız seyahat 
müsaadesi verilir. 

21. =— Demiryolları tugay ve alay komutan

larına, subay ve crbaşlariylc erlere vazife gör
dükleri mmtakalar için hizmet kartı verilir. 
stajiyer bölüklerin eşya ve sair ihtiyaçları bö
lüklerin hizmetlerine mukabil alay merkezinden 
bölük mıııtakalarma kadar parasız nakledilir. 

22. — Demiryolu muhafaza taburları yeya: 
bu maksat için istihdam edilen diğer kıta men
supları ve bunların hasta ve yaralıları ile lüzum
lu vesait, levazım, teçhizat, ağırlık ve hay
vanları ve devamlı işlen için celp ve tedarik ve 
tevzi cdileeck yiyecek ve igeeck maddeleri tabur 
mmtakaları dahilinde demiryolları üzerinde pa
rasız nakledilirler. 

Bu kıtaların subaylariyle karakol komutan
lığı vazifesini yapan erbaşlarrna ve erzak tev
ziine memur olanlara muayyen mmtakaları da
hilinde yapacakları vazife seyahatleri için 
mmtakalarma mahsus hizmet kartı verilir. 

Bu nakliyatın mmtakaları ve icra tarzları 
"Omum müdürlük ilo Genel hat konrntanlığr ta
rafından müştereken tesbit edilir. 

(S . Sayısı : 42) 
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~ ) 
(Barem harici) 

Müteferrik memur ve müstahdemler kadrosu 

Unvan 

Steno 
Mekanograf 
Daktilo 
11 aş terzi 
Makaslar terzi 
S. I. Tem ustası 
Ş. İT. s> » 
Terzi «ırağı 

Aded 

2 
10 
c 
a 
5 

15 
20 
20 

Aylık 
ücreti 

250 
150 

' 100 
400 
200 
,150 
120 

80 

79 
Yukarıda unvan, aded ve âzami aylık ücretleri yazılı memur ve müstahdemler Laklarında 2S47 

ve 3173 savılı kanunların hükümleri • tatbik edıilmez. 

H - CETVELİ 

1934 malî yıfo Mitçe kanunu No. 2478 

Madde 14. — Muayyen 'tarifeli vesait ile 
seyahat oAcn yolculardan alınacak, nakliyat 
resmi hakkındaki *.!() nisan VM0 tarih ve 472 
numaralı kanuna müzoyyel 25 haziran tl);î2 ta

rih ve 2030 nuınaralı kamınım birinci madde
siyle tâyin edilen 45 günlük müddet Devlet do-
tmryolları ve limanlarr İşletme idaresine mıın-
lıasıv olmak üzere (75) güne iblâğ edilmiştik". 

1935 malî yılı Mitçe kamımı No. 2740 

Madde 13. — Devlet demiryolları ve liman
ları İsletme umumî idaresi, inşaat, balast, tra
vers malzemeli ferdiye, muharrik ve mütchaiTİk 
edevat, kömür, kereste, demîr köprüler ve aksamı 
ile tahmil ve tahliye dfjlcni İçin seucsi bütçesin
deki tahsisatın nısfını tecavüz etmemek şarkiyle 

âti seneye şâmil taahhüdat icrasına mezundur. 
Madde .10. — Devlet demiryollarının şebekeye 

mücavir şehir ve kasabalarla istasyonları ara
sında otobüs ve kamyon servisleri yapmağa 
mezundur. 

1938 malî yılı Mtiçv kanunu No, 3394 

Madde 10. — Herhangi bir sebeple kullanıl
mamış olduğu sabit olan biletlerin bedellerini ia
de etmeğe Umum müdürlük salâhiyettardır. 

Madde 13. — Ankara garı büfe ve gazinosu 
iyin tahsis edilen müt.cdavil sermaye ile yapıla

cak muamelât ve sarfiyat ınuluısebcî umumiye, 
arttırma,, eksiltme ve ihale kanunları hükümle
rine ve Divanı muhasebatın vize ve murakabe
sine ve işletme işleri de hiç bir vergi ve resme 
tabi değildir. 

( S. Sayısi : 42 ) 



İ&39 mali yth hütçe İtanunu No. 360% 

Madde 1.2. — Devlet demiryolları ve Uman
ları İşletme umum nıüdürlüğü istasyonlarında 
inzibati temin ile mükellef olan polis ve jan

darmalara ,idare - binalart müsait olduğu tak
dirde, nıeccaıvon yor tahsisine Umum müdürlük 
mezundur. 

1940 mplı yû% Bütçe kanunu No. 3840 

Madde 12. — Devlet demiryolları memur ve 
müstahdemleri için haftada (5) ve ayrıca sene
de (300) kiloyu geçmemek üzere getirilecek 
erzak ve eşya mecanen naklolunur. 

Mahrukat tedariki müşkiiİ olduğu Umum 
müdürlükçe tespit edilen mahallerlc ara istasyon

larında İmlma-an memur ve müstalı demlerin ta-
]c]Tedecekleri mahrukat evliler için (2 000) 
ve bekarlar için (1 000) kiloyu geçmemek şar-
tiyle ve nakil 'ücreti dahil edilmeksizin, hesap 
olunacak maliyet üzerinden idarece temin edilir. 

:lf)42 malî yılı Jiütçr. fatnunu No. 4MZ 

Madde 1.1. — Devlet Demiryolları ve liman-; 
,\arı işletme Umum müdürlüğünee tâyin edile
cek mahallerde çalışan işçilere çalıştıklar» gün
lerde ve günde bir defaya mahsus olmak üzere 
parasız yemek verilir. 

Yemek masrafları işçilerin ücret, ve yevmi
yelerinin taallûk eylediği tertiplerden Ödenir. 

Madde 12. — Ununu müdürlüğe ait arazide 
yetiştirilen yiyecek maddeleri, idarece iaşe edi
len servis ve teşekküller ihtiyaçlarına tertiple-
rindeki tahsisattan mehsubu yapılmak suretiyle-
sarf ve istihlâk olunur. İhtiyaçtan artan miktar 
maliyet fiyatı üzerinden Demiryolları koopera
tifine verilir. 

1942 malî yılı hülçcmıde dcğışîklUı yapılmasına dair faınun No. 4349 

Madde 5. — Fevkalâde hallerin devamı müd-
dotiiKje katarlarla deniz vasıtalarında çalışan 
ve hamulenin tertip ve tahrikiyle bilfiil alâkalı 
bulunan, unvan ve dereceleri ilişik (3) »ayılı 
cetvelde yazılı memur ve müstahdemlere bilfiil 

çalıştıkları günlerde ve günde bir defa parasız 
yemek yedirmeğe Ilımım müdürlük mezundur, 

Yemek pİşirileıtıîyeiı yerlerde bu yeni ekle
rin karşılığı liyııeıi de verilir. 

( B. tfayıar: 42); 



S. Sayısı: kk 
İhrahîmoğlu Kuİu'nun ölüm cezasına çarptırılması hak. 

kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/10) 

T. C. 
JiaşvehUnl 

Yatı işleri ıhtirasti müdürlüğü 
Sayı: •i/fi2r>5lW89 

30 . VII . 1942 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Casusluğa îcşebbüsfen sıı<;Tu Sovyet tebaasından Jbrahimoğhı Kulu hakkında TX . Kor . 2. 
numaralı askerî mahkemesi tarafından verilen Ölüme mahkûmiyet kararı Askerî Temyiz mahke
mesi neo tasdik edildiğinden mütaakıp kainini muamele Büyük Millet Meclisince yapılmak üzere 
Millî1 Müdafaa vekilliğinden 38 . VTT . 1942 tarih ve 3930-42 saydı tezkere ile gönderilen İm işe ait 
hüküm evrakı aynen sunulmuştur. 

Gereğinin yanılmasına ve neticesinin hildiril meşine müsaadelerini rİea ederim. 
Başvekil 

Ş. Saraçoğlu 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 3/10 
Karar No. 13 

13. V. 1943 

Yüksek lİcisliğc 

Casusluğa teşebbüsten sııglu Jbrahimoğlu Ku
lu 'nun ötiiın cefasına mahkûmiyeti hakkında 
9. Kor 2 numaralı Askerî mahkemesince veri
len hükmün tasdikin a dair Askerî temyiz mah
kemesinden sâdır olan 30. V I . 1942 tarih ve 
1399 esas, 1319 karar sayılı ilâm, mütaakıp ka
nuni muamelenin ifası zımnında Başvekâletin 
20. V I I . 1942 tarih ve G/1089/6255-4 sayılı tez
keresiyle birlikte Encümenimize havale ve tev
di buyurnlması üzerine bu işe taallûk eden dâ
va dosyasının tetkiki neticesinde adı gecen Ku
lu'mm casusluk inline teşebbüsü mahkemece sa
bit görülerek hareketine uyan Askerî ceza ka
nununun 56 ncı maddesinin 1 sayılı bendinin 
A fıkrası mucibince ölüm cezasına çarptırıldı
ğı anlaşılmış olmasına mobni suçlu İbrahimoğlu 
Kulu'ya hükmedilen ölüm eczasının infazı husu

sunun Teşkilâtı Esasiye kanununun 2G ncı mad
desine tevfikan Umumî Heyetin yüee tasvibine 
arzcdilmosi reylerin ittifakiyle karar altına alın
mıştır. 

Yüksek Ticîsîiğo sunulur. 

Adliye En.- lîs. 
Horum 

M. Çağıl 
Balıkesir 

O. N. lînrcu 
Erzincan 
A. Fırat 
Kayseri 

B. Össoy 
Tlizo 

S. A.. Dİlcmrc 

M. M. 
Zonguldak 
Ş. Devrin 

Denizli 
İV. Kiiçüha 

Eskişehir 
Y. Abadan 

Kocaeli 
8. Artel 

Seyhan 
K. Çelik 

Kâtip 
Manisa 
F, Usln 
Denizli 

İT. Günver 
İzmir 

E. Oran 
Kocaeli 

8. Yargı 
Sinob 

ö. At ay 





S. Sayısı :45 
Burdurun Kayış köyünden Alioğlu Dalya Ömer Öğüt 
ve Süleymanoğlu kor Mehmet Güh'ün ölüm cezasına 

çarpıştırılmalan hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası (S/57) 

T. C. • ' . . . . . . 
liaşvckâhl 38 . IV . 1943 

Yazı işhri duireri müdürlüğn . . ' 
Sayı; 4/G3İ/272B 

Büyük Millet Meclisi Yiilîsek Reisliğine 

Adanı öldürmekten simin Burdur'un Kayış köyünden Alioğlu Dalya Ömer ımmiylc manii! 1315 
doğumlu Ömer öğüt ile Süleymanoğlu Kör Mehmet namiylo maruf 1319 doğumlu Mehmet Gün 
hnkhiruKİn A'fyon Ağır ceza mahkemesi tarafından verilen Ölüme mahkûmiyet kararı Temyiz malı.. 
kem esince tasdik edilmiş ve onar sene ağır hapse mahkûm edilen diğer sne ortaklarına ait hü
küm boüiılımiN okluğundan iki ölüm mahkûmu hakkındaki mütaakıp karnini muamele müstacelen 
Büyük Millet Meclisince, yapıldıktan, sonra iade edilmek üzere Adliye vekilliğinden 22 . IV . 1943 
tarih ve 97/20 sayılı tezkere ile gönderilen evrak aynen sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına .ve Adliycee diğer sııehıhırııt duruşmasına devam edilebilmesi için evra
kın iadesine müsaadelerini rîca ederim. 

Başvekil 
8. Saraçoğlu 

Adliyo encümeni mazbatası 

T.li.M.M. 
Adliye encümeni 13 .V . 194.3 
Esas No. 3/517 
Karar No. 14 

Yüksek llcisliğo 

Adam öldürmekten suçlu l.lııniur'ım Kayış 
köyünden Alioğlu 1315 doğumlu Dalya Ömer 
öğüt ve Süleymanoğlu 1319 doğumlu Kör Meh
met Gün'ün Ölüm eczasına mahkûmiyetleri hak
kında Afyon ağır ceza mahkemesinden verilen 
hükmün taadikına dair Temyiz mahkemesi bi
rinci ceza dairesinden sâdır olan 30 . V . 1942 
tarih ve 927 esas 1454 karar sayılı ilâm, mütaa
kıp kanuni muamelenin ifası zımnında Başve
kâletin 28 . IV . 1943 tarih ve 4 - 631/2723 sa
ydı tezkeresiyle birlikte Encümenimize havale 

vo tevdi' Duyurulması üzerine bu işe taallûk 
eden dâva dosyasınm tetkikinde adı geçen 
Ömer öğüt ile Mcmct Gün'ün Osman Çavuş ve 
kızı Ümınügülsüm'ü arazilerine tesahup etmek 
maltsadiyle pusu kurarak taammüden ve müşte
reken Öldürdükleri mahkemece sabit görülmüş 
olmasına mebni hareketlerine uyan Türk Ceza 
kanununun 450 nci maddesinin 4 ncü bendine 
tevfikan ölüm cezasına çarptırıldıkları anlaşıl
mıştır. 

Bit hususta Encümenimi zdc cereyan eden 



Antalya 
N. Altsoy 

Bursa 
A, Aîcgüg 
Erzincan 
A. Fırat 

Kayseri 
U. özîoy 

Bizo 

Bahkesir'> 
0. N. Burcu 

Denizli 
N. Küeiika 

Eskişehir 
Y. Abadan 
Koeaeli 

B. Artel 
Seyhan ! 

. Bingöl 
F. F. Dii§ünsel 

Erzincan 
H. Günver 

îzmir 
E. Oran 
Kocaeli 
8. Yargt 

ÎJinop Urfa 
Dr. 8. A. Düemrc K. Çelik C. Atay K. Berker 

+* . ^ » » — - M 

(S. Sayısı,: 45.) 

müzakero neticesinde suçlu Dalya Ünıcr Üğüt 
vo'Kör Mehmet Gün'c hükmedilen ölüm ceza
larının Teşkilâtı Esasiye kanununun 26 ncı 
maddesine tevfikan infazı hususunun Umumî 
(Heyetin yüce tasvibine arzedümesi reylerin it-
tifakıylo karar altına alınmıştır. 

Yüksek Reisliğo sunulur. 
Adliye'En. Rs. M. M. Kâtip 

Çorum Zonguldak Manisa 
M. Çağıl S, Devrin F. Uslu 



So Sayısı; 
Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar hey

etleri teşkili hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye 
encümeni mazbatası (1/25) 

T. Ç. \:
:/. "::.:'] 

BaşveMlei . -, .•• ...•••.. 
Kararlar dairesi müdürlüğü ., , : 

Bayii 6/830 
Büyük Millet Meclisi Yüksele Reisliğine 

$ehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri teşkili hakkında Dahiliye vekilli
ğince hazırlanan ve lera Vekilleri Heyetince 16 . I I I . 1943 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

. Başvekil 
' ' , ' " " Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

Belediye teşkilâtı olan yerlerde mahalle muhtarlıkları ve ihtiyar heyetlerinin ilgası üzerine bu 
teşkilâtla bir çok muhtelif kanunlarla verilen vazifeler, ilgaya mütedair kanuna müsteniden tan
zim olunan 1 kânunuevvel 1933 tarihli nizamname ile birer birer sayılarak alâkasına göre belediye
lere, zabıtaya ve diğer Devlet dairelerine ve bazıları da mahallenin bütün sakinlerine taksim ve 
tevzi edilmiştir. . 

Bilhassa büyük şehirlerde bu vazifeleri yapmak için belediyelerce tâyin edilen ve mümessil adiyle 
de söylenen halk işleri memurlarının ve zabıtanın bu hususta âzami mesai sarfetmelerine rağmen 
arzu edilen bir derecede yapmakta müşküllere uğradığı görülmektedir. Bilhassa nizamnamenin bir 
mahallenin sakinlerine bıraktığı vazifelerin muntazaman .yerine getirildiği anlaşılmaktadır. 

Bu sebeple ilga edilen muhtarlık teşkilâtının vücude getirdiği idare boşluğunu bu teşkilâtın 
yeniden ihyası suretiyle doldurmak bu dokuz senelik tecrübeden sonra zaruri görülmüş ve bu kanun 
lâyihası bu sebeple tanzim olunmuştur, 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
Dahüiye encümeni 14. V. 1943 
Esas No. 1/25 
Karar No. 5 •> ' 

Yüksek Keialiğe 

Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar ve ihti- gönderildiğini bildiren Başvekâlet tezkeresi En-
yar heyetleri teşkili hakkmda Dahiliye vekilliğin- dümenimize tevdi kılındığından Dahiliye vekili 
ce hazırlanan ve lera Vekilleri Heyetince Yüksek hazır olduğu halde okundu. 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasnun Tegkili vilâyet ve idarei umumiyei vilâyat 



hakkındaki 1281 ve 1287 tarihli iki nizamname
nin vazettiği esaslar dairesinde tesis 'edilmiş 
olan mahalle muhtarlıkları, 30 nisan 1930 tarihli 
Belediye kanununun tedvininden sonra 10 ha
ziran 1933 tarihli kanun ile lâğvedilmiş ve bu 
teşkilâta muhtelif kanunlarla verilmiş bulunan 
vazife ve salâhiyetlerin, hangi makamlara tevdi 
edileceğinin . yapılacak nizamnamede lesbit edil
mesi salâhiyeti verilmişti. 

On senedenbcrİ tatbik edilmekte bulunan bu 
nizamname hükümlerinden beklenilen faide elde 
edilemediği ve muhtarlık teşkilâtının ilgasiyle 
halk işlerinde ve idaresinde yueüdc gelen boşluk 
doldurulamadığr yandan tecrübelerden anlatıl
mıştır. Igle bu ihtiyacın karşılanması ve halk iş
lerinin kolaylaştnlması için muhtarlık teşkilâtı
nın tekrar kurulması maksadiyle hazırlanmış olan 
lâyiha., esas bakımından kabul edilerek muhtevi 
olduğu maddeler müzakere olundu. Şöyle ki: 

1. Her mahalle için bir muhtar ve ihtiyar 
heyeti seçilmesi lüzumunu İfade eden birinci mad
de aynen kabul edildi. 

2. Muhtar ve ihtiyar heyetlerine ait 'vazife
lerin, tanzim olunacak nizamnamede tâyin edile
ceği lâyihanın dördüncü maddesinde zikredil
mektedir. Halbuki bu vazifeler, âtnme hizmet ve in
tizamım istihdaf eden özel bir mahiyet taşımakla 
olduğu gibi evyelce muhtelif kanunlarla, muhtarlık
lara verilmiş bulunan bu vazifeler, 14 .XII . 
1933 tarihli nizamname ile aidiyet mercilerini 
değiştirmiş ve gerek bu nizamname ile ve gerek 
bu nizamnamenin neşrinden sonra tedvin edilen 
kanunlarla bu nevi vazifelere yeni merciler gös-
.terilmiştir. Âmme ihtiyaçlarına göre tehalüf 
eden bu hizmetlerin daha şümullü ve daha amelî 
bir şekilde .nizamnameye konulmasını temin için 
bu cihetin müstakil bir madde halinde hazır
lanması muvafık görüldü ve İkinci madde bu 
mütalâaya göre tanzim edildi. . 

3. Muhtarların; ifa edecekleri hizmetlerden 
halkın zat ve şahıslarına taalluk eden kısımlar 
için bir ücrete istihkakları şüphe götürmez bir 
hakikattir. Bu paranın Ödenmesi de iş sahiplerine 
teveccüh eden bir borç olduğu aşikârdır. Şu kadar 
ki; alınacak ücretin miktarı görülecek iğin mahi
yetine, derecesine ve hatta ehemmiyetine göre te
halüf edecektir. Bu ücretin miktarını tâyin et
meği, hizmet sahiplerinin takdirine değil, salâhi
yet sahibi hir makamm görüsüne tevdi etmekte 
tam bir isabet görülmüştür. 

Ancak Encümende cereyan eden müzakere sı
rasında, ifa edilecek hizmetin mahiyet ve ehem
miyetine göre tehalüf edecek olan bu ücretin, iş 
kâğıtlarına mahallî belediyelerince İhzar edile
cek pulları yapıştırmak şeklinde tahsil edilmiş ve 
pul paralanma belediyelerce ııyrr bir hesabı tu
tularak tarife ve lerıasüp, dairesinde her ay 
muhtarlara, mukannen miktar üzerinden tevzi 
olunması fikri ileriye sürülmüş ve yoksa-Amme 
hizmeti mukabili olarak idare makamlarınca 
tanzim edilen lari i'elere göre halktan tahsil 
edilecek olan bir paranın, hususi.bir bütçeye 
konulmadan doğrudan doğruya . o parayı tahsil 
etmiş olan şahsiyetlere verilmesi idarî ye malî 
usullere uygun bir muamele, olmıyacağı derme-
ymı edilmiş ise de; gerek idarî ve gerek malî 
mevzuatımızda bit şekilde tesis'edilmiş bir ıtsul 
mevcut olmadığı ve bilâkis 29 nisan 1330 tarihli 
kanun ahkâmına tevfikan mahallî İdarelerce tâ
yin edilecek miktara göre mahalle halkından 
tahsil edilen bekçi ücretlerinin hiç bir bütçeye 
konulmaksızm âmme hizmeti ifa eden bu bek
çilerin kendi şahıslarına aidiyeti gibi hanimi 
emsal bulunduğu ve hattâ âmme hizmeti ifa 
eden umumî nakil vasıtaları sahibi bulunan 
hakikî ve hükmî şahsiyetlerin, yine idarî ma-
kamlari'.a lesbîl. edilen nakliye ücretlerinin ken
dileri tarafından tahsil edilerek hususi veya 
mahallî bie bîr bütçeye konulmak'sızm kendile
rine aidiyeti imtiyaz mukaveleleri icaplarından 
bulunduğu neticesine varılmış ve lâyihanın İkin
ci maddesi, aydmlatıcr bir ibare ilâve edilerek 
üçüncü madde olarak kabul edildi. 

4. Muhtar ve ihtiyar heyetlerinin gördük
leri vazifelerden doğacak suçların, takip usulü
nü gösteren lâyiha maddesi aynen kabul edil
miş ve muhtarların mahalle halkmnı zat ve .şa
hıslarına taallûk eden işleri görmekten imtina-
lan halinde tevessül cdilmes î'îcabeden idarî 
yolların nizamnamede gösterileceği hakkında 
encümenimize verilen izahat kâfi görülmüştür. 

f>.' Mahalleler, beldenin bir cüzü olması iti
bariyle mahalle muhtarlıklarının belediyelere 
bağlanması ve bu bağlanmanın neticesi olmak 
itibarîyle de muhtar ve ihtiyar heyetlerinin, ma
halle halkı tarafından değil, halkın intihap et
miş bulunduğu belediye meclis Azaları tarafın
dan seçilmesi fikri encümenimizde esaslı: bir mü
zakere mevzuu olmuştur. Bu fikre thesaet ola
rak; mahalleler beldenin bir cüzü itibar edil-

.( S. Sayısı: 48 ) 



— 3 — 
mediği takdirde muhtarlık .teşkilâtının hükmi 
şahsiyeti lıaiz olması've tam bir cüz olarak te
lâkki edilmesi lâzrnıyeln* ki bu telâkkinin esas 
teşkilât ile telifi mümkün olmıyaeağı dermc-
vau edilmiş ise de; muhtarlık teşekkülünün, 
(Beldenin) bir cüzü veya (idarenin) bir eüzü 
olarak tecelli efnıcsînİtı esas teşkilât ile bir mü
nasebet noktası görülememiş ve içinde bulun
duğumuz durumun İcaplarına intibak nıaksa-
dîylo hazırlanmış olan lâyiha, şehir ve kasaba
larda halk içîııo doğru bîr idare kurumu tesis 
etmek ve bunun için de mümessillerini doğru
dan doğruya kendi Koemck Haklımı halka ver
mek gibi tercih esaslarına göre tanzim edilmiş 
bu]ııtırnağına mebni muhtar ve ihtiyar heyetle
rinin o mahalle sakinleri tarafından ve o mabal-
lede oturanlar arasından, dört sene için seçil
mesi kabuledilerek madde metni bu esas daire
sinde yazılmıştır. 

6. Altı ve yedinci maddeler usule ait küçük 

bir değişiklik ile kabul olunmuştur. 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Dahiliye En. R-s. 
Tekirdağ 

ü. TJybıuJm 
Kâtip 

Seyhan 
€. Oral 

Bolu 
ir. Ş. Adal 

Erzurum 
İV. Elgün 
, İçel 

R. Koral tan 
Malatya 

' M. Okef 
Sivas 

M. Ş. Bleâa^ 

Reis V. 
Çoruh 

A. Timin 

Ankara 
F. VaUal 

Bursa 
F. Güvendiren 

Gaziantcb 
Dr. A. Melek 

Kara 
E. özognz 
. Maraş 
li. Kaplan 

Trabzon 
S, Abanosoğlu 

M, M. 
Seyhan 

E. Ergin 

Baİlkesi r 
Y. Z. Vza.y 

Elâzığ. 
S.:8agtroffl.u 
Günıüşatıe 
Û. Güreli 
Malatya 

E. Barkım 
süı-d 

S. Tuncay 
Zonguldak 
R. Yardar 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

IjŞeMr re kasabalarda mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyetleri teşkili halikında- kanun lâyihası 

MADDE i. — Şehir ve kasabalarda her ma
halle için muhtar ve ihtiyar heyetleri seçilir. 

MADDE 2. — Muhtarlar iş sahiplerimden mu
ayyen bir ücrot alırlar. Bu ücretin miktarı vi
lâyet ve kaza idare heyetleri tarafından tanzim 
ve valilerce tasdik edilecek tarife ile tesbit olu
nur. Valiler lüzum gördükleri takdirde mahallî 
belediye encümenlerinin mütalâasını da alırlar. 
Muhtarların vazife gördüğü yerin kirası, ay
dınlatılıp ısıtılması ve kırtasiye gibi masrafları 
bu tarifenin tanziminde gözönünde bulundur^ 
lnr. 

Bütün bu masraflar muhtarlara aittir. 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEfltSTİRfŞl 
Mahalle muhtar ve ihtiyar heyetten teşkili hak

kında kamın lâyihası 

MADDE 1. — Şehir ve kasabalarda her ma
halle için muhtar ve ihtiyar heyetleri 3cçilir. 

MADDE 2. — Mahalle muhtar ve ihtiyar 
heyetlerinin lâğvine dair 10 haziran 1933 tarihli 
vc*2295 numaralı kanuna müsteniden tatbik 
mevkiine konulan 14 kânunuevvel 1933 tarihli 
nizamnamede sayılan vazifelerden ve yukarıda 
tasrih olunan tarihlerden sonra mer'iyete giren 
kanun ve nizamnamelerle rüyet mercileri tâyin 
edilmiş bulunan diğer vazifelerden lüzumlu gö
rülenler mahalle, muhtar ve ihtiyar heyetlerine 
devredilmiştir. Bu vazife ve salâhiyetlerin bevi 
ve dereceleri ile yeni ihtiyaçlara göre veril
meni gereken yeni vazife ve salâhiytler nizam
name ile tesbit olunur, 

MADDE 3. — Muhtarlar iş sahiplerinden 
muayyen bir ücret alırlar. 

Bu ücretin miktarı vilâyet ve kaza idare 
heyetleri tarafından her mahallenin vaziyetine 
göre tanzim ve valilerce tindik edilecek tarife 

(S,"Sayısı-: 48) 



MADDE 3. — Muhtar ve ihtiyar heyetleri 
gördükleri vazifeden dolayı Devlet memurları 
gibi takibata tabidirler. 

MADDE 4. — Muhtar ve ihtiyar heyetleri
nin seçimi, vazifeleri, âza ve jyedek âza adedi bir 
nfeaîrma/mo île tâyin olunur. 

• MADDE 5.— 2205 sayılı kanun ile buna 
müstenit 1 kânunuevvel 1933 tarihli nizamna
me hükümleri ve bu kanuna aykar hükümler 
kaldırılmıştır. • 

MADDE.6. — Bu kanun neşri tarihinden, 
üç ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunun icrastna İcrtv Ve
killeri Heyeti memurdur. 

M. m .'1948 
B^ V. Ad. V. . M. M. V. 

$. Saraçoğlu . A, R, Türel A, R; Artunlcal 
Dn. V. Ha. V. Mal. V. 

R, PeJrer- N, Menemencioglu F, Âğrah 
Mi. V. " Na. V. •; Ik. V. 
Yücel S. Doy F. Smnen... 

S.'l. M. Y. G. I. V. Zv. V. 
Dr. II. Alakv* 8. ti. Ürgüblii $, R. Ilatiboğlu 

Mü. V. Ti. V. 
. A. F. Cebesoy. G. S. Sirm 

tte tesbit olunur. Valiler lüzum gördükleri t&k-
dirde mahalli belediye encümenlerinin mütalâ
asını da alırlar, Muhtarların vazife gördüğü ye
rin kirası, aydınlatılıp ısıtılması, muhabere ve 
kırtasiye gibi masrafları bu tarifenin tanziminde 
gözöuünde bulundurulur. 

Bütün bu masraflar muhtarlara aittir. 
MADDE 4. — Lâyihanın 3 ncü maddesi 

aynen. 

MADDE 5, — Muhtar ve ihtiyar heyetleri 
mahalle sakinleri tarafından ve o mahallede 
oturanlar arasından dört sene için seçilir. 

Seçimin tarzı, âza ve yedek âza adedi nizam
namede gösterilir, 

MADDE 6. — 2295 sayılı kanun kaldırıl
mıştır. 

MADDE 7.,— Bu kanun 1 . XI .1943 tari
hinde yürürlüğe girer. 

MADDE 8.— Bu kanunun icranma icra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

( fi; Sayısı: 48 ) 



S. Sayısı: 51 
Devlet denizyolları HBmym müdürlüğü 1942 mal? yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

v© Bütçe encümeni mazbatası (1/64) 

T. G. • • . . • • 

Başvekalet 4. Y. 1043 
Kararlar dairesi müdürlüğü ' ı • ' 

Sayı 6/1383 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında Münakalât vekilliğince hazırlanan ve tera Vekilleri Heyetince 27. IV. 1943 tarihinde Yüksek 
Meclise ara kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesiylc birlikte sunulmuştur, 

Başvekil 
Ş, Saraçoğlu 

Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
olan kanun esbabı mucibe lâyihası 

Madde 1 :1940 ve 1941 malî yılları bütçelerinin 7 nci işletme masrafları faslının 3 ncü gemi iaşe 
ınasraflariylc otel, lokanta ve büfe levazımı vesair bilûmum işletme masrafları maddesindeki tahsisat 
gıda maddelerinde hissolunur derecede hâsıl olan fiyat farkları dolayısiyle İhtiyaca kâfi gelmemiş, bu 
sebeple mezkûr tertipte (113 880) lira borç tahakkuk etmiştir. 

Ticari eşya tahmil ve tahliye, aınbar hizmetleri ve aktarma masrafları ' maddesindeki tahsisat da 
ahvali fevkalâde dolayısiyle yükleme ve boşaltmada ameleye verilen ücretler yük miktarına bağlı ol
makla beraber gerek yükleme ve gerek boşaltına yerlerinde çalışan amele ücretlerinin hayat pahalılığı 
karşısında zaman, zaman arttırılmış olması ve Devlet limanlan işletmesinin teşkilâtı bulunan 
yerlerde dahi bu amelo ücretleri tarifelerinin çoğaltılmış bulunması yüzünden gerek bu tertipte 
ve gerek diğer sefer masrafları tertibinde (67 120) lira borç tahakkuk etmiş olduğu gibi fabrika ve 
havuzların tenvir vo teshini için yapılan sarfiyattan da (1 000) lira mahsup olunamadığmdan 1942 
varidat fazlasıından karşılanması mümkün görülmüş ve ilişik kanun lâyihası mezkûr borçların te
diyesini temin maksadiyle tanzim edilmiştir. 

Madde 2 ve 3 : Kanunun mer'iyet tarihim ve icraya salâhiyettar vekilleri göstermek üzere kon
muştur. • • ' 



Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Esas No. 1/64 
Karar No. 23 

15 .-T - 1943 

Yüksek Reisliğe 

Devlet denizyolları işletme umum müdür
lüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişildik ya
pılması hakkında Münakalât vekilliğince hazır
lanan ve Başvekâletin 4 mayıs 1943 tarih ve 
6/1382 sayılı tezkeresiyle Yüksele Meclise sunu
lan kanun lâyihası Encümenimize tevdi buyu-
rulmakla Münakalât vekili Ali Fuad Cebesoy 
ve Maliye vekâleti namına Bütçe ve Malî kon
trol ümuin müdürü hazır oldukları halde tet
kik ve müzakere olundu. 

1940 ve 1941 malî yıllarında gıda maddele
ri fiyatlariyle amele ücretlerinin tahminin fev-
fcma çıkması yüzünden iaşe ve tahmil ve tahli
ye masraf tertiplerine konmuş olan tahsisat 
haricinde taahhütler yapılmasına mecburiyet 
hissedildiği ve bu suretle tahakkuk eden 182 bin 
lira borcun tediyesi gerektiği cihetle bunu tc-
minen lâyihanın Yüksek Meclise sunulduğu an
laşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde 2518 sayılı 
kanun hükümlerinin mahfuz bulunduğunu na
zarı dikkate alan Encümen istihkak sahibi va
tandaşların biraııcvvcl alacaklarını almalarına 
imkân vermek üzere lâyihayı aynen kabul et

miş yalnız ikinci maddede ibare değişikliği yap
mıştır, 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bcia V. 
Kastamonu 
2'. Coşlcan 
Amasya 

A. K..Yİğİtoğlu 
Balıkesir 

8, örgeevren 
Diyarbakır 
Ş. Vluğ 
İsparta 

M. Karaağaç 
İzmir 

M. Birsel 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Tokad 

II. N, Keşmir 
Yozgad 

. S. İçöz 

M. M. 
Muğla 

//. Kitabet 
Antalya 

N. K. Sümer 
Bursa 

Dr. S. Konuk 
Edirne 

N. Günâüzalp 
istanbul , 

JI. Kortel 
Kayseri 
F. Baysal 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Tokad 
R. A. Sevcngİl 

Yozğad 
A. Sungur 

Kâtip 
İstanbul 

.. F, Öymen 
Aydın 

E, Alpman 
Diyarbakır 

E. Bekti 
Giresun 

A. Sapar 
İstanbul 

H. Ülkmen 
Kütahya 

II. PcJîcan 
Samsun 

M, A, YprüJccr 
Trabzon 

M. S. Anamur 
Zonguldak 
E. Erisirgü 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğünün 
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 

dair kanun lâyihası, 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları işletme 
umum müdürlüğünün 1942 malî yılı bütçe ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelin sonunda (1940 
ve 1941 malî yılları karşılıksız borçlan) adiyle 
açılan 11 nci fasla (182 000) Ura fevkalade tah
sisat konulmuştur. 

MADDE 2. 
teberdir. 

• Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Münakalat vekilleri memurdur, 

27 . IV. 1943 
Bg.V. 

Ş. Saraçoğlu 
Da. V. • 

R. PeJter 
Mi. V. 
Yücel 

S. t M. V. 
Dr. II. Alataş 

Mü V 

Ad. V. M. M. V. 
A. R. Artunlcal 

Ha. V. Mal. V. 
N. Menemencioğlu F. Ağrah 

Na. V. lk. V. 
8. Day F. Sirmen 
G. İ. V. Zr. V. 

S. II. Ürgüblü Ş. R. Ilatipoğlu 
Ti. V. 

A, F. Cebesoy C. S. Siren 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÖİŞTİKİŞl 

Devlet Denizyolları işletme umum müdürlüğünün 
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına 

dâir kanun lâyihası 

MADDE 1. — Hükümetin teklifinin birinci 
Maddesi aynen, 

MADDE 2. 
mer'idir. 

Bu kanun nesri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Malîye ve Münakalât vekilleri memurdur. 
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i. Sayıss: 53 

I94i 
B> ÖStâc, t< raf we telefon 

bütçes" 



Posta, Telgraf ve Telefon Umum müdürlüğü 1943 mal? 
yılı bütçe kanunu lâyitıasE ve Bütçe ©ncümem 

-mazbatası (1/10) 

r"""" t . d • -
Başvekâlet. 37 . II .1943 

Kararlar dairsi müdürlüğü 
Sayı: 6/628 

Büyük Millet Meclisti Yüksek Reisliğine 

icra Vekilleri Heyetince 27 . I I . 1943 tarihinde Yüksek 'Meclise arzı. kararlaştırılan Posta, 
telgraf ve telefon-Umum müdürlüğünün 1943 malî yılı'.Bütçe kaimim lâyihası esbabı mııcibesiyle 
birlikte sunulmuştur. , ' 

Başvekil 
. . Ş. Saraçoğlu 

"'•' Masraf mucip sebepten 

Fasıl ; 1 - Madde : 1 - Menıurlar maaşı 
Bu tertibe konulan tahsisat, geçen seneye nazaran 1 515.8(İ5 lira fazlalık arzetınektedir. 

Bunun 1 409 125 lirası yüksek Başvekâlete sunulan ve önümüzdeki sene icjııcte tatbik mevkiine 
konulması derpiş olunan yeni teşkilât kamı m mim icabetti rd iği 9 aylık maaş farkıdır. 

KKî 740 liram da 365G sayılr kanunun şümulü haricinde kalıp 3080 sayılı kanunim 3 neü mad
desi mucibince memurlara bahşedilen bütün hak ve ıuerd'aatlerdcrı istifade eden müvezzi ve bakı
cılardan 12 lira maaş alanların teadül esasını İhlâl ettiği görüldüğünden bu maaş derecesi kaldı
rılarak yerine 15 liralık derecenin konulmuş olmasından mütevellittir. 

Fasıl : 1 - Madde : 2 - Açık maaşı 
1942 yılındakitıitı aynıdır. 

Fasıl : 1 - Madde : 3 - Çocuk zammı 
1942 yılı bütçesiyle alman 50 000 lira tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden " sene ortasında 

20 000 lira munzam tahsisat alınmıştır. 

Bu itibarla 1943 yılı için 75 000 lira teklif olunmuştur. 

'"" ' ' Fasıl : 1. - Madde : 4 - Yakacak zammı 
4332 sayih kanunla müvezzi ve bakıcılara da yakacak- zammı verilmesi kabul edilmiş oldu

ğundan 1943 yılı için 25 000 lira fazlasiylc 75 000 lira teklif olunmuştur.. 
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Fasıl : 2 '- 1G83 sayılı kanunun 58 ni maddesi mucibince verilecek tekaüt ikramiyesi 
1942 yılındakiniu aynıdır. 

Fasıl : 3 - Madde : 1 - Memurlar 
Üçgen soneye nal ının görülen 27 010 lira fazlalık yüksek Başvekâlete sunulan ve önümüzdeki 

«ene içinde tatbik mevkiine konulması derpiş edilen teşkilât kanamı ile bareme tabi ücretli memur 
kadrolarında yapılan değişiklikler dolayısiyle husule gelen, i'arkdaıı mütevellil, bulunmaktadır, 

h'asıl : 3 - Madde : 2 - Müteferrik müstahdemler 
Gecen seneye nazaran görülen fark, uzun zamaudatıberi zaın görmemiş olan bir kısım müs

tahdemlerin hayat pahalılığı dolayısiyle ücretlerine yapılan zani ve kadroya ilâvesine lüzum gö
rülen S daktilo talısisaUndan mütevellittir. , , ' , ' ' " ; 

Fasıl : 3 - Madde : 3 - Muvakkat müstahdemler 
19-i'J yılındakiniu aynıdır. ' 

Kasıl : 4 - Madde : .1. - Memurlar 
CictjeiL seneye nazaran görülen fazlalık, yüksek Başvekâlete sunulup önümüzdeki,sene içinde 

tatbik mevkiine konulması derpiş olunan yeni teşkilât kanunu İcabı olarak bareme tabi Ücretli 
memur kadrolarında yapılım değişiklikler dohıyısiyJc hasıl olan farka aittir. 

Fasıl : i - Madde : 2 - Müteferrik müstahdemler 
Bu tertibe konulan tahsisat geçen sene bütçesine nazaran 801 471 lira fazla görülmekte ise de 

geçen sene bütçesine mevzu tahsisatın fiili kadroya göre 7 4.45 lira fazla konulmuş olmasından 
hakikî fazlalık 80S 916 liradan ibaret bulunmaktadır. 

Bunun 270 776 lirası: P. T. T. Merkezleriyle telefon müdürlükleri ve taşra multasebeeilikleri 
ihtiyacı içim vilâyet kadrolarına ilâve olunan 17 makinist, 3 baştelefoncu, 26 telefoncu, 2 şoför, 
2 hamalbaşı, 23 hamal, 1 odacı, 2 tahsildar ve 15 i muhabere salonlarına tahsis edilmek üzere 
20 daktilograf iie diğer üerctliiere yapılan zamlardan, 538 140 lirası da 75 şer lira ücretli 500 
ınııhascbeei kadrosunun ilâve edilmesinden mütevellit bulunmaktadır. 

500 muhabereciye gelince: Devletin idarî, iktisadi ve bilhassa askerî muhaberatını muntazaman 
temin ve bu muhaberelerde aksaklığa meydan verilmemesi hususlarının, yurdun müdafaası, millî 
emniyet ve memleketin selâmeti bukuıundau üzerinde ne derece ehemmiyetle durulması İktiza eden 
bir mesele olduğu ve bunun bağa r il ab ilmesi muhaberatın artınasiylc mütenasip olarak muhabereci 
memur kullanmak ve yetiştirmekle kabil olacağı izahtan varestedir. 

Poslıa, telgraf vo telefon idaresi, dünya harbinin bidayetinden beri bu mühim mesele üzerinde fev
kalâde hassasiyet göstermiş ve muhaberat arttıkça bunu karşılayacak miktarda muhabereci.yetiştir
mek hususunda her türlü tedbiri almakum geri durmamıştır. 

Ancak hususi bîtgî ve ihtisas işi ve gece gündüz devamlı ve yorucu mesaisi olan muhabere memur
luğu için mevcut kanunlar ve bilhassa 365C sayılı İfanuıı hükümleri haricinde bir hak tanınmadığı 
ve menfaat temin edilmediği için bu sınıf memurluğa ragıp ve talip bulunmamakta ve 3656 sayılı 
kanun hüküfmlermc tevfikan memur ııamiylc alınanlar ezici mesai kargısında az zaman sonra idare 
hizmetinden çekilerek başka daire veya müesseselere gitmekte ve neticede bu uğurda yapılan- mas
raflar boşa gitmekle beraber muhabereci kadrolarında telgraf muhaberatını tehir vo işkâl eden mü
him boşluklar husule gelmektedir. 

Bundan başka bu işe mutahammit olabilecek çağda bulunanlardan bir kaç sınıfın silâh altında bu
lunması ve mevcut memurların esnan dahiline girdikçe askere celbolunması bn boşluğun gittikçe 
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çoğalmasına ve doİayısiylo muhaberatın daha Kİyadc güdükle ceryantna âmil olmaktadır. 

Kesmî ve hususi telgraf muhaberatının aksaklığım önlemek için (Muhabereci) namiylc fîflO memur 
alınması, rağbeti celp ve istenilen evsafta olmalarını ve mesleğe bağlanma! arı m dimili maksadına ma
lul: bulunmaktadır. 

Fasıl: 4 - Madde: fî Muvakkat miLslal idem lcr 
1942 malî yılındakiuin aynıdır, 

Fasıl: 5 Muvakkat tazminat 
'Geçen seneye nazaran görülen 20 000 lira fazlalık önümüzdeki senede kanuniyet keshedoeek olan 

yeni Teşkilât kanunu İle daimî kadroya alınmaları icabeden muvakkat mcıııur vo müvczzilerJc btıkıeı-
lardan Ankara'da istihdam edileceklere ît65Ü «ayılı kanun lıükünüerine tevfikan verilecek mesken. 
bedeli kargılığıdır. 

^ " ' " ~~ Fasıl : C - Merkez mefruşat ve demirbaşı ' ' „. 
1942 malî yılmdakinin aynıdır. - • ' . 

- Fasıl : 7 - Madde 1 Tenvir ve teshin 
194-2 malî yılındakiuin aynıdır. 

Fasrl : 7 - Madde : 2' Kırtasiye _ _ _'_ '__ 
1942 malî yılındakiuin aynıdır. 

Fasıl : 8 Temsil tahsisatı ve resmî kuşat-masrafı '' :,. 
1942 malî yrlııulalduin aynıdır. 

• Fasıl : 9 Mieıkey, müteferrikası ' " " 
1942 malî yılmdakinin aymdrr. 

Fasri : 10 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
1942 malî yılmdakinin aynıdır. 

Fasıl : 11 - Madde : 1 Tenvir ve teshin 
1942 malî yılı bütçesi ile alınan 180 000 lira tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiş ve 20 000 lira 

munzam tahsisat alınmıştır. 

Ahvali hâzıra ieabatı olarak odun, kû'miir ve elektrik fiyatlarının günden yüne yükselmekte 
olması sebebiyle 1943 malî yılı için 225 000 Ura teklif olunmuştur. 

Fasıl : 11 - Madde : 2 Kırtasiye i 
1.942 malî yılındakiuin aynıdır. 

Fasıl : 12 Vilâyetler müteferrikası 
:i942 malî yılındakiuin aynıdır. ' ' * ' . " • ' • 

Fasd : 13 - Madde : 1 İcar bedeli 
Servise uygun bıılunmlyan iearlı binalardan bazılarının tebdili ve askerî maksatlarla yeniden 

açılması melhuz olan merkezlere ait bina icarları nazarı itîbare alınmak suretiyle 1.9-lîî malî yılı 
için 10 000 lira fazlaaiyle 170 000 lira teklif edilmiştir. 
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Fasıl : 13 - Madde : 2 Mahkeme masrafları 

1942 malî yılı bütçesiyle alman (i 000 lira tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiş ve .1 000 İîra mü
nakale yapıl mıhtır.. 

Takip edilmekle olan davalarla intacı iyin geçen seneye nazaran 2 000 lira fazlasiylc 8 000 lira 
teklif edilmiştir. 

Fasıl : 13 - Madde : 3 - Mathu evrak ve defterler 
1942 malî yılındakitıin ayındır. 

Fasıl : 13 - Madde : .4 - Matbaa ve hesap makineleri mubayaa, tesis, işletme ve idare masraf3arİyle 
menıiır ve müstahdemlerin ücret ve yevmiyeleri 

l'J42 malî yılındakinin aynıdır. 

Fasıl : 13 - Madde : 5 - P, T. T. Mcennıa masrafı 
1942 yılı bütçesine konulan tahsisat^ elde stok kâğıt bulunması hasebiyle tabiye masraflarına 

ait bulunmaktadır. 

Önümüzdeki senede mubayaa olunacak kâğıt bedelleri de nazarı itibara alınarak 1943 yılı için 
2 G00 lira fazlaHİylc 5 500 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl ; 13 - Madde : Ü - Mclbusat . . . 
Palto ve pelerin ihtiyacının kısmen bu sene tahsisatı ile temin edilmiş olmasından 1043 malî 

yık için 180 000 lira noksaniyle 320 000 lira teklif olunmuştur.-

Fasıl : 13 - Madde : 7 P.anka ile olan nakit muamelelerin faiz, komisyon vesair masrafları 
J.942 malt yılındakinin aynıdır. 

Fasıl :-13 - Madde ; S Si yor La 
1942 malî yılındakinin aynıdır. 

Fasıl : 13 - Madde : 9 Atlı müvczzilerc verilecek hayvan yem bedeli 
Bidayclcu hizmete alınacaklarla hizmette iken hayvanı ölenlere hayvan tedariki için verilecek 

avans karşılığı da nazarı itibara alınarak 1!)43 yılı iyin 5 000 lira fazlasiylc 275 000 lira teklif 
edilmiştir, -

Fasl : 14 'Daimî memuriyet harcırahı 
1042 malî yılı bütçesi, ile alman 125 000 lira tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiş ve sene ortasında 

120 000 lira munzam tahsisat istihsaline mecburiyet hasıl olmuştur. 

Askerî ve idarî sebepler icabı olarak merakız kadrolarında icrası zaruri görülen, tebeddülat 
dolayısiyle harcırah masraflarının çoğalmasından nakliye ücretleriyle yevmiyelere zam yapılmış 
olmasından H)43 malî yılı için 220 000 lira teklif olunmuştur. 

Fıısıl : 15 Muvakkat memuriyet hareıı-alıı 
1942 yılı bütçesi İle alınan JöO 000 lira tahsisat ihtiyîica. kâfi gelıııeıuiş ve 80 000 lira munzam 

tahsisat alınmıştır. 

Merkezlerin kısım âzami tek şefle İdare edilmekle ve bunların hastalanmaları veya kanuni 
mezuniyetlerini istimal eylemeleri halinde yerlerine diğur bir mahalden vekil göndermek mecbu
riyetinde. kalınmakladır. 
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Vilayet müdürlerinin devir ve teftiş harctrahlariylo nakliye ücretleri ve harcırah yevmiyeleri

ne yapılan zam dolayısiyle 1943 yılı için 230 000 lira teklif olunmuştur. 

' ." Fasıl : J6 Müfettiş harcırahı 
1942 malı yıh hutbesi ile alınan 75 000 lira tahsisat ihtiyacı karşılamadığından sene orta

sında 30- 000 lira munzam tahsisat alınmıştır. 

Nakil vasıtaları ücreti ile müfettiş yevmiyelerine yapılan zam dolayısiyle bu tertibe 150 000 
lira tahsisat konulmuştur. • . . ' ' . 

Fasıl : 17 Bütçe kanununun 0 neı maddesi mucibince yerilecek ücretler 
1942 yılı büLcsi ile alınan 388 000 lira tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiş ve 50 000- lira mun

zam tahsisat'alınmıştır. 

Hastalıklarına mebni lusa müddetle nöbet vazifelerine 'gelemiyen Posta, telgraf ve telefon me
murlarının yerlerinde istihdam olunacaklarla ııiîhel va.srifesi ile ıııükellor olmayıp da saat 20 den 
sonra posta nıüraselâtını alıp vermeğe mecbur bulunan, telgraf- merkezlerinin kapalı bulundu
ğu saatlerde rasat, telgrafı alıp yazmakla mükellef tutulan, idarî.lüzum ve zaruretlere binaen me
sai saatleri'haricinde veya kainini tatil günlerinde servis aktifte' çalıştırılan Posta, telgraf ve te
lefon memur, ınüvezzi ve sair müstahdemlerine Umumî İdare encümenince tesbİt edilecek mik
tarda ücret verilmesini temİnen 1943 yılı için <Iİ18 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 18 ücretli .muhabere ve'ıuükâleıue masrafı 
1942 malî yılındaki tahsisatın aynıdır. 

Fasıl : 19 - Madde : 1 Mahkeme harçları 
'Dâva adcdleriııin artması dolayısiyle J94S yrlı için 2 OOO lira fa.zlasîyle 8 000 Ura teklif oîuıı-

muşLur, ' , 

Fasıl : 19 - Madde : 2 Pul aidatı beyiyesi 
1942 ydı bütçesiyle alınan tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden Mulıasebei umumiye kanunu* 

ııııiı 48 nei maddesine tevfikan ti 000 liranın 'ilâveten sarfı için Maliye vekâletinden mezuniyet 
alınmıştır. 

Bu sebeple I9-I.il malî yılı için SI. 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 19 ~ Madde : 3 Tahsildarlar aidatı ' . 
19-12 yıh bütçesi ile alınan 8 500 lira tahsisat ihtiyaca kâfi gelnıcdiğinden sene ortasında 

5',000 .lira'mimzanı tahsisat alınmıştır. -

Son- zamanlarda telefon konuşmalarının çoğalması sebebiyle yapılan tahsilat nispeti artmış ol
duğundan tahsilat nispetinde tahsildarlara verilen aidat da çoğalmıştır. 

lîu sebeple 1943 malî yılı için 13 500 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 19 - Madde : 4 Umumî telefon merkezleri aidatı 
1942 yıh bütçesiyle alman 25 000 liva tahsisat kifayet etmediğinden sene ortasında 12 000 

lira munzam tahsisat alınmıştır. . _. . 

Umumî telefon nierkozlerin.de yapılan konuşmaların çoğalması sebebi ile bu merkez sahiplerine 
verilmekte olan aidat ıniktaruıın da müteuasiben artmasından 1943 yılı İçin 40 000 lira tahsisat 
konulmuştur. 
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Fasıl : 19 - Madde : 5 lîeddiyat 

1942 yılı bütçesiyle alman tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiştir. 

Yabancı memleket 1\ T. T. İdareleriyle vıılaıbıılau münasebetlerin son Kamalılarda artmış ol
masın dan İm idarelere verilecek hisse nispeti de İm nispette fazla!aşmıştır. 

'Rski ve yeni senede tahakkuk etmiş ve edecek borçlar île mükerrer tahsil edilip esbabına reddi 
lâzınıgeleıı mebaliğin tediyesi için İm tertibe geçen .seneye nazaran 51 800 lira l'azlasiylc M0 000 
üra. tahsisat konulmuştur. ; 

Fasıl: 10 - Madde: 6 Sâi ücreti 
15)42 yılı bütçesi ile alman tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden 1 500 lira munzam tahsisat alın

mıştır. j 

Pasta, telgraf ve telefon merkebi bulımmıyaıı mahaller için kabul edilecek telgrafların mahalle
rine isal ve teslimini teminen 1943 yılı için 2 000 lira faıilasiylc 6 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl: 19 - Madde: 7 Bina, aranı, tanzifat ve tenvirat vergileri 
Geçen seneye nazaran 400 lira noksaniyle 100 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl: 19 - Madde: 8 Bern bürosuna ve. beynelmilel birlik ve komitelere verilecek senelik igtîvak 
• hisseleri vo bunlardan celbed ilecek risale, ntcenıııa ve matbua bedelleri 

1942 malî yılmdakinin aynıdır. 

Fasıl: 20 Bilûmum bina, arsa, mubayaa, inşaat, tesisat ve lamirat bedelleriyle kontrol memurları 
ücret vesaİi' masrafları 

1942 yrlı bütçesiyle alınan 400 000 lira laliNİsal ihtiyacı karşılamadığından sene ortasında 350 000 
lira munzam tahsisat alınmıştır. 

İdare inalı binaların bir çoğu eski ve tamire muhtaç olduğundan bımlarm servise uygun bir 
Şekilde ıslah ve tamirleri ve yeniden Posta ve telgraf ve telefon merkezi binaları inşası için mal
zeme ve amele ücretlerindeki artış da nazarı itibara alınarak bu tertibe 750 000 lira tahsisat konul
muştur. 

Fastl: 21 - Madde: .1 Nakliyat -
1Î112 yılı bütçesi ile alınan 650 000 lira tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden 302 250 lira mun

zam tahsisat alınmıştır. ' 

Ahvali hazıra doîayisiyle otomobil lâstiği, yedek parça, benzin,- yağ, arpa, saman ve diğer mad
delerin fiyatlariylc işçi ücretlerinin günden güne yükselmekte olması dolayısiyle,1943 malî yılı için 
350 000 lira fazlasiyle J 000 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl: 21 - Madde: 2 Befulİyc 
Merkezlerin ihtiyacı olan ambalaj kâğıdı, sicim, kurşun, etiket tahtası, tahta kapsül, mühür 

ininim fiyatlarının günden güne yükselmekte elması dolayısiylc 1943 malî yılı için 25 000 lira fazla-
siyle 125 000 üra teklif olunmuştur. • ' . 

Fasıl: 21 - Madde: 3 Hurç çanta ve çuval ınubtıyaası ve ilân bedelleriyle tainir masrafları 
llurç, çanta, ve çuval fiyatlarının günden güne yükselmekte olması dolayısiyle 1943 malî yılı ihti

yacı için 25 000 üra fazlasiylc 75 000 lira teklif edilmiştir. 
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Fasıl: 21 - Madde: 4 Seyyar memur ve hamal primleri ' ~" 
Yiyecek fiyatlarının çeçen scnclero'nispetle arl-iniüj olmasından seyyar momurlariyle hamalların 

yollarda geçirdikleri zajmana ait zaruri ihtiyaçlarının, kapılanabil m esi için kilometre lıesabiyle ve
rilmekte olan prim istihkaklarının bir miktar arttırılması tcabotmiş okluğundan geçen Keneye na
zarım 8 0Ö0 lira fazlasİylc 60 000 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl : 21 - Madde : 5 Havale, taahhütlü veya kıymetli mektup ve paket tazminatı 
1942 malî yılındaki tahsisatın ayındır. . 

Fasıl : 22 - Madde : . l Po.sta pulu ve kartlar, albümler, teşhir tabloları, otomatik tatili damgaları, 
müsabaka malzeme, tabı, gümrük ve nakliye masraflarîylc ilân ücretleri ve Bern bürosundan col-

bedilecek.kupon ve pullar bedeli 
İdarenin ihtiyacı olduğu pullar 1942 yılında 'Viyana'da-tabettirilmiş olduğundan bu sene büt

çesine konulan 75 000 lira tahsisat yeniden.tabettirilecek olan hâtıra pullariylo kartpostal bedel
leri kargılığıdır. 

Fasn* : 22 - Madde : 2 Avrupa'da bastırılacak pul ve yaptırılacak' kalıplar için gönderilecek 
memurların harcırah ve masrafları 

1042 malî yılındaki tahsisatın aynıdır. 

Fasıl : 2o Cevaplı kuponlar mukabilinde veya vusulü ihbarlı telgraflar için yapıştırılan veya 
battala kalan ımllar bedeli . 

1942 yılı bütçesi ile alman 1 200 lira tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden 1 800 lira munaanı 
tahsisat alınmıştır. . 

Bu cihet nazarı itibara alınarak 1ÎM3 malî yılı için 8 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 2 4 - M a d d e : 1 Mubayaa 
Bu ..tahsisat geçen senenin aynı olup nakil vasıtaları kadrosuna İlave olunacak vesait bedeli ; 

karşılığı dır, 

Fasıl : 24: - Madde : 2 Tamir ve yedek malzeme 
1942 malî yılındaki tahsisatın aynıdır. 

Fası] : 24 - Madde ': o Jşlctoıe ve sair masrafları 
1942 malî yılındaki tahsisatın aynıdır. . • • ' " ' • 

Fasit : 2f> - Madde : 1 Telgraf ve telefon tahsisat, inşaat ve tamiratında çalıştırılacak amele 
yevmiyesi 

1942 malî yılı bütçesi ile alınan 1C0 000 liva tahsisat ihtiyacı karşılamadığından sene ortasında 
30 000 lira ,munzam tahsisat alınmıştır. 

Önümüzdeki senedo ciheti askeriye ve mülkiyece yeniden inşa ve tesisine lüzum gösterilecek 
telgraf ve telefon lıatlariylc mevcutlarının tamir vo ıslahında çalıştırılacak amele yevmiyelerine 
kargılık olmak üzere geçen seneye nazaran 90 000 lira fazla teklif edilmesi, Dünya vaziyeti dola-
yısiylo amele yevmiyelerinin artmış olmasından İleri gelmiştir. 

Fasıl : 25 - Madde : 2 Telgraf ve telefon tesisat, inşaat ve tamiratı ve her nevi 
makine, alât edevat ve malzeme bedelleriyle nakliye vo sair masrafları 

1943 yılı bütçesine konulan tahsisat 1941 vo 1942 yılları zarfında sipariş edilen eşya ve mal
zeme bedelleriyle önümüzdeki senede inşa ve temdidine lüzum görülecek telgraf ve telefon hatla-
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riylo yeniden vücAido gctinlceck şehirlerarası telefon şebeke ve devrelerinin tesis ve tamir mas
rafları ile malzeme bedelleri ve »akliye ücretleri karşılığıdır. 

I Fasıl : 25 - Madde 3 Telgraf vo telefon işletme masrafları 
1942 malî yılındaki tahsisatın aynıdır, 

Fasrl : 26 Telsiz telgraf servisi için mubayaa olunacak makine, alât, edevat ve malzeme , 
bedelleriyle tesis, tamir,. işletme, nakliye ve sair masrafları, ilân ücretleri ve amele 

yevmiyeleri 
Eşya vo malzeme fiyatlarının yükselmesi ve amelo ücretlerinin artması dolayısiyle 1943 yık 

için 52 000 lira fazlasiylc 202 000 lira . taldifolunmuştur. 

Fasıl ; 27 Mühendis, makinist ve sair fen mcmurlariylo mmtakaları haricinde çakştırıla-
i eak lıat bakıcılarının muvakkat memuriyet harcırahları 

1942 yılı bütçesiyle alınan G0 000 lira tahsisat ihtiyaca kâfi gelmediğinden sene ortasında 
25 000 lira munzam tahsisat alınmıştır. 

4327 sayılı kanunla haretrah yevmiyelerine zam yapılması vo nakliyo ücretlerinin artması dola
yısiyle 1943'yılı için geçen seneye nazaran 52 500 lira fazlasiylc 112 500 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 28 P . T. T. Fabrikası, demirbaş eşya vo işlctmo masraflariylo amlc yevmiyesi, ilân 
ücretleri ve fabrikanın nakil ve tesis masrafları 

1942 malî yılındaki tahsisatın aynıdır. 

Fasıl .: 29 - Eenebi mütehassıslar masrafı 
1942 malî jılııuîakİtHiı aynıdır. 

Fasıl : ^0 Kongre, konferans ve staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin harcırah ve 
sair masrafları 

1942 malî yılındakinin aynıdır. 

Fasıl : 31 - Madde : İ Telgraf, telefon ve telsiz mühendisi yetiştirilmek üzere yabancı memle
ketlere gönderilecek talebe masrafı 

1942 malî yılındakiniıı ayındır. 

F a s ı l ' : 31 - Madde : 2 Yüksek Mühendis mektebinde okutturulacak talebe masrafı 
1942 malî yılındakiniıı aynıdır. 

Fasıl : 31 - Madde : S Makinist ve fen memuru yetiştirilmek üzere Sanat ve Teknik mekteple
rinde okutturulacak talebe masrafı 

.1942" malî yılındakiııîıı ayıtıdır. 

Fasıl : 32 Stajİyorler ücreti 
Muhabere bilgisine vâkıf memur bulmak hususundaki müşkülât nazarı itibara alınarak ida

rece kendilerinden azamî derecede istifade edilen stajiyer adedinin arttırılması: maksadiylc bu 
tertibe geçen seneye nazaran 50 000 lira fazlası yi e 150 000 lira teklif edilmiştir. 

Fasıl : 33 - Madde : I. Muallimler ücreti 
1942 malî yılındakinin aynıdır. . 
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,,. • Fasıl : 33 - Madde : 2 Kurslar masrafı 

ittırat celbcdilcnlcre verilmekte olan yevmiyelerin 4027 sayılı kanun mucibince yüzde elli 
zamma tabi tutulması ve nakliye ücretlerinin artması dolayısiylc hariçten getirileceklere verilecek 
yol masraflarının çoğalması hasebiyle 1943 yılr için geçen seneye nazaran 8 200 lira fazlasiyle 50 000 
lira. teklif olunmuştur. 

Fasıl: 34 - Madde: 1 3335 «ayılı kanun mucibince verilecek tedavi yol vesair masrafları 
1942 yılı bütçesiyle alınan 50 000 lira tahsisat ihtiyacı karşılamadığından «ene ortasında 50 000 

lira munzam tahsisat alınmıştır. 

Bu cihet nazan itibara alınarak 1943 yılı için geçen seneye nazaran 30 000 lira fazlasiyle 
80 000 lira teklif edilmiştir. ' 

Fasıl: 34 - Madde: 2 Telgraf ve telefon fabrikası ile telsiz İstasyonları ve servis salonları"için alına
cak edviye bedeli . 

1942 malî yılındakinin aynıdır. 

Fasıl: 35 Vazife esnasında kazaya uğrayan müstahdem ve işçilerin tedavi ve yol masraflariyle 
bunlardan ölen veya sakatlananların kendilerine veya ailelerine verilecek tazminat cenaze, sıhhi 

muavenet, levazım edviye ve nakliye masrafları, 
1942 malî yılındakinin aynrdır. L ^ • - • . -

Fasıl: 8G Pasif korunma masrafları 
1942 malî yılındakinin aynıdır. 

Fasıl: 37 Tekaüt, dul ve yetim maaşları 
Mütekait adedinin günden güne artmakta olması dolayısiylc bu tertibe geçen seneye nazaran 

40 000 lira fazlasiyle C65 000 lira teklif olunmuştur. 

. '.. Fasıl: 38 IBükmolunmuş borçlar 
1942 malî yılındakinin aynıdır. 

Fas/l: 39 3530 sayılı Beden terbiyesi kanunu hükümlerine göre yapılacak masraf ve verilecek. 
ücretler 

1942 malî yılındakinin aynıdır. • • • . , ' 

Fasıl: 40 Geçen yıl/borçları 
1942 malî yılındakinin aynıdır. 

Fasıl: 41 - Madde: 1 1941 yılı borçları karşılığı 
Tahakkuk etmiş ve edecek borçlar karşılığı olmak üzere 20 055 lira teklif olunmuştur. 

Fasıl: 41 - Madde: 2 1940 yrtı borçları karşılrğr 
Tahakkuk etmiş ve edecek borçlar karşılığıdır. 

Fasıl: 41 - Madde: 3 193!) yılt borçları karşılığı 
Tahakkuk etmiş ve edecek borçlar karşılığıdır. 

Fasıl: 41 - Madde: 4 1938 yılı borçları karşılığı 
Tahakkuk etmiş ve edecek borçlar karşılığıdır. ' 
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Fasıl: 42 

3054 sayılı kanun mucibince mülga İstanbul Telefon şirketine verilecek taksit bedeli kargılığıdır. 

Fasıl: 43 
3375 sayılı kanun mucibince mülga İzmir Telefon şirketine verilecek taksit bedeli karşrb-ğıdır. 

Fasıl: 44 
1715 sayılı kanunun 8 nci maddesi mucibince Cumhuriyet Merkez bankasına verilecek itfa kar

şılığıdır. 

Fasıl: 45 
4306 sayılı kanun mucibince memurlara verilecek giyim eşyası bedeli olmak üzere 1943 malî yılı 

için 350 000 lira teklif olunmuştur. 

Varidat .mucip sebepleri 

Birinci fasıl : Posta ve telekomünikasyon hâsılatı 

Birinci madde : Posta 

1941 malî yılındaki posta hâsılatı 4 891 781 liradır. 

1942 malî yılının ilk altı aylık tahsilatı da 2 558 116 lira olup muhammen a ta nazaran 148 751 
lira fazladır. 

Son şenelor zarfında posta varidatında görülen artış ve paket ücretlerine yapılan zam dolayısiyle 
1943 yılı varidatı geçen sene bütçesine nazaran 681 270 lira fazlasiyle 5 500 000 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

İkİneİ madde : Telgraf 

1941 malî yflmdaki telgraf hasılatı 3 504 720 imidir. 

1942 malî yılının ilk altı ayındaki hasılat ise 2 144 220 lira olup mühammenata nazaran 271 554 
lira fazladır. 

Bu itibarla 1943 varidatı geçen seneye nazaran 254 667 lira fazlasiyle 4 000 000 lira olarak tesbit 
olunmuştur. ' 

Üçüncü madde : Telefon 

1941 malî yılındaki tahsilat 2 867 180 liradır. '"; ' " : 

1942 malî yılının ilk altı aylık tahsilatı da J 742 930 lira olup mulıammeııata nazaran 242 930 
lira- fazladır, 

Önümüzdeki senedo tevsi edilecek olan Yenişehir (Ankara) ve Şişli santrali ari yi e 9 şehirde 
yeniden tesis olunacak otomatik telefon santralla ramı faaliyete girmesiyle telefon hasılatının arta
cağı anlaşıldığından 1943 varidatı 800 000 lira fazlasiyle >'/ S0Q 000 lira olarak tahmin olunmuştur. 

Dördüncü madde : Telsiz 

1941 malî yılındaki telsiz hasılatı 2 765 417 liradır. '.:•'".["' ' •'^T'Tl 
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1042 malî yılının ilk altı aylık tahsilatı da 1 48(î 921 liradır 

1 Son seneler zarfında telsiz hasılatında müşahede edilen artış dolayısiyle 1943 varidatı geçen sene
ye nazaran 380 000 lira fasilasiylc 2 800 000 lira olarak tahmin edilmiştir, 

İkinci fasıl : Resmî dairelerden maktuan alınacak posta ve telgraf ücretleri 

,; "Birinci madde : Umumî .bütçeye dahil dairelerden 

Umumî bütçeye:dahil dairelerin 1943 malî yılı posta ve telgraf ücretleri 2721 ve 2722 sayılı ka
nunların 3 neü maddelerine göre 3 390 099 lira olarak tesbit edilmiştir. Cicc.cn seneye nazaran 

• 800 .302 lira fazladır. 

İkinci,madde : Mülhak ve hususî bütçeli idareler 

Mülhak ve hususi bütçeli idarelerin 1943 malî yılı posta ve telgraf ücretlini.2721. ve 2722 sayılı -
kanunların 3 neü maddelerine göre 188 475 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Üçüncü fasıl : Mütenevvi hasılat 

. J.942 malî yılının ilk altı aylık tahsilatı 162 143 lira olup muhammenata nazaran 95 002 lira faz
ladır. • ' : . . ; , ' • ; . • : ! , . . ' 

Bu itibarla 1943 varidatı 158 228 lira olaraktahmin olunmuştur. \ '< '; 

• Dördüncü fasıl : Kadyo aidatı 

1941 malî yılındaki tahsilat 96 924 uradır. 

1942 malî yılmın ille alU aylık tahsilatı ise 50 925 liradır. ' • ,' ' 

Radyo abonelerindeki artış dolayısiylc 1943 aidatı 130 000 lira olarak tahmin olunmuştur. 

• ^ ( Besinci fasıl : Geçen senelerden müdevver nakit mevcudu 

1941 malî yüı umumî hesabına nazaran 1942 malî yılına devreden nakit mevcudu 7 195 704 
lira olup bundan 5 356 000 lirası 1942 malî yılı varidat bütçesinin beşinci faslına irat kaydedil
miştir. •. ( 

Sözü geçen 7 195 704 liradan bakiye kalan 1 839 704 lira ile resmî dairelerin 1941 yılı mu
habere vo mürasele ücretleri bakiyesinden 1942 yılı içinde tahsil olunan 715 802 liraya 1942 malî 
yıh masraf tertiplerinden tasarruf edilmesi mümkün görülen 3 344 494 liranın ilâvesi suretiyle 
1943 yılma devredecek nakit mevcudunun 5 900 000 lira olacağı tahmin edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün 1943 malî yıh bütçe kanunu mucip sebepleri 

Posta, telgraf ye telefon umumî müdürlüğünün 1943 malî yılı bütçesi mütevazin olarak tanzim 
vo Yüksek Meclisin .tetkik ve tasvibine arzol un muştur, 

Bn sene için teklif edilen varidat ve masraf bütçeleri yekûnu geçen seneye nazaran 3 573 685 
lira fazlalık arzotmektedir. 

Masraf bütçesindeki fazlalıktan 1 581 001 lirası Yüksek Başvekâlete sunulup önümüzdeki se-
no içinde tatbik mevkiine konulması derpiş olunan teşkilât kanunu icabı olarak kadrolarda ya
pılan değişikliklerle 3080 sayılı kamınım 3 ııcü maddesi mucibince her seno bütçesiyle maaş mik
tarları- tesbit edilen ve memurlara bahşolnnan bütün hak vo menfaatlerden istifade eden hat baş-
bakıcı, Başmüvczzij bakıcı ve müvezzilerden 12 lira maaş alanların teadül esasına göre maaş dc-
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recelerinin 15 liraya çıkarılmasından vo ŞÎ.K) (J92 lirası müteferrik ınüstalıdcnıler kadrosuna ilave 
edilen 500 muhabereci ile 17 makinist, 3 baştelefoncu, 26 telefoncu, 2 tahsildar, 2 şoför, 2 ha
malbaşı, 23 hamal, 1 odacı ve 15 i muhabere salonlarına tahsis edilmek üzere 28 daktilograf ve 
hayat pahalılığı dolayısiylc diğer ücretlilere yapılan zamlardan ve 350 000 lirası 4306 sayılı ka
mın mucibince memurlara meceanen yerilecek giyim eşyası karşılığı, mütebaki 811 992 lirası da 
malzeme ve eşya fiyatlarının günden güne .yükselmesi, amele ücretlerinin artması harcırah yevmi
yelerine yüzde elli nispetinde zam yapılması, kadroları noksan olan merkezlerde mesai saatleri 
haricinde memur çalıştırılması gibi sebeplerle 1942 yılında munzam tahsisat istihsaline mecbu
riyet hâsıl olduğu gozönünde tutularak bu tertiplere kâfi miktarda tahsisat konulmasından mü
tevellit bulunmaktadır. 

"Varidat bütçesindeki fazlalık ise posta, telgraf, telefon vo telsiz, hasılatında müşahede edilen 
normal inkişafın 1943 yılında da aynı seyri takipcdcecği tabii görülmesinden ve 1942 malî yılı 
masraf tertiplerinde vukuu muhtemel bulunan tasarruf attan dolayı 1943 senesine devredecek na
kit mevcudunun arlaeağı tahmin okutmasından ileri gelmektedir! 
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Rapor 

Posta, telgraf ve telefon Umum müdürlüğünün; 1943 Bütçe lâyihası ve karşılaştığı gerekler 
üzerinde yaptığım incelemelerin sonucunu arzediyorum. 

1. Bütçe layihası bakımmdan: ' T "~ "' - *•; > ."i1: 

A) Varidat bütçesi: * 

P. İV T. Umum müdürlüğü 1943 varidatı, 1942 yılının 22 299 117 liradan ibaret rakamına 
mukabil 3 573 685 lira fazlasiyle 25 877 802 lira olarak tahmin edilmiştir. Istinad edilen deliller, 
fasıl ve maddeler itibariyle (1) numaralı ilişikte, mart, nisan ve mayıs aylarına ait tahminlerin 
dayandığı .ortalama rakamlar (2) numaralı ilişikte arzedilmi$tir. 

(3) numaralı ilişikte görüleceği üzere Devlet dıroleri zimmetinde 2 390 028 lira,36 kuruşa ba
liğ geçen yıllar alacağı vardır. Bunlara mukabil tediyeler, vergi bakiyeleri hakkındaki usul takip-
edilcrck haliye bütçesindeki fasıl tahsilatı meyanına alınmakta ve binnetice varidat bütçesinde 
görülmiyen bir fazla teşkil etmektedir, Vergiler muhasebesinde bu yolun tutulmakta olmasınm 
nazarî ve amelî sebepleri malûmdur. Bıı sebepler P. T. T. nin mevzuubalıis matlûbatmda tama
men mevcut olmadığına ve 2822 sayılı kanunim 1 nci maddesi hükümlerine nazaran bu matlû-
batı, Ilımını müdürlük varidat bütçesinin 2 nei faslında yeni bir madde açmak suretiyle irao 
etmek, nıüş'ir karekterinden de istifade bakımından varit ve kabil bulunmasına rağmen, mevcut 
vo müesses umumî tertibi değiştirmekte bugün için büyük faide görmediğinden bu ciheti sadece 
kayıt ile iktifa ediyorum.. 

Yine bu kısımla ilgili olarak P, T. T. ücretleri tahakkuk vaziyetlerini gösteren İlci listeyi (4) 
ve (5) sayılarla iliştiriyorum. 2721 sayılı kanunun 2 ve 3, 2722 sayılı kanunun 2, 3 ve 4 ncü 
maddelerine ve 1050 ve 2518 sayılı kanunların umumî hükümlerine nazaran arzettiği .manzaranın 
mazbatamızda bir temenni mevzuu teşkil etmesi lâzım geleceğini sanıyorum. 

B) Masraf bütçesi: 

P, T. T. Umum müdürlüğünün masraf bütçesi 1942 senesinin 22 299 117 liradan ibaret yekû
nuna mukabil 3 573 685 lira fazlasiylc 25 872 802 liradır. 

Fazlalığın tevozzü ettiği tertipler şunlardır. .. • . - •'-

1 494 261 lirası Teşkilât kanunu lâyihası karşılığı. Bu karşılığın : 

1 409 125 lirası fasıl l madde 1 memurlar maaşı meyanına, 27 010 lirası- fasıl 3 madde 1 de 
merkez ücretli memurlarma, 38 126 lirası fasıl- 4, madde 1 de vilayetler ücretli memurlarına, 

20 000 lirası fasıl 5 de muvakkat tazminat meyanına alınmış; 

106 740 lirası bu lâyiha tatbikatından dolayı Bütçe kanunu lâyihasına bağlı (C) cetvelinde ya
pılan değişikliğe, (ilişik:.6). 

823 247 lirası merkez ve taşra müteferrik müstahdemler kadrosuna yapılan ilâve ve diğer ücret
lilere yapılan zamlara (iflişik : 7, 8) ait bulunmuştur, 

350 000 lirası 4306 sayılı kanunun tatbiki karşılığı olarak fasıl 45 e, 

^ v r t * • > • ' r 
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799 437 lira«ı ise malzeme, ücret ve harcırah hesaplarındaki yükselmeler dolayıstylc muhtelif 

fasıllara ilâve edilmiştir. 

Ayrı, ayrı fasıl ve maddeler itibariyle tetkik neticeleri, sene içinde yapılmış tenzil, zam, müna
kaleler de gösterilmek suretiyle (9) numaralı ilişikte arzedilmiştır ve 20 ve 25/2 tcrtiplcrindeki 
tahsisatla derpiş edilen hizmetler (10) numaralı merbutta gösterilmiştir. ' 

Vardığım kanaatler ise,şudur: 

1. — Teşkilât kanunu lâyihası karşılığı olarak konmuş miktar hakkında, Matbuat umum mü
dürlüğü bütçesinin mümasil faslı dolayısiyle bu Umum müdürlük raporunda arzettiğim, encümen 
ekseriyet kararma muhalif, prensip noktasından mâruz, noktai nazarımı tekrar ederim. 

2. — 9 nen faslın 7 nei maddesinde bina, arazi, tanzifat ve tenvirat vergileri namı altında kon
muş olan 100 lira, mevcut kanunlara göre Devlete ait mebani ve arazi vergiden muaf ve P. T. T. 
itmum müdürlüğü teşkilât kanununun hükümlerine nazaran Umum müdürlük malları Devlet ma
lı olduğundan fazladır. Bu faslın tayyı ve binnetice mütaakıp fasıl numaraları ona göre tas
hih edilerek yürütülmesi ve bu 100 liranın esasen gayi'i kâfi olduğu anlaşılan fasıl 33, madde. C ya 
ilâvesi lâzımgclcecği; 

3. — Ye bu kayıtlar dışında kalan kısımların (9) numaralı ilişikte her biri hizasında gösterdi
ğim sebeplerle tasvibinize lâyık bulunduğu fikrindeyim. 

C) G, D, E eetvellorİ ve nakil vasıtaları kadronu: 

Müvczzi ve hat bakıcıların kadrosu (C) müteferrik müstahdemler kadrosu (D), muvakkat 
müstahdemler kadrosu (10 işaretli ve (11), (12), (13) numaralı ilişik cetvellerde gösterilmiş oldu
ğu gibi nakil vasıtaları kadrosunu gösterir cetvel ile ilişikler meyamnda bulunmaktadır. Bunların 
lıcr biri hakkında teferruatlı surette yaptığım telkiklcrin, her birinin zarurî ve asgari karakterini 
tebarüz ettirmiş olduğunu arzederim. 

D) Bütgc kaimim lâyihası: . 

Bu lâyihanın 1942 Bütçe kanununa nazaran farkları, maddeleri re mahiyetleri itibariyle (1.4) 
sayılı ilişikte arzedilmiştir. 

Bu tadillerin zaruri ve sayanı kabul olduğu -kanaatimi Encümenin yüksek takdirine arzede
rim. 

2. — P. T. T. Umum müdürlüğünün genel durumu ve tovlît ettiği düşünceler: 

A) Ordu ve Hükümet işlerine ait pastacılıkta, tatar, ulak gibi adlarla yaptıkları teşkilât ba
kımından Türk'lerin bütün milletlere Öncülük yaptığı tarihî bir hakikattir. 

Fakat âmme hizmeti ve Devlet gelir vasıtası olarak memleketimizde postanın tesisi 26 şubat 
1839 tarihinde «Postahanci âmire» nin tesisiyle başlar. «Ijaıısannc» muahedenamesinden sonra tam 
ve millî bir Devlet inhisarı karektori tekemmül eden bu müessesenin iki küçük fasıla İstisna edi
lirse 1919 yılına kadar nezaret ve hu tarihten sonra umum müdürlük halinde idare edilmiş ol
duğunu görüyoruz. 

Millî Hükümetin teşkilini mütaakıp bir müddet Dahiliye, sonra Nafıa vekilliğine ve 1939 da 
Münakalât vekilliğinin kurulması üzerine bu vekilliğe bağlanmıştır. 

Halen mer'iyette olan 2822 sayılı Teşkilât kanunu 14. Yİ. 1935 tarihlidir. Bu kanunun 8 nci 
maddesine göre: 

Hususi kanun ve nizamnameleriyle inhisara tabi posta, telli telsiz telgraf, telli telsiz telefon 
ve radyo - bunlardan radyo işletmesi 1940 Bütçe kanunu ile Başvekilliğe bağlanmıştır -.hizmetlc-
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rİni tedvir ve tanzim vazifeleri yi c mükellef, hükmi şahsiyeti haiz, mülhak bütçe ile idare edilen 
bir Devlet müessesesidir. 

Sınai bir müessese ola» bu idarenin de, Devlet demiryolları, denizyolları ve İnhisarlar kanun
larında olduğu gibi bütçeden, başka ve aynı zamanda bilanço. ve kar.'ve zarar hesapları tanzim 
etmesi şayanı arzudur. Malûmdur ki bütçe bir jestiyon I aidiyetini gösterir, bu kabil müessese
lerde aynı zamanda görünmesi ve bilinmesi Iâzmigelcn hakikî vaziyeti ifade etmez. Bu bakımdan 
müessesenin hakikî vaziyetini' ve kiymetlerindeki ve ihtiyaçlarındaki inkişaflarını defaten esaslı ve 
devamlı bir surette görüp takip etmeğe ve.bütçe fasıllarım da bu müşahede ışığı altında müta
lâaya imkân verecek yeni hükümlere yeni Teşkilât kanununda yer ayrılması faydalı olacağını ve . 
•İmmın bizzat Timimi, müdürlük için, kendi çalışmalarını .-.fin iyi takip ve tanzim edebilme- bakı
mından zaruri bulunduğunu sanıyorum. Muesse.se faaliyet ve teşkilâtı hakkında müteaddit mü
tehassıslar tarafından verilmiş raporlarda da bu cihetin bilhassa tebarüz ettirildiği.anlaşılmıştır. 

B) İ\ T. T. Umum müdürlüğünün imlen: 

74!) posta 've telgraf merkezine malik bulunmakta, 

Telefon santralı bulunan şehir ve kasabalarımız sayısının 70, 

.•Nüfus başına .isabet eden senelik mektup sayısının 3, telgraf sayışının 0,30, 

Bugünkü maaşlı memur sayısının 5 400, ücretli memur ve müstahdem sayısının 1 900, müvezzi ve 
bakıcı sayısının 4 587 olduğu anlaşılmaktadır. 

Türkiycnin * 
satıh mesahası Vilâyet Kaza - Nahiye 

Km, 2 Nüfus yekûnu; sayısı sayısı sayısı 

767 943 17 858 164 63 383 910 

olduğuna-nazaran yalnız teşkilât bakımından bile ne geniş bir İnkişaf imkân vo ihtiyacı ile karşı
laşmakta. olduğu sadece bu rakamlardan da anlaşılabilir, 

C) Posta telgraf ve telefon-idaresi gerek bugünkü noksanlarını ve gerek inkişaf ihtiyaçlarını 
teinin edebilecek membalara kendi bünyesinde mâlik bulunmaktadır: Masraflarını azaltmak, varida
tını ve varidat membalarını çoğaltmak. Bu istikamette müessesenin üzerinde durduğunu gör
düğüm bir İnsim düğüncüleri yüksek huzurunuza arzetmekte faide gördüm: 

1. — Posta kutularını, ilgililere postanın hizmetlerine' amade olduğunu sık, sık hatırlatacak 
nispetlerde çoğaltmak ve atılan para mukabilinde kendiliğinden pul, kart veren ve pul ve para 
eczasına göre muhtelif tertibatı liâvi olan otomatlar ikame etmek; 

2. — Memur sayısını çoğaltmamak ve tehacümü önlemek için posta merkezlerinde keza otomat tesi
satı yapmak; ' 

3. — BellibaşU ticarethaneleri, sadece pul beyiyesi mukabili posta ve paket muamelâtı yapan 
şubeler tesisine teşvik etmek; 

4. — Zarf, kâğıt, telgraf kâğıdı, hokka, kalem, kontuvar gibi. malzeme ve tesisatın, firmaları için 
rcklâpn vasıtası İttihaz etmek istiyecek ticarethaneler tarafından temin edilmesine çalışmak ve posta 
merkezlerinin ticari lavha ve reklâm talik mahalli olarak da Idymetlendirriıek; 

, 5. — Posta merkezleri önünden geçen veya istasyonlara müntehi olan otobüslerin gerisinde, bu 
mahallerde .derhal muhteviyatı alman posta kutuları tesis eylemek;" * 

v ' .' 
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6. — Gazete idarehaneleri, bankalar, müesseseler de pul sarfiyatını önliyeeek damga ınakinaları 

tesis etmek; 

7. — Paket muamelelerini tevsi etmek; 

8. — Sayılı günlerde bir taraftan telgraf hatlarının yükünü azaltacak bir taraftan ilgililerin 
masrafını azaltacak formül tipleri usulünü tatbik etmek;' 

9. — Millî mahsul ve Millî menfaatler bakımından pullar tertip edorek ve mümkün olanlarından 
sürşarj şekil ve vesilelerinden istifade eyliyerek hem masrafsız propaganda yapmak vo hem de sayısı 
milyonları bulan pul koleksiyoncularına pul satmak suretiyle müstefit olmak; 

1.0. — Hususi tertibatlı posta, telgraf ve telefon vagonları edinmek; 

11, — Nihayet posta çeki ve posta tasarruf sandıklan hizmetini kurmak; 

12. — Bütün posta işlerinde âzami sürat ve emniyeti sağhyaeak vasıta, tedabir ve teferruata 
itina etmek; 

Teşkilâtının genişliği ve elverişliliği bakımından posta idarelerinin hemen bütün ileri memle
ketlerde, tasarruf sandıkları, Devlete vâkr olacak vergi ve saire tediyatı, fertler arasındaki tediye
ler ve hesaplaşmalar, yetim maaşlarının ödenmesi, dahilî istikraz tahvilleri satışı, vergi tediyele
rinde lîullaııılan veya muayyen bir müddet soiıra nakde kabili tahvil olup üzerinde yazılı bedelden 
dun fiyatlarla satılarak tasarrufatı teşvik eden küçük tasarrufları teşvik bonoları itası, muhtelif 
sigorta işleri hususunda oynadıkları rol ve bunların arasında aynı zamanda geniş bir tasarruf 
ve dircııaj hareketi temin eden ve şekil ve tatbikatı son derecede sadeleştirilmiş ve ferdî ve ticari 
hayatın bütün ihtiyaçlarını karşılıyacak formüllere irca edilmiş olan posta çeki tatbikatının her 
bakımdan hususi kıymeti aşikârdır. Bu tatbikat, Adlî tebligat kanunu dolayrsiyle memurları halen bü
tün köylerimize kadar uzanan posta idaremizi, geniş bir tediyat müessesesi haline getirerek her ba
kımdan hayırlı bîr çok malî neticeleri de temin edecek ve bir taraftan da idarenin varidat kay
naklarını genişletecek ve posta teşkilâtımız hayalında esaslı bir hamle olacaktır. 

P. T. T. Umum müdürlüğü, halen etüd ve hazırlama devresinde bulunduğu bu işlerin tatbika
tına geçebilmek için: 

1. — Lise derecesinde bir meslek mektebi tesis ederek malûmatlı ve idareye bağlı memur sayı
sını arttırmak; • • " ı ^ 

2. — Kurslar yolu ile memurlarının meslekî seviyelerini yükseltmek, ve ilk imkânda garp mem
leketlerine stajyerler yollamak; i ı • , ' - ( , . 

3. — Posta işlerinin süratle tedviri bakımından da birinci derecede gelmekte olan kendisine aît 
200 kadar binanın dahilî tesislerini servis icaplarına uygun bale getirmek ve yeni binalar yapmak; 

4. — Karada posta müraselâtı 500 kadar müteahhit tarafından temin edilmekte ve idarenin elin
deki nakil vasıtaları ihtiyacın çok dununda bulunmakta olduğundan imkân nispetinde bu istika
mette vaziyetini ıslah etmek; 

5. — Mevcut bat ve telefon tesisatının iş kabiliyetini mümkün olan âzamiye eıkannak; 

fî. — Şehir ve kasabalarımızda mevcut telefon tesislerini ve bundan sonra tesis edilmek istene
cekleri muayyen nizam ve tiplere bağlamak; 

7. — Ve nihayet ağır mesaisine rağmen çok dun ücret veya maaş alan meni urlarının mevcut hü
kümlerin âzami imkânları dahilinde vaziyetlerini ıslah eylemek; 

Zorunda olduğu anlaşılmakta ve mıntaka esasına istinat ettiği gerülen yeni Teşkilât kanunu 
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lâyilıasmın ve 1943 bütçesinde fasıl ve maddelerde yapılmış olan değişikliklerin bu maksatlara hiz
met gayesiyle olduğu da tebarüz etmektedir. 

Mamafih P. T. T. idaresi, Bütçe kanununun !> ııei maddesindeki salâhiyete istinaden posta, tel
graf ve telefon servislerinin inkişafını teinin maksadiyle evvelden 'hazırlanmış bir program dahi
linde şimdiden bazı tevsiat ve ıslahata .girişmiş bulunmaktadır. Bu tevsiat ve ıslahat cümlesinden 
olmalc üzere: 

istanbul - Ankara arasında 15 kanallı telefon ve fi kanallı telgraf, 

istanbul - Sofya arasında 10 kanallı telefon ve 3 kanallı telgraf, 

istanbul - izmir arasında 3 Ki, 

Ankara - Adana arasında 3 lü, 

Ankara - Eskişehir arasında 3 lü, 

Eskişehir - Bursa arasında 1 li, 

Telefon kuranportor telleri tesisine bağlamış, ve bu suretle Ankara'nın cenup ve garp mıntaka-
lariylc ve istanbul'la olan muhaberatının sürat ve emniyetle cereyanını temin etmiştir. 

Bıı arada Adana, Zonguldak, Bursa, Mersin, KOZİM, Çekirge, Afyon, Adapazarı, Kayseri, İzmit 
ve Balıkesir gibi mülum şehir ve kasabalarda otomatik telefon santralları ve kurşunlu kablo şebe
kesi tesisine bağlandığı, 

istanbul, Ankara ve izmir'de mevcut santralların ve şebekelerin tevsi edilmekte olduğu, 

Servis ieaplarına uygun bir şekilde yeni telefon ve P. T. T. merkezlen inşaatına devam edildiği, 

Mühim telgraf merkezlerinin yazıcı ve seri makinalarla teçhizine ve hatlarda inkıta vukmı 
halinde telgraf muhaberatını geçirmek üzere Van, Erzurum, Diyarbakır ve İzmir gibi uzak yer
lerde de telsiz istasyonları tesisine çalışılmakta olduğu anlaşılmıştır. 

Tetkiklerim sırasında temas ettiğim bütün servislerde müşahede ettiğim arzuya vo takdire -de
ğer intizamı ve daha iyi ve daha faideli olmak samimî arzu ve eclıdini teyit eden delilleri sureti 
mahsusada kayıt ve yüksek encümene takdirle arzetmeyi bir vazife sayarım. 

Bu mülâhazalarla P. T. T. umum müdürlüğü 1943 bütçe lâyihasını yüksek tasvibinize arza lâ
yık bulmaktayım. 

' " - Raportör' 
Manisa 

F, Kurdoğlu 

Rapor metninde geçen ilişikler dosyasındadır. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. H.M.M. 
Bütçe encümeni 18. V. 1943 

Esas No. 1/10 • :! ' ' -
Karar No. 22 ; . •• 

Yüksek lleisliğc 

Başvekâletin 27 şubat .11143 tarih ve C/023 sa
yılı tezkeresiyle Yüksele Meclise sunulan Posta, 
telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1943 malî 
yılı bütçe kanunu lâyihası encümenimize tevdi 
buyurıtlmakla Münakalât vekili Ali Fuad Ccbe-
soy ve Maliye vekâleti namına Bütçe ve malî 
kontrol umum müdürü hazır oklukları hakle 
tetkik ve müzakere olundu. 

Masraf bütçesi: ' 
Umum müdürlüğün 3943 malî yılı masraf 

bütçesi 1942 yılına nazaran (3 573 G85 lira faz-
lasiyle 25 872 802) lira olarak teklif olunmuştur, 

Bu fazlanın (2 430 000} lirası memur maaş 
ve ücretleri ile müteferrik müstahdemler ücret
lerine ve tazminata ait olup 350 bin lirası 4306 
sayılı kanun hükmünce verilecek parasız giyim 
eşyası karşılığım teşkil etmekte, 790 bin lirası 
da muhtelif masraf tertiplerine taallûk etmek
tedir,' 

Memur maaş ve ücretleri fasıllarına ait olan 
(1 606 000) liralık ilâve, Hükümetçe hazırlanıp 
Yüksek Meclise sunulduğu ifade edilen Teşkilât 
kanun lâyihasının kabulü halinde tatbik mahalli 
bulabilecektir. 

Merkez ve vilâyetler müteferrik müstahdem
leri maddelerinde görülen ceman 823 bin liralık 
ilâvo ise bütçe lâyihasına bağlı (D.) cetvelinin 
tetkikinden anlaşılacağı veçhile kadronun tev-
siinden ve bir kısım ücretlerin tezyidinden ileri 
gelmektedir. 

Ancak bu bütçenin geçen sonelerden müdev-
vor (5 900 000) lira gibi mühim bir yekûnun 
varidat kalemleri arasında bulunabilmesi ile 
tevazünü temin ettiğini nazarı dikkate alarak 
.şahsi masraflarda yapılacak bu ilvelcrin ınüta-
akİp sonelerde Umum müdürlüğün uhdesinde 
bulunan âmme hizmetlerini müteessir etmesi ih
timali üzerinde durmuş ve alınan izahlar kadro
nun genişlemesi ile ve yeniden açılacak veya 

takviye edilecek şubelerin faaliyeti sayesinde 
hizmetlerin daha iyi ve daha muntazam bir su
rette ifası imkânı elde edileceğinden esasen 
peyderpey vüeude getirilen tesisler ve temin 
edilen teçhizat ile artmakta olan varidatın bir 
kat daha artmasını nikbinleğe kapılmadan ümit 
etmek yerinde olduğu ve seneden seneye bü
tün varidat kalemlerinde görülen inkişafın önü
müzdeki senelerde aynı seyri takip etmemesi 
için bir sebep tasavvur edilemediği zemininde 
bulunmuştur. 

Muhtelif masraf tertiplerine 799 bin lira ilâ
ve edilmesi eşya ve malzeme fiyatlariyle emek 
ücretlerinin artmasından ve kısmen de kanuni 
icaplardan ve hizmetlerde ve teşkilâtta vultua-
ğcleıı genişlemelerden mütevellit bulunmaktadır. 

öayrinıcııkullerin tenvirat, tanzifat vergisi 
için konan 100 lira tahsisatın kullanılmadığı ve 
İm malî yılda dahi buna ihtiyaç bulunmadığı 
anlaşılmış ve 19 ucu faslın 1 nci maddesi kal
dırılmış ve hu yüz lira 6 nci sai ücretleri terti
bine naklolunmak suretiyle masraf bütçesi ay
nen kabul olunmuştur. 

Araridat bütçesi: 
1942 malî yılma nazaran varidat bütçesin

de, (681 270) pasta, (255 000) telgraf, 
(800 000) telefon, (380 000) telsiz, hasılatın
da ve (S00 302) lira umumî bütçeye dahil da
irelerden alınacak posta ücretlerinde, (24 000) 
lira mütenevvi hasılatta ve (35 000) lira da rad
yo aidatında olmak üzere üç milyon liraya ya
lan bîr tezayüt görülmektedir. Yapılan tahmin
lerin 1942 malî yılı 9 aylık tahsilatı ile 1941 
senesi son üç aylık hasılatına tarifeler zam
mından veya muhtelif sebeplerle beklenen inki
şaf payından hesap edilen fazlanın ilâvesi ile 
tahakkuk etirildiği anlaşılmıştır. Bu tahmin şek
lini belirtmek üzere en mühim varidat kalem
lerini teşkil eden birinci faslın dördüncü mad
desine ait cetveli aşağıya dereceliyoruz: 
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F. M. 

1 1 
2 
3 
4 

'İ • 

Posta 
Telgraf 
Telefon 
Telsiz 

,-.: 1942 malî yılının 
dokuz aylık 

tahsilatı 

4 044 385 
3 217 934 
2 663 633 
2 224 T>80 

1941 
üfi 

malî yılı son 
aylık hasılatı 

1 321 79G = 5 366 181 
. ,1 105 531 = 4 383 465 

768 730 = 3 432 365 
(İ37 910 = 2 862 490 

1943 yılı İğin-tali
min edilen 

5 500 000 
4 000 000 
3 800 000 
2 800 000 

1942 enesi muhtemel varidat neticelerine gö
re 1943 malî yılı posta varidatı tahminlerin
de 140 bin vo telefon varidatında da 370 bin 
lira bir fazlalık göze çarpmaktadır. Poitta pa
ketleri ücret tarifesine yapılan zamlarla birin
cisinin ve telefon konuşmalarındaki mütemadi 
artışa zamimeten tevsii mukarrer Ankara - Ye
nişehir ve Şişli santralleri ile dokuz şehirde ye
niden tesis edilecek otomatik telefon santralleri
nin temin edeceği lıasılat ziyadesiyle ikincisinin 
karşılanacağı anlaşılmıştır. 

Varidat kalemleri içinde kanuni mesnede da
yandığı için en kati olması 'Ifızımgelcn ikinci 
faslın birinci maddesi ki, umumî bütçeye dahil 
dairelerin posta ve telgraf ücretidir. Daima 
bakaya bırakmaktadır. Kanuni icapların yeri
ne, getirilerek buna mahal bırakılmaması lüzu
muna işaret etmeği vazife bildik. 

Bundan başka hususi mazbata muharriri ta-
rafmdan bu müessesenin de emsali gibi bilanço* 
ve kâr ve zarar hesaplarını tanzim et
mesi yolunda rapora derecdilon mütalâaya encü
menimiz de iştirak etmektedir. 

Varidatın tahmininde isabetli hareket edildi
ğine kani olan encümen varidat bütçesini kabul 
ile Bütçe kanunu lâyihasının müzakei'csinc 

ycçmİş ye lâyihayı kabul etmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlü

ğünün 1943 malî yılı Bütçe kanunu lâyihası ve 
buna bağlı cetveller Umumî Heyetin tasvibine 
araolumnak üzere Yüksek lieisliğc sunulur. 

licis V. 
Kastamonu 
T. Cogkan 

Amasya 
A. K. Yİğitoğlu 

Balıkesir 
8. Örgeevren, 

Diyarbakır 
B. Bckit 
(îiresuıı 

A. Sayar . 
istanbul 

II. Kortel 
Kayseri 

F. Baysal 
Manisa 

F. Knrdoğlu 
Tokad 

//, N. Keşmir 
Yozgad 
S. îçöz 

• M. M. 
Huğla 

İT. Kitaba 
Antalya 

N. M. Sümer 
Bitlis 

B. Osma 
Diyarbakır 
S. üluğ 
Hatay 

//. Selçuk 
İstanbul 

H, Ülkmen 
Kütahya 

IH, Pckcan 
t Samsun 

M, A. Yörüker 
Tarbzon 

M. S. A.natnur 

Kâtip 
istanbul 

F, Öymen 
Aydm 

R. Alpvıan 
Bursa 

Dr. S. Konuk 
Edirne 

M. İV, Gündümlp 
İsparta 

M. Karaağaç 
îzmir 

M, Birsel 
Kütahya 

A. Tirİdoğlu 
Tokad 

R. A. Sevengü 
Yozgnd 

A. Sungur 
Zonguldak 
E. Enşirgti 
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Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1943 malî yılı Büt

çe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğünün 1943 malî yılı masrafları için 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
25 872 802 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Posta, telgraf ve telefon 
Umum müdürlüğünün İ94S malî yılı masrafla
rına karşılık olan varidat bağlı (B) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 25 872 802 lira ola
rak tahmin edilmiştir, 

MADDE 3, — 3080 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesi mucibince her sene bütçesiyle maaş 
miktarları tespit edilecek olan hat başbakıcı, 
başmüveszi, hatbakıcı ve müvezzilerin adedle-
riyle maaş ve tahsisatları bağlı (O) işaretli 
cedvelde gösterilmiştir. 

Bunlardan Ankara'da bulunanlara 3656 sa
yılı lcanunün 10 ncu maddesindeki esaslara göre 
muvakkat tazminat verilir. 

MADDE 4. — 3656 sayılı kanunun 19 ncu 
maddesine dahil müteferrik müstahdemlerin 
aded ve ücretleriyle nakil vasıtalan bağlı (D) 
işaretli cedvelde gösterilmiştir. 

Fasıl nıımaralariyle unvanları bağlı (E) işa
retli cedvelde yazılı tertiplerden 3656 sayılı 
kanunun 9 ncu maddesi mucibince idaresi za
ruri görülen muvakkat mahiyetteki hizmetler 
için aylık ücretli müstahdemler kullanılabilir. 
Bunların kadrolariyle 3656 sayılı kanunun 13 
ncü maddesine tabi ihtisas mevkileri icra Ve
killeri Heyeti karariyle tesbit ve mütaakın yıl 
bütçesiyle Büyük Millet Meclisine tevdi olunur, 

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

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

MADDE 1. — Aynen 

MADDE 2. — Aynen 

MADDE 3. — Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü tarafından 1943 malî yılı zarfında 
tahsil edilecek varidat nevilerinden her birinin 
müstenit olduğu hükümler bağlı (P) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4. —- Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen. 

MADDE 5, 
aynen. 

Hükümetin 4 ncü maddesi 
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MADDE 5. — Telgraf, telefon ve telsiz tel-

graf tesis, inşaat ve tamiratiyle malzemesi ve 
posta pullariyle pul verme makinası ve otoma
tik tarih damgası ve nakil vasıtaları mubaya
asına veya arsa, bina mubayaa ve inşaatına 
sarfedilmek üzere üç buçuk milyon liraya ka
dar gelecek senelere gaçici taahhüdat icrasına 
Umum müdürlük mezundur. 

Bu suretle girişilen taahhütlerden dolayı 
1943 malî yılı içinde yapılacak tediyeler mas
raf bütçesinin taallûk ettiği tertiplerden öde
neceği gibi 1943 malî yılı içinde tahakkuk ede
cek varidat fazlası da bu taahhütlere İtarşıkk 
olarak alâkalı tertiplere tahsisat kayit ve sar-
folunur. 

MADDE 6. — Hastalıklarına mebnî kısa müd
detle nöbet vazifelerine gelmiyen posta, tel
graf ve telefon memurlarının yerlerinde istih
dam olunacaklarla nöbet vazifesiyle mükellef 
olmayıpta saat 20 den sonra posta mürasalâtmı 
alıp vermeğe mecbur bulunan, telgraf merkez-

. lerinin kapalı bulunduğu saatlerde rasat telgra
fı alıp yazmakla mükellef tutulan, idarî lüzum 
ve zaruretlere binaen mesai saatleri haricinde 
veya kanuni tatil günlerinde servis aktifte ça
lıştırılan posta, telgraf ve telefon memur, mü-
vezzi ve sair müstahdemlerine umumî idare en
cümenince tesbit edilecek miktarda ücret verilir. 

MADDE 7. — Masraf bütçesinin 19 ncu 
faslının 3 ve 4 ncü ve 21 nci faslın 4 ncü mad
delerinden ödnecek mebaliğin nispet ve miktarı 
Münakalât vekâletince ve 35 nci fasıldan verile
cek kaza tazminatı da posta, telgraf ve telefon 
umum müdürlüğünce tâyin olunur, 

MADDE 8. — Lüzum görülecek mahallerde 
ücretleri bütçenin 32 nci faslına mevzu tahsisat
tan ödenmek üzere şehri 60 liraya kadar aylıklı 
stajyer istihdamına Umum müdürlük mezun
dur. 

MADDE 9. — 3054 ve 3488 sayılı kanunların 
S ve 4 ncü maddeleri hükümleri 1943 malî yılı 
için tatbik edilmez. 

MADDE 10. — Havale muamelâtının tedviri 
için Millî bankalarda (1 000 000) liraya'kadar 
kısa vadeli Kredi ve borçlu hesabı câri açtırma
ğa Posta, Telgraf ve Telefon Umum müdürlüğü 
mezundur. 

MADDE 6. 
aynen. 

Hükümetin 5 nci maddesi 

MADDE 7. 
aynen. 

Hükümetin 6 nci maddesi 

MADDE 8. 
aynen. 

— Hükümetin 7 nci maddesi 

MADDE Ö. 
aynen. 

MADDE 10. 
aynen. 

MADDE 11. 
aynen. 

Hükümetin 8 nci raadesi 

— Hükümetin 9 ncu maddesi 

Hükümetin 10 ncu maddesi 
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MADDE 11. — Bu kanıma bağlı (A) işaretli 
cetvelin 31 nci faslının 2 nci maddesine mevzu 
olup Hazineye tevdi edilecek olan 30 000 lira 
ile 31 nci faslınm S ncü maddesine mevzu ÎS3 500 
lira 1943 malî yılı umumî bütçesinin varidat 
lasıaaıa İrat ve diğer taraftan mezkûr sene Ma
arif vekâleti bütçesinin bu vekâletçe gösterile
cek tertiplerine tahsisat olarak ilâve ve sarfo-
lunur. 

MADDE 12. — Merkez ve vilâyet kadrosuna 
dahil ve dereceleri 9 dan aşağı olan memur ve 
müstahdemler kendi unvanlariyle lüzum görü
lecek yerlerde umumî hükümlere göre yevmiye
leri verilmek şartiyle istihdam olunabilir, 

Bu şekilde istihdam müddeti memurun bu
lunduğu mahal belediyesi hudutları haricinde 
üç ayı geçmez, 

MADDE 13. — Memleketin müdafaası, inzi
bat ve asayişi umumî menfaat ve sıhhate taal
lûk eden hizmetlerin ifası için lüzum görülecek 
mahallerde tesisat masraflariyle şehir dahili mü-
kaleme ücreti alınmaksızın meccani telefonlar 
tesisine Münakalât vekâleti salahiyetlidir. 

MADDE 14. — ihtiyaç görülen posta, telgraf 
ve telefon merkezleriyle servislerinde karşılığı 
maaş ve ücret tertipleri tasarrufatmdan tediye 
edilmek üzere Münakalât vekâletince tensip olu
nacak miktarda ücretli muvakkat memur, hatba-
kıcı ve müvezzi istihdam edilebilir. 

MADDE 15. — Geçen yıl burçları tertibine 
mevzu tahsisat kifayet etmediği takdirde işbu 
borçlar taallûk eylediği hizmetlere tekabül et
mek üzere câri yıl bütçesine mevzu tahsisat
tan bu tertibe Maliye vekâletinin muvafakatiyle 
naklen tesviye olunur. 

1928 - 1941 yıllarına ait olupta Muhasebei 
umumiye kanununun 93 ncü maddesi muci
bince müruruzamana uğramıyan ve karşılık
ları taallûk ettikleri seneler bütçesinde mevcut 
bulunan borçlar dahi 1943 malî yılı bütçesinin 
masraf tertipleri tasarrufatmdan borç tertiple
rine Maliye vekâletinin muvafakatiyle naklen 
tediye edilir. 

MADDE 16. — Bu kanun 1 haziran 1943 ta
rihinden mer'idir, 

23 — 
MJADDE 11 

aynen, 
Hükümetin 11 nci maddesi 

MADDE 13. 
aynen. 

Hükümetin 12 nci maddesi 

MADDE 14. 
aynen. 

Hükümetin 13 ncü maddesi 

MADDE 15. 
aynen, 

—: Hükümetin 14 ncü maddesi 

MADDE 16. 
aynen. 

— Hükümetin 15 nci maddesi 

AMDDE 17. 
aynen. 

— Hükümetin 16 nci maddesi 
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MADDE 17. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Maliyo ve Münakalât vekilleri memurdur. 

E§. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da.V. 
R. Pcker 

Mf. V. 
Yücel 

S. t. M. V. 

27 . I I . 1943 

Afl. V. M. M.V. 
//. Mencmenctoğlu A. R. Artunhal 

Ha. V. 
İV. Menemencİoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebcsoy 

a. t v. 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
Sim Doy 

Zr. V. 
Dr. //. Alata§ R. Karadeniz S. R. Ifatipoğİu 

Mü V. 
F. Engin 

Tİ. V. 
Dr. B. Uz 

MADDE 18. 
aynen. 

— Hükümetin 17 nci maddesi 
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1 
2 
3 
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A - CETVELİ 

Muhassasatm nev'i 

Birinci hısım 

Birinci bap - Maaş, ücret, 
tahsisat 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 
Çocuk Kanımı 
[Ücretlilerin zammı ila bu tertipten 
verilir.] 
Yakaeak zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir,] 

Fasıl yekûnu 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

8 819 760 
3 000 

50 000 

50 000 

8 922 760 

• ~ t \ 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe 
talep edilen-

Lira 

10 335 625 
3 000 

75 000 

75 000 

10 488 625 

Encümence' 
kabul edilen 

Lira 

10 335 625 
3 000 

75 000 

75 000 

10 488 625 

1683 sayılı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
Merkez müstahdemleri ücreti 

1 Memurlar 
2 Müteferrik müstahdemler 
3 Muvakkat müstahdemler 

55 000 55 000 

Fasıl yekûnu 128 907 

Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 

1 Memurlar 
2 Müteferrik mü stahdemler 
3 Muvakkat müstahdemler 

172 696 
1 121 968 

500 

177 693 

210 822 
1 923 439 

500 

55 000 

36 956 
90 951 
1 000 

63 966 
112 727 

1 000 

63 966 
112 727 

1 000 

177 693 

210 822 
1 923 439 

500 

Fasıl yekûnu 1 295 164 2 134 761 2 134 761 

Muvakkat tazminat 160 000 180 000 180 000 

Birinci bap yekûnu 10 561931 13 036 079 13 036 079 
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F- M- Muhassasatm nev'i 

1942 
Malî yıh 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

6 
7 

8 

9 
10 

11 

12 

13 

1 
2 

1 
2 

1 
2 
3 
4 

İkinci bap - Müteferi'ik mas
raflar 

Merkez mefruşat ve demirljaşı 
Merkez levazımı 

25 000 25 000 

Fasıl yekûnu 255 000 

Vilâyetler müteferrikası 
[ (25) liraya kadar olan küçük tamir
ler bu tertipten verilir.] 
Mütenevvi masraflar 
İcar bedeli 
Mahkeme masrafları 
Matbu evrak ve defterler 
Matbaa ve hesap nıakinaları 
mubayaa, tesis, işletme ve ida
re ^ masraflariylc inenin v ve 
müstahdemlerin ücret ve yev
miyeleri 
P . T. T. mecmua masrafı 
[Tahrir, tercüme, tertip, tabı, neşir 
TC ilân ücretleriyle İter nevi mas
raflar.] 
Melbusat 
[Müvezzilçrle bakıcılara, odacı, bek
çi, hamal, şoför ve diğer müstahdem* 
lere verilecek elbise, kasket, ayakka-

100 000 

1 
3 000 

500 000 

300 000 

100 000 

1 
5 500 

320 000 

25 000 

Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Temsil tahsisatı ve resmi ku
şat masrafı 
Merkez müteferrikası 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı (Terazi, kasa, saat dahil). 
Vilâyetler levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

10 000 
15 000 

25 000 

800 7 500 

150 000 

180 000 
75 000 

10 000 
15 000 

25 000 

800 
7 500 

150 000 

225 000 
75 000 

10 000 
15 000 

25 000 

800 
7 500 

150 000 

225 000 
75 000 

300 000 

100 000 

160 000 
6 000 

300 000 

170 000 
8 000 

300 000 

170 000 
8 000 

300 000 

1 
5 500 

320 000 
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P. M. Muhassasatın nev'i 

bı veya çizme, palto veya pelerin ile 
snnflarmn göre posta seyyar nakliye, 
ambar memurları için elbise, kasket, 
pederin veya muşamba, kaptan ve 
makinistlere elbise, kasket ve mu
şamba, gemici ve kayıkçılara elbise, 
kasket, ayakkabı veya çizme, balıkçı 
muşambası ve tahsildarlara yalnız 
muşamba, makinistlere pil ve akkü 
veya dosya ınemurlaıiyle atelye müs
tahdemlerine diktirilecek iş gömleği 
bedelleri, servis ihtiyacı iğin alına
cak karyola, yatak, battaniye ve 
mü tefem levaüimat ile her nevi mas
rafları ve ilân ücretleri.] 

7 Banka ile olan nakdî muamele
lerin faiz, komisyon ve sair 
masrafları 

8 Sigorta 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 ma 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

İî yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira-

9 
van yem bedeli 

yerilecek hay-

Fasıl yekûnu 

3 000 
8 600 

270 000 

1 250 601 

3 000 
8 600 

275 000 

1 090 101 

3 000 
8 600 

275 000 

1 090 101 

14 
15 

16 
17 

İS 

19 
1 
2 
3 
4 

5 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
Bütçe kanununun 6 ncı madde
si mucibince verilecek ücretler 
Ücretli muhabere ve mükâle-
me masrafları 
Mukannen masraflar 
Mahkeme harçları 
Pul aidatı beyiyesi 
Tahsildarlar aidatı 
Umumî telefon merkezleri at-: 

datı. 
Reddiyat 
• (Ecnebi V. T. T. İdare ve kumpan-
yalariyle rnkuhulan bilûmum müna
sebetlerden mütevellit-veya anlaş-

125 000 

150 000 
75 000 

388 000 

1 000 

6 000 
25 000 
8 500 

25 000 
245 200 

220 000 

230 000 
150 000 

438 000 

1 000 

8 000 
31 000 
13 500 

40 000 
300 000 

220 000 

. 230 000 
150 000 

438 000 

1 000 

8 000 
31 000 

. 13 500 

40 000 
-300 000 
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F. 

20 

21 

M. Muhassasatın nev'i 

malara müstenit eski ve yeni sene 
borçları bu tertipten verilir,] 

6 Sâi ücreti 
0 Bina, arazi, tanzifat ve tenvi

rat vergileri 
7 Bern bürosuna ve beynelmilel 

birlik ve komitelere verilecek 
senelik-iştirak hisseleri ve bu-

-• ralardan celbedilecek risale, 
mecmua ve matbua bedelleri 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

4 000 

500 

10 000 

Fasıl yekûnu 324 200 

Bilûmum bina, arsa mubayaa, 
inşaat, tesisat ve tamirat be
delleriyle kontrol memurları 
ücret ve sair masrafları 
[Topu ve harç masraflar i yi e keşif 
için mahalline gönderilecek mühen
dis, vesair fen memurlarının, muvak
kat memuriyet lıareıralılariyle ilân 
ücretleri ve Devlet demiryolları ida
resince Cebeci'de yaptırılacak istas
yon binasında posta, telgraf ve tele
fon merkezi için tefrik edilecek kıs
ma ait masraf karşılığı olarak mak-
tuan verilecek iştirak hissesi bu ter
tipten ödenir,] 

400 000 

1943 malî yılı iğin 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

6 000 

100 

6. 100 

0 

10 000 10 000 

408 600 408 600 

750 000 750 000 

İkinci bap yekunu 3 277 101 3 896 001 3 896 001 

Üçüncü bap 
Posta masrafları 
Nakliyat 
[Yataklı vagonlar ve ecnebi vapur 
kumpanyaları vasıtasiyle yapılacak 
posta nakliyat ücretleri ve posta 
müteahhitlerine mukaveleleri muci
bince verilecek taşıt ve dış lâstikleri 
ve İlân ücretleri bu tertibe dahildir.] 
Bendiye 

650 000 1 000 000 1 000 000 

100 000 125 000 125 000 

(S. .Bayisi: 53) 
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Uf. Muhassasatın nev'i 

3 Hurç, çanta ve çuval muba
yaası ve ilan bedelleriyle ta
mir masrafları 

4 »Seyyar memur ve hamal prim
leri 

5 Havale, taahhüllü veya kıy
metli mektup ve paket tazmi
natı 

Taşıl yekûnu 

Posta pulu, kartları ve mas
raftan 

1 Posta pulu ve kartlan, . al
bümler teşhir tabloları ve oto
matik tarih damgaları, müsa
baka, malzeme, tabı, gümrük 
ve nakliye masraflariyle.ilân 
ücretleri ve Bern bürosundan 
eelbedileeek kupon ve pullar 
bedeli 

2 Avrupa'da bstmlacak pul ve 
yaptırılacak kaplılar için gön
derilecek memurların harcırah 
ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

Cevaplı kuponlar mukabilinde 
veya vusulü ihbarlı telgraflar 
için yapıştırılan veya battala 
kalan pullar bedeli 

Nakil vasıtaları masrafı 
1 Mubayaa 

[ilân ücretleri bıı tertibe dahildir.] 
2 Tanı ir ve yedek malzeme 

[Unu Ücretleri bu tertibe dahildir.] 
?> İşletme ve sair masrafları 

[Veaait İşe kâfi gelmediği takdirde 
harici en tutulacak vesaiti nakliye
nin kira bedelleriyle Belediyeye alt 

1942 1943 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

50 000 75 000 75 000 

52 000 60 000 • 60 000 

5 000 5 000 5 000 

857 000 1 265 000 1 265 000 

150 000 75 000 75 000 

.3 000 3 000 3 000 

153 000 78 000 78 000 

1 200 3 000 3 000 

80 000 80 000 80 000 

100 000 100 000 100 000 

125 000 125 000 125 000 
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1942 1943 malî yılı için 

Malî yrlı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

P. M. M u h a m s a t i n nev'İ Lira Lira Lira 

vergi ve resimler ye ilân ücretleri bil 
tertipten verilir.] 

Fasıl yekûnu 305 000 305 000 305 000 

Üçüncü bap yekûnu 1 316 200 1 65J. 000 1 651 000 

Bördüncü bap - Telekomüni
kasyon hizmetleri masrafı 

25 Telekomünikasyon masrafları 
1 Telgraf ve telefon tesisat, inşa

at ve tamiratında çalıştırıla
cak amele yevmiyesi 

2 Telgraf ve telefon tesisat, in
şaat ve tamiratı ve her nevi 
makine, alât, edevat ve malze
me bedelleriyle nakliye ve sair 
masrafları 
[Telefon kabineleri, muhabere salon
larına ait yazı makineleri ve tesisat 
masrafları, pil etelerleri ve mümasili 
tesisat, levazım ve eşya bedelleri, 
ilân ücretleri; hatların tesis ve rslııhı 
esnasında bozulan kaldıranların ta
miri masrafı İni tertibe dahildir.] 

3 Telgraf ve telefon işletme 
masrafları 
filân ücretleriyle bant; ve telefon 
rehberleri bedelleri dahildir.] 

Fasıl yekûnu 

2b Telsiz telgraf servisi için mu
bayaa olunacak makine, alât, 
edevat ve malzeme bedelleriyle 
tesis, tamir, işletme, nakliye ve 
sair masrafları, ilân ücretleri 
ve amele yevmiyeleri 

250 000 250 000 

4 260 000 4 260 000 

337 500 337 500 

5 321 151 4 847 500 4 847 500 

150 000 202 000 202 000 

160 000 

4 823 051 

337 500 
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P. M. Muhassasatm nev'i 

27 Mühendis, makinist ve sair fen 
memurlariyle mmtakaları ha
ricînde çalıştırılacak hatbakı-
alarmın muvakkat memuriyet 
harcırahları 
[Telefon beltçileriylc ıııontÖL-lcrin za
ruri masraf ve yevmiyeleri İm tertibe; 
dalıiMii'.] 

28 P .T. T. fabrikası demirbaş eş
ya ve işletme masraflariyle 
amele yevmiyeleri, ilân ücret
leri ve fabrikanın nakil ve te
sis masrafı 

Dördüncü bap yekûnu 

Beşinci bap - Muvakkat mas
raflar 

29 Ecnebi mütehassıslar masraf
ları 

30 Kongre, konferans ve staj için 
yabancı memleketlere gönderi
leceklerin harcırah ve sair 
masrafları 

31 Talebe tahsisatı 
1 Telgraf, telefon ve telsiz mü

hendisi yetiştirilmek üzere ya
bancı memleketlere gönderile
cek talebe masarfı 

2 Yüksek mühendis mektebinde 
okutturulacak talebe maası-al'ı 

3 Makinist ve fen memuru yetiş
tirilmek üzere sanat ve teknik 
mekteplerinde okutturulacak 

• talebe masrafı 

Fasıl yekûnu 

32 Stajiyerler ücreti 

1942 1943 mal! yılı için 
Malî yrlı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen , knbıü edilen 

Lira Lira Lira 

60 000 112 500 112 500 

100 000 100 000 100 000 

5 C31 l.r»l 5 262 000 5 262 000 

13 000 13 000 13 000 

20 000 20 000 20 000 

• 1 1 1 
30 000 30 000 30 000 

23 500 23 500 23 500 

53 50]. 53 501 53 501 

100 000 150 000 150 000 

( S. Sayısı : 53 ) 
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33 

M. 

1 
2 

Muhassasatın nev'i 

Kurslar masrafı 
Muallimler ücreti 
Kurslar masrafı 
[Kursun bulunduğu şehir dışından 
celbedilecek memurların azimet-ve av
det lıarcırahlariyle kursta bulunduk
tan müddetçe kendilerine 150 kuruşu 
geçmemek fi zere maktııan verilecek 
yevmiye ve kursa ait idare işlerinde 
istihdam edileceklerin' ücretleri ve 
kurs için almaca İt kitap' ve diğer 
tedris levazrtın, kitap bastırma üc
reti ve kurs idare masrafı.] 

Fasıl yekûnu 

Beşinci bap yekûnu 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

15 000 
41 800 

56 800 

243 301 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe . Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

15 000 
50 000 

65 000 

301 501 

15 000 
50 000 

65 000 

301 501 

34 

35 

36 
37 

Altıncı bap - Müşterek mas
raflar 

Tedavi ve yol masrafı 
3335 sayılı kanun mucibince 
verilecek tedavi, yol ve saire 
masrafları . 5 0 000 
Telgraf ve telefon fabrikasiyle 
telsiz istasyonları ve servis 
salonları için alınacak edviye 
bedeli ' 2 500 

Fasıl yekûnu 52 500 

Vazife esnasında kazaya uğrı 
yan müsthdem ve işçilerin te
davi ve yol masraflariyle bun
lardan ölen veya sakatlananla
rın kendilerine veya ailelerine 
verilecek tazminat, cenaze, sıh
hi muavenet, levazım, edviye 
ve nakliye masrafları 2 500 
Pasif korunma masrafları 15 000 
Tekaüt, dul ve yetim maaşları 625 000 

(S . Sayiüt : 53 ) 

80 000 

2 500 

82 500 

80 000 

2 500 

82 500 

2 500 2 500 
15 000 15 000 

665 000 665 000 
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F. 

38 
39 

40 
41 

• ; " / ; ' 

M. 

1 
2 
3 
4 
0 

Muhassasatın nev'i 

Hükmolunmuş, borçlar 
3530 sayılı Beden terbiyesi ka
nununun hükümlerine göre ya
pılacak masraf ve verilecek üc
retler 
Geçen yıl borçları 
Eski yıllar borçları 
1941 yılı borçları karşılığı 
1940 » » » 
1939 » » » 
1938 » y> » 

. 1937 » >> & 

Fasıl yekûnu 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 
- Lira 

1 000 

1 000 
20 000 

20 000 
500 
500 
750 

21 750 

1943 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

1 000 

1 000 
20 000 

20 055 
1 000 
1 000 
1 000 

0 

23 055 

yılı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira-

1 000 

1 000 
20 000 

20 055 
1 000 
1 000 
1 000 

O 

23 055 

42 3054 sayılı kamın mucibince 
mülga istanbul telefon şirketi
ne verilecek taksit bedeli 

43 3375 sayılı kanun mucibince 
mülga İzmir telefon şirketine 
verilecek taksit bedeli 

44 1715 sayılı kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuri
yet Merkez bankasına verile
cek itfa karşılığı 

45 4306 sayılı kanun mucibince 
verilecek giyim eşyası bedeli 
ye bilûmum masrafları 

250 000 

60 000 

220 783 

250 000 

60 000 

256 166 

350 000 

250 000 

60 000 

256 166 

350 000 

Altıncı bap yekûnu 1 269 533 1 726 221 1 726 221 

UMUMÎ YEKUN 22 299 117 25 872 802 25 872 802 

( S. Sayısı : 53) 
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B - CETVELİ 

1942 1943 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 

mulıammcnaü tahmin edilen tahmin edilen 
M. Varidatın nev'İ Lira Lira Lira 

Posta ve telekomünikasyon ha
sılatı 

1 Posta " 4 818 730 5 500 000 5 500 000 
2 Telgraf 3 745 333 4 000 000 4 000 000 
3 Telefon 3 000 000 3 800 000 3 800 000 
4 Telsiz. 2 420 000 2 800 000 2 800 000 

Fasıl yekûnu 13 984 063 16 100 000 16 100 000 

Resmî dairelerden maktuan 
alınacak posta ve telgraf ücret
leri 

1 Umumî bütçeye dahil daireler
den 

2 Hususi ve mülhak bütçeli dai
relerden 

3 Mütenevvi hasılat 
4 Radyo aidatı 
5 G-ecen senelerden müdevver 

2 595 797 

133 975 

2 729 772 

134 282 
95 000 

5 356 000 

3 396 099 

188 475 

3 584 574 

158 228 
130 000 

5 900 000 

3 396 099 

188 475 

3 584 574 

158 228 
130 000 

5 900 000 bütçe fazlası 

TJMUMÎ YEKÛN 22 299 117 25 872 802 25 872 802 

( S. Sayısı : 53 ) 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hâsılatın mUstenidaü 
Nev'i Tarihi No. H U L A S A 

Kanunu muvakkat -23 şubat 1328 

Kamın 

'/ » 
Kanun 

2& T. Sani 1339 
11. 0 .1933 
18. 5 .1935 
1,12.1942 

4 şubat 1340 

30. 5 .1926 
1.12.1928 
7 .1 .1929 

21.12.1931 
21.12.1931 
1 .6 .1933 

18. 5 
10. 6 

1935 
1936 

12 . 6 .1936 
25. 4 .1938 
24. C . 1938 
9 .6 .1937 

15. 5 .1928 

17. 5 .1928 
16. 6 .1932 

376 
22981 
272H 
4133J 
40G 

876' 
1366 
1379 
1900 
1901 
2164 
2722 
3026 
3054 
3375 
3488 
3222 
1253 

1265 
2009 

Tcatii muhaberata hadim hususi elektrik htıtutu 
hakkında 
Fosta kamımı 

Tadilât ve ekleri 

Telgraf ve telefon kanunu 
(Bu kanunun 33 ncü maddesi 835 numaralı ka
nunla kaldırılmıştır) 

Tadilât ve ekleri 

» 

» 
» 

» 

> 

» 
» 

Kararname 

* 

22.12.1934 

10. 6 .1935 
İC. 1 .1939 

7.5.1941 

7.5.1941 

4.6.1937 
24. 6 .1938 

27.12 .1923 

1.1.1928 

2640 

2772 
3560 

4023 

4024 

3202 
3491 

185 

6012 

Telsiz kanunu 
P. T. T. İdaresince eşhasa ait akümülâtörlerin dol
durulması hakkında 
Anadolu ajansı telgraf ücretleri hakkında 
(Eastern) Telgraf kumpanyasiyle münakit Muka
velenamenin fcshiylc (Commanication împerial 
and International) Limitet şirketiyle bir mukave
le akdi baklanda 
Beynelmilel telekomünikasyon mukavelesiyle telli 
ve telsiz telgraf ve telefon nizamnamesinin tasdikl
im dair 
Posta, telgraf ve telefon memurları hakkında 
Adli evrakın P. T. T. tdaresi vasıtasiylc tebliği 
hakkında 
Buenes Aires posta kongresi kararlarını havi se
netlerin tasdiki 
Milletler arası Telekomünikasyon mukavelena
mesine bağlı protokollarm (Kahire 1938) reviz
yonlarının tasdiki hakkında 
T. C. Ziraat bankası kanununun 53 ncü maddesi 
Toprak mahsulleri Ofisi kanununun 25 nci mad
desi 
Romanya ile Türkiye arasında Köstence kablo
sunun işletilmesine dair yapılan İtil âfnanıenin 
tasdiki hakkında 
Amerika ile Türkiye arasında taatİ edilecek tel
siz telgrafların ücretleri hakkında 

( S. Sayısı: 53 ) 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair lıasıİatm müstenidatı 

Nov'i Tarihi No. 

Kararname 

1.10.1934 

24. 4.1935 

31.10.1935 

20.12.1935 

23 . 3 .1937 

30. 4 .1937 

14. 6 .1937 

20. 7 .1937 

1.9,1937 

2.11.1937 

2/13G4 

2/2393 

2/3422 

2/3732 

2/6240 

2/6483 

2/6823 

2/7138 

2/7319 

2/7598 

» 

F ! i 

19 . 1 .1938 2/8072 

19. 
14. 
15. 

15. 

9. 

24. 

27. 

19. 

1 
. 7 
8 , 

11 

, 2 

12 

4, 

9 

. İ938 

.1938 

.1938 

.1938 

.1939 

.1939 

.1939 

.1939 

2/8077 

2/9250 
2/9441 

2/9SS4 

2/10342 

2/10445 

2/10860 

2/11970 

H U L Â S A 

Harici posta müraseİâtından alınacak ücretler 
hakkında 
Türkiye ile Amerika Birleşik Hükümeti arasında 
posta paketleri teatisine dair uzlaşma haklmda 
.Müraselâta yapıştırılacak reklâm etiketleri hak
kında. 
Anadolu ajansının Iran Pars ajansına yasacağı 
adi matbnat telgrafları hakkında 
istanbul telefon rehberine konacak reklâm ilân
larından alınacak ücret hakkında 
Bükreş posta, ve telekomünikasyon uzlaşması hak
kında 
Uçaklarla taşınacak evrak, kıymetli mektup ve 
kutu postaları ücreti baklanda : 
Umumî telsiz telefon neşriyatını almağa mahsus 
tesisattan her malî sene için alınacak ücretler 
hakkmda 
Marmaris - Rodos kablosunun işletme mukavelesi 
hakkında . 
istanbul telefon talimatnamesinin tarife bahsinin 
(müteferrik âletler, tesisat ve abonman ücretleri) 
kısmına uzun kordonlar için tesbit edilen ücretle
rin ilâvesi ve istanbul telefon tarifesinde mevcut 
olup 876 numaralı kanunda gösterilmemiş olan üc
retlerin Ankara telefonu için de tatbiki hakkında 
Radyo satışlanndan alınmakta olan ücret miktar
larının, izmir Enternasyonal fuarında teşhir edil
mek maksadiyle getirilecek radyo makineleri için 
ilci buçuk liraya indirilmesi hakkında 
İzmir telefon şirketi tesisatının satın alınması 
hakkmda 
Radyo telgraf ücret tarifesinin tasdiki hakkmda 
Ankara otomatik telefon tarifesinin izmir telefon
ları iğin tatbikma dair 
istanbul telefon abonelerinin riayete mecbur ol
dukları bükümler hakkında 
Avnıpa rejiminde çekilecek telgraflardan alına
cak üerctjlero dair 
İzmir telefon rehberinde yapılacak neşriyat, rek
lâm ve ilânlar için istanbul rehberinden alınan 
ücret tarifesinin aynen tatbnkı hakkında 
Türldyo - Bulgaristan P. T. T. Mukavelesinin 15 
nci maddesinin tadili baklanda 
Sergi, panayır ve fuarlarda alınacak telefon tesisat 
masraf ve abunman ücreti tarifesi baklanda 

( S. Sayısı : 53 ) 
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Vergilerin ve resimlerin ve sair hasılatın müstonidatı 

Nev'i Tarihi No. H U L Â S A 

» 

» 

» 

Kararname 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

13 .10 .1939 

8.1.1940 

3. 4 .1940 

10 . 8 .1940 

28 . 9 .1940 

17 .12.1940 

24.12.1940 
10. 7 .1941 

7.8.1941 

17 . 1 .1942 

2/12145 

2/12585 

2/13231 

2/14141 

2/14460 

2/14856 

2/14920 
2/16160 

2/16380 

2/17184 

13. 

3. 

3. 

30. 

4 

C 

6 

9 
1 

. 1942 

. 1942 

.1942 

.1942 

.1943 

2/17(595 

2/18025 

2/18026 

2/18815 
2/192C9 

Bükreg'te toplanan Balkan birliği posta ve teleko
münikasyon komitesinin içtimamda kabul edilen 
esaslar dairesinde tesbit edilen ücretler baklanda 
Yabancı memleketlerle yapılacak posta muamelâtın
dan alınacak ücretler hakkında 
Yerlerini değiştiren radyo abonelerinden alınacak 
veya kendilerine iade olunacak ücret farkları 
hakkında 
Türkiye ile Fransız mandası altında bulunan yakm 
Şark Hükümetleri arasındaki telefon devrelerinin 
işletilmesine ait uzlaşma halikında 
Belgrat'ta toplanan Balkan birliği posta telekomü
nikasyon komitesince kabul edilen muaddel ücretler 
haklımda 
İstanbul - Selanik telgraf irtibatmdaki bozukluk do-
layısiylc İstanbul - Atine arasındaki telsiz irtibatın
dan alınacak ücretler hakkında 
Telsiz Ücret tarifesinde yapılan değişiklik hakkında 
İstanbul telefon talimatnamesinde yapdan değişik
lik hakkında 
Radyo ücretleri hakkında son nüfus sayımının esas 
tutulacağına dair 
İstanbul telefon abonelerinin riayete mecbur olduk
ları hükümlere ait talimatnamenin 17, 18 ve 19 nen 
maddeleri hükümlerinin Ankara'da da tatbiki hak
lımda 
Posta, telgraf ve telefon ücretlerine dair tarifenin 
tasdiki hakkında 
Posta idaresi vasıtasiyle tebliğ edilecek adli evrak
tan alınacak ücretlere ait tarifenin tasdiki hali
kında 
Tarifedeki mektup vo lıaberalma kâğıdı ücretle
riyle taahhüt maktu resminin indirilmesine dair 
Telsiz ücretleri tarifesinde yapılan tadilâta dair 
Posta, telgraf ve telefon ücretleri tarifesinde yapı
lan değişiklik lıakkmda 
Beynelmilel telgraf mukavelename ve buna mer
but telgraf, telefon ve telsiz nizamnameleri 

( S. Sayısı : 53 ) 
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Memuriyetin nev'i 

Başmüvczzi ve lıat başbakıcı 
» » » 

Müvem ve lıat bakıcı 
» » » 

Baliği 

75 
r>o 
50 
40 

Aded 

187 
400 

2 400 
1 600 

Lira 

25 
20 
15 
10 

D - CETVELİ 

4 587 

Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

Tul ressamı 
Fabrika ustabagısı 
Ustabaşı 

» 
Fabrika modelcisi 
Resmî daireler tahsildarı 
Evrak tasnifeisi 

» muakkibi 
Daktilograf 

» 
» 
» 
.* 

» . - • • • 

Elektrikçi 
Marangoz 
Ambalajcı 

Adcd 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
5 
7 

15 
2 
9 
1 
1 
1 
2 

Ücret 

250 
200 
130 
100 
125 
100 
60 
70 

100 
90 
80 
75 
70 
60 

100 
100 
75 
60 

Memuriyetin nev'i ' 

Kapı bekçisi 
Kapıcı 
Hamal 

» 
» 

. _ . .. 

• . 

VİLÂYETLER 

lîaîjiuakmist (kuranportör) 
Makinist 
Bagmakmist 

» 
» 

Makinist 
» 

» 
F î t i t 

» 

Aded 

1 
2 
2 
5 
3 

• - - _ 

125 

1 
2 
2 
G 
1 
5 

41 
42 
10 

Ücret 

75 
50 
60 
50 
40 

-

300 
250 
175 
150 
125 
100 
SO 
75 

100 
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Memuriyetin nev'i 

— 40 — 
Aded . Ücret 

Fennî tesisatçı 
» » 
» » 
» » 
» » 
» '» 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Makinist (Koranportör) 
Başmakhıist 
Makinist 

» 
» 
& 
» • 

» " 
» . . 
» 

• » 

» 
Başnıontör 
Moııtör 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Muakkip 
• » 

Tahsildin' 
» 
» 

Daktilograf 
» 
» 

Santral yerifikatÖi'ii 
» • » 

» • . x> Muav in i 
' » » » .. 

» » s> 
Hat ycrİfikatörü 

K . » ' • ' . 

Elektrikçi 

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

14 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
1 

." 2 
1 
a 
7 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
1 ; 
1 
1 

150 
• 140 

125 
120 
100 
90 
80 
75 
55 
50 
45 

250 
.175 
150 
140 
100 

90 
80 
75 
70 
65 
00 
50 

100 
SO 
75 
70 
65 
60 
55 
50 

200 
70 
90 
75 
30 
90 
85 
75 
90 
80 
75 
70 
50 

100 
90 
90 

Memuriyetin nov'i Aded Ücret 

gofor 

Ambar kademesi 

Hadcmo 
» 

Odacı 
»i 

Hatbakıcı 
* • 

• K 

Si 

Işsi 

» 
a 

Kaloriferci 
Bekçi 

JK 
Kapıcı 

»' 
» 

Usta 

» 

* 

Ekçi 

İzmir telefonu 

Ambar memura 
Tahsildar 

» 

1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
12 
3 
1 
3 
4 
.8 
25 
1 
7 
10 
1 
2 
2 
1 
18 
15 
İC 
1 
3 
5 
1 
1 
•I 
1 

• 1 

s 
3 
3 
1 
5 
2 
1 
2 

385 

1 
1 
2 
1 

100 
90 
60 
55 
50 
35 
45 
40 
30 
25 
75 
70 
65 
60 
55 
50 
40 
80 
75 
70 
65 
60 
50 
40 
75 
60 
50 
70 
60 
50 
140 
100 
80 
75 
C0 
55 
100 
80 
75 
00 

120 
80 
75 
60 

( S. Sayısı: 53 ) 



Memuriyetin ncv'i 
— 41 — 

Adcd ÜCITJ. 

liiigtçMonctı 
Telefoncu 

» 
Makinist 

Akkîi memuru 
Daktilograf 
Şoför 
Bakıcı 

Montör 
Ekçi 

3 
15 
33 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
2 

ı 
2 
2 
1 
1 

100 
75 
co 

150 
340 
120 
100 

90 
75 
75 
G0 

100 
!)0 
80 
70 
00 
75 

120 
90 

Memuriyetin nev 'i 

Goce bekçisi 
Odacı 

• » 

Adcd 

4 
6 
1 
1 
3 

Ücret 

75 
60 
G0 
40 
35 

Taşra muhmcbcdliklcri 

Muakkip-

Ambalajcı 
Daktilograf 

-76 

3 
35 

27 

(İ0 
50 
50 
80 
7Q 
60 
50 

( S, Suyısi : 53 ) 
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1 
1 

1 

" 1 

1 

1 

1 

1 

1 
2 

1 

3 

4 

2 

No. 
888 

193 

192 

345 

343 

342 

201 
195 

168 
196/yok 

939 

f351 
-JS52 
[353 

346,347 
348,349 

333 
334 

Nev'i 

Kü§ük otobüs 

• » 

» 

> 

» 

»' 

» 

Otobüs 

,» 

' » • 

3 

• > ' • . 

• & . 

• ! > 

Servis oto. B. B. 
> 

» 

>. 

> 

> 

» 

.a 

> 

Servis oto B. B. 

"Markası 

Ford 

> 

Buik 

Şevrple 

Ford 

& 

Buik 

Ford 

. > 
* . • 

» 

• ' . • ' -

Fiat. 

Ford 

Fiat 

Motor No. 

1861227033 

1865566101 

13456078 

54532 

54457871 

5474300 

43261877 

1845464 

21754 
67698 
70361 

105135 

f76505 
•i 77672 
(78374 
(200424 
^200282 
j200577 
[200570 
İ 56996 

•. 1 58766 

F. T, T* Umumili müdürlüğünün 1943 mati yılı -nakil vasıtaları kadrosu 

Tahsis' edilen işin mahiyeti 

Mubayaa 
bedeli 

Miadı Lira 

Mühendislerin Ankara - Gölbaşı telsizi İle-
mürsile istasyonlarına gidip gelmeleri için -
Memur ve makinistlerin Ankara - Gölbaşı 
telsizi ile mürsile istasyonlarına gidip gelme
leri için 
Ankara telef ona. arıza ve keşif memurlarının. 
nakli için 
Mühendislerin fstanbul - Yeşilköy ve Osma
niye telsizlerine gidip gelmeleri için 
Memur ve makinistlerin İstanbul - Osmaniye 
telsizlerine gidip gelmeleri için 
Memur ve makinistlerin İstanbul - Yeşilköy 
telsizine gidip gelmeleri için 
îstanbul telefonu âriza memurlarının nakli 
için 
Ankara posta müvezzilerinin tevziat mmta-
kalarma nakli için 
Ankara şehir dahilî postalarının nakli için 
Ankara şehir dahilî postalarının nakli ve 
posta kutularının boşaltılması için (Beheri) 
istanbul hal ve Unkapam postalarının gün
de altı defa nakli için" 

îstanbul - Galata, Beyoğlu telgraf nakliyatı 
için (Beheri) 

Tophane - Beşiktaş, Ortaköy, Arnavutköy, 
Bebek postalarının, günde altı. defa nakli 
için (Beheri) 

istanbul ve Beyoğlu kutularmm boşaltılma
sı için (Beheri) 

2000 

1 025 

1 200 

885' 

Mubayaa 
tarihî 

1934 

3 870 "•' 

8 100 ". 

3 300 

3 475 

2 400 

2 950 ' 

3 050 
1 275 

980 ~ 

1 200 ': 

1940 

•'-'. 1939 

"*•".. 1933 

1940 

' 1930 

T 1937 

T 1939 
: 1937 

~'! 1939 

T' 1936 

I 
&3 

1 

1940 

193S 

1939 



9° Sayı; 

8 

î 

1 

İ 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

[335 
•j 336 
İ337 
340 

132 

198 

197 

194 

121 
402 

350 

344 

» • » ! 

Kamyon 

» 

Kamyonet 

» 

: • 

s-
» 

& 

» 

r> 

Şevrole 

Ford 

Ford 

» 

» 

» ' 
> 

Şevrols 

' Pord 

.;.::;." f24i678 
•{243441 

: / . ' 1.240817 
435028 

16384 

Yok 

18/249336 

• - - r - • - 1 8 / , 3 3 4 2 5 

189556 
18/49457 

.... . . . . 

109774 

5242479" 

341 

r-l 

1 
1 

1-4 

s 

331 
338 
203 

202 

f713 
•{714 
İ.715 

» 
» 

' . • o . 

Kamyonet 

. ı> 

Morİ3 

Şevrole 

paket postanesi. 

paket postanesi 

5149817 

17380 
835501 
838101 

21834 

(1553-042 
41553-032 
(1553-075 

Haydarpaşa, Selimiye, Çamlıca, Üsküdar, 
Kadıköy, Kızıltpprak postalarının naklinde 
(Beheri) 
Sirkeciye giden postalarla 
rıhtım arası nakliyatı için 
Sirkeciye giden postalarla 
rıhtım arası nakliyatı için 
Ankara merkezile istasyon arası posta nakli
yâtı için 
Ankara merkezile istasyon arası posta nak
liyatı için 
Büyük Millet Meclisi, Yenişehir, Bakanlık
lar ve Çankaya, Cebeci, Samanpazarı posta
larının nakli için 
Ankara telefon tamiratı işlerinde 
istanbul şehir dahili posta nakliyatında kul
lanılmakta olup Ankara merkezinden gönde
rilmiştir 
istanbul, Galata, Beyoğlu, Pangaltı postala
rının nakliyatı için 
istanbul, Bayazît, Aksaray, Topkapı, Fatih 
ve Edirnekapı postalarının günde altı'defa 
nakli için 
istanbul, Bayazît, Aksaray, Topkapı, Fatih 
ve Edirnekapı postalarının günde altr defa 
nakli için 

istanbul telefonu tamirat ve tesisatı mal
zemesinin nakli için 
istanbul telefonu tamirat ve tesisatr malze
mesinin nakli için 
izmir merkeziyle şehir. dahili merkez ve 
Basmahane ve Alsaneak istasyonları postala
rının nakli için (Beheri) 

1 375 ' 

2 500 

2 635 

2 000 

2 500 ' 

8.980 
2 000 T 

• ' ; 

2 700 * 

1 825 ~ 

1939 

193S 

1939 

" 1933 

?• 1936 

1940 
" r 1933 

1 

7 1939 

1933 

I 

1 

•.":'i-.-,)'' 

1 825 

1 200 
2 825 
2 300 

2 050 

1 500 

2 000 

1933 

1933 
1935 
1929 

1927 

1929 

1933 
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1 

1 
1 
1 
2 
3 
2 

2 

1 
1 

2 

401 
4 

No. 

716 

488 
489 
25 

[919 
[920 
f921 
t322 

Nevîi 

Kamyonet 

Motosiklet 
> 

Posta vagonu 

Deniz motoru 

» • » 

Motorlu araba 
» » 

Kayık 

Bisiklet 
Kamyon 

i 
Markası 

; > 

N. S. ü. 
B. M. V. 
Triumph 

Benz 
Kelvia 
Dkel 

A. E. a 
Bleirşert 

Fort 

Motor No. 

399-754 

- ' • 

^ J 

Kamyonet 

Tahsis- edilen işin mahiyeti 

îzmir telefonu tamirat ve tesisatı malzemesi 
nakli için 
Ankara telgraf tevziatında 

r> ' •» 
Trabzon telgraf tevziatında 
Posta nakliyatı için (Beheri) 

» » » 
istanbul, Haydarpaşa ve limandaki vapurla
ra posta nakli için 
îstanbul Haydarpaşa ve limandaki vaprlara 
posta nakli için 
Ankara istasyonunda posta alrp vermek için 
Haydarpaşa istasyonunda posta alıp vermek 
için 
İzmir'de postaların vapurdan alınıp verilme
si için 
Merkezlerin "posta ve telgraf tevziatında 
İkisi istanbul posta, biri Ankara posta, biri 
de izmir telefon servisleri için şasi halinde 
alınmış olup henüz '• karoserleri yapılmamış
tır (Beheri) 
Ankara telefon servisi için şasi halinde alın
mış olup henüz karoseri yapılmamıştır 
Beşi İstanbul posta ve biri İstanbul telgraf, 
biri İstanbul telefon biri İzmir posta ve bi
ri de Ankara posta servisleri için 1943 malî 
yılında satın alınacaktır 

Mubayaa 
bedeli 

Mİadı Lira 

. 1 950 
775 

.-• ' 1 250 
!•; : ' 675 

15 000 
i. 1" : 17 125 

10 000 
?.'!•. 6 000 

21 800 
î ! . : ' 27 500 
: ' '. : \ 2 660 

>!V ;v: ı 473 
•t-

> . ' . Muhtelif 

1 

Mubayaa • 
tarihi 

1934 
1933 
1940 
193S 
1926 
1927 

" İ 1926 
1926 
1833 
1937 
1937 

1938 

• Muhtelif 

1 
1 

[ 

7 797.35 

7 "218.18 

1942 

1942 


