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1 .— SABIK ZABIT HULASASI 

1944 malî yılı Muvazenei Umumiye kanunu 
lâyihasının müzakeresine devamla: 

Ziraat ve; 
Millî Müdafaa Vekâletleri bütçeleri kabul 

olundu. 
Sinob Mebusu Cedet .Kerim încedayı ve arka

daşlarının, Millî Müdafaa Vekâleti bütçesinin ka
bulü dolayısiyle Büyük Millet feslisinin selâm 
ye sevgi ve güveninin Orduya bildirilmesine dair 
takriri de ittifakla ve alkşlarla kabul edildi. 

Varidat bütçesinin de kabulünden sonra 
1944 malî yılı Muvazeni Umumiye kanunu 

kabul edildi* 
Bu münasebetle Başvekil Şükrü Saraçoğ

lu'nun beyanatı dinlenildi. Yarm saat 15 de 
toplanılmak üzere inikada son verildi. 
Reis Vekili Kâtip Kâtip 

Bursa Tunceli «Samsun 
B. Canıtez Necmeddin Sahir Sılan N. Fırat 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Mazbatalar 
1. — Türkiye Zirai Donatım Kurumu kanu

nu lâyihası ve Ziraat, Maliye ve Bütçe Encümen
leri mazbataları (1/198) (Ruznameye). 

BÎRÎîrCl CELSE 
Açılma saati : 15,00 

REÎS — Dr. M. Germen 
KÂTİPLAR : N. Fırat (Samsun), V. Uzgören (Kütahya) 

REÎ&—Celse açılmıştır. 

3. — RÎYASET DÎVANININ HEYETİ U M U M Î V ^ E ^ E A B Ü Z A T I 

1. — Bayın üyelerden bazılarına, izin yeril
mesi Tıajikında. Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
tezk&rtsi. 

Umumî Heyete 
Aşağıda, isimleri yazılı Sayın üyelerin, izinleri 

Riyaset Divanınca kararlaştırılmıştır. Umumî 
Heyetin tasvibine arzolunur. 

B. M. M. Reisi 
M. A. Renda 

Ağrı Mebusu Rıfkı Refik Pasin 1 ay, hastalı
ğına binaen. 

Balıkesir Mebusu Memed Demir iki :ay> has
talığına binaen. 

Giresun Mebusu Gl. ihsan Sökmen bir ay, 
hastalığına binaen. 

Konya Mebusu Hamdi Dikmen bir ay, hastalı
ğına binaen. 

Niğde Mebusu Halid Mengi iki ay, hastalığına 
binaen. 

Ordu Mebusu Şevket Akyazı bir buçuk ay, 
hastalığına binaen. 

Ordu Mebusu Selim Sırrı Tarcan iki ay, has
talığına binaen, 

Tekirdağ Mebusu Nftzmi Trak bir ay, hasta
lığına; binaen. 

Trabzon Mebusu Danış Eyibogfaı bir ay, ma-
zeşetinö binaen, 

A^rr Mebusu Rıfkı Refik Pasin bir ay, has
talığına, binaen, 

REİS — Kabul edenler... IŞabul edilmiştir. 
Balıkesir Mebusu Memed Demir iki ay, has

talığına binaen. 
REİS — Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
Giresun Mebusu General ihsan Sökmen bir 

ay, hastalığına binaen. 
REİS — Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
Konya Mebusu Hamdi Dikmen bir ay, hasta-

liğına binaen. 
BEİS — Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
Niğde Mebusu Halid Mengi iki ay, hastalığına 

binaen. 
REİS — Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
Ordu Mebusu Şevket Akyazı bir buçuk ay, 

hastalığına binaen. 
REİS *— Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
Ordu Mebusu Selim Sırn Tarcan iki ay, has-
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talığına binaen. 

RE&S— Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
Tekirdağ Mebusu Nazmi Trak bir ay, hasta

lığına binaen. 

REİS — Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 
Trabzon Mebusu Daniş Eyihoğlu bir ay, ma

zeretine binaen. 
REİS — Kabul edenler... Kabul edilmiştir. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. —• Devlet Denizyolları ve Limanlan İşlet
me Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçe Ka
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encü
meni mazbatası (1/250) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa 
var mı? 

Maddelerin müzakeresine geçilmesini kabul 
edenler..., Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Umum 
Müdürlüğü 1943 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı 

(A) işaretli cetvelde deği ldik yapılmasına 
dair fcfl'TPTn 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı 
Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde 
(1940 -1942 malî yıllan karşılıksız borçlar) adiy
le yeniden açılan 14 ncü fasla (132 000) lira 
fevkalâde tahsisat konulmuştur. 

REÎS — Mütalâa var mi? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE, 2. — Bu kanun neşri tarihinden 

meridir. 
REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
M^DDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 

Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle re

yinize arzediyorum. 
2. —• İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 

1943 malî yıh bütçesinde münakale yapılmasına 
dair kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası 
(2/43) m 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 130 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 133 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

Büyük Millet Meclisi 1943 malî yıh bütçesinden 
Millî Müdafaa bütçesine münakale yapılması 

hakkında kanun 
MADDE 1. — fcfiyük apîlet İÇecüsi 1943 

malî yılı bütçesinin 32 nci İaslügıı «Muhafız bö
lüğü umumî masraftan». I^ibınjjen 76 980.lira 
indirilerek aynı yıj. Millî Müâdalaâhutbesinin 
795 nci «Tayinat» £âiınia İ acı, «Rara> mad
desine nakledilmiştir. 

REİS — Maddejri kafcal edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Ka^bul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra oİtmür. 

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

Kanunun heyeti umumiyesi açık reyle reyini
ze arzedilmiştir. 

3. — İnkisarlar Umum Müdürlüğü 1943 
malî yılı bütçesinde değişiklik yittfJMntâi hak
kında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni maz
batası (1/268) [İ] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelerin müzakeresine geçilme
sini reyinize arzediyorum. Kabul edenler.» Ka
bul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1943 malî yih büt
çesinde değişiklik yapılmasına dair kânun 
MADDE 1. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 

1943 malî yılı Bütçe Kanununa hatlı (A işaretli 
cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı tertip
leri arasında 43 000 liralık münakale yapılmı$ır. 

[1] SAYILI CETVEL 
p . Tenzil Zam 
2 Merekz ve taşra masrafları 

ve kurs masrafı 1 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

[1] 135 sayılı ba$mwyazı zaptın smüitijtâif* 
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F. Tenzil Zam 
7 Kaçağı kovalama ve tütün 

ekimi masrafları, ekim ve 
yazma masrafı ve muhafa
za ve muhafaza tahsil me-
murlariyle kaçak maddeler 
masrafı 25 000 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 

10 Nakil vasıtaları masrafı ve 
tamir 9 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

11 Tütün ve müskirat, kahve 
ve çay, fabrika, atelye, im-
lâhane, tuzla ve yaprak tü
tün bakım ve işleme evleri 
ücret ve masraf lan ve kira
lar 18 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

13 Muhtelif masraflar ve ya
bancı memleketlere staj ve
ya tahsil için gönderilecek
lerin tahsisat ve harcırah
ları 20 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

16 Eeddiyat 5 000 
REÎS—Kabul edilmiştir. 

17 Geçen yıl borçları 4 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

18 Eski yıllar borçları, 1937 -
ve daha evvelki yıllara ait 
ve müruruzamanı kesilmiş 
borçlar 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

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

bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

MADDE 2. — inhisarlar Umum Müdürlü
ğü 1943 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işa
retli cetvelin nakil vasıtaları kadroları kısmına 
ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı nakil vasıtaları 
kadroları ilâve edilmiştir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri 
memurdur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle re
yinize arzediyorum, 

4. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 malî 
yılı Bütçe Kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 
mazbatası (1/210) [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? 

K. KAMU (Rize) — Sayın arkadaşlar; va
kıflar bize baba yadigârı olarak dünün bıraktı
ğı çok değerli içtimai tesislerdir. Servet sahi
bi atalarımız varlıklarının bütününü veya bü
yük bir kısmını yurttaşlarının iyiliğine veya 
hayrına tahsis etmek suretiyle adlarını ebedi
leştirmenin en güzel yolunu bulmuşlardır. Bu 
yurt hacminde engin baba mirasının bugünkü 
verimi elimizdeki bütçelere göre yılda 3,5 mil
yon liralık bir gelirden ibarettir. Bu gelirin 
iki hususiyetini tebarüz ettirmek niyetindeyim: 
Gelir kaynaklan zeytinlik, incirlik, orman 
hasılatı, faizcilik, emlâk ve akar işletmeciliği 
gibi çok çeşitli olmak vasfını gösteriyor. Bu 
kaynakların ikinci vasfı, yurdun her yanına 
yaygın ve dağınık olmasıdır. Bunun neticesi 
olarak: Bütün mânasiyle iktisadi bir işletmenin 
güçlüğü, malî ve teknik kontrolün hemen im
kânsız denecek derecede çetinliği, nihayet Va
kıflar idaresi teşkilâtının bu ihtiyaca cevap 
verecek şekilde hazırlıklı olmaması Vakıfların 
maksadı ihdasına en uygun bir cihet olması lâ-
zımgelen sosyal yardım gayretlerine geniş pa
ra tahsisini imkânsız bir hale getirmektedir. 
Berideniz Bütçe Encümeni mazbatasında işaret 
edilen bir noktaya, bir temenniye bilhassa işti
rak etmek isterim. Mazbatada deniliyor ki : 
«Kâr ve zarar hesaplarının doğru olarak tes-
biti kabil olmayan işletmelerin bünyelerinin 
esaslı bir tetkika tâbi tutulması ve-gelecek 
malî yılı bütçe lâyihasiyle bu işletmelerin de
vamlı veya lâğvi hususundaki Hükümet nok-
tai nazarının izah olunması temenni olunur.» 
Bu temenniye tamamiyle iştirak ediyorum ve 
muhterem Hükümetten bu sahada yapacağı tet
kikleri daha şümullü olarak yapmasını, yani 
bu teşkilâtın memlekette bütün sosyal yardım 
gayretlerini finanse edecek modern bir banka
ya çevrilmesi imkânlarını tetkik ederek Mec
lise getirmelerini rica ediyorum. Mâruzâtım 
bundan ibarettir. 

REÎS — Devlet Denizyolları ve Limanları 
İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı Büt
çe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde deği
şiklik yapılmasına dair kanuna rey vermeyen 
var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

O. K. ÎNOEDAYI (Si&ob) •— Arkadaşlar; 
Evkaf bütçesinin müzakeresi vesilesiyle memle
ketin her tarafını süsleyen ve kıymetlendiren 
millî âbidelerimiz hakkında bazı mâruzâtta 
bulunacağım. 

Biliyoruz ki, dünyanın en eski bir mil-

[1] 121 sayılı basma/yazı zaptın sonundadır. 
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letiyiz ve dünyaya, tarih devirlerini şöyle bir 
gözden geçirecek olursak, ilk olarak medeni
yet ışığı ile çıkan bir milletiz. Bu tarihî ve in
sanlık kudret ve kıymetimizi cihanda bir daha 
ve daha iyi belirtmek için bilhassa Cumhuriyet 
devrincle yeraltı medeniyet eserleriyle geniş 
mikyasta ve şayanı iftihar derecede meşgulüz. 
Bu bizim yerinde bir çalışma ve vazifemizdir. 
Fakat yeraltı medeniyet eserlerini bulup, mey
dana çıkarıp dünyaya vaziyetimizi bir daha ve-
sikalamak isterken yeryüzündeki, ecdadın bü
yük ihtimam ve fedakârlığiyle kurmuş olduğu 
âbidatı ve eserleri ihmal etmemek ve yaşatmak 
aynı derecede bir vazifemizdir. 

Bugün Türkiye'nin her tarafında çok eski 
çağlarda kurulmuş, bizim için olduğu kadar 
insanlık için de kıymet taşıyan cami, han, ker
vansaray, köprü, medrese, sebil' ve saire gibi 
herbiri bir asrın medeniyetini temsil eden mu
azzam eserler vardır. Bunlar yavaş yavaş ha
rap olmuş ve harap olmakta bulunmaktadır. 

Evkaf bütçesini tetkik ettiğimiz zaman 3 
buçuk milyonu geçen bütçenin içinde bu gibi 
âbidatı tamir için, muhafaza için 300 küsur 
bin lira görürsünüz. Bununla bir tek müessese
nin tam olarak tamirine imkân yoktur. Pekâ
lâ biliriz ki, Edirne, tarihî talihsizliğinin icabı 
olarak muhtelif istilâlara mâruz kalmıştır. Bu 
istilâ orduları Edirne'de her türlü fecayi ve 
tahribatı yapmıştır amma, Türk ecdadının ora
da kurduğu muazzam âbidat önünde irkilmiş 
ve onlara dokunamamıştır. Onlara dokunama-
yışmm sebebi, onlar o kadar muazzam sanat 
eserleridir ki, dünyaya karşı koymuşturlar. 

Keza bir misal daha arzedeyim: Şark hudu
dumuzda Doğu Bayazıt'te tabiatın ihtişamla ya
rattığı Ağrıdağmın karşısına bundan iki yüz se
ne kadar evvel Pehlûl Paşa isminde bir zat muaz
zam bir cami yaptırmış ve şöyle teşbih edilebilir-
ki, İstanbul'daki Bayazıt camisini tamamen doğu 
Bayazıt'ta serhatte bir dağın üstündeki bir ka
sabaya koymuştur. Bütün tesisat ve müştemi-
lâtiyle. Bu eser belki bu gün kadro haricinde
dir. Fakat şunu arzedeyim ki, bir muazzam sa
nat eseri ve âbide olan bu eser birtakım gaddar 
insanların eliyle ve bizim de ihmalimizle 
hergün taşları sökülerek taşınarak harap ol
maktadır. Oraya dört sene evvel gittiğim za
man oradaki tümen komutanından rica ettim: 
şuraya bir manga asker gönder de muhafaza 
ettir dedim. O arkadaşta bugüne kadar gidip 
gelenlerden anlıyorum ki, bir manga ile muha
faza etmektedir. 

Sonra kendi memleketim ve intihap dairem 
diye arzetmiyorum. Selçukî Türklerinin, en son 
ve bütün zindeliği ile ayakta duran son eser
lerinden biri Sinob 'tadır. Sultan Alâattin yap
tırmıştır. Bu eserin içinde son yersarsmtısına 
kadar bir tabur ferah oturuyordu, bir tabur 

daha alabilecek vaziyettedir. Bu büyük tarih ve 

sanat eseri bu son yersarsmtısmda zedelendi. 
Belki bakılmazsa çökecektir. 

Arkadaşlar; bir tarihte İstanbul'a beynel
milel bir mütehassıs gelmiştir. Bu mütehassıs 
İstanbul'un âbidatını dolaştı. Çeşmemeyda-
nmda bir çeşme vardır, onu da gördü. Bu bey
nelmilel mutahassıs İstanbul'dan ayrılırken şu
nu söylemiştir; İstanbul'un bütün âbidatı yı
kılsa Çeşmemeydanmdaki bu çeşme ile mağrur 
kalabilir, demiştir. Bugün maatteessüf çinko 
örtüler arasında bu çeşme harap olmaktadır. 

Arkadaşlar, cami bizde sadece beş vakitte 
namaz kılınan bir din müessesesi değildir. Ca
mi, aynı zamanda Türklerin içtimaî bir müesse
sesidir. Türk medeniyetinin ve güzel sanatının 
eseridir. Eski devirlerde bütün güzel sanatlar, 
din âbidatı üzerinde hünerini göstermiştir. 
Ecdadımız da o devrin icabı olarak en büyük 
eserlerini bu sahalarda vermişlerdir. Binaena
leyh yerin altındaki medeniyet eserlerini çıkar
mak için Cumhuriyet devri ne kadar itina edi
yorsa üstündekileri de muhafaza o kadar elzem 
bir vazife halindedir. Halbuki bu bütçede ba
kıyoruz üç buçuk milyon liralık bir tahsisattan 
300 küsur bin lira tamir masrafı konmuştur ki, 
bu, bunları muhafazaya asla yetmez. Bunlar 
vatanın her tarafında yavaş yavaş hazin bir şe
kilde çökmeye ve Türk medeniyetinin canlı 
eserleri arzın üstünde zamanla bir kül yığını 
haline gelmeğe mahkûmdur. Ben, Evkaf ida
remizin bunların hüsnü muhafazasını bu para 
ile temin edeceğine kani değilim. Sayın Başve
kilimizden bir tek ricam var. Nasıl Devlet ve 
milletin takatini tevzin ederek bütün içtimai iş
leri muvazi bir silsile içinde yürütme azminde 
iseler bu mesele de zamanlarında kendilerinin 
iş programı haline gelsin. Bunu. bugün derhal 
yapıp bitirelim, demiyorum. Fakat güzel bir 
programla bunu da düzenliydim. 

İkinci ricam; arkadaşlar, Selimiye ve Süley-
maniye gibi ve daha şurada, burada arzettiğim 
tarih ve Türkün ihtişamlı gönlünün eserleri olan 
ve sanat kıymeti bulunan bu müesseseleri mu
hafaza eden hademelere en çok 20 lira ücret 
verilmektedir. Arkadaşlar, bugün en ufak bir 
nahiye müdürlüğü binamızın odacısını bile 50 
liraya zor buluyoruz. 

Bunların içinde o kadar kıymetli eşyalar var
dır, şayanı şükrandır ki şu 4 - 5 harp yılında bu 
kadar dar bir gelirle âdeta kifafı nefs derece
sine çalışan bu adamlar herhangi bir camiden bir 
halı yahut bir kilim çalınsın şimdiye kadar böy
le bir şey işitmedik. Bu insanlar ananenvi, gü
zel bir terbiye ile kendilerini buraya, bağlıya
rak çalışıyorlar. Binaenaleyh bu kadar dürüst 
bir şekilde çalışan ve kendilerini feragatle bu 
hizmetlere bağlıyan bu arkadaşların durumu için 
bir teşebbüs almasını Vakıflar Umum Müdürlü
ğünden rica ediyorum: - > ••• ••••:.- • 

— 429—--• 



I : 65 30.5.1944 C : 1 
Üçüncü ricam bu müesseselerin muhafazası yal

nız tamirle olmaz. Aynızamanda bu binalar ve eser
lere vazife de vermek lâzımdır, yani bunları 
vazifelendirmek de lâzımdır. Meselâ gayet güzel 
medreseler vardır. Bunlara büyük bir tamir yap
tırıyorum. Fakat yine bir zaman sonra tahribe 
mâruz kalabilir. Bunlara çocuk yuvvaları ma
hallî sergievi ve saire gibi hizmetler ve islerde 
kullanmak mümkün olur. 

Bu itibarla böyle güzel bir eseri evvelâ tamir 
etmeli ondan sonra da arzettiğim gibi bunun ta
mirini idame etmek için vazifelendirilmeli. 

Şunu da ilâve edip mâruzâtımı bırakacağım. 
Bazan bu Millî âbidatı bir takım içtimai ihtiyaç
larla kullanmaktayız. Meselâ Tophane'de bir Nus-
ratiye camii vardır. Bu cami epiy zamandanberi 
bir depo olarak kullanılmaktadır. Geçtiğimiz za
man görüyoruz ki son derece harap edilmektedir. 

A. ZIRH (Rize) — Doğru, çok doğru. 
C. K, İNCEDAYI (Devamla) — Buraya an

cak bir yabancı müessese girerse Türklerin bu 
güzel eserini şu müddette biraz da tahrip ede
yim de çıkayım deyebilir. 

A. ZIRH (Rize) — O da diyemez. O da diye
mez. 

C. K. ÎNOHPAYI (Devamla) — Bu ihmal zih
niyetine, son verilmelidir. Bu gibi Millî âbideleri 
hangi müesseseler içtimai bir ihtiyaç ile işgal 
ediyorsa, teslim aldığı gibi bırakmayı ve onu 
Türk'ün güzel bir sanat ve tarih eseri olarak 
muhafaza duygusiyle işgal etmiş olmalıdır. Bu 
hususu da alâkalı olanların nazarı dikkatına 
ehemmiyetle arzetmek isterim. 

Hulâsa; Başvekilimden istirhamım her işi gü
zel postaladıkları gibi bu gibi Millî âbidatm 
muhafazası ve tamiri işini de güzel ve esaslı bir 
programa bağlar. 

Hademeler işini de çok rica ediyorum. 
Vakıflar Umum Müdürü biraz daha imkân

lar arayarak bunu temin etsinler. 
Meselâ geçenlerde % 15 bir zam yaptık bu 

bunlara verilmemiştir. Büyük servetleri, asır
larca yapılmış muazzam müesseseleri tesKm et
tiğimiz bu adamlara biraz bakmak yerinde olur. 
Hattâ bazıları maaşlarını vaktında alamadıklarını 
da söylediler. 

Bu suretle yeraltı medeniyet servetlerini işler
ken yenjstü âbidelerini de muhafaza etmeliyiz. 
Bunu rica ediyorum. 

REÎS — Büyük Millet Meclisi Münakale 
Kanununa rey vermiyen zevat var mı? Rey top
lama muamelesi bitmiştir. 

A. H. KALAÇ (Kayseri) — Efendim; büt
çesi dolayısiyle Vakıflar Umum Müdüründen 
bir rieada bulunacağım. Heryerde, kendisine 
ihtiyaç bulunmayan bazı vakıf müesseseleri var
dır. Eski tâbirile (müstağnaanh) meselâ med
rese, mescit, sebil bunlara bugün ihtiyaç kal
madığı için satılıyor, param w&&m- ^mjo^, 

Vaktiyle her şehrin hayırsever çocukları mem
leketine büyük bir muhabbet ve sevgi ile o 
zamanın ihtiyacına göre bir eser meydana ge
tirmiş. Anlaşılıyor ki, bugün bunlara lü
zum kalmamıştır. Fakat o memleketin bugün 
medreseye, sebile ihtiyacı yok amma mektebe, 
bahçeye daha binbir şeye ihtiyaçları var. O 
ihtiyaçları ihmal edipte satılan şeylerin para
sının merkeze getirilmesinde bendeniz bir isa
bet görmüyorum. Her yerin bu gibi böyle ih
tiyaç kalmayan eski bir vakfı satıldıktan sonra 
parası mahallin ihtiyacı her ne ise oraya sarfe-
dilmesi lâzımgelir. Meselâ, bir çok yerlerde sıh
hi, temiz otel yoktur. Bu gibi paralan beledi
ye ile teşriki mesai edilerek mahallin en müb-
rem bir ihtiyacına sarf etmek çok yerinde olur 
ve vaktiyle tesis yapan zatın ruhu da şadedil-
miş olur. 

Sonra, îneedayı arkadaşımız bahsettiler, 
hakikaten bir çok mühim eserler vardır. Şa
yanı şükrandır, bunlar Cumhuriyet devrinde 
ele alınmış ve mümkün olduğu kadar tamir 
ediliyor. Belki bu noktada ehemmi mühimme 
takdim ediyorlar, fakat bir çokları metruk bir 
halde köşede kalmıştır, ihmal edilmektedir
ler. Bu cümleden olarak Kayseri'de bir Vezir-
hanı vardır. Memleketin vaktiyle ihtiyacını 
karşılayacak şekilde bir ticaret merkezi idi, bu 
han bugün o kadar ihmal edilmiş vaziyettedir 
ki, yıkılmak, çökmek üzeredir, harap bir hal
dedir. Evkaf Umum Müdürlüğünden rica edi
yorum ; bu hanın vaziyetini tetkik ettirip ta
mirine ehemmiyet verirlerse çökmek üzere 
olan eski bir eseri kurtarmış olurlar. 

Sonra, Sultanhanı ve Karadayı var. Bun
lara, zannederim, Müzeler İdaresi bakıyor. Fa
kat Evkafın eskidenberi alâkadar olduğu bir 
eser olmak itibariyle eğer oraya gidecek mi
marlara bu eseri de tetkik ettirirlerse yerinde 
olur. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Cevdet Ke
rim arkadaşımızın temas ettiği millî âbideleri
mizi muhafaza etmek mevzuu hakikaten üze
rinde ehemmiyetle durulacak bir mevzudur. 
Evkafın bu işi başarmasına bendeniz dahi im
kân görmem. Bu bir Evkaf işi değildir. Ya bu 
âbidatı zamanın seline bırakıp, imha edip, bı
rakacağız... 

E. SAZAK (EsM§©hir) — Ne yapıyorsun 
yahu? 

F. F. DÜŞÜNSEL (Devamla) — ... veyahut 
kurtaracağız. Türklüğün hakikî paha biçilmez 
eserleri olan cedlerimizin bu kıymetli yadigâr
larını kurtarmak bizim için en büyük bir 
borçtur, bir vazifedir. Bunu, tekrar arzede-
rim, Evkaf yapamaz. Bu, Devlet işidir ve bu
nu Devletin eline alması lâzımdır. 

Arkadaşlar, bu sefer Harput kasabasını ge
zerken orada Malazgirt muharebesinden 50 se
ne spnra. yapmjş olduğumuz, ilk eşşr <4$& b^r 
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bina gördüm. Bu bina her kısmı havi, camisi 
mevcut, medreseleri mevcut, mükemmel bir 
Türk eseridir. Artukoğuliarı tarafından yakıl
mış. Orada da levhası durmaktadır. 

Hakikaten, gören insan, cedleriinizin böyle bü
yük bir zaferi kazandıktan sonra gelip orada ük 
defa Türk varlığını derhal tesis ettiklerini ve 
medeniyetin her müessesesini kurduklarını göste
ren bu âbideyi görünce hayran oluyor. Pakftt 
bu âbide bugün yıkılmaktadır. 1170 târ#ii 
Malazgirt muharebesinden 50 sene sonra yapıl
mış olan bu âbide demek ki, aşağı yukarı A-
nadölu'nun bu kısmında bizim yapmış olduğu
muz ilk eserdir. Aynı suretle Harput kasaba
sında gene böyle bir çok eserlerimiz vardır. Os
manlılardan evvel muhtelif Türk kavimlerinin 
kurmuş olduğu âbideler vardır. Harput kasa
bası, vilâyet merkezinin Elâzığ% inmesi münase
betiyle açmacak bir haldedir. Bu kasabanın 
duzetilmesini ileri sürmüyorum, amma orada 
Türklüğün ebedî şerefini teşkil edecek güael 
âbidelerimiz vardır. Bunu Evkaf yakamaz. Bu
nu Bevletin eîine alması lâzımdır, bunian ko
rumak vazifemizdir, îhcedayı ile braber ben de 
rica' ederim. Aynı suretle yine Çemişgezek kasa
basında Seiçûklulâr zamanında yapılmış gayet 
güzel camilerimiz vardır. Bunlar da yıkılıp git
mektedir. Halbuki biz mazimize ait bu kıymet
li camilerimizi yaşatmak ihtisasını duyduğu
muz için tekrar arzediyorum, bir Devlet mesele
si olarak bu âbideleri ele almak zaruretindeyiz. 
Bunların harap olması günahtır. 

Başka diğer noktalara temas edeceğim: Ha-
demei hayrata da îneedayı arkadaştmizm temas 
ettiği gibi ben de ilişeceğim, îfâkikaten 3 lira, 4 
lira alanlar vardır. Böyle üç, dört lira ile iş 
görülmez. Bizim babalarımızın, ecdadımızın 
bunlar bize birer vediasıdir. Bunları sefaletten 
vikaye etmek bizim bir vazifemizdir. Bunun da 
esaslr şekilde ele âlinmasını zaruri görüyorum. 

Zelzele mıntakasıhdaki, tahsisen Bolu mınta-
kasmdaki bazı yıkılmış camilerin enkazı satıldı
ğı- halde bunlar hacında bir şey yapılmadığını 
arkadaşlar söylüyorlar. Bunun da Evkaf Umum 
Müdürü tarafından aydınlatılmasını rica: ederim. 

Sonra Elâzığ kasabasında bir tek cami var
dır Hacı îzzetpaşa tarafından yapılmıştır. Bu 
caminin minaresi yoktur. Mütaaddif def alar»>mü-
raoaat edildi, bir netice alınmadı. Bu caminin 
de minaresinin biranevvel yapılması lâzımdır. 

Sonra Evkaf kütphaneleri: Evkaf m elinde bir 
yığın kitaplar vardir. Aeebabunlar derlenmiş, 
toparlanmış mıdır? Bu hususta malûmat lûtfe-
derMrse tenvire medar olur. 

CK Bİ GÖKER (föfeüriral) — Evkaftan bahse
dildiği1 zaman büyük bir Türk medeniyetin delil
lerini görmemek imkânı yoktur. Bugün Evkaf 
idaresinde bulunan bir çok eserler Türk mede
niyetinin, Türk ilerlemesinin büyük âbideleridir. ! 

E^m'îhOTd^yı^rkadâşîmiz^bu hieseleden bah
sederken Bir noktayı tebarüz ettirmek lüzumunu 
hissettim. Bön zamanlarda garpte büyük bir ce
reyan v$£âlr, Site, üniversite, darülfünun belde
leri mi diyelim, ne diyelim. Sanki yeni bir şey
miş gibi bahsediliyor. Halbuki bunu evvelâ türk- -
ler; ecdadımız tesis1 etmişlerdir. Biz bunlara kül
liye diyoruz. Bu Ktiİiiyeler içinde imran eser
leri âösyaltekffmül eserleri vardir meselâSüîey-
maniye külliyesine baktığımız zaman bönün içe
risinde tıbbiyesi, her türlü yüksek mektebi, 
ümrana ait bîr . çok şeyler görürüz aş
haneleri vardır. Velhasıl şimdi garbin 
bir türlü beceremediği, bin zorlukla bul
duğu tekâmülleri biz Türkler yüzlerce 
yıl önce bulmuş ve yaşatmışızdır. Halbuki biz 
bunların kimisini medrese filân diye bir tarafa 
atmışızdır, bîr çök şeyleri kaybetmişizdir. Şimdi 
bunları ihya etmenin zamanı gelmiştir. Bu eser
lerden çoklarının az bir külfetle modern bir hale 
konması kabildir. Üfâk bir Mmmetle bunlâlın 
bir çoklarını kabili iskân bir hale getirmek müm
kündür. Diğer memleketlerde yeni buluş gibi 
ortaya attıkları bu eserler bunları bizim dödeierî-
miz, babalarımız çok evvel-bulmuşlardır. Yalnız 
bunlara bir elden bakmak ve İmâr etmek lâzım
dır. Evkaf ayrı bir şey düşünyor, Maarif başka 
bâr şey düşünüyor. O yüzden bunlar da böyle or
tada kalmıştır. Bunların içerisinde içini sıslâta-
cak bir çok manzaralar oluyor. Hâlbuki bunları 
düzeltmeye imkân vardır. Buralara efektrik, kalo
rifer giBi tesisat yapılarak vilâyetlerden gelecek 
talebeyi oralarda barındırmak imkânı vardır. Bir 
tarihte Şehzâde^&eki medreseleri geziyordum. 
Baktım, gördüm ki, bir çok gençler gelmişler, 
oraları temizliyorlar. Sönrariân^nladHn vilâyet
lerden okumak için İstanbul'a gelmişler. &kM 
sakin olacaklarmış. Bununla Maarif Vekâleti ̂ mi 
uğraşacak yoksa-başka bir teşekkül1 mü bunlarla 
meşgul olacak, buniân birer iîmı^sarayı hîûine 
irca ederek istifade etmekkabiMiT ve bunun im
kânı vardır. 

İkinciricam,b^t'camilerde^eanfebir-maözara 
hâsıl oluyor. Bunlarımüze diyekullamy«rlaj?. 
Geçen devrede Tireye gittiğini z^an^Aydıno-
ğnÛan tâ*âtından yapılmış- bir eâönitiin ön tara
fında" garip birj mandara göldüm. Oraya* bir ta
kım eşyâ  getirmişler, yığmışlar: Hafızı kütüpdi-
ye de birisini koymuşlar eşya icmde Tandağa, 

" heykelcâiklM vardır ki, bir iki tanesi çok kıy
metli parçalardır. Hakikaten böyle kıymeti 
bin ÖTayı'bulan krymetB eserler' vardır ki, bun
ların bîre^^tffigüri b^lM fcayboböuşt^r. Bu 
camiye1 hizmet1 ecteipfcü zatlarsgöuüştüm. Kendisi 
eskidenmüez^inüş. Cidden?mtthaiazayaâzami 
deTeeede^alı^aâfcl^ır. Böyle bm çek kıymetli 
şeyİe'rimizHl^^teı ğtoişeçtikşe kaybolmaktadır. 

REİ&— G£Mp; Bahtiyar Bey. • Yazamıyorlar, 
bh^a«yy«fek^s«sî^>sö^eırmiz; ' , 

-m-
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G. BAHTİYAR (Devamla) — Peki Efepdim. 

Bu gibi camilerin tamirinin yapılmasında vb mu
hafaza edilmesinde bugün bir zaruret vardır. 
Bunlar herhalde kıymetli şeylerdir. Onun için bu 
ricamı Evkaf idaresi nazarı itibare alarak bu âbi
deleri muhafaza ettirsin ve bu üniversite 
isteklerini nazara alsınlar, bunun tamiri için ne 
lâzımca yapıp ve elektrikle tenvir etsinler. 
Bu suretel üniversite gençliğine ve ilme hiz
met etmiş olurlar. 

Arkadaşlar; Türklerin İstanbul'u zaptından 
evvel Ehlisalipler burasını zaptederek âdeta bu 
şehri altüst etmişlerdi. Haçlılardan seksen sene 
sonra Türkler İstanbul'u aldılar. Türkler bu 
güzel şehri zaptettikten sonra burasını yalnız 
muhafaza değil aynı zamanda kıymetli eserlerini 

yaşatmayı da temin ettiler ve evkaf idaresine 
tevdi ettiler ve böylece harap olmaktan kurtar
dılar, kıymeti olmayanları gömüldükleri toprak 
altında bıraktılar hiç başka bir millet bunu yap
madı. Şimdi bir kısmını da yerin dibine göm
müşler. Onlardan artık ihyaya uğraşmak yerine 
çok yüksek Türk eserlerimiz var. Şimdi bakıyo
rum ki, arkeolog denilen bir zümre halinde es
ki Bizansa ait mozaiklerle vesairelerle uğraşılı
yor. Bunun için büyük âbidelere kadar giri
yorlar. Bendenize^ bunlarla uğraşmağa artık 
mahal yoktur. Buna mukabil Türklerin bırak
tıkları eserleri imar ve ihya etmek lâzımdır. Bu 
itibarla artık ikinci, üçüncü derecede kalmış 
olan arkolojik asarla uğraşmaktansa verilen tah
sisat ile Türk eserlerinin imar ve ihyasına ça
lışmamız lâzımdır. 

Bunu Evkaf mı yapacak, Maarif mi yapacak? 
herhalde bunların esası ile uğraşmak ister. Bir 
de külliye dediğimiz eserleri yeni vücuda bu 

, şekilde meydanagetirmek çok yerinde olur ve 
lâzımdır; Bu ola olabilir ve büyük bir şey de
ğildir. Muhtelif yerlerde bunun numunesi var. 
Bunları muhafaza etmek fakat bir âbide ve an
tika şeklinde değil. Yaşatmak suretiyle ve işe 
yarar canlı bir şekilde muhafaza etmek lâzımdır. 

H. KARAGÜLLE (Konya) — Muhterem ar
kadaşlar, bendeniz' Vakıflar bütçesi müzakere 
edilirken vakıflar mevzuu üzerinde aklıma ge
len bazı f mülâhazalarımı arzetmek istiyorum. 

Arkadaşlar, vakıfların tesisindeki hikmeti iç
timaiye malûmu âlinizdir, hayrat kurar ve 
korur. Bunların dışmda en mühim bir vazi
fesi vardır ki, o da gençliğin irfanını korumak--
tır. Heyeti içtimaiye için zaafa düşen vatandaş
lar olabilir, onları korumak gibi sosyal yardıma 
taallûk eden en esaslı bir vazifesi.vardır; 

Muhterem arkadaşlar, şayanı dikkattir ki, bu
gün camiler gibi hayrat az çok korunurken Ev
kafın bu gayesi tamamen mühmel bulunmakta
dır. Arkadaşlar, vakit vakit gençliğin yüksek 
tahsildekilerinin desteklenmesi için onların muh
taç olduğu yatacak yerini, içeceğini yani yurtla-
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nnı temin için imkân ve çareler arar dururuz. 
Halbuki, bizim ecdadımız bunu daha önceden 
kurmuşlardır. Biliyorsunuz ki, tevhidi tedrisat 
kanuniyle medreseler muhasebei hususiyelere 
devredildiği zaman bunların akaratı vakıfta kal
mıştır. Vakıf, gençliğe muhassas olan bu ilâhî 
emanatı yerine yani gençliğin terbiyesine, kül
türüne, irfanına ne sarf etmiştir, ne de ona doğ
ru bir adım atmıştır. Bunun için ötedenberi 
memleketin irfan hayatında muhtaç olduğu ir
fan hayatına muvazi kültür müessesesi nüvesi 
olarak vakfı ele alarak yürütmek gibi bir vazi
yet muvacehesinde bulunduğumuzu arzediyo-1 

rum. Bunu bu kadar arzettikten sonra keza vakıf 
gayrimenkullerin memleketimiz için kültür, 
ümran ve estetik bakımdan büyük eserler teşkil 
edecek mahiyette eserler ihmal ve bakımsızlık 
yüzünden günden.güne harabiye yüz tutmakta
dır. Bu mevzuda arkadaşlarım, mütalâalar ser-
dettiler. Bendeniz bu hususu daha fazla tafsil 
edecek değilim, yalnız arkadaşlar, Konya'da 
Selçuk sarayı ittisalinde bir Alâeddin camii var
dır. Bu cami 2500 metre kare yer üzerine ya
pılmış ve mevcut binaların kaide itibariyle en 
büyüklerindendir. Bunun bir tarafında Selçuk 
hakanlarından 7 zatm türbesi vardır. Bunun 
kubbeleri çatlamıştır, tamamen yıkılmak üzere
dir, senelerdir bunun fotoğraflannı alır Evka
fa göndeririz, Evkaf bizim elimizde değil, müda
faadadır der. Estetik bakımından kıymetli âbi-
dattan olması yüzünden bu sefer tutar Maarif 
Vekâletine göndeririz, teşebbüsata girişilmiştir 
denir, fakat şimdiye iadar ne bir türlü bu eser 
tamir edildi ve ne de bu eser şimdiye kadar tah
liye edildi. Geçenlerde vali ile görüşmüştüm. 
Vali bu güzel eserin yıkılmakta olduğunu ve ye
rine bir daha mislinin ikamesine imkân olmadı
ğını, bunun için teşebbüsata giriştiğini söylemiş
ler ve bizim desteklememizi rica etmişlerdi. 
Bu güzel eserlerin tamirleriyle beraber tahliye 
de ettirilmelerinin çok yerinde olacağını arz} 
faydadan hali bulmuyorum. 

Yine Konya'da Şerefeddin camisi diye bir 
cami vardır. Bu camiin içine mangal yakarak 
askerlerin orada ısındıklarını ve hattâ yemek pi
şirdiklerini gördüm. Bütün cidarları en zikıymet 
levhalarla bezenmiş olan ve bütün kubbeleri ha
kikaten mutena birer eseri sanat olan nakış ve çi
nilerle kaplı bulunan bu cami rengini, ruhunu 
kaybetmektedir. Binaenaleyh buraları kullan
makta zaruret varsa hiç olmazsa itina ile kul
lanılması, içinde sigara içmek, ateş yakmak gibi 
hususlardan hazer edilmesi lâzımdır. 

Konya Ereğlisi 'nde yine Selçuk âsarmdan o-
lan gayet muazzam bir cami vardır. Hattâ bu 
camiin hariminde Süleymanı Kanuninin Bağ
dat seferinden avdetinde Mustafa Çelebi hâdise
sinin cereyan ettiğini söylerler. Bu cami muaz-

I zam bir şeydir. İtina ile muhafazaya tâyıktır, 
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Se$elejîdir bu hususta teşebbüslerde bulunulmuş 
aeıaeşe akaamamıştır. Bunun tamirini de bende-
nia^şapn Başvekilimizden hassaten rica ediyo
rum. 

i&skaılaşlaT; bu münasebetle ufak bir nota
ya daha temas etmek isterim: 

İstanbul'da bazı ilim ehli adamlar vardır. 
Onlar kendi hırkasına bürünmüş köşede bucak
tadır. 
Bunlar -arasında Vamık Şükrü Bey namında bi- . 
rini tanırım. Bu zatm asarı vakfiye üzerinde 
meşgul olduğuna biliyordum. Bir iki sene önce 
kendisinden rica ettim, dedim ki, üstat şimdiye 
kadar bunca senenin mahsulü olan eserinizin her 
hangi bir parçasını göerebilir miyim? Mütevazi 
bir adamcU. Bana, el içine çıkacak kadar bir ese
rim yoktur, dfitdi. Sonra ısrar ettim. Bir takım 
karalamalar gösterebilirim, dedi .ve inci .gibi yazı 
ile yazılmış Evkafı Ümem adh\ altı. ciltlik bir ese
rini hayranlıkla gördüm. Kendisi .mükemmel 
arapça ve acemce bilir, biraz da fransızcası var
dır. Bu ihtiyar ötedenberi çalışmış ve bu eseri 
meydana getirmiştir. 

Bizim Hindastan'a giden bir matbuat heye
timiz vardı. Avdetlerinde Falih Rıfkı Atay'm. 
bazı yazıları çıktı. Orada temas edilen Taç ma-

• hallin mimarisi üzerinde gazetelerde intişar eden, 
daha doğrusu gazetelere intikal eden bir münaka
şa üzerine bu Taç mahallini kendisine sormuş
tum. Bu eseri getirdi. Mimar Sinan'ın şakirt
lerinden isimleri, cisimleri yazılı. Nasıl ve ne 
suretle oraya gidildiği ve mimar Sinan tarafın
dan tersimin kontrol edildiğini bana izah etti
ği zaman göğsüm kabardı ve içime bir ferah
lık geldi. Bugün bu eseri Evkaf m veya kıy
metli Maarif Vekâletimizin celbederek biranevvel 
sahai istifadeye koymalarını ayrıca ricaya şayan 
görjjr/orum. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

İ H . BALTAÖIOĞLU (Afyon Karahisar) 
— Saygı değer arkadaşlar, Evkaf meselesinde 
ehemmiyet millî olmaktan daha ileri gider, 
insanidir. Çünkü Türk milleti varlığını ve ya
ratıcılığını millî hudutları içine hapsetmiş bir 
millet değildir. Türk milleti varlığını ve kül
türünü üç kıtaya yaymış bir millettir; Şimalî 
Afrika'dan Çin'e kadar. Asya'ya, Balkan'lara 
ta Macaristan'a kadar, Rumeli, Anadolu, 
Türk dehasının eserleriyle, âbideleriyle süslen
miştir. Yeryüzüne kazdığımız eserlerden han
gisi silinmiştir? Şimdiye kadar Evkaf fikri, 
alıştığımız gibi, etrafında dolaşanımeırfi renk
ler ve çiziler silinirşe millet fikridir. Evkaf 
müessesesi diye bir şey yoktur. Evkaf: deni
len hasta bir uzviyet vardır, öyle bir hasta ki, 
fakrüddeme müptelâdır. Üç buçuk milyonla 
Ne Müdürü Umumisi ve ne de Başvekili bunu 
tedavi edemez. Bvkaf tedaviye, değil, iradei 
mUliyeyi i&msil eden Yüfcsek J^eeîisinizin şef
katine muhtaçtır. Onu isterseniz kprtaıırsHUz, ı 

isteısseniz yapâKsaaz ^arkadaşlar. iMcaf i f e i ; 
tarih ükr i ; geşmâşjfikri rKe haisroa^ttntilHasefcdft: 
ğildir. EvkJa^ifikri jııut J&riiir, iaaut'iüfeâ ya
ratıcı ^miüiy^f^ddir. delecek »ian mimâriar 
ve bdekcaıatörter Törk zewkim-diriltmek* *EÖflk 
haşyet ini iade etmek i$n ^v&âl*£$kri^işinde 
saklanan »bî eleruK başlarmı, biaşl^mı değil, 
yaratrcı iradiite^i^i ^u «autlara çarpmak .mec-
buriyetindedirier. "Kurtaracağımız îşeşfi iyi bi
lelim ve iradei-miHiyeyi burada teçlf^arak» ka
rar verelim. Diğer hususları $ek»i«yetrafer ya
parlar. Bu zavallı Evkaf MüdBrüi Umumisin
den ne istiyeceksinia^ 300 ^M lnsa Ue ne #ap-
sm 1 Bu para ile kendi <binasmı>böe starndr ede
mez. Acıyın ®vkafa4 >(:M^ 

Dr. R. BARKIN (ZtmgnMak) — Ey*afm 
Devlet eliyle idaresi lâzımgelen. millî bîr mu-
esaese olduğu- hakkında söz alan a*k$^şları-
mııi fikirlerine tamamiyle iştirak e f o r u m , #% 
Evkaf bütçesi dâhilinde f a p ^ e a l r te iş d e 
ğildir. Ecdadımızdan bize yadigâr kalan bu ̂ gü
zel eserlerin çok iyi bir tarzda idaresinin' fe-
mini lüzumuna bendeniz de kaniim.'.' Bize ya
digâr kalan bu kıymetli eserler müTî bir terfeit 
ye müessesesidir. Bu .eserlere eski tâbirle bir 
(asarı atika) denmekten .ziyade yeni meŞıunıla 
bir terbiye müessesesi denilebilir. Eskidenya
pılan bu kıymetli .eserler bundan sonra û&bu 
gibi eserleri yapacak olan gençliğe ve yetişti
rilecek elemanlara iman verir. Bu imanla genç
ler raha güzel sanat eserleri meydana ^eförir-
ler. Binaenaleyh bunun Evkaftanziyade <T)gy-
let eliyle idaresine taraftarım. îfcinci olarak 
bir de restorasyondan bahsedeceğim : Restoras
yon demek bu eserlerin eski haline ircaı demek
tir ki, bu da bugünkü tamirde^ farklr^ır. Bu 
da büyük bir maharetle placak bir-iştir, -âde
ta. bir sanat eseri vücutİe getirmek Emektir. 
Onun için restorasyon meselesi üzerinde cid
den fevkalâde bir itina ile duTmak lâzımdır. 
Çok defa yapılan tamir ile eserinmahiyeti bo
zuluyor. Bu güzel eserler çjh'kin^ejsjkiriîiyor. 

Restorasyanun bu işten anlayan mütehas
sıslar elinde çok dikkat ve itina ile yapılması 
lâzımdır. $ir çok misalleri ,var. MJeseİâ Erzu
rum -da ,Ç$teımnar eli camim ardasında bir 
türbe vardjr. Çatısı üzerine bir beton tabaka 
kaplanmış. Bunu hiç y^pmama]c belki dalıa 
iyi idi. 'Mahivden: .korumuş aıjıykLa eseri ,ça?kin-
leştirmiştir. Binaenaleyh «ski. serlerimiz ne 
suretle restore'edilecek ve. uzeriHde. 3&ŞÛ ftakl*-
lacak? Buna dair bir plân ya^nıafc 4 ^ 3 ^ ^ 
ve plân üzerinde bu eserleri tebemmişet gere
ceğine göre restorasyona tabi ,tutma|c apobedjar; 
Başka memleketlerde bu eserlere bü^ujc bir itir 
na gösteriyorlar. 

Nihayet: bu, yalnız bir ^millet .mesefesi;^©-
ğil, beser tarihinde yer alan Sİ^k^ana tmın^-

ı rihteki ;rdü»ü ^beliî^ecek ola*r nfer ^ıseie^ir; Ş%-
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haenaleyh biz yalnız ecdadımızdan bize yadi
gâr kalan bu eseri hüsnü muhafaza ile onlara 
iyi .bakmakla mükellef değil, daha büyük bir ölçü
de bir insan srfatiyle beşer zekâsmm bu güzel 
tezahürlerini korumakla ve onuiı üzerinde 
titiz davranmakla mükellefiz. Binaenaleyh res
torasyon meselesi üzerinde cidden büyük itina 
ile durmak lâzımdır. Bazı misaller göstereyim: 
Meselâ iüsküdarda'ki Şemsipasa camii. Bunun 
minaresi yapılmış; Malûmu âliniz minarelerin 
kapısı daima kıbleye karşı olur. Fakat bunun 
restratörü galiba ermeni imiş minarenin kapısı
nı başka tarafa: doğru yapmıştır. Gerçi mi-
nar"e kurtulmuştur, pekte ehemmiyetli değildir 
amma, nihayet bir eksikliktir. Bundan sonra 
gelecek nesiller, bu ; hatayı-görürler bölki bizi ta
yip ederler. , ; ; 

Çjçünçü arzedeçeğim nokta bu güzel eserlerin, 
sanat âbidelerinin dışında yapılacak tesislerin 
dahf içindeki sanat hususiyetine uyması meşe^ 
leşidir. Meselâ öyle eserler vardır ki dışına du
varlar çekmiyor, üzerine hazin manzaralı de
mir parmaklıklar konup onlarda renklere bo 
yanıyor. Bu eserin güzelliğini gideriyor' 
Bu cihetler dışarıda yapılacak tesisatın dahi 
içeridekine uyması heyeti umumiyesmin bir 
kül teşkil etmesi lâzımdır. Bu yapılmazsa ese
rin; güzelliği gider. Nitekim ecdadımız bu eser
leri yaparkenvkül halinde ve b^r kompleks ola
rak. en ufak teferruatına kadar bunları ,düşün-
müşılerdir.. Süleymaniye' camii yapında med
resesi, aşhanesi ve, sairesiyle beraber bir külli
yedir/ , Sonra bu âbidelerin etrafına Akasya 
veyahut, alyandos g'bı ağaçlar dikiyorlar, bun
lar çarçabuk üreyip âbideyi kapatıyor. Meselâ 
Niğde'de bütün bu kötü haller görülmektedir. 
Niğde karamanoğulları devrinden kalma güzel 
bir medrese vardır. Muahhar Selçuk sanat üs
lûbunun bir şaheseridir. önüne ağaçlar dikil-
misi avlusu hududuna sakil parmaklıklar ya
pılmıştır. Dîn büyük eserleri bütün ihtişanvyle 
göstermek için hüsnüne halel gelecek şeylerden 
elimizden geldiği, kadar sakınmalıyız. Gerek 

. Türkiye içinde ve gerek Türkiye dışında bu gi
bi eserlerin bjr çok meraklıları vardır. Fakat 
resimlerini alamazsınız. Oraya gidersiniz al
mağa, muvaffak olamazsınız. çünkü ağaç mâni
dir. „Bu tarafa geçersiniz, duvar mânidir. Bü
tün bunlar bu eserlerin ihtişamını bozmuştur, 
bu âbideleri çirkinieştircjjiştfr. Arzedeceğim. 
diğer mesele şudur: Camilerin içinde ve dışında 
fotoğraf ;aİnıak memnudur,, ben şahsan bu: yüz
den bir; çok belâlara uğradım. Polisler taraf ni
dan ..'tevkif .edildini, şuraya, buraya sürüklen
dim. {Neden bu camilerin bu güzel resimlerini 
aldırmıyoruz? 

Bunu alacak olan adam buttun "merak
lısıdır. Eğer ecnebi ise- bunu bir kitapta neşre
decek veya bir- profesörse talebesine gösterecek- ;• 
tir, hiç değilse albümünde sakliyacak, seyahati-' 

nın kıymetli bir hatırası diye eşine dostuna 
gösterecektir. Bu camilerin resmini almayı niye 
menediyoruz? Bir çini panonun resmini almak 
için Evkaf müdürüne, gideceksiniz, müsaale ala
caksınız, uzun bir merasim vesaire... Binaenaleyh 
bu memnuiyetin kaldırılmasını temenni ederim. 

Son olarak arzedeceğim mesele şudur: Türkiye 
tarihî bir memlekettir. Büyük medeniyetler, yaşa
mıştır ve bir çok eserler bırakmıştır. Bir çok 
mütehassıslar, bilhassa ecnebiler, turistler gelir
ler, bu eserlere zevkle bakarlar, yerini,de, maal
esef bizden daha iyi bilirler. Bazan da yan mü-
tahassıs meraklılar vardır, onlar da tetkik etmek 
isterler onların bu iyi niyetlerine yardım etmek . 

i lâzımdır. Bu eserler üzerine, onu . yaptıranın, 
'yapıldığı tarihin ufak bir izahın bir iki dil üze-
; rinden yapılmasında fayda vardır; Bunlar bizim 
k ü l t ü r propagandamız olacaktır. Bunların üze
rinde hakikaten durmak lâzımdır. Turistler ge
lirler, bunlar üzerinde bir takım notlar alırlar 
gelen turistler bunları görürler ve meraklarını 
tatmin ederler. Hindistan'da eski eserleri koru
ma cemiyeti diye bir cemiyet vardır. Bu cemiyet 
eserlerin üzerine kısaca, bir kaç lisan üzerine, 

i ne zaman yapıldı, kim tarafından yaptırıldı diye 
yazarlar. Biz Hindistan'dan daha zengin âbide-, 

i lere malikiz ve daha mühim bir turist memle
ketiyiz. Nihayet bu eserler bizim kendi kültür 

•i propagandamızdır. Bu bakımdan arzettiğim hu- ' 
susların icrasını çok zaruri görüyorum. Bende
nizin arzettiğim teklifler para ile, pul ile yapıla
cak şeyler değildir. Nihavet biraz hüsnü niyetle 
bunun üzerinde durmak lâzımdır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Memleketin 

evkafı hakkında şimdiye kadar ben çok konuş
tum. Fakat pek az karşılık gördüm. 

Arkadaşlar burada güzel temennilerde bulun
dular. Vaktiyle ben de onlar gibi tetkikat yapı
yordum, çalışıyordum, ve istiyordum. Fakat ar
kadaşlarımdan rica ederim; Vakıflar Umum Mü
dürlüğünün kabili ıslah bîr müessese olup olma
dığına hüküm verebilmek için halen bu müdür
lüğün işgal ettiği binanm üst katına bir kere 
çıkınız, hükmünüzü ona göre veriniî. Ben de 
Baltacıoğlu arkadaşım gibi sayın Başvekilden 
rica ediyorum; bu işe bizzat el koysun. 

BEİS — Başka söz alan yoktur. 
BAŞVEKİL Ş. SARAÇOĞLU (İzmir) — Ar

kadaşlar^ ortada büyük bir hakikat vardır. O da 
memleketimizin bir âbideler memleketi olması
dır. Tarihin tanıdığı gündenberi milletin üstün
de.oturduğu yerlerde yaptığı eserler o kadar çok, 
o kadar büyük've âbideler o kadar zengindir ki, 
bunların ince bir hesaptan geçirilmeksizin hepsini 
ayakta tutmak istemek, korkarım ki, en büyük 
âbide olan hayatta olanları fazla rencide eder. 
Bunları bir üslubu hakimane ile tasnif ve tes-
bit ederek - ki Evkaf Umum Müdürlüğü de bü-
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nün üzerindedir - bunların başta gelenlerini, 
kaça mal olursa olsun, ihya etmek veya ayakta 
tutmak için elden gelen gayretin kâffesi yapılır, 
bunda ben de tamamen sizinle beraberim. 

Yine doğru olan bir hakikat vardır ki, o da 
bu, işe şdmdiye kadar kâfi ehemmiyet vermemiş 
olmamızdır. Şimdiye kadar fakir bir bütçe ile, 
fakir bir teşekkülü bu işi başarmağa memur etmiş 
bulunuyoruz. Bu nispeten çok az para ile çalışan 
idare, elinden geleni yapmış ve kurulduğu gün-
denberi büyük âbide sayılan müesseselerden yü
ze yakınını ya ihya etmiş veya ayakta duracak 
hale getirmiştir. Eğer bu teknik itibariyle,, pa
ra itibariyle biraz daha takviye edilecek olursa 
bunun verimi, biraz önce arzettiğim sahaya in
tikal etmiş olacaktır. 

Arkadaşlarımla beraberim, verdikleri izahatı 
dinledim, Evkaf Umum Müdürü ile de konuştum, 
ümit ediyorum ki, gelecek sene daha az kusurlu 
olarak huzurunuza çıkmış bulunacağız (Alkışlar). 

Gl. E. DURUKAN (Hatay) — Memurlar hali
kında lûtfunuzu rica etmiştim. 

BAŞVEKİL Ş. SARAÇOĞLU (Devamla) — 
Yapacağımız tetkikatm istikametinde evvelâ 
«Müspet» kelimesi mevcuttur. Saniyen bu «Müs
pet» kelimesi hademelere ve memurlara da şâmil 
olacaktır. 

Gl. E. DURUKAN (Hatay) — Teşekkür ede
rim. 

REtS — Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe 
Kanunu 

MADDE 1. •— Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1944 malî yılı masrafları için bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere 3 771 000 lira tahsisat 
verilmiştir. 

F. Lira 
1 929 758 Maaşlar 3 

REİS — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi gereğince verilecek tekaüt ik
ramiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kanun gereğince veri-

. lecek yakacak zammı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro masrafları 

. REÎS — Kabul edilmiştir. 

310 651 

24 900 

8 000 

36 000 

900 

12 350 

Lırâ 
39 700 

16 000 

F. 
8 Vilâyetler büro masrafları 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
9 Matbu evrak ve. def terler 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
10 Posta, telgraf ve telefonücret ve 

masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

11 Kira bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

12 Nakil vasıtaları masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

13 Harcırahlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

14 Melbusat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

15 3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol vesaire mas
rafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

16 Vakıf akarlar masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

17 Arazi, ormanlar ve zeytinlikler 
umumî masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

18 inşa ve tamir işleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

19 Gureba hastanesi masrafları 
REİS •— Kabul edilmiştir. 

20 İmaretler masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

'21 Hayrat masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

22 Mukannen masraflar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

23 Mahkeme masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

24 Çifteler çiftliği arazisinin köylü
ye tevzii masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

25 Arşivin her türlü masrafları 
H. T. DAĞLIOĞLU (Antalya) — Efendim; 

arşiv masraflarından neyi kastettiklerini anla
mak istiyorum. 

EVKAF U. MÜDÜRÜ FAHRÎ KÎPER — 
Efendim^ arşiv masrafı diye koyduğumuz bu 
fasılda, Evkaf İdaresinde, kuyudu vakfiye ida
resine bir vazife verilmiştir. Bu vazife ile es
ki vakfiyelerin çoğunda arapça yazılar ve terkip
ler vardır. Bugün bunların anlaşılması kabil 
değildir. Sonra bunlar eski arap harfleriyle 
çıkarılmış olsa- bile ileride yeni harflerle yazıl
ması ve okunması ihtimali de mevcuttur. Onun 
için hem arapçadan iyi anlar ve hem de türkçe-
yi iyi bilir ve bu eserleri yeni harflere çevirebile
cek arkadaşlar ve mütehassıslar aldık. Bunlar 
ecdadımızdan kalma bu güzel vakfiyelerin tercü
me ve yeni harflere çevrilmesi işiyle meşgul ola
caklardır. 

13 284 

4 500 

4 000 

38 501 

10 000 

1 000 

356 000 

100 000 

317 700 

180 000 

45 000 

68 000 

81 665 

50 000 

1 000 

8 000 
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1 , tftJRMAN DAĞLIOĞLU ( Antalya ) — 

Bufitiar sonra fifcftedileeek mit yokstt mahfuz mu 
kalacak? 

E. UMUM MÜDtlRÜ FAHRİ KtPER — 
Bunların hepsinin.'aeşredilmesmi düşünmüyoruz. 
Fakat Evkaf İbatesinin çıkarmakla olduğu Dergi 
ve daireyi bunlardan istifade suretiyle çıkarıyo
ruz. 

REİS — Faslı kabul edenler . . . Etmjyen-
ler . . . Kabul edilmiştir. 
F. 
2& 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

38 

Tetkik masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tetkik, tercüme, baskı ve eski 
eserlerin satın alma masrafları 
REİS — &âbût edilmiştir. 
İzmir Füarindâki vakıflar pavyo
nu fier türlü masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Arttırma ve eksiltme ve ihale 
komisyonları ücret ve masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muhafaza ve fen memurları hay
van vem bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Gavri melhuz masraflar 
REİS — &abul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Eski- yıllar borçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1715̂  sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğinde evrakı nakdiye itfası 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Darüşşafakâya 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kudretsiz ha*yrât]ri imar ve ihya
sına 
REİS •— Kabul edilmiştir. 
Edremit Belediye Hastanesine 
REİS,-— Kabul edilmiştir. 
Şehitlikler imâr cemiyiStine 
REfll^- Kabul edilmiştir. 

Lira 
450 

5 000 

4 000 

3 000 

6 680 

1 000 

9 000 

5 500 

37 340 

15 000 

23 621 

1 500 

2 000 

^ (Birinci madde tekrar okundu) 
REİS ^- l&acîdeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul eHSMer. . . .Eimiyenlei*. . . Kabuİ edilmiştir. 
MADDE & — V â M a r Umum Müdürlüğü 

1%M mfiU $ih masraflarına karşılık* olan varidat 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
3 .İTİ' 000 lira tahmin edilmiştir. 

B-i 0BT?BIiî 

—-KâbuLedi 
jteİiİ variâat 

*—• KTabül edi 

Lira 
1 896 000 

1 875 000 

(ÎMri&i madde tekrar okundu) 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Vakıflar Umum Müdürlüğün
ce 1944 malî yılı içinde tahsil edilecek varidat 
nevilerinden her birinin müstenit öldüğü hü
kümler bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

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

MADDE 4. — 1944 malî yılı içinde kapatıl
mak üzere Başvekâletin tasvibiyle 300 000 lira
ya kadar kısa vadeli avans ve hesabı cariler akit 
ve küşadına Umum Müdürlük mezundur. 

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

MADDE 5. — Devlet memurları aylıkları
nın- tevhit ve teadülüne dair olan 3656 asylı 
kanunun 19 ncu maddesine dâhil müteferrik 
müstahdemlerle Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Teşkilât kanununun mevzuu haricinde kalan 
memurlara ve nakil vasıtalarına ait kadrolar 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Fa
sıl numaralariyle unvanları bağlı (E) işaretli 
cetvelde yazılı tertiplerden 3656 sayılı kanunun 
9 ncu maddesi gereğince idaresi zaruri görü
len muvakkat mahiyetteki hizmetler için ay
lık ücretli müstahdemler kullanılabilir. Bun
ların kadroları ile 3656 sayılı kanunun 13 ncü 
maddesi hükümlerine tâbi ihtisas mevkileri 
îcra Vekilleri Heyeti karariyle tesbit ve müta-
akıp yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine tev
di olunur. Bu tertiplerden alınacak kadroların 
bütçede mevcut hizmetlere ait kadrolara ilâve 
mâhiyetinde olmaması şarttır. 

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

MADDE 6. — Geçen yıl borçları terkibindeki 
tahsisat fevkinde tahakkuk eden borçlar, taal
lûk eyledikleri hizmetlere tekabül eden tertip
lerden bu tertiplere Maliye Vekâletince nak
ledilecek tahsisattan ödenir. 1928 - 1942 malî 
yıllarına ait olupta Mühacsebei Umumiye Ka
nununun 93 ücü maddesine göre müruruzamana 
uğramamış ve karşılıkları yılları bütçelerinde 
mevcut borçlar, 1944 malî yılı bütçesinin mas
raf tertipleri tasarruflarından eski yıllar borç
lan faslına Maliye Vekâletince nakledilecek 
tahsisattan ödenir. 

REÎS— Mütalâa var riiî? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . .Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Va/kıflar Unraft* Müdürlüğü 

— m -



i y ^ & a ı t a & § ^ ^nlı 'i&Maftiglr (i)' nu- ı 
mefcak&zm&reİLâe ysmS^%3^iMMm tföğli (L) işa
retli t̂vefâeVgîfetMIÖn*elr î9£4 itmlî yfîr içinde 
mevkuf 4utT^aHi#uîr. 

REÎfi w- MSİfaîâa yar ıflr! Maüdeyi reyinize 
arzeâiy^imn*. K&Ml edenler . . . Etmîyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

1VÎADDE 8. —Masraf tertiplerinde yaptla-
tfak.sarfiyata ait formül, bu kanuna bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

£ p Ş - ü - Mütalâa var mı? Madd»yi-'*eyın?ze 
arzedîyorum. Kabul edenler . . . Etîriiyenler ; . . 
Kabul edilmiştir. 

MAÖÖİÎ'9: ••— Bu kanun 1 haziran 1944 ta-
riKıtMerr^öer'idir. 

IStefS.--- haddeyi kabul edenler . . . Etmiyen-
ler . . . âKBül edilmiştir. 

MADDE ilö. — Bu kantmuh hükümlerini 
ierajsavBaşvökil v<e Wâİife Vekili menMırdür. 

RBÎS — Jladdeyi kabul eeliîer . . . Etmiyen-
ler... . . Kabul edümiştir: 

Kftnunuıt heyeti umumiyesîni âçtk reyıe ârze-
diyaFwn. 

5. —• Devlet Denizyolları ve Limanlan İşlet
me tfnmm Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatamı 
Cr/2Ö4) fi] 

RBÎS1-*- Heyeti tiitttimiyesi hakkında mütalâa 

Av R. BÖEÎ? (Uiöt) — Sâym arkadaşlarım; 
1948 sfehesö Bevlet Ö^i^ybllşrı bütçesini tetki
kimde •'yüksek' mesâilerliii gb'f̂ füğüm için bu me
sai bende iyi bir intiba birâkahîştîr. Bu mesainin 
nicelerini huzuru âliıiiz'de ârzetmek için bu
raya çıkıh^ bulunuyorum. Arkadaşlar bu idare 
geçen senelere nispeten âl*zettî§im 12 aylık mesa
isinden Ali Çethıkaya^nrn Üftvâs'tâ meydana ge-
tirdlfi :0er atelyest... (Denizyolları bütçesi mü-
zak^rfpMiEytJr sesleri)... 

REÎS -̂ - D enizyoîlart bütçesini müzakere edi-
yorl£'(Alkişla!f)v 

İt.'E&fKA^k ^aâftafttonu') — Muhterem ar-
kâ4İöşlar, Devlet Denizyolları umumî bütçesi 
muhteviyatına'teıtias etmiyecegim. Yâlnız bu mü
nasebetle Mhakalât Vekilimizden bir ricada bu-
luMaeâğıttı. Devlet Demiryollarında olduğu gibi 
Bevlet Benizyollarıhda da memurlara yardım 
edHdî|ittden/bu1llarnı ihtiyaçları mümkün oldu
ğa1 'ktidar tehvin edlîdîğiD den dölâyi son zaman
larca' suiis'timaİİer ve kayıklar azalmıştır. Epey 
zferttahdanbeti ^ikty'et işltiiîftiyör. Arîeak iki sene 
öv^fine âit Detiiz^yİİâtttlda bir çok eşyaları 

. k^bölâh bir'hakîiye kömisjölicüsü müteaddit de-
îaîttt* Umum müâtirlüğe istida ile müracâat et-
ınîŞj -üilâhtra -MüMkalât Vekâletine de istida ver^ 

f î]" W£ W^ûrWi^&yazİlza'pt>i^ sönunda&ır. 

/İ&4 Ü : İ 
•"floş, hâttâ bir istida suretini de bendenize-giki* 
dermişti. Bizzat kfendı eiınüe i^üna^aiat Veaıli-
nııze sundum, ü zamanaanberi bu istidalara 
cevap verilmemiştir. Jj'ıiaajfcika Mönakaiat Vekâ
letinin işlen pek çoktur. üununla, beraber ıkaöttn, 
Devletin nnlıet ve vatanuaş> karşı söz vermesi, 
tâalüuît altına girmesi demek oıaugu için, kanun 
hükümlerinin yerme ^ getııılmesımn bir veeıbe 
olduğunu takdir buyurursunuz. Malumunuz ol
duğu1 üzere Teşkilâtı Jüsasıve Kanunumuz-* vatan
daşın bir mercie müracaatında tanrıren vatan
daşa cevap vermesini mecourı kılmıştır. Bu nak
liye komisyoncusu Teşkilatı lüsasıye kanununa 
istinaden diyor ki; hiç olmazsa benan istidaları
nla cevap veriniz, yüıud müşterilerime karşı a^y-
Iiyecek söz bulamıyorum. Bu-vaaıyet karşısında 
şaşırdım kaldım diyor. İstida sureti yanmıştadır, 
fâkât Bunu okumak suretiyle vaktinizi akmak 
isteıniyorum. Kanun hükumi^rinin yerine .gelme
sine sön derece dikkat olunduğu 4akidir buyrulur. 
Onun için Münakalât Vekaletimizden bu husu
sun takibi ile bu-gıbi müracaatlara eevap vevrme-
lerihi çok rica ediyorum. 

B. TÜRKER (Afyon Karahisar) — Saym ar
kadaşlar; Dnizyolları bütçsi müzakere edilirken 
Heyeti umumiyesi hakkında bazı ricalarda bu-
lunacağnn. 

Evvelâ kaptanından tutnuz da çımacısına 
kadar Denizyoüarı memurlarının vaziyetleri 
hayat pahalılığından dolayı hakikaten daraküiş 
bir haldedir. Yani bubâdise:bütün memurlara 
sirayet etmiştir. Ajeaba buna dair ne düşünü
yorlar ? Meselâ P. T. T. memurlarında oldaiğu 
gibi yemek vermek gibi aynı bir yardımı der
piş etmişler midir? 

Sonra Şükranla görüyorum ki, Denizyolları 
^Umuîn-Mudürltfğüınükenimeliyete'varmak üze
redir. Bendeniz 60 settedenberi Adalara gidip 
gelirim. (Simidi yaşih kaç sesleri). Eskiden 
Adaiara2,5 saatte gider, 2,5 saatte gelirdik. 
O Mıtnan Bözeaâdâh Hasan Paşaya müracaat 
ettik, buyurmuşlardı ki, Sİ2 ne halt ediyorsunuz? 
ön^kuîfıtşla sizi beş saat gezdiriyoruz da daha ne 
istiy^r&öutî Avrupa'da beş̂  saatlik bir gezinti 
için 200 -Ö?aök alirlar... 

Bakıilt2 o zamanın zihniyetiyle bugünkü 
Cumhuriyet rejimi ârasihda ne büyük fark var
dır, Bunu söyledikten sonra bazı küçük kaza
lar oluyor veyahut olacak. Bu da işletme me
murlarından mı geliyor, ne oluyor bilmiyorum. 

Grenlerde gazetede okudum; Haliç vaporu 
hâdHi istiâbisintleh fazla yolcu almış az kalsın 
alabora oluyormuş. Mîoda vapuru da hakeza. 

Bu kış gayöt şiddetli lodos fırtınasında şir
ketiİiâyTiyeden alınmış küçük bir vapuru sefe
re koymuşlar) ayrı yolda dümeni bozulan bu 
var)ttr âz katsın bâtıyormuş. içindekiler ağliya-
tak kö^ktûklâriflı bendenize söylediler. Demek 
ÎStîytJrtulS ki, işretine memurları herhalde alelade 
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bir adam olmamalı, bunlar işlerinde gayet müs-
tait ve müteyakkız olmalıdır, Aynı zamanda 
gekirdekten yetişmiş olmalıdır. Bendeniz ma
alesef soyüyeyım ki, Trak vapuru faciası men
debur bir Bandırma iskelesi memurundan ileri 
gelmiştir, o cessur ve kahraman kaptana bir tel
graf çekiyor, burada bırakg yolcu var, gel bunu 
al diyor. Halbuki öyle diyeceğine burada fırtı
na var, buraıara gelme demesi lâzımdı. 

Bakınız ne kadar farkediyor. Onun iğin çok 
rica ediyorum, bu iskele memurları mıdır, ne
dir? Ebiehüssaltana gibi akılsız heriflerin yeri
ne becerikli adamlar koysunlar. 

Sonra bunları söyledikten sonra Trak va
puru yüzdürülecek mi, yüzdürüimiyecek mi? 
Eğer yüzdürülmıyecekse o kayanın üzerinde 
kurbanların ruhunu taziz etmek için bir anıt 
koyalım bu anıt hem kurbanların ruhunu taziz 
eder nem tarihî bir in car olur. Yani bu kaya
lar tehlikelidir, fırtınalı günde buradan geçme
yiniz demektir. 

Sayın Vekil Generalden geçen gün rica et
tim. Buyurdular ki, Şirketi Hayriye vapurları 
külüstürleşmiştir. Dört senedir tamir grmemiş. 
Bunun için haziranda heyeti umumiye toplana
caktır. Eğer ekseriyet olmazsa temmuzda, yi
ne ekseriyet olmasza ağustosta toplanacaktır. 
Bu iki ay içinde bu külüstür vapurlar bir kaza
ya uğramaz mı? Mademki vapurlara vazıyed 
edeceklerdir, şimdiden vazıyed etsinler ve ter
saneye çeksinler bir kazaya mahal kalmasın. 
Ricam bundan ibarettir. 

REİS —• Vakıflar Umum Müdürlüğü bütçe
sine rey vermeyen var mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
MÜNAKALÂT VEKİLİ Gl. A. F. CEBE-

SOY (Konya) — Efendim, arkadaşımın biri, 
bundan iki sene evvel kaybolan eşyalar hak
kında bir nakliyat şirketinin Denizyolları İda
resine istida vermiş olduğundan ve buna de
rakap cevap verilmediğinden veya cevap ve
rilmek istenilmediğinden ve bu mesele üzerin
deki kanuni mevzulardan bahis buyurdular. 

Bu müraeaatler, iki sene evvelisine ait ol
mak üzere bini mütecavizdir. Binaenaleyh, ida
re bunları tasnif etmiştir, birer birer tetkik 
ediyor j ne gibi eşyalar kaybolmuştur, hangi
leri tazmin edilecektir, bu hususta icabeden 
teftiş ve tahkikler de yapılmaktadır. Hepsine 
ayrı ayrı cevap verilecektir. Yalnız kendile
rinden istirhamım, biraz sabretmeleridir. Tabii 
iki sene evveline ait olduğu için iyi tetkik edil
mesi lâzımgelmektedir. 

Sonra, diğer bir arkadaşım, Denizyolları 
memurlarının, mürettebatının, kaptanlarının 
vesairesinin daha iyi bakılmasından bahsetti
ler. Kendileri emin olabilirler ki, bu sene al
mış olduğumuz tedbirlerle, gerek kanun ve ge
rekse nizamnamelerle âzami yardım yapılması 
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cihetine gidilecektir.- Bu ciheti /.müteaddit de
falar arzetmiş bulunuyorum; İsterseniz huzu
runuzda yapılacak yardımları birer birer arze-
deyim. Bilhassa ucuz erzak alıp kendilerine 
tevzi etmek, üstlerine başlarına bakmak, bir 
öğün yemek vermek gibi bir çok şeyler yapıl
maktadır. 

Sonra, şehir hatları işletmesi vapurlarımı
zın kusurlarından bahsettiler. Arkadaşlar, eğer 
böyle bir sual karşısında kalacağımı bilsey
dim, bizimle beraber çalışan mütehassıs hey
etin raporunu kendilerine okumak için geti
rirdim. Bu raporda şehir hatları için şöyle di
yor : «Dünyanın hiç bir yerinde İstanbul şe
hir hatları kadar muntazam çalışan bir hat 
yoktur. Âdeta orada deniz mevzuu yoktur, 
Adalar hattı olsun, Kadıköy hattı olsun bir bul
var haline konulmuştur.» Hattâ bu hattın âmi
rini mükâfatlandırmamızı söylediler. Ancak 
bazan gazetelerde heyecan verici bir çok hava
disler çıkıyor. Kendileri bunları okuyorlar. 
Deniz nakliyatımız hakkında tahkik ve tetkik 
edilmeden yazılmış bir çok heyecan verici ha
vadislere ben de muttali oluyorum. Muttasıl 
bunları tekzip ediyoruz. Fakat maalesef başa 
çıkmanın imkânı yoktur. İstanbul'a gittiğim 
zamanlar gazetecileri toplayıp birer birer iza
hat veriyorum j bunların hiç birisi vâki olma
mıştır diyorum. Meselâ Haliçteki vapur mese
lesi, dört beş kişi fazla binmiş, vapur yana
şırken bir tarafa birikmişler, vapur o tarafa 
yatmış, içlerinden birisi heyecandan bağır
mış. Bu olabilir. Heyecandan başka bir şey 
değildir. Bizim tahkikat ve tetkikatımız bu 
merkezdedir. Emin olabilirsiniz. İşin bütün 
mahiyeti bundan ibarettir. 

Sonra, bizim idarenin nizamnamesi muci
bince kaptanlar hava şartlarına göre denize 
çıkmakta tamamen hür ve serbesttirler. Yani 
hangi havada denize çıkabilinir? Bunu o sı
rada mevcut hava şartlarına göre tahdide kap
tan tamamen serbesttir. İdare ise; nereye gi
dilecek ve ne götürülecek onu tesbit eder. 

Mevzuubahis Trak hâdisesine takaddüm 
eden zamanlarda Bandırma'da bir çok tren
ler birikmişti. Zannediyorum ki, İzmir'le 
Bandırma arasında bazı trenler sel dolayısiy-
le gecikmiş, bir iki gün bu yüzden seyrüse
ferde teehhür ve aksaklıklar olmuş ve sonra 
trenler birbiri üzerine Bandırma'ya gelmişler
dir. Bu yüzden Bandırma'da çok yolcu birik
miştir. Acenta İstanbul'dan vapur istemiş İs
tanbul'dan da Trak vapuruna Gelibolu'dan 
sonra Bandırma'ya gitmesi tebliğ edilmiştir. 
Bu suretle vazifelendirilmiştir. Yani Bandır
ma'da teraküm eden yolcuyu alsın, İstanbul'a 
götürsün diye, tebligat yapılmış, kaptan de
nizi müsait bulmuş ve kendi karârı ile hare
ket etmiştir. Bandırma'dan hareket eden Ça
nakkale vapuru da kaptanın karariyle yola 

- — . • # * - — 
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çıkmıştır. Demek istiyorum ki, Trak'm yola 
çıkmasına mâni bir hava yoktu. 

Trak hâdisesini evvelce uzunuzadrya arzet-
mişimdir. Yalnız arkadşım, Bandırma acenta 
memurunun kaftanların salâhiyetlerine karış
tığı gribi bir ifade kullandı. Ona cevap olarak 
bu kadarla iktifa ediyorum. 

Zannediyorum ki, arkadaşlarımdan başka 
bir sey..., 

V. SARIDAL (İstanbul — Deniz ticaretin
de canlı hayvan nakledildiği zaman yurttaş
lar tarafından gemi kaptanına (kapo) adı ve
rilen bir prim ita olunur. Bu prim, kaptan ta
rafından, kendisi de dâhil olmak üzere, ikin
ci kantana. üçüncü kaptana, mülâzimlere, ge
mi mürettebatına ve tayfalara muavyen Dav
lar dâhilinde tevzi edilir. Sanırım ki, bütün 
mili etlerin deniz ticaretinde bu müteamel bir 
usuldür. Çünkü canlı hayvan di£rer cansız eş
yaya nazaran bilhassa gemide ihtimama muh
taç bir maldır, İste bu -primi alan kaptanlar 
ve gemi mürettebatı aldıkları kano karşılısın
da hayvanlara fazla ihtimam gösterirler, hak
sız bir para değildir. Yakın zamanlara kadar 
bu ka/no bizim denizciliğimizde de müteamel 
idi. Son zamanlarda sanırım deniz ticaretine 
taallûk eden kanunun hükümlerini biraz tevsi 
suretiyle telâkki edilerek bu kapo yasak edil
miştir ve kauovu almakta devam eden kaptan
lar yolsuz hareket etmiş sayılmışlardır. İşit
tim ki, DPTIÎZ Ticaret Müdürlüğü ve İşletmeler 
Umum Müdürlüğü kanonun tekrar verilmesi 
hakkında bir kanun ljyihası hazırlayarak Mü
nakalât Vekâletimize sunmuştur. Acaba bu vâ
ki midir? ve Münakalât Vekilimizin telâkkisine 
göre kapo almak haksız bir fiil midir? yoksa 
meşru mudur? 

MÜNAKALÂT VEKİLİ CH. A. F. CEBE-
SOY 'YKonva) — Efendim, arkadaşımızın te
mas ettiği kapo, beynelmilel bir usuldür. Tek
mil dünya gemiciliğinde bu usul tatbik edil
mektedir. Bundan 7 - 8 ay evvel . Denizyolla
rı nizamnamesine böyle bir hüküm konması için 
teşebbüs yanıldı. Biz de tasvip ettik. Şimdi 
Sûrayi Devlete gitmek üzeredir Nizamname ta
dilâtı çıkınca bu usulü tatbika baslıyacağız. 

V. SARIDAL (İstanbul) — Teşekkür ede
rim. 

REİS — Başka söz alan yoktur. Maddelere 
geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler;., Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Pemzyolîan ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı 
masrafları için bağlı (Â) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere-(37 000 000) -lira' tahsisat veril
miştir. 
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Ücretler 8 
BEİS — Kabul edilmiştir. 
Tekaüt, dul ve yetim maaşları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi gereğince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3633 sayılı kanunun 31 nci mad
desi gereğince verilecek tazminat, 
ücret, tahsisat, ikramiye ve saire 
REİS — Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kanun gereğince veri
lecek çocuk zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Matbu evrak ve defterler 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Posta, telgraf ve telefon ücret ve 
masrafları 
REİS —- Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Melbusat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
îaşe masrafları 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tedavi, yol ve saire masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Deniz ve kara nakil vasıtaları 12 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Fenerler, radyofarlar ve kıyı em
niyeti sair tesislerinin her türlü 
masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tahmil ve tahliye masrafları 1 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Fabrika, havuz dok ve atelye-
lerin her türlü ücret ve masraf
ları 4 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Bina, fabrika, atelye, tersane, dok, 
kızak, rıhtım, iskele, fener ve sair 
tesislerin inşa, tamir ve istimlâk 
masrafları 2 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mukannen masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

tara 
154 370 

120 000 

528 

5 000 

800 000 

30 102 

2 500 

185 000 

50 000 

80 000 

33 000 

160 000 

160 000 

160 000 

10 000 

958 000 

250 000 

500 000 

500 000 

500 000 

18 000 

27 000 

— 439 — 



23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 
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35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

Lira 
20 000 

190 000 

5 000 

210 000 

105 000 

10 000 

30 000 

10 000 

90 000 

40 000 

10 000 

Faiz ve acyolar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Kurs masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Passif koruma masrafları 
REÎS — KabuJ edilmiştir. 
Sta.i ve tahsil masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Yabancı mütehassıslar ve tercü
manları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vazife esnasında ölen memur ve 
müstahdemlerin kabir inşa ve 
kazazedelerin iaşe, ilbas, teçhiz 
ve tekfin masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Matbaa ma«raflan 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Telif, tercüme, yazı, neşir ve 
abone, ücret ve masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Hastane ve revir masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Sigorta ücretleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
İş Kanunu gereğinee yapılacak 
tediveler 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
3137 sayılı kanun gereğince Dev
let Denizyolları ve Limanlan 
İşletme Umum Müdürlüğü Te
kaüt Sandığına yapılacak tedi
yeler 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
3530 sayılı Beden Terbiyesi Ka
nunu gereğince yapılacak hiz
metler 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Devlet Reisine ait deniz nakil 
vasıtalarının her türlü yaptır
ma, satın alma ve işletme masraf-
larivle sigorta ücretleri -
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Temsil tahsisatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Gavri melhuz masraflar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Gecen yıl borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1939 - 1942 yıllan borçları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Sosvete şilebin mubayaasına mü
teallik bononun itfa karşılığı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
4229 sayılı kanun gereğince çıka
rılan bononun itfa karşılığı 1 300 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

142 000 

5 000 

794 400 

5 500 

5 000 

25 129 

5 000 

150 000 

P . 
43 

Lira 
3633 sayılı kanum gea*eğinee mül
ga Devlet Limanları İşletme İda
resince çıkanlan bononun itfa 
karşılığı 400 1000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mubayaa olunan nhtımlarm mu
kaveleleri gereğince senelik tak
sit ye obligasyon faizlarjyle itfa 
karşılık ve masraf lan 130 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Hazineye ödenecek fener rüsu
mu 50 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
3023 sayılı kanunun 4 ncü. mad
desi gereğince Hazineye ödene
cek ardiye üereti hissesi 200 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince evrakı nakdiye 
itfası " 3Ö8 471 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İşçi kaza yardım sandıklarına 
yardım 6 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
REÎS — Maddeyi kabul edenler... Rtmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı 
varidatı bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (37 000 000) lira tahmin edilmiştir. 

1 Seferler hasılatı 23-850 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

2 Kılavuzluk ve romorkörcüîük ha
sılatı 170 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

3 Gemi kurtarma hasılatı 255 600 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 Yükleme, boşaltma ve aktarma 
hasılatı 5 350 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

5 Ambar, antrepo ve rıhtımlar ha-

44 

45 

46 

47 

48 

10 

sılatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Tahlisiye hasılatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Fenerler hasılatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
iskeleler hasılatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Fabrika, havuz ve aitelyeler 
sılatı 
REÎS— Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi hasılat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

5 350 000 

40 000 

250 000 

50 "000 

ha-
300 000 

590 000 
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11 Devlet Reisine ait deniz vasıtaları • 

için umumî muvazeneden 794 400 
REİS — Kabul €K3itoi«tir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 
REtS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Devlet Denizyolları ve Liman

ları İşletme Umum Müdürlüğünün 1944 malî 
yılı daimî, menıurları bağlı (€) işaretli ve bu 
kadrolara dâhil memurluklardan ihtisas mevkii 
olanlar (I) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

REtS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.:. Ka
bul edilmiştir, 

MADDE 4. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğünün 3656 sayılı • 
kanunun 19 ncu maddesine dâhil müteferrik 
müstahdemleriyle nakil vasıtaları kadroları bağ
lı (D) işaretli uetvelde gösterilmiştir. 

REtS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

"MADDE 5.— Devlet Denizyolları ve Liman-
lan, İşletme Umum Müdürlüğüne ait vasıtalarda 
parası veya tenzilâtlı ücretle seyahat edecekler, 
.ilişik (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REtS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler.... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğünün, iştigal mev
zuuna dâhil işlerden kanun ve tarifelere göre 
tahsil edilmekte olan varidatın 1944 malî yılında 
da tahsiline Umum Müdürlük mezundur. 

REtS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir.' . ' . . ' . • 

MADDE 7. — Aşağıda yazılı, fıkralarda gös
terilen hizmetlerden her biri .için senesi.bütçesine 
konan tahsisat kâfi gelmediği takdirde ilâveten 
sarfına lüzum hâsıl olacak miktarı tediyeye U-
mum Müdürlük mezundur.; Bu suretle husule 
gelecek tahsisat farkı hesabı katide gösterilir: 

A) [Mahkeme harçları; 
B) İrat getiren emlâkin vergi ve resimleri; 
C) Greri verilecek paralar; 
D) Tekaüt, dul ve yetim maaşlari. 
REtS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 

arâediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...Mad
de ikabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Üç milyon liraya kadar muh
telif mevat ve işletme malzemesi stoku yapmağa 
ve bunun için mevcut nakdi kafi gelmediği tak-. 
dirde Münakalât Vekâletinin tasvibiyle iki mil

yon liraya kadar kısa vadeli istikrazlar akdine 
veya bankalar nezdinde hesabı cariler açtırmağa 
Umum Müdürlük, bu istikrazlar ve hesabı cari
lere kefalet etmeğe de Maliye Vekili mezundur. 

REtS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

I MADDE 9. — Yeni hatlar ve iskeleler ve 
acentelikler açılması, sefer ve gemi adedinin 

j artması, iş ve sipariş hacimlerinnin genişlemesi, 
I malzeme fiyatlarının yükselmesi gibi iktisadi ve 

ticari sebepler dolayjsiyle bütçedeki işletme ve 
personel tahsisatı kâfi gelmediği ve derhal mun
zam tahsisat istihsaline de imkân bulunmadığı 
takdirde işüetme faaliyetine halel gelmemesi için 
varidat fazlasından karşılanmak ve ilk içtimada 
Büyük Millet Meclisinin tasdikına arzedilmek 
suretiyle İcra Vekilleri Heyetinin tasvibiyle 
masraf bütçesinin .1, 16, 17, 18, 19 ve 20 nci fa
sıllarına -tahsisat ilâvesi caizdir. 

REtS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler...-Etmiyenler... Mad-

" de kabul edilmiştir. 
ı MADDE 10. — Ücret ve yevmiyeleri muvak

kat müstahdemler ücreti tertibinden verilmek 
I üzere aylık maktu ücretle veya yevmiye ile mu

vakkat memur ve müstahdem tâyin ve istihda-
! mma Umum Müdürlük mezundur. 

REtS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Muayyen tarifeli vasıtalarla 
seyahat eden yolculardan alınacak nakliyat res
mi hakkındaki 472 sayılı kanuna müzeyyel 2030 
sayılı klorunun birinci ve biletler üzerinden nak
den istifa olunan damga resminin malsandıkları-

, na teslimi hakkındaki 3478 sayılı kanunun 12 nci 
ve 4109 sayılı asker ailelerinden muhtaç olan
lara yardan hakkındaki kanunun dördüncü ve 
4375 sayılı Belediye vergi ve resimleri kanununa 
ek kanunim ikinci ı maddeleriyle • tâyin edilen 45 
şer günlük müddetler Devlet Denizyolları ve Li
manları İşletme Umum Müdürlüğü için 75 şer 
güne çıkarılmıştır. • • ' . « • • . . " • 

REtS— Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum- Kabul edenler,.. Etmiyenler... Şa-

I bul edilmiştir. 
MADDE 12. — İdareye ait fabrika, atelye 

ve iş yerleriyle tahmil ve tahliye işlerinde >top-
.lu olarak çalışan işçilere ve müstahdemlere 
(bu iş yerlerinde çalışan memurlar dâhil) çalış
tıkları günlerde ve günde bir, defa olmak üze
re parasız yemek verilir. 

V. SARIDAL (İstanbul) — Bu maddede ge
milerde çalışan tayfalara ekmek verileceğinden 

[ bahşedilmiyor. Acaba deniz kanunlarına ve usul-
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lerine göre gemilerde çalışan tayfalara yemek 
verilmiyecek midir? * 

MÜNAKALÂT V. Gl, A. F. CEBESOY 
(Konya) — Nizamnamede buna ait ayrıca bir 
hüküm vardır. Buna müsteniden bunlara da ye
mek verilmektedir. 

V. SARİDAL (istanbul) — İkinci bir nokta: 
topluca çalışan işçilere verilir diyor. Meselâ iki 
kişi veya iki üç kişi çalıştığı zaman yemek verile
cek mi, verilmiyecek mi? Yani bu topluca keli
mesinin hudud ve şümulü nedir? 

MÜNAKALÂT V. Gl. A. F. CEBESOY 
(Konya) — Yemek hazırlanması mümkün olan 
vaziyetlerde topluluk var demektir. O halde ye
mek verilir. Mümkün olmayacak derecede az işçi 
çalışıyorsa topluluk vasfı tahakkuk etmediğinden 
yemek verilmesine de imkân yoktur. 

V. SARİDAL (istanbul) — O halde aynen 
diye bir fıkra lâzımdır. 

REİS — Şif ahi teklif olduğu için reye koy
makta riyaset mazurdur. Başka mütalâa olmadı
ğına göre maddeyi aynen reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13. — Malzeme, nakil vasıtalariyle 
İşletmeye ait her türlü makine, alât ve edevat 
satın alınması ve inşaat yapılması için senesi 
bütçesinin taallûk ettiği tertiplerdeki tahsisa
tın yansını geçmemek üzere ve Münakalât Ve
kâletinin izniyle gelecek yıllara geçici tâah
hütlere girişmeğe Umum Müdürlük mezundur. 

RElS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum: Kabul buyuranlar . . . Kabul et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Devlet Denizyolları ve Li
manlan işletme Umum Müdürlüğü Münakalât 
Vekâletinin izniyle üç yılı geçmemek üzere ge
lecek yıllara geçici icar ye isticar mukaveleleri 
akdedebilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum: Kabul buyuranlar . . . Kabul Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Bu kanuna bağlı (A) işaretli 
cetvelin 26 ncı faslının 2 ve.3 ncü maddelerine 
mevzuu (112 000) lira tahsisat, bir taraftan 
1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (B) işaretli cetvele irat, diğer taraftan 
(12 000) lirası aynı kanuna . bağlı (A) işaretli 
cetvelin Maarif Vekâleti kısmının.567 nci fas
lının birinci maddesine, ve (100 000) lirası da 
Münakalât Vekâleti kısmının 686 ncı faslının bi
rinci maddesine tahsisat kaydolunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum: Kabul buyuranlar . . . Kabul etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Masraf tertiplerinden yapı
lacak sarfiyata ait formül, bu kanuna bağlı 

(E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 

arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Kabul etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — Bu kanun i Hazirfan 1944 
tarihinden mer'idir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum: Kabul buyuranlar . . . Kabul et
miyenler . . .Kabul edilmiştir. 

MADDE 18. — Bu kanunun hükmünü icra
ya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Kabul et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

• Kanunun heyeti umumiyesini açık rey ile 
reyinize arzediyorum. 

6. — Devlet Demiryo$arı ve Limanları /$-
letme Umum Müdürlüğü 1944 malî yık Bütçe Ka
nunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbtdası 

(1/203) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? 

K. BERKER (Uîlfa) — Muhterem arkadaş
lar, Devlet Demiryolları Umum Müdürlüğü büt
çesini' tetkik ettim. Masraf bütçesinin 130;161.600 
lira, varidat bütçesinin de aynı miktarda oldu
ğunu gördüm Ticari usullere göre idare edil
mekte olan Devlet Demiryollarımızın masrafa 
nispetle daha fazla varidat temin etmesini bek
lerdi^ Çünkü, nakil işi bir ticari muameledir. 
Demiryolları bir ticaret şirketi tarafından işletil
miş olsaydı şüphesiz bir çok temettüler temin 
edebilirdi. Fakat bunu arzetmekle zannolunma-
sın ki, demiryollannın Devletleştirilmesi aley-
hindeyim. Hayır, böyle bir düşüncem yoktur. 
Yalnız böyle ticari bir işin varidatının ancak mas
rafı karşılayabilmesinin ne gibi sebeplere müste
nit .olduğunu anlamak istediğim için bu cihete te
mas etmiş bulunuyorum. 

Devlet Demiryollarımız bir işletme nizani-
namesiyle işletilmektedir. Bu nizamname Ru
meli şimendiferleri işletmesi hakkında tatbik e-
dilmekte olan bir nizamnamedir. Bu nizamname
nin 20 nci maddesinde; nakledilmek üzere Dev
let Demiryolları İdaresine teslim olunan eşya
nın yolda şu veya bu sebepten dolayı kaybolması 
halinde verilecek tazminat miktarı gösterilmekte
dir. Bu tazminatta zayi olan eşyanın sıkleti 
nazara alınmak suretiyle tâyin olunur. Bu su
retle idare eşyanın beher elli kilogramına mu
kabil madde; tadil edilmezden evvel zanne
dersem 250, madde tadil edildikten sonra en 
çok 250 kuruş tazminat vermektedir ki, kaybo
lan eşyanın mahiyetine göre bu tazminatın bir 
çok hallerde eşyası kaybolan kimsenin, zararı-

[1] 131 sayılı basmayazı zaptın somundadır. 
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nı telâfi edecek mahiyette olmadığı tebarüz 
eder. Ağırlığı fazla, değeri az olan eşya için 
verilecek bu tazminat şüphesiz zararı karşıla
mağa yetebilir. Fakat ağırlığı az, değeri çok 
olan eşyanın ziyamda verilecek tazminat gön
derenin zararını karşılamaktan çok uzaktır. 
Temyiz mahkemesi Ticaret dairesinde vazife 
görürken bu gibi hâdiselerle karşılandıkça elem 
duymakta idim. Fakat Kara Ticaret kanunu
nun maddei mahsusası gereğince, Devlet Demir-
miryolları münakale işlerinde işletme nizam
namesi tatbik edilmesi mecburi olduğundan 
biz de zaruri olarak nizamnameden ayrılmıyor
duk. Binaenaleyh, demiryollarımız, Devletleş
tirilmiş olmasına ve işletme nizamnamesinin 20 
nci maddesinin bugünkü hal ve şekliyle tatbik 
edilmesi, nakli Devlet Demiryolları ida
resine tevdi edilmiş olan kıymetli eşyanın zıyaı 
halinde büyük zararlar doğurabileceğine ve 
Devlet- ticari bir iş deruhde etmiş olmakla bera
ber bir ticaret şirketi gibi sırf kâr temin etmek 
maksadını istihdaf edemeyip aynı zamanda fert
lerin menfaatlerini de gözetlemekle mükellef 
bulunduğuna göre çok eski ve hattâ demode 
olan işletme nizamnamesinin tadili lâzımgel-
mekle beraber bu nizamnamenin baştan nihaye
tine kadar tadiline intizar edilmekzisin şimdi
lik 20 nci maddenin tazminata taallûk eden fık
rasının tadil edilmesini bilhassa Münakalât Ve
kilimizden rica ediyorum. 

î. ARUKAN (Eskişehir) — Sayın arkadaş
lar, Bütçe Encümeninizin bir kaç senedenbe-
Tİ. bütçe raportörü arkadaşlarımızın verdiği 
raporları bütçe ile tab ve tevzi ettiklerinden 
dolayı son derece müteşekkirim. Raportörlerin 
raporlarını okuduğumuz zaman ne kadar de
rin görüş ve tatbikatta bulunduklarını anlıyo
ruz. Bunun için ben de sözlerimi yalnız rapor
tör arkadaşım Süreyya Anamur'un yazdığı ra
pora istinat ettireceğim. Bu raporlar doğrudan 
doğruya bize bu gibi müesseselerin vaziyeti 
hazırası, istikbali ve vaziyeti maliyesi hakkın
da tamamiyle malûmat vermeğe kâfi geliyor. 
Raporun 31 nci sayfasını okursak görürüz ki, 
1940 malî senesi içinde 20 milyon trenkilomet-
re nakliyât yapıldığını zikrediyor. 1942, 43 
senelerinde de aynı vaziyetteymiş. Trenkilo-
metrik demek, bir trenin bir kilometre gitmesi 
demektir. Yani seyrüseferin bir ölçüsüdür. Hal
buki son senelerde hepimiz biliyoruz, mevcut 
edevatı muharrike ve müteharrike yani loko
motif ve vagonlara aşağı yukarı % 20 ye ya
kın bir ilâve vardır. Yani 100 den fazla ma-
kina ve binlerce vagon ilâve olunmuştur. Bu-
na mukabil tabii nakliyatın artması yani tren-
kilometrik miktarının artmasını beklemek hak
kımızdır. Rapor bize sarahaten gösteriyor ki, 
bu olmamıştır. Acaba eski vaziyete göre bu 
nakliyatın azalması neden ileri geliyor î Bu
nun üzerinde raportör arkadaşım, vazıh bir 

izahat vermemiştir. Bu nakliyat acaba idari 
mi? yoksa teknik cepheden mi azalıyor? bunun 
hakkında raporda bir izahat yoktur. Bu nakli
yat azalması. raporu iyice tetkik edecek olur
sak sebebi iki şekilde izah olunuyor. Birisi, 
kömür kalitesinin bozulmuş olması, ikincisi, 
balast noksanının % 47 yi bulmasıdır. Bütün 
hatlarda .7 milyon metre mikâbı balast olması 
lâzım gelirken bunun üç milyon azaldığını göste
riyor. Demekki hattın daimî bakımı azalmış 
ki, bu sürate tesir eder. Hattın kabiliyetini 
arttırmak için lokomotiflerin hamulesi ve sü
ratinin artması lâzımdır. Seyrüseferin azalma
sının bu sebeplerden ileri geldiğini anlıyorum. 

Asıl mevzuübahis etmek istediğim nokta 
başkadır. Bunu da bilhassa Münakalât Veki
linden ve Hükümetimizden rica ediyorum. Büt
çe müzakereleri sırasında muhterem Ticaret 
Vekili beyanatında buyurdular ki, bu sene 
cebrî mubayaa yapmıyacağız. Vukubulan bir 
suale cevap olarak ta halkın, eşhası hususiye-
niri Devlet vesaitiyle hububat .nakline bu se
ne de müsaade etmiyeceğiz. Diğer taraftan 
muhterem Başvekilimiz dünkü beyanatlarında 
elimizde 300 bin tondan fazla hububat olduğun
dan bahis buyurdular. Bu demektir ki, halen 
Ofisin elinde bulunan ambarlar doludur. Yeni 
mahsul çıktığı zaman bu şikâyetler daha çok 
artacaktır. Çünkü muhterem Ticaret Vekili 
buğdayı 27 kuruştan indirmiyeceğini söyledi. 
Serbest mubayaa devam edecektir demektir. 
Bunun için de Ofis ambarlarının boş olması lâ
zımdır. Aksi halde halk ve müstahsil çok fena 
vaziyete düşecektir. Onun içiri Münakalat Ve
kilinden bilhassa ricam şudur : Halen Devlet 
Demiryolları nakliyat ' bakımından en hafif 
bir devridir. Bu, bir iki ay devam ettikten son
ra pancar gibi ve yeni mahsul ve saire gibi yeni 
nakliyat çıkacaktır. Bu zamandan istifade ede- • 
rek Ticaret Vekâletiyle müştereken mevcut am
barları, hububatı kendisine kâfi gelmiyen mm-
takalara sevketmek suretiyle şimdiden bu am
barların boşaltılmasını ve ilerde ambar buhranı 
olmaması için tertibat alınmasını rica ediyo
rum. 

Filvaki bu mesele Ticaret Vekiline aittir. Fa
kat münakalâtın tanzimi bakımından Münakalât 
Vekili ile <İe alâkadardır. 

İkincisi raporu tetkik ettiğimiz zaman da malî 
durum ve tarifeler meselesini biraz ehemmiyetli 
gördüm. Bunun için de bir kaç kelime söylememe 
müsaadenizi rica ediyorum. Devlet Demiryol
ları, işletme masrafları varidatiyle kapatan bir 
müessesedir. Her ne kadar mevcut Teşkilât ka
nununda Devlet Demiryollarına tecdit sermayesi, 
ihtiyat-sermayesi ayrılacaktır diye mukayyet ise 
de şimdiye kadar böyle bir sermayenin ayrılıp 
ayrılmadığından da malûmattar değilim. Yalnız 
pekâlâ bilirsiniz ki hayat pahalılaşti, Bu hayat 
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pahalılaşmasının Devlet Demiryollarına da üçte 
iki nispetinde intikal ettiği yani işletme masra
fının arttığı muhakkaktır. Binaenaleyh Devlet 
Demiryolları masrafının fazla olması pek tabii
dir. Lâkin diğer cihetten Devlet Demiryolları nak
liyatının dörtte üçünün askeriye ve Devlet mües
seseleri nakliyatı teşkil ettiğini tahmin ediyorum. 
O halde bu mesele üzerinde gayet esaslı bir su
rette durmak icabediyor, rapordan anladığım 
budur. Askerî nakliyat esas tarifenin 1/3 ü ile 
yapılır, Devlet müesseselerinden bazılarının hu
susi ve sabit tarifeleri dolayışiyle nakliyat eski 
tarife üzerinden; daha doğrusu maliyetten çok 
aşağı fiyatla^ hattâ yan fiyatına yapılır. O hal
de hayat pahalılığı dolayışiyle işletme masrafı 
arttıkça hu artış askerî ücretler 1/3, bazı Devlet 
müesseseleri nakliyatı sabit olması ' dolayışiyle , 
eşhası hususiye nakliyatı ücretleri daha fazla 
artmaktadır. Bundan dolayıdır ki, tarifeler ha
yat pahalılığından daha yüksek olarak yüksel
mektedir, yani nispeti daha yüksektir. Çünkü 
bir kısım maliyetten daha naklediliyor. Rapor
tör arkadaşımın raporu bunu gayet iyi belirt
miştir. Senevi Devlet Demiryollarının ziyanının 
26,5 milyon liraya baliğ olduğunu göstermiştir. 
Bunun 11 milyon liralık kısmı askerî nakliyat 
içindir. Dünyanın her yerinde bu gibi nakliyat 
sülüsle yapıldığına göre buna denecek bir şey 
yoktur. Fakat bunun ihtiyat sermayeden karşı
lanması lâzımgelirdi. ihtiyat sermaye olmama
sından dolayı tarifeye intikal etmesi lâzırogel-
mektedir. Lâkin nısıf fiyatla yapılan nakliyat 
dolayışiyle senede 16 milyon lira gibi bir ziyan 
yapılmakta ve bu da doğrudan doğruya eşhası 
hususiye nakliyatı tarifelerine intikal ettirilmek
tedir. Bu da halkın son derece ziyanına olmak
tadır. Halen tarifeler üzerinde yaptığım tahki
kata göre 1942 senesine nazaran bu tarifelerde 
% 150 bir artış vardır. Yani 100 kuruşa gidile
cek bir yere 250 kuruşla gidilmektedir. Bunun 
daha fazla artmağa tahammülü yoktur. Şimdiye 
kadar Devlet Demiryolları harpten evvel yaptığı 
stokları kullandığından dolayı işletmesini nis
peten halihazır hayat pahalılığından hâsıl ola--
cak zamdan daha aşağı bir seviyede tutmuştur. 
% 150 zam olmasına rağmen bugünkü hayat pa
halılığına göre değildir. . 

Çünkü ambarda eski fiyata aldıkları stokları 
sarf etmiştir. Lâkin bundan sonra da raportör ar
kadaşımın, ambarlar bahsinde bildirdiği gibi 
ambarın stok fiyatları artmıştır. Binaenaleyh bıı 
stok fiyatların artışı, işletme masrafını artıraca
ğından dolayışiyle tarife tarikiyle tekrar halka 
intikal edecektir- Yani tarife yükselecektir. în-
şaallâh tarife yükselmez, lâkin görülüyor ki yük
selmesinde mecburiyet hâsıl olacaktır. Halbuki 
tarifeler bugün haddi gayeye Vâsıl olmuştur. 
Onun için maliyetinden aşağı nakliyat yapılma- • 
m#sî Jâzıindjr. Ğuniui Hükümetçe, teminini rica 

ediyorum. Zaten Bütçe Encümenimiz de bu me
sele üzerine • temas etmiştir. Yalnız onun teması, 
vekilin böyle bir salâhiyeti var mı, yok mu nok-
tasmdalır. Halbuki benim temasım bilhassa Dev
let Demiryollarının maliyette aşağı hiç bir vakit 
nakliyat yapmaması merkezindedir. Benim te
mennim budur. 

Münakalât Vekilinden üçüncü bir ricam var, 
Malûmu âliniz bu gibi müesseselerde bir çok 

kazalar olur ve bu kazalarda bir çok vatandaş
ları maatteessüf kaybederiz. Ricam bunlara veri
lecek tazminat meselesi hakkındadır. 

Şimdiye kadar Devlet Demiryollarından bu 
gibi kaza neticesi malûl kalanların veyahut bu 
kazalar sonunda ölenlerin vârislerine âzami 500 
lirayı geçmemek üzere bir tazminat tesbit edil
miştir; Bu, 1340 senesinde tesbit edilmişti. O za
man paranın bir kıymeti vardı. 

H. SAKA (Trabzon) — Yine var, yine var. 
t ARUKAN (Devamla) — Vergiler de bu 

kadar ağır değildi. Bugün 500 lira çok cüzi bir 
miktardır. Selefleri zamanında, muhterem Inee-
dayı Nafia Encümeninde Münakalât Vekili sıfa-
tiyle bunu arttıracaklarını vâdetmişlerdi, artırıp 
arttırılmadığmı bilmiyorum, lâkin işittiğime na
zaran henüz arttırılmış değildir. Bunun münasip 
bir miktara hiç olmazsa 1500 - 2000 lira gibi bir 
miktara çıkarılması zaruridir. 

Bunu rica ediyorum. 
Muhterem Vekilden bir ricam daha var. Bu, 

bilhassa harp sonrası içindir. Nafıa bütçesi mü
zakeresi sırasında bütün arkadaşlar haklı ola
rak ' mıntakai intihahiy elerine şimendifer iste
diler. Tabii bu talep çok yerindedir. Fakat ic
rası çok uzun zamanlara mütevakkıftır. Bunun 
yerine Münakalât Vekâletinin münasip göreceği 
hatlar üzerine şimdilik birer otobüs servisinin 
teminini rica edeceğim. Halen Trabzon - Erzu
rum - I r a n hududu üzerinde bu otobüs servisi iş
liyor. Bu servislerin meselâ Narlı - Gazianteb 
arasında da işlemesi bu gibi vilâyetleri şimendi
fer istasyonlarına bağlıyan yerlerde tesis edi
lirse ki, harp sonrası için buna zaruret görüyo
rum, bu şimendiferler tesis olununcaya kadar 
bir çok ihtiyacı temin etmiş olacaktır. Onun için 
harp sonrası nakliye programı hazırlanırken 
Muhterem Münakalât Vekilinin ve dolayışiyle 
Demiryollar idaresinin bu hususu da-düşünerek 
şimdiden birtakım programlar hazırlamasşnı rica 
ederim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

KEÎS — Devlet Denizyolları. İşletme bütçe
sine rey vermiyen varsa lütfetsinler. 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
R .R. ESEN (Sülrcl) — Arkadaşlar, Devlet 

demiryolları bütçesini gözden geçirirken bu ida
renin • mesaisinin memnuniyet verici oduğunu 
görmekteyim, idare; 1943 senesi zarfında en zi
yade, balast üzerinde durmuştur. Seyrüsefer
de şimendifer nakliyatını. âza.mi 'teminatla- ma* 
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halline yetiştirmek istiyor. 123 000 kilometre
lik «ferşiyat yapmıştır. Aynı zamanda bu müd
det zarfında 121 000 traversi tecdit etmiştir-. 
Yine muayyen sene zarfında geçen senelere nis
petle % 50 müteharrik ve muharrik surette kuv
vetlere bu sene zam vardır. Yoldan çıkan trenr-
ler % 8 ze inmiştir. Bütün bunlar sırf idarenin 
disiplinli hreket etmesinden ve bu işlerde çalış
tırmak üzere gayet iyi eleman seçmesinden ile
ri gelmişti*; 

Bu İdare aynı zamanda bu. sene içinde per
sonelinin ibate, iaşe ve giyim noktasından da 
gayet iyi bir surette hareket etmiştir. Bu idare 
bunu yapmakla kendisine bağlı olan memur
ları, personeli orada tutmak için onları tatmin 
lüzumunu derpiş etmiş demektir; Aynı zamanda 
bu idare kültür işlerinde de çok faydalı mesai 
sarf ediyor. Sonra bazı istasyonlarda çok çocuk
lu memurlar için, onların aileleri için pansiyon
lar açmıştır. Bu meyanda Eskişehir'de bir pan
siyon açmış bulunmaktadır. Bu müessese diğer 
taraftan personelinin sıhhi vaziyetini de ele al
mış bulunmaktadır. Meselâ gördüğünüz veçhile 
burada modern bir hastane açmıştır ki hakika
ten mühimdir. Bu hastane Amiral Fahri Engin 
zamanında başlamış ve halen ikmal edilmiş bu
lunmaktadır. Bu hasenede çalışan kıymetli dok
torlar var. Bunu arzptmekle beraber şunu da te
menni ediyorum: Kadrosu geniş olan hasta
neye ilâveten bir pansiyonu açarlarsa orada da 
Numune hastanesine gelen ve yataksızlıktan do
layı yer bulamıyan bir kısım ahaliye de bakabilir. 
Bu ciheti Umum Müdür Cemal Hidayet Sertel 
arkadaşımızdan rica etmek isterini; Ayni zaman
da bu müessese. geçen sene Almanya'ya cer 
idaresinden 30 kişi, İsviçre'ye 20 kişi gönder
miştir. Gene yol işleri için İsviçre'ye 7 kişi gön
dermiştir. Bu sene de aynı tahsisatı almakta
dır. Bunları tebarüz ettirdikten sonra bu ida
reden bir şey istiyeceğim: Bunu tenkit olarak 
değil, bir hakikat olarak, bir halk hükümeti 
olmak itibariyle rica edeceğim. Kâzım Berker ar
kadaşım da temas ettiler. 

Bu işletme nizamnamesi 1876 da Rumeli de
miryolları kurulduğu zaman vücude gelmiş bir 
nizamnamedir. Bu nizamname Nafıa Nezaretin
de Monden isminde bîr Fransız müşavir tarafın
dan şu suretle yapılıyor: «Bu işletme nizamna
mesi tetkik edildi. Canibi Saltanatı Seniyeden 
tasdik edildikten sonra mevkii tatbika konulabi
lir» Aynen bu ibare yardır. Şimdi -modrn olan bu 
işletmede bu nizamnamenin hali hazırda böyle 
güzel iş gören bir müessesede yer almasını kati
yen düşünemiyorum. Bunun hakkında Gene
ral Cebesoy izahat verirse çok memnun olurum. 
Bu nizamnamenin aksaklıklarını arzedeyim. 
Malûmu âliniz bu idare halk idaresinnin bir te
şekkülü olmak itibariyle bu teşekkülün halk ile 
müt^ng^ır bir surette gitn^^mrltreti.. vardır. 

Şimdi tren kazalarının adedi azalmıştır. Lâkin 
bir kaza vukuunda iki katagori vardır. Bir hak 
bir ide rballç* vardır. Halkın kazadan müteessir 
olmasından dolayı adliye ve bu idare harekete 
gelir, mevzuatı kanuniye dairesinde müsebbip 
cezalandırılır. Lâkin bu ceza meselesi vicdanı 
âmmeyi tatmin etmez. Bir ailenin reisi ölmüş
tür, bir aile bîr uzvunu kaybetmiştir. Bunu kar
şılamak lâzımdır, işte bu işletme nizamnamesin
de bunun yeri yoktur. Bunu düşünmek lâzımdır. 
Çünkü verilen ceza bir senedir, iki.sene. Lâ
kin bu tatmin etmez. Her ne kadar hukukçular 
para mevzuunu gayri ahlâki addederlerse de bu 
yerinde değildir. Malûm, ölenle ölünmez derler, 
zamanla acı kaybolur, fakat maddi ıstırap, kay
bolmaz. Bu ıstırabı bu millet karşılamak lâ
zımdır. ve bu maddeye de bunun konması lâzım-
dır. 

ikinci mesele; personel meselesi: Bunun hak
kında izzet Arukan arkadaşım söylediler. Bu, 
düşündükleri kadar yüksek bir şey değildir. 
Çünkü zannedersem 1937 senesinde yapılan bir 
kanun lâyihasında tazminat meselesi mevzuuba-
his olmuştu. Bu tazminat iki şekle ayrılıyor. 
Kaza kısmı, ölüm kısmı. Kazada % 60, ölümde 
% 70 bir senelik maaşını veriyorlar. Meselâ elli 
lira alan bir adama 500 liraya yakın bir para 
verilecek. Bir aileyi üç nüfuslu kabul edesek ay
da 15 lira ailesinde, yedişer buçuk lira çocuklarına 
verilecektir, bu da formaliteye tâbidir, öyle ko
laylıkla olmuyor. 

Çünkü bunlar tekaüt sandığına terkettikleri 
î aidattan alıyorlar. Böyle olduğu için rapor fa

lan bir çok şeyler lâzım oluyor. Sonra bunların 
bir idare heyetleri vardır, idare heyetleri bun
lara itiraz ediyor,' Şûrayı Devlete gidiyor. Bu 
para da gayet zayıftır. Bunu da ikmal etmek 
zarureti vardır. 

Simdi arkadaşlar; şimendiferlerde eşya nakli 
insan naklinden daha teminatlıdır. Çünkü kay
bolursa tazmin ettirilir. Fakat şimendiferde git
tiğimiz vakit bir cam kırsak, bir küvet kırsak der-
hal tazmin ettirirler. . Fakat sırtımızdan pal-
tumuz çalınır ona hiç bir şey yoktur. Geçen sene 
mebus arkadaşımız Hadi Beyin 3 000 lirası ça
lındı, hiç bir şey yapılmadı. Bu köhne bir şey
dir. Bu işi de memleket ölçüsünde yürütmek 
lâzımdır. Şimendiferlerde bir şey çalındı mı bu 
zararı ispat etmek zarureti vardır. Kanun böy
ledir, Zararı ispat etmesi lâzımdır. Mevzuatı 
umumiye bunu icabettirmektedir. 

Şimdi deli olan bir adam cezaya ehil değildir. 
. taarruz eder, ona kanun bir şey diyemez. Şimdi 
tasavvur, edin, bir makinist yolcu götürüyor. Gider
ken yolda bayıldı, yahut deli oldu. Tabii bundan 
yolcuİann heyeti umumiyesi müteessir olur. Onda 
bunun kabahati yoktur. Kanunda buna tehlikeli 
mesuliyet .diyorlar.. Bu yalnız bizde Kanunu Me-
deniye m,ŞJjapğym J^u&ünş gjrjöişfcjr.. 
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Lâkin bu hükmün bugün nizamnamede yeri 

yoktur. Halbuki bütün bu vaziyetleri tetkik. 
edipte bunu o nizamnameye koymak zamanı 
gelmiştir. Bunu arzetmek isterim. Çünkü mo
dern bir memlekette böyle bir demir ağ örüldü
ğü zaman bunlar düşünülmüş ve bu gibi teh
likeli zararlar nizamnamenin içine konmuştur. 
Bundan mutazarrır olan bir kimseye Devlet, 
şirket, kumpanya, her ne ise, bir tazminat 
vermektedir. Bu hususta bir misal arzedeyim: 
Bugün şimendüf er giderken yüz metre öte, de 
bir harmana bir kıvılcım düşer ve orasını yakar. 
Tabii bunun bir mevzuatı vardır. Bundan ne 
makinist, ne kondoktör, hiç bir kimse mesul 
değildir. Lâkin o kıvılcım sıçramış ve filân va
tandaşın harmanındaki buğdayının yanmasına 
sebep olmuştur. Bunda bir mesul aramak lâ- . 
zımgelir. Belki talimatnameye göre bu zarar 
tazmin edilecek. Köylü gidecek, müracaat ede
cek ve bu idare bu zararı tesbit edecek ve ni
hayet bu zarar tazmin edilecek. Fakat halk bu 
gibi kanunları, bu gibi teşekküllerden istemek
tedir. Bununla bir vazife ödenmiş olur. Ar-
zettiğim noktalar bunlardır. Bu idarenin bir 
kontrol memurları var, cidden şayanı takdir
dir. Bunlar eski memurlardır, disipline çok 
riayetkardır, adedleri 25 kadardır. Esefle kar
şılarım ki, o kadar tatmin edilmiyorlar. Muh
telif işletmelere yayılmışlardır. Beş altı gün 
trenlerde gider, gelirler. Bunlara yevmiye 125 
kuruş veriyorlar, ihtimal % 50 ilâve edildi. 
Bu para iaşelerini bile karşılamaz. Bunun için 
çok rica ediyorum, • vagonlide giderlerse mali
yet fiyatı ile iaşesini temin etmiş olsunlar. Çün
kü bunlar gayet kıymetli elemanlardır, eskidir
ler, disiplini muhafaza ederler. (Alkışlar).' 

Bir de bunlarda (Alkışlar) bir garaiplik 
vardır. Şayanı dikkattir, Kayaşa gittiğim va
kit tetkik ederim, h'atçavuşu 75 kuruş alır. Me
muru 60 lira alır. Bir parça düşünelim; her
halde memurun hiç olmazsa iptidai tahsili var. 
Lâkin hatçavuşunun halihazır yazısı bile yok
tur. Benim mâruzâtım bu kadardır. (Alkışlar). 

R. SOYER (Urfa) -r- Efendim, Devlet De
miryolları İşletme Umum Müdürlüğünün bu
gün tetkik edilecek bütçesini ve esbabı mu
cibe lâyihasını tetkik ettim. Bu esbabı muci-
be lâyihasının 13 ncü sayfasının son kısmında 
hatların üst yapılaraının bakım ve tecdidi işle
rinden bahsediliyor. Yüksek müsaadeleriyle 
bunun bir kısmını okuyorum: 

(1943 yılında 7 - 8 liraya malolaıi bir tra
versin 1944 yılında asgari 15 liraya tedarik edi
lebileceği, anlaşılmış bulunması itibariyle mez- • 
kur tahsisatın kifayet etmiyeceği tabiidir) ̂  de
niliyor. Daha aşağıda (Ahşap traversle inşa 
edilmiş olan yeni hatların traverslerinin yeni
lenmesine mecburiyet bulunmakta olduğundan 
önümüzdeki yıl başlıyacak plan bu ameliyeye 
mütaakıp yil)arda da devamT.olunacaktır.•• 

Binaenaleyh, geçen sene yeni hatlarda mev-
zuubahis bulunmıyan travers tecdidi işinin bu 
seneki yol malzemesi ihtiyacını arttırmış ol
ması itibariyle bu nevi masrafın da artmasını 
zaruri kılmaktadır) denilmektedir ve traversler 
için bütçeye 1,5 milyon lira konmaktadır. 

Bu yazılardan anlaşılıyor ki, henüz içinde 
bulunduğumuz 1943 malî senesi zarfında De-

miryollar idaresince hatların tamiri için muba
yaa edilen ahşap traverslerin bir tanesi 7 - 8 
liraya alınabilmiş, ve girmekte olduğumuz 1944 
senesi içinde lâzım olacak ahşap traverslerden be
herinin 15 liraya alınabileceği anlaşılmıştır. Yi
ne bu yazılardan anlaşılıyor ki, yeni yapılan 
hatlar üzerindeki.ahşap traverslerin tecdidi şim
diye kadar mevzuubahis olmamış ise de önümüz
deki 1944 senesi içinde bunların da kısım kısım 
tecdidine başlanacaktır ve bu maksatla alınacak 
yeni traverslere karşılık olmak üzere bütçeye bir 
buçuk milyon lira ilâve olunmuştur. 

Efendim, malûmu âlileri bulunduğu üzere 
hatlarda kullanılan traversler iki tarafa boydan 
boya konan rayları karşılıklı olarak birbirlerine 
mesafe mesafe bağlamak ve o sayede iki sıra ray 
arasındaki açıklığı muhafaza etmek için kulla
nılır ve bu traversler ya demir veyahut ta ah
şaptan yapılır. Memleketimizde inşa edilmiş 
bulunan hatlardan Aydın hattı ile Eskişehir -
Ankara kısmı dâhil olmak üzere Bağdat hattın
da ahşap ve İzmir - Kasaba ve temdidi demir
yollarında ise demir travers kullanılmıştır. Cum
huriyet devrinde yapılan yeni hatlarımızda dahi; 
demir travers kullanılagelmekte idi. Fakat res
mî müessesat tarafından kabmiyo alımının tan
zimine matuf tedbirler hakkındaki 4 . XI I . 1929 
tarihli İcra Vekilleri heyeti kararnamesinin 
dördüncü maddesi; Devlet demiryollarında de
mir travers için yeniden taahhüde girişilmesini 
ve gerek Devlet ve gerekse imtiyazlı demiryol-
lar tamiratında ahşap travers istimal olunması
nı âmir bulunduğundan bu karara göre icabe-

den tetkikin yapılarak memleketimizde meşe, 
çam ve saire gibi ağaçlardan istihsal olunan 
keresteler birçok işlerde ve sanayide kullanıl
dığı cihetle pahalıya mal olduğundan demir 
yollarımız^ lüzumu olan traverslerin daha zi
yade mahalli sarfı az olan kayın ağaçlarından 
imal ettirilmesi ve bunların dayanma müddetle
rinin tezyidi için de Derincede bir enjeksiyon 
fabrikası yapılarak kreozotla en j ekte edilmesi 
takarrür etmiş ve bu esaslara göre 1930 sene
sinden itibaren hatlarımızda demir travers is
timali terkedilerek ahşap travers kullanılması
na başlanmıştır. 

Ahşap traversle demir traversi kısaca muka
yese ettikten sonra mütalâamı arzedeceğim. 

1. Normal ebaddaki ahşap traversler enj ekte 
edilmeden evvel 80 kilo ve iyi bir •enjeksiyonla. 
iyice vavsati 16, kilo kreozot zerkedüdilrten sonra 
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§6 kilo kadar gelir. Halbuki demir travers 62 
kilodur ve fabrikadan geldiği gibi kullanılır. 
Binaenaleyh hatlara ray döşendiği sırada demir 
.traversi bir amele sırtına alıp kolayca ğorütebil-
diği halde ahşap travers 95 kilo kadar geldiğin
den ancak iki-amele ile taşınır, Binaenaleyh tü
neller içinde, köprüler üstünde,, yüksek imlâlarda 
ve yarmalarda taşınması müşküldür ve taşıma 
ameliyesi iki misli masraf ı mucib olur. 

2. Ahşap traversler hacim ve vezin bakımın
dan demir traverslerden fazla yer tuttuğu ve da
ha ağır bulunduğu için trenlerde hakliye masrafı 
daha çoktur, 

3. Ahşap treverslerde raylar traverse tirfon 
denilen vidalı büyük çivilerle raptedilir. Mü
ruru zamanla bu tirfon deliklerine yağmur, kar 
ve saire nüfuz ederek orasını çürütebilir, tir-
fonlar oynar- Demir traverslerde ise bu rabıt 
vâsıtaları çeliktendir, daha sağlamdır, ekartman 
bozulmaz. 

4. Trenlerin hareketinden mütevellit kuvvei 
anilmerkeziyye tesiriyle ahşap traversli ray he
yetinin, yani hattın balast üzerinden harice 
doğru kayması daha kolaydır. Demir traverslerin 
balastı kavrayan pençeleri ise bu kayma hareke
tine daha çok mukavimdir. 

" 5. Ahşap travers demir traversten fazla ba
last ister.. ' 

6. Sert iniş ve yokuşlu güzergâhta ahşap 
travers kullanılırsa mesafe mesafe ayrıca- şemine-
man takozları kullanmak lâzım gelir. Bu da mas
rafı arttırır. Demir traversli hatlarda buna lü
zum yoktur. 

* 7. Ahşap travers yollarda lokomotiflerden 
"atılan kızgın küllerle yanabilir ve yanay ana iki
den fazla travers bu sui'ctle yanarşa ve bu hal 
tren yokuş aşağı süratle giderken vâki olursa 
rayların arası açılabileceğinden drayman ve ka
zalar olabilir. 

Bunlar ve bunlara daha bir takım sebeplere 
binaen demir travers ehşaba nazaran müreccehtir. 
Ahşap traversin demire karşı yagâne rüçhan se
bebi elestiki olması yüzünden trenlerin o kadar 
sarsıntı yapmadan tatlıca akıp gitmesi ve. takırtı 
yapmamasıdır. 

Maliyet fiyatlarına gelince 1938 senesindeki 
fiyatlara göre yürütülen mukayeseye nazaran: 
görülüyor ki, o zaman bir ahşap travers bir demir 
traversten yalnız bir lira ucuza mal oluyordu-
Fakat yukarıda arzedildiği üzere ahşap traversin 
ferşiyatı sırasında iki amele ile manevra edilebil
mesi hat yollarına nakliye masrafının daha fazla 
olması vesaire gibi sebeplerle aşağı yukarı bu fark 
dahi ortadan kalkmakta ve ahşap ile demir tra
vers idareye ayin fiyata mal olmakta idi. 

Ahşap traversin yukarıda yedi madde üze
rinde sayılan rüchan sebepleri kale alınması bile 
aşağı yukarı bize aynı f?yata gelen demir tra
vers; ahşap traversten hiç .değilse üç misli fazla 

dayanır; . İşmir - Kasaba hattı 1856 senesinde 
yani bundan 88 sene evvel yapılmış olduğu halde 
demir traversleri hâlâ yerinde durmaktadır. 
Hay$a*paş%fc-Ankara - Konya hattı dahi 65 se-
nedenberi dayanmaktadır. Ahşap travers ise sağ
lam ağaçtan yapıldığı ve mükemmelen enjekte 
edildiği takdirde 20 sene kadar dayanabileceği 
farz ve kabul olunursa da memleketimizdeki ka
yın ağaçlarının fazla kürrüjji olması ve bhmetice 
fazla kreozot alamamaları yüzünden vasatî ola
rak 15 seneden fazla dayanmaları ümid edileme
mektedir. Yeni hatlarımızda ilk ahşap travers 
istimali târihi olann 1930 dan bugüne kadar 14 
sene geçmiş olduğuna nazaran bundan sonra her 
sene parti parti değiştirilmeleri iktiza eylemek
tedir, .. . • 

Bir demir traversin maliyeti:.. 

Bir demir traversin fiyatı: 
6 aded krâpo 
4 » • ' . - . . » ' ' • . • • • 

4 * travers balonu: 
4 » yaylı halka: 

Lira K. 
4 10.5 
0 g 
0 17 
0 37 
0 05.5 

Bir demir travrsin isif Derince fi
yatı. 9 98 

Bııgürikü fiyatlara göre bir ahşap traversin 
maliyeti: 

Bir ahşap travers bedeli: 3 00 
Bir traversin mubayaa istasyonun

dan Derince travers fabrikasma pLakli 
(Vasati 150 kilometre): 0 15 

Kreozot (Bir traverse 19 kilo olmak 
üzere) 19X5.5 . 1 04.5 

Traverslerin fabrikada işlenmesi 
(Malzeme, sigorta ve sair masarif. Bir . ' • ' . ' , 
traverse isabet eden): 0 30. 

6 aded tirfon 0 36.5 
1 »•' selet: N 0 30 
Bir travers başına isabet eden şo-

mînman takoz bedeli: 0 İ9 
Bir vagonda 160 ahşap travers ve 

demir olduğu takdirde 240 travers nak
ledildiğine göre bin kilometreden fazla 
nakliye ücreti olarak bir ahşap traverse 
isabet eden miktar: 0 30 

Ahşap travers istimali dolayısiyle 
fersi lâzımgelen beş santim fala balast* 
tan bir traverse isabet eden miktar 
150X0.165: 0 25 

Yekûn 5.90 
Bunlarm bu seneden itibaren değiştirilmesi 

masrafına gelince: Demiryolları İşletme idaresi 
1943 senesinde bir traversi Adapazarı ye Kara
bük havalisinde dağ başında teslim fiyatı vasati 
8* liraya Devlet Orman işletmesi İdaresinden al
mıştır. Demiryöllar inşaat dairesi ise Silifke 
ve Anamur havalisinden ve yine Devlet Orman 
İşletmesi İdaresinden bir traversi yine dağ bâ-

w -
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şmda teslim edilmek şârtiyle on liraya almış
tır. Devlet Demiryolları İşletme İdaresinin bu 
sene ayni traversi yine dağ başında teslim al̂  
inak şârtiyle asgari 15 liraya tedarik edebileceği 
biraz "evvel okuduğum esbabı mucibe raporun
da yazılıdır, Demiryollar inşaat dairesi de bu 
sene 10 liraya aldığı traverslere kezalik 15 
lira vermek mecburiyetinde kalacağından kork
maktadır. 

Sonra bu 15 lira, traverslerin dağ başında tes
lim fiyatıdır. Onların ormanlardan dağ baş
larından, dere içlerinden ve bittabi yolsuz 
yerlerden demiryolu istasyonlarına kadar indi
rilmesi de travers başına en az bi, iki lira mas
raf koyacaktır. Bu ahşap traversler kreozotla 
enjekte edilmezse ancak 7 - 8 sene güçlükle da
yanır. öğrendiğime göre bugün kreozotun to
nu Zonguldak'da 206 ve. Karabük'den 166 lira
ya tedarik edilmektedir.. Binaenaleyh kilosu 
vasati 185 kuruşa gelir. Beher trevarse vasati 
15 kilo enjekte edilmesi halinde beher traverse 
üç lira kadar kreozot masrafı bineceğinden 
bir ahşap traversin dağ başında alınması, en 
yakın istasyona nakledilmesi ve kreozot parası 
20 lirayı bulur. Buna traverslerin Derince is
tasyonunda tahliyesi, enjekte fabrikasına nak
li, fabrikada ilaçlandıktan sonra tekrar Derince 
istasyonuna nakli ve vagonlara tahmili de he
saba katılırsa • bir ahşap traversin Derincede ma
liyet fiyatı en az 22,5 liradır. 

Demir traverse gelince; öğrendiğime göre 
Karabük fabrikasında Demir Travers imal edile
bilmektedir. Nitekim bu sene Devlet Demiryol
ları idaresi Karabük fabrikasından 300 Demir 
travers almıştır. Fakat beheri için 45 lira öden
miştir. Yine öğrendiğime göre İktisat Vekâ
leti demir cevherinin bir tonunu Karabük fab
rikasına 4 sene evvel 4 liraya verirken şimdi 22 ' 
liraya vermekte ve Zerodiz.kok kömürünün to
nunu yine 4 sene evvel beş liraya vermekte iken 
şimdi 21 liraya vermektedir. İşte bu sebepler
den dolayı demir travers ancak 45 liraya alına
bilmektedir. Yukarıdaki mâruzâtımdan ve yap
tığın mmukayeselerden anlaşılacağı üzere bir de
mir travers hattâ kreozotla ilaçlanmış dahi olsa 
bir ahşap traversten en az üç misli fazla daya
nabileceğine ve bugün öyle bir ahşap travers 
22 liraya mal olabildiğine göre ahşap travers
ten vazgeçilerek ve daha doğrusu Haydarpaşa -
Ahkara ve,saire gibi sürat katarlarının işletil
mesi lâzım gelen ana istikametlerde ahşap tra
vers kullanmakla iktifa olunarak ikinci derece 
de ehemmiyetli; hatlarda demir travers istima
line gidilmesi lâzmdır. Bir. ahşap traverse yir
mi küsur lira demir1 travese 54 lira vermekle es
ki ve yeni hatların tamir ve takviyesi ve yeni 

'hatların yapılması başa çıkar dâva değildir ve 
d*miryollarmızın esas malzemesinden olan 
traverstlerin resmî dairelerce böyle fahiş dere-

! çelerde yükseltilmesi doğru değildir. 
Yeni yeni hatlar yapmaktan biran hali kal 

mıyaeağımıza tamir ve takviyesiz bırakamıyacar 
ğımıza göre yapılmas münasip olan yegâne iş 
kereste ve ham maddeleri Devletçe temin edi
len ahşap ve traverstlerin maliyetlerini mâkul 
ve kabili tahammül bir hadde indirmek çaresi
nin aranıp bulunmasıdır. Bunun için alâkadar 
iktisat, Ziraat, Münakalât ve Nafia Vekâletle-
rince iş birliği edilerek ve buna Vekâletlerin il
gili dairelerinin salâhyetli memurlariyle bir ko
misyon teşkil edilerek buna çıkar bir yol bu
lunması katiyen zaruridir. Memleketimizin 
her derdine bir çare bulan başarıcı Hükümeti
mizden bu çok ehemmiyetli işi de iyi bir netice
ye vardırmasını ehemmiyetle rica ederim. 

Gl. K. SEVÜKTEKÎN (Diyarbakjr) — Efen
dim; bendenizin Vekil Generalden iki ricam var
dır. Onlara ait malûmat istiyorum: Birincisi; 
trenlerdeki izdihamı önlemek için marşandiz tren-
lerinne iki tane A. ve B. diye vagon takıyor
lardı. Bunu Diyarbakır'da her sabah kalkan 
marşandiz trenine takıyorlardı. Şimdi vazgeç
mişler. Bunun tekrar tesisini istirham ediyorum. 
Diyarbakı'a iki tren gelir: 22,30 da kalkar. Bu
na da fakir halk binemiyor. 

İkincisi; Diyarbakır'ın Şarkında Çöltepe di
ye bir istasyon vardır. Bunu da kaldırıyorlar-
mış. Bir de Garbında Bismile 20 kilometre uzak
ta Leylek istasyonu var. Bunun da işletilmesinde 
mahzur olup olmadığını rica ediyorum. Beh-
remk.i nahiyesinin hemen 20 ye yakın .köyü var
dır, bütün buranın halkı bu istasyondan istifade 
gder, bunun da kaldırılmamasmı rica ediyorum. 

Z.TARKAN (Amasya) — Sayın arkadaşlar; 
bendeniz Devlet Demiryolları ve Limanları Umum 
Müdürlüğünün ne teşkilât ve ne kadrosuna, ne 
gelir ve ne de giderine dokunacak değilim. Çün
kü bu idareye ne verilse layıktır ve yerindedir. 
Başta Yüce Millî Şefimiz olduğu halde dünkü ve 
bugünkü Cumhuriyet Hükümetlerimizin büyük 

. lütuf ve himmetleriyle erdiğimiz demiryolu gibi 
büyük bir nimeti temiz bir duygu ile daima tak
dis etmeyi, vicdani bir borç ve büyük bir vazife 
bilirim. 

Bendeniz sadece bu müzakereyi elime geçmiş 
bir fırsat bilerek trenle seyahat eden yolcuların 
istasyonlarda trenin alabileceğinden fazla yolcu 
bileti kesilmesi yüzünden çektikleri sıkıntı ve aza
bı bu yüksek kürsüden tebarüz ettirerek buna bir 
çare bulunmasını temenni etmek üzere yüksek 
huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

İkincisi Cihan harbi yıllarında, trenle yol
culuk yapmanın, ne kadar sıkıntılı ve yorucu ol
duğunu, heyeti âliyelerinden her birerlerinin ve 
trenle yolculuk yapanların, görüp tatbikatlarına 
hiç şüphe yoktur. Yurdumuzda (Çok şükür) bo
yu. binlerce kilometreyi bulan demiryollarında 
işleyen yolcu vagonlarının, ihtiyaca cevap verebi-

m — 
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îecek derece ve miktarda olmadığa har gerçektir. 
Fakat, elde bulunan vagonlarla, kendilerine bi- ' 
let verilecek yolcu miktarının 'ayarlanması imkâ
nının mevcut olduğuna kani bululuyorum. 

•MteMm, Ankara - Haydarpaşa, Haydarpaşa -
Aiikara iattuada işleyen yolcu trenlerine alma
mak y-olculara, kompartımanlarda mevcut otur
ma yerlerinin miktarına g$re büet verilmekte ve 
bu #w$tle t*e&Lerde fazla k»labal^ın ye yolcu-
luğunua «ıkıntı ^çekmelerinin «»üne .geçilmiş bu-
lupmsfet«d«. 

Faka* nedense, bu, çok yerinde ve güşel 
^ftlö»,Ankara'dan Şarka doğîra $ahrik edilen 
ve «nardan Ankara ?ya gelen kateariarda 'maale
sef t^^ik edilmemekte oldrtğıımı görüyoruz. 

Sayın arkadaşlar, hiç şüphe yok ki, birin
ci, ikineî m^vki yolcuları ralıatea seyahat ede-
feîfeıek IÇÎÎI fedakârlık yapıyor, fazla para ve
riyor, mevki fileti alıyor. T?rene bindiği za
man, mevki farkına riayet edilmeğini gör
düğü mmah mey&s oluyor. Çünkü; birinci, 
iiittci, Spneü mevki yolcuları birbirine ka
rımış ve rastgele istediği yere girmiş veya 
oturmuştur. <Çok: defa, kontrol memurları işin 
içinden ^kamiymîâklarinT düşünerek saatlerce 
mevki k-ompartımattrnm semtine bile uğramı-
yörlar .Baâi istasyonlarda da alâkalı, îşinrrı, 
vazilfesi&Tn bihakkın sahip ve ehli şeflerin, bu 
ıştfc gösterdikleri böytk alâka ve titizliği, yük
sek tozurunu^da takdirle zikretmekten vazge-
femiy^SGeğim. 

B i ^ r z yol boyunca koridorlara dolan uçun
da mevki yolcularından Sivas'a; gelindiği za-
mm kimse kalmıyor. Bunların hepsi, gayretli 
ve işgüzar şeffi&ı alâka ve himmetiyle aşağı in
diriliyor, Sivas'tan sonra cjok geçmeden kori-
fdor >ewe4kftnden ciafea büyük %ir kalabalıkla 
teklim tikirm «Muyor. 

(Saym arkadaşlar,- şimdi yüksek müsaadeni
ze d^a^mrak Mr tren seya&atia?üîi küçük bir 
hikâyesini arzed«ceğîm: 

Bir kaç yıl önce oğlumu, Kabataş lisesine 
sfStüımek için, AraasyaMaaa trene bineceğim 
bir sırada, biri evvelce, diğer- â-kîsi de henüz 
lise tahsöitte batştemak ü^ere istanbul'a gide
cek elam liç kız çocuğuna, tauiöık ve ahbap 
ola» baba ve areaları, istanbul'a kadar bende-
-ndze emanet «etmişlerdi, Tren Samsun tarafın
dan fazlaca yüklü gelirse-, hiç olmazsa rahat 
gideriz diye birimci mevki bileti 'almıştık, tre
nin-, Aı#asya istasyonuna gelmesini bekliyor
duk. Tren, içinde iğne atacak bir yer olmadı
ğı Jıalde istasyona girmiş, korktuğumuz başı* 
miza gelmişti. Çocukları biran Şnce mekteple
rine ulaştırmağa mecbur olduğumuz için, dar, 
tıkız trene atlamak ıstırarında idik. Yanımız-, 
da ayriea mekteplerine iltihak etmek üzere îs-
tanb«l'a İkiden ikinci mfevki a le t l i £ tane 
Amasyalı talebe de vardı. Kompartımanlarının 

kapllapnî .kilitleyerek öğle yemeğine, vagott 
restor*na*^fden yoteuîann, açık burasıan kom
partıman ipencerelerinden, eoe»kbı>itt ifeavül, 
valizf sepet gibi ağırlıklar»! if«ri^e attıktan 
sonra pehlivan mübare'zesini andı»a%ı bir şgay-
retk Mr k*ç ;arkadaş koridera ̂ girebilmiş, kfe 
vçoeaklarmı da pencereden koridora alabil
miştik. Erkek çocuklar da birbirlerinin umuz-
larma basarak kapısı kapalı kompartımana gir
miş, en geriye kalanı da kollarından tutarak 
içeriye almışlardı. Koridorda tek adım atmanın 
imkânı yektu^ Vagon restorandan bin müşkü
lâtla kompartımanlarına dönen yolcular bura
da bir sürü ağırlık ve beş al£ı mektep talebesi
ni görünce bağırıp çağırmaya başladılar. Tren 
hareket etmişti. Çocuklarla başlayan münaka
şaya biz müdahale ettik. (Telâş buyurmayın, 
ilerde nasılsa yerleşiriz) dedik. Fakat ne 
mümkün. îleriki istasyonlarda istife girmek 
için bir çok yolcu daha bağıra çağıra trene 
giriyordu. Vaziyet o hale geldi ki, birinci, ikin
ci smıf yolculara mahsus koridorda değil hare
ket, sağa, sola bakmağa bile imkân yoktu. Bü
yük, küçük, erkek, kadın, genç, ihtiyar, sağ
lam, sakat, kucak kucağa, burun buruna gel
mişti. • Kontrol memuru, bu insan mahşerinden 
kiminin başına, kiminin umttz, k^eak, bacak ve 
ayağına, h&srlı neresi rastgelirse gelsin bajaa-
rak ve iki eline de koridorun iki mukabil du
varım istinat alarak bayağı hamda geziyordu. 
Kendi çocuğumu unutarak bana emanet fcdi-
len üç kızcağızı 'düşünüyordum. İçinde bîr yol
cu bulunan birinci mevki yarım Mr ko»»T)ar'tı-
man ı»özüme ilişti. Kapısını vurdı^m. Üç kız 
e ocuğunun dışarda kalabalık arasında sıkışık 
bir vaziyette kaldrklaranı, bunların Mtfen iee-
rive aknmasöiT ri-ea .ettim. Kim oîduğunu halâ 
bilemediğim bu zat, bu kompartımanın me^us 
.kompartramın 'olduğunu, Sivas Mebusu ©lan 
zatıa, vasron restoranda yemek yedikten son
ra döneceğini, kendisini de o mabusun içeriye 
almış -elduğösıu söyledi. ' 

Koridsotdaıı vagon restorana geçmek ne 
mümkütı. Pencereden inerek dışardanı dolaş
mak suretiyle vagon -restorana gittim. Orada 
şimdi aramızda bulunan sayın. arkadaşımız Si
vas Mebusu (Bay Hikmet İşık) la karşılaştım 
ve -bu üç kızcağızın 'köm,part«ma»a kabulünü 
rica -ettim. Muhterem arkadaşımız, (hay hây 
çocukları derhal kompartımana yerleştirûttiz, 
ben burada da yoluma devam «debilirim) diye 
müsaade buyurdular*. Bu yavrucuklar, 28 saat 
kadar, içinde üç yolcunun ayakta- -durdukları
nı gördüğüm (af buyurun) tuvalete bile gide-
mediler. Yersizlk yüzünden 15 -20 yolcu ar
kadaş, İstanbul 'a kadar 'saat 23 ten sonra ^otu, 
rutakâs-ı.memnu okttasına nağmen, halimize «çı
yan vag©n şefinin bütün mesHİiyeti: üzerine 
alarak müsaade etmesiyle iki <geee vagon resif-
randa birer satıdalya üzerinde kaidtk, Manza-
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*anîn yarattığı hüzün ve teessürle (Devlet De
miryolları Umum Müdürlüğüne) Kay aş'a ka
dar lütfen teşrif ederek bu acıklı hali görmesi
ni temenni yolunda 15 imzalı yıldırım telgrafı 
çektik. Ya Ankara'da bulunmaması veya faz
la meşgul olması yüzünden olsa gerek, Kayaş'a 
geldiğimiz zaman kendisini aradığımız halde 
maalesef bulamadık. 

Bugünkü vaziyeti de yukardan aşağı arzet-
tiğim şekilde olduğuna şüphe yok. Hattâ 
muhterem Münakalât Vekilimiz, vekâletine ait 
bütçenin müzakeresi sırasında trenlerde izdi
hamın mevcut olduğuna işaret buyurmuşlardı. 

Sayın arkadaşlarım, kıymetli vaktinizi ve 
yüksek sabrınızı suiistimal etmemek için sözü
mü uzatmıyacağım. Yalnız muhterem Münaka-
îât Vekilimizden ricam şudur : Acıtır, incitir, 
hiçbir sunu günahı olmadan hastalıklı yolcu
lara sürtünerek, burunburuna gelerek ve hat
tâ-bilet alarak hastalanması mümkün canlı bi
rer mahlûk olan yolcuların yanyana, üstüste 
istif edilmelerine meydan vermemeleri için bu 
işle alâkalı idarelere lütfen emir buyursunlar, 
bu acıklı hale bir nihayet verdirsinler. 

Dr. T. StMER (Bursa) — Arkadaşlar, Dev
let Demiryolları bütçesi vesilesiyle meslekime te
mas eden ve biraz sonra arzedeceğim hâdiseler 
dolayisiyle hepimizi ilgilendiren mühim gördü
ğüm bir dâvavı yüksek huzurunuzda arzetmek 
istiyorum. O dâva da bilmem başmızdan geç-
mişmidir? Hasta olarak veya hastanızla beraber 
bir tren yolculuğu yapmak mecburiyeti sizin de 
basınıza gelmiş midir? Devlet Demiryollarındaki 
izdiham malûmdur. Vatandaşın hastalıklısı ve
ya hastalıksizı gişeye parasını verip biletini al
dıktan sonra sizin yanınıza gelmek hakkını ha
izdir.' Bu vatandasın bacağı kırılmıştır, muztar 

••r iptir; oturamaz, inler, yolculuk devam ettiği 
müddetçe size. ıstırap verir. Belki o ıstiraba kat-
lanırsmız. Geceler sabah olmaz, sabah olsun 
diye beklersiniz. Bu varalı bir vatandaştır. Gel
me divemezsiniz. Gelir ve oturur. Çünkü gide
cek başka yer yoktur. Köy bize cok uzaktır, onu 
bize demirvolu vaklastırır. Ankara'y1 misal 
alalım meselâ: Tüney bu köyün en kısa yolu de-
mirvolufhır. Demiryollanmızda güzel usuller 
vardıt. Kadınları, kadm hemşirelerimizin yanına 
koyarlar. Fakat bir kadın görürsünüz; doğum ağ
rıları üzerindedir. merkezde doyuracak, gelir ya
nınıza oturur. Sancı içinde kıvranır. Siz ona hiç 
bir pey yapamazsınız, 'onu 'beklersiniz ve bu size 
büvük ıstırap verir. Keza : ailenizden birisi 
akı] hastalığına uğramıştır. Hastanşye götürür
sünüz, bu burada yatamaz, İstanbul'a götürü-

•nüz derler. Arkadaşlar, bu hastavı İstanbul'a 
götürmek çok tor bir istir. Bir arkadaşı
mın basma gelmişti. O bu hali çok iyi bilir, has-
tamzr bir kompartımana korsunuz, orada otu
ranlar bunun mecnun olduğunu hissedecek olur

larsa oradaki ıstirap çok fazlalaşır. 
istirhamım şudur. Devlet Demiryollanmız 

şahıs itibariyle herkesin şahsına göre yer ayın-
yor? herkesi rahat ettirmeğe çalışıyor, mebu
suna yer ayırıyor, beyanın hukukuna, faziletine, 
iffetine herhangi bir taarruz olmasın diye huşu* 
si yer ayrılıyor, bir kompartiman veriliyor. 
Eşyanın nakli için de her türlü itina ve dik
kat gösteriliyor. Bunları şükranla karşılama
mak mümkün değildir. Herhangi bir ticari eş
yaya da aynı suretle muamele yapıldığı göze 
çarpıyor. Her türlü alâka gösteriliyor. Hattâ 
bir çok maddelerde, meselâ kokabilecek madde
ler için hususi buzlu, soğuk hava tesisatlı va
gonlar ayrılıyor. Binaenaleyh istirhamınım şu
dur: Şimdilik büyük bir vagon demiyorum, bir 
kompartiman, olsun ayrılamaz mı? Bu gibi hasta 
ve muztarip vatandaşların barınmaları için, 
böyle herhangi bir kaza ve ıstıraba uğramış va
tandaşlar için de hususi bir yer ayrılmasını çok 
rica ediceğim. Bu kompartımanlara aynı za
manda âcil tehlike, kaza ve sıhhi yardımlarda 
kullanmak üzere, bir tarafına ilâç ve malzeme 
koyabiliriz. Vapurlarda can kurtaranlar gibi 
herhangi bir kaza vukuunda komposiyona dâhil 
yolcuların yardım ve imdadına koşuluncaya ka
dar işe yarayacak pansuman malzemesi de bulun
durulabilir. Maazallah böyle bir felâkete uğ
ramış bir trenin akibetini düşünüyorum da kal
ben ıstırap duyuyorum. Bunların imdadma ye-
tişinşinceye kadar yapılacak tıbbi tedbirlerin ica-
bettirdiği malzemenin orada bulunması bir 
çok canların kurtulmasına yarar. Keza, Demir
yolları İdaresi hekimlerinin yalnız Demiryolları-
mensuplarımn selâmet ve sıhhati için değil, o 
trendeki vatandaşlarımızın da istirahatleri, sağ
lıkları ile alâkadar kılacak bir tertip alırlarsa 
yurttaşın hayat ve sağlığı üzerinde çok faydalı 
olurlar. İstirhamım bundan ibarettir (Alkışlar). 

Dr. E. OKTAY (Kars) — Sayın arkadaşlar, 
Erzurum ile Sarıkamış arası 180 Km. dir. Burada 
bir dekovil hattı vardır. Bir de şosesi vardır. 
Eskiden bu şose büyük hizmet yapıyordu. Bir 
çok otomobiller, kamyonlar işliyorlardı. İnsan
lar ve yük bu suretle taşınıyordu. Şimdi hemen 
hemen bu yol muattaldır ve iş, bu dekovil hat
tına kalmıştır. Bu da ancak, ticari eşya ve as
kerî eşya nakli ile meşguldür. Bu itibarla bu 
tren büyük bir iş yapamıyor ve yolcular çok muz
tarip oluyorlar. Kendileri de bu yolda seyahat 
edenlerin ne kadar feci vaziyette olduklarını 
bilirler. Onun için benim, Sayın Vekilden ricam 
bu, Devlet otobüslerini, Trabzon - İran arasında 
işliyen Devlet otobüslerini haftada iki 'defa ol
sun Erzurum - Sarıkamış arasmda işlettirilsinler. 

A. FIRAT (Erzfcıcan) — Yol iyi midir? 
Dr. E. OKTAY (Kars) — Yol iyidir, şose gü

zeldir. 
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IffÖNAKALAT VEKİLİ Gl. A. F. CEBESOY 
(Konya) — Muhterem arkadaşlarım; bu kürsü
ye benden evvel gelen arkadaşlarım.; demiryolla
rının bu sene kaydetmiş olduğu terakkileri öv
düler. Bundan dolayı bendeniz arkadaşlarım na
mına bilhassa teşekkür ederim. Bundan sonra 
bazı arkadaşlar çok kıymetli mütalâalar serdet-
tiler. Şunu ilâve edeyim ki, içinde bulunduğumuz 
şartlar dahilinde münakale işlerimizi daha ileri
ye götürmek için daha pek çok mütalâalar ser-
dedilebilir, çok noksanlarımız vardır. Fakat 
karşı tarafta da sıkıntımız çoktur. Binaenaleyh 
bu şartlar dahilinde Vekâletiniz ve demiryolları 
elden geleni yapmakta geri durmryacaktır. 
Binaenaleyh bu kürsüden bu yolda bizim hakkı
mızda söylenilen sözleri ehemmiyetle kaydettim 
ve çok istifade ettim. Bundan emin olabilirsiniz 
ki, bu sene bunlarm mümkün olanlarını tatbika 
çalışacağız. 

Şimdi müsaade ederseniz bazı suallere cevap 
vereceğim. 

Birincisi: Eşya tazminatı meselesidir. Evet 
elimizdeki eski bir nizamnamedir, bugünün şerai
tine uymamaktadır. Şimdiye kadar eşyada 5,4 
kuruş verilirken, 54 kuruşa çıkarılmış, bagajdan 
40 kuruş verilirken 400 kuruşa çıkarılmış, sonra 
geçen sene kıymet beyan edilen eşya için de haki
kî kıymet verilmiştir. Bu da kâfi görülmiyerek 
arkadaşların söylediği gibi işletme nizamnamesi 
günün şartlarına göre esaslı olarak değiştirilmiş 
ve yakında proje tasdik edildikten sonra herkesi 
memnun edecek şekilde tatbikma başlanacaktır. 

Sonra bir arkadaşım en ziyade teknik mesele
ye dokundular ve dediler ki; - fikirlerini hulâsa 
edebildiysem - 1939, 1940, 1941; 1942, 1943 sene
lerinde tren kilometrik düşüyor, buna mukabil 
müteharrik ve muharrik edevat % 20 artıyor. Ne
den bir: terakki kaydedilmiyor? Sebebini iki şe
ye istinat ettirdiler; birisi kömürün kalitası, di
ğeri de balast işidir. Arkadaşlar, bundan evvel 
Münakalât Vekâleti bütçesinin heyeti umumiyesi 
üzerinde müzakere cereyan ederken bu hususta 
arzı malûmat etmiştim. 

Bendeki rakamlar şunlardır: 1939 ve 1940 
senerinde 17 milyon tiren kilometre yapmışızdır. 
1941 senesinde 20, 1942 senesinde 21, 1943 sene
sinde 22 milyon ye bu seue de daha fazla tiren 
kilometre yapacağımızı ümit ediyorum. Demek ki 
tiren kilometre meselesine e bir artış vardır. Evet, 
edevatı muharrike ve müteharrike artışı % 20 
dir. Fakat tiren kilometre artışı da % 30 dur. 
Şu halde edevatı müteharrike miktarı artmış ol
masına rağmen tiren kilometre artışı daha çok 
artmıştır. Zaten bütün gayretimiz bunun üzerin
dedir. 

Şimdi kömür vaziyetine gelince: rakamlar da 
gösteriyor ki 39, 40, 41 senlerine göre tiren ki
lometre mütemadiyen artmaktadır. Sonra arzet-
miştim, ham tiren kilometrede de % 7,5 bir ar-

tış. vardır.. iîareket ve nakliyat fazlaİaşırken kö
mür ihtiyacı çoğalıyor. Pmaenaleyh normal za
manlara göre tam halitesintie kömür almak im
kânı olmamasını siz de takciir edersiniz-

Kömür ihtiyacı çoğaldıkça kömürün halitesi 
üzerinde de gene teknisyenlerin kabul ettiği mik
tar hisbetinde kalite üzerinde bir değişiklik ol
ması lâzımdır. Fakat bu değişiklik öyle ki daima 
memleketin nakliyatını karşılıyacak veçhile bir 
nispet dahilindedir. Binaenaleyh endişe etmek 
doğru değildir. 

Balast vaziyetine gelince: Umumî harekete 
tesir etmiyecek şekilde mümkün mertebe fazla va
sıta kullanarak bunu da takviye etmekteyiz. O 
suretle takviye ediyoruz ki sürate tesir etmiyecek 
veçhile. 

Sonra arkadaşım tarifelerden bahsettiler; 39 
senesine nispeten % 150 zsmmedilmiş hiç bir esas 
tarifemiz yoktur. Esas tarife emsali 6 dan 10 a 
çıkardığımıza göre zam yüzde 66 dır. Diğer ten-
zilli tarif elerin vasati zammı yüzde yüzü geçemez. 

• Bilhassa hububat gibi bazı maddelerde %.4> i 
geçmez. Binaenaleyh, umumî tarifelerimizin va
ziyetine bir göz gezdirilecek olursa hayat pa
halılığı derecesinden o nispetler çok uzaktır ve 
daima o olduktan sonra bu zamlar da yapıl
mıştır. 

Sonra buyurdular ki; maliyet fiyatından çok 
aşağı nakliyat vardır, bu doğru değildir, şi
mendiferler varidatı üzerine bunlar tesir icra 
eder. daima bunları gözönünde tutmalıdır ve
yahut maliyet fiyatından aşağı nakliyat yapar
sanız diğerlerine lüzumsuz şekilde zamlar yap
mak mecburiyetinde kalırsınız, bu da diğerlerine 
tesir yapar dediler. 

Arkadaşlar; bizim maliyet fiyatından dun 
yaptığımız nakliyat; memleketin günbegün inki
şaf etmekte olan iktisadi, sınai, ticari vaziye
tine yardım etmek içindir. Mesela hububat, un 
vesaire gibi şeylerde 39 senesine nispeten % 5 
zam yapılmıştır. Bunu yapmak mecburiyetin
deyiz, fazla bir şey yapmıyoruz. Çünkü Devlet 
Demiryolları Devletin malıdır, imtiyazlı bir mü
essese değildir: Bu itibarla mümkün olduğu kadar 
halkın ve Devletin işine yardım etmek vazifemiz
dir ve lüzumundan fazla onun işine mâni -olma
mak lâzım gelir. 

Tarifeleri esasen biz bu esastan revizyona tâbi 
tutuyoruz, maliyet fiyatları altındaki tarifeleri 
biz olduğu gibi bırakmış değiliz. Zaman, zaman 
ahval ve şeraite göre revizyonlarımızı yapmak
tayız. 

Sonra arkadaşım bilhassa ihtiyat sermâyesi 
üezrinde durdular. Arkadaşlar; Devlet Demir
yolları sermayesi, 1942 senesi nihayetinde tanzim 
edilen plânçolara nazaran, 554 milyon liraebr. 
Teşkilât Kanunumuza nazaran ayrılmakta olan 
itfa sermayesi 56 milyon, tecdit sermayesi â$ 
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27 malyon liradır. Tecdit sermayesine ayrılan pa
ralar servet tezyidine tahsis edilmektedir. İhti
yat sermayemi yoktur, fakat tecdit ve itfa ser
mayemiz vardîTi 

Sonra kazazedelere verilecek tazminat hakkın
daki parayı çok az buluyorlar. 500 lira bu se
nefamm yeni nizamnamemizde I 000 liraya eıkar-
mışızdır. 

Sonra, arkadaşlarım sureti umumiyede yolcu
lardan, yolcu izdihamından yolcuların konforu-
szluğundan bahis buyurdular. Umumî bütçemi
zin, Heyeti Umumiyenizde müzakeresi esnasında 

Bilhassa halkm^ eşhasın nakliyatim lâyıkı 
veçhile ilaya çalışabilmek için öbür işlerimizi 
tam.amiyl« plânlaştırmağa gayret ettiğimiz ve 
bu arada daha fazla vasıtalarımızı arttırarak 
bugünkü izdihamı önlemeğe çalıştığımızı arzet-
mi$tim, Bu hususta da günbegün bir fark gö
rülmektedir.: Şunu arzedeyim ki ; arkadaşla
rımızdan, bakılan; bugün, bundan dört, beş 
ay evvelki, derecede nakliyat yoktur buyurdu
lar. Hayır arkadaşlar. O vakitki nakliyattan 
bugüjık-ü nakliyatımız daha. fazladır. Binaen
aleyh asıl, biz işleri bu şekilde karşılarken arzet-
tiğim gibi işlerimizi daima programlaştırmak 
suretiyle yapmaktayız ve bundan hakikaten 
çok istifade etmekteyiz. İşlerimiz günbegün te-
zayüt ediyor. Meselâ Ankara ile Haydarpaşa 
arasında yolcu adedi gün geçtikçe artmakta
dır, bık'yüzden trenlerde^ izdiham oluyor, bil
hassa yaz mevsimleriîidei Kuvvetle ümit edi-

, yorum, ki, önümüzdeki aynı 15 inden itiba
ren gün$üz: trenleri ihdas edeceğiz. Bu, ağus
tos, eylül: ayları sonuna kadar devam edecek
tir. Bu? suretle -izdiham* karşılayacağımızı ümit 
ediyoruz. 

Diğer taraftan ÖL Kiazım Sevüktekin arka
daşımızın söyledikleri gibi marşandiz, trenlerir 
ne ilâve ettiğimiz vagonlarımızı kesmiş, deği
liz. Bilâkis bunları tezyit etmiş, bulunuyoruz. 
Bundan bir çok mıntakalar da çok istifade et
mektedirler.. İcabında fazla askerî 'katarlar 
tahrife ederek, yolcu izdihamına mâni oluyoruz. 
Ayrıca, askerî vagonları, icabında yolcu trenle
rine i l â ^ Hulâsa ne mümkünse, yol
cu izdihamının önünü almak için yapmaktar 
yız ve yapacağız. Fakat şunu da itiraf edeyim 
ki ; bi l şartlar dâhilinde tam neticeye vâsıl ola
cağımızı ümit etmiyorum.. 

Ondan sonra, bazı; arkadaşlar hastalar hak
kında bâzı tenb i hlerdîe bulundular. Bunları da 
tabi&tiyie nazarı dikkate alacağız ve yapma
ğaçalişaeağız. 

General Sevüktekin, Şarkta, bilhassa* Di
yarbakır mantakasanda bazr istasyonların hal
ka aeılmödîğknr bahset mevzu* ettiler. Zânne-
deram My hm istasyon* üâerind# dürânta*. QöL-
t&pe. BHav apimıştır. Mğerlerij bir ikil istasyon 
daha HM^zuubahisî ettiler; İsimleri* haförnnda 
değildin .Bunlar* açılmamış ise yolcu: v© eşya 

almıyaeak mânasına değildir. Bu sırf b i r istas
yon açılması kadar muamele olmaması yüzün
dendir. Zaten yol ve yolcu alırlar, iş olmadı
ğından dolayıdır. Yoksa yine orada yolcu ve 
eşya varsa geçen trenler onu almaktadır. 

Bundan başka arkadaşlar, Bütçe' Encüme
nimizin kıymetli raportörü çok iyi bir raporla 
Heyeti Umumiyenize' gelmiştir. Çok iyi tetkikat 
yapmıştır. 'Tetkiklerinden çok istifade ettik; 
Kendilerin* huzurunuzda teşekkür etmeği bil
hassa bir vecibe addederim. Zannederim umu
miyet itibariyle suallere cevap verdim. 

A. YAYCIOĞMP (Maraş) — ¥ârbaşı istas
yonu açılaeak mıdır*? 

MÜNAKALÂT VEKULÎ GH. A. F. CEBE. 
SOY (Konya) — Nerededir hu istasyon? 

A, YAYGI OĞLU PEaraş) — Eskiden Har
bi umumide Haruniye'de bir istasyon yardı, 
kaldırılmıştı. Yeniden Devlet Demiryollarının; 
bunu açacağını işittik. Hakikaten açılacak 
mıdır? 

MÜNAKALÂT VEKİLİ Gâ> A. P. CBBE-
SOY (Konya) —Mazur görünüz. Umumî olar 
rak cevap verdim. Kapanmış, istasyon yoktur. 
Eğer bir istasyonda iş yoksa orava müdür ve 
memur göndermeyiz. -

Şimdi arkadaşım haber veriyor.. Buyurdu
ğunuz istasyon açılmıştır. (Alkışlar). 

REİS — Maddelere geçilmesini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet DemüyoHiaıı ve Linifanları İstetme U-
mtrm MiMürlüğü 1944 maü yıü Bütçe kamum 

MADDE 1 — Devlet Demiryolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğünün 1944' malî 
yılı masrafları için feağlı (A) işaretli- cetvelde 
gösterildiği üzere (130 161 600) lira tahsisat 
verilmiştir. 
W. Lira 

1 Ücret ve yevmiyeler 20 413' 243 
RElSf—Kabul : edilmiştir. 

2 Harcırahlar 814 000 
REİS' — Kabul edilmiştir. 

3 Ecnebi mütehassıslarla memur 
ve müstahdemlerin ve talebenin 
masrafları 355 000 
REİS5— Kabul edilmiştir. 

4 Tâli ücretler 2 700 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

5 Memur ve müstahdemlerle ve aile
lerine yardım 9 131 659 
REİS1,— Kabul edilmiştir. 

6 Tahmil' ve tahliye ücret ve mas
rafları 3 750 000 
REİS — K a M edilmiştir. 

7- .İşletme: müstehlek malzemesi ve 
masrafları 25 465 5Ö0 
REİS — Kabul edilmiştir. 



-wwe*»*«F-nı 

^5.1â*t Ö : İ 
P. LÜa 

8 Bakım ve tecdit masrafları 43,945 660 
HEÎ& — Kabul edilmiştir, 

9 Ecnebi* demiryoi^ tesisatının isti-
. mali ve üçüncü sahfslatfrft hiz

metleri ' ' I 285000 
REİS — Kabul edilmişti*. 

10 Her nevi vergiler; maddi; ınükel 
îefiyetler ve zarar, ziyan taz-
mtaatr 275 400 
EBtÖ —•• ŞaİuI edilmiştir. 

fi İfüteferrik masraflar . 632 200 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

1% Satın alınan demiryoi ve limanla
rın senelik faiz ve itfa karşılık^ 
hırı ve sair masrafları 4 598 000 
REÎS —- Kabul edilmiştir. 

13 Demirbaş tezyidi 4 150 000 
EEİ8 — Kabuledilmiştik 

14*- İnşaat ve tiesisat masraf liari 3' 050 000 
REİS — Kabul edilmiştir:. 

15 3247 ve 3319 sayılı kanunlar 
mucibince mubayaa edilecek mu-
haMk edevat bedeli ile gümrük 

. resmi ve sair masrafları 900 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

16 3980' sayrlr kanun gereğince ya-
laeak masraflar 737 500 
REÎB — Kabul edilmiştir: 

17 4515 sayılı kanun gereğince giri
şilecek taahhütler 7 350 000 
REİff — Kabul edilmiştir, 

18 Trabzon - İran otobüs ve kamyon 
işletmesi masrafları 319 710 
%%W — Kabul edilmiştir. 

19 1715 sayılı kanunun 8 nei mad
desi mucibince Cumhuriyet Mer
kez* Bankası itfa karşılığı 1 288 728 
REİS — Kabul1 edilmaştir: 

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

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — Devlet Demiryolları ve Li

manları İşletme Umum Müdürlüğünün 1944 ma
lî yılı masraflarına karşdık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(130 161 600) lira tahmin, edilmiştir. 
F. 

1 Demiryollar işletme gelirleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

2 Limanlar ve iskeleler gelirleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

3 Sıhhiye tevkifatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

4 Mütenevvi hasılat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

123 750 000 

4 581 600 

790 000 

840 000 

F. _ ' ^ . Um 
5 Trabzon - İran otobüs ve kam

yon: işletmesi gelirleri 200 000 
REÎS — Kabul edilmiştir, 

(İkinci madde tekrar okundu). 
REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmi

yenler ... Kabul edilmiştir. 
MA&&E 3. — Devlet Demiryolları ve Li

manları işletme Umum Müdürlüğünün ^ daimî 
memur ve m-üstakdemleriyle nakil vasıtaları 
kadroları bağlı (G)' işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

REİS—Kabul edenler ... Etmi^enler ... Ka
bul edilmişti». 

M^DDE 4. — Devlet Demiryolları ve liman-
laTr İşletme Umum Müdürlüğü tarafindan işle
tilmekte olan Demiryoilarıyle diğer motorlu 
vasıtaların, liman, iskele ve mâden ocaklarının 
bütün varidat ve hasrtatr bunlara mahsus ka
nun ve nizamnameler dairesinde' tahsil olunur. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştkv 

MADDE 5. — 4515 sayılı kanun hükümleri
nin kısmen veya tamamen tatbikma imkân el
de edilemeyen hallerde bu kanun mevzuuna 

* dahi! hikmetlerle muhtelif yerlerde 100 kilomet
relik hattın ve makasların yenilenmesi ta
mamlayıcı tesisat ve inşaat vücüde getirilmesi, 
atelye ve depolar için kûvvei muharrike ve teç
hizat satın alınması maksadiyle (13 000 000) 
liraya kadar gelecek yıllara geçici taahhüdat Ve 
sariijat icrasına! umuncb müdüriük mezund*şr. 

Bu taahhüdat ve sarfiyat, 1945 mali yılı 
zarfında elde edilerek aynı yıl içinde tahsisat 
kaydedilmemiş olan- miktarla İÖ44 mâlî yılr 
içimde1 temin edilecek mnhtenvel varidall fazla
larıydı, karşjla^ır^ 

Bu karşılıklar Umumî idare bütçesinde yeni
den açılacak hususi bir fasla tahsisat kayit ve 
sarfolunur. 

REÎS — • Maddeyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 1944 mali yılı nakdi muame
lâtının tedviri ve (2 500 000) liraya kadar kö
mür, (7 000 000) liraya kadar malzeme stoku 
yapmak için umum müdürlük (10 OOO 000) li
raya kadar kısa vadeli istikrazlar akdine ve 
bankalar nezdinde hesabı cari açtırmağa ve Ma
liye Vekili bu istikrazlara kefalet etmeğe me
zundur. 

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

MADDE 7. — Aşağıdaki fıkralarda yazılı 
masraflardan her biri için konulan tahsisat kâ
fi gelmediği takdirde ilâveten sarfına lüzum 
görülecek miktarı tediyeye Umum müdürlük 
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mezundur. Malî yıl sonunda çıkacak tahsisat 
farkları katî hesapta ayrıca gösterilir : 

A) Tahmil ve tahliye ücret ve masrafları; 
B) Mahkeme harçları; 
C) Semplon ekspresi açığından Türkiye his

sesi ; 
D) Reddiyat ve aidat; 
E) İrat getiren emlâk resim ve vergileri; 
BEİS—Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 8. — Umumî idare hesabına Yük

sek Mühendis mektebi ile Teknik okulda tah
silde bulunan talebe mevcuduna göre hesap 
edilecek masraf miktarı bu kanuna bağlı (A) 
işaretli cetvelin üçüncü faslının üçüncü madde
sine mevzu tahsisattan tefrik edilerk bu miktar, 
bir taraftan 1944 malî yılı Muvazenei Umumi
ye Kanununa bağlı (B) işaretli cetvele irat ve 
diğer taraftan Maarif Vekâleti bütçesindeki 
alâkalı tertiplere tahsisat kaydolunur. 

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

MADDE 9. — Devlet Demiryolları ve Li
manları İşletme Umum Müdürlüğünün 2847 ve 
3173 sayılı kanunların hükümleri haricinde is
tihdam edeceği müteferrik müstahdemlerine ait 
kadroları ilişik (E) işaretli cetvelde gösteril- -
mistir. 

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

MADDE 10. — Bu kanun 1 Haziran 1944 ta
rihinden mer'idir. 

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

MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. 

REİS •*- Kabul edenler . . . Etmiyenler . . 
Kabul edilmiştir. 

.1944 6 : 1 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle reyi

nize arzediyorum. 
Devlet Demiryolları ve Limanlan işletme 

Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanu
nuna rey vermiyen var mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Açık reye arzedilen kanunlara verilen reyle

rin neticesini arzedeceğim: 
Devlet Denizyolları ve Limanları işletme U. 

M. 1943 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkındaki 
kanuna (334) zat rey vermiştir. Nisap mevcut- -
tur, muamele tamamdır. Kânun (334) reyle ka
bul edilmiştir. 

Büyük Millet Meclisi 1943 malî yılı bütçe
sinde münakale yapılmasına dair kanuna (343) 
zat rey vermiştir. Nisap mevcuttur, muamele ta
mimdir. Kanun (343) reyle kabul edilmiştir. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılması hakkındaki ka
nuna (336) zat rey vermiştir. Nisap mevcuttur, 
muamele tamamdır. Kanun (336) reyle kabul e--

dilmiştir. 
Vakıflar U. Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçe 

kanununa (354) zat rey vermiştir Nisap mev
cuttur, ' muamele tamamdır. Kanun (354) reyle 
kabul edilmiştir. 

Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme U-
mum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu 
na (346) zat rey vermiştir. Nisap mevcuttur, 
muamele tamamdır. "Kanun (346) reyle kabul 
edilmiştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğü 1944 malî yıjı Bütçe Kanunu 
na (346) zat rey vermiştir. Nisap mevcuttur. 
Muamele tamamdır. Kanun (346) reyle kabul 
edilmiştir. 

Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üzere 
içtimaa son veriyorum. 

Kapanma saati: 18.40 
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C. SELEK 

. İÇEL 
T. C. BERİKER 
E. ÎNANKUR 

İSPARTA 
K. TURAN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. K. C. BERKSOY 
S. CİMCOZ (M.) 
A. Ş. ESMER (M.) 
Gl. K. KARABETTİR 
N. MENEMENCİOĞ -
LU (V.) 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
O. BÂYAR 
H. A. YÜCEL (V.) 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ 

KAYSERİ 
ö. T A Ş C İ O O L U 
S. H. ÜRGİJBLÜ (V.) 

KIRŞEHİR 
F. Ç O B A N Ö G L U 

KOOAELÎ 
S. PEK ' 

KONYA 
A. H. DİKMEN (M.) 
Ş. ERGUN 

K.OKAY 

Z. ARKANİ 
Y. D. KARSLIOÖLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 
E. ERİŞÎRGİL 
A. GÜREL 
H. KARABACAK 
Y. Z.ÖZENÇİ 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

N. H.ONAT 
A. R. TÜREL (V.) 

KÜTAHYA 
H. PEKCAN 
A. TlRlDÖĞLU 

MALATYA 
E. BARKAN (M.) 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
H. SAĞIROĞLU (M.) 
K. SAYIN" 

MANİSA 
R. N. EDGÜER (M.) 
Ş. R. HATİPOĞLU 
(V.) 
Dr. s. E:KAATÇILAR 
(M.) / 
K. KARAOŞMAN 
H. SARHAN 

MARAŞ 
R. KAPLAN 
H. R TAtfKUT 

MARDİN 
T. F. ALPAYA 1(1. A.) 
E. ERGİN (̂M.) 

MUŞ 
H. KILICÖĞLU (M) 

NİÖDE 
H. MENGt (M.) 
F. SOYLür(M;) 
H. TEPEYRAN (M.) 

0«DU 
S. S, TABOAN (M,) 

— 4^7 — 



RİZE 
F.^SİRMN (V,) 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 

Î. mmm^ 
s. ERBA*" 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D. ARIKOĞ&Ü 
S. ÇAM>(M.) 7 
K. ÇELİK 

4 : m I 
0. ORAk 
Dr. K. SATIR 
H. URAN W ) 

SÜRT 
RESSAM Ş. DAĞ 
A. R .ESEN 

SÎVAS 
1. H. BAŞAK 
A. ESENBEL 
N. SADAK 
t M. UĞURUM.); 

v5 

Büyük MBet MecBsi 1943 malî ydıbütçesi* 
len reyleı 

Reye iştirak 
Kabıil 

Red< 
Mütf 

Reye iştirak eti 
M 

Büyük MBet MecBsi 1943 malî yıfo bütçesinde ınünafaaJte yıapılınıasına dair kanuna veri
len reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Aza adedi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Mûnhaller 

455 
' 343 
: 343 
: 0 
: 0 
: 111 
: 1 

AFYON KARAHİSAR 
t. H. BALTACIOĞLU 
H. ÇEİ&ÇEÎJ ' 
A.ÇETİNKAYA 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. HSLGİL 
B. TÜBKBR 
S. YURDKORÜ 

AĞRI 
H. BAYRAK 
B. TÜGAÇ 

AMASYA 
N. AKTIN 
Z. TAHH&N 
E, UR4S 
A. K. rmmmjü 

ANKARA 
M. AKBOLEY 
Gl. N. MfMlŞ ' 
B/BAYİtAN 
ABAYTJN 

[Kabul 
H. O. BEKATA 
R. BÖREKÇI 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERİŞ 
M. KAYAÖĞLU 
H. N.'MIHÇîÖĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
H. T. DAĞLIOĞLÜ 
Dr. G. KAHRAMAN 
N. E.SÜMER 
Dr: C; TUNCA ' 

AYÖIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Dr. M. GERMEN 
N.GÖKTEPE 
A. S.LEVEND 
Dr. R. IiE^BNT 

.im € : ! 
TEKİRDAĞ 

R. APAK 
P. ÖZTRAK 
N. TRAK (M.) 

TOKAD 
R. A. SEVENGÎL 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
S.DAY (V.) 
D. E Y I B Ü Ğ L U (M.) 
II. SAKA 

I — • • '••' 

edenler] 
BALIKESİR 

M. AKPINAR 
O. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇÎOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
S. ÖRGEEVREN 
F. T Î R Î T Ö G L U 
Y. S. UZAY 
1 H.'UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
A. ESEN 

BİNGÖL 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BfcTLİS 
B. OSMA 

BOLU 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. C. ÇAMBEL 

ÜRFA 
H. S. COŞAR 
R. SOYER 
A. K. TEOER 

VAN 
t. ARVAS 

YOZGAD 
C. ARAT 
S. ÎÇÖZ 

ZONGULDAK 
H. A.KUYUCAK 

H. R. ÖYMEN 
C.ÖZÇAĞLAR 
C. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
1. N. DİLMEN 
Ş. ENGlNERÎ 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. A. ATLI 
R. CANITEZ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜVENDÎREN 
Dr. S. KONUK 
Dr. M. T. SÎMER 
m. N. TINAZ 



ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELI 
R. N. GÜNTE&JN 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 

ÇOJ&ÜH 
A. R. EREM 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN, < 
A. US 

ÇPAHM-
H. AKDOĞAN 
E. S. J*KGÖL 
Dr. C. ALPER 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞIL 
N.KAYAALP J 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H.BERKMAN 
A. EGE 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 

DİYARBAKIR 
R. BEK^T 
O. OCAK, 
Dr. I. T. ÖNGÖREN 
Gl.K. SEVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. D^MİBAY 
Dr. F. M£MÎK 

ELAZIĞ 
H. Kigto&mı 
t. YALÇIN 

ro«HW3AN 
B. K.ÇAĞ&AR; 
A. FIRAT 
F.HALFEĞÎL 

A. S.lLTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
Gl. P. DEMIRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z.SOYD^MİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
1. ARUKAN 
I .U. AYKURD 
1. ÖZDAMAR « ; • 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
O.S.BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr.A.MELEK i r 
M. ŞAHİN 

GÎRESUN 
M.AKKAYA 
1. SABUNCU 
A. SAYAR 
l\ OSTEN 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
C. SELEK 

HAKKARİ 
A. R. GÖKSIDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
Gl. E. DURUDAN 
H. İLGAZ 
R. S. KUNT 
H. SELÇUK 
A. TÜRKMEN 

ÎÇEL 
Dr. M. BB&K$R 
F. C. GÜVEN 
R. KCffiAL'FAN 
Ş. TUGAY 
Gl. Şf TURSAN 

. İSPARTA 
K.AYDAR 
M. KARAAĞAÇ. 
HÖZftAMAR, 
C. TÜZEMEN 

İS?A&$ÜL 
A. K. AKYÜZ 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR; 
GI. R. mm^ 
Dr.K, C.BERKSOY 
A. H. DENlZMEN 
G. B. GÖKER 
1. A. GÖVSA 
F. HAMAL 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTU» 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
1. H. ÜLKMEN 
A. R. TARHAN 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
Dr. H; H. CURA 
E. ÇINAR 
S. EPİKMEN 
R. KÖKEN 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU *r? 

g. YUNUS 
KARS 

E. DEMİREL 
C. DURSUNOĞLU 

Ş. KARACAN 
Dr. EiOEEAY 
Z. OBBDNı 
E.ÖZO^UZ 

KAmmmm 
A.BÎNKAYA 
T. COŞKANr 
H. ÇELEN 

H. ÇORUİfe 
Dr. F. E C E M T 
Z. ORBAY 
R. SALTIUĞ 
N. TAMAÇt 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSÖY 
M. K.ŞA^IB 
M.TANER 
N. TOKEBl 
C. TÜZEL 

KIRKI>ARELÎ 
Z, AKIN 
Korgrl, K; DOĞAN/ 
N. A. KANSU 
Ş.ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

KEtŞEBftR; 
F.ÇOBANÖĞLU 
F. SELER ,J' : 
Ş.TORGUT 
1. TURAN 

KOCAELİ 
R.AKCA 
S. ARTEL 
Gl. M.EAKÜ 
Dr.F*&BÜBGE 
R. FENMEN 
1.TOLON 
S. YARGL 
t. S. YİĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN 
M. A. BİNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S..Ç-UMRALI 
F. GÖKMEN 
Dr. S. nÖCAK 
H. KARAGÜLLE, 
T.F. SHiAY 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
Dr; A. M mhîhBAŞl 



M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
R, PEKER 
Ö. B. UŞAKLI 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
N; BAYDAİR 
İ f .ÖKlR i'.. 
Dr. C. ÖZELÇl 
İİ. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU " 

1 0. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABÖI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
0. ERCİN 
t ERTEM 
Dr. S. E: KİATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
? , ÖZEY • 
tVUSLU 

MARAŞ 
Dr. K. BA^İZÎT 
A. H. TANPINAR 

1 A. YAYCIÖĞLU 
1 MAHDUT 
1 Gl. S. DÜZÖÖREN 
1 Rf ERTEN-
1 R MENEMENCÎOĞLU 

Dr. A. TOAS 
L.ÜLKÜMEN 

AFYON KARAHÎSAR 
A. TAŞKÂPILI 

AÖRI 
R. R. PA&N( M.) 

ANKARA 
P. R. ATAT 
1; İNÖNÜ (Rs; C.) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
Dr. H. KURAL (M.) 
T. SÖKMEN 

1 * 

İ : & âÖ.5 
MUĞLA 

Orgrl. 1. ÇALIŞLAR 
S. GÜNEY 
C.KARAMUĞLA 
H. KtTAfiCI 
P. 0. MENTEŞEOĞ 
LU 

MUŞ j 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. G. BteRUMLU 
R. DOLUNAY 
H.MENGİ 
Dr.R. F. TALAY 
H. ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
1. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMÎR 
Dr. Z. Mv SEZER 
H. ŞARLAN 
II. YALDAN 
M. YARIMBiriK 

Rl^E * 
T. B. BALTA 
H. C. BELÜL 
Dr. S. A. DİLEMRE 
K. KAMU 

SAMSUN 
C. BİLSEL 
Z.DURUKAN 
Amiral F. ENGİN -
N. FIRAT 
NÖZTUZCU 

[Reye fetiral 
AYDIN 

GI. R. ALPMAN (M.) 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMİR (M.) 
G1.K. ÖZALP 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK (M.) 
Dr.M.SUNER 

BİNGÖL 
1 T. BANGUOĞLU 

— t 

.1944 Ö : İ 
SEYHAN 

Gl. N. ELDENİZ 
Ş.İŞCEN 
A. M. YEGENA 

SIÎRD 
A. R. ESEN 
B. TÜRKAY 

SÎNOB 
0. ATAY 
Dr. B. KÖKDEMİR 
H.ORtîCOĞLU 
1. H. SEVÜK 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
A. N. DEMÎRAĞ 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
K. KİTAPÇI 
Tuğamiral H. GÖKDA-
LAY 
R. Ş. SİRER 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
E. PEKEL 
C. UYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 

c etmiyenîer] 
BİTLİS 

M. ERTAN 
BOLÜ 

H- Ş. ADAL 
BURSA 

M. B. PARS 
ÇANKIRI 

i B. ERKtN (M.) 
T. ONAY 
M. A. RENDA (Rs.) 

ÇORUM 
! î . EKER (M.) 

1 9 -
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TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M.S.ANAMUR 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
H. N. BOZTEPE 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H.ÜÇÖZ 

tâtPA 
xv. i5JbixviVX!iXv 1 

E. TEKELİ 
S. K. YEJKİN 

^AN 
N. BERKER >-*T, 
M. BOYA 

YÖZGAD 1 
M.ALPAK 1 
Z. ARKANT 1 
Y. D. KARSLIOĞLU 1 
S. KORKMAZ 1 
A. SUNGUR 1 

ZONGULDAK 1 
Dr. R. BARKIN 1 
Ş. DEVRİN 1 
E. ERİŞİRGİL * 1 
A. GÜREL 1 
H. KARABACAK 1 
Y. Z. ÖZENÇI 1 
Ş. TANSAN 1 
R. VARDAR 1 
M. ALLIOĞLU . 1 

' -„ : 1 . J • 

DENİZLİ 1 
Y. BAŞKAYA (M.) 1 
H. GÜNVER 1 
Dr. B. UZ 1 

EDİRNE 1 
M. N. GtîNDÜZALP 1 

ELÂZIĞ 1 
! P. AĞRALI (V.) 1 

P. A. AYKAÇ 1 
: S. SAĞIROĞLU 1 

ERZURUM 1 
1 S. ALTUĞ (M.) . . . ; 1 



k DİNÇ (M.) 
GAZİANTEB 

ö. A. AKSOY 
Ş. ÖZDEMİR (M.) 

GİRESUN 
F. ATLI 
GL I. SÖKMEN (M.) 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
E. S. TÖR 

İÇEL 
T. C. BERÎKER 
E. ÎNANKUR 

İSPARTA 
K. TURAN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
C. CÎMCOZ (M.) 
Dr. H. DİKER 
A. Ş. ESMER (M.) 
Gl. K. KARABEKÎR 
N. MENEMENCÎOĞLU 
il. C. YALÇIN 

İZMİR 
C. BAYAR 
H. Â. YÜCEL (V.) 

KARS 
P. KÖPRÜLÜ 

t : 65 30.5 
KAYSERİ 

ö. TAŞÇIOGLÜ 
S. H. ÜRGÜBLÜ (V.) 

KOCAELİ 
A. DİKMEN 
S. PEK 

KONYA 
A. H. DİKMEN (M.) 
§. ERGUN 
A. M. GÖKER 
K. OKAY 
N. H.ONAT 
A. R. TÜREL (V.) 

KÜTAHYA 
H. PEKCAN 
A. TÎRÎDOĞLU ' 

MALATYA 
E. BARKAN (Hasta) 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
K. SAYIN 

MANİSA 
R. N. EDGÜER (M.) 
Ş. R. HATÎPOĞLU (V.) 
K. KARAOSMAN 
H. SARHAN 

MARAŞ 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 

.1̂ 44 6 : 1 
MARDİN 

l . P . ALPAYA (1. A.) 
E. ERGİN (M.) 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (M.) 

NİĞDE 
F. SOYLU (M.) 
H. TEPEYRAN (M.) 

ORDU 
S. S. TARCAN (M.) 

RİZE 
F. SİRMEN (V.) 
A. ZIRH 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 
î. EZGÜ (M.) 
S. ERBAY 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D.ARİKOĞLU 
S. ÇAM (M.) 
K. ÇELİK 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
H. URAN (V.) 

StlRD 
S. TUNCAY 

SÎNOB 
C. K. INCEDAYI 

SİVAS 
I. H. BAŞAK 
A. ESENBEL 
N. SADAK 
1. M. UĞUR (M.) 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
P. ÖZTRAK 
N. TRAK (M.) 

TOKAD 
R. A. SEVENGİL 

TRABZON 
S. DAY (V.) 
D. EYİBOĞLU (M.) 
Fi. SAKA 

URFA 
H. S. COŞAR 
R. SOYER 
A. K. TECER 

VAN 
t ARVAS 

YOZGAD 
C. ARAT 
S. ÎÇÖZ 

ZONGULDAK 
H. A. KUYUCAK 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1943 mali yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkındaki kanuaa 
verilen reylerin neticesidir 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAMSAR 
t H. BALTACIOGLU 
H. ÇERÇEL 

M. 
Dr 
B. 

A za adedi : 455 
Reye iştirak edenler : 330 

• "* Kabul edenler . : , 335 
. Reddedenler < : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmiyenler : 118 

Münhaller : \ 

[Kabul edenler] 
GÖNENÇ 

. A. H. SELGÎL 
TÜRKER 

3. YURDKORU 
AORI 

H. BAYRAK 

H. 

N. 

TUGAÇ 
AMASYA 

AKTIN 

m-



İLfcAfcttA». 
E. URAS 
A. K. YIĞÎTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. N. ANHdMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. 0. BEKATA 
R. BÖBEKCÎ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. EBlŞ 
M. KAYAOĞLÜ 
H. N.. WUQlQ&hTJ 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 
N. E. SÜMER 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr.H.ALATAŞ 
N. GÖKTEPB 
A. S. LEVEND 
Dr. R . U m W W 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
0. N. BURCU 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇlOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
S/ÖBGBEVREN 
F. TÎRİTOĞLU 
Y. S. UZAY 
î. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
A. ESEN 

BİNGÖL 
T.BANGUOĞLU 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
B. OSMA 

BOLÜ 
KorgL A. ALPTOGAN 
H. C. ÇAMBEL 
H. &ÖYMEN 

1:66 Ü J a l t t 6 : 1 
c. ÖZÇAÖLAB 
C. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
LN^DCLMEN. 
Ş. ENGINER* 
Dr. A. m YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. A; ,ATLI 
R. CANITEZ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R.GÜRAN 
F. GÜVENDİRİN 
Dr. S. KONUK 
Dr. M. T. SİMEB 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELl 
GL Ş. TURSAK 
R. N. GÜNTEKİN 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN: 

ÇOBUH 
A. R. EREM 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 

ÇOBUM 
H. AKDOĞAN 

\ E. S. AKGOL 
Dr. C. ALPER 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKÎN 
M. ÇAĞIL 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H, BERKMAN 
A. EGE 
N.KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 

DİYARBAKIR 
R. BEKlT 
0. OCAK 

I Dr. 1. T. ÖNGÖREN 
GL K. SSFÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULÜĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
Ec DEM^RAY 
Dr. F. MEMİK 

ELAZIĞ 
H. KİŞİOĞLU; 
t. YALÇIN 

ERZİNCAN 
1 B. K. ÇAĞLAR 
1 A. FIRAT 
F.HALFE0ÎL 
A. S. İLTER 
Ş.SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
Gl. P. DEMÎRHAN 
N, DUMLU 

:'N, ELGÜN 
M. H; GÖLE 
Ş. KOÇAK 
GL Z. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
I. ARUKAN 
t .U. AYKURD 
Î.ÖZDAMAR 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
; Dr^ M. A. AâAKAYr 
i C. S. BARLAS 
Dr. N. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
1; SABUNCU 
A. SAYAR 
N. OSTEN 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
0. SELEK 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSİDAN 

i nmtii, 
A. Ş. DEVRİM 
Gl. E. DÜRUKAN. 
n. ımm-
B. s. KUNT 
H. SELÇUK 
A. TÜRKAN, „" 

IÇEL 
I Dr. M- BEjR&JER 

R. KORALTAN 
Ş. TUGAY 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 

! C. TÜZEMEN 
İSTANBUL 

A. Ki AKYÜZ 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
GL R; BELE 
Dr. K. C. BERKSOY 
A. H. DENİZMEN 
Dr. H. DJKEB 
G. B. GÖKER 
I. A. GÖYSA 
F. HAİHL 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V. SARIDAL 
1. H. ÜLKMEN 
At R. TAKLAN 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B.ARIMAN 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
S. EPlKMEN 
R. KÖKEN 
H. MENTEŞE 
H. ONARAN 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU 

• Ş. YUNUS 
KARS 

E. DEMİ&EL 

— 4fö 
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C.DURSÜNOĞLU 
Gl. H. DÜRUDOĞAN 
§. KARAHMT \ 
Dr. E. OKTm 
z. mmm 
p. özsâuz j 

KASTAMONU 
A. BÎNKAITA 
T. COŞKAN î 
H. ÇELEN 1 
H.ÇOKOK 
Dr. F. ESE^Îf S 
z. ORB̂ ar 
B.SAMICIÖ 
N. TAM8Ç 

KAYREEt 
F. BAYSAL 
A. H. KAL&Ç 
R. ÖZ&OY i 
M. EaŞ&TIR İ 
M. TANER j 
N. TOKER j 
0. TÜZEL j 

KIRKLAJfcELÎ j 
Z. AKIN İ 

! Korgtfl-ıK^-aStĞAK j 
N.A.mmm ! 
Ş. ÖDÜL | 
Dr; -*V ÜMAY 

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

KOCAELİ 
R. AKGA 
S. ARTEL 
Gl. M. BAKU 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
R. FENMEN 
Î. Tmm 
S. YARGI 
1 S. YÎÖÎT * 

3CONYA 
V. BÎLGÎN 
M. A. BÎNAL 
Gl. A. F. CBBESOY 
S, ÇUMRALİ 

- = ! — : T ^ ^ ^ 

F. GÖKMEN 
H. KARAGÜLLE 
T.TF. te$UY 
Dr. Oi S; ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BEHEf 
DrvA^S.®ELİLBAŞIî 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
R. PEKBR 
ö. B. UŞAKLI 
V. UZGÖREN 

mmâmPA 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C.JÖZEL0î 
M. PEKTAŞ 
o. TA T̂ER 
T.'PEaŞELBÎ'" 
M.N.ÎZABCI 

MANİSA 
Korgl. A.%: ARTUN-
KAL 
H, BAYUR 
0. ERÇÎN 
T. ERTEM 
Dr. S.-^IÖLATÇILAR 
F. KURDOÖLU 
Y. ÖZEY 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYÎZÎT 
A. H. TANPINAR 
A. YAYCIÖÖLU 

MARlfrN 
Gl. S. ÖÜZGföREN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCÎOĞLU 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MÜÖLA 
O'rsrrl.'l ÇALTŞLAR , 
S. GÜNEY 
C. KARAMUKLA 
H. KÎTABCI 
F. 0. MENTEŞEOĞLU 

— 46 
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KÜŞ 

K. KOTAN 
NÎĞDE 

A. G. B©B»ÜMLU 
R.BÖBUN^Y 
H. ME8B6& 
Dr. R./F. T4L£Y 
H. ULUS0Y 

ORDU 
ş. ABMAM 
t ÇAÎf&Ş 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. ^M. SESBR 
H. ŞARLAN 
H. YtoMfcN 
M. YAmmmmK 

RİZE 
T. SİBAKTA 
H. C. BELÜL ) 
Dr. BzıA. f)lLBMRE j 
K.KAMÛ . • İ 

SAMSUN 
C. B Î L S M J 
Z.DUPe®Mf 
Amiral F.tBNOÎN 
N. FIRAf 
N. özamm 

SEYHAN 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. IŞÜBN 
A. M.YEGBNA 

SÖRD 
A.R.m^BN 
S/TUNCAY 
B. TÜRKfAY 

8ÎNOB 
0. ATAY 
C. K. ÎN(W>AYI 
Dr. B. E§KBEMtR 
H . O R U C O S L U 
I. HırSEVtM 

StVAS 
M. Ş. İEEDA 
A. N. mmmm 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
K. KİTAPÇI 

13 — 

Tuğamiral fi. GÖKDA-
LAY 
R.3ŞJSÎHBR 
A. YURDAKUL 

TEKtRDAÖ 
E. ATAÇ 
E. PEKBL 
C. UYBAB1N 

TOE&D 
S. ÇELÎKfKOL 
M. DEVELİ 
R.ERlŞOTNt 
H. N. KEŞHÎR 
C. KOVALİ 
N. PORÖY 

TRABZON 
S.ABAN^ZÖÖLU 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
F. A. (BARUTÇU 
H. N. BOZTEPE 
T. GÖESİL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

T&&CELÎ 
N. S. SİLAN 
H. ÜÇÖZ 

TOPA 
K. BERKER 
E. TEKELİ 
S. K. YETSİN 

VAN 
N. BERKER 
M. BOTA 

YOZGAD 
M. ALPAK 
Z. ARKANT 
Y. D. EARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 
E. ERlŞÎRGlL 
Y. Z. ÖZENÇt 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 
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AFYON KARAHÎSAR 
A. ÇETİNKAYA 
A. TAŞKAPILI 

AĞRI 
R. R. PASÎN (M.) 

ANKARA 
F. R. ATAY 
î. İNÖNÜ (R. C.) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
Dr. H. KURAL 
T. SÖKMEN (M.) 

AYDIN 
Gl. R. ALPMAN (M.) 
Dr. M. GERMEN (R. V) 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMÎR (M.) 
Gl. K. ÖZALP 

BÎLECtK 
M. Ş. ESENDAL 
K. GÜLEK (M.) 
Dr. M. SUNER 

BİTLİS 
M. ERTAN 

BOtü 
H. Ş. ADAL 

BURSA 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
B. BERKİN (M.) 
T. ONAY 
M. A. RENDA (Rs.) 

ÇORUH 
A. US 

ÇORUM 
I. EKER (M.) 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (M.) 
H. Gt^rTER 

] 

[Beye iştirak etmtyenler] 
Dr. B. UZ 

EDİRNE 
M. N. GÜNDÜZALF 

ELÂZIĞ 
P. AĞRALI (V.) 
P. A. AYKAÇ 
S. SAĞIROĞLU 

ERZURUM 
S. ALTUĞ (M.) 
R. DİNÇ (M.)' 

GAZÎANTEB 
ö. A. AKSOY 
Ş. ÖZDEMÎR (M;) 

GİRESUN 
F. ATLI 
Gl. î. SÖKMEN (M.) 

1 A. ULUS 
GÜMÜŞANE 

R. GÜRELİ 
E. S. TÖR 

İÇEL 
T. C. BERİKER 
P.O. GÜVEN 
E. İNANKUR 

İSPARTA 
K. TURAN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 

1 S. CÎMCOZ (M.) • 
A. S. ESMER (M.) 
Gl. K. KARABEKÎR 
N. MENEMENCİOĞLU 
H. C. YALÇIN 

İZMİR 
C. BAY AR 
H. Â. YÜCEL (V.) 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ 

KASTAMONU 
T. TAŞKTRAN 

KAYSERİ 
Ö.TAŞÇIOĞLU ,...., 

S. H. ÜRGÜBLÜ (V.) 
KOCAELİ 

A. DİKMEN 
S. PEK 

KONYA 
A. H. DİKMEN (M.) 
Ş. ERGUN 
A. M. GÖKER 
Dr. S. TRMAK 
K. OKAY 
N. H. ONAT 
A. R. TÜREL (V.) 

KÜTAHYA 
H. PEKCAN 
A., TİRİDOĞLU 

MALATYA 
E. BARKAN (M.) 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞ! 
H. SAĞIROĞLU (M.) 
K. SAYIN 

! MANİSA 
\ R. N.EDGÜER (M.) 

Ş. R. HATÎPOĞLU (V.) 
K. KARAOSMAN 
ff. SARHAN 

MARAŞ 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 

i MARDİN 
! î. F. ALP AYA (I. A.) 
E. ERGİN (M.) . 

MUŞ 
H. KILIÇOĞLU (M.) 

NİĞDE 
F. SOYLU (M.) 
H. TEPEYRAN (M.) 

ORDU 
S. S. TARCAN (M.) 

RİZE 
F. SİRMEN (V.) 1 
A. ZIRH 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 1 

1. EZGÜ (M.) 
S. ERBAY 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
S. ÇAM (M.) 
K. ÇELİK 
0. ORAL 
Dr. K. SATIR 
H. URAN (V.) 

StîRD 
| RESSAM Ş. DAĞ 

SİVAS 
t. H. BAŞAK 
A. ESENBEL 
N. SADAK 
1 M. UĞUR (M.) 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
P. ÖZTRAK 
N. TRAK (M.) 

TOKAD 
G. PEKEL 

1 R, A. SEVENGÎL 
TRABZON 

S. DAY (V.) 
D. EYÎBOĞLU (M.) 
H. SAKA 

URPA 
H. S. COŞAR 
R. SOYER 
A. K. TECER 

VAN 
1. ARVAS 

YOZGAD 
C ARAT 
S. İÇÖZ 

ZONGULDAK 
A. GÜREL 
JL KARABACAK 
H. A. KUYUCAK 

, -

»w<* 
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AFYON KARAHİSAR 
t, H. BALTACIOĞLU 
H. ÇERÇEL 
A. ÇETÎNKAYA 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGİL 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
H. BAYRAK 
H.TUGAÇ 

AMASRA 
N. AKTIN 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YİĞÎTOĞLU 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAYKAN 
A. BAYTTN 
H. 0. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERİŞ 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOĞLU 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
I İ AESÖY 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 
N. E. SÜMER 
Dr. C. TUNCA 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Aza adedi : 455 

Reye iştirak edenler : 354 
Kabul edenler : 354 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 100 
Münhaller : l 

[Kabul edenler] 
AYDIN 

Dr. H. ALATAŞ 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
0. N. BUR0U 
H. ÇARIKLI 
P. ETÇlOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
II. ONAT 
S. ÖRGEEVREN 
Gl. K.ÖZALP 
F. TÎRlTOĞLU 
Y. S. UZAY 
t. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
F. F'. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
B. (HMA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAÖLAR 
C. S. SİREN 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
t. N. DİLMEN 

- - 4 < 

Ş. ENGİNERi 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. A. ATLI 
R. GANITEZ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
F. GÜYENDÎREN 
Dr. S, KONUK 
M. B. PARS 
Dr. M. T. SİMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
II. ERGENELİ 
R. N. GÜNTEKİN 
A. KAMÇIL 

^ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 

ÇORUH 
A.R.EREM 
M. M. KANSU 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
E. S. AKGÖL 
Dr. C. ALPER 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
M. 3A(Mh 
N. KAYAALP 

3 5 -

.' 

DENİZLİ 
,F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
N. KÜÇÜK.A 
E. A. TOKAD 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT 
0. OCAK » 
Dr. 1. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEVÜKTEKÎN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E.DEMÎRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. F. MEMİK 

ELAZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 

:l YALÇIN 
ERZİNCAN 

B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
F. KALFÂGİL 
.A. S. ÎLTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
S. ALTUÖ - ' 
01. P. DEMfRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMR-

ESKİŞEHİR ' 
Y. ABADAN 
t ,U. AYKURD -



t ÖgDAj£4B 
E. SAZAK 

ĞÂZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHÎN 

GÎRESUN 
M. AKKAYA 
I. SABUNCU 
A. SAYAR 
N. OSTEN 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSÎDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
Jf. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. S i i îPJK 
A. TÜRKMEN 

ÎCEL 
Dr. M. BERKER 
E. ÎNANKUR 
R. KO&ALTAN 
S. TUGAY 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAi* 
M. KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURA^ 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
A. it; AKYÜZ 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
Dr. K. C . B ^ ^ Ş O Y 
A. H. DENÎZMEN 
Dr, 5 , DİKER 
G. B, ÇÖKER 
I. A. GÖVSA 
Z. JUBAMVBŞAL 

1 : 6 5 ao. 
Hv KORTEL 
Ş. A..ÖGEL 
F. HAMAL 
V. SARIDAL 
1. H. ÜLKMEN 
A. Ri TARH AN 
F. ÖYMEN 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
M. BİRSEL 
Dr. II. İT. CURA 
E. ÇINAR 
8. EPİKMEN 
R. KÖKEN 
M. ONARAN 
E. ORAN 
Ş. YUNUS 
Dr. K. ÖRS 

KARS 
E. DEMİREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. İL D U R U D O Ğ A N 
Ş. KARACAN 
F. KÖPRÜLÜ 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BlNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
EL ÇORUK 
Dr. F. ECEVİT 
Z. ORBAY (' 
R. SALTUĞ 
N. TAMAÇ 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
N. TOKBR 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. A. KANSÜ 
Ş. ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

5 .1944 C : 1 
KIRŞEHİR 

F. ÇOBANOOLU 
F. SELEN 
Ş. TORGUT 
1. TURAN 

KOCAELİ 
R. AKÇA 
S. ARTEL 
Gl. M. BAKU 
Dr. F. §. BÜRGE 
R. FENMEN 
S. PEK 
l.TOLON 
S. YARGT 
1. S. YİĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN 
M. A. BİNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
Dr. S. IRMAK 
İL KARAGÜLLE 
T. F. SILAY 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
Dr. A. S. DELİLBAŞ! 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
R. PEKER 
A. TİRİDOĞLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇt 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞÎ 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 
K. SAYIN 
O. TANER 
T. TEMELLJ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A> R. ARTUNv 
KAL 
H. BAYUR 
t. ERTEM 
Dr. S. E. KÂATÇILAli 
F. KURÖOĞ^U 

Y. ÖZ1Y 
H. SARIIAN 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZIT 
R KAPLAN 
H. R. TANKUT 
A. H. TANPINAR 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGÖREN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCÎOĞLU 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgl. 1. ÇALIŞLAR 
C. KARAMUĞLA 
H. KÎTABGI 
F. O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
K. KOTAN 

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

ORDU 
Ş. AKYAZI 
1. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
EL YALMAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DtLEMRE 
K. KAMU 
F. SİRMEN ' 
A. ZIRH 

SAMSUN 
C. BİLSBL 
H. ÇAKIR 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGİN 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
Gl. N. ELDENİZ 

-m-



Ş. ÎŞCEN 
SfiRD 

A. R. ESEN 
S. TUNCAY 
B .TÜRRAT 

StNOB 
C. ATAY 
Dr. B. KÖKDEMİR 
H. ORUCOĞLU 
I. H. SEVÜK 

SİVAS 
I .H . BAŞAK 
M. Ş. mM&A 
A. N.DEMÎRAĞ 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK ' 
K. KİTAPÇI 
Tuğamiral H. GÖK-

AFYON KARAHÎSAR 
A. TAŞKAPILI 

AĞRI 
R. R. PASÎN (M.) 

ANKARA 
F. R. ATAY 
I. ÎNÖNÜ fR. C.) 

ANTALYA 
Dr. H. KURAL (M.) 
T. SÖKMEN 

AYDIN 
Gl. R. ALPMAN (M.) 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. DEMÎR;-(lL). 

BİLECİK 
A. ESEN 
K. GÜLEK (M.) 

BİTLİS 
M. ERTAN 

ÇANKIRI 
B. ERKİN(M.) 
T. ONAY 
M. A. RENDA (Rs.) 

ÇORUH 
A. US 

ÇORUM 
t EKER (M.) 

1 : 65 30.-8 
1 DALAY 

N. SADAK 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
I1. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
C. UYBADIN 

TOKAD 
s. ÇELÎKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
N. POROY 
R. A. SEVENGIL 

TRABZON 
1 S. ABANOZOĞLU 

.1944 C : 1 
I M. S. ANAMUR 

M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
H. N. BOZTEPE 
S. DAY 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
II. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
R.SGYffifc 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
[ I. ARVAS 

[Reye iştirak etmiyenler] 
1 DENİZLİ 

Y. BAŞKAYA (M.) 
A. EGE 
H. GÜNVER 
Dr. B. UZ 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (V.) 
F.A.AYKAÇ 
S. SAĞIROÖLU 

ERZURUM 
A. AKYÜÜEK 
R. DİNÇ (M.) 
M. H. GÖLE 

ESKİŞEHİR 
(. ARUKAN 

GAZİANTEB 
Ş. ÖZDEMİR (M.) 

GİRESUN 
F. ATLI 
Gl. I. SÖKMEN (M.) 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
C. SELEK 
E. S. TÖR 1 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 

ÎÇEL 
T. C. BERİKER 
F. C. atîYEN 1 

1 İSTANBUL 
Gl. R. BELE 
S. CİMCOZ (M.) 
A, Ş. ESMER (M.) 
Gl. K. KARABEKİR 
N. MENEMENCİO&Ll 
(V.) 
H. 0. YALÇIN 

İZMİR 
Ç. BAYAR 
\l MENTEŞE 
§. SARAÇOĞLU (Bş 
V.) 
E A. YÜCEL (V.) 

KASTAMONU 
T. TAŞKIRAN 

KAYSSERI 
Ö.TAŞÇIÖÛIİU 
0. TÜ^EL 
S. H. ÜRGÜBLÜ (V.) 

KOCAELİ 
A. DİKMEN 

KONYA 
A. H. DİKMEN (M.) 
Ş. ERGUN 
A. M. GÖKER 
F. GÖKMEN 
K. OKAY 
N. H. ONAT 1 

1 N. BERKER 
M. BOYA 

YOZGAD 
M. ALPAK 
C. ARAT 
Z. ARKANT 
Y. D. KARSLIOÜLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
Ş. DEVRİN 
E. EM§«SGIL 
A. GÜREL 
H.A. KUYUCAK 
Y. Z. ÖZENÇİ 

Ş. TANSAN 
1 R. VARDAR 

A. R. TÜREL (V.) 
KÜTAHYA 

H. PEKCAN 
Ö. B. UŞAKLI 

MALATYA 
E. BARKAN 
N.BAYDAR (M.) 

MANİ8 A 
R. N. EDGÜER (M.) 1 
0. ERCİN 1 
Ş. R. HATÎPOĞLU 1 
(V.) 1 
K. KARAOSMAN 1 

MARDİN 1 
l F. ALPA YA (t. Â.) 1 
E. ERGİM (M.) 1 
Dr. A. URAS 1 

MUĞLA 1 
S. GÜNEY 1 

MUŞ 1 
H. KILIÇÖĞLÜ (M.) 1 

NİÖDE 1 
H. MENGI (M.) 1 
F. SOYLU (M.) 1 
H. TEPEYRAN (M.) 1 

ORDU 1 
S. S. TARCAN (M.) 1 

RİKE 1 
B. d BELÜ!/ 1 



SAMSUN 
î. EZGÜ (M.) 
S. ERBAY 

SEYHAN 
D. ARIKOÖLU 
S. ÇAM (M.) 
K. ÇELÎK 
C. 01? AL 

Devlet Denizyolları ve 

I AFYON KARAHÎSAR 
î. H. BALTACIOĞLU 
A. ÇETÎNKAYA 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGÎL 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AÖRI 
H. BAYRAK 
n. TUGAÇ 

AMASYA 
N. AKTIN 

1 Z. TARKAN 
E. URAS 

1 - A. K. YÎĞÎTOÖLU 
1 ANKARA 
1 M. ÂKSÖLEY 
1 Ol. N. ANILMTS 
1 B.BAYKAN 
1 A. BAYTIN 
1 H. 0. BEKATA 
1 R. BÖREKÇİ 
1 A. ÇUBUKÇU f 

1 F. DALDAN 

î : 65 30.5.1944 C : 1 
Dr. IC. SATIR 
H. URAN (V.) 
A. M. YEG'ENA 

StNOB 
C. K. ÎNCEDAYI 

SİVAS 
A. ESENBEL 
R. Ş. SlRER 

, . mm , ım^^^mimm 

î. M. UĞUR (M.) 
TEKİRDAĞ 

R. APAK 
N. TRAK (M.) 

TOKAD 
G. PEKEL 

TRABZON 
D. EYÎBOĞLU (M.) 

H. SAKA 
URFA 

H. S. COŞAR 
A. K. TECER 

YOZGAD 
S. İÇÖZ 

ZONGULDAK 
H. KARABACAK 

Limanlan îşletme Umum müdürlüğü 1944 malî yılı bütçe kanununa | 
verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 1 
' i Âza adedi ; 455 

Reye iştirak edenler : 346 
Kabul edenler : 346 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmîyenler : 108 
Mûnhaller : 1 

[Kabul edenler] 
M. ERÎŞ 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOĞLU 
M. ÖKMEN 
7, YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 
M. E. SÜMER 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. H. ALATAŞ 
Dr. M. GERMEN 
N. CÖKTEPE 
A. S. LEVEND 
A. MENDERES 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
0. N. BURCU 
rr. ÇARHCLI 
P. ETÇÎOĞLU 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT , 

Gl. K. ÖZALP 
F. TlRÎTOĞLU 
Y. S. UZAY 
t. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
P. P. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
B. OSMA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
11. c. ÇA::BEL 
H. R. ÖYMEN 
C. ÖZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
t. N. DÎLMEN 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 

- . 4 6 8 — 

1 Gl. 1 . ATLI 
R. CANITEZ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. P. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
Dr. S. KONUK 
M. B. PARS 
Dr. M. T. SİMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU -\ 
R. BULAYIRLI 
H. ERGENELÎ 
R.N. GÜNTEKÎN 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. İNAN 

ÇORUH 
A. R. EREM 
M. M. KANSU..... 
A. TÜZÜrf^ ;;L;L^ M' 



)- -A-Mmmam 

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

DENÎZLt 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
A. EGE 
N. KÜÇÜKA 
E. Af TOKAD 

DİYARBAKIR 
R. BEKÎT 
0. OCAK 
Dr. I. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SEYÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUÖ 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLABI 
F. BALKAN 
E.DEMİRAY 
Dr. F. MEMİK 

ELÂZIĞ 
H. KİŞİOĞLU 
1. YALÇIN 

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

ERZURUM 
S. ALTUĞ 
Gl. P. DEMİRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
M. H. GÖLE 
Ş. KOÇAK 
Ol. Z. SOYDEMÎR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
1. ARUKAN 
f .U. AYKURD 
1. ÖZDAMAR 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
ö. A. AKSOY 

1 : 65 30. 
Dr. M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHİN 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
f. SABUNCU 
A. SAYAR 
N. OSTEN 

GÜMÜŞANE 
H. F. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELI 
E. S. TOR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSÎDAN 

HATAY 
, A. Ş. DEVRİM 

Gl. E. DURUK AN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. SELÇUK 
A. TÜRKMEN 

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

İSPARTA 
K. AYDAR 
İL KARAAĞAÇ 
H. ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
C. E. ARSEVEN 
Dr. G. ATAÇ 
Â. BAYINDIR 
A. II. DENİZMEN 
Dr. TL DÎKER 
G. B. GÖKER 
F. HAMAL 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. A. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
V, SARTDAL 

5.1944 C : 1 
A. R. TARHAN 

İZMİR 
Ş. ADALÂN 
B. ARIMAN ^ ; ; 
M. BİRSEL 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR 
S. EPİKMEN 
R. KÖKEN 
II. ONARAN 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMİREL 
C. DURSUNOĞLU 
Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BlNKAYA 
T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Dr. F. ECEVlT 
Z. ORBAY " v ^ i 
R, SALTUĞ 
N. T AMAÇ 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
N. TOKER 
C. TÜZEL 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 

V N. A. KANSU 
Ş. ÖDÜL 
Dr. F. UMAY 

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

469 =r™ 

KOCAELİ 
R. AKÇA 
S. ARTEL 
Gl. M. BAKU 
Dr. F. Ş. BÜRGE 
R. FENMEN 
S. PEK 
I. TOLON 
S. YARGI 
1. S. YİĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN 
M. A. BlNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
S. ÇUMRALİ 
F. GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
T. F. SILAY 
A. R. TÜREL 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
H. BENLİ 
Dr. A. S. DELlLBAŞI 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
R. PEKER 
A. TİRİDOĞLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇI 
M. Ş. ÖZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIROĞLU 
O. TANER 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL 
H. BAYUR 
f. ERTEM 
Ş. R. HATİPOĞLU 
Dr.S.E.KÂATÇILAR 
F. KURDOĞLU 
Y. ÖZEY 
H. SARHAN 
F. USLU 

MARAŞ 
fDr. K. BAttT^^ZV. :. 



İ::6§ 30 S .1944 C : l 
R. KABLAN 
H. R. TANKUT 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
Gl. S. 3>*İZGÖREN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCİOĞLU 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgl. 1. ÇALIŞLAR 
S. GÜNEY 
C KARAMÜÖLA 
H. KİTABÖI 
F. O. MENT ELOĞLU 

MUŞ 
K. KOTAN 

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

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

II. YALMAN 
M. YARIMMYIK 

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

SAMSUN 
C. BÎLSEL 
H. Çakır 
Z. DURUKAN 
Amiral P. ENGİN 
N. FIRAT 
N. ÖZTUZ0U 
M. A. YÖRÜKBR 

SEYHAN 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. ÎŞCEN 

SÎÎRD 
A. R. ESEN 
8. TUNCAY 
B. TÜRKAY 

SÎNOB 
Ç. ATAY 
Pr. B. KÖKDEMİR 
H. ORUCO&LU 
t. H. SEVÜK 

SİVAS 
1. H. BAŞAK 

M. Ş. BLEDA 
A. N. DEMİRAĞ 
Ş. GÜNALTAY 
H. IŞIK 
Tuğamiral m GÖKD A -
LAY 
N. SADAK 
R. Ş. SÎRER 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
C. UYBADIN 

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

TRABZON 
S. ABAN0ZO&LU 
M. AYDIN 
P. A. BARUTÇU 
H. N. BOZTEPE 
S. DAY 

T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER ' 
R. SOYER 
E. TEKELÎ 
S. K. YETKİN 

VAN 
t. ARVAS 
N. BERKER 
M. BOYA 

YOZGAD 
M. ALPAK 
0. ARAT 
Z. ARKANT 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN 
E. ERÎŞÎRGİL 
A. GÜREL 
H. \ . KUYUCAK 
Ş. -TANSAN 
R. VARDAR 

[Meye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHİSAR 
II. ÇERÇEL 
A. TAŞKAPILI 

AĞRI 
R. R. PASIN (M.) 

ANKARA 
F. R. ATAY 
î. İNÖNÜ (R. C.) 

ANTALYA 
Dr. H. KURAL 
(M.) 
T. SÖKMEN 

AYDIN 
Gl. R. ALPMAN (M.) 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 

H. KARAN 
S. ÖRGEEVREN 

BİLECİK 
A. ESEN 
K. GÜLEK (M.) 

BİTLİS 
ftl. ERTAN 

BOLU 
C. S. SİREN (V.) 

BURDUR 
Ş. ENGİNERÎ 

BURSA 
F. GÜVENDİREN 

ÇANAKKALE 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
$. mt&$ (M.) 

T. ONAY 
M. A. RENDA (Rs.) 

ÇORUH 
A. US 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
1. EKER (M.) 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (M.) 
H. GÜNVER 
Dr. B. UZ 

EDİRNE 
M. N. GÜNDÜZALP 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI (V.) 
P. A. AYKAÇ 
S. SAÖIROÖLU 

ERZİNCAN 
F. HALFEGİL 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
R. DlNÇ (M.) 

GAZİANTEB 
C. S. BARLAS 
Ş. ÖZDEMİR (M.) 

GÎRESUN 
P. ATLI 
Gl. 1. SÖKMEN (M.) 
A. ULUS 

GÜMÜŞANE 
C. SELEK 

İÇEL 
P. C, GÜVEN 

« ^ 



İSTANBUL 
01. K. BELE 
Dr. K. C. BERKSOY 
S. ClMCOZ (M.) 
A. Ş. ESMER (M.) 
t. A. GÖVSA 
01. K. KARABEKlR 
t. H. ÜLKMEN 
H. C. YALÇIN 
N. MENEMENGÎOÖ. 
LU (V.) 

İZMİR 
C. BAYAR 
H. MENTEŞE 
Ş. SARAÇOĞLU 
(Bş.V.) 
H. Â. YÜCEL (V.) 

KARS 
F. KÖPRÜLÜ 

KAYSERİ 
P. BAYSAL 
ö. TAŞÇIOĞLU -
S. H. ÜRGÜBLÜ (V.) 

1:65 30.5 
KOCAELİ 

A. DÎKMEN 
KONYA 

A. H. DÎKMEN (M.) 
Ş. ERGUN 
A. M. GÖKER 
K. OKAY 
N. H. ONAT 
Dr. O. Ş, ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
H. PEKGAN 
Ö. B. UŞAKLI 

MALATYA 
E. BARKAN (M.) 
N. BAYDAR 
K. SAYIN 
T. TEMELLİ 

MANİSA 
R. N. EDGÜER (M.) 
O. ERÇÎN 
K. KARAOSMAN 

MARAŞ 
A. H. TANPINAR 

1944 C : İ 
MARDİN 

I. P. ALPAYA> (1. A.) 
E. ERGÎN(M.) 

reuş 
H. KCLICOĞLU (M.) 

NİÛDE 
P. SOYLU "{M.). 
H. TEPEYRiAN (M.) 

ORDU 
S. S. TAROAN (M.) 

RİZE 
H. C. BELÜL 

SAMSUN 
t. EZGÜ <M0 
S. ERBAY 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU 
S. OAST <M.) 
K. ÇELİK 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
H. URAN (Y.) 
A. M. YEGENA 

SÖRD 
RESSAM $. DAĞ 

SÎNOB 
0. K. İfrGEDAYl 

StVAS 
A. ESEN8EL 
K. KİTAPÇI 
1. M. UĞUR (M.) 

TERJRDAÛ 
R. APAK 
N. TRAK (M.) 

TRABZON 
M. S. ANAMUR 
D. EYlBOĞLU <M0 
H. SAKA 

URFA 
H. S. COŞAR 
A. K.TECER 

YÖfcGAD 
S. IÇÖZ 

ZONGULDAK 
Dr. R* BARKIN 
H. KARABACAK 
Y. Z. ÖZEKÇt 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe kanununa 
verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHÎSAR 
1. H. BALTAGIOĞLU 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGIL 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
a BAYRAK 

Âza adedi : 455 
Reye iştirfek edenler : 346 

Kabul edenler : 346 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyten&r : 108 
Münhaller : 1 

[Kabıd edenler] 
H. TUOAÇ 

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

ANKARA 
M. AKSOLEY 

Gl. N. ANILMIŞ 
B. BAfYIBAN 
A. BATTIN 
II. 0. BEKATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. KMmföUÜ 

FT. N. MTKÇIOĞLU 
M. ÖRMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
H. T. ©ASLIGĞLU 
Dr. G. KAHRAMAN 
N. E. SÜMER 

- 4 7 1 — 



Dr. C. TUNCA 
AVDIN 

Dr. H. ALATAŞ 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
O. N, BURCU 
H. ÇARIKLI 
e.ETÇlOGLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H.ONAT 
Gl. K. ÖZALP 
F. TÎRÎTOĞLU 
Y. S. UZAY 
f. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
M. Ş. ESENDAL 
Dr, M. SUNER 

BİNGÖL 
F. l\ DÜŞÜNSEL 

BÎTLtS 
B. OSMA 

BOLU 
H- Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. C. ÇAMBEL 
C. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SÎREN 
Dr. Z.ÜLGEN 

BURDUR 
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Vakıflar U. M. bütçesi 



Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçe kanu
nu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/210) 

re. 
Başvekâlet 29.11.1944 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Sayı: 6/665 

Büyük Millet Meçlisi Yüksek Reisliğine 
icra Vekilleri Heyetince 28 . I I . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Vakıflar Umum 

Müdürlüğünün 1944 malî yılı Bütçe Kanunu lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 
Başvekil 

Ş. Saraçoğlu 

Esbabı mucibe 

Umumî izahat 

Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1944 malî yılı Bütçe Kanunu lâyihası tanzim olunarak takdim 
kılındı. 1940 - 1942 malî yılları hesabı katileriyle tesbit edilmiş bulunan üç senelik varidatla bütçe
nin tanzimi sırasında muhasipliklerden alınan hesaplarla anlaşılmış olan 1943 malî yılının altı ay
lık tahsilâtına, tahakkuk eden varidattan bu malî yılı sonuna kadar tahsili tahmin olunan varidatla 
gelecek sene içinde tahsili tahmin kılman varidat esaslarına istinat ettirilmek suretiyle tanzim kılı
nan 1944 malî yılı bütçe muhammen atı 3 641 000 lira tespit edilmiştir. Buna karşı hizmetlere ait 
tahsisat 3 640 029 liradır. 

1943 malî yılı bütçe muhammenatı 3 580 000 lira olup 300 000 lirası Hazine yardımına aittir. 
Bunun 100 000 lirası âbidatın tamiratı karşılığı, 200 000 lirası muvazenenin temini için verilmiş ol
duğundan asıl bütçe varidatı 3 280 000 liradır. 

Buna nazaran 1944 malî yılı bütçesi bazı varidat kaynaklarından elde edilebileceği anlaşılan 
361 000 lira bir fazlalıkla tahmin kılınmış olmasına göre her sene bütçesiyle ve bir derece fazlasiyle 
teklif edilmekte bulunan muhammenat 1944 malî yılı bütçesi için de varit olduğundan inkişaf berde
vam demektir. 

Ancak Umum Müdürlüğün mahdut ve muayyen olan varidatı hakkında bir resim vesaire tarhı 
mümkün olmadığı gibi başlıca varidat kaynaklarından olan bir buçuk milyon liraya yakın icarei va-
hideli akarat kiraları da 1939 malî yılındaki miktarları muhafaza etmekte bulunduğundan daha faz
laya gidilememektedir. 

Evkafın 1944 malî yılı bütçesine Hazine yardımı için bir şey konulmamış, muham
menat Umum Müdürlüğün yalnız kendi varidat kaynaklarından hâsıl olacak tahsilata göre tertip kılın
mış olduğundan Hazinece yine bir yardımda bulunulduğu takdirde alınacak para, tarihî kıymeti ta
şıyan âbidelerin harabîden vikayelerine ve zelzele mıntakalarında harap olan camilerin onarılmasına 
sarf olunmak üzere varidat ve masraf bütçelerinin tertibi mahsuslarına vazolunacaktır, 
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Varidat bütçesi 

1 356 000 lira icarei vahide : F. : 1-M. : 1 

(2762) sayılı Vakıflar Kanununun 12 nei maddesi mucibince mevkilerine ve temin ettikleri men
faate göre kalmaları gerekli görülmeyen vakıflara ait akar ve. toprak satışlariyle elde edilen paralarla 
yurdun muhtelif mahallerinde satın alınan ve yeni yaptırılan akaratın kiralariyle bu varidatın düşü
rülmesine çalışılmakta olduğundan 1942 malî yılı hesabı katisi ile tesbit edilen hâsılat miktarı 
1 320 828 lira olup 1 235 000 lira bütçe muhammenatına nazaran 85 828 lira fazlası 
vardır. 1943 malî yılının altı aylık tahsilatı 670 491 lira olup ikinci altı ay içinde de bu miktarın tah
sil edileceği memul bulunduğundan kaloriferli binalara % 10 nispetinde zammolunan kömür farkı 
gözönüne alınmak ve bakaya tahsilatı da derpiş edilmek suretiyle 56 000 lira fazlasiyle 1 356 000 lira 
tahmin kılınmıştır. 

480 000 lira iöarei müeccele : F. : 1 - M. : 2 
(2762) sayılı Vakıflar Kanunu mucibince icareteynli ve mukataalı gayrimenkûller hakkında tâyin 

olunan on senelik tasfiye müddetinin hitamına iki sene gibi az bir zaman kalmış olmasına mebni bu 
zamanda her tarafça tahsilata bir kat daha önem verilmek için bütçe muhammenatınm indirilmesi 
muvafık- görülmediği cihetle sabık muhammenatı aynen bırakılmıştır. 1943 malî yılının birinci altı 
aylık tahsilatı 232 735 liradır. îikinci altı aylık tahsilat miktarının buna ve belki daha fazlaya var
ması memul bulunduğundan muhammenatın muvafakati şu hesapla da anlaşılmış olacaktır. 

60 000 lira mukataa : F. : 1 - M. : 3 
Yukarıda müecceledeki hal mukataalı gayrimenkûllerde de aynen varittir. Ancak (3950) sayılı 

kanun mucibince eşhası hükmiyeye ait olup vergi kıymeti ile mukayyet olmayan ve vergiden müs
tesna bulunan vakıf gayrimenkûllere de kıymet takdir ettirilmek suretiyle tahsilata başlanılaca
ğından bu yönden 20 000 lira fazlasiyle 60 000 lira tahmin kılınmıştır. 1943 malî yılına birinci 
altı aylık tahsilatı 16 360 lira olup ikinci altı aylık tahsilatla birlikte muhammen 40 000 lirayı 
bulacaktır. 

35 000 lira evkafı mülhaka varidatından alınacak kontrol hakkı Fasıl : 2 - Madde : 1 
Muhammen seyrini takip eden bu varidat sabık muhammenatında bırakılmıştır. Birinci altı 

aylık tahsilat miktarı 15 644 liradır. Mülhak vakıflar muhasebelerinin senenin birinci . altı ayın
dan sonra intaç ve tasdik kılınmakta olmasına mebni ikinci altı aylık tahsilatla birlikte 35 000 
lira muhammenatın karşılaşması memuldur. 

140 000 lira mahlûl muaccelâtı Fasıl : 2 - Madde : 2 
Elde bir hayli mahlûl dosyalan mevcut olup tasfiyeleri intaç kılındıkça satılığa çıkarılmakta 

ve çıkarılanlara da talip çıkıp değer fiyatla ihale kılınmakta olduğundan bu varidat son senelerde 
bütçe muhammenatına nazaran daima fazlalık arzetmekte bulunmuştur. 333 sayılı kanun mucibince 
evkafa intikal eden mübadeleye gayri tabi firar ve mütegayyip eşhastan metruk icareteynli gayri-
menkullerin satışlarından elde edilecek paralar da nazarı dikkate almmak suretiyle 40 000 lira faz-
lesiyle 140 000 lira teklif olunmuştur. 

35 000 lira Orman hasılatı Fasıl : 2-Madde : 3 
1942 malî yılı sonlarında biri Karadere ormanı için Bolu'da 1943 malî yılı iptidalarında da di

ğeri îstıranca, Alemdağ, Şile ormanları için İstanbul'da 3913 sayılı mütedavil sermaye kanunu mu
cibince iki vakıf orman işletmesi tesis kılınmış olduğundan bundan beyle işbu ormanlara ait va
ridat mezkûr işletmeleree tahsil olunarak mezkûr kanunun 3 ncü, 8 nci maddeleri uyarınca veri
lecek kira bedelleriyle safî kâr bütçeye irat kaydolunacaktır. Bu itibarla bu ormanlar hâsılatı bu 
maddeden çıkarılarak bütçede ayrıca açılan maddede gösterilmiştir. Geri kalan ormanlar Girsun' 
da Kırık, Kırklareli'nde Longoz ve Kerpice'den ibaret olup Kırklareli ormanı evvelce müteahhide 
verilmiş olmasına mebni 1944 malî yılında tahsil edilecek taksit bedeli ile Kırık ormanlarından elde 
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edilecek varidatın bilhesap ancak 35 000 liraya varabileceği anlaşıldığından bu miktar muhamme-
nata esas olmak üzere vazolunıiıuştur. 1943 malî yılının birinci altı aylık tahsilatında görülen 61 913 
lira işletmeye devrinden evveline ait Istıranca, Alemdağ, Sile ormanlarının hasılatı olup bir defaya 
mahsus olduğundan muhammenat haricinde bırakılmıştır. 

80 000 lira zeytinlikler hasılatı F. : 2 - M; 4 
Edremit havzasında bulunan vakıf zeytinliklerle Aydın mmtakasındaki zeytinlikler 3913 sayılı 

kanun mucibince tesis edilen işletmelerin emrü idareleri altında bulunduğundan bunların hasılatından 
alınacak safi kâr ile kira bedelleri bütçede ayrıca açılan bir maddede gösterilmiştir. Vakıflar ida
relerince doğrudan doğruya idare olunan zeytinliklerin başlıcaları îzmir, Hatay ve Muğla'ya, ait 
bulunmaktadır. Yapılan hesaplara nazaran buralardan 1944 malî yılında henüz inkişaf halinde 
bulunmayan diğer mahallerdeki zeytinliklerle birlikte bakaya tahsilatı da nazarı dikkate alınmak su
retiyle 80 000 lira kadar bir irat temin edileceği .anlaşıldığından 30 000 lira fazlasiyle tahmin kı
lınmıştır. ;' ' 

50 000 lira arazi ve incirlikler hasılatı : F . : 2 - M. : 5 
Bu hasılatın 1943 malî yılma ait birinci altı aylık tahsilat miktarı 27 422 lira olup .daha da 

satılacak mahsul mevcut olmakla beraber ikinci altı ay içinde tahsilat kaydedilecek para da vardır. 
Şehir hududu haricindeki tarla ve bahçelerin Millî Korunma Kanununun şümulü dahilinde olmaması 
itibariyle bu gibi yerler değer fiyatlarla muamele görmekte olduğundan ve yapılan hesaplara naza
ran 1944 malî yılı için 50 000 lira bir hasılatın temin edileceği anlaşıldığından 30 000 lira fazlasiyle 
tahmini muvafık görülmüştür. 

350 000 lira zeytinlikler işletmesi hasılatı ve kira bedeli : F. : 2 - M. : 6 
Edremit havzasındaki zeytinlikler ile Aydın mıntakasmdaki zeytinlikler havanın tesiri dolayı-

siyle 1943 malî yılı mahsulü 50 - 60 derecesinde noksandır. Bu itibarla Ayvalık, Aydın vakıf zey
tinlikler işletmesi idarelerinden faaliyet programı ile tesbit edilmişi olan randıman almamıyac&ğın-
dan işbu idarelerin seksener bin lira kadar mazbut vakıfların kira bedeli üst tarafı da safi kâr ol
mak üzere sabık muhammenat aynen bırakılmıştır. Kiranın senesi içinde takdir ve tahsili mümkün 
görülmekte ise de safi kârın sene sonunda yapılacak bilanço ile anlaşılacağı ve bunun ise ancak er
tesi malî yılı içinde kazanç beyannamesi verildikten sonra tahsil ve bütçeye irat kaydolunabileceği 
cihetle muhammenat bütçelere bu esas ve hesaplara göre tesbit kılınmaktadır. 

12 000 lira vakıf menba sulan işletmesi hasılatı ve kira bedeli : F. : 2 - M, : 7 
Yapılan hesaplarına nazaran 1944 malî yılı için bu miktarın verileceği anlaşıldığından sabık 

muhammenatı aynen bırakılmıştır. ' 

250 000 lira Vakıf ormanlar işletmesi hasılatı ve kira bedeli : F. : 2 - M. : 8 
Biri 1942 malî yılı sonlarında Bolu'da ve diğeri 1943 malî yılı iptidasında istanbul'da 3913 sa

yılı kanuna tevfikan tesis kılınmış olan Vakıf ormanlar işletmesi idarelerinin yapılan hesaplarına 
nazaran vereceği safi kâr ile kira bedellerinin 250 000 lira dahilinde olacağı tahmin kılındığından 
bu miktar bütçe muhammenatma esas ittihaz edilmiştir. 

Bolu ormanı için 36 000, îstıranca, Alemdağ, Şile ormanları için de 74 790 lira kira takdir olun
muştur; yekûnu 110 390 liraya baliğ olmaktadır. 139 610 lira da verilecek safi kâr için tefrik kılın
mıştır. Yukarıda zeytinlikler işletmesi hasılat ye kira bedeli maddesinde de arzolunduğu veçhile 
kiranın senesi içinde takdir ve tahsili mümkün ise de safi kârın sene sonunda yapılacak bilanço ile 
sabit olacağı ve bunun ise ancak ertesi malî yılı içinde kazanç beyannamesi verildikten sonra tahsil 
ve bütçeye irat kaydolunabileceği cihetle Vakıf ormanlar işletmesi hasılatı ve kira bedeli maddesi 
muhanunenatı da bu esas hesaplara göre tesbit ki lmmıştır. 

150 000 lira mütenevvi varidat : F. : 2 - M. : 9 "• ' 
Bu varidat mürekkebatmrn bütçenin (C) cetvelinde görüleceği veçhile başljcası emaneten idare 
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edilen vakıflar tahsilatından ve bir d'e yine mülhak vakıfların müeccele ve mukataa tahsilatından alı
nan % 10 masarifi tahsüiye teşkil etmektedir. Diğer kısımlar ehemmiyetli bir şey arzetmişvolmayıp 
bazı hesapların tasfiyesi rüyeti dolayısiyle hesaben irat kaydedilen paralardan ibarettir. 1940 - 1942 
malî yıllarına ait üç senelik hesabı katî ile tesbit edildiği veçhile emaneten idare olunan vakıflar
dan 1940 malî yılında 546 405, İ941 malî yılında 676 350, 1942 malî yılında da 1 417 974 lira 
tahsilat yapılmış olduğuna göre vasati bir hesapla bir milyon liraya yakın mülhaka tahsilatından mü
tenevvi varidat maddesine % 10 hesabiyle 100 000 lira kadar bir tahsilatın kaydedileceği anlaşılmak
tadır. Ve 1943 malî yılının birinci altı aylık mülhaka tahsilat miktarı 512 405 lira olup ikinci altı 
aylık tahsilat miktariyle birlikte bunun da bir milyon liraya varacağı kestirilmektedir. Diğer kı
sımlardaki nakit tahsilatlar da nazarı dikkate alınmak suretiyle 50 000 lira fazlasiyle 150 000 liranın 
tahmini muvafık görülmüştür. 

150 000 lira akar ve toprak satış bedeli : F. : 2 - M. : 10 
2762 sayılı Vakıflar Kanununun 12 nei maddesi mucibince mevkilerine ve temin, ettikleri m en-

faata göre kalmaları gerekli görülmeyen vakıflara ait akar ve toprakların satışından mütevellit pa
ralar yerine akaar alınıncaya veya yaptınlıncaya kadar vakıf paralar müdürlüğünce 17 nei madd'e 
hükmüne tevfikan tenmiye olunmaktadır. Sene sonunda vakıf paralar müdürlüğündeki mevcudiyle 
ölçülmesi lâzımgeleeek olan bu satış bedeli faizinin daima tahavvüle mâruz olup her sene inip ve çıkma 
ihtimalleri mevcut olduğundan yapılan hesaplarına nazaran 150 000 liradan fazla bir faiz temin etmi-
yeceği anlaşılan akaar ve toprak satış bedeli faizi sabıkı gibi tahmin kılınmıştır. 

340 000 lira taviz bedeli faizi : F. : 2 - M. : 11 
2762 sayılı Vakıflar Kanununun 27 nei maddesi mucibince icareteynli ve mukataalı gayrimen-

kulkrin mülkiyetleri bir senelik icara ve mukataalarınm yirmi misli bir taviz karşılığında mutasar
rıfları adlarına tescil kılınmakta olmasına mebni bunlardan vakıflar idarelerinin eline geçen taviz 
bedelleri 32 nei madde mucibince bir gelir kaynağı- olmak üzere muhafaza edilerek vakıf paralar mü
dürlüğünce nemalandırılmaktadır. Bugünkü mevcuda, 1944 malî yılı sonuna kadar baliğ olacağı 
miktara nazaran bilhesap 340 000 lira bir varidat getireceği anlaşılan taviz bedeli faizinin sabık mu-
hammenatta bırakılması muvafık görülmüştür. 

100 000 lira müteferrik hasılatı: F. : 2 - M. : 12 " "*" ~ 
Mürekkebatmın ekseriyetle ufak ve tefek şeylerle zuhurata tâbi • paralardan ibaret olup başlıcası 

ikraz talimatnamesi mucibince her senenin hâsıl olan faizlerinden vakıf paralar müdürlüğünce "ken
dine ait memur ve müstahdemlerinin 31 000 küsur lira raddesinde bütçeye irat kaydolunmak üzere 
tefrik ve ita etmekte bulunan maaş ve ücret karşılığına aittir. Mazbut vakıflar arasına alınan va
kıf laran tasfiyeleri dolayısiyle kaydolunan paralar da başlıca kısımlardan madut ise de bunların bir kı
sım mevcutları hesaben irada kaibedihnekte olmasına mebni nakit tahsilat meyanında bütçe muham-
menatına esas ittihaz olunamamaktadır. Müteferrik hasılatın bilûmum mürekkebatiyle birlikte ve 
nakit tahsilat itibariyle muhammenatı yüz bin lirayı geçmiyeceğinden 1944 malî yılı bütçesi için de 
sabıkı, gibi tahmin olunmuştur. % . 

53 000 lira vakıf paralar faizi: F. : 2 - M. : 13 
Bu faizin asıl sermayesini teşkil eden para vakıf paralar müdürlüğünde mevcut olup yarım milyon 

liradan yukaarıdır. Talimatnamesi mucibince ipotek mukabilinde ikraz edilmekte bulunan bu ser
mayeden ancak her sene sonunda 53 000 lira kadar bir faiz alınmakta olduğundan 1944 malî yılı 
için de sabıkı gibi tahmin kılınmıştır. 

Masraf bütçesi 
Masraf bütçesi varidat bütçesiyle tahmin edilen 3 641 ÖÖ0 liraya göre tertip kılınmış olduğundan 

umumî hidemat için, 3 640 029 lira tahsisat arz ve teklif edilmiştir. 
Ahval dolayısiyle malzeme ve eşya fiyatlarındaki pahalılıktan naşi 1943 malî yılı bütçesiyle 

meTZU tahsisattan bazı tertiplere ait muhassasat ihtiyaca kâfi gelmemesine mebni sene ortasında 
bunlar için munzam birer mikdar tahsisatın alınmasına zaruret hasıl olmuştu. Bütçenin tanzi-
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mi sırasında bu zaruretin bidayette derpiş edilerek ona göre tahsisat vaz'ı muvafık isede müteva-
zin bütçe tanzim ve takdimi gayesiyle imkân bulunamayan bu vaziyet 1944 malî yılı masraf büt
çesiyle bir defa daha göz önünde tutularak bazı tertipler (A) cedvelinin tetkikinden anlaşılacağı 
veçhile birer mikdar zamla teklif olunmuş, hastahane ile imaretler muhassasatı tezyit kılınmıştır. 

Az bir ücretle adam bulmak güçlüğünde bulunulduğu, bulunanlar da bir müddet sonra ayrıla
rak gitmekte oldukları cihetle hidemat müteessir olduğundan merkez ve vilâyet müteferrik müs
tahdemlerinden bazılarına beş ve on lira gibi pek az birer mikdar zam yapılmış, hem Umum Mü
dürlük dairelerine ve hemde ikinci vakıf apartmana bakmak için merkez müteferrik müstahdem
ler kadrosuna bir bekçi ilâve olunmuştur. 

Maaş ve çocuk zammı tertiplerindeki zamlar müfredatlarına göre tahsisat noksanı için konul
muş olup yeni bir ilâve değildir. Muvakkat müstahdemler tertibindeki bin beş yüz lira gibi cüz'i 
bir zammın ise 2762 sayılı vakıflar kanunu mucibince ieareteynli ve mukataalı gayri menkullerin 
tasfiyesine iki sene gibi az bir zaman kalmış olmasına mebni bu zamana kadar bu işlere bir kat da
ha önem verilmek ve ayni zamanda mahlûlâtm tasfiye işleride tecil kılınmak üzere tahsilat üze
rinden müessir olabilmesi için teklif edilmiştir. 

Bundan başka 1943 malî yılı bütçesinin (E) cedveline dahil apartmanlar masrafı tertibin
den apartman kapıcısı, bekçisi, kaloriferci, asansörcü gibi alınmış olan bazı müteferrik müs
tahdemlerin bulundukları apartmanlarda muvakkat değil daimi bir surette kalmaları lâzım gel
diği cihetle 1944 malî yılı bütçesiyle bunlar hakkında başkaca kadro alınmak üzere işbu müstah
demler naklen vilâyet müteferrik müstahdemler tertibine dercedilmiş ve yine (E) cedveli ile ma
sarifi muhakeme tertibinden avukat bürosu kâtibi unvanı altında alınmış olan iki adede bir ilâve
siyle »bu bapta başkaca kadro alınmak üzere birer mikdar zamla ve naklen mezkûr tertibe dava 
muakkibi unvanı altında üç memur konulmuştur. 

Yapılan bütün bu zam ve ilâveler kısmen tertiplerindeki bazı kadroların tasarrufundan ve 
kısmen de adetlerinin azaltılmasından naşi hasıl olan farklarla karşılaştırılmış ve bir mikdar-
da tahsisatına zam yapılmıştır. 

Birde Umum Müdürlüğün mühim vazifelerinden biri de cami, mescit hademelerinin terfihi 
olup her sene bütçesine birer miktar tahsisat konulmak suretiyle bu işin münferit değil umumî 
bakımdan nazarı dikkate alınması muvafık olacağı düşünüldüğünden cami ve mescit hademe vazi
felerinin tezyidine karşılık olmak üzere 1 nci faslm 3 ncü maddesi elli bin lira bir zamla teklif edil
miştir. 

Binneticc hidematın yürütülmesine matuf en yapılmış olan zam ve ilâvelerin kabulü rica olunur. 

Bütçe kanunu 

Kanun lâyihası maddeleri bir değişiklik göstermeyip 1943 analı yılı bütçe kanunu ile kabul buy-
rulmuş olan esasları ihtiva etmekte bulunmuştur. Şu kadar ki 1943 malî yılı bütçesinin Bütçe Encü
meninde tetkik ve müzakeresi sırasında mülga tekke ve zaviye mensuplarına ait 8 nci maddenin da
imî bir hükmü havi bulunmasına mebni bunun ve birde 10 ncu mjadde anüstenidatı olan (H) cetve
linin çıkarılması esbabının temini emir Duyurulmuştur. 

Buna binaen bütçe kanununundan 8 nci madde ile (H) cetveline ait 10 ncu madde ve birde 9» 11, 
12 nci maddeler çıkarılmış ve bunlardan bir kısmı. 1944 malî yılı bütçe kanununda muvazeneye müte
nazır olarak açılmış olan 8 nci madde gereğince (R) işaretli cetvelin formülüne almmfıştır. 

Bütçe kanununun 5 nci maddesiyle alâkadar (E) cetveline dâhil masarifi muhakeme tertibin
den kadroları alınmış olan avukatların esasen 1263 sayılı kanun mucibince bu tertipten ücreti mak-
tua ile istihdamına salâhiyet verilmiş olmasına mebni bu avukatlar kadrosu (D) cetveline eklenmiş 
olduğundan (E) cetvelinden çıkarılarak formüle dercedilmiştir. 
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Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1944 senesi bütçe lâyihası tetkik olundu. 1943 varidatı 3 580 000 
lira tahmin edilmişken 1944 senesi için 3 641 000 lira tahmin ve teklif olunduğuna göre bu bütçe 
1943 bütçessinden yekûn itibariyle 61 000 lira bir fazlalık göstermektedir. Ancak geçen sene bütçe
sinde Hazineden yardım olarak dâhil bulunan 200 000 lira ile 1942 yılından devrolunan varidat faz
lası namiyle dâhil bulunan 100 000 lira ki, cem'an 300 000 liranın bu sene bulunmaması hasebiyle 
hakikî fazlalığı bulmak için bu cihetin de nazarı dikkate alınması icabeder ve bu takdirde fazlalığın 
361 000 lira olduğu görülür. 

Masrafa gelince : Bu da geçen seneden 62 533 lira fazladır. Teklife göre bütçe mütevazin ola
rak gelmiştir. 

Umumî vaziyeti bu suretle hülâsadan sonra varidat bütçesinin incelenmelerine geçiyorum. Tet
kiklerime son üç senenin hesabı katileriyle bu senenin dokuz aylık tahsilatı esas tutulmuştur. 

F. : 1 - M. : 1 - îcarei vahide : 1 356 000 lira 

Geçen seneye nazaran 56 000 lira fazladır. Bu fazlalık kısmen yeniden alınmış olan binaların 
kiralarından, kısmen de kaloriferli binalarda kiracılardan alınmağa başlanılan % 10 nispetindeki 
zamlardan ileri gelmektedir. Muvafık görülmüştür. 

F. : 1 - M. : 2 - îcarei müeccele: 480 000 lira. 

Geçen senenin aynıdır. Tahsilat seyirlerine göre biraz fazla görülmekte ise de tahakkukatı ve bil
hassa bakayası müsait olduğundan tahsilata hız verildiği takdirde teklif edilen miktarın temini müm
kün olabilir mütalâasmdayım. 

Bu maddenin tahsilat nispeti çok düşüktür. Bunda mühim bir kısım tahakkukatm takibata değmez 
derecede az olması da âmildir. Bunun için geçen sene arzettiğim tedbire müracaatın faydalı olaca
ğına tekrar işaret ederim. 

F. : 1 - M : 3 - Mukataa: 60 000 lira. 

Geçen seneden yirmi bin lira fazladır. Tahsilatın bu seneki seyrine hükmi şahıslara ait olup 
şimdiye kadar vergi kiymetleri olmayan yerlerin de 3950 numaralı kanuna dayanılarak kıymetlendiri
lip mukataaları ona göre tahakkuk ettirileceği ve fazla teklifin buna müstenit olduğu bildirilmesine 
göre aynen kabulü muvafık mütalâa edilmiştir. 

F. : 2 - M. : 1 - Kontrol hakkı: 35 000 lira. ' 

Geçen senenin aynıdır, ve tahsilat seyirlerine göre muvafıktır. 

F. : 2 - M. : 2 - Mahlûl nıuaecelâtı : 140 000 lira. 

Geçen seneden 40 000 lira fazladır. Mahlûlâtın tasfiyesi yolundaki gayelere ve son senelerde em
lâk fiyatlarının çok yükselmiş olmasına mebni bu madde bilhassa üç senedir mühimce bir inkişaf 
göstermektedir. Masraf bütçesinin müteferrik müstahdemler kısmında istenilen muvakkat memurlar 
takviye edildiği takdirde teklif edilen miktarın tahakkuku beklenebilir. 
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F. : 2 - M. : 3 - Orman hasılatı: 35 000 lira. 

Geçen seneden 105 000 lira noksan görünüyorsa da sekizinci madde de izah edileceği üzere bu nok
san bir kısım ormanların hususi işletmeler teşkiliyle oralara devredümesindendir. Bu itibarla bu
rada görülen noksan o maddede telâfi olunmaktadır. Maddeyi teşkil eden 35 000 lira, işletmeler ha
ricinde kalan Giresun'da Kırık, Kırklareli'inde Longoz, Kerpiç ormanlariyle Edirne de Davut koru
sunun temin edecekleri varidattan ibaret olduğu ve verilen izahata göre teklifin mutedil bulunduğu 
anlaşılmıştır. 

F. : 2 - M. : 4 - Zeytinlikler hasılatı : 80 000 lira. 

İşletme haricinde kalan Hatay, Muğla ve izmir zeytinlikleri mahsulleri bedellerinden terek
küp eder. Geçen seneden 30 000 lira fazladır. Verilen hesaplara ve Hatay'da peyderpey yeni zey
tinlikler alındığına ve gelecek sene her üç mmtakanm mahsul senesi olduğu beyan edilmesine gö
re teklif edilen miktar muvafıktır. 

F. : 2 - M. : 5 - Arazi ve incirlikler hasılatı : 50 000 lira. 

Geçen seneden yirmi bin lira fazladır. Bu senenin dokuz aylık tahsilatı 46 030 lirayı buldu
ğuna göre teklif edilen miktar muvafıktır. 

F . : 2 - M. : 6 - Zeytinlikler işletmeleri hasılat ve kira bedeli : 350 000 lira. 

işletmeler biri Ayvalık, diğeri Aydın mıntakasında olmak üzere ikidir. Her mıntakadaki 
zeytinliklere mahsul zamanında kira namiyle bir bedel takdir edilir, işletme idareleri hem bu 
zeytinliklere bakar, hem 'de mahsulü toplayıp kendi idaresindeki fabrikalarda tasir ve kısmen 
sabun imal eder. Bu muamelei ticariye nihayetinde kalacak safi kârı Umum Müdürlüğe verir. Bu 
madde arzettiğim kira bedelleriyle bu safi kârdan terekküp eder. Tahmin ve teklif edilen 
350 000 lira geçen senenin aynı ise de geçen seneler ve bilhassa 1943 senesi hakkında alman 
hesap ve malûmat; gelecek senenin mahsulü bereketli olsa bile tahmin ve teklif edilen paranın 
temini mümkün olamıyaeağı kanaatini vermektedir. 

F . : 2 - M. : 7 - Vakıf memba sulan : 12 000 lira. 

Geçen senenin aynıdır. Alınan hesaplara göre bu sene su sarfiyatını daha doğru bir tâbirle 
su satışının hissolunur derecede az olduğu anlaşılmakta ise de 1940 senesindeki su fiyatlarına 
her sene yapılan birer miktar zam bu sene de yapılarak % 30 ve % yüze iblâğ edilmiş olması 
dolayısiyle 1943 yılı için teklif ve tahmin edilen 12 000 liranın tahakkukuna intizar olunabilir. 

F. : 2 - M. : 8 - Vakıf ormanlar işletmesi : 250 000 lira. 

Bu madde yeni açılmıştır. Sebebi de Bolu, tstranca ve Alemdağı ormanlarının hususi işletme
ler teşkiliyle oraya verilmesindendir. 250 000 liranın şu esaslara göre tahmin edildiği anlaşıl
mıştır: 

45 000 lirası Alemdağı ve Şile; 

29 390 lirası istanbul ( tstranca); 

36 000 lirası Bolu ormanları için olmak üzere 110 390 lirası bu işletmelerden alınacak kira 
bedelinden, 140 000 lirası da işletmelerden beklenilen safi kârdandır. Teklifi inceleyebilmek 
için bu üç ormanın son üç senelik yani işletmelere verilmezden evvelki varidatını arzediyorum: 
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İ942 1941 1940 

101 139.18 633 15 327 Alemdağ ve Şile 
89 121 30 056 1 034 İstanbul, îstranca 
8 928 2 258 2 085 Bolu 

Burada iki nokta üzerinde tevakkuf etmek doğru olur. 

1. Alemdağı, Şile ve îstranca ormanları için tahmin ve takdir edilen kiranın son 1942 varida
tına nazaran azlığı; ' • • • ' . 

2. Bolu ormanları için takdir edilen kiranın çokluğu. - • . . 

Filhakika Alemdağı, Şile ve îstranca ormanlarının 1942 senesi varidatı yukarıda da arzedil-
diği üzere (190 200) lira olduğu halde bu iki orman için ancak 74 390 lira gibi bu varidatın yarı
sını bile tutmıyan bir kira tâyin ve takdir edilmiştir. 

Bolu'ya gelince : Burada vaziyet aksine gibi görünürse de öyle değildir. Çünkü Bolu ormanı-. 
na son senelerde vazıyed edilmiş ve kâfi derecede teşkilât yapılamadığından istifade pek mah
dut olmuştur. Karadere ormanları diye mâruf ve meşhur olan bu orman çok zengin bir orman 
olduğuna göre buna tahmin ve takdir edilen kiranın da kifayetsiz telâkkisi doğru olur kanaatin
deyim. Bu sebebe mebni teklif hakkmda bir şey diyemiyeceğim, Encümence bir karar veril
mesini arzeylerim. 

P. : 2 - M. : 9 - Mütenevvi varidat: 150 000 lira. ! 

Geçen seneden ellibin lira fazladır, Tahsilat seyirlerine ve verilen izahata göre muvafık
tır. 

F. : 2 - M. : 10 - Akar ve toprak satış bedeli faizi: "150 000 lira* 

Geçen senenin aynidir. Mart nihayetindeki mevcudu 2 487 792 liradır. ;% 7 hesabiyle tek
lif edildiğine göre (170 000) lira olarak kabulü muvafık olur. 

F. : 2 - M. : 11 - Taviz bedeli faizi: 340 000 lira. 

Geçen senenin aynidir. Vakıf paralar müdürlüğünün hesaplarına göre taviz bedelleri mart 
nihayetinde 6 538 627 lira görünmektedir. Bu madde ile teklif edilen faiz yüzde beş üzerinden 
yapılmıştır. Halbuki en f aideli bir surette nemalandınlması kanun icabından olan bu paralarla 
ve birazda akaar ve toprak satış bedelleriyle 6 926 475 liralık hazine bonosu ve istikraz tahvili 
alınmıştır. Bonoların % 6, tahvillerin % 7 faiz getirdiklerine göre teklifin daha yüksek olması 
lâzım gelirdi. Sebebi araştırılınce bonolar ve tahviller esasen Ziraat Bankasında olduğu ve 
kuponlar tahsilatını bu banka yaptığı halde kupon bedelleri Vakıf Paralar Müdürlüğü varidatı 
meyanma ithal ve bu müdürlüğün diğer varidatı ile tevhit edilerek sene nihayetinde göya 
Umum Müdürlüğün bir nev'i tevdiatı gibi bunlara faiz hesap ve ita edilmekte olduğu anlaşılmış
tır. Bu şekilde muameleyi mâkul gösterecek bir sebep olmadığı gibi vakıflar kanununun sarih 
hükümleri de buna mâni olduğundan kupon bedellerinin vakıf paralar müdürlüğüne uğratılmı 
yarak doğrudan doğruya umum müdürlükçe irad edilmesi suretiyle hükmü kanunun ve vakıflar 
hukukunun muhafazası lâzım ve zaruridir. 

Birde taviz bedellerinden 500 000 lira ile irat alındığı ve bu paranın yukarıda arzedilen mikta
rın haricinde kaldığı anlaşılmıştır. Taviz bedellerinin hakikî miktarının bilinmesindeki zarurete bi
naen bunlar içm Umum Müdürlükde ayrı bir hesap açılarak arzedilen 500 000 liranın da burada gös
terilmesi ve bundan sonra da bu yolda hareket edilmesi lâzımdır mütalâasmdayım. % ';•'• 

F. : 2 - M . : 12 - Müteferrik hasılat: 100 000 lira; .' "' 
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F. : 2 - M. : 13 - Vakıf paralar faizi: 53 000 lira. 

Geçen senenin aynıdır. Ve tahsilat seyirlerine göre muvafıktır. 

Varidat bütçesi hakkındaki maruzatıma nihayet vererek masraf bütçesine geçiyorum. 

Masraf kısmı 

Bütçenin masraf kısmının tertibinde Maliyece bu sene tatbiki kabul edilen esaslara uyulmuştur. 

P . M. 

1 1 Memurlar maaşı geçen sene (L) cetvelinden alınan yetmiş liralık bir müdürlüğün maaş 
farkı olarak 2 798 lira fazladır. 

1 2' Açık maaşı: Geçen seneden yedi yüz küsur lira noksandır. İhtiyaca kâfidir. 
1 3 Cami hademesi muhassasati: Geçen seneden elli bin lira fazladır. Yüksek Encümence 

ve Meclisçe gösterilen arzuya binaen bir miktar zam yapılabilmek üzere konulmuştur. Ki
fayetsizliği derkâr ise de her sene bütçenin müsaadesi dairesinde devam edileceği bildi
rilmesine göre bu sene için bu kadarla iktifa muvafık olur. 

1 4 - 8 Değişiklik yoktur. 
2 1 .Değişiklik yoktur. 
2 2,3 (E) cetvelinden bazı hizmetlerin buraya nakli, Maliyece elduğu gibi bir kısım müstah

demlere ve bilhassa Guraba hastanesi müstahdemlerine yapılan beşer onar lira zam ile 
beraber mahlül işlerinin tasfiyesi ve icrı dairelerindeki işlerin daha süratle takip ve in
tacı için üç memurun ilâvesi dolayısiyle bu maddeler 12 696 lira fazla teklif elunmuştur. 
Verilen izahata göre kabulü muvafık o ,. 

Bu fasallarda değişiklik; yoktur. 3 
4 
5 1,2 Birinci madde geçen senenin aynıdır. İkinci madde Maliyenin formülüne uyularak yeni

den açılmıştır. 
6 • Değişiklik yoktur. 
7 1,2, Birinci ve ikinci maddelerde görünen dokuz yüz elli lira fazlalık sabit olan kifayetsizlik-

3,4 lerine mebnidir. 
8 Vilâyetler büro masraflarını teşkil eden bu fasılda 4 500 lira fazlalık görülmektedir. Vilâ-

yetlerdeki teşkilâtın kırtasiye, mefruşat^ tenvir, teshin ve müteferrnka gibi pahalılıktan 
en ziyade müteessir olan masraflarına taallûku itibariyle tabii telâkki edilmiştir. 

9 İki bin lira fazlalık aynı sebebe mebnidir. 
10 1 P. T. T. idaresinin iş'arına müstenittir. 
10 2 Telefon ücretlerinin artmasındandır. 
11 1 Müfredat cetveli alınmıştır. 
11 2 Bin lira fazlalık vardır. Hastahanı ve Antalya'daki Muratpaşa arazisinde kullanılan na

kil vasıtaları muhassasatmın kifayetsizliğine mebnidir. Yerinde görülmüştür. 
13 1,2,3 Harcırahlara ait olan bu fasıldaki artışlar kanuni sıebeplere dayanmaktadır. 
14 Bazı müstahdemlere verilen elbise için geçen seneki tahsisat kifayet etmediğinden iki 

bin lira arttırılmıştır. 
15 Geçen senenin aynıdır. 
16 1,2 Değişiklik yoktur. 
16 3 Yeniden alınan tapular için kifayet etmediğinden ve bu sene münakale ile tahsisat alın

dığından beş bin lira fazla teklif edilmiştir. Yerinde ve faydalı masraftır. 
16 4 Eski âdi apartimanlârla Dördüncü Vakıf han masrafı olan bu madde unvanı Maliye for

mülüne uyularak değiştirilmiş, kömür, su ve elektrik bedellerinin artması dolayısiyle 
on beş bin lira fazlasiyle teklif olunduğu anlaşılmıştır. 
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F. 

17 

M. 

18 1,2 

19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 

işletme haricinde kalan Giresun ormanlarmdaki kereste yapılmağa salih ağaçların kes
tirilerek satışa arzedilebilmesi masrafını karşılamak üzere on bin lira fazla teklif 
olunduğu anlaşılmıştır. 
Birinci madde sabıkının aynıdır. İkinci madde yüz bin lira noksaniyle teklif edilmiş
tir. Kifayetsizliği derkâr ise de bugünün şartları içinde arttırılmasına imkân görüle
memiştir. 
Guraba Hastanesi masrafı I Bütçenin müsaadesi dairesinde birer miktar taz-
Imaretler masrafı > yit edilmiştir ki üç maddede 80 000 liraya baliğ-
Hayrat masrafı j dir. Yerinde ve zaruri bir artıştır. 
Bu fasılda bir tebeddül yoktur. 
Mahkeme masraflarına ait olan bu fasıldaki tahsisat ihtiyaca yetişmediğinden' altı bin 
lira arttırılmıştır. 
Değişiklik yoktur. 
Bu sene kaldırılacaktır. . " 
Arşiv masrafında görünen noksan aşağıda yirmi sekizinci fasıldadır. 
Tebeddül yoktur. 
26 ncı fasıldan tefrik edilerek açılmıştır. Geçen senenin aynıdır. 

Değişiklik yoktur. 

Kifayet edebileceği mütalâasiyle geçen seneden biraz noksan konulmuştur. 
Bütçenin yekûnuna göre taayyün edecektir. Üzerinde durulmamıştır. 
Geçen senenin aynıdır. 
Geçen senenin aynı ise de hayratın tamiri için konulan tahsisatın kifayetsizliği dola-
yısiyle Umum Müdürlük bunların en mübremlerini bile yapamadığına ve halbuki .hal
ka biraz yardım yapılarak teşvik edilince kendi camilerini kendileri yaptırdıkları ma
lûm bulunduğuna mebni mevcut cami ve mescitlerden tasnif. dâhilinde olupta mukta-
zi tamirleri halk tarafından yapılacaklara mümkün mertebe yardım yapılabilmesi için 
bu tertibin hiç değilse yirmi bin liraya iblâğı muvafık olacağı mütâlâasrndayım. 

Bütçe Kanunu 

Geçen sene gerek mülhak bütçelerin, gerek umumî bütçenin müzakeresi sırasında Encü
mence izhar edilen arzuya binaen Bütçe Kanunu, hükümleri yalnız bir seneye maksur maddele
re inhisar ettirilmiş ve (H) cetveli de çıkarılmıştır. 

Encümenin yüksek tasvibine arzolunmak üzere takdim olunur. 

Eaportör 
Diyarbakır M.ebusu 
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Bütçe Encümeni mazbatası 

T.B. M. M. 
Bütçe Encümeni 13 .V. 1944 
Esas No. 1/210 
Karar No. 63 ! -

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 29 şubat 1944 tarih ve 6/665 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Vakıflar 
Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu 
lâyihası Encümenimize tevdi Duyurulmakla Baş
vekâlet müsteşarı Cemal Yeşil, Vakıflar Umum 
Müdürü Fahri Kiper ve Maliye Vekilliğinin sa
lahiyetli memuru hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Masraf bütçesi: 
Umum Müdürlüğün 1944 malî yılı masraf 

bütçesi geçen seneye nazaran (62 533) lira faz-
lasiyle (3 640 029) lira olarak teklif olunmak
tadır. 

Bu yıl masraf bütçesi teklifinde: 
Hayrat ve abidatın tamiri masrafları terti 

binden (100 000) ve Devletçe parasız verilecek 
giyim eşyası masrafları tertibinden (35 000) lira 
tehzil olunmuştur. Diğer bazı tertiplerden yapı
lan ufak tenkislerle birlikte elde edilen tasarru
fun taksim sureti şöyledir: 
Lira 

50 000 Cami ve mescit hademeleri aylık ve tah
sisattan 

11 131 Müteferrik müstahdemler ücreti 
1 565 Muvakkat müstahdemler 
6 000 Tekaüt ikramiyesi 
4 500 Vilâyetler büro masrafları 
2 000 Matbu evrak ve defterler 
1 000 Nakil vasıtaları masrafları 
2 000 Daimî memuriyet harcırahı 
4 000 Muvakkat » » 
1 500 Müfettişler harcırahı 
2 000 Melbusat 
5 000 Vakıf akarlarının tapu harç ve masraf

ları 
14 000 Vakıf akarlarının diğer umumî masraf -

larl 
10 000 Arazi, orman ve zeytinlikler umumî 

masrafları 
40 000 Gureba hastanesi masrafları 
20 000 İmaretler masrafları 
10 000 Hayrat masrafları 
6 000 Mahkeme masrafları 

Mühim bir kısmı Vakıflar idaresinin vazife 
ve hizmetlerinin daha iyi yapılmasını sağlıya-
cak, yahutda az aylık alan bir kısım hizmet er
babının geçim sıkıntılarını kısmen hafifletecek 
mahiyette olan bu ilâveler Encümenimizce ye
rinde görülmüştür. 

Birçoğu tarihî ve kültürel kıymetler taşı
yan hayrat ve âbidatm tamiri masrafları terti
binden bir tenkis yapılması Encümenimizce uy
gun görülmemiş ve umum müdürlük varidatın
da bir tezayüt olacağı da varidat bütçesinin mü
zakeresi sırasında anlaşıldığı eihetle bu tertip
ten temin edilen (100 000) lira, fasla iade olun
muştur. 

Umum Müdürlüğün geçen yıl masraf bütçe
sini Umumî Heyetin tasvibine arzederken, âbi
delerin tamiri ye harabiden korunması konusu
nun bir Devlet meselesi olarak ele alınması, En
cümence Hükümetten temenni olunmuştu. Bir 
yıl içinde yapılan işler Encümeni tatminden 
uzak bulunmuş ve bazı bölgelerde vukuua gelen 
yer depremleriyle büsbütün harabiye yüz tutan 
tarihî eserlerin korunması ve tamiri işlerine 
Devletçe lâyık olduğu ehemmiyetin verilmesi 
temennisinin mazbataya derci Encümence ka
rar altına alınmıştır. 

Bu seneye kadar Hazine yardımiyle tevazün 
temin eden bir mülhak bütçeden miktarı az 
dahi olsa, muhtelif cemiyet ve müesseselere 
yardım ayrılması yerinde görülmiyerek yardım
lar kısmından (4 000) lira tasarruf temin edil
miş ve buna ilâveten elde edilen rakamla bir
likte bu tasarruf, kudretsiz hayratın imar ve ih
yası tertibine zammolunmuş ve parti kongresi 
temennisine ittibaeh Edremit hastanesi için de 
bin beş yüz lira yardım, masraf bütçesine, ilâve 
olunmuştur. 

Hükümet mümessilleriyle mutabık olarak ya
pılan değişiklik ve ilâveler neticesinde idarenin 
1944 malî yılı masraf bütçesi yekûnu 
(3 771 000) liraya baliğ olmuştur. 

Varidat bütçesi : 
Geçen seneden müdevver varidat fazlası ve 
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Hazineden yardım olmamasına rağmen Vakıf
lar Umum Müdürlüğü bütçesi mütevazin ola
rak teklif olunmuş ve ufak bir inkişafı da ihti
va etmekte bulunmuştur. Hayat pahalılığının 
maliyete tesiri nazarı itibare alınınca mahsul 
fiyatlarındaki yükselişten idareye büyük bir 
fark intikal etmediği görülür. 

Geçen seneye nazaran fark ihtiva eden va
ridat kalemleri altıdır. 

Lira 
56 000 İcarei vahide 
20 000 Mukataa 
40 000 Mahlûl muaccelâtı ,. 
30 000 Zeytinlikler hasılatı 
20 000 Arazi ve incirlikler hasılatı 
50 000 Mütenevvi varidat. 
Orman hasılatındaki (105 000) lira tenakus, 

ormanlardan mühim bir kısmmın işletmeye 
bağlanmasından ileri gelmekte ve vakıf orman
lar işletmesi hasılatı ve kira bedeli adiyle va
ridat bütçesinde yeni bir kalem görülmesi de 
bu sebepten mütevellit bulunmaktadır ki bu 
yeni tertip için (250 000) lira varidat tahmin 
olunmuştur. 

Varidat bütçesinin müzakeresi sırasında En
cümenimiz şu üç nokta üzerinde bilhassa dur
muştur: 

1. Mülhak bütçeli idarelerin Hazine yar
dımına ihtiyaç göstermemeleri aslolduğuna gö
re Vakıflar İdaresinin kendi varidatiyle ida
reye başlamış olması takdire değer. Ancak yu
karıda arz ve temenni edildiği veçhile âbidatın 
tamirini Devletin ayrı bir programa bağlaması 
iktiza eder. 

2. îstranca vakıf ormanlıkları içinde yer
leşmiş köylülere, millî servetin imhasına mey
den vermeksizin, kolaylıklar gösterilmesi, zira
at yapabilmelerine imkân verilmesi ve ömürle
ri boyunca idarenin ecîri kalmak vaziyetinden 
kurtarılmaları için Orman Umum Müdürlüğün
ce bu vaziyette bulunan köylüler hakkında alı
nan tedbirlere muvazi kararlar almması yerin
de olur. 

3. idareye ait ormanlarla incirlik ve zey
tinliklerin rasyonel bir işletmeye tabi tutulmak 
suretiyle varidatlarının arttırılması ve incirlik 
veya zeytinlikler için hakikate yakın kira tes-
bit edilmediğine göre kâr ve zarar hesapları
nın doğru olarak tesbiti kabil olmayan işletme
ler bünyelerinin esaslı bir tetkike tabi tutul

ması ve gelecek malî yıl bütçe lâyihasiyle, bu 
işletmelerin devamı veya lâğvi hususundaki Hü
kümet noktai nazarının izah olunması temenni 
olunur. 

İdarenin on bir aylık tahsilat yekûnlarına na
zaran bazı varidat tahminlerine ilâveler yapılma
sının yerinde olacağı Encümenimizce seçilen 
hususi raportörle Vakıflar Umum Müdürü tara
fından izah olunmuş ve ilâve teklifleri Encümeni-
mizee kabul olunmuştur. 

Lira 
30 000 Orman hasılatı 
20 000. Arazi ve incirlikler hasılatı 
20 000 Akar ve toprak satış bedeli 

faizi 
110 000 Taviz bedeli faizi 
50 000 Müteferrik hasılatı tertipleri-

—-• ne ki, 
Ceman 230 000 lira ilâve ve zeytinlikler iş

letmesi hasılatı ve kira bedeli maddesinden de 
100 000 lira indirilmesi uygun görülmüştür. Ya
pılan ilâve ve tenzillerden sonr avaridat bütçesi 
de 3 771 000 liraya baliğ olmuştur. 

Bütçe Kanunu lâyihası: 
Masraf ve varidat yekunlarının değişmesi do-

layısiyle 1 ve 2 nci maddeler yeniden yazılmış
tır. Bütçe Kanunlarına girmesi lâzımgelen hü
kümleri, ihtiva eden diğer maddeler aynen kabul 
olunmakla beraber (D) cetveline ait ufak tefek 
değişiklikler ve ezcümle Guraba hastanesinde is
tihdam edilen iki laboranttan birinin maaşının 
75 ve diğerinin 60 liraya çıkarılması uygun gö
rülmüştür. 

Vakıflar Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı 
bütçesi Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Rs. V. M. M. Kâtip 
Kastamonu Tokad Bitlis 
T. Coşkan H .N. Keşmir B. Osma 

Antalya Bolu Çanakkale 
N. E. Sümer Dr. Z. Ülgen S. T. Arsal 
Diyarbakır Diyarbakır - Giresun 
R. Bekti; Ş. Vluğ M. Akkaya 
Giresun İstanbul İstanbul 

A. Sayar H. Kortel H. Ülkmen 
Kütahya Manisa Rize 

H. Pekcan F.Kurdoğlu T. B. Balta 
Tokad Yozgad Zonguldak 

R, A. Sevengil A. Sungur H. N. Kuyucak 
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1944 malt yıl* Bütçe Kmmn Jâyi&asj 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEAlŞTlRlŞÎ 

3^4J5^ş 1. — V a^a|}ar Vmum SÎMSFİ"^1 

1 9 | | p J i ^ maşra j j^ içiş bg|U İ&} f^e |W 
pe j^^e f §|tgr|j |j |j M^erş Ş ^ q|Ş jjpt tjş|gir 
ga| ye.rjjmjg|r. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1944 malî yılı masraflarına karşılık olan varidat 
bağlı (B) işaretli cetvelde gö§fer}ldiği üzere 
3 641 0O0 lir?. t f e û n edMşti r . 

MADDE 3. — Vakıflar Umum MMürlüğün-
ce 1944 malî yılı içinde tahsil edilecek varidat 
nevilerinden Şer pirinin n^üstenit olduğu hü-
ljümler bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 4. — 1944 malî yılı içinde kapatıl
mak üzere Başvekâletin tasvibiyle 300 00.0 lira
ya kadar kısa vadeli avans ve hesabı cariler aMt 
ve küşadına Umum Jfüdürlük mezundur. 

, MADDE 5, — Pfylet menfurları aklıkları
nın tevhit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı 
kanunun 19 ncu maddesine dâhil müteferrik 
müstahdemlerle Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununun mevzuu haricinde kalan 
memurlara ve nakil vasıtalarına ait kadrolar 
basli (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Fa-
sil numaralariyle unvanları başlı (E) işaretil 
cetvelde yazıt tertiplerden 3656 sayılı kanunun 
9 ncu maddesi gereğince idarerâ zaruri görü
len muvakkat mahiyetteki hizmetler için ay-
lık ücretli müstahdemler kuUamlalbilir. Bun
ların kadroları ile 3656 sayılı kanunun İSncü 
madüesı nükumlerine tâbi ihtisas mevkileri 
îcra Vekilleri Heyeti karariyle tesbit ve muta-
akıp yıl .'bütçesiyle Büyüls* Millet MecJJsiajg tev
di olunur. Bu tertiplerden almaca^ ^ajjjçojarjn 
bütçede mevcut hizmetlere, ait kadrolara ilâ̂ ve 
mahiyetinde olmaması şarttır. 

B|/|jp3>p 6.. — Çfê şn, yıl, ^orçlan ter^bind^ki 
tahs^ | t jÇev^nde taJ^J^uk, eden bor̂ Jajç, taal
luk ev^d££leri hizm^^Jşr^ tekabül eden terjâp-
ler j i^ tyı tertipler^ Mşj i^ VekâleJ^nç^ nak-
ledilepçk tahsisattan, ödenir. 1928 - 194£ malî 
yıljar^ıa ait, olup da I^uj|asejbei Um^um^e J£a-
nunu^un, 9& ncü madjdpjn^ göre müruruzamana 
u ^ | m | ı n i | vet karş||0a£L yıllan bütçejerind^ 

tyJj$BE 1. — Vakıflar Umum Mitöürljip 
1944 malî yıh maşrafjan için bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği jjzere 3 771 000 lira tahsisat 
verijmjşlir. 

MADDE 2. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
1944 malî yılı masraflarına karşılık olan varidat 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
3 771 000 lirp, tahmin edilmiştir. 

MADDE 3.'— Aynen. 

MADDE 4. — Aynen. 

^ 4 D P E 5. —- ^ynen. 

MADDE 6. — Aynen. 

ti,:' 121 ) 



— 15 — 
Hü. 

mevcut borçlar, 1944 malî yılı bütçesinin mas
raf tertipleri tasarruflarından eski yıllar borç
ları faslına Maliye Vekâletince nakledilecek 
tahsisattan ödenir. 

MADDE 7. — Vakıflar Umum Müdürlüğü 
Teşkilâtına ait 3821 sayılı kanuna bağlı (1) nu
maralı cetvelde yazılı kadrolardan bağlı (L) işa
retli cetvelde gösterilenler 1944 malî yılı içinde 
mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 8. — Masraf tertiplerinden yapıla
cak sarfiyata ait formül, bu kanuna bağlı (R) 
işarete cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanun 1 haziran 1944 ta-
x£$rt meridir. 

B. E. 

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini 
ieraya^Başvekil ve^Maliye Vekili memurdur. 

28.11.1944 
BştV. Aâ. V. M. M. V. 

#. Saraçoğlu R. Türel A. R. Artunkal 
Ba. V. Ha.V. MalV. 

Hilmi Uran N. Menemencioğlu F. Ağrah 
M£V. Na.V. IfcV. 
Yücel Sim Doy Fuad Sirmen 

I t I V . G.I.V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş Suad H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 

Mü. V. T l V. 
A. F. Cebesoy Celâl S. Siren 

<V 
MADDE 7. — Aynen. 

MADDE 8. — Aynen. 

KTAÖDE' 9. — Aynen. 

lİ^fibİS İ&' — Aynen. 

( S. Sayısı: 121) 
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F. M. Muhassasatın nev'i 

Birinci hısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 

1 Memurlar maaşı 
2 Açık maaşı 
3 Cami ve mescit hademeleri va

zife ve fevkalâde tahsisatları 
4 Mülga tekke ve zaviyeler men

supları maaş ve fevkalâde tah
sisatları 

5 Kürsü ve cuma vaizleri maaş 
ve fevkalâde tahsisatları 

6 Tevliyet ve evlâdiyet maaş ve 
fevkalâde tahsisatları 

7 Muhtaç ve körlerin maaş ve 
fevkalâde tahsisatları 

8 întifa hakkı suretinde maktu 
olarak tahsis edilecek aylıklar 

9 Mütekait, dul ve yetim maaş 
ve fevkalâde tahsisatları 

A • 

'i 

CETVELİ 
1943 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

606 148 
2 791 

970 000 

4 335 

9 397 

18 900 

33 180 

27 000 

206 000 

608 946 
2 000 

1 020 000* 

4 335 

9 397 

18 900 

33 180 

27 000 

206 000 . 

608 946 
2 000 

1 020 000 

4 335 

9 397 

18 900 

33 180 

27 000 

206 000 

1 
2 

3 

Fasıl yekûnu 

Ücretler 
Memurlar ücreti 
Müteferrik müstahdemleı üc
reti 
Muvakkat müsetahdemler üc-
reti -.s 'i W\ 

v Fasıl yekûnu 

1 877 751 

47 738 

236 667 

13 000 

297 405 

1 929 758 

47 738 

247 798 

14 565 

310 101 

1 929 758 

47 738 

248 348 

14 565 

310 651 

I I - Diğer istihkaklar 
3 Muvakkat tazminat 24 900 24 900 24 900 
4 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 8 000 8 000 8 000 

( S. Sayısı: İ21) 
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F. M. 

5 

1 
2 

6 

\ 

Muhassasatın nev'i 

4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 
Memur ve müstahdemler 
Tekaütler 

Fasıl yekûnu 

4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 

Birinci kısım yekûnu 

1943 
MaH yılı 
tahsisatı 

Lira 

30 000 

30 000 

900 

2 238 956 

1944 malî 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

30 000 
6 000 

36 000 

900 

2 309 659 

yılı için 
Encümence 

kabul edilen 
Lira 

30 000 
6 000 

36 000 

900 

2 310 209 

8 

9 
10 

İkinci hısım - îdare masrafları 
I - Hizmete ait olanlar 

Merkez büro masraflan 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Müteferrika 

2 000 
2 000 

400 
7 000 

Matbu evrak ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
Posta ve telgraf 
Telefon ve diğer 
ret ve masrafları 

14 000 

2 450 
2 500 
400 

7 000 

16 000 

2 450 
2 500 
400 

7 000 

1 
2 
3 
4 
5 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

11 400 

4 500 
3 700 
5 000 

22 000 

35 200 

12 350 

5 000 
4 200 
2 000 
4 500 

24 000 

39 700 

12 350 

5 000 
4 200 
2 000 
4 500 

24 000 

39 700 

16 000 

ücretleri 
muhabere üc-

Fasıl yekûnu 

(S. Sayısı 

6 493 

4 300 

10 793 

121) 

7 984 

5 300 

13 284 

7 984 

5 300 

13 284 
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F. 

11 
12 

13 

M. 

1 
2 

3 
4 

Muhassasatm nev'i 

Kira bedeli 
Nakil vasıtaları masrafları 

H - Şahsa ait olanlar 
Harcırahlar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcıra
hı 
Müfettişler harcırahı 
Yabancı memleketler harcırahı 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

4 500 
3 000 

6 000 

19 000 
6 000 

1 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

4 500 
4 000 

8 000 

23 000 
7 500 

1 

4 500 
4 000 

8 000 

23 000 
7 500 

1 

14 
15 

Fasıl yekûnu 

Melbusat 
3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

îkinci kısım yekûnu 

31 001 

8 000 

1 000 

118 894 

38 501 

10 000 

1 000 

139 335 

38 501 

10 000 

1 000 

139 335 

16 

17 

18 

1 
2 
3 
4 

Üçüncü kısım - Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 
Vakıf akarlar masrafı 
Vergi ve belediye resimleri 
Sigorta 
Tapu harç ve masrafları 
Diğer umumî masraflar 

Arazi, ormanlar ve zeytinlikler 
umumî masrafları 
înşa ve tamir işleri 

1 Vakıf akarlarla kira getirmi-
yen binalar inşa ve tamir mas
rafları 

260 000 
21 000 
10 000 
46 000 

Fasıl yekûnu 337 000 

90 000 

85 000 

260 000 
21 000 
15 000 
60 000 

356 000 

100 000 

85 000 

260 000 
21 000 
15 000 
60 000 

356 000 

100 000 

95 000 

(S. Sayısı: 121) 



1943 1944 mali yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

F. M. Muhassasatın nev'i Lira Lira Lira 

2 Hayrat ve âbidat tamir mas
rafları 222 700 122 7Ö0 222 700 

*Mdta 

Pasü yekûnu 307 700 207 700 317 700 

19 Gureba hastanesi masrafları 140 000 180 000 180 000 
20 İmaretler masrafları 25 000 45 000 45 000 
21 Hayrat masrafları 

1 Tenvir ve teshin 38 000 43000 43 000 
2 Mefruşat ve müteferrika 20 000 25 000 25 000 

Fasıl yekûnu 58 000 68 000 68 000 

22 Mukannen masraflar 
1 Aidat 31 001 31 001 31 001 
2 Geri verilecek paralar 40 664 40 664 40 664 
3 Mahkeme harçları 10 000 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 81 665 81 665 81 665 

23 Mahkeme masrafları 44 000 50 000 50 000 

II - Muvakkat olanlar 
24 Çifteler çitfliği arazisinin köy

lüye tevzii masrafları 1000 1000 1 00Ö 
0 4306 sayılı kanun gereğince 

Devletçe parasız verilecek gi
yim eşyası bedel ve her türlü 
masrafları 35 000 0 0 

m - Müteferrik olanlar 
25 Arşivin her türlü masrafları 13 000 8 000 8 000 
26 Tetkik masrafları 

1 Hayrattaki kıymettar eşyanın 
tetkik ve ayırma masrafları 200 200 200 

2 Vakıf Paralar Müdürlüğü he
saplarının tetkiki masrafları 250 250 250 

yekûnu 450 450 450 

( S. Sayısı: 121) 



27 

28 

29 

30 

31 

32 
33 

34 

35 
36 

0 
0 

— âö 

M. Muhassasatm nev'i 

Tetkik, tercüme, baskı ve eski 
eserlerin satın alma masrafları 
îzmir Fuarındaki vakıflar pav
yonu her türlü masrafları 
Arttırma ve eksiltme ve ihale 
komisyonları ücret ve masraf
ları 
Muhafaza ve fen memurları 
hayvan yem bedeli 
Gayri melhuz masraflar 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım -' Borçlar 

Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 

1 1939 - 1942 yılları borçları 
2 1928 - 1938 » » 

Fasıl yekûnu 

1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince evrakı nakdiye 
itfası 

Dördüncü kısım yeüûnu 

Beşinci kısım - Yardımlar 

Darüşşafakaya 
Kudretsiz hayratın imar ve ih-

, yasma 
Maarif Cemiyetine 
Veremle mücdele cemiyetine 

• , ( S . Sayısı 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

4 000 

3 000 

6 680 
1 000 

1 237 495 

9 000 

7 700 
0 

7 700 

32 451 

49 151 

15 000 

2 000 
2 000 
1 000 

121) 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

5 000 

4 000 

3 000 

6 680 
1 000 

1 117 495 

9000 

5 499 
1 

5 500 

36 040 

50 540 

15 000 

2000 
2 000 
1 000 

5 000 

4 000 

3 000 

6 680 
1 000 

1 227 495 

9 000 

5 499 
1 

5 500 

37 340 

51 840 

15 000 

23 621 
0 
0 



M. Muhassasatm nev'i 

Edremit Belediye Hastanesine 
Çocuk Esirgeme Kurumuna 
Şehitlikler imar cemiyetine 

Beşinci kısım yekûnu 

1943 1944 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 
, Lira Lira Lira 

0 
1 000 
2 000 

23 000 

0 
1 000 
2 000 

23 000 

1 500 
0 

2 000 

42 121 

ÎCMAL 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısmı yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûnu 

Beşinci kısım yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

2 238 956 

118 894 
1 147 495 

49 151 
23 000 

3 577 496 

2 309 659 

139 335 
1 117 495 

50 540 
23 000 

3 640 029 

2 310 209 

139 335 
1 227 495 

51.840 
42 121 

3 771 000 

(S . Sayısı : 121) 
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1 
1 
2 
3 
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2 
1 

2 
3 
4 
5 
6 

T 

8 

9 
10 

11 
12 
13 

» ! • 

0 

0 
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B-OETVELÎ 

Varidatın nev'i 

îcareler 
Icarei vahide 
îcarei müeccele 
Mukataa 

Fasıl yekûnu 

Muhtelif varidat 
Evkafı mülhaka varidatından 
alınacak kontrol hakkı 
Mahlûl muaccelâtı 
Orman hasılatı 
Zeytinlikler hasılatı 
Arazi ve incirlikler hasılatı 
Zeytinlikler işletmesi hasılatı 
ve kira bedeli 
Vakıf memba sulaarı işletmesi 
hsılatı ve kira bedeli 
Vakıf ormanlar işletmesi hası
latı ve kira bedeli 
Mütenevvi varidat 
Akar ve toprak satış bedeli 
faizi 
Taviz bedeli faizi 
Müteferrik hasılat 
Vakıf paralar faizi 

Fasıl yekûnu 

1943 malî yılından devrolunan 
varidat fazlası 
Hazineden yardım 

UMÛMÎ YEKÛN 

1943 
Malî yılı 

muhammenatı 
Lira 

1 300 000 
480 000 
40 000 

1 820 000 

- • . - • 

35 000 
100 000 
140 000 
50 000 
30 000 

350 000 

12 000 

100 000 

150 000 
340 000 
100 000 
53 000 

1 460 000 

100 000 
200 000 

3 580 000 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe 

tahmin edilen 
Lira 

1 356 000 
480 000 
60 000 

1 896 000 

35 000 
140 000 
35 000 
80 000 
50 000 

350 000 

12 000 

250 000 
150 000 

150 000 
340 000 
100 000 
53 000 

1 745 000 

0 
0 

3 641 000 

Encümence 
tahmin edilen 

Lira 

1 356 000 
480 000 

60 000 

1 896 000 

35 000 
140 000 
65 000 
80 000 
70 000 

250 000 

12 000 

250 000 
150 000 

170 000 
450 000 
150 000 
53 000 

1 875 000 

0 
0 

3 771 000 

(&&*«!* Mİ) 
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C - CETVELÎ 

Bütçe Kanunu madde : 3 
Varidatın müstenit olduğu kanun veya 

Nev'i 
nizamnamenin 

Tarihi No. HULÂSA 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 

Nizamname 

8 .3 .1934 

20. 4 -1936 

19 . 5 .1934 

16.5 .1929 

16. 5 .1929 

5 .6 .1935 

27 .12 .1937 

8 .3 .1934 

20. 4 .1936 

19. 5 .1934 

8 .3 .1934 

20 . 4 .1936 

19 . 5 .1934 

îcarei vahide 
2387 Vakıf akar ve arazisinin ve mahsullerinin ne su-

retle kiraya verileceği ve idare olunacağı hakkında. 
2950 Vakıf maUann taksitle satılması ve kiraya veril

mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mah
sullerinin ne suretle satılacağına dair. 

îcarei müeccele 
1451 Tapu harçları kanununun 35 nci maddesi. 

* ı '•- • ' r ". * ', "• i - ! i '" i " ) ' ; , - * , . , * 

Mukataa 
1451 Tapu harçları kanununun 35 nci maddesi. 

vt&f*ı M * ı » r î. -:; r , .. : ; ,* 
Kontrol hakkı 

2762 Vakıflar kanununun 24 ncü maddesi, 

Mahlûl muaccelâtı 
3294 vakfa ait hisseli mahlûl yerlerin hissedarlarına 

ne suretle satılacağına dair 

Ormanlar hasılatı 
2387 Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne su

retle kiraya verileceği ve idare olunacağı H. 
2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril

mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsul-
'lerinin ne suretle satılacağına dair. 

Zeytinlikler hasılatı 
2387 Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne suretle 

kiraya verileceği ve idare olunacağı H. 
2950 Vakıf mallarm taksitle satılması ve kiraya veril

mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 
Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsul
lerinin ne suretle satılacağına dair. 

Arazi ve incirlikler hâsılatı 
8 .3 .1934 2387 Vakıf akaar ve arazinin ve mahsullerinin ne suret

le kiraya verileceği ve idare olunacağı H. 
20 . 4 .1936 2950 Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril

mesi hakkındaki kanunun 4 ncü maddesi. 
19 • 5 .1934 Vakıf yerlerin nasıl kiraya verileceğine ve mahsul

lerinin ne suretle satılacağına dair. 

( S. Sayısı: 121.) 
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Varidatın müstenit olduğu kanun veya 

nizamnamenin 
Nef i Tarihi No. 

Kanun 

HULÂSA 

Vakıf zeytinlikler işletme hasılatı ve kira bedeli 
23 . 8 .1940 3913 Vakıf menba sulariyle orman ve zeytinliklerin işlet

mesi hakkındaki kanunun 3 ncü ve 8 nci maddeleri. 

Vakıf menba suları işletmesi hasılatı ve kira bedeli 
23 . 8 .1940 3913 Vakıf menba sulariyle Orman ve zeytinliklerin iş

letmesi hakkındaki kanunun 3 ncü ve 8 nci mad
deleri. 

Vakıf Ormanları işletmesi hasılatı ve kira bedeli 
23 . 8 .1940 3913 Vakıf menba sulariyle Orman ve zeytinliklerin iş

letmesi hakkındaki kanunun 3 ncü ve 8 nci mad
deleri. 

Kanun 

Nizamname 

Kanun 

Nizamname 
Kanun 

23. 

5. 
20. 

17. 

5. 

5. 

18. 
22. 
4. 

26. 

7 

6 
'4 
7 

6 

6 

3 
4 
1 

5 

.1930 

.1935 
4936 

. 1936 

.1935 

.1936 

.1926 

. 1935 

. 1934 

. 1927 

2762 
2950 

2762 

Taviz 
2762 

Mütefer 
788 

2554 

1050 

Nizamname 
5 . 6 . 1 9 3 5 

17 . 7 .1936 

Mütenevvi Varidat 
îcarat ve mukataatı vakfiyenin tahsili hakkındaki 
kanunun birnici maddesi. 
Vakıflar Kanununun 16 ve 17 nci maddeleri. 
Vakıf malların taksitle satılması ve kiraya veril
mesi hakkındaki kanunun 3 ncü maddesi. 
Vakıflar nizamnamesinin 58 nci maddesi akaar ve 
toprak satış bedelleri faizi. 
Vakıflar kanununun 13 ncü maddesi. 

Vakıflar kanununun 32 nci maddesi. 

Memurin kanununun 26 nci maddesi. 
Cami hademesi nizamnamesinin 29 ncu maddesi. 
Evkaf Umum Müdürlüğünün 1927 senesi bütçesi
nin 5 nci maddesi hükmünü değiştiren kanunun 
1 nci maddesi. 
Muhasebei Umumiye kanununun 93 ncü maddesi 
(Vakıf paralar idarelerinin yapacakları ikrazata 
ait talimatnamenin muaddel 34 ncü maddesinin 
son fıkrası, köhne eşya ve enkaz bedelleri, mahkû-
munbih borçlar faizi, masarifi muhakeme istirdadı, 
mahlül tevliyetler muhassasatı, mazbuta meyanına 
alınan vakıfların mahalli sarfı kalmayan mütera
kim paraları ve sair müteferrik hasılat.) 

Vakıf paralar faizi 
2762 Vakıflar kanununun 4 ncü maddesinin (Ç) fıkrası. 

Vakıflar nizamnamesinin 22 nci maddesi. 

( S. Sayısı: 121) 



Memuriyetin nev'i 

D 
— 25 — 
- CETVELİ 

Bütçe Kanunu madde : 5 
Aded 

Merkez Müstahdemleri 

Ressam ve Fotoğraf ci 
Dava muakkibi 
Evrak takip memuru 
HajFrat murakıbı 
Müvezzi 
Vize memuru 
Odacı 

» 
Gece bekçisi 
Daktilo 
Piyade tahsildarı 
Defterci 
ikinci vakıf apartman idare 
memuru 
Elektrikçi 
Hademe 
Ateşçi 
Kaloriferci (6 aylık) 
Tahsildar ve veznedar 

__ *_! 
muavini 
Mücellit 
İşletme idaresi hesap 
tetkik memuru 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
7 
1 
5 
2 
2 

1 
1 
4 
1 
1 

* 
1 
1 

1 

Vilâyet müstahdemleri 

Süvari tahsildarı 
Piyade tahsildarı 

> > 
» » 

Sermuhafız 
Süvari muhafaza memuru 

» » » 
Piyade muhafaza memuru 

» » » 
Bahçeler memuru 
Bahçivan 

» 
Elektrikçi 
Mücellit 
Gece bekçisi 
înşaat anbar memuru 
Çifteler çiftliği memuru 

4 
11 
16 

118 
3 
8 

-15 
3 
7 
1 
2 
5 
1 
1 
2 
1 
1 

Ücret 

250 
85 
70 

100 
65 
60 
45 
40 
45 
60 
30 
45 

60 
110 
40 
70 
50 

75 
65 

130 

40 
35 
30 
20 
50 
50 
40 
40 
30 
50 
35 
30 
70 
40 
30 
75 
80 

Memuriyetin nev'i Ac 
i • ' • 

îlân ve tebliğ memuru 
Akarat müzayede memuru 
Akarat ilân ve tebliğ memuru 
Vakıf paralar ihbar ve tebliğ memuru 
Mahlûlât takip ve tahkik memuru 
Tapudan kayıt ihracma memur 
Mahlûlât takip memuru 
Kuyut ve vesaiki atika tasnif memuru 
însaat ve teberrukât anmbar bekçi 
leri 
Levazımı inşaiye sevk memuru 
Levazım sevk memuru 
îmaretler aşçıları 

» hademesi 
» » 

Müeceelât kuyudu tesis için kayıt 
ihracma memur 
Dördüncü Vakıfhan idare memuru 
Hademe 

» 
Asansorcü 
Asansör hademesi 
Kaloriferci (6 aylık) 
Ateşçi 
Apartman kapıcıları 

y> » 
Bekçi 
Odacıbaşı (İstanbul) 
Odacı 

» 
Umum vakıf helalar müstahdemleri 
senelik [İJ 
Mülhak vâkıflar kayıt ve tesbit me
muru 

» » > 
Valide hanı odabaşısı 
Han bekçisi 
Valide apatımanı bekçisi 
Muakkip 
Daktilo 
Valide hanı kasa 

-

ed 

1 
1 
1 

L 1 
1 
1 
3 
1 

2 
1 
1 
4 
4 
6 

5 
1 
5 
2 
1 
4 
1 
1 

10 
4 
5 
1 

22 
85 

35 

2 
3 
1 
1 
1 
3 
3 

Ücret 

50 
75 
40 
50 
60 
50 
35 
90 

30 
60 
50 
30 
20 
20 

35 
60 
30 
20 
40 
20 
90 
40 
20 
30 
20 
40 
30 
20 

4640 

80 
60 
35 
20 
20 
30 
30 

* 

[1] Azami 30 lirayı geçmemek üzere aded ve 
tahsisatı dâhilinde herbirinin ücretinin tâyini 
Umum Müdürlüğe aittir. 

(S. Sayısı: 121) 



Ouraba Hastahanesi 
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Memuriyetin nev'i 

dairesi memuru 
Valide hanı kasa dairesi 
memuru muavini 
Yeni Valide hanı hademesi 

Yeni Valide hanı asansörcüsü 
Yeni Valide hana asansör 
hademesi "***" ""* '.*"" fr'"'' 
Iflni Valide hanı kalorifercisi 
(6 aylık) *~«*~", **M~r' 
Tfönı talide hanı ateşçisi 
JÖ/tıncı rvakiY hân*asanSclsü 
Altmcı vakıf Hân llâmî" '*"* 
kalorifercisi 
Kristal binası daimî 
kalorifercisi 
^ n i apartmanlar kapıcısı 
Kapıcı *ve kaloriferci 
kaloriferci ve asansörcü 

> » 
Dava muakkibi 
> > 

Aded 

i 
1 
3 

1 

3 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
2 
1 
% 
2 
1 
2 

Ücret 

W 
80 

1 
35 

20 
!•/ -

50 
$ ; 

'*? 
25 
*.» 

1 
50 
asr 
a$ 

ıcjt 
m 

Depo memuru n 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

» • 

Ecnebi başhemşire 
Aşçı başı 
Bahçıvan 
Hasta bakıcı ve müteferrik 
müstahdemler [1] 
Öaktilo ' . 

75 
60 

110 
50 
40 

Avukatlar 
Avukat 

100 2475 
İ 40 

2, 260, 
%, 140 
3 1£0 
2 100 
6u 8& 

İstanbul kürsi ve cuma vaizleri 

Vaiz 
> 

1 
1 

10 
5 

16 
10 

«.V 

9,5 
8' 

[ i ] Azamî 40 lirayı geçmemek üzere adet 
ve tahsisatı dâhilinde beherinin ücretinin ta
yini umûm müddürlüğe aittir. 

Mülga tekke ve zaviyeler mensubini 

İsmi Maaşı Tîajhşişatı 

Abbas 
Salih Kabadayı 
Ahniet Ol|uzâta 
Ahmet Vehaç 
Şükrü Ankaya 
Salih Ergün 
Abdülfettah 
Alî IKuîısm 
Mehmet Fikri 
İ lan ım' Fanreddin 
Mehmet İzzet 
Hüsnü 
Celâleddin 
Ali Riza 
Hakkı Bahsi 
ATımef; Âkloy 

-"•H t-*'', «", t. Atfiii&t -•• 

(S. Sayısı: 

5 
7;50 
5 
5 
5 
5 
5 ". 
5 
5 
7,50 
5 
5 

10 
£ 
.5 
5 

m) 
S*. \ 

9 
13,50 
9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 

13,50 
9 
9 

15 
9 
9 
9 



NAKİL 11 &ETVELÎ 

Aded Nev'i Tahsis edilen için anahiyeti 
Mubayaa bedeli 

Miadı Lira Mubayaa tarihi 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

1 
1 
2 

Yük arabası 
Tek yaylı araba 
Yük arabası 
Ât 
At 
Bisiklet Adîer 
Merkep 

Araba 

At 

Antalya'da Murat Paşa arazisindeki nakil vasıtaları 

Gjibre, fidan ve saire nakli işlerinde 
Memur ve iaşe maddeleri nakli işlerinde 
Saman ve gübre nakli işlerinde 
Araba çekme işlerinde 

» » > 
Zeytinliklerin kontroRı işlerinde 
Ameleye slı nakli işlerinde 

Vakıf Guraba hastanesinde bulunan nakil vasıtaları 

nakli işlerinde 
Su ve sair nai^yat işlerinde 
Araba çekme işlerinde 

asıtalar 

2 
2 
2 
5 
5 
2 
5 

talan 

8 
3 
5 

ı 

155 
1Ş5 
75 

190 
240 
W 
23 

140 
175 
150 

30 
27 
5 

m 
14 
13 
13 

26 
19 
21 

7 . 
8 . 

. 8 . 

. 7 . 
11 
4 

• 4 . 

• i 
. 3 . 
. 1 1 . 

1937 
1938 
1938 
19*37 
1937 
1938 
1938 

1W 
1932 
1935 

İf-ÖfeTVELÎ 
Bütçe Kanunu madde - 5 

(Kadrolan masraf tertiplerinden yapılacak hizmetlerin fasıl ve madde numaraları) 

F. M. 

2 
16 
17 
18 
18 
25 

3 
4 

1 
2 

Muhassasatın nev'i 

Muvakkat müstahdemler ücreti 
Vakıf akarların diğer umumî masraf lan 
Arazi, ormanlar ve zeytinlikler umumî masraflan 
Vakıf akarlarla kira getirmiyen binalar inşa ve tamir masrafları 
Hayrat ve âbidat tamir masrafları 
Arşivin her türlü masrafları 

iH'âSstMS 
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L - CETVELİ 

Bütçe Kanunu madde - 7 

D. Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

MERKEZ 

Teftiş Heyeti 

8 Müfettiş 

İnşaat Müdürlüğü 

11 Ressam ve fotoğrafçı 

50 

30 

Muhasebe Müdürlüğü takip ve tetkik bürosu 

13 Kâtip 1 

Varidat ve tahsilat Müdürlüğü 

13 Kâtip 

Ankara Vakıf Paralar Müdürlüğü 

5 Müdür 
8 Muhasebeci 

20 

20 

80 
50 

D. Memuriyetin nev'i 

11 Şef 
12 îkrazat memuru 
12 Muhasebe memuru 
12 îcra ve takip memuru 
13 Kâtip 
14 » 
11 Veznedar 
13* Veznedar muavini ve tahsildar 
11 Muhammin 
14 Tahsildar 

VILÂYETLER 

10 Müdür 
11 » 
13 Memur 
14 » 
15 » 
14 Muhasip, mümeyyiz, başkâtip 

ve ayniyat muhasibi 
14 Memur ve kâtip 

( & Sayısı: 121} 
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R - OETVELt 

! 
Bütçe Kanunu madde : 8 

Tahsisatın Nev'i 

1 Memurlar maaşı 

4 Mülga tekke ve zaviyeler 
mensupları maaş ve fev
kalâde tahsisatları 

7 Muhtaç ve körlerin'maaş 
ve fevkalâde tahsisatları 

8 întifa hakkı suretinde 
maktu olarak tahsis edi
lecek aylıklar 
Nakil vasıtaları masrafları 

1 Vergi ve belediye resim
leri 

2 Sigorta 

3 Tapu ve harç masrafları 

4 Diğer umumî masraflar 

Arazi, ormanlar ve zeytin
likler umumi masrafları 

1 Vakıf akarlarla kira getir
meyen binalar inşa ve ta
mir masrafları 

2 Hayrat ve abidat tamir 
masrafları. 

2 Hayrat mefruşat ve müte
ferrikası 

Hangi hizmetlere sarf edileceği 

Teşkilât kanunlarına bağlı kadrolarına ve kanunu mahsus
larına göre sarf olunur. Bu kadrolar arasından idare edi
len istanbul Vakıflar Başmüdürlüğü ile Beyoğlu ve Kadı
köy Müdürlükleri muamelâtı umumiyesi itibariyle doğrudan 
doğruya umum müdürlüğe merbuttur. 
Seddedilen tekke ve zaviyeler mensuplarına 1927 malî yılı 
Umumî Muvazene Kanununun 13 ncü maddesi mucibince tah
sis edilmiş olan maaşlar o esaslara göre sarf olunur. Bu ma
aş sahiplerinden vefat edenlerle umumî, mülhak ve hususi 
bütçelerden bir vazife alanların maaşları kesilir. 
ölen hayrat hademesinin muhtaç erkek çocuklarına tahsis 
edilecek maaşda bu tertipten sarf olunur. Bu maaşların 
fevkalâde tahsisatiyle birlikte miktarı (600) kuruşu geçemez, 
ayda (300) kuruş iradı olanların maaşları kesilir. 
Vakıflarının zaptına mukabil nizamnamesine tevfikan tah
sis edilen bu aylıklar yalnız intifa şeklinde sarf olunur. Baş
kaca zamma tabi değildir. 
Gureba Hastahanesiyle Antalya'da Muratpaşa arazisinde 
kullanılmakta olan nakil vasıtalarının tamir, mubayaa ve 
işletme ınasraflariyle hayvan yem bedelleri bu tertipten ve
rilir, 
Sabıka vergileriyle belediye resimleri de bu tertibe dâhildir. 

Vakıflar kanuniyle muayyen olan mikdardan gayri hariçten 
şirketlere yaptırılacak sigorta- bedelleri de dâhildir. . 
Kadastro ve tahrire ait bilûmum masraflarla bu işlerde kul
lanılacak memur ve müstahdemler ve ehli vukuf harcirah 
ve yevmiyeleri de bu tertipten verilir. 
Vakıf akarlarının teshin ve tenvir su bedelleriyle bu işlerin 
müteferrik tamir ve fotoğraf ve saire masrafları dâhildir. 
Bakımdan gayri amenejman plân ve kroki ve mesaha masraf
ları, orman resimleri ve bu işlerde kullanılacak memur ve 
müstahdemlerle amelenin harcirah ve yevmiyeleri de bu ter
tipten sarf olunur, 
İnşa ve tamire ait alınacak malzeme bedelleri de bu tertip
ten sarf olunur. 

İnşa ve tamire ait alınacak malzeme bedelleri de bu tertipten 
sarf olunur. Cami bitişiğinde ve harinıindeki gayri menkul
lerin bedelleride bu tertipten Ödenir. 
Mevlût, mukabele masrafları da bu tertipten verilir. 

(S . Sayısı: 121) 



Tahsisatın Nev(i 
- -a r *?- . • " • 

Hangi hizmetlere sarf edileceği 

Geri verilecek paralar 

Mahkeme masrafları 

AJ$İVH* her türlü mafir&fc 
lari 

Tetfcflfc te¥cüt&ö basla ve 
' e$ki eserleri» saiM «toıâ4 

fuarindaki vakıflar 
pavyonu her türlü masraf
ları 
Mftrmtı vê  eftsötnîe* ve 
ihale komisyonları ücret* 
ve masrafları 
Muhafaza ve fen^ meafttr-
lan hayvan yem bedeli 

Keddiyat mukabili olan bu tertipten, mülhak vakıflara ait 
olup ta bütçe varidatı meyanmda irat kaydedilmiş bulunan 
ve rüyet edilecek muhasebe neticesinde aidiyeti tahakkuk 
ederek red olunacak olan paralarla kablelmuhasebe vak
fın masrafları için alelhesap şeklinde mütevellilere veya 
vaktöarı namına tenmiye edilmek üzere vakıf paralar mü-
dürlü§ünö v«sfibaresi lâzım gelen paralar, doğrudan doğru
ya vakıfları hesabına yapılacak olan sair tediyeler, herhan
gi bir sebeple reddi lâzımgelen mahlul muacceleleri, maz
but vakıJÖar arasına alınan vakıfların alâkadarlarına tah
sis edilecek intifa haklarının müterakimleri, fazla ve mü-
kerrer tahsilata ait paralar ve sular kanunun mucibince 
belediye ve köy ihtiyar heyetlerine verilmek için tefrik edil
en su hisseleri bu tertipten verilir. 
Hertürlü mahkeme masraflarından gayri Î263 sayılı kanun 
mucibince istihdam edilecek avukatların ücretleri de bu 
tertipten verilir. 
Mevcut vakfiye ve vesikalarının tercüme ve tasnifi, Türk 
herflerine çevrilmesi ve fihrist tanzimi için kullanılacak 
memurlara verilecek ücretler. 
Türkâfötfet f e medeniyetine ve tarihine ait eserlerin tet
kik, vtfkfigfcfterin tdb ve neşri ve teşhir masrafları, satın alı
nacakresim ve fotoğraf ve malzeme ve muhafazaya muk-
tazi levazım, tesis v*eHesisat bedelleri. 
Paİvyööutf tesis, idare ve teşhir masrafları ile memur ve 
istihdam edileceklerin harcirah ve yevmiyeleri de bu tertip-
den verilir. 
ifa^tmatr ve eksiltme ve ihale komisyonu heyetlerinin gay
ri mavazzaf âzalarının huzur ücreti ile heyetin harcirah ve 
yevmiye masrafları bu tertipten verilir. 
Talmıitriaırfesi gereğince fen memurlariyle süvari muha
faza memurlarına verilecek hayvan yem bedeli bu tertipten 
sarf olunur. Ayhğı onbeşer liradır. 

(S. Sayısı: M) 
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1943 yılı (E) cetveline giren tertiplerden bu yü içinde alınan kadrolar 
. + , • , • - - . . - • . . - . _ . . . . . . : ; r 

• - . . » . . 

1943^ malî ytl%VJşkıflar Bütçe Kanununun 5 nci maddesiyle verilen salâhiyete istinaden (Eh) cetve
line dâhil masraf .tertiplerinden id&re eâtyfin hizmetler için İ[temmuz 1943 tarihUve 2/20224, 2022&, 
20226, 8 temmuz 1943 tarihli ve 2/20238, 8 eylül IMfr, 2/20&12, 20513 ve 22 birinci kânun 1943 ve 
3/164 numaralı kararnameler mucibince 1 haziran 1943 ve 1 teşrinisani'1943 tarihlerinden 31. Y*. 

1944 tarihine kadar tatbik edilen kadroların müfredatım gösUrir cMveldir. 

Tatbik edilen kadroya 

#'flMFFf-*Wİâlft»11 rrt İ T • S 

• 3 % ^ 
Menguriye% unvanı ^ 1$$, i ^ 

Jgra 

1! 
•:ferS 

Lira K. Lira K. 

3 3f M u v ^ ^ 
tahd^nüe^ 

1 2 Masarifi mı 
me 

• - ' . • - * -

- - - - • 

mü^, 

ıhake-

•-
» 

i . 

. -

Mmu£,vekilleri 

» • . » • • ' ' 

Kjgyıt ihracma memur 
» > » 

töitefer&fc mü^ghdemler 

> 

Avukat 
» . 

' . » " • 

* 
^ 
* 
* 

Avkat bürosu kâtibi 

' 3 

10 
3 
3 
3, 

3 
3 

•2t 

2 
3 
2 
1 
3* 
2-
2 

. 30 

20 
50 
40 

«İ 
30 

21Û* 
126b 
100 
85 
75 
60* 
40 
60 

12 
12 
12 

12 

12; 
12i 
12 
12 
12 
12 
12 
12 

3, $80 

2 400 
1 800 
1 440 
1,0% 

k80Qt 

1 080, 

10 680 

5f040 
2*880 
3 600 
2 040 

900 
2*160^ 

960J 
1 440 

225 

576 
360.72 
293.40 

2 265-84 

557.52 
442.56 
696. 60 
397.44 
176. 28 
45Ö. 3& 
2ö0yia 
300.24 

1 305 

2 976 
2 160.72 
1 733.40 
1 305 

% 160.72 
İ 305 

1& 945 84 

5 597.52 
3 322. 50 
4 296.60 

- 2 437.44 
1 076.20 
2 610.3& 
h 160.10 
1*740.20 

1%M0 a 231*16 22 24İ. 1& 

Müteferrik* müstahdemler 
20 3 Apartımanlar ile (Kalar&fer ve asan-

4 ncü vakıf han sorcû) 
vesair vakıf akar- » » > 
lar masrafı Kapıcı, 

21 1 Bakım masrafı 

Kalorüfer ve fennî tesi
sat ustabaşısı 

Fen memura 
» » 

2> 
%> 
4 i 

2 
2 

1 

i 
1 

3& 
30*. 

20 
2fc» 

250 

120 
100 

12 
12-
12* 
12. 
12-

7, 

12 
12 

840 
720 

1-440 
48te 
480-

1^750 

5 710 

1 4 4 0 
1 200 

173.28 
150 
300.28 

mm* 
im 2 ^ 

150.57* 

1 004.53 

221.28 
232.20 

1 013.28 
870 

1 740.28 
595.20' 
595.20 

1 900.57 

6 714.53 

1 661.28 
1 432.20 

$w$ 
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Tatbik edilen kadroya 
ait masraf tertibinin 
F. M. Adı Memuriyetin unvanı 

Müteferrik müstahdemler 
Ambar ve silo memuru 
Bahçıvanbaşa ve aşıcı 
Korucu ve kanal mu
hafızı ve çalakacı 
Fidanlık bahçıvanı 
Çiftçi ve arabacı 
Ustabaşı 
Bahçıvan 

24 1 Vakıf akarlarla 
resmî mahiyette 
kullanılan ve irat 
getirmiyeri bina
lar tamiri ve in
şası 

Mimar veya mühendis 

Fen memuru 
A

de
d 

1 
1 

2 
1 
1 
1 
1 

i 
1 
1 

İT 
Lira 

40 
80 

50 
60 
60 
75 
50 

400 
300 
170 

1 
'd-t 

Ay 

12 
12 

12 
12 
12 
12 
12 

12 
12 
12 

Lira 

480 
960 

1 200 
720 
720 
900 
600 

8 220 

4 800 
3 600 
2 040 

<c3 

•a g 
M es 

T H 

Lira K. 

97.80 
187.44 

240.48 
142. 68 
142.68 
176. 28 
120.24 

1 561.08 

519.60 
394. 32 
302. 76 

Lira K. 

577.80 
1 147.44 

1 440.48 
862. 68 
862.68 

1 076. 28 
720.24 

9 781.08 

5 319. 60 
3 994. 32 
2 342.76 

Müteferrik müstahdemler 
Tamiratı mütemadiye 
usta ve nezaretcisi 5 100 12 6 0 0 0 , 1 1 6 1 . 0 0 . 7 161.00 

24 

24 

27 

* 

2 

2 

2 

Hayrat tamir, in- Mimar veya mühen'dis 
şa ve levazım be- » > » 
deli 

s 
» » » Tarihî ve mimarî kiy-

meti haizi eski eserlerin 
tetkikine memur müte
hassıs 
Eski eserlerin koruma 
encümenimde bulundu
rulacak mütehassısı . 

Arşiv ve galerinin Mütercimi 
umumî masrafları Tasnif mamuru 

Müteferrik fnüstahdemler 
Daktilo. i 

' • ' • . » 

* 

! 

1 
2 

400 
300 

-Ücreti 

.3 

1 
1 
3 

1 
3 
1 

(S . Sayısı: 
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25 

25 
60 
60 

60 
50 
40 

121) 

12 
12 

16 440 

4 800 
7 200 

12 000 
Ücretin 
tutarı 

• • ı . 

900 

300 
12 
12 

12 
12 
12 

720 
2 160 

720 
1 800 

480 

5 880 

2 377.68 

519. 60 
788. 64 

1 308.24 

150.12 
450. 36 

150.12 
375.12 
100.08 

1 225.80 

18.817. 68 

5 319.60 
7 988. 64 

13 308. 24 

870.12 
2 610. 36 

870.12 
2 175.12 

580. 08 

7 105. 80 



S. Sayısı: 124 

1944 

Devlet Denizyolları işletme 
II. M. bütçesi 



Devlet Denizyolları İşletme Umum Müdürlüğü 1944 
malî yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni 

mazbatası (1/204) 

Başvekâlet 
Muamelât Umum Müdürlüğü 29.U.194A 

8 aj/t i 6/660 
Büyük Millet Meclisi Tüksek ReisUğin» 

İcra Vekilleri Heyetince 28 . I I .1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Devlet De
nizyolları İşletme Umum Müdürlüğünün 1944 malî yılı Bütçe Kanunu lâyihası esbabı mucibesiyle 
birlikte sunulmuştur, 

Başvekil 
,._ Ş. Saraçoğlu 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu mucip 
sebepler lâyihası 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 1944 malî yılı masraf bütçesi, 
4517 numaralı kanunla Devlet Limanlan İşletme Umum Müdürlüğü ile tevhit edilmesinden dolayı 
bir taraftan masrafların nev'i ve münasebetleri ve diğer taraftan umumî bütçe ile ahenk tesisi göz-
önünde tutularak 48 fasıl üzerinden tertip edilmiş ve 1943 malî yılına nazaran yapılan değişiklikler 
aşağıda hülâsatan arzedilmiştir: 

1943 malî yılı bütçesi, o zamanki varidat vaziyeti gözönünde tutularak dar bir çerçeve içinde 
tanzim edilmiş ve bu yüzden idarenin bazı mühim ihtiyaçlarını bünyesine alamamış bulunuyordu. 
1944 malî yılı bütçesinin en mühim hususiyeti tarife zamlariyle beraber iş hacminin artması gibi 
esbap dolayısiyle 1943 malî yılının ilk yedi ayı zarfında her sahada görülen varidat fazlası esas 
ittihaz edilerek geçen seneye nazaran takriben 12 milyon (500) bin lira fazlasiyle tanzim edilmiş 
bulunmasıdır. 

Fasıl: 1 - Memur ve müstahdemler ücreti. 

1 nci faslın birinci maddesini teşkil eden memurlar ücreti maddesine geçen seneye nazaran 
61 937 lira ve muvakkat müstahdemler maddesine 1814 943 lira fazlasiyle tahsisat istenilmesi şu 
sebeplere dayanmaktadır: 

1. Yeniden hizmete alınan (10 aded gemi için yeni kadro ihdasına mecburiyet hâsıl olması; 

2. Piyasada amele yevmiyelerinin mütemadiyen artması yüzünden gemici, mavnacı vesaire gibi 
müteferrik müstahdemlerin vazifelerini terkederek maişetlerini hariçte aramaları gibi vaziyetleri 
karşılamak ve işletmeyi tevekkuftan siyanet etmek için bunların ücretlerine zam yapılmış olması; 

(S. S*yîsi:i24) 



_ 3 -
3. iDeniz vasıtalarındaki gemici adedlerinin iş hacimleriyle mütenasip olarak artırılması za

rureti; . \ 

4. İdareye verilen yeni şeklin ve diğer icapların vücude getirdiği zaruretler; 

Buna rağmen 4517 sayılı kanunun muvakkat 1 nci maddesi gereğince yapılan tevhit ve tensik 
neticesinde 303 memur ve müstahdem tasarruf edilmek suretiyle yukarıda mâruz zaruri sebeplerle 
artmış bulunan tahsisatın daha fazla yükselmesinin önü alınmıştır. 

Birinci kısmı teşkil eden muhtelif istihkaklar arasında 2; 3, 4, 6, 7 nci fasıllardaki tahsisatlar, ka
nuni esaslara dayanarak bilhesap konulmuş ve 5 nci fasla geçen seneye nazaran 628 000 lira fazla
siyle 800 000 lira tahsisat konulması aşağıdaki sebeplerden doğmuştur: 

3633 sayılı Teşkilât Kanununun 81 nci maddesi gereğince tanzim kılınan 15 temmuz 1941 tarihli 
nizamnameye tevfikan memur ve müstahdemlerin ikramiye, mesai fazlaları, nöbet ücretleri, gişe 
ve fena hava tazminatı vesaire .gibi bütün tahsisatların bu fasıldan ödenmesine ve esasen bu tertibe 
mevzu tahsisatın kâfi gelmemesi dolayısiyle 1943 malî yılı için 250 000 lira munzam tahsisat istenil
mesine nazaran iş hacmi ve icapları gözönüne alınarak bu fasla 800 000 lira tahsisat konulmuştur. 

İkinci kısım idare masrafları arasındaki 8 nci faslı teşkil eden kırtasiye, mefruşat, tenvir ve teshin 
ve müteferrika gibi tertiplere yapılan zamlar, iş icaplarından ve bu günkü durumun doğurduğu zaru
retlerden ileri gelmiştir. 

Fasıl : 12 - Harcırahlar; muhtelif şube ve mevkilerdeki memurların hareketleri ve idarenin iş duru
mu gözönüne alınarak kaimî memuriyet harcırahı maddesine 5 000 lira zam yapılmış ve muvakkat me
muriyet maddesinden de 25 000 lira tenzil edilmiştir. 1944 malî yılı içinde acenteler, fenerler, iskele
ler gibi memleketin bütün sahillerine dağılmış bulunan muhtelif tesisat ve mevkiin esaslı olarak 
tefrişe tabi tutulması lüzumlu görüldüğünden müfettişler harcırahı maddesine geçen seneye nazaran 
29 000 lira fazlasiyle 40 000 lira tahsisat istenilmiştir. 

Fasıl : 13 - Melbusat; 1943 malî yılında bu tertibe mevzu tahsisat kâfi gelmemiş ve 50 000 lira 
munzam tahsisat tetenilmiş olduğundan hakikî ihtiyaç miktan tesbit edilerek geçen seneye nazaran 
50 000 lira fazlasiyle tahsisat konmuştur. 

Fasıl : 14 - İaşe masraf lan; bir taraftan iaşe maddeleri fiyatında husule gelen yüksekliklere diğer 
taraftan yeniden satm alınmış olan 10 gemi ile mülga Devlet Limanları İşletmesinden devredilen vası
talar mürettebatının iaşelerinin inzimam etmiş bulunması bu fasla 1 160 000 lira tahsisat konulma
sını zaruri kılmıştır. Esasen 1943 malî yılından bu tertibe mevzu tahsisatın kâfi gelmemesi dolayı
siyle 200 000 lira munzam tahsisat istenilmiştir. . "~ ' 

Fasıl : 16 - İşletme masrafları; bu fasıllrdaki tahsisat geçen seneye nazaran çok artırılmıştır. 1943 
malî yılı içinde 3 450 000 lira munzam tahsisat istenilmesine zaruret hadis olan bu fasıllar» en esaslı 
işletme masraflarını bünyesinde toplamış ve her nevi istihlâk, sefer, tamir, tesis masraflannm lü
zum gösterdiği tahsisat bu fasılların içine alınmış bulunmaktadır. 

Vasıtalarımızın, her nevi teçhizatının en mükemmel bir şekilde hazırlanmış olduğu halde daima 
hizmete amade bulundurulması, idarenin en başta gelen bir vazifesi bulunması dolayısiyle bu fasılla
rın mevzuunu teşkil eden hizmetlerin hepsi hakikî ihtiyaçlariyle ölçülmüş ve bir taraftan da bütün 
ihtimaller derpiş edilerek imkânın müsaadesi nispetinde her ihtiyacın karşılanması düşünülmüştür. 

Fabrika ve atelyelerin ihtiyaçla mütenasip olarak tevsii, fener, iskele, havuz, nhtnn, gibi bazı 
sabit tesisatın inşa ve tamiri zarureti itibara almarak inşaat tertibine ûe kâfi miktarda tahsisat ko
nulmuştur. ~~ 

Amele ücretleriyle iş hacminin artması dolayısiyle (Tahmil ve tahliye masrafları) tertibine mev-
au tahsisat kâfi gelmemiş ve 1943 malî yılında 400 000 lira munzam tahsisat istenilmiş olduğun-
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dan bu esas dairesinde geçen seneye nazaran 427 000 lira fazlasiyle 1 500 000 lira tahsisat konulmuştur. 

Diğer «tertiplerdeki zamlara gelince: 1943 ımalî yılı bütçesi o zamanki varidat durumuna göre çok 
dar bir çerçeve içinde tanzim edilmiş ve idarenin hakikî ihtiyacını karşılamağa kâfi gelmemiş oldu
ğundan veridattaki inkişaflar dairesinde diğer tertiplere de ihtiyaç nispetinde zam yapılarak 1944 
malî yılı masraf bütçesi 37 000 000 lira olarak tespit edilmiştir. 

I ; Varidat mucip sebepleri ; 

Devlet Denizyolları ve limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı varidat bütçesi 
4517 sayılı kanun ile Devlet Limanları İdaresinin Devlet Denizyolları İşletme Umum Midürlü-
ğü ile tevhit edilmiş olmasından dolayı, varidatın nev'i ve mahiyetleri gözönünde tutularak 
I I nci fasıl üzerinden tertip edilmiş ve geçen seneler varidatı ve bu malîn yılın ilk yedi ayı 
zarfındaki tahakkukat ve tahsilat göz önünde tutularak 37 000 000 lira tahmin olunmuştur. 

Birinci fasıl : Muntazam posta seferleri ile İstanbul (Haliç ve Yalova dâhil) ve İzmir şehir 
hatlarından ve memleket dâhil ve haricinde şilep seferlerinden mütevellit hasılatı ve muntazam 
seferler haricinde her hangi bir ihtiyaç veya talep karşısında yapılacak seferler ile askerî nak
liyat ve Van gölü işletmesi hasılatını ihtiva etmektedir. 

Bu fasıl muntazam posta vapurları ve şilepleriyle yapılan yolcu ve yük nakliyatiyle şehir 
hatları nakliyat hacminde görülen tezayüt ve malî yılın ilk yedi ayı zarfında elde olunan va
ridat gözönünde tutulmak suretiyle 24 275 600 lira olarak tahmin olunmuştur. 

İkinci ve üçüncü fasıllar : Klavuzluk ve Romorkörcülük hasılatiyle Gemi Kurtarma hasıla
tını muhtevi olup her iki hizmetin son seneler zarfında gösterdiği inkişaf ve içinde bulunduğu
muz malî yılı zarfındaki durumları ile alınarak ikinci fasıl 170 000 ve üçüncü fasıl 255 600 lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

Dördüncü fasıl : Ticarî eşya yükleme, boşaltma ve aktarması ile kömür yükleme, boşaltma 
ve aktarmasından gemilere ve İstanbul Belediyesine verilen tatlı sudan ve ihtiyari olarak yapı
lan hizmetlerde mütehassıl varidatı ihtiva etmekte olup liman yükleme ve boşaltma işleri ile ak
tarma muamelâtı hacminde ve varidatında müşahede olunan kabarıklık nazara alınarak 5 350 000 
lira olarak tasarlanmıştır. 

Beşinci fasıl : Anbar ve Antrepolar ardiye ücretleriyle hammaliyeleri ve rıhtım resmi ile 
palamar ve şamandıra hasılatını ihtiva eden bu fasıl ardiye tarifelerinde yapılan zamlar ve rıhtım 
resmindeki tezayüt gözönünde tutularak 5 350 000 lira tahmin olunmuştur. 

Altıncı, Yedinci ve Sekizinci fasıllar : Tahlisiye, Fenerler ve iskeleler hasılatını ihtiva eden 
bu fasıllardan son sene zarfında bir kısım iskelelerin belediye ve hususî idarelere ve diğer bir 
kısmının Devlet Denizyolları İdaresine devredilmiş olması ve varidat durumları gözönünde tu
tularak altıncı fasıl 40 000 yedinci fasıl 250 000 ve sekizinci fasıl 50 000 lira olarak tahmin edil
miştir. 

Dokuzuncu fasıl : Fabrika, Havuz ve Atelyelerde son yıl zarfında armatörlere ait gemile
rin tamiratından elde olunan varidat göz önünde tutularak önümüzdeki malî yıl için fabrika ve 
havuzlar hasılatı 300 000 lira olarak tahmin olunmuştur. 

Onuncu fasıl : Mütenevvi hasılatı ihtiva eden bu fasıl idarenin irat getiren binalarının icar 
bedelleriı iaşe kârları, satılacak malzeme ve hurda eşya bedelleri, sigorta risturunları, faiz ve 
akçe farkları nakliye vergisi aidatı velhasıl hususî tertibi bulunmayan bilûmum müteferrik ge
lirler karşılığı olarak açılmış ve 890 000 lira tahmin edilmiştir. 

Onbirinci fasıl : Münakalât Vekâleti bütçesine bu hususta mevzu tahsisattan ibaret olmak 
Üzere 794 400 lira gösterilmiştir. 
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Rapor 

8.V. 1944 

Devlet Denizyolları ve limanları 1944 mali yılı bütçesini Yüksek Encümenin notlarına tevfikan 
inceledim. 

Varidat bütçesi tahavvüİâtı: 

4517 sayılı kanunla sene içinde lâğvi kabul edilmiş olan Devlet Limanlan işletme Umum 
Müdürlüğü teşkilât ve vazifelerinin de Devlet Denizyollarına devredilmiş olması hasebiyle her iki 
bütçe için 1943 malî yılı varidat bütçeleri yekûnu 16 814 400 + 7 630 000 = 24 444 400 liraya 
baliğ olmuş bulunmaktadır. 

idarenin yedi aylık geliri mecmuu 21 140 108 liraya baliğ olduğu ve buna kıyasen geri kalan 
beş aylık muhammen miktarın da buna ilâve edilmesi suretiyle bir malî sene için elde edilecek 
36 000 000 küsur lira miktarına göre Devlet Reisine ait deniz vasıtaları için Hazineden veril
mekte olan meblâğ ile beraber 1944 senesi için muhammen varidat olarak bütçesine koyduğu 
37 000 000 lira muvafık görülmektedir. 

Limanlar ile beraber geçen sene Hazine yardımı olarak mevzu 850 000 lira bu sene verilmemiştir. 

Masarif bütçesi tahavvüİâtı: 

Umum Müdürlüğün 1944 yılı masarif bütçesi yekûnu 37 000 000 lira olup limanlar ile bera
ber 24 444 153 liradan ibaret olan 1943 senesi bütçesine nazaran 12 555 847 lira fazlalık arzet-
mektedir. Sene içinde munzam tahsisat olarak 5 477 200 lira alınmış olduğuna göre bu seneki ha-
Kikî fazlalık 7 078 647 lira demektir. 

Bu fazlalığın bariz sebepleri sene içinde işletmeleri idareye intikal eden gemilerin işletme ve 
mürettebat masarifi ile başta esaslı tamirler olmak üzere bazı vazife ve işlerde husule gelen artış 
ve işletme masraflarında husule gelen tereffülerdir. 

Masarif bütçesindeki zam ve tenzillerin fasıl ve maddelere taksimi ve mucip sebepleri bağlı 
cetvelde hulâsa edilmiştir. 

Mucip sebeplerin tafsilâtlı izahı Hükümet teklifinin esbabı mucibesinde yazılıdır. 

Kadrolar tahavvüİâtı: / _ _ _ _ i 

1943 yılı Bütçe Kanununun 3 ncü maddesinin verdiği salâhiyete müsteniden Umum Müdürlü
ğün damı memurlar ve müteferrik müstahdemleri kadroları şimdiye kadar Münakalât Vekâletince 
tanzim edilmekte idi. Bu malî sene için işbu kadrolar bütçeye raptedilmiş olup buna göre: 

Memurlar ücreti 3 159 134 
Müteferrik müstahdemler ücreti 4 955 236 
Muvakkat müstahdemler ücreti 40 000 

olmak üzere ceman 8 154 370 liraya baliğ olduğu görülmüştür. Bu kadrolardan ihtisas mevkile
rini gösteren cetvel de ayrıca bütçeye raptedilmiş bulunmaktadır. 

Bir kaç senelik işletmenin gösterdikleri icabat ve zaruret ilcasiyle idarece son şekil olarak üze-
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rinde durulan bu kadroları kabulde, işletmelerin intizamı ve görülen hizmetlerin hakkiyle ifast 
noktai nazarından zaruret görmekteyim. 

Esasen bu artışlar yukarıda da arzettiğim veçhile yeniden hizmete alınmış olan gemiler için yeni 
kadrolar kabulünden ve piyasada amele yevmiyelerinin artmasından dolayı gemici, mav
nacı vesaire gibi müteferrik müstahdemlerin maişetlerini hariçte aramalanna ve bina
enaleyh işlerini terketmelerine kısmen mâni -olabilmek kaygısiyle yapılan zamlardan ve deniz 
vasıtalarmdaki gemici adedlerinin artmalarından inbias etmekte olup limanlar ile tevhit neticesinde 
300 kadar memur ve müstahdemin tasarruf edilmesine rağmen yine tezayüdü göstermektedir. 

Nakil vasıtaları kadrosu : 

İdarenin nakil vasıtaları kadrosu merbut cetvelde gösterilmiştir. 

Kanun metninde tahavvülât : 

Yeni yıl bütçe kanunu lâyihasının madde sıra numaraları itibariyle yeni lâyihada eskisine nis
petle şu değişiklikler vardır: 

Üçüncü madde : 1943 yılına mahsus daimî memur ve müstahdemler ile müteferrik müstahdem
lerin kadrolarının tanzimi teşkilât kanunları çıkıncaya kadar Münakalât Vekâletine bırakılmış oldu
ğu halde bu defa bütçeye kadrolar raptedilmiş ve madde ona göre yazılmıştır. 

Dördüncü madde : Madde metninde yalnız nakil vasıtaları kadrolarından bahsedildiği halde bu 
defa müteferrik müstahdemlerin kadrolarının da (D) cetvelinde gösterildiği tasrih edilmiştir. 

Beşinci madde : Denizyolları vesaitinde parasız veya tenzilâtlı seyahat edeceklere ait hükümleri 
hâvi cetvel bu maddeye eklenmiştir (Eski madde 9 yerine) 

Bu cetvel heyeti umumiyesi itibariyle geçen senekinin aynı olup sadece birinci maddesinde umum 
müdürlük ve işletmelerin müfettiş ve muavinle riyle umum müdür tarafından adedi onu geçme
mek üzere seçilecek müdür ve âmirlere ve Münakalât Vekâleti Teftiş Heyeti Eeisiyle müfettişlerine 
ve münakale işleriyle alâkalı olup Vekil tarafından adedi on beşi aşmamak üzere seçilecek olanlara 
birer hizmet pasosu verilmesi hükmü ilâve olunmuş ve fakir ve yoksullukları belediyelerce tesbit 
olunmaları sebebiyle parasız nakilleri yapılacak olanları gösteren 14 ncü madde de ihtiyaca uygun 
olarak düzeltilmiştir. Bir de Posta Kanununa göre parasız nakilleri icabeden posta memurlariyle 
memleketimize gelen muhacir ve mültecilerin seyahatleri için güverte sınıfı kaydı tasırih edilmiş 
bulunmaktadır. 

• • * • * « 

Altıncı madde : Eski beşinci maddenin yerine konulmuş olup bu maddede geçen sene dahi Encü
mence bahis mevzuu olup bu sene için değiştirilmesi temenni edilmiş olan (usul ve teamüllere 
müsteniden) kaydının yine konulduğu görülmüş olduğundan bu kaydın (kanun, kararname ve tarife
lere müsteniden) suretiyle tashihini Yüksek Encümenin takdirine arzederini. 

Yedinci madde : Eski madde sekiz yerine aynen konulmuştur. 

Sekizinci madde : Eski altıncı madde yerine konulmuştur. Bu maddedeki değişiklik eskiden bir 
milyon liraya kadar malzeme stoku yapabilmek ve mevcut nakdi kâfi gelmediği takdirde Maliye Ve
kâletinin kefaletiyle bir milyon liraya kadar kısa vadeli istikrazlar akdedebilmek salâhiyetinin bu 
defa malzeme stoku için üç milyona ve kısa vadeli istikrazlar için de iki milyona çıkarılmış olmasın
dan ibarettir. Her nevi işletme malzemesinin fiyatlarındaki tereffüe ve idarenin elinde stok malzeme 
bulundurması lüzumunun ehemmiyetine mebni bu artışın tabii görülmesi iktiza ettiği kanaatindeyim. 

Dokuzuncu madde : Eski on birinci madde yerine konmuştur. Bu maddedeki değişiklik madde 
sonunda İcra Vekilleri karâriyle masraf bütçesinin 1, 7 nci fasıllarına ilâve edilebilen tahsisatın bu 
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defa 1, 16, 17, 18, 19, 20 nci fasıllara ilâvesi suretiyle yazılmasındandırki bu da yeni bütçenin fa
sıllara sureti taksiminin eskisine tevafuk etmesinden münbaistir. 

Onuncu madde : Bu maddedeki hüküm geçen seneki bütçe kanununda bu euretle mevcut de
ğildi. Kadroların tanzimi Münakalât Vekâletine bırakılmış olması hasebiyle bu gibi hallerde vekâ
let salâhiyetine müsteniden bu gibi fazla müstahdemleri de kadrosuna ilâve edebiliyordu. Bu sene 
müteferrik müstahdemler de kadroya bağlanmış ve bütçeye raptedilmiş olduğundan bu gibi hallerde 
muvakkat müstahdemler ücreti tertibinden lüzumuna göre aylık maktu ücret veya yevmiye ile mu
vakkat memur ve müstahdem tâyinine salâhiyet alınması lüzumlu görüldüğü anlaşılmıştır. Şu ka
dar ki, İdarenin vermiş olduğu izahat ve göstermiş olduğu lüzum üzerine bu maddenin başındaki (9 
ncu maddede yazılı vaziyetlerde) kaydının bütün bütün kaldırılması maslahata daha uygun olacağı 
mülâhazasiyle teklif olunmaktadır. 

On birinci madde : Eski on dördüncü madde aynen alınmıştır. 

On jkinci madde : Eski on beşinci madde aynen alınmıştır. 

On üçüncü madde .-Eski on ikinci madde aynen alınmıştır. 

On dördüncü madde : Eski on üçüncü madde aynen alınmıştır. 

On beşinci madde : Bu madde yenidir. İdarenin Mühendis mektebinde ve Yüksek Deniz Ticaret 
mektebinde okutacağı talebelerin masraflarını gösteren 102 000 liranın umumî bütçede ait oldukları 
fasıllara tahsisat kaydedilmesini teminen yazılmıştır. 

On altıncı madde: Masraf tertiplerinden yapılacak sarfiyata ait formülden ibaret olup yeni ilâve 
olunmuştur. 

Eski kanunda mevcut olup yeni lâyihaya alınmamış olan maddeler de şunlardır: 

» Eski yedinci madde: Bir buçuk milyon liraya kadar bono ihracı salâhiyetini tazammun eden bu 
madde hükmü bu salâhiyetin esasen 3633 sayılı Teşkilât Kanununun 32 nci maddesinde umumî ma
hiyette olarak mevcut olduğu mülâhazasiyle kaldırılmıştır. 

- Eski onuncu madde: Devlet Limanları ilga edilip vazife ve salâhiyetleri Denîzyolalrına devre
dilmiş olması hasebiyle bu maddeye de lüzum kalmadığından hükmü kaldırılmıştır. 

(C) ve (D) cetvellerinde bazı hataların tashihi hususunda idarenin gösterdiği lüzum üzerine: 

A) (C) cetvelinde 170 lira ücretli hekim adedinin ikiye iblâğı; 

B) (C) cetvelinde servis şefi adedi 210 liralık on bire iblâğı ve buna mukabil 140 liralık ücretli 
ervis şefi âdedi bire indirilmesi; 

C) (O) cetveline 120 liralık bir aded laboratuvar hekimi ilâvesi. Buna mukabil (D) cetvelin-
en 140 lira ücretli laboratuvarcmın çıkarılması; ^ 

D) İhtisas cetveline Deniz hatları nakliyat servisi şefi ünvaniyle 260 lira ücretli bir şef ilâvesi 
e aynı cetvele 300 lira ücretli İstanbul Liman İşletmesi Müdür muavinliğinin ihtisas mevkii 
[arak ilâvesi. 

İskele baş biletcisi, vapur biletcisi, başpuvantör,puvantör gibi bazı memurların mümasilleri (C) 
kvelinde gösterilmesine rağmen (D) cetveline alınmış olmaları hasebiyle vazifeleri icabı bunla-
n da daimî mahiyet arzeden (C) cetveline alınmalarını muvafık görmekteyim. Bu noktai nazar 
âkalı idare ile de müzakere olunarak mutabık kalınmış ve esasen tatbikat itibariyle de şimdiye ka-
Lr bu yolda muamele ifa kılınmış olması itibariyle Yüksek Encümenin tasvibine iktiran eylediği tak-
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dirde bağlı 1 sayılı cetvelde vazifelerin (D) cetvelinden çıkarılıp 2 sayılı cetvelde yazılı unvan, aded 
ve ücretlerle (C) cetveline alınmaları işin icabına daha uygun olacaktır. 

Yüksek Encümenin tasvibine arzolunur. "I 
. < * • ! * : s Raportör 

İstanbul Mebusu 
Hüsnü Kortel 

V 

Taşra şubelerini? 

Memuriyetin nev'i Aded 
İskele baş biletçisi 3 
Gişe ve kapı biletçisi 1 
.» » » 1 
» » » 11 

Vapur biletçisi 11 
Baş puvantör 2 

» » 4 
'» » 4 

L]Sayı] 

t (D) c 
çıkarıl 

Ücret 

120 
100 
85 
75 
60 

140 
120 
100 

i cetvel 

cetvelinden tamamiyU 
anlar 

Memuriyetin nev'i 

Puvantör 

» 
Anbar başmemuru 

i» » 
Anbarcı 

» 
Saloncu 

Aded Ücret 

5 100 
7 85 
2 75 
3 60 
1 140 
1 120 
2 120 
1 100 
1 85 

D. 

[2] Sayılı cetvel 

Kadronun taşra şubelerinde yapılacak değişiklik 
(D) cetvelinden (C) cetveline alınacaktır 

Memuriyetin nev'i Aded Maaş 

9 
10 
10 
11 
12 
13 
8 
9 

10 

İskele başmemuru 
» » 

Gişe memuru 
ı» » 
v» » 

Mevki memuru 
Baş puvantör 

» I» 
:» » 

2 
1 
1 
1 

11 
11 
2 
4 
4 

120 
100 
100 
85 
75 
60 

140 
120 
100 

D. Muhassasatm nev'i 

10 Puvantör 
11 » 
12 :» 
13 » 
9 Anbarlama başmemuru 
9 » memuru 

10 » » 
11 Salon memuru 

Aded 

5 
7 
2 
3 
2 
2 
1 
1 

Maaş 

100 
85 
75 
60 

120 
120 
100 
85 
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Bütçe Encürc 
T.B.M.M. ( 

Bütçe Encümeni 
Mazbata No. 68 
Esas No. 1/204 

Yüksek 

Başvekâletin 29 şubat 1944 tarih ve 71 - 81/660 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulup encü
menimize tevdi buyurulan Devlet Denizyollan 
ve Limanları işletme Umum Müdürlüğünün 1944 
Malî yılı Bütçe kanunu lâyihası Münakalât Ve
kili Ali Fuad Cebesoy, Denizyolları ve Liman
ları işletme Umum Müdür muavini ve Maliye Ve
killiği adına Bütçe ve Malî kontrol Umum Mü
dürü hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Masraf Bütçes: 

İdarenin bu yıl masraf bütçesi 1943 malî yı
lına nazaran (12 555 847) lira gibi mühim bir 
fazlalıkla ve (37 000 000) lira olarak teklif olun
maktadır. 1943 malî yılı içinde alınan (5 477 200) 
liradan ibaret munzam tahsisat da nazarı itibare 
alınırsa 1943 yılının hakikî masraf yekûnu an
laşılmış ve 1944 malî yılı masraf bütçesindeki 
hakikî fazlalığın da (7 078 647) liradan ibaret 
bulunduğu görülmüş olur. Bu fazlalık, 1943 ma
lî yılı içinde idareye intikal etmiş olan deniz na
kil vasıtalarının işletme ve mürettebat masrafla-
riyle, tamir masraflarında, diğer hizmetlerde ve 
işletme ile ilgili malzeme fiyatlarında vukua ge
len yükselişlerden ve bilhassa iş hacmindeki ge
nişlemelerden mütevellit bulunmaktadır. 

Filhakika idareye ait bütün gemiler elden ge
çirilmek suretiyle tamire tabi tutulmuş ve satın 
alınan veya kiralanan diğer bir kısmı gemilerin 
de iltihakiyle deniz nakil filomuzun kabiliyeti 
arttırılmış ve geçen senelerden fazla eşya ve 
yolcu nakline imkân hâsıl olmuştur. Umum Mü
dürlük teşkilâtında ve gemilern idare ve işletme 
mürettebatında yapılan değişiklikler ve tesis 
edilen murakabe sayesinde yolsuzlukların mü
him miktarda önlendiği ve gerek sahillerimiz 
arasında gerek ecnebi limanlariyle limanlarımız 
arasında eşya ve yolcu nakliyat tonajının ve bin-
netice idare varidatının artmış olduğu memnu
niyetle görülmektedir. 

Masraf bütçesinin müzakeresi sırasında, gemi-

(S . Sa: 

i mazbatası 

17 . V . 1944 

Reisliğe 

ler için doktor temin etmekteki müşkülât ve işin 
ehemmiyeti üzerinde encümenimizce durulmuş ve 
mecburi hizmet kaydiyle idareye bağlı meslek dok
torları yetiştirilmesine bir başlangıç olarak Tıp Fa
kültesinde okutturulacak talebelerin yurt ve tah
sil masrafları karşılığı olmak üzere bütçeye 10 
bin lira tahsisat konulmuş ve bu miktar kurs 
umumî masrafları tertibinden tenzil edilmiştir. 

1944 malî yılı masraf bütçesi yalnız bu deği
şiklikle kabul olunmuştur. 

Varidat bütçesi : 
1943 malî yılının 7 aylık tahsilâtına, geçen 

yılın beş aylık tahakkukatı ilâve olunmak su
retiyle hazırlanan varidat bütçesi yekûnu da 
(37 000 000) lira olarak tahmin edilmiştir ki, 
bu rakam 1943 yüı varidat bütçesinden 
(13 405 600) lira fazladır. Bu yıl bütçesinde 
Hazine yardımı da yer almamaktadır. İşlet
me varidatının bazı mühim kalemlerde gösterdi
ği artışlar, inkişaftaki seyri ifade ediyor. 

Geçen yıla nazaran fazlalık : 
Lira 

8 300 000 Muntazam posta seferleri 
500 000 İstanbul şehir hasılatı 
100 000 İzmir körfez hatları 
250 000 Şilepçilik 
250 000 AskerJ nakliyat 
105 600 Gemi kurtarma hasılatı 
200 000 Ticari eşya tahmil ve tahliyesi 
350 000 Kömür yükleme, boşaltma ve ak

tarması 
545 000 İhtiyarî hizmetler 

2 105 000 Ambar ve antrepo arziyeleri 
227 000 Hammaliyeler 
445 000 Rıhtım resmi 
Mülga limanlar idaresinin umum müdürlük 

bünyesine intikalinden dolayı varidat bütçesinde 
bazı tertip değişiklikleri yapılmış ve bunun ne
ticesi olarak bazı kalemlerde noksanlıklar hâsıl 
olmuştur. 
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Bütçe kanunu lâyihası : 
Bütçe kanunlarında yer alması mûtat hü

kümleri ihtiva eden, lâyihanın 6, 10, 12 ve 15 
nci maddeleri değiştirilmiştir. Varidatın tah
sil ve cibayetine müteallik bir hükmün içinde 
usul ve teamül kelimelerinin bulunması uygun 
görülmemiş, varidatın kanun ve tarifelere göre 
tahsiline devam olunacağı tadil edilen 6 ncı 
madde ile tesbit olunmuştur. 

Hükümetin teklifi üzerine 10 ncu maddeden 
9 ncu maddeye atıf fıkrası kaldırılmış ve böy
lelikle idareye tatbikatta kolaylık temin olun
muştur. 

idareye ait fabrika, atelye ve iş yerlerinde 
çalışan işçilere verilen yemekten aynı mahallerde 
müstahdem memurların da müstefit olmaları ye-
yerinde görülerek 12 nci madde, İnhisarlar U-
mum Müdürlüğü bütçesinde de kabul edilen esasa 
mütenazır bir tadile tabi tutulmuştur. 

15 nci maddede yapılan değişiklik Tıp Fa
kültesinde okutulacak talebeler dolayısiyle ra
kamlara yapılan ilâvelerden ibarettir. 

(D) ve (C) cetvellerinde de Hükümetle mu

tabık olarak, ihtiyaca uygun bazı tadiller yapıl
mıştır. 

Devlet Denizyolları işletme Umum Müdürlü
ğünün 1944 malî yılı Bütçe kanunu lâyihasiyle 
bağlı cetveller Umumî Heyetin tasvibine arze-
dilmek üzere Yüksek Eeisliğe sunulur. 

E. V. M. M. Kâtip 
Kastamonu Tokad İstanbul 
T. Coşkan H. N. Keşmir F. öymen 
Bitlis Bolu Çanakkale 

B. Osma Dr. Zihni Ülgen S. T. Arsal 
Dyarkabır Eskişehir Giresun 
Şeref TJluğ Yavuz Abadan M. AJckaya 

Grestin İstanbul İstanbul 
Ayet Sayar H. Kortel H. Ülkmen 

İzmir Kütahya Manisa 
M. Birsel H. Pekcan F- Kurdoğlu 
Rize Samsun Tokad 

T. B. Balta Memet A. Yörüker B. A. Sevengil 
Trabzon Yozgad Yozgad 

M. 8. Anamur 8. îçöz A. Sungur 
Zonguldak 

H. A. Kuyucak 
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Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı 

Bütçe Kanunu lâyihası 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Li
manları işletme Umum Müdürlüğü 1944 malî 
yılı masrafları için bağlı (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (37 000 000) lira tahsisat ve
rilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Denizyolları ve Li
manlan işletme Umum Müdürlüğü 1944 malî 
yılı varidatı bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere (37 000 000) lira tahmin olunmuştur. 

MADDE 3. — Devlet Denizyolları ve Li
manları İşletme Umum Müdürlüğünün 1944 
malî yılı daimî memurları bağlı (C) işaretli 
ve bu kadrolara dâhil memurluklardan ihtisas 
mevkii olanlar (I) sayılı cetvellerde gösteril
miştir. 

MADDE 4. — Devlet Denizyolları ve Li
manları İşletme Umum Müdürlüğünün 3656 sa
yılı kanunun 19 ncu maddesine dâhil mütefer
rik müstahdemleriyle nakil vasıtaları kadrolan 
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 5. — Devlet Denizyollan ve Li
manlan İşletme Umum Müdürlüğüne ait vası
talarda parasız veya tenzilâtlı ücretle seyahat 
edecekler, ilişik (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

MADDE 6. —Devlet Denizyollan ve Li
manları işletme Umum Müdürlüğünün, işti
gal mevzuuna dâhil işlerden tarife, usul ve 
teamüllere müsteniden tahsil edilmekte olan va
ridatın 1944 malî yılmda da tahsiline Umum 
Müdürlük mezundur. 

MADDE 7. — Aşağıda yazılı fıkralarda 
gösterilen hizmetlerden her biri için senesi büt
çesine konan tahsisat kâfi gelmediği takdirde 
ilâveten sarf ma lüzum hâsıl olacak miktan te
diyeye Umum Müdürlük mezundur. Bu suretle 
husule gelecek tahsisat farkı hesabı katide gös
terilir: 

A) Mahkeme harçları; 
B) irat getiren emlâkin vergi ve resimleri; 
C) Geri verilecek paralar; 
D) Tekaüt, dul ve yetim maaşları. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1. — Aynen. 

MADDE 2. -— Aynen. 

MADDE 3. — Aynen. 

MADDE 4. — Aynen. 

MADDE 5. — Aynen. 

MADDE 6.— Devlet Denizyollan ve Li
manları işletme Umum Müdürlüğünün, iştigal 
mevzuuna dâhil işlerden kanun ve tarifelere gö
re tahsil edilmekte olan varidatın 1944 malî 
yılmda da tahsiline Umum Müdürlük mezundur. 

MADDE 7. — Aynen. 
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ITü. 

MADDE 8. — Üç milyon liraya kadar muh
telif mevat ve işletme malzemesi stoku yap
mağa' ve bunun için mevcut nakdi kâfi gel
mediği takdirde Münakalât Vekâletinin tasvi-
biyle iki milyon liraya kadar kısa vadeli istik
razlar akdine veya bankalar nezdinde hesabı ca
riler açtırmağa Umum Müdürlük, bu istikraz
lar ve hesabı carilere kefalet etmeğe de Maliye 
Vekili mezundur. 

MADDE 9. — Yeni hatlar ve iskeleler ve 
acentelikler açılması, sefer ve gemi adedinin 
artması, iş ve sipariş hacimlerinin genişlemesi, 
malzeme fiyatlarının yükselmesi gibi iktisadi 
ve ticari sebepler dolayısiyle bütçedeki işlet
me ve personel tahsisatı kâfi gelmediği ve der
hal munzam tahsisat istihsaline de imkân bu
lunmadığı takdirde işletme faaliyetine halel 
gelmemesi için varidat fazlasından karşılan
mak ve ilk içtimada Büyük Millet Meclisinin 
tasdikrna arzedilmek suretiyle îcra Vekilleri 
Heyetinin tasvibiyle masraf bütçesinin 1, 16, 
17, 18, 19 ve 20 nci fasıllarına tahsisat ilâvesi 
caizdir. 

MADDE 10. — Dokuzuncu maddede yazılı 
vaziyetlerden ücret ve yevmiyeleri mu
vakkat müstahdemler ücreti tertibinden veril
mek üzere aylık maktu ücretle veya yevmiye 
ile muvakkat memur ve müstahdem tâyin ve 
istihdamına Umum Müdürlük mezundur. 

MADDE 11. — Muayyen tarifeli vasıtalarla 
seyahat eden yolculardan almaeak nakliyat 
resmi hakkındaki 472 sayılı kanuna müzeyyel 
2030 sayılı kanunun birinci ve biletler üzerin
den nakden istifa olunan damga resminin mal-
sandrklarma teslimi hakkındaki 3478 sayılı ka
nunun 12 nci ve 4109 sayılı asker ailelerinden 
muhtaç olanlara yardım hakkındaki kanunun 
dördüncü ve 4375 sayılı Belediye Vergi ve Re
simleri Kanununa ek kanunun ikinci maddele
riyle tâyin edilen 45 şer günlük müddetler Dev
let Denizyolları ve Limanları İşletme Umum 
Müdürlüğü için 75 şer güne çıkarılmıştır. 

MADDE 12. — İdareye ait fabrika, atelye 
ve iş yerleriyle tahmil ve tahliye işlerinde top
lu olarak çalışan işçilere çalıştıkları günlerde 
ve günde bir defa olmak üzere parasız yemek 
verilir, 

B. E. 
MADDE 8. — Avnen. 

MADDE 9. — Aynen. 

MADDE 10. — Ücret ve yevmiyeleri muvak
kat müstahdemler ücreti tertibinden verilmek 
üzere aylık maktu ücretle veya yevmiye ile mu
vakkat memur ve müstahdem tâyin ve istihda
mına Umum Müdürlük mezundur. 

MADDE 11. — Aynen. 

MADDE 12. — İdareye ait fabrika, atelye 
ve iş yerleriyle tahmil ve tahliye işlerinde top
lu olarak çalışan işçilere ve müstahdemlere 
(bu iş yerlerinde çalışan memurlar dâhil) çalış
tıkları günlerde ve günde bir defa olmak üze
re parasız yemek verilir, 
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MADDE 13. — Malzeme, nakil vasıtalariyle 
işletmeye ait her türlü makine, âlât ve edevat 
satm alınması ve inşaat yapılması için senesi 
bütçesinin taallûk ettiği tertiplerdeki tahsisa
tın yarısmı geçmemek üzere ve Münakalât Ve
kaletinin izniyle gelecek yıllara geçici taah
hütlere girişmeğe Umum Müdürlük mezundur. 

MADDE 14. — Devlet Denizyolları ve Li
manlan İşletme Umum Müdürlüğü Münakalât 
Vekâletinin izniyle üç yüı geçmemek üzere ge
lecek yıllara geçici icar ve isticar mukaveleleri 
akdedebilir. 

MADDE 15. — Bu kanuna bağlı (A) işaret
li cetvelin 26 ncı faslm 2 ve 3 ncü maddelerine 
mevzu (102 000) lira tahsisat, bir taraftan 
1944 malî yık Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (B) işaretli cetvele irat, diğer taraftan 
(2 000) lirası aynı kanuna bağlı (A) işaretli 
cetvelin Maarif Vekâleti kısmmın 567 nci fas
lm birinci maddesine ve (100 000) lirası da 
Münakalât Vekâleti kısmmın 686 ncı faslm bi
rinci maddesine tahsisat kaydolunur. 

MADDE 16. — Masraf tertiplerinden yapı
lacak sarfiyata ait formül, bu kanuna bağlz 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 17. — Bu kanun 
tarihinden itibaren mer'idir. 

1 haziran 1944 

MADDE 18. — Bu kanunun hükmünü icra
ya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. 
Hilmi Uran 

Mf. V. 
Yücel 

S.î. M. V. 

Ad. V. 
R. Türel 
Ha. V. 

Na. V. 
Sırrı Bay 

G. t. V. 

28.11.1944 
M. M. V. 

A. R. Artunkal 
Ma. V. 

F. Ağralt 
îk. V. 

Fuad Sirmen 
Zr. V. 

Dr. H. Alataş Suad H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 
Mü. V. \ Ti. V. 

A. F. Cebesoy 

B. E. 

MADDE 13. — Aynen. 

MADDE 14. — Aynen. 

MADDE 15. — Bu kanuna bağlz (A) işaret
li cetvelin 26 ncı faslının 2 ve 3 ncü maddelerine 
mevzu (112 000) lira tahsisat, bir taraftan 
1944 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (B) işaretli cetvele irat, diğer taraftan 
(12 000) lirası aynı kanuna bağlı (A) işaretli 
cetvelin Maarif Vekâleti kısmmın 567 nci fas
lının birinci maddesine ve (100 000) lirası da Mü-
nakalât Vekâleti kısmmın 686 ncı faslının birin
ci maddesine tahsisat kaydolunur. 

MADDE 16. — Aynen. 

MADDE 17. — Bu kanun 1 haziran 1944 fer 
rihinden meridir. 

MADDE 18. — Aynen. 
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Muhassasatm nev'i 
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-' CETVELİ 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

Birinci kısım - Maaş, ücret, tah
sisat, tekaüt ikramiyesi ve ben

zeri şahsa ait istihkaklar 

I - Maaş ve ücret 
Ücretler 

1 Memurlar ücreti 
2 Müteferrik müstahdemler üc

reti 
3 Muvakkat müstahdemler ücre

ti 

3 097 197 

3 140 293 

40 000 

3 159 134 

4 955 236 

40 O0Ö 

3 159 134 

4 955 236 

40 000 

Fasıl yekûnu 6 277 490 8 154 370 8 154 370 

Tekaüt, dul ve yetim maaşları 114 001 

II - Diğer istihkaklar 
3 Muvakkat tazminat 
4 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 

5 3633 sayılı kanunun 31 nci 
maddesi gereğince verilecek 
tazminat, ücret, tahsisat, ikra
miye ve saire 

6 4178 sayılı kanun gereğince 
verilecek çocuk zammı 

7 4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek yakacak zammı 

264 

2 000 

120 000 

528 

5 000 

120 000 

528 

5 000 

172 001 

25 000 

0 

6 590 756 

800 000 

30 102 

2 500 

9 112 500 

800 000 

30 102 

2 500 

9 112 500 
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V- M. Mulıassasatın nev'i 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

8 

10 

11 

12 

13 
14 
15 

tkinci kısım - îdare masrafları 

I - Hizmete ait olanlar 

1 
2 
3 
4 
5 

- -. 

Büro masrafları 
Kırtasiye 
Mefruşat ve demirbaş 
Tenvir 
Teshin 
Müteferrika 

Pasıl yekûnu 

0 
60'000 
20 000 

0 
25 302 

105 302 

35 000 
50 000 
30 000 
20 000 
50 000 

185 000 

35 000 
50 000 
30 000 
20 000 
50 000 

185 000 

Matbu evrak ve defterler 
Posta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 

1 Posta ve telgraf ücretleri 
2 Telefon, ve diğer muhabere üc

ret ve masrafları 

115 000 

0 

o 

50 000 

14 000 

66 000 

50 000 

14 000 

66 000 

1 
2 

3 
4 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 

I I - Şahsa ait olanlar 
Harcırahlar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcıra
hı 
Müfettişler harcırahı 

Ecnebi memlekeler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

Melbusat 
îaşe masrafları 
Tedavi, yol ve saire masrafları 

îkinci kısım yekûnu 

80 000 

33 000 

10 000 

100 250 
11 000 
20 500 

141750 

109 800 
440 «K> 

30 000 

1 054 852 

80 000 

33 000 

15 000 

75 000 
40 000 
30 000 

160 000 

160 000 
1 160 000 

10 000 

1 838 000 

80000 

33 000 

15 000 

75 000 
40 000 
30 000 

160 000 

160 000 
1 160 000 

10060 

1 838 000 
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Muhassasatm nev'i 

Ûçimcü kısım -Daireye mah
sus hizmetler 

I - Daimî olanlar 

1943 
Mâlî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

Deniz ve kara nakil vasıtaları 
masrafları 
İşletme 6 416 000 7 458 000 7 458 000 
İnşa, tamir ve satın alma 1 500 000 5 500 000 5 500 000 

Fasıl yekûnu 7 916 000 12 958 000 12 958 000 

Fenerler, radyofarlar ve kıyı 
emniyeti sair tesislerinin her 
türlü masraflan 
Tahmil ve tahliye masraflan 
Fabrika, havuz, dok ve atelye-
lerin her türlü ücret ve mas-
raflan 
Bina, fabrika, atelye, tersane, 
dok, kızak, rıhtım, iskele, fe
ner ve sair tesislerin inşa, ta
mir ve istimlâk masrafları 
Mukannen masraflar 
Gteri verilecek paralar 
Mahkeme harçları 
îrat getiren emlâk vergi ve re
simleri 

Fasıl yekûnu 

Mahkeme masraflan 
Faiz ve acyolar 

II - Muvakkat olanlar 
Kurs masraflan 
Ücretler 

0 
1 073 000 

3 823 000 

1 135 960 

5 500 
0 

6 000 

11 500 

22 700 
138 000 

• -

0 

250 000 
1 500 000 

4 500 000 

2 500 000 

5 000 
3 000 

10 000 

18 000 

27 000 
20 000 

.... __.-. 

40 000 

250 000 
1 500 000 

4 500 000 

2 500 000 

5 000 
3 000 

10 000 

18 000 

27 000 
20 000 

40 000 
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P. M. 

2 

25 
0 

Muhassasatın nev'i 

Umumî masraflar 

Fasıl yekûnu 

Passif koruma masrafları 
4306 sayılı kanun gereğince ve
rilecek giyim eşyası bedeli 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

0 

25 000 

4 000 

200 000 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

160 000 

200 000 

5 000 

0 

150 000 

190 000 

5 000 

0 

I I I - Müteferrik olanlar 
26 Staj ve tahsil masrafları 

1 Yabancı memleketlerdeki tale
belerin staj ve tahsil masraf
ları 75 000 98 000 98 000 

2 Mühendis Mektebinde.ve Tıp • 
Fakültesinde okutturulacak ta
lebe masrafları 0 2 000 12 000 

3 Yüksek Deniz Ticaret Mekte
binde okutturulacak talebe 
masrafları 0 100 000 100 000 

Fasıl yekûnu 75 000 200 000 210 000 

27 yabancı mütehassıs ve tercü
manları 

1 Ücret 0 95 000 95 000 
2 Harcırah ve sair masraflar 0 10 000 10 000 

Fasıl yekûnu 96 300 105 000 105 000 

28 Vazife esnasında ölen memur 
ve müstahdemlerin kabir inşa 
ve kazazedelerin iaşe, ilbas, 

29 
30 

31 
32 
33 

teçhiz ve tekfin masrafları 
Matbaa masrafları 
Telif, tercüme, yazı, neşir ve 
abone, ücret ve masrafları 
Hastane ve revir masrafları 
Sigorta ücretleri 
î ş Kanunu gereğince yapılacak 
tediyeler 

(S . Sayısı 

500 
0 

0 
40 500 
40 000 

7 000 
124) 

10 000 
30 000 

10 000 
90 000 
40 000 

10 000 

10 000 
30 000 

10 000 
90 000 
40 000 

10 000 
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1 

Muhassasatm nev'i 

3137 sayılı kanun gereğince 
Devlet Denizyolları ve Liman
ları İşletme Umum Müdürlüğü 
Tekaüt Sandığına yapılacak 
tediyeler 
Aidat 
Masraf karşılığı 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

110 000 
10 700 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

130 000 * 130 000 
12 000 12 000 

Fasıl yekûnu 120 700 142 000 142 000 

3530 sayılı Beden Terbiyesi 
Kanunu gereğince yapılacak 
hizmetler 3 500 5 000 5 000 
Devlet Reisine ait deniz nakil 
vasıtalarının her türlü yaptır
ma ,satın alma ve işleme mas-
raflariyle sigorta ücretleri 
Temsil tahsisatı 
Gayri melhuz masraflar 

794 400 
4 000 
4 002 

794 400 
5 500 
5 000 

794 400 
5 500 
5000 

Üçüncü kısım yekûnu 15 535 062 23 424 900 23 424 900 

Dördüncü hısım - Borçlar 

Geçen yıl borçları 
1939 - 1942 yılları borçları 
Sosyete şilebin mubayaasına 
mütaallik bononun itfa karşılı
ğı 

99 975 
0 

150 000 

25 129 
5 000 

150 000 

25 129 
5 000 

150 000 
4229 sayılı kanun gereğince çı-
kanlan bononun İtfa karşılığı 200 000 1 300 000 . 1 300 000 
3633 sayılı kanun gereğince 
mülga Devlet Limanları İşlet
me idaresince çıkarılan bono
nun itfa karşılığı 100 000 400 000 400 000 

( S. Sayısı : 124) 
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1943 

Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira Muhassasatın nev'i 

Mubayaa olunan rıhtımların 
mukaveleleri gereğince senelik 
taksit ve obligasyon faizleriyle 
itfa karşılık ve masrafları 130 000 130 000 130 000 
Hazineye ödenecek fener rüsu
mu 50 000 50 000 50 000 
3023 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesi gereğince Hazineye 
ödenecek ardiye ücreti hissesi 200 000 200 000 200 000 
1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince evrakı nakdiye 
itfası 226 508 358 471 358 471 
Mefsuh îzmir ve Trabzon li
man şirketleri memurlarının 
tazminatı 105 000 0 0 

Dördüncü kısım yekûnu 1 261 483 2 618 600 2 618 600 

Beşinci hısım - Yardımlar ^ 

İşçi kaza yardım sandıkları
na yardım 2 000 6 000 6 000 

Beşinci kısım yekûnu 2 000 6 000 6 000 

ÎCMAL 

Birinci kısım yekûnu 6 590 756 9 112 500 9 112 500 

İkinci kısım yekûnu 1054 852 1838 000 1838 000 

Üçüncü kısım yekûnu 15 535 062 23 424 900 23 424 900 

Dördüncü kısım yekûnu 1 261 483 2 618 600 2 618 600 

Beşinci kısım yekûnu 2 000 6 000 6 000 

UMUMÎ YEKÛN 24 444 153 37 000 000 37 000 000 
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F. M. 

1 
1 
2 

3 
4 
5 
6 
7 

2 

3 

• ; • - - » -

B - CETVELİ 

1943 
Malî yılı 

muhammenatı 
Varidatın nev'i Lira 

Birinci hısım 

Seferler hasılatı 
Muntazam posta seferleri 
istanbul şehir hatları 
[Yalova ve Haliç dâhil.] 
îzmir körfez hatları 
Şilepçilik 
Zuhurat seferleri 
Askerî nakliyat 
Van gölü nakliyatı 

Fasıl yekûnu 

Kılavuzluk ve romorkörctilük 
hasılatı 
Gemi kurtarma hasılatı 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım 

8 200 000 
2 000 000 

300 000 
3 750 000 

380 000 

100 000 

14 730 000 

100 000 
150 000 

14 980 000 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

•16 500 000 
2 500 000 

400 000 
4 000 000 

100 000 
250 000 
100 000 

23 850 000 

170 000 
255 600 

24 275 600 

16 500 000 
2 500 000 

400 000 
4 000 000 

100 000 
250 000 
100 000 

23 850 000 

170 000 
255 600 

24 275 600 

Yükleme, boşaltma ve aktarma 
hasılatı 

1 Ticari eşya yükleme, boşaltma 
ve aktarması 

2 Kömür yükleme, boşaltma ve 
aktarması 

3 Tatlı su verme işleri 
4 İhtiyari hizmetler 

2 400 000 2 600 000 2 600 000 

550 000 
150 000 

1 155 000 

900 000 
150 000 

1 700 000 

900 000 
150 000 

1 700 000 

Fasıl yekûnu 4 255 000 5 350 000 5 350 000 

Ambar, antrepo ve rıhtımlar 
hasılatı 

1 Ambar ve antrepo ardiyeleri 
2 Hammaliyeler 

1 795 000 
273 000 

3 900 000 
500 000 

3 900 000 
500 000 
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1943 1944 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
mutiammenatı tahmin edilen tahmin edilen 

Varidatın nev'i 

Rıhtım resmi 
Palamar, şamandıra resmi 

Fasıl yekûnu 

Tahlisiye hasılatı 
Fenerler hasılatı 
İskeleler hasılatı 

İkinci kısım yekûnu 

Üçimcü kısım 

Fabrika, havuz ve atelyeler 
hasılatı 
Mütenevvi hasılat 
Bina kiraları 
îaşe kârları 
Faiz ve akçe farkları 
Müteferrik 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım 

Lira 

455 000 
32 000 

2 555 000 

35 000 
275 000 
250 000 

7 370 000 

200 000 

100 000 

150 000 

250 000 

450 000 

- • 

Lira 

900 000 
50 ÖÖÖ 

5 350 000 

40 000 
250 000 
50 000 

11 040 000 

300 000 

100 000 
120 000 
350 000 
120 000 

590 000 

890 000 

Lira 

900 000 
50 000 

5350000 

40 000 
250 000 
50 000 

11 040 000 

1 

300 000 

100 000 
120 000 
250 000 

. 120 000 

^ 0 000 

890 000 

, V 

Devlet Reisine ait deniz vası
taları için umumî muvazene
den 794 400 794 400 794 400 

Dördüncü kısım yekûnu 794 400 794 400 794 400 

UMUMÎ YEKÛN 23 594 400 37 000 000 37 000 000 

Hazine yardımı 850 000 

24 444 400 
(S. Sayısı: 134) 



D. Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 

1 Umum müdür 
2 Umum müdür muavini 

Müşavirler : 

2 Müşavir 

4 > 
8 » 

2<Zor3 şubeler : 

2 Birinci hukuk müşaviri 
3 İkinci hukuk müşaviri 
6 Müşavir avukat 
3 Umumî kâtip 
3 Teftiş hey'eti müdürü 
4 Başmüfettiş 
5 Birinci sınıf müfettiş 
6 İkinci sınıf müfettiş 
7 Üçüncü sınıf müfettiş 
9 Müfettiş muavini 
3 Umumî muhasebe şubesi 

müdürü 
3 îşletme muhasebesi 

mütehassısı 
5 Muhasebe teknik müfettişi 
5 Kes'ul muhasip' 
3 Levazım şubesi müdürü 
4 Levazım şubesi müdür 

muavini 
3 Tarife ve etüt şubesi 

müdürü 
4 Tarife mütehassısı 
5 > j» 
4 Malî etütler mütehassısı 
4 İktisadî etütler mütehassısı 
4 Münakalât etütleri 

mütehassısı 
3 İnşaat şubesi müdürü 

(Yüksek mühendis) 
4 Yüksek mühendis veya mimar 
5 Yüksek mühendis veya mimar 
6 Yüksek mühendis veya mimar 

r 

c 
Aded 

1 
4 

1 
3 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
2 
2 
1 

— 1 0 — ' ' 
- CETVELİ 

Ücret 

600 
500 

500 
400 
300 
260 

500 
400 
210 
400 
400 
300 
260 
210 
170 
120 

400 

400 
260 
260 
400 

300 

400 
300 
260 
300 
300 

300 

400 
300 
260 
210 

D. Memuriyetin nev'i 

4 Kontrol şubesi müdürü 
6 » » » muavini 
7 Kontrolör 
8 » 
9 » 
4 İaşe şubesi müdürü 
4 Sağlık şubesi müdürü (Tabip) 
7 Hekim 
9 Lâboratuvar hekimi 
4 Zat ve Sicil İşleri şubesi mü

dürü 
6 Zat ve Sicil İşleri şubesi mü

dür muavini 
5 Seferberlik şubesi müdürü 

Komisyon ve heyetler 

3 Alım ve Satım Komisyonu Reisi 
. 4' » » » Âzası 

5 Tesellüm Heyeti Reisi 
6 » » Âzası 
7 » » » 

Büro memurları 

5 Birinci sınıf servis şef i 
6 İkinci » » • !> 
6 Kalem âmiri 
7 » » 
8 •» » 
8 Baş memur 
9 Birinci sınıf memur 

10 İkinci » » 
11 Üçüncü sınıf memur 
12 Dördüncü » » 
7 Baş muhasip 
8 Muhasip 
9 » 

10 » 
11 » 
7 Baş veznedar 
8 Veznedar 

10 Mutemet 
8 Mubayaa memuru 
9. . » » 
9 Tesellüm memuru 

11 Sıhhat » 
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Aded Ücret 

1 300 
1 
3 
3 
3 
1 
1 
2 
1 

1 

1 
1 

1 
2 
2 
2 
2 

3 
2 

,2 
7 
5 
8 

13 
19 
8 
5 
1 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 

zıu 170 
140 
120 
300 
300 
170 
120 

300 

210 
260 

400 
300 
260 
210 
170 

260 
210 
210 
170 
140 
140 
120 
100 
85 
75 

170 
140 
120 
100 
85 

170 
140 
100 
140 
120 
120 
85 



[). 

4-
6 
7 
8 
8 
7 
8 
9 
9 
9 

5 
6 

2 
3 
4 
3 
4 
6 
7 
8 
9 
5 
6 
7 
8 
9 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
6 
7 
8 
8 
5 
6 
7 
7 

8 

Memuriyetin unvanı 

Bastdhme 

Başhekim (Mütehassıs doktor) 
Operatör 
Göz mütehassısı 
Dahiliye > 
Rontken » 
Eczacı 
Dahiliye hekimi 
Diş tabibi 
Asistan 
Mubayaa memuru 

Ankara bürosu 
Şef 

» muavini 

İşletmeler 

"İsletme müdürü 
* » 

-. > * 
3» » muavini 
» > » 
» müfettişi 
» » 
» » 

• > . • . » 

Başkontrolör ve kontrolör 
• > > > 

» » » 
* » » 

Baş kontrolör ve kontrolör 
Servis şefi 

» » 
» » 
» "» 
» » 
» » 

Kalem, mıntaka ve bölüm âmir 
» » ,» » 
» » » » 

Başmemur 
Mesul muhasip 

•» » 
» » 

Başmuhasip, muhasip, acenta 
muhasibi, ambar muhasibi 

» » » » 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

* 2 
1 

1 
1 

1 
4 
2 
1 
2 
1 
4 
5 
4 
1 
1 
3 
2 
5 
5 
7 

11 
7 
1 
1 

L 2 
15 

9 
19 
2 
2 
3 

2 
7 

— 23 — 
Ücret 

300 
210 
170 
140 
140 
170 
140 
120 
120 
120 

260 
210 

500 
400 
300 
400 
300 
210 
170 
140 
120 
260 
210 
170 
140 
120 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
210 
170 
140 
140 
260 
210 
170 

170 
140 

D-

9 

10 
11 
7 

8 
9 
9 

10 
11 
12 
13 

8 
9 

10 
4 
6 

7 
8 

4 

5 
6 
7 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

11 
12 
S 

:9 
11 
12 
13 

, 7 

Memuriyetin Nev'i 

Başmuhasip, muhasip, acenta 
muhasibi, ambar muhasibi 

» » » • » - ; ' 

» > * » 
Baş veznedar, veznedar ve acen
ta vevzhedan 

» » » » 
» » » » 

Memur 
» 
» 
» 
» 

Gemi kâtibi 
» > • 
•» » ' 

Aded 

3 
2 
1 

2 
1 
6 

43 
60 
49 
12 
11 
10 
10 
10 

Baş mühendis ve yüksek mühendis 4 
Makine ve inşaiye mühendisi, 
atelye mühendisi, makine atel-
yesi mühendisi, inşaiye mühen
disi ve makine mühendisi 

» > » > 
Makine ve inşaiye mühendisi, 
atelye mühendisi, makine atelyesi 
mühendisi, inşaiye mühendisi ve 
makine mühendisi 
Güverte makine, kamara, telsiz 
ve elektrik başenspektörü ve ens-
pektörü 

» » > 
» •» s> 
» » » 
» » » 

Acenta 
» 

Doktor 
* 
» 

» ' • 

Sıhhat memuru 
• > . » 

Bilet tetkik memuru, bilet tesel
lüm ve tevzi memuru ve tetkik 
memuru 

» » » 
» » » 
> » » 
T> » » 

4 
1 

1 

3 
7 
4 
2 
2 
1 
1 
4 
5 
.6 
3 
1 

22 

5 
6 
3 
5 
7 

Ücret 

120 
100 
85 

170 
140 
120 
120 
100 
85 
75 
60 

140 
120 
100 
300 

210 
170 

140 

300 
260 
210 
170 
140 
300 
260 
210 
170 
140 
120 
85 
75 

140 
120 

85 
75 
60 
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D. 

9 
13 
12 

13 
9 
10. 
11 
12 
13 
11 
12 
13 
10 
11 
12 
13 
7 

9 
10 
11 
9 

10 
11 
9 

10 
9 

10 
6 

10 
3 
4 
5 
6 
6 
7 

Memuriyetin nev'i 
- 2 4 — 

Aded Ücret , D. 

Mutemet ;..,..... 

Abonman vesika memuru, torba 
memuru, mevki hesap memuru 
ve dosya evrak memuru 

iskele başmemur ve memuru 

Mevki, yük ve kapı memuru 

Gişe memuru 
Gişe memuru 

Deniz, kara ve tahakkuk baş 
puvantör ve puvantörü 

» 

Ambarlama baş memuru ve me
muru 

Mubayaa memuru 

Tahakkuk memuru 
İstasyon memuru 
Radyof ar mütehassısı 
Takım mütehassısı 
Baş öğretmen 
öğretmen — 
Kaptan 

İkinci kaptân 
> > 

7 Üçüncü » 
9 » » 

10 » » 
10 Dördüncü kaptan 
11 » » 

3 
4 
2 
1 
4 
15 
13 
15 
28 
83 
2 
11 
13 
32 

120 
60 

75 
60 
120 
100 
85 
75 
60 
85 
75 
60 
100 
85 
75 
60 

13 
11 
88 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
5 
13 
16 
21 
1 
30 
23 
2 
23 
23 
2 
16 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

6 170 
4 140 
11 120 
15 100 
55 85 

120 
100 
85 
120 
100 
120 
100 
210 
140 
140 
100 
400 
300 
260 
210 
210 
170 
140 
170 
120 
100 
100 
85 

11 Mülâzım kaptan 
6 Kaptan 
7 » , 
8 » 
9 Kaptan 

10 > 
11 » 
12 > 
13 , > 
8 Mmtâka kaptanı, Römorkör 

kaptanı, Dok kaptanı, Dok 
pilotu, romarkör kaptanı ve 
kaptan muavini 

9 > » » 
10 > » > 
11 » » » 
3 Başmakinist 
4 » » 
5 * » 
6 » » 
% • ' . ' * • » 

8 > > 
6 İkinci makinist 
7 > t » " . ' " . ' . • 

8 » > 
9 » > 

10 » > 
7 Üçüncü makinist 
9 > > 

10 > > 
11 » > 
12 > » 
10 Dördüncü makinist 
11 > » 
11 Mülâzim makinisti 
8 Makinist 
9 > 

10 » 
11 » 
9 Dok ikinci, vardiya ve römor

kör makinisti 
10 > • »• » 
11 » » » 
9 Tahliye ve kompresör maki

nisti 
6 Başklavnz kaptan 
7 Klavuz kaptan 

17 
6 
6 
14 
17 

85 
210 
170 
140 
120 

34 100 
28 85 

75 
60 

2 
1 
3 
2 
5 
10 
16 
29 
10 
14 
1 
25 
29 
7 
14 
2 
29 
12 
11 
.1 
2 
16 
17 
2 
19 
11 
13 

1 
2 
3 

2 
1 
9 

140 
120 
100 
85 
400 
300 
260 
210 
170 
140 
210 
170 
140 
120 
100 
170 
120 
100 
85 
75 
100 
85 
85 
140 
120 
100 
85 

120 
100 
85 

120 
210 
170 
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D. 

8 
9 

3 
4 
5 
7 
6 
7 
8 
9 
9 

10 
11 
12 
12 
9 

4 
6 
7 
7 
9 
8 

11 
© 
7 

Memuriyetin nev 'i 

Klavuz kaptan 
» » 

r 4 # # A ŞUBELERİ 

Müdür 
» 

Servis şefi 
" • » ' • » 

Kalem âmiri 
» » 
» » 

Başmemur 
Memur 

» 
» 
» 

Mutemet 
Tevzi ve idare memuru, tahak
kuk memuru, atelye memuru 
ve malzeme memuru 
Mesul muhasip 

» > 
» » 

Başmuhasip ve muhasip 
•» . > 

Veznedar 
» 

Başenspektör ve enspektör 
» » 

Aded 

9 
4 

2 
1 
2 
1 
İ 
4 
3 
3 

13 
14 
7 
8 
1 

4 
1 
1 
1 
1 

' ; 2 
2 
2 
1 
2 

— 2 5 -
Ücret 

140 
120 

400 
300 
260 
170 
210 
170 
140 
120 
120 
100 
85 
75 
75 

120 
300 
210 
170 
170 
120 
140 
85 

210 
170 

D. 

6 
7 
8 
9 

10 
6 
8 
9 

10 
7 
8 
9 

10 
8 

11 
12 
10 
11 
12 
13 
8 
9 

10 
10 
11 
12 
13 
9 
9 

10 
11 

-

Memuriyetin ney'i 

Başkontrolör ve kontrolör 
» » 

Doktor 
> 
» 

Kaptan 
» 
» 
> 

Makinist 
' • > 

> 
> • 

Klavuz kaptan 
Gemf kâtibi 

> > 
Gişe memuru 

> » 
» • . » . 

Mevki » 
Başpuvantör 

» 
» 

Puvantör 
» 
.» * 
» 

Ambarlama başmemuru 
» memuru 

. » » 
Salon memuru 

Aded 

1 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
8 
3 
1 
7 
3 
6 
2 
1 
3 
1 
1 

11 
11 
2 
4 
4 
5 
7 
2 
3 
2 
2 
1 
1 

Ücret 

210 
170 
140 
120 
100 
210 
140 
120 
100 
170 
140 
120 
100 
140 
85 
75 

100 
85 
75 
60 

140 
120 
100 
100 
85 
75 
60 

120 
120 
100 
85 

( S. Sayısı : 124 ) 



[1] SAYILI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Merkez teşkilâtı 

1 Umum müdür 
2 »•"...» muavini 

HİÜşavirUr 

2 Müşavir 
3 » 
4 » 
5 » 

Umum Muhasebe müdürlüğü 

3 İşletme muhasebesi mütehassısı 1 

Tarife ve etüd şubesi müdürlüğü 

4 Tarife mütehassısı 1 
5 » » 1 
4 Malî etüdler mütehassısı 1 
4 İktisadi etüdler mütehassısı 1 
4 Münakalât » » 1 

İnşaat şubesi müdürlüğü 

3 Müdür (Yüksek mühendis) 1 
4 Yüksek mühendis veya mimar 2 
5 » » » 2 
6 » » * 1 

Z)eww hatları işletmesi müdürlüğü 

2 Müdür 
5 Nakliyat servisi şefi 

600 
500 

500 
400 
300 
260 

400 

300 
260 
300 
3C0 
300 

400 
300 
260 
210 

500 
260 

Şehir hatları işletme müdürlüğü 

3 Müdür 1 

İstanbul Liman İşletmesi müdürlüğü 

3 Müdür 
4 » muavini 
5 Klavuzluk şefi 

400 

400 
300 
260 

D. Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Haliç fabrika ve havuzlar müdürlüğü 

3 Müdür ~ ~ 1 
4 Baş mühendisi 1 

400 
300 

Fen bürosu 

2 300 

Kıyı emniyet işletmesi müdürlüğü 

4 Müdür 1 300 
(S . Sayısı: 124) 

4 Yüksek mühendis 

İnşaiye işletme şefliği 

4 înşaiye işletme şefi (Yüksek mü
hendis) 1 300 

6 înşaiye atel'ye şefi (Mühendis) 1 210 

Makine işletme şefliği 

5 Şef (Yüksek mühendis) 1 260 

Resimhane şefliği 

4 Resimhane şefi (Mühendis) 1 300 
6 Makine ve inşaiye mühendisi 2 210 

Elektrik işletme şefliği 

5 Şef (Mühendis) 1 260 

Isthıye fabrika ve dokları müdürlüğü 

3 Müdür (Yüksek mühendis) 1 400 
4 Başmühendis (inşaiye ve işletme 

şefliği vazifesini de yapacaktır) 1 300 

înşaiye işletme şefliği 

6 Atelye mühendisi 1 210 

Makine ve elektrik işUtme şefliği 

4 Makine ve elektrik işletme şefi 1 300 
6 » » atelye mühen

disi 1 210 

Camialtı atelyesi 

4 Başmühendis 1 30C 

TAŞRA ŞUBELERİ 
3 İzmir şubesi müdürü 1 400 
3 Van • ' > > 1 400 
4 Trabzon» > 1 300 



Memuriyetin nev'i 

MERKEZ 
Atelye teknısiyeni 
fennî tesisatçı -

. > » 
. ' • ' » • ; / » . 

. » > 
Ressam, ve grafiker 

» » • 

Başmakanoğraf 
Makanoğraf 

» 
' » ' ' . • • 

» 
Fiş memuru 
' ,*.-."' ". > 

» • ' . . » • 

Başmathaaeı 
Ambar başmemuru 

» memuru 
• » > 

> » 
Malzemeci 

... * 
Daire âmiri 
İdare memuru 
Sevk > 

» > 
Sürveyan 
Jaloncu 
Takip memuru 
Dosyaci 

, » • 

Evrak tevzi memuru 
Tahsildar 
Tahkik memuru 
Müracaat > -
Mütercim daktilo 
Dâktila 
• - . . » 

Daktilo 
» 

Ustabaşı 
Başelektrikçi ve telefoncu 
Elektrikçi ve telefoncu 

» > 
» 

D 

Aded 

1 
1 
3 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
7 

15 
14 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
5 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
4 
7 

12 
3 
1 
3 
1 
1 
2 

( 

- â l -
- CETVELİ 

[îcret 

210 
210 
170 
140 
120 
140 
120 
210 
140 
120 
100 
85 

120 
100 
85 

170 
140 
120 
100 
85 

170 
100 
140 
120 
100 
85 
85 
60 

100 
85 
75 
75 

100 
170 
120 
170 . 
100 
85 
75 
60 

120 
120 
100 
85 

S. Say 

Memuriyetin, nev'i Aded 1 

Asansörcü 2 
Eczacı kalfası ^ 1 
Başhemşire 1 
Hemşire 3 
Fansımancı 2 
Aşçı 1 
» yamağı 1 

Çamaşır depocusu 1 
Hastane berberi 1 
Başodacı 1 

» yardımcısı . 2 
Bahçıvan 1 
Odacı 11 

» 18 
» 9 
» 2 

Kapıcı 1 
» 1 

Bekçi 5 
* '".'.- ' « . 
V 1: 

Hademe 1 
. ' " » : ' • ' • 5 

îşUtmeUr 

Fiş memuru 7 
> » 23 
» » 18 
> » 1 

Tahsildar 1 
» 7 

Malzemeci 2 
» " 1 

Ambar başmemuru ve ambar memuru 2 
> » > ». 6 

' » ; '•'•> > ' . » 5 

Daire memuru 1 
Takım mağazacısı 1 
Mağaza memuru ve mağazaeı 3 

> ». » 7 
> » » 8 
> » > 2 
» > » 1 

Müracaat memuru 1 
» . - ' » • • ı 
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j*eret 

60 
75 

100 
60 
75 
80 
40 
60 
40 
75 
70 
80 
60 
50 
45 
40 
60 
40 
60 
50 
40 
50 
40 

120 
100 
85 
75 

120 
100 
140 
120 
120 
100 
85 

100 
100 
120 
100 
85 
75 
60 

120 
100 



Memuriyetin nev 'i Aded. Ücret 

Tevzi memuru 
» » 
1» » 
» » 

Sevk memuru 
?• » 

» » 
Bilet kontrolörü 
Bilet satıcısı 

» » 
• • * ' * 

Mütercim daktilo 
Daktilo 

» 
> 
» : 

Atelye teknisiyeni 
» > 

Ustabaşı 
Telsizci ve işaretçi 

. » . . ' ' > 
* » • 

Telefon santıralcısı 
Bekçibaşı 

» 
. » 

Bekçi 
* "-

' . » ' ' . 
* . ' • . ' • • 

Bekçi 
Hamal 
Bahçivan 
Kapıcı 

* 
Odacı 
: » 

» 
» 

Silici 
' 1* 

Gemi ambar memuru 
» > 

Elektrikçi 
»" 
» 
» 

' • t ' 

2 
3 
3 
1 
3 

14 
2 
2 
2 
9 
2 
1 
2 

30 
5 
1 
2 
2 
1 

20 
33 
19 
2 
1 
3 
5 

133 
18 
1 
6 
4 
2 
2 
3 
6 
7 

19 
4 
6 
1 
4 

56 
40 
1 
1 
1 

14 
7 

100 
85 
75 
60 

100 
85 
75 

120 
120 
100 
85 

120 
100 
85 
75 
60 

210 
140 
120 
170 
140 
100 
75 

120 
100 
85 
75 
60 
65 
50 
40 
60 
60 
75 
60 
60 
50 
45 
40 
50 
40 
95 
75 

210 
170 
150 
120 
100 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Güverte lostromosu 
> 
* 

* ! • • • ' 

> 

» 
* ~ 
» 
> 

Makine başlostromosu 
Makine lostromosu 

> 
*, 

Lostromo 
» 

Dümenci 
* 
* 

. * 
Usta gemici 
* 

Gemici 
* 
> 
* 
* 
» 

Muço 
Usta gemici 

» 
* 

ve dümenci 
Eomorkör gemicisi 
Yağcı 

» 
> 
* 
% 
» 

Ateşçi 
> 
» 
* 

Kömürcü 
s» 
> 
» • 

Marangoz 
» 
> 

• » 

> 
» • 

Tesviyeci 
| 

3 
7 

36 
42 
11 
1 

10 
34 
37 
3 
1 

13 
16 
53 

108 
43 
89 
12 
19 
98 

140 
47 

192 
30 
18 
1 
6 

12 
86 
30 

153 
4 

49 
136 
75 

250 
10 
63 
32 

154 
2 
2 
2 
2 

25 
2 

20 

170 
120 
100 
85 
75 

210 
120 
100 
85 
65 
60 
85 
75 
60 
55 
65 
60 
85 
75 
65 
60 
55 
50 
30 

100 
60 

100 
85 
75 
65 
60 
55 
75 
70 
60 
55 
65 
60 
55 
50 

210 
120 
100 
75 
65 
60 

120 

(S . Sayısı: 124) 



20 
Memuriyetin nev'i 

Pompaca 
Mavna reisi ve mavnacı 

» » > 
» » » 

Kamara memuru 
> * 

Kamarot âmiri 
Başkamarot 
Kamarot 
• . ı » 

» • 

Kumanyacı 
Başaşçı ve aşçı 

» » 
> » 
> » 

Başaşçı ve aşçı 
> > 
» > 

Aşçı yamağı 
> » 
» » 

Ekmekçi 
Kantinci 

)• 

> 
Başmotörcü ve motorcu 

ÎP & 

> 3? 

Elektrik motorcusu 
Çımacı 
Büfeci 
Ambarcı 

> 
> 

Başvinççi 
Tarak vinççisi 
Vinççi 

> 
» 
» 
* • 

• Aded İ 

6 
422 
148 

2 
10 
17 
1 

18 
75 

182 
283 

54 
1 
1 
8 
3 

37 
34 
48 
3 
2 

19 
30 
8 

14 
35 
2 
ı 
8 
6 

12 
7 
2 
2 

46 
17 
1 
1 
1 
2 
1 

11 
5 
1 

10 
4 

( 

Lİcret 

120 
75 
65 
60 

120 
100 
100 
75 
50 
45 
40 

100 
120 
100 
80 
75 
60 
50 
40 
50 
30 
20 
50 
75 
60 
40 

210 
170 
140 
120 
100 
85 
75 
85 
50 
75 

140 
100 
85 

140 
120 
100 
90 
85 
80 
70 

S. Say 

Memuriyetin nev'i A 

Deniz şoförü, motor şoförü ve 
şoför . 

» » » 
» » > 
•» > > 

Tarak teknisyeni 
Başdalgıç 
Dalgıç 

> 
. "> 

» 
Dalgıç 

» - . - ' • 

Dalgıç mürettebatı 
Sandalcı 
Fundacı 
înşaiye atelyesi teknisiyeni 

» » montaj teknisiyeni 
Makine atelyesi teknisiyeni 

» teknisiyeni 
» atelyesi montaj teknisiyeni 

Elektrik atelye teknisiyeni 
Atelye iş tevzi teknisiyeni 

» başmontörü 
Ağaç işleri atelye teknisiyeni 
Dok tahliye teknisiyeni 
Dok gemicisi 
Dok römorkör gemicisi 
» . > • ateşçisi 

Havuzlar porsunu 
Elektrikçi montör 
Başmontör 
Ağaç işleri montörü 
Sis düdükleri başmontörü 
îstasyoncu 

» 
> . . 
* 

Can sandalı idare memuru 
» » » muavini 
» > » * 

Can sandalcım 
Roket idare memuru 

» » muavini 
Roketçi 
Sis topçubaşı ve topçusu 

> > 

ısı': 124) 

ded 

4 
8 

19 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
4 

20 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
3 
7 
7 
4 

81 
11 
10 
80 
1 
4 

ücret 

120 
100 
85 
90 

140 
260 
210 
170 
150 
140 
100 
90 
75 
65 
75 
75 

210 
210 
260 
210 
210 
170 
170 
170 
170 
210 
75 
60 
60 

170 
140 
170 
170 
140 
100 
90 
80 
ço 
80 
75 
65 

' 65 
75 
65 
60 
75 
60 



Memuriyetin nev'i 

Nalbant 
Rüsum tahsilcisi ve idare memuru 

> 
» 
> 
» 
> 
> 

- > 
- » 

» • 

Fener 
» 
* • 

> 

> 
> 

> 
> 
» 
.» 

Tahkik 
İdare 

> 
.»• 

> . > 
» > . ' 
> . * 
» > 
> ' * 
» » 
ı> > 

» » 
gardiyanı 

• * . 

» 
> 

n 
» 
> 

> 
» 
» 
» 

memuru 
> 
> 
> 

Başressam ve grafiker 
Ressam' ve grafiker 

» » 
Başmontör 
Ağaç işleri montörü 
Pansumancı 
Erzak dağıtma memuru 
Kantin takip memuru 
Takip 

» 
» 

Depo 

memuru 
» 
» 

> 
Ambalajcı 
Çamaşır ambarcısı 
Çamaşır muhafızı 
Atelye ambarcısı 

» 
• > 

,> 
» 
> 
> 
> 

> 
» 

Aded 

2 
1 
1 
2 
2 
1 
6 
1 
3 
3 
1 
4 
2 
3 
1 
1 

10 
6 
7 
9 

16 
17 
27 
19 
8 
4 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
1 

— â û -
Ücret 

60 
120 
90 
85 
80 
75 
70 
65 
55 
50 
45 
40 
90 
80 
70 
65 
60 
55 
50 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
15 

Ck-1 i \ 

210 
120 
85 
75 

210 
170 
140 
170 
170 
50 

100 
100 
170 
100 
75 

120 
75 
85 
85: 
85 
75 

(S . Sayı 

Memuriyetin nev'i 

Hastabakıcı 
Armatör 

> 
Tartı aletleri tesisatçısı 
Çanakkale atelyesi fennî tesisatçısı 
Bakım memuru 
Muşamba kontrolcüsü 
Baş muşambacı 
Muşamba dikicisi 
Markatör 
İşçi İdare memuru 

Tamirci 
Asansörcü 
Telefoncu 

» 
> 

İtfaiye âmiri 
İtfaiyeci ve mürettebatı 

» > 
» :» 

Şu saatçisi ve hortumcusu 
İşaretçi 
Ambarcı 
Palamarcı 
Rıhtım süpürgecisi 
Kalörüferci 
Hademe 

» 

Garson 
Fenerler makine tamircisi 

» > 
Başgardiyan 
Gardiyan 

> 
Radyofarcı, yardımcı, usta ve yağcı 

* • > . * 

» » » 
» » » 

Tafra şubeleri 

Fiş memuru 
» » 
» » 
» > 
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Aded 

14 
1 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
2 
6 
2 
1 
2 

10 
2 
1 
1 
1 
8 
1 

15 
5 
2 
1 
1 
4 
3 
1 
4 
7 
1 
3 
4 
3 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
1 

2 
6 
1 
1 

Ücret 

40 
100 
75 

140 
85 
85 
85 

100 
75 
75 

100 
85 
60 
75 
80 
75 
65 

120 
100 
85 
75 
75 
60 
75 
75 
60 
75 
75 
60 
50 
40 
50 
90 
75 
90 
55 
50 

120 
.100 

75 
55 

120 
100 
85 
75 



31 — 
Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Tahsildar 

Daktilo 

Matbaacı 
Atelye teknisiyeni 
Kazan » 
Baş motorcu 
Fenni tesisatçı 
Marangoz, inşaiye, tornaeı, tesviyeci 
ve dökümcü usta basısı 
Vapur ambarcısı 
Çımacı' 
Mağazacı 
Kömür deposu ambarcısı 
Mubayaacı 
Kantarcı 
îstifçi 
Pansumancı 
itfaiyeci 

Deniz şoförü ve şoför 

» » » 

Güverte ve makine lostromosu 

Güverte lostromosu 
Yağcı 

Ateşçi 

Kömürcü 

Gemici 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

5 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
5 
5 
2 
2 
2 
4 
10 
4 
4 
1 
8 
3 
7 
6 
1 
8 
1 
3 
10 

100 
85 
85 
75 
60 
100 
260 
210 
170 
140 

140 
85 
45 
120 
120 
120 
60 
60 
75 
120 
100 
70 
120 
100 
90 
85 
80 
75 
120 
85 
75 
85 
65 
60 
55 
75 
55 
50 
70 
50 
75 
70 

Memuriyetin nev'i 

Gemici 
» 

Baş kamarot 
Kamarot 

A$çı 

Aşçı yamağı 
Dalgıç 

•» muavini 
» i 

Baş mavnacı 
Mavnacı 

» 
• ' * ' 

Başbekçi 
Bekçi 

Başodacı 
Odacı 

Bahçıvan 
Postacı 

» yardımcısı 
Motorcu 
Vinççi 
Atelye ustabaşısı 
Marangoz 
Kalafatçı 
Salon hamalbaşısı 
Elektrik motorcusu 
Otel idare memuru 
Telsizci ve işaretçi 
Dümenci 
Garson 
Çamaşırcı 
Fener ve iskele bekçisi 
Hamal 

Aded Ücret 

40 
17 
1 . 
9 
3 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
19 
9 
26 
1 
20 
9 
7 
4 
1 
5 
2 
7 
1 

•! ı 

ı-
5 
1 
1 
X 

1 
2 
1 
1 
1 
7 
5 
1 
12 
2 

60 
50 
60 
50 
45 
40 
85 
60 
40 
140 
120 
90 
85 
75 
70 
"65 
85 
70 
60 
50 
85 
65 
50 
45 
40 
50 
75 
60 
90 
90 
80 
70 
60 
60 
140 
120 
85 
50 
50 
50 
60 
40 
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Nakil vasıtaları kadrosu 

yi 
uı 
3 

No. Nev'i Markası 

262 Kamyonet 

304 » 

195 » 
Kamyon 
Deniz motoru 

» » 

Otobüs 

Servis vasıtası 
kamyonet 
Muş 

Kamyonet 

8 No. lu motor 

31 No. lu motor 
1 No. lu motor 
Trabzon'da 
Motosiklet 5 bey
girlik 
Motosiklet 2,50 
beygirlik 

Diaman 

Fort 

Şevrole 
Doç 
Denizyolları 
Çankaya 
Kütle 

Opel 

üoyç 

Avusturya 

Şevrole 

Sömidizel 

Dizel 
Penta 

N. S. U, 

Bianchı 

Plâka No. 

75180 

4340593 

3998865 

1095 
6536 
3600 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

lstinye dok fabrikasında yük ve malze 
liyatı 
Haliç fabrika ve havuzlarında yük v 
me nakliyatı 
Fabrika ve havuzlar, çamaşırhane hizm 
Malzeme nakil hizmetinde 
Servis işlerinde 

» • » " • ' 

Fabrika, havuzlar servis işlerinde 

B. R. 38 Anadolu tahlisiye istasyonları arasınd 
kalât temini için 

4766 Rumeli tahlisiye istasyonları arasında 
4146 lât temini için 

Yeniden mubayaa edilecek. 

610252 
527050 

8109001 

Limanın muhtelif hizmetlerinde (Lim 
ketinden müdevver) 
Trabzon şubesinde posta nakliyatı i 
nizbank'tan müdevver) 
Muhtelif liman hizmetlerinde (Dehiz 
müdevver) 

Muhtelif atelye ve iş yerleri arasmd 
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E - OETVELt 

A - Vazifeleri icabı ücretsiz seyahat etmek hakkım haiz olanlar 

1. Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme Umum Müdürü ile muavinlerine ve Umum Müdür
lük ve işletmeler müfettiş ve muavinlerine ve Umum Müdür tarafından adedi onu geçmemek üzere 
seçilecek işletme müdür ve âmirlerine ve Münakalât Vekâleti Teftiş Heyeti Reisi, müfettişleri ve 
münakale işleriyle faal olarak alâkalı Vekâlet memurlarından Münakalât Vekili tarafından adedi on 
beşi geçmemek üzere seçilecek olanlara bütün hatlarda muteber nama muharrer birer hizmet pasosu 
verilir. • 

2. Muvakkat bir vazife ve memuriyetin ifası için başka bir yere gönderilen veya getirilenlere 
•gidiş ve gelişleri için premi ve sabit vazifelerde olupta bulundukları yerlerden diğer yerlere naklen 
tâyin olunan, askerî hizmetlerini ifa için ayrılan, yeniden tavzif veya tekaüt edilen, kadro, teşkilât 
veya idarî sebeplerle açığa çıkarılan, hizmetten affolunan ve altı aydan fazla hizmet gördükten sonra 
istifa eden Devlet Denizyolları ve Limanları memurlariyle müstahdemleri ve aile beyannamesinde 
yazılı aileleri efradına yalnız gidecekleri veya gelecekleri yere kadar permi ve kendi ev eşyalariyle 
ehlî hayvanlarına parasız nakil müsaadesi verilir. 

Aylık ücretleri 100 liradan yukarı olanlar ile aileleri birinci mevkide, aylık ücretleri yüz 
lira veya daha az olanlarla aileleri ikinci mevkide ve mürettebatla odacı ve emsali müstahdemlerle 
aileleri güvertede seyahat ederler. 

Umum Müdürlüğün teşkilâtma dâhil aidatlı acentelerle bunların beyannamelerinde yazılı aile
leri efradı da bu haklardan istifade ederler. 

3. Dahilî ve millî emniyet için gemilerde seyahatleri icabeden sivil veya üniformalı emniyet ve 
askerî inzibat memurlarına Münakalât Vekâletinin alâkadar Vekâletlerle birlikte tesbit edeceği mik
tarda ve permi makamına kaim olmak üzere nama muharrer senelik daimî vesika verilir. Memur de
ğiştikçe bu vesikalar değiştirilir. 

4. Ecnebi limanlarından gelen vapurların kontrolünü yapmak üzere İstanbul'dan Çanakkale'ye 
gidecek olan gümrük muhafaza başmemurlariyle polis komiserleri ikinci mevkide ve gümrük muha
faza memurlariyle polis memurları güvertede parasız seyahat ederler. 

5. Vamfe icabı olarak ayrıca yol masarifi almamak ve kendi hudutları dahiline münhasır ve hat 
güzergâhında sahil vilâyet, kaza ve nahiyelere maksur olmak üzere seyahat edecek umumî müfettiş
lere, valilere, kaymakamlara, nahiye müdürlerine, vilâyet ve kaza jandarma komutanlarına, müddei
umumilere ve muavinlerine, v emniyet müdür ve âmirlerine ve mmtaka liman reislerine permi 
verilir. 

6. Şehir hatları (istanbul, İzmir ve İzmit'te) güzergâhında oturan Devlet Denizyolları ve Li
manları memur ve müstahdemlerine ve işçilerine yalnız ikametgâhlarının bulunduğu yer ile vazife 
gördükleri yer arasında gidip gelmek üzere şehir hattı pasosu verilir. 

7. Şehir hatlarının bulundukları vilâyetlerin vali ve muavinleriyle kaymakamlar ve nahiye mü
dürlerine, belediye reislerine müddeiumumiler*» ve muavinlerine, emniyet müdürlerine ve âmir
lerine ve emniyet müfettişlerine ve mmtaka liman reisleri ve fen heyeti reis ve azalarına ve İstanbul 
umumî meclisi ve İzmir Belediye meclisi azalarına şehir hattı pasosu verilir. 

B - Senede bir defa parasız seyahat etmek hakkını haiz olanlar 

8. Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğü memur ve müstahdemleriy-
le aile beyannamelerinde yazılı aileleri efradma ve beraberlerinde seyahat mecburiyetinde bu
lunan hizmetçilerine, Yüksek Deniz Ticaret Okuliyle Denizyolları ve Limanları Çırak Okulunda 
tahsil gören talebeye senede bir defaya münhasır olmak ve güzergâh üzerinde arzu etikleri ye
re kadar gidip gelmek üzere permi ve bagaj eşyaları için parasız nakil müsaadesi verilir. 

(S . Sayısı: 124) 
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C - Mütekabiliyet esasına göre seyahat etmek hakkım haiz olanlar 

9. Mütekabiliyet şartiyle Devlet Denizyolları ve Limanları işletmesi vapurlariyle seyahat 
edecek ecnebi vapur kumpanyalarının memurlariyle ailelerine ücretsiz veya yarım ücretli permi 
verilir. 

10. Mütekabiliyet şartiyle ve adedi onu geçmemek üzere Devlet Demiryolları Umum Mü
dürlüğü mensuplarına Münakalât Vekâletinin tensibi ile nama muharrer permi verilir. 

11. Mütekabiliyet şartiyle ve adedi elliyi geçmemek üzere diğer nakil vasıtaları idarelerine 
nama muharrer paso verilir. 

D - İstisnai hallerde parasız seyahat etmek hakkını haiz olanlar 
12. ölüm, doğum, evlenme, boşanma gibi hallerde iaşe mükellefiyeti memura teveccüh eden 

aile efradına ve ölen memur ve müstahdemlerin aile beyannamelerinde yazılı aileleri efradına 
gidecekleri yere kadar permi, kendi ve eşyalariyle ehlî hayvanlarına da parasız nakil müsaa
desi verilir ve ölenlerin cenazeleri parasız nakledilir. 

13. Sıhhi durumları dolayısiyle başka yerlere gitmelerine lüzum gösterilen memur ve müs
tahdemlere aile beyannamelerinde yazılı aile efradına permi ve ev eşyalarına bin kiloya kadar pa
rasız nakil müsaadesi verilir. 

Bu suretle gönderilecek çocuklar on beş yaşından küçük olduğu takdirde aile efradından bi
risi refakat edebileceği gibi aile efradından birisinin aynı sebeple gönderilmesi halinde on beş 
yaşından aşağı çocuklardan biri beraber seyahat edebilir. 

14. Hastalık veya maluliyet gibi sebeplerle çalışmağa muktedir olmadığı ve hiç bir yerden 
geliri bulunmadığı belediyelerce tasdik edilmiş olanlar her iskeleden kalkacak her vapurda 
aşağıda yazılı olan miktarlarda güvertede parasız veya yüzde elli tenzilâtla seyahat ederler: 

a) Hopa, Rize, Trabzon, Samsun, İnebolu, Zonguldak, izmir, Antalya, Mersin ve İskende
run iskelelerinden dördü parasız, dördü yüzde elli tenzilâtlı; 

b) İstanbul hariç olmak üzere yukarıda yazılı olmayan diğer bilûmum iskelelerden ikisi pa
rasız, ikisi yüzde elli tenzilâtlı; 

c) İstanbul'dan muhtelif hatlara kalkacak her vapura üçü parasız, üçü yüzde elli tenzilâtlı. 
1.5. Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Umum Müdürlüğü tarafından görülecek lü

zum üzerine bütün hatlarda tâyin edilecek mevkilerde verilebilecek permilerin adedi uzak hat
lar için senede (400) ü ve Van Gölü vapurlarında senede beşi ve şehir hatlarında senede (20) yi 
tecavüz edemez. 

E - Diğer parasız seyahat etmek hakkını haiz olanlar 

16. Büyük Millet Meclisi azaları. Bütün hatlarda birinci mevkilerde (Lüks dâhil). 
17. Posta çanta ve paketleriyle birlikte seyahat eden posta memurları bütün hatlarda (Gü

verte) , . . ' • ' . ' . ' • • • ' . 
18. Posta, Telgraf ve Telefon idaresi müvezzileriyle telgraf ve telefon inşa ve tamirleriyle 

mükellef ekipler şehir hatlarında. 
19. Kuduz tedavisi için yolculuk yapamar bütün hatlarda. 
20. Ecnebi memleketlerden memleketimize gelen muhacir ve mültecilerle memleket dâhilin

de bir mahalden diğer mahalle naklolunanlar (Güvertede). 
21. Devlet Denizyolları ve Limanları işletme Umum Müdürlüğü kadrosundaki şehir hatla

rı gemi adamları iskele, gişe, bilet kontrol ve kapı memurları ve çımacı, bekçi ve kamarotları, 
hüviyet varakalarını göstermek suretiyle (memurlar ile gemi zâbitanı birinci, , müstahdemlerle 
gemi mürettebatı ikinci mevkilerde) şehir hatlarında. 

22. Resmî elbiseli inzibat subaylariyle polis komiserleri ve muavinleri birinci mevkilerde, 
polis memurlariyle inzibat memurları ve jandarma efradı ikinci mevkilerde şehir hatlarında. 

23. Resmî merasime iştirak etmek veya ziyarette bulunmak üzere misafireten limanımıza ge-
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lecek olan ecnebi kara, hava ve deniz subaylariyle erleri şehir hatlarında. 

24. îlk öğretim okullarını teftiş edecek gezici başöğretmen, müfettiş ve Maarif memurları
nın, Maarif Vekilliğince tâyin olunacak teftiş mıntakaları dahilindeki seyahatlerinde, umumî tari
fede yazılı ücretlerden % 80 nisbetinde tenzilât yapılır. 

B - CETVELİ 

F. M. Muhassasatm nev'i 

8 3 Tenvir 

5 Müteferrika 

11 Kira bedelleri 

13 m Melbusat 
14 îaşe masraflan 

15 Tedavi, yol vesair masraflan 

16 Deniz ve kara nakil vasıtaları masraf
lan 

1 İşletme 

17 

18 

2 înşa, tamir ve satmalma 

Fenerler, radyofarlar ve kıyı emniyeti 
sair tesislerinin her türlü masrafları 

Tahmil ve tahliye masrafları 

Hangi hizmetlere sarfolunabileceği 

Asansörlerin motor sarfiyatı da bu tertipten ve
rilir. 
Müteferrik sarfiyattan başka kutlama, ilân ve su 
masrafları bu tertipten verilir. 
Hollerith makineleri kira bedelleri ve masraflan 
bu tertipten verilir. 
Kaptanlara verilecek elbiseler de dâhil. 
3633 sayılı kanunun 31 nci maddesi gereğince tan
zim kılman nizamnameye tevfikan gemi adamla
rının iaşeleri ve masraflan bu tertipten temin 
olunur. 
3633 sayılı kanunun 31 nci maddesi gereğince tan
zim kılman nizamnameye tevfikan memur ve müs
tahdemlerin tedavi, ilâç, yol, cenaze, teçhiz ve tek
fin vesair masrafları bu tertipten verilir. 

Deniz ve kara nakil vasıtalannın işletmesine müte
allik müstehlek ve gayrimüstehlek her türlü me-
vat ve malzeme bedelleriyle sefer, nakil, resim, 
ücret vesair her türlü işletme masraflan, icar be
delleri, yük hasar ve zayiat ve müsademe tazmin
leri, avarya masrafları, tahlis yardımı, iskele mas
rafları, su bedelleri vesair her türlü işİetme mas
rafları bu tertipten verilir. 
Deniz ye kara vasıtalan ve aksamının mubayaa,, inşa 
ve tamir bedelleriyle inşa ve tamirlerine muktazi 
her nev'i müstehlek ve gayrimüstehlek mevat bedel
leri, etüt, proje, keşif muayene ve buna mümasil 
masrafları bu tertipten verilir. 
Fenerler, radyofarlar, sis düdükleri, cankurtarma 
istasyonlan gibi kıyı emniyetine taallûk eden bü
tün hizmetlerin ifası için icabeden müstehlek ve 
gayrimüstehlek her türlü mevat, malzeme ve de
mirbaşın mubayaa ve masrafları bu tertipten verilir 
Ticari eşya tahmil, tahliye, ambar, aktarma, nakil 
ve hammaliye ücretleriyle bu hizmete müteallik sair 
her türlü masraflar bu tertipten verilir. 
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F . M. 

19 

Muhassasatm nev'i 

20 

22 

Fabrika, havuz, dok ve atelyelerin her 
türlü ücret ve masrafları 

Bina, fabrika, atelye, tersane, dok, kızak, 
rıhtım, iskele, fener, vesair tesislerin 
inşa, tamir ve istimlâk masrafları 
Mahkeme masrafları 

24 Kurs masrafları 
1 Ücretler 

2 Umumî masraflar 

26 Staj ve tahsil masrafları 
1 Yabancı memleketlerdeki talebelerin staj 

ve tahsil masrafları 

2 Mühendis mektebinde ve Tıp fakülte
sinde okutturulacak talebe masrafları 

31 Hastane ve revir masrafları 

Hangi hizmetlere sarfolunabileceği 

İşçilik ve mütehassıs yevmiyeleri, işçilerin iaşe mas
rafları, makine, tezgâh, alât ve edevat ve demirbaş
ların mubayaa, tamir, tecdit, tesis, bakım masraf
ları ve bunların istihlâk ettiği her türlü mevat ve 
malzeme bedelleri, ücret vesair masrafları bu ter
tipten verilir. 
İdareye ait sabit tesisatın inşa, tamir masraflariyle 
istimlâk bedelleri, arsa mubayaası, etüt, proje, keşif 
vesair masrafları bu tertipten verilir. 
Mahkeme, noter, hakem, dispeççi, mukaveleli serbest 
avukat ve müşavir, hakkıhuzur ücret ve masrafları 
bu tertipten verilir. 

Meslek, işçi ve çırak gibi muhtelif kursların öğret
men, idare memurları, müstahdem ücretleri bu ter
tipten verilir. * 
Kurs talebelerinin' yiyecek, giyecek, içecekleriyle 
bunların icabettirdiği nakil masrafları, kurs tale
belerinin harçlıkları, kursa getirilecek memurla
rın harcırah ve yevmiyeleri, talebelerin defter, 
kalem, lastik, ders levazımı, spor ve beden terbiyesi 
hareket ve müsabakaları, hamam, traş, ilâç, te
davi, cenaze, çamaşır için sabun, çivit, soda, malûl 
talebelerin memleketlerine iade, tebdilhava masraf
ları ve talebelerin memleketlerine gidip gelme yol 
masrafları, kitap ve ders notları için kâğıt teksir 
levazımı, dersane, yatakhane, mutbak eşya ve 
malzemesi, kitap, telif ve tabı, neşriyat ve konfe
rans ücretleri, temizlik, korunma vesair her türlü 
masraflar bu tertipten verilir. 

Yabancı memleketlerdeki talebelerin her türlü tah
sil, yol ve idare masraflariyle talebe teftiş ve ne
zaret masraf ve harcırahları bu tertipten verilir. 
Tıp fakültesinde okutturulacak talebelenin yurd 
masrafları dâhil 
İdareye ait hastane ve'revirlerin mualece, alât ye 
edevat, demirbaş, iaşe vesair her türlü masrafla
riyle serbest doktor ücretleri bu tertipten verilir. 

»>«« 
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S^â^^t l^ ; 
DevJet Denizyolları ve Limanlar* İşletme 
düriüğü 1943 malî yılı Bütçe kanununa bağlj (A) jşa 

retH cetvelde değişiktik yapilmaw hakkında kamın 
lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (T/250) 

B^vekâht 
Muamelât^Vînum Mü&ürMğü" 

TetM& Müdürlüğü, . 
SaytoZÎ/imı 17V. IVs. l&Uam 

6/1148 -
Büyük MiHet-Meolisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletene iUmıımı MüdarMâ^fî 1943 malî yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında Maliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetince 11 . IV . 1944tarihinde Yüksek MĞclise-ara kararlaştırılan kanun lâyihasının es
babı mueibesiyle birlikte sunulmuş oldüfuntr arze^eMOK' 

Başvekil 
" " • > ? * ? % - ' . ' ' • Ş. Saraçoğlu 

1 Mucip^sebepİer lâyüîûftt,: 

194Ö -1942 maii yıllan bütçelerinde!*^ tahakkttk^edetr karşımız borçların tediye edilebilmesini te
min maksadiyle yeniden açılacak fasla varidat^fazfesiylç ka^afcmaJrlfcere 132 000 lira fevkalâde 
tahsisat konulmasına zaruret hâsıl oldüğündatıilîşik-katıtör lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Bütçe Encümeni maübatasî 

V.n.M.M, ••'";'•!*•••; 

Mtçb Encümeni " , \ r ' 17. t .1944 
Esas No. 1/250 
Karar No. 66 

Yüksek BeisUpr 

Devlet Denizyolları ve LiaMKila*ı İşleme* * Bu lâyiha *Üej% Devlet Denizyolları İşletme 
Umum Müdürlüğü 1943 malî plı^Bütçe Kanu- Umum Müdüı^üğ^ün 1940 -1942 malî yıllan-
nuna bağlı (A) işaretli cetveld^*değifiklik ya- . na mit tahaklsufc etmiş (132 000) liralık kar-
pılması hakkında Maliye Vekilliğince hazırla şılıksız borçiat* içiıt fevkalâde tahsisat talep 
nan ve Başvekâletin 17 nisaab* 1944 t a r i k l e edümekte&HM; (5r753$ lirası mülga Devlet Li-
6/1148 sayılı tezkeresiyle Yüksekr Meclise su- manian «tşle&ae İdaresinden müdevver bulu
nulan kanun lâyihası Encümenimize ̂ tevdi bu- naıuhaiıorçlsrm, müstacel sebeplerle karşılığı 
vurulmakla Münakalât Vekili Ali Fuad Cebe- ödenmeksizin girişilmiş mubayaalardan veya 
soy hazır olduğu halde tetkik ve müzakere ifa edilmiş hizmetlerden mütevellit bulunduğu 
olundu. anlaşılmaktadır. Tahakkuk ve tediye evrakla-



rinın tanzimi sırasında malî senenin hitam bul
ması; tertiplerdeki tahsisat bakiyelerinin Mu-
hasebei Umumiye Kanununun hükümleri dai
resinde irat kaydedilmesini ieabettirmekte ve 
ifasına başlanmış olan bazı hizmetler için tah-
sisatsızlıkla karşılaşılmaktadır. Filhakika âmi
ri italarla mesul muhasiplerin daha uyanık 
bulunmaları ve tahsisatsız veya karşılıksız 
borç meydana getirmemeleri de lâzımgelmek-
tedir. Devlet Denizyolları ve Limanları İs
letme Umum Müdürlüğünün de bu mevzularda 
daha hassas davranması lüzumuna işaret olun
mak ve 2518 sayılı kanun mucibince Divanı Mu
hasebatça yapılacak tahkik ve takiplere de
vam olunmakla beraber kargılığı aynı bütçenin 
varidat fazlalariyle temin olunacağı anlaşılan 
bu miktar fevkalâde tahsisatın kabulü yerinde 
görülmüştür. i 

Aynen kabul olunan lâyiha, Umumî Heye

tin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisli
ğe sunulur. 

Reis V, 
Kastamonu 
T. Çoşkan 
Bitlis 

B. Osma 
Diyarbakır 
Ş. TJluğ 
Giresun 
A. Sayar 
İzmir 

M. Birsel 
Bize 

T. B. Balta 
Trabzon 

M. S. Anamur 

M. M. 
Tokad 

H, N. Keşmir 
Bolu 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
Çanakkale 

Dr. Zihni Ülgen S. T. Arsal 
Eskişehir 
Y. Abadan 
İstanbul 

H. Kortel 
Kütahya 
H. Pekcan 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Yozgad 
A. Sungur 

Giresun 
M. Akkaya 

İstanbul 
H. Ülkmen 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Tokad 
B. A. Sevengü 

Zonguldak 
H. A. Kuyucak 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Denizyolları ve İdmanları İşletme Umum 
Müdürlüğü 1943 malî y%l% Bütçe kanununa bağlı 
(A) işaretli cetvelde değişiklik yapılmasına 

dair kanun lâyihası 

HADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Li
manları İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malî 
yılı bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvel
de (1940 - 1942 malî yılları karşılıksız borçla
rı) adiyle yeniden açılan 14 ncü fasla (132 000) 
lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. 

HADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
meridir. 

HADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. 

1 1 . I V . 1944 
Bş. V, 

Ş. Sarağoğlu 
Da, V. 

H .Uran N 

m. v. Yücel 
S. Î .M.V. 

Dr. H. Al at aş 
Mü, V, 

Ad. V. 
A. B. Türel 

Ha, V. 
. Menemenchğh 

Na. V. 
S. Day 

G.Î.V. 
S. H. Ürgüblü 

A. F. Cebesoy 

M. M. V. 
A. B. Artunkal 

MalV. 
ı F. Ağralı 
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Devlet Demiryolları ve Liman-



Devlet Demiryolları ve limanları İşletme Umum Mü
dürlüğü 1944 mâlî yılı Bütçe Kanunu lâyihası ve Bütçe 

Eucümeni mazbatası (1/203) 

T. C. 
Başvekâlet 29.11.1944 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Sayı: 6/659 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

icra Vekilleri Heyetince 28 . III .1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Devlet De
miryolları ve limanları Umum Müdürlüğünün 1944 malî yılı Bütçe Kanunu lâyihası esbabı mucibe-
siyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Umumî mütalâa 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum Müdürlüğünün 1944 malî yılı için hazırlan
mış olan Bütçe kanunu projesi muhammen masraf ve varidat cetvellerinin tetkikinden de anla
şılacağı veçhile yeni yıl bütçesinin ihzarında, gelir, ve masraflar arasında tam bir tevazün temini 
suretiyle işletme faaliyetinin intizamla devamı istihdaf edilmiş bulunmakla beraber masrafların 
tesbitinde asgari ihtiyaçlar gözönüne alınarak mümkün olduğu kadar tasarruf fikir ve tedbirle
rine bağlı ve sadık kalınmıştır. 

Demiryolu nakliyatı sahasında harpten evvelki yıllara nazaran tedricen görülen inkişaf 1942 
yılında bir tevakkuf devresine girmiş ve 1943 yılında da aynı hali muhafaza etmekte bulunmuşa 
tur. Nitekim geçen yılın ilk altı ayı zarfında elde edilen işletme neticelerine göre on bir milyona 
yakın tren kilometre yapıldığı anlaşılmakta ve bu miktarın evvelki sene yapılan tren kilometreye 
müsavi olduğu görülmekte ve şu hale göre önümüzdeki yılda da yirmi iki milyon tren kilomet
reden fazla yjapılamıyacağı tahmin edilmektedir. 

Geçen sene kömür azlığı sebebiyle bazı yolcu ve Muhtelit trenlerinin lâğvedilmiş olmasına 
rağmen memleketin zaruri nakliyat ihtiyacını karşılıyabilmek üzere yük katarları arttırılmış ve 
böylece işletme hizmetlerinin tedvirinde daha rasyonel çalışılarak iyi neticeler elde edilmiştir ki, 
bu neticeyi ham ton kilometre esasına göre nakliyat hacminde 1942 yılma nazaran % 4 nispetin
deki artış da teyit eylemişjtir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme müessesesi, ifa eylemekte olduğu âmme hizmetini hüs
nü suretle başarabilmesi için hal ve hâdiselerin icabına ve memleketin iktisadî sahasındaki tahav-
vüllere göre zamanında lüzumlu tedbirleri ittihaz mecburiyetinde bulunmaktadır. 

içinde bulunduğumuz müşkül dünya şartlan sebebiyle nakliyat hizmetlerinin tamamen demir
yollarına yüklenmiş olması bu müesseseyi mühim ihtiyaçlar karşısında bırakmış ve bırakmakta 
olduğundan idare, zamana göre tahavvül ve tenevvü gösteren bu ihtiyaçlarının tatminr için esaslı 
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tedbirler almağa ve külfetler ihtiyarına mecburkalmaktadır. 

1943 malî yılma girerken memleketimiz ziraat sahasında görülen feyiz ve bereket alâiminden 
mahsulün mebzul miktarda idrak edileceği ümit edilerek bütçenin ihzarı sırasında bu bereketli 
yılın hububat fiyatlarını düşüreceği ve bununla mütenasiben diğer ihtiyaç madde
leri fiyatlarının da inebileceği ve bu suretle muhtemel fiyat düşmeleri neticesinde tah
min edilen işletme masraflarının karşılanması mümkün olacağı düşünülmüş ve ona göre tahsi
sat teklifinde bulunulmuştu. Halbuki hububat fiyatlarında görülen tenezzül diğer maddeler fi
yatında ümit edilen düşüklüğü husule getirememişL ve 1943 yılında işçi ve amele ücretleri mühim 
nispette yükseldiği gibi müessesenin muhtaç ol- duğu ve memleket dâhilinde tedarik olunabilen 
işletme malzemesiyle sair maddeler de evvelki rayiç hadlerini muhafaza edemiyerek bir tereffü gös
termiş ve bunun neticesi olarak ihracat maddeleri fiyatları da artmış olduğundan/ bu idarenin 
muhtelif suretlerle Avrupa'dan tedarik ve celbinemecbur olduğu malzeme fiyatlarının da evvelki 
yıla nazaran daha ziyadeleşmiş olması sebepleriyle işletme maliyet masrafları da zaruri olarak art
mıştır. 

Şu suretle fiyatların istikrar peyda edememiş olması yüzünden artan işletme masraflarını kar-
şılıyabilmek üzere Devlet Demiryolları ve Limanlan idaresinin 1943 malî yılı bütçesinde değişik
lik yapılmasına ve bütçenin bilhassa elemeği ve malzeme masraflarına taallûk eden tertipleri-
için 13 665 852 lira munzam tahsisat alınmasına mecburiyet hâsıl olmuş ve binnetice bütçe masraf
ları karşılığı olan tahsisat 119 665 852 liraya yükselmiştir ki fevkalâde ihtiyaçlar temin edilmek 
üzere 1943 Bütçe Kanununun 5 nci maddesiyle verilmiş olan salâhiyete istinaden taahhütlere girişi-
lebilmesi için yeni gelir membaları araştırmak lüzumu hissedilmiştir. 

1. Demiryollar ve limanlan idaresinin, iştigal mevzuuna giren hizmetlerin emniyetli ve verimli 
bir surette ifası gayesiyle 1943 malî yılı içide aldığı muhtelif tedbirlerin izahına gelince: 

A) Seyrüsefer emniyeti bakımından büyük ehemmiyeti haiz bulunan üst yapı ve tesisatın ba
kımı, takviye, tahkim ve ıslahı ile beraber muharrik ve müteharrik edevatın da iyi bir halde bulun
durulması, ve bu işlerin yapılabilmesi için kurulmuş olan cer ve yol atelyeleri faaliyetinin arttırıl
ması ve tesisatın tevsii suretiyle daha verimli bir duruma getirilmesi bugünkü ve gelecekteki nakli
yat hacmine göre kâfi gelmiyen edevat parkı mevcudunun arttırılması lüzumu ve daima elde bulun
durulması zaruri bulunan ve bilhassa ahvali hazıra dolayısiyle ihtiyatlı bulunması bakımından yedek 
ve müstehlek malzeme stokunun yapılması lüzumu ön plânda yer almaktadır. Bu gaye ile 1943 malî 
yılı şubat ayı sonuna kadar: 

a) Xş porgramı mucibince hattın üst yapı kısmında 123 555 metre mikâbı balast ferşedilmiş ve 
hâlen 213 000 metre mikâbı balast ferşe amade bulunmuştur. 

Kayın ve çam olmak üzere normal hatlarda 156 000 travers tecdit edilmiş ve malî yıl sonuna 
kadar da 55 000 traversle tahkim işi program dahiline alınmıştır. 

Dumlupınar - Oturak istasyonları arasında 12 150 metre poz yapılmıştır. Bunlardan başka hattın 
muhtelif yerlerinde ve yine üst yapı kısmında yenilikler yapılmış ve fevkalâde haller icabı bazı tevsi 
ve tesisler vücude getirilmiştir. 

b) Cer atelyelerinin, hariçten getirilmesine hali hazır vaziyet dolayısiyle imkân bulunamıyan 
mühim edevat yedek aksamının imaline daha büyük mikyasta elverişli bir hale getirilmesine devam 
olunmakla beraber Avrupa'dan celbedilen bazı yeni tezgâhların ilâvesi suretiyle tamirat kabiliyetleri 
de arttırılmış bulunmaktadır. Bundan başka Eskişehir atelyesinin tevsii kararlaştırılmış ve pro
jeleri hazırlanmıştır, önümüzdeki yrl içinde tevsiat işlerine başlanacaktır. Atelyelerin tamir bakı
mından veriminin arttırılması düşünülürken ayrıca yeniden lokomotif ve vagon imal edecek fabri
kaların da inşa ve tesisi projeleri üzerinde çalışılmaktadır. 
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c) Bu yıl içinde ihtiyaca tamamen vefa edebilecek miktarda olmamakla beraber yıpranan ve 
eskiyen edevatı mümkün mertebe telâfi edebilmek üzere mahdut adedde lokomotif ve yük vagonu 
ithaline muvaffakiyet elvermig ve ayrıca ecnebi memleketlerden kiralık lokomotif ve vagon temini de 
kabil olabilmiştir. 

d) Limanlarda deniz vasıtaları tamir ve tecdit edilmekle beraber yeni vasıtalar satın alınarak 
bu gibi ihtiyaçların imkân dahilinde teminine çalışılmıştır. 

Samsun liman ve iskeleleri hizmetleri Devlet demiryolları ve limanları idaresine devredilmiş 
ve bu münasebetle bu limanda mevcut çapar ve motörler satm alınarak bunlarla 1 mart 1944 den iti
baren bu liman hizmetlerinin ifasına başlanacaktır. 

,B0 Müessese, muhtaç ,olduğu teknik malûmatla mücehhez elemanlarını kendi bünyesi içinde kur
duğu yetiştirici teşekkülleri vasıtasiyle yetiştirmek mecburiyetinde bulunduğundan: 

1. Bu yıl içinde ve Eskişehir'de memleketimizde numunesine tenadüf edilmiyecek bir mü
kemmeliyette elektrik ve oksijen kaynakçılarını yetiştirmek üzere bir «kaynak öğretim evi» tesis 
edilmiştir. 

2. Mevcut mektepler ve kurslarda idare için lüzumlu ve bilgili elemanların yetiştirilmesine hız 
verilmiş olup önümüzdeki yılda da çok verimli neticeler elde edilen bu tarza aynı hızla devam 
edilecektir. 

C) Kazalara gelince : 

1942 - 1943 yılının yedi ayı ile 1943 - 1944 yılının yedi ayı içinde : 

a) Muharrik ve müteharrik malzeme arasında vukua gelen müsademeler % 50; 

b) Derayman hâdiseleri % 8.2; 

c) Müsademe ve derayman gibi kazalar neticesinde ölenler % 97; nispetinde azalmış bulun
maktadır. 

Kazaların azalması, alınan koruyucu tedbirlerin temin ettiği inzibat ve disiplinle beraber perso
nelin iyi yetiştirilmekte bulunmasına da delil teşkil etmektedir. 

II . Demiryollar ve Limanlar idaresinin önümüzdeki yıl ihtiyaçları için teklif edilmekte olan 
bütçe masrafları karşılığı 130 000 000 lira olarak tahmin edilmiş ve bu miktar, alman munzam tahsisat
la birlikte geçen yıla nazaran 10 334 148 liralık bir tezayüt göstermekte bulunmuş ise de 1943 Bütçe 
Kanununun 5 nci maddesinin verdiği 12 milyon liralık salâhiyette gözönüne alınırsa 1944 yılı için 
1943 yılına nazaran bir zam yapılmadığı neticesine varılabilir. 

Bütçe masraflarının son senelerde artışı aşağıda yazılı sebep ve âmiller dahilinde izah edilebilir: 

A) Müessesenin halen elinde bulunan servet ve kıymetlerinin tezyidi zarureti ve hattın muhtelif 
aksamının tecdit ve takviyeye muhtaç bulunması; 

B) idareye kalifiye eleman yetiştirilmesi için alınması zaruri görülen tedbirler; 

C) Tabii hâdiseler ve zelzeleler dolayısiyle hattın bir kısmında vukua gelen haşarat yüzünden 
karşılaşan masraflar; 

D) Elemeği ve malzeme fiyatlarının yükseliş ve yükselmekte olması; 

E) Fevkalâde halin icabettirdiği mahallî muvakkat tedbirler; 

1, Şpn zamanlarda istihsal edilen kömür kalorisinin düşüklüğü yüzünden kömür sarfiyatı art
makla beraber demiryollarının edevat parkında mevcut olup harpten evvelki nakliyatı bile zorlukla 
temin edebilen vasıtalarla bu buhranh yıllarda artan nakliyatın karşılanabilmesi için edevatın 
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normalin üstünde çalıştırılmanına zaruret hâsal olmuş ve bu yüzden vasıtalar fazla yıpranmış ol- „ 
duğu gibi şirketlerden satın alınarak Devlet Demiryolları bünyesine iltihak eyliyen hatlardan müdev-
ver bu gibi malzeme de zaten tabii ömürlerini ikmal etmiş bulunduğundan bunların yenilenmesine 
katî lüzum ve ihtiyaç bulunmakla beraber hissedilen zaruret karşısında yine servis harici yapılma
mıştır. Bunlardan imkân nispetinde istifade ve yeniden muharrik ve müteharrik edevat tedarik 
etmek suretiyle ancak memleketin demiryollarından beklediği asgari imkânlarının teminine mu-
vaffkiyet hâsıl olmuştur. 

Ayrıca sabit tesisat ve mebani ihtiyacı da derecei kifayede bulunmadığından bu gibi servetlerin 
de yeniden inşa, tesis vevya tecdidi suretiyle ihtiyaçları cevaplayacak bir hadde getirilmesi esaslı 
ve lüzumlu tedbirlerden sayılmaktadır- Hattın muhtelif kısımlarında üst yapı ve tesisatın yenilen
mesi, tahkim ve takviyesi ve lüzumlu yerlerde yeni hat tevsiatı yapılması zaruri görülmektedir. 

Hükümetçe yeni inşa edilerek işletmeye devredilmiş olan hatlar tamamen ahşap traversler yapıl
mış olduğundan tabii ömürlerini bitirecek olan bu traversler önümüzdeki yıldan itibaren müteakip 
senelerde de her sene mütezayiden devam etmek sartiyle peyderpey yenilenmesi lüzumuna bilhassa 
işaret etmek gerekmektedir. 

Peyderpey demiryollarına devir ve intikal ettirilmekte olan limanlardan teslim alınan deniz va
sıtaları ve tesisat iptidai şekilde olduğundan bunların ihtiyacı karşılayabilecek bir dereceye getirtil
mesi meselesi de ayrıca demiryollar idaresine mühim külfetler tahmil eylemektedir. 

Yukarıda tadat olunan bu gibi ihtiyaçların temini maksadiyle hususi kanunla bu idareye gele
cek senelere şâmil taahhütlere girişmek sartiyle (60) milyon liraya kadar mubayaa ve inşa salâ
hiyeti verilmiş ve önümüzdeki yıl için buna mahsuben 7 345 000 lira tahsisat istenmekte bulunmuş 
ise de bugünkü şartlar dahilinde mukabilinde uzun vadeli bonolar almak suretiyle bu kabil taahhüt
leri kabul edecek pek az talip çıkabileceği de gözönüne alınarak 1944 bütçe kanunu projesine eski 
senelerde olduğu gibi 1943 yılı gelirine nazaran masraf yapılmayan miktarlarla 1944 malî yılı 
muhtemel varidat artışları karşılığının da tahsisat kaydının temini ve bu suretle idarenin geçen 
sene ifa edemediği bir kısım hizmetlerin tahakkuku imkânlarının elde edilmesi için bir hüküm konul
ması lüzumu katisinde kalınmıştır. 

2. Dünya buhranı dolayısiyle Devlet Demiryolları ve limanları memur ve müstahdemleri hak
kında hususi kanunlarla bazı haklar ve bunun neticesi olarak iş veriminin artışı temin edilmiş 
olmakla büyük faydaları görülmekte bulunan bu tedbirler doayısiyle, idarenin masraf bütçesine 
bazı külfetler tahmil edilmiş bulunmaktadır. Bunlar da işçiler ve faal hizmet erbabı için kabul bu-
yurulan iaşe mükellefiyetleri, işçilerle ailelerine nüfus başına 5 lira fevkalâde zam verilmesi, 
halkla daima temas halinde buunan memurların elbise tedarikinde uğradıkları malî müşkülât sebe
biyle evvelce faal personelden bir kısmı için yapılmasına müsaade edilmiş olan elbise yardımının 
şumullendirilmesi gibi yardımlardan ibaret bulunmaktadır. 

Umum Müdürlüğün yetiştirici müesseselerinin de ihtiyaca cevap verebilecek bir duruma getiril
mesi gayesine bu yıl da önem verilecektir. 

Ankara Meslek okulunun üçüncü sınıfı teşkil edilecek ve bunların yerine birinci sınıfa yeniden 
talebe alınmak suretiyle okul talebe mevcudu (360) adede çıkarılacaktır. 

Ara istasyonlarda ve mektep bulunmayan yerlerde çalışan idare memur ve müstahdemlerinin 
çocuklarını okutabilmek ve bu suretle memleketin kültür sahasında tekâmül ve inkişafına hiz
met etmek gayesine bilhassa ehemmiyet verilmektedir. 

Pek ziyade mahmul bulunduğundan bu çocukların Maarif mekteplerinde okutturulması müş
kül bir durum göstermektedir. Bu itibarla Maarif Vekâletinin hususi müsaadeleriyle önümüz
deki yıl için iki talebe pansiyonu yatılı ilk mektep haline ifrağ edilecek ve ayrıca Kayseri ve îz-
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mirde de orta okul talebelerine mahsus iki pansiyon daha vüeude getirilmektedir. Yüksek mü
hendis mektebinde ve teknik okulda tahsil görmekte olan talebelerle Avrupa'da demiryolu mes
leğinin muhtelif branşlarında yetiştirilmekte olan talebe adedleri yeni açılacak atelye ve fabri
kalara lüzumlu elemanları hazırlamak maksadiyle arttırılacaktır. 

3. Zaman zaman tekevvün eden tabii hâdiseler ve zelzeleler sebebiyle demiryolu üst yapı 
ve tesisatında ehemmiyetli hasarlar vukuagelmiş ve her ne kadar bu haşaratın vukuu akabinde 
muvakkaten alınan tedbirlerle seyrüsefer emniyeti temin edilmişse de halen bu kısım yol ve tesi
satı esaslı tamire muhtaç bir durumda bulunmaktadır. Fevkalâde haller dolayısiyle alınan bu 
gibi tedbirler neticesinde işletme umumî masraflarında görülen tezayüdün sebep ve âmilleri bu 
suretle izah edildikten sonra 1944 malî yılı tekliflerinin geçen yıla nazaran tertip itibariyle mu
kayesesi ve masraflardaki artış nisbetleri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir: 

1943 senesi bütçesinde 1944 teklifinin 

Masrafın nev'i 

Şahsa ait masraflar 
Bakrm ve işletme masrafları 
Mubayaa taksitleri 
Servet tezayütleri 
Trabzon - tran transit 
Tecdit ve tevsi için girişelecek ta
ahhütler ve sair masraflar 
Merkez Bankası itfa karşılığı 

Yekûn 

Miktar 
Lira 

32.100.000 
50.634.000 
4.605.496 
9.302.000 

309.000 

8.000.000 
1.049.504 

106.000 000 

% itibariy-
le U. yekû 
na 

.--

nisbeti 

30.10 
47.72 
4.44 
8.80 
0.30 

7.64 
1 

100 

Miktar 
Lira 

36.913.902 
70.693.760 
4.598.000 
8.837.500 

319.710 

7.350.000 
1.287.128 

130.000.000 

% itibariy-
le U. yekû
na nisbeti 

28.40 
54.37 

3.54 
6.80 
0.24 

5.66 
0.99 

100 

% 
+ 

farklar 
— 

1.70 
6.65 
0.90 
2 
0.06 

1.98 
0.01 

4. Bu tablonun gösterdiği neticeye göre Devlet Demiryolları ve limanları bütçesinin karakte
ristik vasfı: 

1943 yılı bütçesinin takriben 35 milyon şahsi ve bareme tabi memurların ücretiyle piyasa ta-
havvülâtma tabi olmayan masraf olup geri kalan 71 milyon pahalılık konjüktörüne tabi mas
raflardır. Bu itibarla aynı karakterde bulunan 1944 malî yılı bütçesinde de sene zarfında eleme
ği ve müstehlek malzeme fiyatları arttıkça Devlet Demiryolları bütçesine munzam tahsisat alın
mak mecburiyeti karşısında kalınacaktır. 

5. Halihazır vaziyet dolayısiyle Avrupa demiryolları işletme neticelerini gösteren istatis
tikler intişar edememekte olduğundan Devlet Demiryolları ve Limanları Umum Müdürlüğünün 
1943 yılı işletme neticelerinin ecnebi demiryolları idareleriyle mukayesesinin yapılması mümkün 
olamamıştır. 

Bütçe masraf kısmı mucip sebepleri işletme masrafları 

Kısım : 1 
Bap : 1 - Şahsa ait masraflar 

Fasıl : 1 - Madde : 1 
Daimî memur ve müstahdemler 

Bütçe Kanununa bağlı (C) işaretli cetvelde memuriyet unvanlariyle derece ve adetleri gösterilen 
daimî memur ve müstahdemlerden ücret ve yevmiyelerini masraf tertiplerinden alanlar hariç olmak 
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üzere diğerlerine mevcut kanun hükümlerine göre verilecek ücretlerin karşılığını teşkil eden tahsisat 
bu madde ile teklif .edilmektedir. 

Memuriyet kadrolarına (1943) malî yılma nazaran aded bakımından bir zam yapılmamış ve bilâ
kis bazı tenziller icra edilmiş olmakla beraber tahsisatta 23 476 lira bir fazlalık hâsıl olmuş ise de 
bunun sebebi 1944 malî yılı içinde terfi ve kademe zammına müstahak olanlara verilecek ücret fark-
lariyle yeniden idare bünyesine iltihak eden Samsun limanı teşkilâtının vücude getirilmesi ve ahvali 
hazıra dolayısiyle işletme hizmetlerinin daha sıkı bir murakabeye tabi tutulması zarureti dolayısiyle 
bu yeni teşkillere ait kadro karşılığından ve teftiş heyeti kadrosuna yapılan ilâvelerden ileri gelmek
tedir. 

Fasıl : 1 - Madde : 2 
Muvakkat tazminat 

2847 sayılı kanunun beşinci maddesi hükümleri dairesinde verilmekte olan Ankara mesken tazmina
tına karşılık olan bu madde tahsisatı geçen seneye nazaran 80 000 lira noksan olarak istenmekte 
olup bu miktarın 1943 sarfiyatına nazaran tamamen ihtiyacı karşılayabileceği anlaşılmıştır. 

Fasıl : 1 - Madde : 3 
Muvakkat memur ve müstahdemler 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme umumî idaresinin yol, cer ve hareket servislerine ait 
muhtelif hizmetleri için kabul edilen ücret miktarları bugünkü hayat şartlarına nazaran rağbeti te
min edecek derecede olmadığından bu vazifelerdenbir kısmı münhal kalmaktadır. Gerek bu münhal-
ler sebebiyle ve gerekse pancar ve hububat mahsûlünün idraki zamanında ve fevkalâde hallerde arta
cak nakliyatın mevcut memurlarla karşılanması mümkün olamıyacağindan umum müdürlükçe ha
riçten hizmete alınmasına mecburiyet hasıl olacak muvakkat memur ve müstahdemlerin ücret ve 
yevmiyelerine karşılık olan bu madde tahsisatı 1943 malî yılına nazaran (145 000) lira fazlasiyle 
teklif edilmektedir. 

Fasıl: 1 - Madde: 4 
2847 ve 3173 sayılı kanunlara tabi olmıyan müstahdemler 

1943 yılında bütçenin birinci faslmın birinci maddesine mevzu tahsisattan ücretleri tesviye edil
mekte olan barem harici müteferrik müstahdemlerin ücretlerinin hususi bir tertipten ödenmesi lâzım-
geleceği cihetle bu sene bütçesinde «2847 ve 3173 sayılı kanunlara tabi olmıyan müstahdemler» na-
miyle ve dördüncü madde olarak hususi bir tertip açılmış ve bu kabîl müstahdemlerin (E) cetvelin
de gösterilen kadrolarına nazaran senelik ücretleri bilhesap 143 767 lira teklif olunmaktadır. 

Fasıl: 2 Madde : 1 
Daimî memuriyet harcırahı 

Daimî bir vazife ile başka bir yere gönderilen veya getirilenlerle yeniden idare hizmetine alman 
veya idarî ve sıhhi sebeplerle hizmetlerine nihayet verilmek suretiyle idareden ayrılacak veya tekar-
üde sevkolunacak memur ve müstahdemlere nizamnamesi hükümlerine göre verilecek harcırahlara 
mahsus olan bu tertibe geçen sene alınan tahsisatın kifayet etmiyeceği anlaşılmış olduğundan 
15 000 lira munzam tahsisat alınmak suretiyle ihtiyacı karşılayacak bir hadde iblâğ edilmiştir. Bu 
itibarla bu sene için munzam tahsisatın ilâvesiyle baliğ olan miktarın aynı olmak üzere 59 000 lira 
istenmektedir. 

Fasıl: 2 - Madde: 2 
Muvakkat memuriyet harcırahı 

Mezun veya hasta olanlara vekâlet etmek veya görülecek lüzum ve ihtiyaca binaen Demiryallan 
şebekesi dahilinde ve muhtelif merkez teşkilâtiyle gar ve istasyonlara ve diğer teşşilâtm mevcut bu
lunduğu yerlere muvakkat vazifelerle gönderileceklerin tahakkuk edecek harcırahları bu tertibe mev
zu tahsisattan karşılanmaktadır. Gerek yukarıda izah edilen maksatlarla ve gerekse havası fena olan 
mıntakalarda ve bilhassa yaz mevsiminde sıtmaya tutulan personele vekâlet etmek üzere sık sık ih-

( S. Sayısı : 131) 



tiyat memur gönderilmek suretiyle mahallî işlerin yürütülmesi temin edilmekte olduğundan geçen 
sene verilen tahsisat bu ihtiyacı karşılayamamış ve (52 000) lira miktarında bir munzam tahsisat 
alınmasına lüzum hâsıl olmuştur. Bu yılda da aynı ihtiyaç ve şartların devam edeceği nazara alına
rak munzam tahsisatla birlikte geçen sene için kabul buyurulmuş olan 205 000 lira tahsisat aynen 
istenmektedir. 

Fasıl: 2 - Madde: 3 
Devir ve teftiş harcırahı 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî İdaresinin tesisat ve teşkilâtının iyi bir halde bulun
durulmasının ve seyrüsefer emniyetinin temini bakımından esaslı murakabeye tabi tutulması lâzım-
gelen işletme işlerinin fevkalâde zaman icabı daha sıkı bir surette kontrol altında bulundurulmasına 
lüzum hâsıl olmuş ve bu maksatla murakabeye memur olan elemanların teftiş turnelerinin ve adem
lerinin arttırılması suretiyle hizmetin matlup gaye ve neticeyi husule getirecek bir şekilde ifasını 
temin için geçen sene alınmış olan tedbirlerin devamı zaruri görülmektedir. Bu itibarla devir ve" 
teftiş harcırahı olarak yapılacak masraf karşılığı geçen seneye nazaran 63 000 lira fazlasiyle teklif 
olunmaktadır. 

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

riyle tahsil ve tedavi masrafları 
Demiryollarının muhtaç olduğu teknik elemanların yetiştirilmesi gayesiyle bu mesleğin muhtelif 

branşlarında tahsil görmek üzere ecnebi memleketlere gönderilmiş olup 1944 malî yılında da tahsil
lerine devam ettirilecek olan talebelerle bu yıl içinde yeniden gönderilmesi mukarrer bulunan talebe 
lcrin senelik tahsisatları tutarını, okul ücretleri ve muhtemel sıhhi masraflarını ve bu sene içinde 
yurda dönecek olanların dönüş harcırahlarını karşılamak üzere 200 000 lira tahsisat istenmektedir. 

1943 yılında ecnebi memleketlerde tahsilde bulunan talebe adedi berveçhi âtidir: 

isviçre'de Almanya'da Yekûn 
Cer dairesi namına 30 21 51 
Yol. dairesi namına 7 — 7 
Malzeme dairesi namına 1 — 1 

Yekûn 38 21 59 

1944 yılında bunlara ilâveten gönderilmesi tasavvur edilenler de : 
İsviçre'ye İngiltere'ye Yekûn 

Ger dairesi namına 16 14 30 
Yol dairesi namına 10 10 20 

Yekûn 26 24 50 

Bunlara Hükümetçe kabul edilen miktarda aylık tahsisatın seneliği ile harcırahları, senede iki 
aylık tahsil ve muhtemel sıhhi masrafları karşılığı olmak üzere tahsisatları hesaplanmıştır. 

Fasıl: 23 - Madde : 2 
Eenebi mütehassısların ücret, masraf ve harcırahları 

Hali hazır icabı yeniden mütehassıs getirilemiyeceğinden mevcut ve müstahdem bulunanları» 
ücretleri karşılığı olarak bu madde ile 45 000 lira tahsisat istenmektedir. 

Fasıl: 3 - Madde: 3 ] 
Yüksek Mühendis Mektebi ile Teknikokuldaki idare talebesinin masrafları 

Devlet Demiryolları İdaresine yüksek mühenhendis, mühendis ve fen memuru gibi elemanlar 
yetiştirmek maksadiyle 1943 malî yılı içinde Yüksek Mühendis Mektebi ile Teknik Okulda okuttu-
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rulmakta olup bu sene gönderileceklerle birlikte adedi (108) yüz sekize baliğ olacak talebenin bir se
nelik mektep masrafları, muhtemel anş farkı nazarı dikkate alınmak suretiyle hesap edilmiş oldu
ğundan bu madde tahsisatının geçen seneye nazaran 23 600 lira arttırılmasına lüzum görülmektedir. 

Fasıl: 4 - Madde: 1 
Memur ve müstahdemlere verilecek ikramiye 

İçinde bulunduğumuz dünya buhranmm doğurduğu ağır şartlar altında her türlü mahrumiyetle
re katlanmak suretiyle normalin üstünde bir mesai ve enerji sarf eden ve zaman zaman tekevvün 
etmekte olan tabii hâdiselerin tesiriyle husule gelen sel tahribatı, heyelan, kar ve saire gibi arızaların 
izalesi ve zelzelelerin vukua getirdiği hasarların süratle tamir edilerek münakalâtın inkıtaa-uğrama-
masını temin için feragtala çalışan ve takdire değer gayretler gösteren Demiryolları memur ve 
müstahdemlerinin bu gayretlerinin devamını teşvik ve idare ile irtibatlarını takviye eylemek gayesiyle 
içlerinden takdire lâyık görüleceklerin ikramiye ile taltifleri iç,in geçen sene kabul duyurulmuş olan 
tahsisat aynen teklif edilmiştir, 

Fasıl :4 - Madde : 2 
Kömür tasarruf ikramiyesi 

1943 malî yılı için alman tahsisat kâfi geldiğinden bu sene için de aynı miktar tahsisat istenmek
tedir. 

Fasıl: 4 - Madde: 3 
2847 sayılı kanuun 9 ncu maddesi mucibince verilecek tazminatlar 

Devlet demiryollarının aktif personeline nizamnamenin .tâyin eylediği esaslar dahilinde verilmek
te olan hizmet tazminatının karşılığını teşkil eden bu madde tahsisatı geçen senenin aynı olarak 
istenmektedir. 

Fasıl : 4 - Madde : 4 
2847 sayılı kanunun 9 ncu maddesi mucibince verilecek tahsisat ve tâli ücretler 

Tahsisatlar nizamnamesi mucibince ev kirası, su doldurma ücreti, fena hava tahsisatı, gişe tem-
siliyye ve fazla mesai, munzam tahsisat namlariyle bunlara müstahak personel'e verilmesi icabeden 
tâli ücretlerin karşılığını teşkil eden bu madde tahsisatı geçen senenin ayni olarak teklif olunmuş
tur. • ' ' ı '. 4 T ^ r ^ ~ ~ - - • - ' : - -

Fasıl : 4 - Madde : 5 
4178 sayılı kanunun 3 neü maddesi mucibince verilecek çocuk zammı 

Dört ve daha fazla çocuklu olan memur ve müstahdemlere verilmekte olan çocuk zammı kar
şılığını teşkil eden bu madde tahsisatı gerek idareye yeniden intisap ve gerekse doğum sebebiyle çok 
çocuklu memur adedi artmış olduğundan 1943 malî yılı zarfında (20 000) yirmi bin lira munzam 
tahsisat alınmış ve 1944 yılı için de munzam tahsisat ile baliğ olan miktarın ayni olmak üzere 
222 000 iki yüz yirmi iki bin lira talep olunmaktadır. 

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

Rakımı 1 500 ve daha yukarı olan mahallerde daimî memuriyetle vazife gören memur ve müstah
demlere verilmesi gereken yakacak zammı karşılığı geçen senenin aynı olarak bu madde ile teklif edil
mektedir. 

Fasıl : 5 - Madde : 1 "'~ 
Memur ve müstahdemlerin melbusat ve işçilerin tulum bedeli 

Devlet Demiryolları ve Limanları idaresinin resmî elbise giymeğe mecbur tutulan memur ve müs
tahdemlerinin her birine senede verilecek birer kat elbise, bir çift ayakkabı ye iki senede bir palto* 
ayrıca işçilere ikişer tulum ile yol amelesine köylü tipi elbisenin parasız olarak verilmesi kabul buyu-
rulmuşıtu. Gerek yeknasaklığı temin ve gerekse bunun neticesi olarak himaye ifade eden tedbirlerin 
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bilhassa bugünkü ağır iktisadi şartlarla mücadele eden memurların ahvali ruhiyesi üzerinde iyi te
sirler icra etmekte ve verim kabiliyetlerini arttırmakta olduğu görülmüştür. Her cihetçe mühim fai-
deler tevlit eden bu tedbirlerin ecnebi demiryollar müesseselerinde olduğu gibi bilûmum memurlara 
teşmili lüzumlu görülmekte ise de bunun bu sene kısmen olsun tatbikine çalışılacaktır. Bu itibarla 
bu maksadın temini için 750 bin ve 1943 yılında elbise verilmesi kabul edilen personel'in elbise 
fiyatlarında husule gelen tezayüt sebebiyle de 905 bin ki, ceman 1 692 000 lira olmak üzere fasıl tah
sisatında bir fazlalık teklif edilmiştir. 

Fasıl : 5 - Madde : 2 7 
Tekaüt, dul ve yetim maaşları 

4178 syılı kanun gereğince verilmesi lâzım gelen fevkaâde zam da dâhil olduğu halde tekaüt, dul 
ve yetim maaşlarının karşılığını teşkil eyliyen bu madde tahsisatı 1943 malî yılında yapılan beş yüz 
liralık münakale de nazarı dikkate alınarak 1 750 lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Fasıl : 5 - Madde : 3 
2454 sayılı kanun mucibince verilecek tekaüt aidatiyle maluliyet karşılığı 

2454 sayılı Tekaüt Sandığı kanununun beş ve altıncı maddeleri gereğince daimî ve müseccel me
mur ve müstahdemler ücretlerinden yüzde beş nispetinde kesilmekte olan tekaüt aidatının muadili 
ile yüzde yarım nispetinde maluliyet karşılığı olarak idarece sandığa Ödenmesi icabeden para bu 
tertipten karşılanmaktadır. Geçen sene bütçesiyle alınmış olan tahsisatın münhaller sebebiyle te-
mamen sarf edilemediği görülmüş olduğundan bu sene için 128 000 lira noksaniyle .1 372 000 lira 
tahsisat istenmektedir. 

Fasıl :5 -Madde :4 
îdare hizmetinden çıkarılanlarla kazaya uğrayanlara veya ailelerine nizamname mucibince verilecek 

tazminat 
İdare hizmetinden çıkarılanlara veya kazaya uğrıyanlarla kazaya uğrıyarak ölenlerin vârislerine 

tahsisatlar nizamnamesi hükümleri dâhilinde verilecek tazminat karşılığını teşkil eden bu madde tah
sisatı geçen senenin aynı olarak teklif edilmektedir. 

Fasıl : 5 - Madde : 5 
Sanat Okulu masrafları 

Gerek muharrik ve müteharrik ve gerekse bilcümle edevatın tamirlerini yapan atelye ve depo
ların sanatkâr işçi ihtiyaçlarını karşılamak gayesiyle tesis edilmiş bulunan Eskişehir Sanat Okulu
nun talebe adedinin geçen sene beş yüze çıkarılması ve ayrıca Sivas'ta nehari olarak ikinci bir 
Sanat Okulunun açılması düşünülerek 1943 malî yılı bütçesiyle bu tertipte ihtiyaca kâfi gelecek 
miktarda tahsisat alınmıştı. Sivas atelyesinde tabelerin nehari olması ve bu şekilde yapılacak ted
risatın verimli ölamıyacağı anlaşılmış olduğundan kurs halinde devam ettirilerek bu sene kapatılmasına 
karar verilmiştir. Eskişehir Sanat Okulu talebelerinin de tesisatın genişletilmemesi dolayısiyle tama
men leyli olarak okutturulması mümkün olamamış ve nehari şekilde devama mecbur tutulan elli tale-
benim ise matlup evsafta yetişemiyeceklerinden mahzuru mucip görülmüş ve bu suretle bu okulun talebe 
adedi bu sene dört yüz elliye indirilmiştir. Bu itibarla bu sene için bu maddeye geçen seneye naza
ran 121 891 lira noksaniyle bir tahsisat talep edilmekte bulunmuştur. 

' " ^ v ^ - ! Fasıl : 5 - Madde : fi 
Mektep bulunmayan yerlerdeki memur ve müstahdemlerin iaşeleriyle mükellef oldukları çocukların 

tahsillerinin temini için açılan pansiyonlar ve mektepler masrafı 
Ara istasyonlarında ve ıssız yerlerde çalışan ve ekserisi az ücret almakta olan demiryolcuların idare 

ile olan rabıtalarını takviye eylemek ayni zamanda memleketimizin kültür sahasında 'ilerleme ve 
tekâmülüne yardım etmek mülâhazalariyle bunların çocuklarının ilk tahsillerini yapabilmeleri için 
Eskişehir ve Konya'da birer talebe pansiyonları teşkil edilmiş ve çocuklar bu mahallerdeki maarif 
mekteplerinde okumak şartiyle idare pansiyonlarında iaşe, ve ibate ve libası temin edilmekte bulun-
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muştur. Demiryolu şebekesinin genişlemiş olması itibariyle hattın diğer kısımlarında bulunan me
mur ve müstahdem çocuklarının da terbiye ve tahsilleri bakımından bu nevi yardımın şümullen-
dirilmesi faydalı olacağı düşünülmüş-ve bu maksatla Kayseri'de yüz çocuklu ve idare heyetiyle 
birlikte (120) mevcutlu ve İzmir'de (60) altmış çocuklu ve idare heyetiyle (75) mevcutlu iki orta 
talebe pansiyonunun açılması kararlaştırılmıştır. Diğer taraftan Maarif mekteplerinin fazla mahmul 
bulunması dolayısiyle idare memur ye müstahdem çocuklarının mahalli mekteplerde okutturulması 
müşkülleşmiş olduğundan pansiyon hâlinde bulunan Konya ve Eskişehir'deki bu müesseselerin de 
ücretleri idare kadro ve bütçesi dahilinden tesviye edilmek üzere kâfi talim ve terbiye heyetinin 
istihdamı suretiyle ilk mektep hâline ifrağı hususuna Maarif Vekâletinden müsaade istihsal edilmiş 
olduğundan önümüzdeki tedris yılından itibaren bu iki yerde, pansiyonlar birer mektep olarak 
faaliyete geçmiş bulunacaktır. Gerek yeni pansiyonların kurulması ve gerekse evvelce mevcut olan
ların mektep olarak teşkilâtlandırılması ve fiyat tereffüleri dolayısiyle bu tertipten yapılacak sar
fiyat zaruri olarak artacağından geçen seneye nazaran bu tahsisat 302 000 lira fazlasiyle. isten
mektedir. 

- Fasıl : 5 - Madde : 7 
Demiryolu Meslek mektebi ücret ve bilûmum masrafları 

Demiryolları İdaresine meslekî malûmatla mücehhez memurlar yetiştirmek gayesiyle 1942 yılında 
Ankara'da tesis edilmiş olan lise derecesinde yatılı meslek mektebi 1943 yılında iki sınıflı olarak 240 
talebesiyle faaliyette bulunmaktadır. Bu mektebin 1944 - 1945 ders yılında ilk defa üçüncü sınıfa 
geçecek talebelerin yerine birinci sınıf için alınacak olan 120 talebe ile birlikte mevcudu (360) üç 
yüz altmışa baliğ olacağı cihetle bü kültür müessesesinin masrafları da üçte bir nispetinde tezayüt 
edeeektir. Masrafın artmasını icabettiren bu sebeplerden başka yiyecek maddeleriyle giyim eşyası 
fiyatlarındaki yükseliş nispetlerine göre asgarî ihtimaller gözönünde tutularak bu gibi zaruri ihtiyaç
ların tevlit edeceği masraf unsurlarında bittabi sarfiyatın artmasında mahsus bir tesiri haiz bu
lunmaktadır. Bu itibarla bu maddeden yapılacak masrafları karşılamak üzere geçen seneye nazaran 
237 800 lira fazlasiyle 665 800 lira kadar bir tahsisata ihtiyaç görülmektedir. 

Fasıl 5 - Madde 8 
İlâçlar, sıhhi imdat kutuları masrafları, memur ve müstahdemlerle ailelerine sıhhi muavenet, 
cenaze ve sıhhi levazım vesaiti nakliye sıhhi tedabir ve hastaneler masrafları (demirbaş, 

[mefruşat hariç) 
Devlet Demiryolları ve Limanlan memur ve müstahdemleriyle ailelerine memurin ve müstah

demin talimatnamesinin kabul eylediği esaslar dahilinde bunların gerek idare sıhhi teşkilât ve mü
esseselerinde ve gerekse sair resmî ve hususi müessesatı sıhhiyede tedavileriyle lâbpratuvar tah
lilleri, cenaze vesaiti nakliye ve sair sıhhi tedbirlerden tevellüt edecek ve trenlerde bulundurulan 
sıhhi imdat kutuları için yolcular hesabına idarece ihtiyar olunacak masraflar bu madde tahsisa
tından karşılanmaktadır. Şu kadar ki, ahvali hâzıra dolayısiyle ilâç ve sıhhi malzeme ve has
taneler iaşe maddeleri fiyatlarının yükselmesi sebebiyle 250 000 lira münakale yapılmış olup bu 
senede bu miktarın ilâvesiyle 750 000 lira tahsisat talep edilmektedir. 

Fasıl : 5 - Madde 9 
Demiryollar spor teşekküllerine yardım 

İçtimai bünyemizde mühim yer almış bulunan spor faaliyetinde Devlet Demiryolları memur 
ve müstahdemleri kendi vasıtalariyle vazife almış olması ve ayrıca 3530 sayılı Beden terbiyesi 

kanununun 21 nci maddesi hükümleriyle de mükellefiyet tahmil edilmiş bulunması itibariyle bu 
teşkilâta ait kadro ve masraf karşılıkları umum müdürlük bütçesinin taallûk ettiği tertiplerin
den ilâve edilmiş ve bu madde tahsisatı yalnız muhtelif işletmelerdeki demir spor teşekküllerine 
nakdi yardım için teklif edilmekte bulunmuştur. Bu yardımın bu sene biraz daha fazla miktarda 
yapılabilmesi maksadiyle geçen seneye nazaran 1000 lira fazla tahsisat istenmektedir. 
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' Fasıl : 5 - Madde 10 

Katarlarla deniz vasıtalarında çalışan ve hamulenin tertip ve tahriki ile bilfiil alâkalı 
memur ve müstahdemlerin iaşe masrafları 

1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair olan 4349 sayılı kanunun beşinci maddesiyle 
kabul buyurulmuş olup 1943 malî yılı Bütçe kanununun bağlı (H) işaretli cetvelde yeralmış bulu
nan ve fevkalâde hallerin devamı müddetine münhasır olmak üzere idare memur ve müstahdemleri 
hakkında alınmış bir himaye tedbirinin intaç eylediği masraflar karşılığı bu tertibe ithal edilmiş 
bulunmaktadır. 

Bu koruyucu tedbir katarlarda ve deniz vasıtalarında çalışan ve hamulenin tertip ve tahrikiyle bil
fiil alâkalı bulunan memur ve müstahdemlerin meccanen iaşe edilmelerini istihdaf eylemekte bu
lunmuş olup bunlara fiilen vazife gördükleri günlerde ve günde bir defa yemek yedirilmesine ve ye
mek pişirilemiyen yerlerde bu yemeklerin karşılığının aynen verilmesine dair olan mezuniyetin Demir-
yollar ve Limanları bütçesinde bu sene tevlit edeceği masraf miktarı; 12 000 kişi iaşe edilmekte olduğu
na ve bir öğün yemeğin vasati maliyet fiyatı da 50 elli kuruş olarak tesbit edilmiş bulunduğuna 
göre 2 160 000 lira olması ieabederse de münhaller ve muhtelif sebeplerle yukarıda sayılı hizmetleri 
fiilen ifa etmiyenler için iaşe masrafı tabii bahis mevzuu olamıyacağmdan bunlara mukabil 160 000 
lira noksaniyle iki milyon lira istenmektedir. 

Fasıl : 5 - Madde : 11 
4306 sayılı kanun mucibince verilecek giyim eşyası bedeli.ve bilûmum masrafları 

4306 sayılı kanun mucibince bir defaya mahsus olmak üzere Hükümetçe memur ve müstahdemle
rin kendilerine ve eşjlerine verilmesi kabul buyurulmuş olan giyim eşyası bedeliyle masraflarından 
mütebaki kalan miktarın karşılığı olarak 500 000 lira, 1943 malî yılı bütçesinde bu tertipten tahsi
sat olarak vazedilmiş ve aynı malî yıl içinde bu miktar tahsisatın tamamen istimali tabii bulunmuş ol
duğundan bu sene bütçesinde mezkûr madde tay ve tahsisatı tenzil edilmiştir. 

Fasıl : 6 -
Tahmil ve tahliye ücret ve masrafları 

Limanlarda gemilerden hamulenin deniz vasıtalarına aktarması ve bu vasıtalardan gemilere yük-
letilmesi ve demiryolu şebekesi üzerinde ticari eşyanın istasyon ve ambarlardan vagonlara yükletil-
mesi ve vagonlardan boşaltılması için çalıştırılan ve kadro karşılığı olmıyan muvakkat amele ve ha
malların yevmiyeleriyle bu işlerin ihale suretiyle mütaahhitlere yaptırılması hallerinde ödenecek 
mebaliğ bu fasıl tahsisatından sarf ve mahsup edilmekte ve buna mukabil alâkalılardan alman li
man, rıhtım, hamaliye vesaire gibi ücretlerde ayrıca varidat bütçesindeki hususi tertibe irat kay
dedilmektedir. Geçen sene ihtiyacı için bu tertibe mütehavvil olmak kaydiyle 1 400 000 lira tahsisat 
mevzu bulunmakta ise de yapılan fiili masraflar 3 817 965 liraya yükselmiş olduğundan bu sene 
için bu tahsisat zaruri olarak 2 350 000 lira fazlaşiyle teklif olunmaktadır. Bu nevi masrafların 
artmasına başlıca sebep, gerek bu hizmetlerin idarece yapılması ve gerekse mütaahhide yaptırılması 
hâlinde çalıştırılan amele ve hamal yevmiyelerinin ahvali hazıra dolayısiyle devamlı bir şekilde yük
selmekte olmasıdır. Yükselen bu yevmiyelerin tevlit eylediği masrafları karşılamak üzere Devlet De
miryolları idaresi alâkalılardan almakta olduğu liman, rıhtım ve hamaliye gibi ücretlerin tarife 
vahitlerini masrafları koruyabilecek bir hadde çıkarmak mecburiyeti bulunmaktadır. Bu itibarla 
geçen seneki iş hacmi esas tutularak ona göre tahsisat teklif olunmuştur. 

Bap 2 - Şahsa ait ohnıyan masraflar 
^ _ - - - - - Fasıl : 7 - Madde 1 

Matbu evrak, kırtasiye ve mecmua bedeli ile Demiryolları dergisine yardım 
Bu tertip için geçen sene kabul buyurulan miktarın aynı olmak üzere 455 000 lira tahsisat tek

lif olunmaktadır. Devlet Demiryolları ve Limanları idaresinin bilûmum teşkilâtında kullanılmak
ta olan matbu evrak ve kırtasiye masrafı fiyatların yükselmiş ve yükselmekte bulunmuş olmasına 
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rağmen icabeden tasarruf tedbirleri alınmak suretiyle ihtiyaçların bu fasla mevzu tansisatiyle 
teminine çalışılacaktır. 
: '*' '••• ' Fasıl : 7 - Madde 2 

Binaların muharrik ve müteharrik edevatın tenvir, teshin, mahrukat, yağ ve sair müstehlek 
mevat masraflan 

Devlet Demiryolları ve Limanları idaresinin en mühim ihtiyaçlarından olan kömür ve yağ gi
bi müstehlek madde sarfiyatı bu tertipten karşılanmaktadır. 

Ereğli Havzasından alınan kömürler tamamen demiryollarının istediği evsafta teslim edileme
mekte ve bir kısmını tüvenan kömürü teşkil etmekte olduğundan bu müessesenin 
lokomotifleriyle atelyelerinde ve sair tesisatında sarf edeceği kömürlerden 360 000 to

nu Ereğli ve mütebaki elli bin tonuna tekabül eden miktarı yani 100 000 to
nu da linyit kömürü olarak alınması icabetm ektedir. Bü miktarlardan daha fazla Ereğli ve 
linyit teslim edildiği takdirde bir miktar stok yapılması imkânı hâsıl olacaktır. Gerek yukarı
da sözü geçen kömür ve gerekse idare hizmet binalarında sarf edilecek kok kömürü ile muharrik 
ve müteharrik edeVat için kullanılan sürşof ve rezidü yağları ve sair müstehlek malzeme ihtiya
cım karşılamak üzere bu madde hasılatı 25 000 000 lira olarak teklif olunmuştur. 

Şu suretle bu tertipten yapılacak masraflar munzam tahsisat dâhil olduğu halde geçen seneye. 
nazaran 3 095 460 lira miktarında tezayüt göstermesi yukarıda mucip sebepleriyle izah edildi
ği veçhile kömür sarfiyatının artmasından ve diğer müstehlek malzeme fiyatlarının yükselmiş bulun
masından ileri gelmektedir. 

Fasıl : 7 - Madde 3 
Bilet matbaası müstahdemleri ücret ve yevmiyeleri 

Bu madde tahsisatı bilet tabi işlerinde istihdam edilen işçilere ait ücret ye yevmiyelerinin kar
şılığı olmak üzere geçen senenin aynı teklif olunmuştur. 

' Fasıl : 8 - Madde : 1 
Demirbaş eşyanın bakım ve tecdidi 

Devlet Demiryolları ve Limanları İdaresinin elinde bulunan servet ve kıymetlerin hüsnü .halde 
bulundurulması ve idamesi için yapılmakta olan bakım masrafları ile normal ömürlerini ikmal eden
lerin yenilenmesi masıraflan karşılığı olarak bu tertip için geçen seneye nazaran 68 660 lira mik
tarında bir fazla tahsisat istenmektedir. Bu gibi kıymetlerin günden güne yıpranmakta ve yerlerine 
de yenilerinin ahvali hâzıra dolayısiyle Avrupa 'dan tedarik ve celbine imkân bulunamamakta oldu
ğundan mevcutlarından fazla yıpranmış ve hattâ istimal mevkiinden kaldırılmış olanların bile isti
fadeli bir hale ifrağı ve istifade edilmelerine katî imkân bulunmayanların da yerlerine yenilerinin 
ikamesi zaruretinden ileri gelmektedir. 

Fasıl : 8 - Madde : 2 ^ 1 _ _ . 
Üsıt yapının bakım ve tecdidi 

Ray, travers ye küçük aksamı ile makaslar ve halâstan müteşekkil bulunan üst yapının bakımı 
ile tecdit masraflarının karşılığı bu tertibe verilen tahsisattan temin edilmekte ve mahiyeti itibariyle 
el emeği ve malzemeden mürekkep bulunmaktadır, önümüzdeki yıl içinde yapılaeak olan bu gibi 
masrafların hangi hizmetlere taallûk etmekte olduğu ve bu hizmetlerin nevilerine göre her birinin 
istilzam eyliyeeeği masraf miktarı aşağıda gösterilmiştir. Geçen sene bu tertibe mevzu tahsisat el eme
ği ve malzeme fiyatlarının yükselmesi dolayısiyle ihtiyaca kâfi gelmediğinden munzam tahsisat is
tihsaline lüzum hâsıl olmuş ve neticede bu madde tahsisatı 16-117 000 liraya iblâğ edilmiş ise de bu 
sene yapılacak iş programı mucibince tamirat için lüzumu olan 115 000 normal, 5 000 makas, 5 000 
köprü 2 000 dar hat traversinin temini zaruri bulunduğundan yalnız bunların bedeli 2 175 000 lira 
tutmakta olması ve 1943 yılında 7 - 8 liraya mal olan bir traversin 1944 yılında asgari 15 liraya te
darik edilebileceği anlaşılmış bulunması itibariyle mezkûr tahsisatın kifayet etmiyeceği tabiidir. Bü-
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ila lû kilometrelik yoİ ferş malzemesi karşılığı da ilâve edilmek suretiyle İ944 malî yılı için bu ter
tibe alman munzam tahsisat dahil olduğu halde 2 533 000 lira fazlasiyle 18 650 000 lira talep edil
mekte bulunmuştur. 

Ahşap traversle inşa edilmiş olan yeni hatların traverslerinin yenilenmesine mecburiyet bulun
makta olduğundan önümüzdeki yıl başlıyacak plan bu ameliyeye mütaakıp yıllarda da devam olu
nacaktır. 

Binâenaleyh, geçen sene yeni hatlarda mevzuu bahis bulunmıyan traversi tecdidi 'işinin bu seneki • 
yol malzemesi ihtiyacını arttırmış olması itibariyle bu nevi masrafın da artmasını zaruri kılmaktadır. 

Yol çavuş, çavuş muavini ve bekçi ücretleri 
Yol amelesi ücretleri 
Yol müstehlek malzemesi 
Travers 
Balast 
Yol alât ve .edevatının tamir ve tecdidi 
Kar siperleri inşaatı 
İnşaata verilecek bakım masrafı < ' . ' • • ' ; ' ' 
Yarma, imlâ, debuşe ve kar temizliği 
Fevkalâde hâdiseler masrafı 
Yol personeline ve ailesi efradına verilecek beş liralık zamlar 
îaşe masrafları 

1 935 600 
8 322 355 

750 000 
1 500 000 
2 280 000 

350 000 
250 000 

7 200 
1 120 000 

350 000 
840 000 
944 845 

Yekûn 18 650 000 

~ ; V Fasıl : 8 - Madde : 3 > ' 
Mebani ve diğer tesisatın bakım ve tecdidi (Elktrikli ve elektriksiz işaretler silolar, liman, rıhtım, 

iskele, menderek masrafları dâhil) 
Demiryolu şebekesi üzerinde mevcut bilûmum mebani, sınai, tesisat, tüneller, köprüler, viya

dükler, menfezler, vagon kantarları, döner köprüler, telgraf hatları, limanlar iskelelerle sair 
tesisatın bakım ve tecdidi işleri dolayısiyle yapılacak masraflar bu tertipten karşılanacaktır. 

Zelzeleler yüzünden demiryollarının yukarıda tadat olunan tesisatında ehemmiyetli hasarlar vu
kua gelmiş olduğundan bunlar esaslı bir surette tamire muhtaç bir durumda bulunmaktadır. Sey
rüsefer emniyetinin temini bakımından demiryollarının en mühim hizmetlerinden birini teşkil 
eden sınai tesisatın bakım ve tecdidi işleri için ica beden tedbirlerin zamanında alınması zaruri görül
mekte olduğundan gerek zelzele sebebiyle husule gelen hasarların tamiri ve gerekse limanların tah
mil ettiği külfetler sebebiyle bu tertip için bu sene 5 500 000 lira tahsisat teklif edilmektedir. 

Fasıl: 8 -Madde: 4 
Muharrik ve müteharrik edevatın bakım ve tecdidi 

Devlet Demiryolları ve limanları idaresinin sermaye unsurlarından en mühimmini teşkil eylemek
te bulunan muharrik ve müteharrik edevatın bakım ve tecdidi masrafları bu tertibe verilen tahsisatla 
karşılanmaktadır. Bu masrafları tevlit eyleyen hizmet mahiyeti itibariyle edevatın büyük, orta, 
cari tamirleriyle tabii ömürlerini ikmal etmiş bulunan herhangi bir kıymetin tamamen amorti edilerek 
aynı kiymete muâdil olmakpartiyle yenisinin yerine ikamesi prensibine göre yapılacak tecdit işlerinden 
ibaret olup malzeme ve elemeğinden teşekkül etmektedir. 

1943 malî yılında olduğu gibi bu yılda da 22 0Ö0 000 tren kilometre yapılacağı nazara alınarak 
ona göre bütçe masrafları tahmin edilmiş bulunmaktadır. Geçen sene tren kilometresiyle lokomotif 
kilometresi arasındaki nispet her ne kadar 1,42 tahmin edilmiş ise de hakikî vavziyete göre bu farkın 
1,50 nispetinde olüdğu görülmüştür. Şu hale göre: 
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22 000 000 X 1,50 = 33 000 000 lokomatif kilometresine tekabül etmektedir. Büyük vev orta ta

mir görecek makineler için vasati olarak 60 000 kilometre hesabiyle makine adedi 33 000 000/60 000 
= 550 beş yüz elli adedi bulacak ve bunun 480 ni. büyük ye 70 adedi de orta tamir görecektir. Hali
hazır vaziyet dolayısiyle malzeme ve elemeği fiyatlarındaki yükseliş lokomotif ve vagon ba
kım maliyet masraflarını da yükseltmekte olduğundan bu idarenin cer hizmetlerini gören atelyeleri de 
geçen sene olduğu gibi 1944 yılında da fazla mesai yaptırmak ve çift ekip çalıştırmak suretiyle 
randımanın aynen devamı temin olunacaktır. Ayrıca 950 yolcu ve servis vagoniyle (6 000) aded 
yük vagonu tamir edilecek ve Mudanya - Bursa hattı lokomotif ve vagon tamiratı da 1943 yılında 
olduğu gibi devam edecektir. Motorlu trenlerin adedi artmış ve o nispette de mezkûr tren atelyesinin 
işi çoğalmış olduğundan masrafı da artacaktır. Geçen sene bu tertipten alınan tahsisatın gerek 
edevat adedinin artması ve gerek se fiyatların tahavvül etmesi sebebiyle kifayet etmiyeceği anlaşıl
mış olduğundan 2 831 012 lira miktarında munzam tahsisat alınmasına zaruret hâsıl olmuştur. 
DemiryoUar edevat parkının bugünkü mevcudu muhafaza edemiyeceği ve bu yıl içinde bir kısım 
malzemenin daha ilâve olunması muhtemel bulunduğundan bu tertipten yapılacak masraflara kar
şılık olmak üzere 500 000 lira fazla istenmektedir.Fiyatların istikrar kesbetmemesi hâlinde masraf
ların yine munzam tahsisata ihtiyaç gösterecek şekilde artması tapii görünmektedir. 

Bu maddelerden yapılacak masrafların nevi ve mahiyetleri itibariyle miktarları aşağıda gösteril
miştir. 

Lokomotifin büyük tamir masrafı 480 X İ0 500 
' Lokomotifin orta tamir masrafı 70 X 5 000 

Atelye ve depolarda lokomotif lerin cari tamiratı 
Yolcu ve servis vagonlarının tamiri 950 X 1 310 
Yük vagonunun tamiri 6 000 X 310 
Mudanya - Bursa hattı loko ve vagon tamiri 
Motorlu trenlerin tamiri 
Haydaruaşa - Ankara izmir ve Sirkeci elektrik 

santrallerinde lokomotif ve vagonlara yapılacak 
tamirat 

Atelye ve depolarda yolcu vagonlarının cari , 
tamiratı 

Atelye ve depolarda yük vagonlarının cari ta
miratı 

Depoların müteferrik masrafları 
• îşci ve ameleye verilecek yemek masrafı 

Yekûn 

Fasıl : 8 - Madde 5 
" Fidanlıklar ve ziraat işleri ücret .ve masrafları 

Parasız iaşe edilmekte olan memur ve müstahdemlerin gıda maddeleri ihtiyaçlarının bir kısmı 
idare arazisi ye fidanlıklarından istihsal edilmekte olan maddelerle karşılanmakta ve daha mü
sait şartlarla maledilmektedir. İstihsal için yapılacak masraflarla her türlü zayiat karşılığı ve bu 
işlerde çalıştırılan müstahdemlerin yevmiye ve ücretleri bu tertipten ödenmek üzere geçen sene 
alman tahsisatın aynı teklif edilmiştir. 

Fasıl : 8 - Madde 6 
Bilûmum deniz vasıtalarının bakım ve tecdidi 

Devlet Demiryolları ve limanları idaresinin 1943 malî yılı bütçesinde 8 nei faslın 3 nçü mad
desine mevzu tahsisattan karşılanmış bulunan liman deniz atelyeleri memur ve müstahdemleriyle 
işçilerinin ücretleri ve makineli, makinesiz deniz vasıtalarının bakım ve tecdit masrafları bu yıl 
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3 398 400 
1 244 500 
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70 000 

810 000 
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1 200 000 
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17 035 000 
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bütçesinde ve aynı fasıl dahilinde ayrı bir maddede gösterilmektedir. Demiryollarının nihayet 
bulduğu limanlar peyderpey Devlet Demiryolları idaresine devredilmekte olduğundan liman hiz
metlerinin istilzam eylediği masraflar da artmaktadır. Şu suretle liman vasıtaları masrafını kar
şılamak üzere 1944 malî yılı için 750 000 lira tahsisat istenmektedir. Geçen sene diğer tahsisa
tın ve bilûmum deniz vasıtalarmm bakım ve,tecdit masrafı karşılığı olarak sekizinci faslın üçün
cü maddesine munzam tahsisatla-birlikte alınmışolan tahsisat miktarı 5 626-000 liraya baliğ ol
muş olup ayrı ayrı maddelerde 624 000 lira fazfazlasiyle tahsisat talebinde bulunulmaktadır. 

Fasıl : 9 .- Madde 1 
Transit vagonlarının edevat tatili ve tamir ücreti ve kiralanacak vagonlarla lokomotiflerin 

ve deniz vasıtalarının kira bedeli 
Milletlerarası emtia ve eşya nakliyatı münasebetiyle Avrupa demiryolları idarelerinden memleketi

mize gönderilen vagonların tahliye ve tahmili için kaldıkları zamana münhasır olmak üzere tediyesi 
icabeden tatili edevat ücretiyle 8 . XI .- 1943 tarihinde yapılan bir kira mukavelenamesine müsteni
den Alman Devlet Demiryollarından alman 320 yük vagonu ve 43 lokomotifin kira bedeli karşılığı 
bu tertipten temin olunmaktadır. 

1943 malî yılı yansından sonra kiralanmış olan mezkûr vagon ve lokomotiflerin kira bedelinin te
diyesine zaruret hâsıl olması üzerine bu maddeye 838 000 lira munzam tahsisat alınmıştı. Mevzuuba-
his kira mukavelesinin 3 ncü maddesi mucibince 1944 takvim yılı sonunda Almanya'ya iadesi 
icabeden lokomotiflerin .son iki ayı kiradan istisna edilmiş olması itibariyle bunların 1944 malî 
yılı 5 ayı için kira bedeli hesap edilmiş ve ayrıca deniz vasıtaları kiralanması maksadiyle de bu 
tahsisat 1 270 ,000 lira olarak teklif olunmuştur. 

Fasıl : 9 -Madde : 2 
Semplon Ekspresi açığının Türkiye hissesi 

Semplon Ekspresinin muhtemel açıklarından ve trafik mümessil idaresi, olan Fransız Demiryolları 
Millî Şirketin temsil masraflarından Türkiye Devlet Demiryollarına isabet eden hissenin katiyetle 
tesbiti mümkün olamadığından bu madde tahsisatı geçen sene olduğu gibi aynen teklif olunmuştur. 

Fasıl : 9 - Madde : 3 '".""_..'.'!„ ... 1 _.. .. . ! 
Mücavir Demiryollarına verilen rödövanslar 

Memleketimizle hemhudut olan mücavir devletlerden Sovyet ve Frango Elenik Demiryollariyle 
Cenup Demiryolları arasındaki komşuluk münasebetlerini tanzim eden mukavelenamelerin hüküm
lerine göre tediyesi meşrut olan rödövanslar geçen sene olduğu gibi 8 000 lira olarak istenmiştir. 

Fasıl : 9 - Madde : 4 
Demiryolları ittihatları ve takas büroları idare ve temsil masrafları 

Beynelmilel demiryolu münakalâtını tanzim eden ve bu münasebatın doğurduğu alacak ve borç
lan tasfiye eden Demiryolu idareleri takas bürolarına iştirakimiz sebebiyle Milletlerarası kabul 
ve tanzim olunan anlaşma esaslan dahilinde tahakkuk eden borçların ödenmesine mahsus olan bu 
madde tahsisatı geçen sene gibi 6 000 lira olarak talep olunmuştur. 

Fasıl : 10 - Madde : 1 
:**''•' ?"*. . İrat getiren emlâkin resim ve vergileri 

Bu madde tahsisatı geçen sene kâfi geldiğinden bu yıl için de aynı miktarda istenilmiştir Esasen 
mütehavvil bir tahsisat olarak istimal olunmaktadır. 

Fasıl : 10-Madde :2 
Kazalar neticesinde ölenlerin vârislerine malûl kalanlara, gerek nakil esnasında ve gerek emanet 

odalanna tevdi olunduktan sonra hasar ve ziyaa uğnyan eşya sahiplerine verilecek tazminat 
4341 sayılı kanunla kabul edilen esaslar dairesinde zayi eşya sahiplerine, beyan edilen kıymet 

üzerinden tazminat verilmesi icabetmekte olduğundan gerek bu gibi ve gerekse ölen veya malûl ka-
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lanlara verilecek tazminat karşılığı olan bu madde tahsisatı geçen senenin ayni olarak .-200 000 lira 
teklif olunmaktadır. 

Fasıl : 10-Madde : 3 
1042 sayılı kanunun 43 ncü maddesi gereğince verilecek borçlar 

4306 sayılı kanun mucibince memur ve müstahdemlerin kendileriyle eşlerine gelirlerinin mikta
rına göre verilmesi kabul edilmiş olan giyim eşyası bedelinin bir kısmı 1942 map yılı bütçesinden 
ödenmiş ve geri kalan kısmının karşılığı olarak da 1943 malî yılı bütçesinin beşinci faslının on bi
rinci maddesine 500 000 lira tahsisat konulmuştu. Bu masraf senesi içinde tamamen tahakkuk etme
miş olduğundan Devlet Demiryolları ve Limanları Teşkilât ve vazifelerine dair olan 1042 sayılı ka
nunun 43 ncü maddesi, senesi geçtikten sonra üç sene zarfında tahakkuk eden düyunat tahakkuk et
tiği senenin bütçesine masraf kaydedilerek tesviye olunmasını âmir bulunmakta ise de bu masrafın 
bu suretle ödenebilmesi yine alâkalı tertibine tahsisat fe;onjiıl^ıa^iy|e mümkün olacağından bu mak
satla 1944 malî yılı içinde tahakkuk edecek bu nevi masrafları karşılamak üzere 250 000 lira tahsisat 
istenmektedir. 

Fasıl: 10 - Madde: 4 
Eski seneler borçları 

Devlet Demiryolları ve Limanları idaresinin Teşkilât ve vazifelerine dair 1042 sayılı kanunun 43 
ncü maddesi mevzuunun dışında kalan bazı borçların ödenmesine mahsus olan. bu ina4de tahsisatı 
bu hususta olan talepler nazarı dikkate alınmak suretiyle 1943 malî yılına nazaran 4 400 lira fazla-
siyle 412 400 lira olarak teklif olunmuştur. 

Fasıl: 10 - Madde: 5 
Reddiyat ve aidat 

Muhtelif seyahat acente ve büroları vasıtasiyle sattırılan biletlerin bedelleri üzerinden mukavele
nameleri mucibinee tediyesi meşmut komisyonlar, büyük ölçüde nakliyat yapanlara tenzilâtlı tarifele
rin koymuş olduğu esaslar dairesinde verilecek primlerle, aidatla istihdam edilecek memur ve müs
tahdemler istihkakının tediyesine ve bazan tarifelerin yanlış tatbikinden mütevellit reddiyata mahsus 
bu tahsisat mütehavvil olarak kullanılmaktadır. 

Fasıl : 10 - Madde : 6 
Devlet Demiryollarına intikal eden iskeleler varidatından mahallî belediye ve hususi idamelere tediyesi 

lâzımgelen hisseler 
Demiryollarının nihayet bulduğu limanlar ve iskeleler; peyderpey Devlet Demiryolları ve Li

manları idaresine devir ve intikal ettirilmekte olduğundan bu limanlarda bulunan iskelelerden ma
hallî belediye ve hususi idareler tarafından işletilmekte olanlarının diğer bir teşekküle devri halinde 
3004 sayılı kanunun beşinci maddesi mucibince bunların gayrisâfi gelirlerinden yüzde ~ otuz nispe
tinde belediye ve mahallî idarelere bir hisse verilmesi gerekmektedir. Bu kabîl tediyeleri yapmak 
üzere hususi bir tertip açılarak buraya tahsisat teklif olunmuştur. 

Fasıl : 11 - Madde : 1 -
Posta, telgraf ve telefon ücretleri 

Uzak merkezlerde bulunan teşkilât istasyonlariyle edevat tevzii işlerinin tesrii için seri muha
bere ve mükâleme vasıtalarından geniş ölçüde istifade edilmesi zaruri bulunmakta olduğundan bu 
hal telefon ücretlerinin artmasını intaç eylemekle beraber posta, telgraf ve telefon idaresinin ta
rifelerinde yaptığı değişiklik dolayısiyle yüzde otuz nispetinde mul^pere ücretleri ziyadeleşmiş 
olduğundan bu madde tahsisatı geçen seneye nazaran 25 000 lira fazla tahmin edilmiştir. 

•'•;-.-.;:/ •;'' --S-.-U Fas ı l : 11 .-Madde.: 2 ; 

İlân ücretleri .——• 
İdarî ve kanuni lüzum üzerine halkın ıttılaına arzedilmesi gereken ilân masraflarını karşılamak 

üzere bu madde tahsisatı geçen senekinin aynı olarak teklif olunmuştur. 

( S. Sayısı : X31) 
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Fasıl : 11 - Madde : 3 

Mahkeme masrafları ve serbest avukat ücretleri 
Bu madde tahsisatı geçen senenin aynı olarak teklif edilmiştir. 

Fasıl : 11 - Madde : 4 
Faiz, acyo ve akçe farkları 

Milletlerarası nakliyatın icaplarından doğan idare borçlarının tesviyesi için bankalara veril
mekte olan komisyon ve eyyamı müteehhire faizi ile elde bulunan esham ve tahvilât gibi menkul 
kiymetlerin terhini suretiyle para istikraz veya bunların iskontosundan mütevellit masrafları kar
şılamak üzere bu madde tahsisatı geçen seneye nazaran 35 000 lira fazla tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 1 1 - Madde : 5 
Bilûmum sigorta ücret ve sermayesi 

Şebekemizin muhtelif mahallerinde sigorta edilecek kiymetlerin geçen seneye nazaran artmış ol
masına binaen bu madde tahsisatı 30 000 lira fazlasiyle iki yüz bin lira olarak teklif olunmaktadır. 

Fasıl : 11 - Madde : 6 
Temsil masrafları 

idaremizin diğer müessesat ve teşkilâtla temas ve münasebetlerinden mütevellit temsil masrafları 
için geçen sene kabuL buyurulan tahsisat aynen istenmektedir. 

Fasıl : 11 - Madde : 7 . 
Beynelmilel demiryolu teşekkül ve kongrelerine iştirak masrafı 

Beynelmilel demiryolu kongre ve teşekküllerine idaremizi temsilen iştirak edecek memurların 
masraflarına karşılık olan bu madde tahsisatı geçen sene kabul buyurulan miktarda istenmektedir. 

Fasıl : 11 - Madde : 8 
Pasif korunma tertibatı masrafları 

. Bu madde tahsisatı geçen senenin aynı olarak istenmektedir. 

Fasıl : 11 - Madde : 9 
Binalar icarı 

İdarece büro ve sair hizmet evi olarak kira] an masında zaruret bulunan mebani kiralarının bu 
sene 16 200 lira fazla tutacağı tahmin edilmektedir. Bu fazlalık limanlardan alınan icara bağlı bina
larla bazı işletme teşkilâtımızın bulunduğu mahal1 erde idareye ait hizmet binalarının bulunmaması 
veya kifayet etmemesi dolayısiyle hariçten hizmet binası isticarına mecburiyet hâsıl olmasından ileri 
gelmektedir. 

Fasıl : 11 - Madde : 10 
Müteferrik masraflar (Misafir kabul masraflariyle idareye mensup olmıyanlardan demiryolları için 

yararlıkları görülenlere verilecek mükâfat dâhil) 
Devlet Demiryolları ve Limanları idaresinin her sene bütçe kanunlariyle alınan salâhiyete müs

teniden Türk topraklan haricinde bulunan demiryol kısımlarında vazife gören bir kısım memur ve 
müstahdemlerimizle hastaneler başhekimlerinin ücretlerine ilâveten verilen tahsisat, Cumhuriyet 
bayramlarının yıl dönümünü tesit masrafları, misafir kabul, kuşat resmi masrafları, idare memur
larının içmekte olduğu su paralan, yatakhaneler, servis vagonları çamaşırlarının yıkanma masraf
ları/tercüme; abone bedelleriyle fotoğraf ve matbu mevkuteler ve izmir fuarına iştirak masrafları, 
vazife icabı .olarak şehir dâhili yapılan nakliyatın otomobil, araba, otobüs ücretleri, evrakı müsbite-
nin nakil masrafları, hariçten mubayaasına zaruret bulunan takvim bedelleri ve mahiyeti itibariyle 
diğer maddeler mevzuuna girmeyen sair masrafları ihtiva eden bu madde tahsisatı, limanların ida
reye raptı ve malzeme fiyatlarının yükselmesi üzerine geçen seneye nazaran 32 000 lira fazlasiyle 
teklifine zaruret hâsıl olmuştur. 

( S. Sayısı : 131) 
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Fasıl : 11 - Madde 11 V 
Gayri melhuz masraflar 

Mahiyet ve miktarlarının bütçenin tanzimi sarasında tâyinine imkân bulunmamakla beraber se
ne içinde zuhuru muhtemel masraflarla Umumî Muhasebe kanununun 39 ncu maddesinin ikinci 
fıkrası gereğince mahkeme ilâmına müstenit borçların alâkalı tertibinde tahsisatı bulunmaması ve
ya bu tertiplere münakale imkânının olamaması hâlinde bu maddeden ödenebilmesi için geçen se
ne kabul buyurulan tahsisat bu sene de aynen teklif edilmiştir. . 

Kısım : 2 

Fasıl : 12 
Satın alman demiryol ve limanların senelik faiz ve itfası karşılıkları 

Hususi kanunları mucibince mubayaa olunan demiryol ve liman şirketlerinin »mukavelenamele
rinde tâyin edilen senelik taksitleri bu fasıl tahsisatından ödenmektedir. Bu sene ödenecek miktar 
aşağıda gösterilmiştir. 

Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana demiryolları • 
ile Haydarpaşa limanı ve Şark Demiryollarının 
bir senelik taksiti isviçre Fr. 11.059.009.09 V 3.26 = 3.392.334.08 

İzmir - Kasaba ve temdidi demiryolu şirketinin 
senelik taksiti Fransız Fr. 12.665.000.00 -f- sabit = 319.823.20 

Aydın demiryolu şirketinin senelik taksiti Sterlin 146.440/-/- X 524 = 767.345.60 
Emarjman 

Anadolu, Mersin - Tarsus - Adana demiryolla- . 
rı ile Haydarpaşa Liman Şirketinin emarjman mas
rafları 10 000 

Aydın demiryolu şirketinin- emarjman masraf
ları 5 000 

Şark Demiryolu şirketinin emarjman masrafları 2 850 
i 

1% 850 17 850.00 

4 497 352.88 
Muhtemel kur farkları ve sair masraflar 100 647.12 

4 598 000.00 

Kısım : 3 
Yeni inşaat ve servet tezayütleri 

Fasıl :13 
Demirbaş tezyidi 

Devlet Demiryolları ve limanları idaresinin sermaye ve servetlerini teşkil eden kıymetlerden de
mirbaş eşya, alât re edevat her sene bütçesine konulan tahsisat ile peyderpey tedarik edilerek bu 
kıymetlere ilâve edilmekte ve bu suretle idare serveti günden güne artmaktadır. Bu sene bu tertip
ten yapılacak masraflar için geçen seneye nazaran bir buçuk milyon lira noksaniyle tahsisat talep 
edilmektedir. 1943 malî yılı bütçesinde bu tertibe mevzu bulunan tahsisatın dört milyon lirası Sivas 
atelyesinin lüzumlu tesisatı ile tevsi ve takviyesi için satın alınacak takım ve tezgâhlar bedeline 
karşılık tutulmuştur. 

Ahvali hazıra dolayısiyle bu malzemeden bir kısmının siparişine ancak imkân hâsıl olmuş bulun
duğu ve teslimatı da 1944 malî yılı içinde vâki olacağı cihetle önümüzdeki malî yıl içinde ödenecek 
miktarı karşılamak üzere kâfi tahsisat alıkonulmuştur. 
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Bu tahsisat ihtiyacın ehemmiyet ve miktarına göre şu suretle tevzi edilecektir. 

2 500 000 
200 000 
252 885 
100 000 
5 000 

530 104 
256 345 
10 000 

147 484 
• 56 500 

22 551 
69 131 

4 150 000 

Sivas atelyeM tezgâhları tâfeiih t e teçhizatı 
Dikimevi içM dikiş makineleri vesaire 
Vâğoh îîîtipmba ve sfey^âi4 telgraf riıalnnefs'i, yatakhaneler için karyola ve teferruatı 
Hâ^tahâneler ve sıhhat leşfciîâtı için 
Meslek Oikuluna 
Atelye ve depolarla cer servisleri ihtiyacına kargılık 
Yol servisi için 
Mersin ve İskenderun limanları 
Tesellüm şef lifine IÜziım öîân lâBöratuvâr vesâir âlât ve edevat ile malzeme dâire-
siniîi âîger demirbaş e ^ â ihtiyâcı için 
Mâtbââ atefyesi tesisatının fefsii 
İşletmeler ihtiyacı 
Merkez daireleri için 

Fasıl : 14 - Madde : 1 
Muhtelif yeıii inşaat, tesisat ve istimlâk masrafları 

Gerefe şirketlerden satıh alman hatların noksan veya değiştirilmesi gereken tesisatını ikmal etmek 
ve gerekse yeni inşa edilen hatların tamamlayıcı tesis ve inşa ihtiyaçlarını karşılamak üzere tespit 
edilen program mucibince bu yıl yapılacak muhtelif işler için üç milyon lira tahssata ihtiyaç Vardır. 

Fasıl : 14 - Madde : 2 
Fidanlıklarda yapılacak muhtelif inşaat ve tesisat 

Fidanlıklar ve ziraat işleri için bu sene yapılması lüzumlu olan lojmanlarla fidelerin muhafa
zasına mahsus serler vücûde getirilmesi için bu sene için de yapılacak masraflara karşılık olarak 
gecen sene olduğu gibi (50 000) lira tesisat teklif olunmaktadır. 

Fasıl : 15 
3247 ve 3319 sayılı kanunlar mucibince mubayaa edilecek muharrik ve müteharrik edevat bedeliy

le gümrük resmi ve sair masraflar 
Mezkûr kânunlarla verilen mubayaa salâhiyetlerine istinaden valö ile akdedilmiş bulunan mu

kavelename mucibince 1942 ve 1943 malî yılları içinde teslim edilemeyen altı adet motorlu tre
nin 19İ4 yılında teslimi teahhüt edildiğinden bunların bedeli ile gümrük, sigorta masraflarına 
karşılık olarak (900 000) lira tahsisat teklif olunmuştur. 

Fasıl : 16 - Madde : 1 
3980 sayılı kanun mucibinee mubayaa edilecek muharrik ve müteharrik edevat bedeli ile sair 

masrafları 
Frânstzlar hesabına İngiltere'de imâl edilen 650 yük vagonu için akdedilen mukaveleye tevfi

kan idarece ödenmesi lâzım gelen ve siparişin mütebaki kısmını teşkil eden yüz yük vagonundan 
1943 malî yılı içinde 9 âdedi gelmiş ve geri kalan 91 vagonun 1944 yılında geleceği tahmin edil
mekte bulunmuş olduğundan bu vagonlar bedelinin yüzde kırkı ile sair masraflarını karşılamak 
üzere (227 500) lira tahsisata ihtiyaç vardır. 

Fasıl : 16 - Madde : 2 
3980 sayılı kanunun üçüncü maddesi mucibince istimal edilecek kredinin itfa ve faiz karşılığı 

Yukarıdaki maddede mevzuubahis muharrik ve müteharrik edevat bedeli olarak İngiliz kredi
sinden ödenipte önümüzdeki yıl içindeki tediyesi icabeden hazine bonolarının faiz ve itfa karşılı
ğını teşkil eden (510 000) lira tahsisat teklif olunmuştur. 
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Fasıl : 17 - Madde : 1 

4515 sayılı kanun gereğince girişilecek taahhütlere mukabil verilecek bonoların itfa ve faiz karşılığı 
Mezkûr kanunun birinci maddesinde tadat edilen hizmetlerin ifa ve muktazi malzemenin tedarik 

ve mubayaası için girişilecek taahhütlere mukabil Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî idaresi 
tarafından mütaâhhitlere verilecek bonolardan 1944 malî yılı içinde ödenecek olanlarının itfa ve faiz 
karşılığı olarak 7 000 000 lira teklif edilmektedir. 

Fasıl : 17 - Madde : 2 
Gümrük resmi ve muamele vergisi karşılığı 

Yukarıki maddede yazılı taahhütlere istinadenyabancı memleketlerden getirtilecek eşyadan 1944 
malî yılı içinde memleketimize ithal edilecek olan kısmına tererrüp eden gümrük resmi ile muamele 
vergisinin dörtte birine isabet ,eden miktar olup bu tertibe tahsisat olarak istenmektedir. 

Kısım : 4 
Trabzon - îran otobüs ve kamyon işletmesi masrafları 

Fasıl : 18 - Madde : 1 
Ücret ve yevmiyeler 

4187 sayılı kanunla yüklenen mükellefiyetler karşılığı da dâhil olduğu halde işletmenin personel 
ücret ve yevmiyeleri 119 710 lira tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 18 - Madde : 2 
Sair umumî masraflar 

Transit işletmesinin umumî masraflariyle personelin iaşe masrafları karşılığı olarak bu madde ile 
200 000 lira tahsisat istenmektedir. 

Fasıl : 19 
1715 sayılı kanunun sekizinci maddesi mucibince Cumhuriyet Merkez Bankasına verilecek itfa 

karşılığı 
Devlet Demiryolları ve Limanları idaresinin bütçe masraflarının tezayütdü nispetinde artan 

Cumhuriyet Merkez Bankası yüzde bir itfa karşılığı olarak bu yıl ödenmesi icabeden miktar 237 604 
lira fazlasiyle 1 287 108 liraya baliğ olmaktadır. 

Bütçe varidat kısmı mucip sebepleri 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşleme Umum Müdürlüğü (teşkilât ve vazifelerine dair 
1042 sayılı kanunun 2 nci maddesi mucibince) mülhak bir bütçe ile idare olunduğu ve mülhak 
bütçelerin sarfiyatı muvazenei umumiye haricinde hususî varidatla temin edileceği cihetle bütçe
nin ihzarında, varidat meıibalarmın ve bu. menbalardan elde olunacak gelirin tasavvur edilen 
masraflar için istenen tahsisata tekabül edip etmiyeceğinin tetkiki ve buna nazaran icap eden 
tedbirlerin ittihazı zarurî bulunuyor. 

Tesisatın vaziyetine, muharrik ve müteharrik edevatın mevcuduna göre yapılabilecek olan 
tren kilometrenin istilzam ettiği bilcümle işletme masrafları ile beraber idare; elinde bulundur
duğu büyük millî servetin devam ve bakası için lüzumlu olan bakım ve tecditlerle işletme inki
şaflarının icap ettirdiği masrafları yapmak, müstehlek ve yedek malzeme ve demirbaş eşyanın 
temin ve tedarikindeki yahut tecdit ve tezyidine ihtiyaç görülen muharrik ve müteharrik edeva
tın mubayaasındaki, bilhassa bu malzemenin dış piyasalarda aranması mecburiyetinden mütevellit 
müşkülleri gözönünde bulundurarak stok tezyidine gayret etmekle mükelleftir. Yapılacak mas
rafları ifa edilen hizmet mukabilinde alınacak mebaliğle karşılamak , başka bir ifade ile mas
raf ve varidat arasındaki tevazünü gözden kaçırmamak müessesenin başlıca vazifelerinden biri
ni' teşkil eder. Varidat ve masraf arasındaki tevazünün temin ve muhafazasından başka gelirin 
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yapılan masrafları dolayısiyle vukubulan tediyeleri tamamiyle karşılayabilecek bir hadde olması 
yani kasa ve banka mevcudu bakımından da idarenin müsbet bir naktî duruma sahip bulunması 
lâzımdır. Bu durum, stok tezyidi ve yeni malzeme mubayaası imkânlarının hüsnü istimal edile
bilmesi için ilk şarttır. Binaenaleyh varidatın yalnız senelik işletme masraflarını karşılaması de
ğil , aynı zamanda stok malzeme teminine de müsait olabilecek hadde varması icap eder. Ancak 
bu kabil imkânların ne dereceye kadar tahakkuk edeceği bidayetten tahmin edilebileceğinden 
bütçenin ihzarında esas itibariyle mubayaa selâhiyeti üzerinde durmak ve ileride doğacak im
kânlara göre de tediyat ve tahsilat arasındaki nispeti idare lehine tadil için yine varidat men-
baları üzerinde gerekli tedbirlere müracaat eylemek doğru olur. 

Bütçe, tevazünü bozulduğu yani işletme varidatı işletme masraflarını kapatamadığı müddet
çe açık kalan miktarın devlet bütçesinden ikmâl olunacağı 1042 sayılı teşkilât kanununun 51 nci 
maddesinde tasrih edilmiştir. Devlet Demiryolları gibi âmme hizmeti görmekle beraber iktisadî 
karekteri haiz olan bir müesesenin bütçe açığı vermesi için ya rekabet ve iş kifayetsizliği sebebiyle 
tesisat ve vesaiti nispetinde faaliyette bulunmaması yahut gördüğü hizmetin maliyeti dununda ka
lan tarifelerle çalışmış olması lâzımdır. Rekabet tesirlerinden tamamen uzak bir şekilde karada
ki yolcu ve eşya nakliyatının en büyük müteahhitliğini ifa eden demiryollarımız için, bilhassa 
bu günün şartları dâhilinde, iş noksanı bahis mevzuu değildir. Müessesenin nakliyat hacmi, na
kil kapasitesinin en yüksek haddine çıkarılmış olmak itibariyle bütçe masraflarına tekabül 
etmesi gerekli bulunan varidat üzerinde yalnız hizmet maliyeti ve bu maliyete göre tesbiti icap 
eden tarifeler bakımından tevakkuf etmelidir. 

Devlet Demiryolları, ifa ettiği hizmetlere ait tarifeleri tesbit ederken işletme masraflarını Dev
let Hazinesine yük olmaksızın karşılama ve büyük bir millî servet demek olan tesisat kıymetlerini 
hüsnü halde muhafaza ve idame endişelerinden mülhem bulunuyor. Filhakika Devlet, bir şirket ida
resinin sermayedarlarına vermesi tabii olan kârdan sermayedar sıfatiyle ve hizmetin âmme menfa
atleri için yapılmakta olması bakımından sarfınazar etse bile nakil maliyeti dununda kalacak 
bir faaliyete rıza gösteremez. Aksi halde yapılacak hizmet Hetme bütçelerinde Hazirie tarafından ka
panması ieabeden açıklar verecektir ki bu açıklar Devlete yeni varidat bulmak, başka bir ifade ile, va
tandaşlara maddi külfetler tahmil etmek gibi neticeler doğurur. 

İşletme masraflarının artışı karşısıında idare, umumî iktisadiyat üzerinde menfi tesirler yapabi
lecek tarife tezyitlerinden daima kaçınmış, günün şartlarına göre makul ve haklı sayılacak ve malik 
olduğu inhisarcı duruma göre kolayca tahakkuk edebilecek bir kâr teminine asla teşebbüs etmeksizin 
yalnız işletme ve tesisatı idame masraflarını karşılayabilen bir varidat elde etmekle iktifa eylemiştir. 
Aşağıda hulasaten arzolunan son bir senelik tarife değişiklikleri bu ana prensipten mülhem bulunu
yor. Büyük millî menfaatlerin vikayesi için Devlet Demiryollarının bir kısım nakliyatı maliyet du
nunda kalan tarifelerle ifa etmekte olduğu malûmdur. Bu kabîl tarifeler üzerinde yapılan tadilâtta 
yine nakil maliyeti dununda kaimmiş,, nakil malitinin üzerindeki ücretlerle taşınan maddelere ait 
tarifelerin de umumî hayata olan tesirleri gözden kaçırılmamıştır 1944 malî yılı varidatına ait mu
hammen rakamları da bu ana prensibe göre tahlil ve mütalâa etmek icabeder. Beynelmilel şartların 
iktisadi bünyemiz üzerinde hâsıl ettiği tesirler, 12 aylık bir işletme devresinin varidatını evvelki se
nelerin varidat vasatilerini ele almak suretiyle tahmine müsait olmadığından 1944 malî yılı muham-
menatma en yakın aylar varidatı esas ittihaz edilmiştir. Varidat rakamlarının ve lüzumundan fazla b?r 
ihtiyatkârlıkla küçültülmesi ne de fazla nikbin muhammenata yer verilmesi muvafık olur. Evvelemirde 
içinde bulunduğumuz malî yılın ilk 6 aylık rakamlarına göre sene sonuna kadar elde edilmesi muhtemel 
varidatı nazarı itibara almak ve önümüzdeki malî yıl tahminlerinde bu rakamlardan istifade etmek 
bütçe tahminlerinin samimiliği bakımından tek doğru yol olarak görünmektedir. 1943 ma]î yılının 
ilk altı ayı içinde elde edilen varidat miktarları şunlardır: 
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Varidatın nev'i 6 aylık gelir miktarları 

Lira 

Yolcu 19738 037 
Bagaj ' 504 249 
Mesajeri 458 293,• 
Seyrüseri 3 286 934 
Seyrühafif 30 955 395 
Muhtelif hâsılat 1 953 393 
Haydarpaşa liman ve rıhtım gelirleri 1 135 361 
Derince liman gelirleri 239 307 
İskenderun limanı 431 344 
Mersin limanı 189 309 
iskeleler gelirleri 135 544 
Otobüs ve kamyon işletmesi 99 735 

Yekûn 59 126 901 
i, 

İşletmenin 2 nci 6 aylık devresinde elde edilen gelir umumiyetle birinci devredekinin biraz 
dununda kalmakta ise de bu sene kış aylarının bir kısım nakliyatta duraklamalar ve azalmalar 
husule getirmiyecek surette iyi ceryan etmiş olması ve son aylar zarfında bazı tarife tedbirleri
nin tatbikine geçilmiş bulunması 2 nci 6 aylık devrenin varidat bakımından daha verimsiz olmı-
yacağına delâlet etmektedir. 

1944 malî yılının aşağıda muhtelif varidat menbalarma göre tahlil edilen gelirinin, içinde 
bulunulan seneninkinin ayni olarak kabulü halinde varidat umumî yekûnu 120 milyon civarın
da bulunmak lâzımdır. Şu kadarki bir kısım tarife tedbirlerinin tatbikine son aylarda geçildiği 
için bu tedbirlerin varidat üzerinde müsbet tesirleri mahdut olmuştur. Yeni tarifelerin önümüz
deki bütün bir sene zarfında tatbik edileceği nazarı itibare alınırsa varidat umumî yekûnunun 
127 milyona varması tahmin edilebilir. Ancak, işletmenin zaruri icaplarına cevap verebilmek 
için 130 milyon liralık bir masraf bütçesi yapmak zorunda kalan idarenin varidat membaların
dan da buna tekabül edecek geliri elde etmek maksadiyle bazı tarife tedbirlerine müracaatı isa
betli görülmüş ve bu tedbirler neticesinde bütçe varidat yekûnunun 130 milyon liraya yüksele
ceği anlaşılmıştır. 

Tarife tedbirlerini işletme bütçesinde Hazine tarafından kapatılacak ve binnetice reperküsyo-
nu bütün vatandaşlar üzerinde hissedilecek bir açık husule gelmesine mahal bırakmıyacak şe
kilde ittihaz ve bu tedbirleri umumî iktisadiyat üzerinde enaz tesir edecek maddelere hasr ve kâr 
hadleri dâhilinde tutmağa itina eden Devlet Demiryollarının, 1944 malî yılının getireceği şart
lar hazır duruma göre yapılan tahminleri aştığı takdirde, âmme hizmetini devamlı ve emniyet
li olarak ifa edebilmek için yeni şartlara da bu yolda intibakı tabii bulunmuştur. 

Varidatın tahlili: 

Yolcu: 

1943 yolcu geliri, ilk altı aylık tahakkuka göre 37 000 000 liradır. Banliyöler hariç olmak 
üzere yolcu tarifelerine yapılması kabul edilen % 15 zam ve yataklı munzam ücret tarifesinin 
vereceği gelir fazlasiyle yolcu gelirleri bu miktarın 7 milyon lira fazlasiyle 44 000 000 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 
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Bagaj, mesajeri, seyriseri ve muhtelif hasılat: 

Bagaj, mesajeri, seyriseri ve muhtelif hasılat gelirleri bu senenin ilk altı aylık tahakkukları 
gözönünde tutularak: 

Bagaj geliri 200 000 lira fazlasiyle 1 000 000, 
Mesajeri geliri 250 000 lira fazlasiyle 950 000, 
Seyriseri geliri 1 800 000 lira fazlasiyle 6 300 000 ve 
Muhtelif hasılat geliri 2 750 000 lira fazlasiyle 3 500 000 lira olarak teşbit edilmiştir. 

1943 ilk altı aylık muhammehatı ile tahakkukları arasındaki fark sene içindeki tarife zamla-
rından mütevellittir. Muhtelif hasılat gelirlerindeki farkın yüksek olması tahmil ve tahliye tari
feleri emsalinin dış piyasaya uyabilmesi için 6,3 ten 20 ye çıkarılmasından ve idarece görülen 
müteferrik hizmetlerin artmasından ileri gelmektedir. , 

Se'yrihafif: 

1943 seyrihafif gelir, ilk altı aylık tahakkuka nazaran 62 000 000 liradır. Tarife zamlarının 
getireceği fazla gelir nazarı itibare alınarak 68 000 000 lira tahmin edilmiştir. 

Liman ve iskeleler: 

Liman ve iskele gelirlerinin tahmininde 1943 ilk 6 aylık tahakkuku esas tutulmuştur. İdaremize 
yeni devredilmiş olan Samsun limanı için 220 000 lira senelik varidat tahmin edilmiştir. 

Haydarpaşa liman gelirinin 1943 gelir muhammenatına nazaran bir mislinden fazla tahakkuku 
liman tarifesi emsalinin 5 den 10 a ve liman tahmil ve tahliye tarifesi emsalinin 5 den 20 ye çıka
rılmasından ileri belmektedir. 

Bu sene Mersin limanında tahmin edilen faaliyet olmadığından ilk 6 aylık varidat tahmin edilen
den 110 000 lira noksan olmuştur. Buna mukabil Derince limanında faaliyet artmış ve bu limanda 
tarife emsali 5 den 10 a ve tahmil ve tahliye tarifesi emsali 5 den 20 ye çıkarılmış olduğundan, ilk 
6 ayda 200 000 liraya yakın fazla varidat elde edilmiştir. 

Tarife zamları ve işlemesi idaremize yeni devredilen Samsun iskelelerinin varidatı da gözönünde 
tutularak iskeleler gelirleri 100 000 lira fazlasiyle 400 000 lira tahmin edilmiştir. 

Trabzon - î ran otobüs ve kamyon işletmesi tarifeleri bir misli arttırılmış olduğundan gelir bir 
misli fazlasiyle 200 000 lira tahmin edilmiştir. 

Sıhhiye tevkif atı ve mütenevvi gelirler: 

Mütenevvi gelir, ve memur kadrosunda mühim bir değişiklik olmadığından sıhhiye tevkif atı, bu 
seneninkinin ayni olarak mütekabilen 840 000 ve 530 000 lira tahmin edilmiştir. 

Tarife faaliyeti: 

Yolcu tarifeleri: 

1. Ankara, Haydarpaşa, Sirkeci ve izmir banliyölerinde tatbik edilmekte olan yolcu tarifesi, 
mahdut kazançlı memur, müstahdem ve işçiler hususi tenzilâtlı seyahat kartlariyle artış tesirinden 
hariç bırakılmak suretiyle 1 . I I . 1944 tarihinde muteber olmak üzere değiştirilmiştir. 

2. Esas tarifelerin nakil ücret emsalleri 1 • 8 . 1943 tarihinden itibaren (6,3) den (.10) a çıka
rılmıştır. Bu münasebetle, ecnebi memleketlerdeki fuarlara gidip dönecek yolcuların bu tarifeden 
% 30 tenzilâtlı olan ücretleriyle dahilî sergilere gidip dönecek yolcuların keza bu tarifeden % 50 
tenzilâtlı olan ücretleri artmıştır. 

Bu değişikliğin 4004 numaralı kanun mucibince esas tarifeden 1/3 ücretle seyahat eden (Asker, 
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jandarma ve polis mensupları) yolculara da 1 . XII . 1943 den itibaren tesir etmiştir. 

3. Ankara'da Cumhuriyet bayramında toplanacak ilmî kongrelerin üyelerine mahsus tenzilâtlı 
muvakkat bir tarife ihdas edilmiştir. Bu tarifeden tıp ve matbuat kongrelerinin üyeleri istifade 
etmiştir. " : _ v ' 

4. Mersin - Mamure - İskenderun mmtaka tarifesinin ücretleri 15 . 9 . 1943 tarihinden itibaren 
arttırılmıştır. . 

5. Hat üzerinde bir çok yerlerde henüz bir istasyon ve gişe masraflarını karşılamayacak vazi
yette bulunan köylerdeki halkın da seyahatlerini kolaylaştırmak için bu köylerde durdurulan tren
lere kabul olunacak yolculara mahsus 1 . XI . 1943 den muteber tenzilli yeni bir tarife ihdas edil
miştir. 

6. Ecnebi memleketlerden izmir Fuarma gelip dönecek yolculara, yurt dışına giden ve yurt 
dışından gelen yolculara mahsus ücretlerden % 50 tenzilâtlı olmak üzere ve 17 .* VIII . 1943 ta
rihinden muteber bir tarife yapılmıştır. 

7. Samsun - Çarşamba ve Mudanya - Bursahatlarında halkın demiryolu ile seyahatlerini teş
vik için evvelce fevkalâde tenzilât yapılmıştı. Bu tenzilli ücretler 15 . IX . 1943 tarihinden mute
ber olmak üzere arttırılmıştır. 

8. Erzurum hudut hatlarında tatbik edilen ücretler de 15 . IX . 1943 tarihinden muteber ol
mak üzere arttırılmıştır. . 

Eşya tarifesi : 1 .. 

1. 1 . Yi . . 1943 den itibaren beynelmilel eşya nakliyatına mahsus -bir tenzilli tarife ihdas 
edilmiştir. 

2. 1 . VII . 1943 den itibaren Türkiye - Irak doğru nakliyat tarifesi yapılmıştır. 

3. Esas tarifelerin nakil ücret emsalleri 6, 3 den 10 a çıkarılmış ve bazı maddelere ait hususi 
tarife ücretleri 1 . VIII . 1943 en itibaren arttırılmıştır. 

4. Hububat, kuru bakla, kuru bezelye, kuru böğrülce, kuru fasulya, mercimek ,nohut, zey
tin tanesi, sabun, tuz, bulgur, odun kömürü hariçolmak üzere parça halinde naklettirilen eşyanın 
ücretleri 1 . VHE . 1943 tarihinden itibaren % 58 nispetinde 'arttırılmıştır. 

5. îpek kozası, sigara> kıl, çöğen, pamuk, yün, yapağı, tiftik, deri, sisam, fıstık, zeytin ta
nesi, ay çiçeği tohumu, haşhaş tohumu, kendir ve keten tohumları, pamuk çiğidi, soya, aspir mad
deleri vagon tonajının yarası üzerinden ve işlenmemiş tütün, işlenmiş tütün tömbeki, her nevi 
kereste ve tahtalar, odun kömürü, rulo halinde gazete kâğıtları vagon tonajınm üçte ikisi üze
rinden ve miyankökü, boş fıçı, boş teneke, boş küfe, boş sandık vagon tonajının 1/3 ü üzerinden 
ücrete tabi tutulmak üzere tam vagonlara inhisar ettirilen umumî tenzilli tarifeye ithal edilmiş
tir. • , , , - ; : ' . ; "~"" " ','.'" '•' • _„_ . . , 

6. Kükürt, potas, göztaşı gibi zirai ilâçlar, ekmeklik ve yemlik hububat ve unları, zeytin 
küsbesi ve her nevi yağlı hububat küsbeleri, otobüs, tramvay, otomobil, suda, karada ve havada 

yolcu ve yük taşıyan bütün nakil vasıtaları hususi yolcu arabaları tam vagon şartma tabi ağır 
cisimler, mürsiUere ait sarnıçlı vagonlarla nakledilen mayiat, cenaze nakliyatı, ziraat aletleri ve 
ziraat makinaları, maddelerin emsale tabi ücretleri maktu ücrete kalbedilerek muhafaza olun
muştur. * 
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Ücretleri değişen diğer maddeler şunlardır : 

1 .VI I I . 1943 den itibaren: ' . ' - ' ' ' 

7. Perakende nakledilen ağır cisimler; 
8. Fidan ve fideler 
9. Memleket içi sergiler için nakledilen eşya; 
10. Memleket dışı sergiler için nakledilen eşya; 
11. Diğer demiryol idarelerinin idarî nakliyat eşyası; 
12. Gurupaj eşyası, Yapılmakta olan '% 15 tenzilât kaldırılmıştır. 

20 . I X . 1943 tarihinden itibaren : 
13. Mesajeri, (Seyriseri ile nakledilen parça eşya); 
14. Ot, saman, kuru mısır dalları, ağaç yaprakları, hububat sapları, hasırlar; 

1 . X . 1943 den itibaren: 
15. Kok ve her nevi maden kömürleri; 
16. Odun; 
17. Bira; 
18. Hayvan; • 
19. Krom; 
20. Maden cevherleri; 
21. Her nevi topraklar, çakıl taşı, kum, balast, somaki, mermer ve her nevi kiymetli taş parçaları; 

22. İçilecek âdi sular; 
23. Tuz, paçavra, çimento, toprak boya, ateş toprağı ateş tuğlası, ağaç kömürü (Bu maddeler 

yalnız tam vagon yükü eşyaya mahsus umumî tenzilli tarifeden istifade ettirilmek üzere hususi ten
zilli tarifesinden çıkarılmıştır; " 

24. İstasyonlarda kayıt muamelesi yaptırılmadan banliyö trenlerinde naklettirilen parça eşyalar; 

25. Palamut, çam kabuğu, mazı, keresteler; tXm l^v • 
26. Parke taşları, kireç, kiremit, tuğla, demiryolu dekovil malzemesi, kâğıt kırpıntıları, kemik, 

talaş gibi değersiz maddeler, cam kırıntıları; 
27. Paçavra, madeni borular, madeni direkler, ateş tuğlası ve ateş taşı (Seyrihafif birinci sınıfın

dan seyrihafif ikinci sınıfa indirilmek suretiyle tenzilli tarife yerine sınıfları değiştirilmek sure
tiyle tenzilâta tabi tutulmuştur); 

28. Trabzon - İran transit yolu eşya ücretleri (Bir misli zam yapılmıştır); 

10.2,1944 den itibaren: v !* »•*;-''; , •-.— —_ 
29. Para, esham ve kıymetli eşya (Bu nakliyata mahsus tarife yeniden tertip edilmiş ve mürsil-

lerin yanında yapılan nakliyata, evvelce yapılmış olan •% 5 zam kaldırılmak suretiyle tenzilât ya
pılmıştır); -

30. 15.9.1940 dan itibaren Mudanya - Bursa ve Samsun - Çarşamba ve Erzurum hudut 
hatları umumî eşya nakliyat tarifeleri; 

31. 1.10'. 1943 den itibaren Samsun - Çarşamba hattında sahibi beraberinde naklettirilen parça 
eşya tarifesi. 
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Liman ve iskele tarifeleri : 

1. Haydarpaşa ve Derince liman tarifeleri; 

Tarife emsali hamaliye işlerinde 5 den 20 ye ve diğer hizmetlerde 5 den 10 a çıkarılmış ve 
yeni ücretlerin tatbikine 1 -. 8 .1943 tarihinde başlanmıştır. 

2. İskenderun limanı hamaliye ücretleri, 1.3 .1944 den itibaren bir misli arttırılmıştır» 

3. îdare malî ve belediyelerle hususi muhasebelerden devredilen bütün iskelelere şâmil olmak 
üzere 15.12.1943 den muteber olmak üzere tevhiden yeni bir tarife yapılmıştır. 

İskele müruriyesi, vinç, manavra ve palamar işlerine dair olan bu tarifede tesbit edilen ücretler 
bazı iskelelerin bu işlere ait evvelki ücretlerinin üstünde veya altında kalmıştır. 

4. Ana hatla Avrupa hattı arasında doğru nakliyatı temin için Haydarpaşa - Sirkeci arasında 
yapılmakta olan deniz nakliyatı ücretleriyle tevhit edilmiş liman ücretlerinden ibaret olan doğru na
kil ücretleri 1.1.1944 den itibaren bir miktar arttırılmıştır. 

Demiryolu ile ilgili hizmet tarifeleri: "• "1_1L _ 

1. Kaydiye, mükerrer vezin ve ardiye ücretleri emsalin 6 dan 10, tahmil ve ihraç ücretleri de 
emsalin 6 dan 20 ye çıkarılması münasebetiyle artmıştır. 

2. Açık arazi ve hangar ücretleri; • f ~ " ~ ~ ~' - . . . . - - - - - „ 

3. Mürsillere kolaylık olmak üzere kira ile verilen örtü, zencir, halat ilâ... gibi vagon cihazları 
için 20. 2 .1943 den muteber olmak üzere yeni birtarif e ihdas edilmiştir. 

4. Demiryolu ile seyahat eden yolcuların yanlarında bulunan eşyalarına bırakılabilecek bir yer 
bulmaları için açılmış bulunan emanet odalarına mahsus tarife kıymet beyanı esasma göre yeniden 
tertip edilmiş ve 1.3.1944 tarihinde yürürlüğe konmuştur. . 

' "" "iZL Bütçe kanunu projesinin mucip sebepleri 

Bütçe kanunlarının hükümleri bir malî yıl içinde yürürlükte kalabileceğine göre, Devlet Demir
yolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1944 Bütçe kanunu lâyihası da bu esas dairesinde 
ihzar edilmiş ve ancak umumî idarenin teşkilât ve vazifelerine dair olan kanunların, eşhas nakliya
tına ait hükümlerinden bir kısmi muvakkat bir zaman için tatbik edilmiyerek bunların yerine, evvel
ki seneler Bütçe kanunlariyle yeni hükümler ikame edilmiş olduğundan yalnız bu kabîl hükümler 
1944 Bütçe kanunu projesinde de yer almış bulunmaktadır. 

Bu cihet işaret edildikten sonra her maddenin teklifi sebepleri aşağıda arz ve izah edilmiştir: 

Birinci madde : Bu madde;. Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum Müdürlüğünün 1944 
malî yılı içinde ifa edeceği hizmetler karşılığı olan tahsisat yekûnunu tâyin ve tesbit eylemektedir. 

Bu hizmetlerin nev'i ve mahiyetleriyle her birinin istilzam edeceği masraflar (A) işaretli cetvelde 
ve muhtelif tertipler dahilinde fasıl ve madde itibariyle gösterilmiş ve geçen yıla nazaran vâki faz
la ve noksan taleplerin sebepleri de umumî mütalâa ve masraf bütçesi projesi mucip sebepleriyle 
ayrıca izah edilmiştir. 

İkinci madde,: Bu madde, 1944 malî yılı için tahmin edilen varidatın umumî yekûnunu göster
mektedir. 

Umumî idare .gelirlerinin kaynakları ve her kaynaktan elde edileceği tahmin olunan miktarlar 
kanun projesine ilişik (B) işaretli cetvelde muhtelif tertipler.dahilinde irae edilmiş olup mer'i tari-
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felerle varidatın seyirleri ve tahminlerin istinat ettiği esaslar ve gelir fazlalıklarının sebepleri vari
dat bütçesi projesinin mucip sebepleriyle ayrıca arz ve izah edilmiştir. 

Üçüncü madde : Devlet Demiryolları ve Limanlan îşletme Umumî İdaresinin teşkilât ve va
zifelerine. dair olan 1042 sayılı kanunun tadili hakkındaki 1483 numaralı kanunun ikinci mad
desinde ; «Umumî idare teşkilâtı her sene ihtiyaca göre bütçelere raptolünacak kadrolarla tesbit 
olunur» denilmekte olduğundan bu hükme istinaden tanzim kılınan kadrolarla 3827 sayılı ka
nunda yazılı nakil vâsıtalar!, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiş ve ayrıca işbu cetvelin so
nuna, tatbikatı Umum Müdürlüğe bırakılan işler için salâhiyet ve mezuniyet ihtiva eden fık
ralar eklenmiştir. 

Memuriyet kadrolarına, 1943 yılına nazaran aded bakımından bir zam yapılmamış ve bilâ
kis bazı tenziller icra edilmekle beraber tahsisatta bir miktar fazlalık hâsıl olmuş ise 4e bu da 
yeniden bazı teşkiller vücude getirilmesinden ileri gelmiştir. 

Dördüncü madde : ldarei umumiye tarafından işletilmekte ojan demiryollariyle diğer motor
lu vasıtaların, liman, iskele ve maden ocaklarının bilûmum varidat -ve hasılatının, 1944 malî 
yılı zarfında da mevcut hükümlere tevfikan tahsil edileceğini göstermektedir. 

Beşinci madde : Gerçi 4515 sayılı kanun, Devlet Demiryolları ve Limanları îşletme.Umum 
Müdürlüğünce «Hat, köprü, liman, iskele, atelye, santral, istasyon, hangar, depo, emniyet tesi
sat ve teçhizatının ve şebeke üzerinde telefon hatları yaptırılması, kurulması, genişletilmesi, 
yenilenmesi ve kuvvetlendirilmesi ve muharrik, müteharrik vasıtalarla deniz vasıtaları ve takım 
ve tezgâh satın», alınması için 60 000 000 liraya kadar 1944 - 1953 yıllarına geçici taahhütlere gi
rişmeğe mezuniyet vermiş bulunmakta ise de bu kanunun Büyük Millet Meclisi Münakalât En
cümenince tetkik ve müzakeresi sırasında da işaret buyurulduğu veçhile Devlet Demiryolları
nın bugüjn işletmekte olduğu hatlarda gerek fennî ömürlerini bitirmiş olan ve gerek eksik bulu
nan muharrik ve müteharrik edevatın ve bunların yedek malzemelerinin bugünkü ihtiyaçlara ve
fa edebilelek dereceye getirilmesi için câri fiyatlara göre 150 milyon, istasyon, depo, ambar, mu
habere şebekesi, hangar, hatların -tahkimi ve yenilenmesi, kavuşak hatlarının çoğaltanı ve uza
tımı ve saire gibi sabit tamamlayıcı tesisat için de aşağı yukarı yine o kadar paralık malzeme ve 
tesisata ihtiyacı vardır. Bugün mevcut hatlarımızın işletilmesi için bile altmış milyon liranın 
bir kaç mislinin tahsisine lüzum ve zaruret mevcut bulunmaktadır. 

Gerek bu bakımdan ve gerekse mukabilinde uzun vadeli bonolar alarak kısmı âzami yabancı 
memleketlerden temin edilecek olan 4515 sayılı kanunda yazılı levazımı vermek ve işleri yapmak için 
bugünkü şartlar dahilinde çok nâdir talip zuhur edebileceği bakımından Devlet Demiryolları Umumî 
idaresinin her sene Bütçe kanunlarında yer alan hükümlerin 1944 Bütçe kanununa da dercine lü
zum ve zaruret görülmüş ve 1943 malî yılı zarfında elde edilerek ayni malî yıl içinde tahsisat kayde
dilmemiş olan miktarlarla, 1944 malî yılı.muhtemel fazlai varidattan karşılanmak ve 13 000 000 
liralık had dahilinde kalmak şartiyle bu kabîl varidatın, Umumî İdarenin bu yıl masraf bütçesinde 
açılacak hususi bir fasla tahsisat kaydı suretiyle maddede zikredilen miktarın istimalini mümkün 
kılabilmek için bu madde teklif olunmuştur. -

Altıncı madde : Umum Müdürlük nakit muamelâtının tedviri ve imkân nispetinde kömür ve mal
zeme stoku yapılmasının temini maksadiyle teklif olunan bu maddede yükselen kömür fiyatlariyle 
hemen daimî bir artış gösteren malzeme bedellerine nazaran salâhiyet miktarlarının kömür için 
1 500 000 den 2 500 000 liraya ve malzeme için de 6 000 000 dan 7 500 000 liraya iblâğı ve ayrıca 
bu maksadın temini için de 10 000 000 liraya kadar kısa vadeli câri hesap açmağa salâhiyet isten
miştir. 

Yedinci madde : 1042 ve 1483 sayılı kanunlar mucibince şebeke üzerinde parasız veya tenzilâtlı 
ücretlerle seyahat hakkını haiz olanların listesi Bütçe kanunlarına raptedilmekte bulunduğundan 
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1944 yılı için de bu suretle seyahat hakkını haiz olanlar (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Maddenin diğer fıkraları, Teşkilât Kanununun jeşhas nakliyatına ait hükümlerinden teklif edilen 
yedinci maddeye nazaran bu malî yıl içinde tatbikına lüzum olanlariyle olmıyanlannı ifade et
mektedir. ' 

Sekizinci madde : Mahiyetleri itibariyle miktarlarını katî surette tesbit etmeğe imkân bulunmıyan 
masrafların sene içinde tediyesini temin maksadiyle geçen senelerde olduğu gibi mütehavvil ola
rak istimali salâhiyeti istenilmekte bulunmuştur. 

Dokuzuncu madde : Devlet Demiryolları idaresi hesabına Yüksek Mühendis mektebi ile Teknik 
okulda tahsilde bulunan ve 1944 yılı içinde yeniden gönderilecek olan talebenin mektep masrafları 
olarak tahakkuk edecek miktarların Maarif Vekâleti bütçesinin alâkalı tertiplerine tahsisat olarak 
kaydını temin etmek üzere bu madde teklif olunmuştur. 

Onuncu madde : Devlet Demiryollarında taahhüdü veya sair suretle alâkası bulunanlara verile
ceği ve miktarının da Umumî idare encümeni tarafından tâyin edileceği 1483 sayılı kanunun seki
zinci maddesiyle kabul olunan parasız veya nısıf ücretle veyahut tenzilâtlı ücrete tabi şjebekeye mah
sus karnelerin adedlerinin âzami miktarının tesbiti için bu madde teklif edilmiştir. 

On birinci madde : 2847 ve 3173 sayılı kanunların hükümleri haricinde bir kısmı müteferrik 
müstahdemlerin istihdamına lüzum hâsıl olmuş ve bunların aded ve unvanı memuriyetleri, bağlı (E) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

On ikinci madde: 1042 sayılı kanunun 43 ncü maddesi mucibince ödenmesi icabeden borçlar 
karşılığı mevzu tahsisatın kifayet etmemesi hâlinde bu tertibe Maliye Vekâletince münakale yapı
labilmesi için Umumî muvazeneye dâhil dairelerle diğer mülhak bütçeli idareler için kabul buyuru-
lan şekilde olduğu gibi bir madde teklifinde faide mülâhaza edilmiş ve bu maksatla bu madde hazır
lanmıştır. * 

On üçüncü ve on dördüncü maddeler : Bu maddeler kanunun yürürlüğe gireceği tarihle icra 
mercilerini göstermektedir. 
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Rapor 

•16'. V . 1944 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe kanunu lâyi
hası tetkik edildi. Tetkikat neticesinde hazırlanan bu rapor: 

A) Kanuni hükümler; 
B) Varidat; 
C) Masraflar; 
D) Tarife; 
B) Personel vaziyeti ve teknik durum; 
F) Hesap vaziyeti; ' 

Kısımlarını ihtiva etmektedir. , 

A, Kanuni hükümler 

Devlet Demiryollan ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı Bütçe kanunu lâyi
hası 14 maddeyi ihtiva etmektedir. 

1 nci madde masraf, ikinci madde varidat miktarlarını .göstermektedir. 

3 ncü madde daimî memur ve müstahdemlerle nakil vasıtaları kadrolarına aittir. 

4 ncü madde varidat ve hasılatın ne suretle tahsil edileceğini göstermektedir. Bu lâyihaya 
geçen yıl bütçe kanununda mevcut olup Erzurum - Sarıkamış ve şıuaabatı demiryolları için 

1929 bütçesine bağlı (C) işaretli tarife ahkâmının devamına mütedair olan hüküm müteakip yıl
larda da devam edeceğinden konmamıştır. 

5 nci madde 1943 malî yılı zarfında elde edilip yılı içinde tahsisat kaydedilmemiş ye 1944 
malî yılı muhtemel varidat fazlaları açılacak hususi bir fasla tahsisat kaydedilmek, bu tahsisat 
yetmediği takdirde bakiyesi mütaakrp yular bütçesinin alâkalı tertiplerine konacak tahsisatla 
ödenmek suretiyle 13 milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici taahhüdat ve sarfiyat icrası 
için Umum Müdürlüğe salâhiyet vermektedir. 

6 nci madde, İdareye Maliye Vekilinin kefaleti altında kömür ve malzeme stoku yapmak 
için 10 milyon liraya kadar kısa vadeli istikrazlar akdine ve hesabı cariler açtırmağa mezuniyet 
ita etmektedir. 

7 nci maddenin 1 nci fıkrası 1944 malî yılı zarfında Devlet Demiryolları şebekesi üzerinde 
ücretsiz veya tenzilâtlı ücretle seyahat etmek hakkım haiz olanları tâyin etmektedir. 2 nci 
fıkrası Devlet Demiryolları ve Limanları Umumî İdaresinin teşkilât ve vazifelerine dair 1042 
sayılı kanunun bazı maddelerinin hükümlerini talik etmektedir. Bu iki fıkranın bu kanundan 
mahiyetleri dolayısiyle çıkarılmaları muvafık olur. Bu lâyihadan, 1943 malî yılı Bütçe Ka
nununun bu maddesinde mevcut bazı hükümler mahiyetleri nazara alınarak çıkarılmış bulun
maktadır. Mezkûr hükümlerin bu kanun lâyihası mer'iyete girmeden evvel bir kararname mev
zuu olacağı ifade edilmiştir. 

8 nci madde, tadat ettiği mütehavvil masraflar için konulan tahsisat kâfi gelmediği takdir-
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de ilâveten ödenecek miktarı tediye için Umum Müdürlüğe mezuniyet verildiğini mutazammm-
dır. Bu sene varidat ve masraf cetvellerinde hususi birer tertip açılmış olması dolayısiyle 
mütehavvil masraflar cetveline «F» başlığı altında «İskeleler varidatından belediye ve idarei hu-
susiyelere verilecek hisseler» bendinin ilâvesi yerinde olur. 

9 ncu madde, Yüksek Mühendis Mektebi ile Teknik Okulda tahsilde bulunan İdare talebe
si için masraf cetveline mevzu tahsisatın Muvazenei Umumiye Kanununun varidat bütçesine 
irat, Maarif Vekâleti bütçesindeki alâkalı tertiplere tahsisat kaydedileceğine dairdir. 

10 ncu madde, miktarının Umumî İdare Encümeni tarafından tâyin edileceği İdarenin teş
kilât ve vezaif ine dair . 1483 sayılı kanunla belirtilen müsaadelerin adedine dairdir. Bu madde 
mahiyeti itibariyle İdare teşkilât ve vazifelerine ait kanunun hükmünü talik etmekte olduğun
dan burada yer almasının doğru olmadığı düşünülmüştür. 

11 nci madde, Demiryolları Barem Kanununa tabi olmayan müteferrik müstahdemlerin 
kadrosunu vermektedir. 

12 nci madde yenidir. Borç tertibine konan tahsisat kifayet etmediği takdirde borcun taal
lûk eylediği hizmetlere tekabül eden tertiplerden Maliye Vekâletince münakale yapılıp ödenece
ği hakkındadır. 

1042 sayılı Teşkilât Kanununun 43 ncü maddesi senesi geçtikten sonra 3 sene zarfında ta
hakkuk eden borçlar için hususi bir hüküm koyduğuna göre bu maddenin vaz'ı ve dolayısiyle 
masraf cetvelinde tertip açılması ve tahsisat konması, esasında yerinde görülebilirse de, Teş
kilât Kanununun yukarıda adı geçen maddesi değiştirilmeden doğru görülmemektedir. 

13 ve. 14 ncü maddeler mer'iyet ve icraya mütealliktir. 

1943 malî yılı Bütçe Kanununun 14 ncü maddesi devamlı hükümlere taallûk ettiğinden bu 
lâyihada yer alması doğru görülmemiş, çıkarılmış ve ayrı ayrı kanunlar halinde Meclise su
nulmuştur. 

B - Varidat 

Umum Müdürlük 1944 malî yılı varidatını 

1. Demiryolları işletme gelirlerinden 123 750 000 
2. Limanlar ve iskeleler gelirlerinden 4 680 000 
3. Sıhhiye tevkifatmdan 530 000 
4. Mütenevvi hasılatından 840 000 
5. Trabzon - İran otobüs ve kamyon işletmesi gelirlerinden 200 000 
Lira olmak üzere cem'an 130 milyon lira olarak tahmin etmiştir. 
Bu miktar 1943 malî yılı varidat tahmini olan 106 milyon liradan 24 milyon lira fazladır. 

1943 malî yılı içinde varidat ilk tahminini geçmiş, 10 ay içinde 118 021 617. 29 lirayı bulmuştur. 

1. Demiryolları işletme gelirleri: Umum Müdürlük 1944 malî yılı Demiryolları işletme gelirini 
123 750 000 lira olarak tahmin etmiştir. '* ^ « -

İdare masraf bütçesi tahminatını yaparken 1944 malî yılı içinde 22 milyon tren kilometre yapı
lacağını hesaplamaktadır. Bu hesap fazla iyimser görülmüştür. 

Demiryollarımızda 1940 malî yılında 20 699 393 tren kilometre, 1941 malî yılında 21 100 087 
tren kilometre, 1942 malî yılında 20 279 854 tren kilometre yapmıştır. 1943 malî yılı 9 ayı içinde 
15 731 993 tren kilometre yapıldığına göre yıl sonuna kadar takriben 21 milyon tren kilometre 
yapılacaktır. 
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İdarenin 1942 malî yılında 25 milyon tren kilometre, 1943 malî yılında da 22 milyon tren kilo

metre yapmağı hedef tuttuğu halde tahakkuk ettiremediği nazara alınarak 1944 malî yılı içinde 21 
milyon tren kilometre yapılacağını kabul etmek daha doğru olur. 

1943 yılı bütçesinde beher tren kilometre varidatı 4 lira 25 kuruş tahmin edilmişti. Bu kerre 
yaptırılan sesaplara göre bu miktar 5 lira 36 kuruşa yükselmiştir. Bu artış nakliyat ücreti tarifelerine 
1943 yılı bütçesi yürürlüğe girdikten sonra muhtelif tarihlerde yapılmış olan zamlardan ileri gel
mektedir. 

Nakliyat ücret tarifeleri son vaziyetiyle 1944 malî yılının tamamı zarfında tatbik edileceğinden 
tren kilometre geliri 6 lirayı bulacaktır. Buna göre 1944 malî yılında demiryolları işletme gelirleri
nin 126 milyon lira olacağı tahmin edilmiştir. Bu tahmin Umum Müdürlük tahmininden 2 250 000 
lira fazladır. 

2. Limanlar ve iskeleler gelirleri: Umum Müdürlük limanlar ve iskelelerin 1944malî yılı içinde 
4 680 000 lira getireceğini tahmin etmiştir. Bu miktar 1943 malî yılı muhammenatmdan 1 900 000 
lira fazladır, 

Limanlar ve iskelelerden 1943 malî yılı ilk on ayı içinde 3 717 151,40 lira hâsıl olmuştur. Bu 
seyre göre yıl sonuna kadar 4 460 581,68 lira hâsıl olacaktır. Bu fazlalık Haydarpaşa ve Derin
ce'de liman tarife emsalinin 5 den 10 a, liman tahmil ve tahliye emsalinin de 5 den 20 ye çıkarılmış 
olmasından ileri gelmiştir. 

1944 malî yılı içinde bir taraftan arttırılan tarife emsalinin bütün yıl tatbik edileceğine diğer 
taraftan idareye ahiren devredilen Samsun iskelelerinden 2 ay içinde 120 bin lira kadar gelir elde 
edildiği düşünülerek 5 milyon liradan fazla bir varidat elde edileceği düşünülebilirse de bu günün 
şartlan itibariyle liman ve iskele faaliyetleri hakkında fazla nikbinliğe kapılmak ihtiyatlı bir hare
ket olmıyacağmdan idarenin tahminini aynen kabul etmek doğru olur. 

3. Sıhhiye tevkif ati : İdare 1944 malî yılı varidatını 530 bin lira olarak tahmin etmiştir. 1943 
malî yılı muhammenatı ayni miktardadır. 1943 malî yılının ilk on ayı zarfında 661 081 lira hâsıl oldu
ğuna göre yıl sonuna kadar bu tevkif at yekûnu 793 297 lirayı bulacaktır. Bu itibarla sıhhiye tev-
kifatmın 1944 malî yılı içnide 793 297 lira getireceğini kabul etmek doğru olur. Bu tahmin idare
nin tahminine nazaran 263 297 lira fazladır. 

4. Mütenevvi hâsılat: istimalden iskart edilen vagon, lokomotif ve hurda demirler satışı, pansi
yon gelirleri, sanat okulu gelirleri, binalardan alınacak kira ücretleri, faiz ve akça farkları ve müte
ferrik hâsılattan mürekkep olan bu kısım geliri 1944 yılı için idarece geçen yıl tahminatının ayni 
olarak 840 bin lira olarak tahmin etmiştir. Bu kısma 1943 malî yılının ilk on ayı içinde tahminatm 
fevkinde olarak 954 167,47 lira tahsilat kaydedilmiştir. Bu itibarla 1944 malî yılının mütenevvi ge
lirlerinin 1 milyon lirayı bulacağını kabul etmek muvafık olur. 

5. Trabzon - î ran otobüs ve kamyon işletmesi gelirleri: Umum Müdürlük 1944 malî yılı içinde 
200 bin lira gelir tahmin etmiştir. 1943 malî yılı muhammenatı 100 bin lira idi. 1943 malî yılının 
on aylık geliri 110 759,76 liradır. 1944 malî yılı varidat tahmininin geçen yıl hâsılatına nazaran bir 
misli kadar fazla oluşu bu yol üzerindeki nakliyat ücret. tarif esinin bir misli arttırılmış olmasından 
ileri gelmektedir. Binaenaleyh tahmin yerindedir. 

Yukarıdaki izahat telhis edilirse şöyle denebilir: 

Devlet Demiryolları ve Limanlan İşletmesi Umum Müdürlüğünün 1944 malî yılı varidatı idarece 
tahmin edilen 130 milyon liradan 2 milyon 673 bin lira fazlasiyle 132 673 297 lira olarak tahmin 
edilmiştir. • 
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G - Masraflar 

Umum müdürlük 1944 malî yılında : 

1. İşletme için 70 693 760 
2. Mubayaa taksitleri için 4 598 000 
3. Servet tezyidi için 16 187 500 
4. Trabzon -îran transit yolu işletmesi için 319 710 
5. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına verilecek itfa karşılığı için 1 287 128 

Lira olmak üzere ceman 130 milyon lira masrafı olacağını tahmin etmektedir. Bütçe kanunu 
lâyihasının 5 nci maddsiyle varidat fazlası olduğu takdirde sarfına salâhiyet istenen 13 milyon li
ra da ilâve edilirse bu sarfiyat 143 milyon lirayı bulacaktır. 

1943 malî yılı sarfiyatı, varidat bütçesinde karşılığı derpiş edilmiş olan 106 milyon lira; 12 
milyon lirası da bütçe kanununun 5 nci maddesi ile varidat fazlası olduğu takdirde verilmiş sarf 
salâhiyetine müstenit olmak üzere 118 milyon lira tahmin edilmişti. 

1943 malî yılı mart gayesindeki vaziyete göre idare 1943 seensi tahsisatı 106 000 000 
Munzam tahsisat 13 665 852 
Bütçe kanununun 5 nci ve 8 nci maddeleriyle verilen salâhiyete müsteni-
niden varidat fazlasından mevzu tahsisat 8 216 951 
Nafia Vekâletinden alınan tahsisat 120 000 

Lira olmak üzere ceman 128 002 803 lira tahsisat alınmıştır. 

Bundan 94 060 934.03 lirası sarfedilmiş nisan ve mayıs aylarında kullanılmak üzere 
33 941 868.97 lira bakiye kalmıştır. 

1. İşletme masrafları: Bu kısım şahsa ait ve şahsa ait olmıyan iki türlü masrafı ihtiva et
mekte olup bütçe masraf cetvelinin taksim ve tefrikine uygun olarak iki bapta mütalâa edilmiştir. 

a) Şahsa ait masraflar : Ücret ve yevmiyeler, harcırahlar, ecnebi mütehassıslarla stajiyer 
memur ve müstahdemlerin ve talebelerin masrafları, memur ve müstahdemlere ve ailelerine yar
dım, tahmil ve tahliye ücret ve masraflarını ihtiva eden bu bap için 36 913 902 lira istenmektedir. 

1943 malî yılında bu baba 32 100 000 lira konmuştur. Bilâhare 67 bin lirası harcirahlar, 20 bini 
tali ücretler için olmak üzere 87 bin lira munzam tahssat verilmiş ve bütçe kanununun 5 nci madde
siyle verilmiş olan salâhiyete istinaden tahmil ve tahliye ücret ve masrafları faslına 1 820 000 lira 
ilâve edilmiştir. Bu suretle 1943 malî yılı şahsa ait masraflar tahsisatı 34 007 000 lirayı bumuştur. 
Buna göre bu baba 1944 malî yılında konulmasıistenen tahsisat geçen yıl ayni baba konulan tahsi
sattan 2 906 902 lira fazladır. 

Bu babın ücret ve yevmiyeler faslının daimî memur ve müstahdemler maddesi masraflarında 
Samsun liman ve iskele hizmetlerinin idareye devredilmiş olmasına rağmen kadro adedi arttırılma-
mış hattâ cüzi bir miktar tenzil edilmiş olduğundan 1943 bütçesine nazaran kayde değer bir deği
şiklik olmamıştır. Mesken tazminatı 80 bin lira indirilmiştir- Muvakkat memur ve müstahdemler mas
rafı hizmet ücretlerinin artmakta olması ve nakli a n (Saldığı ir ev ürkerde hikmetlerin daha Jyi 
yapılmasını temin için 145 bin lira tezyid edilmiştir. Bu fasılda da bu sene yerinde küçük bir deği
şiklik yapılmıştır. Barem harici kullanılan ve kadroları (E) cetveliyle tesbit edilen müteferrik müs
tahdemler tahsisatı daimî memur ve müstahdemler tahsisatı arasında görülürken ayrılarak ayrı bir 
madde haline konmuştur. 

Harcırahlar faslına istenen tahsisat muvakkat memuriyetler harcırahından 50 bin lira tenzil ve 
devri teftiş harcırahına teftiş kadrolarının arttırılması düşünüldüğünden 113 bin lira zam yaılmış-
tır. Netice itibarivle 63 bin lira fazladır.. 
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Ecnebi mütehassıslarla sitajyer memur ve müstahdemlerin ve talebenin masrafları faslı için; in

giltere ve isviçre'ye daha 50 talebe gönderilmesi düşünüldüğünden geçen seneye nazaran 53 bin 
lira fazla tahsisat teklif edilmiştir. 

Tâli ücretler faslı tahsisatında bir değişklik yapılmamıştır. 

Bu babın yekûnunu kabartan memur ve müstahdemlere ve ailelerine yardım faslıdır. Bu faslın 
memur ve müstahdemlerin melbusat ve işçilerin tulum bedeli maddesine 1 693 000 lira fazlasiylc 
3 milyon lira tahsisat konulması istenilmektedir: idarece melbüsatm kimlere verileceği bir tali
matname ile tesbit edilmiş bulunuyor. Talimatnameye göre melbusat hareket, yol, cer memur ve 
müstahdemlerinden faal hizmetlerde çalışıp muayyen bir dereceye kadar ücret alanlara verilmektedir. 

Tahsisat fazlalığında pahalılık unsurunun tesiri olmakla beraber bilhassa daha yukarı ücret 
derecelerindeki faal hizmetlerde çalışan hareket, 3TO1, cer memur ve müstahdemlerine de melbusat ve
rilmesini düşünülmekte olması âmildir. Tekaüt aidatı ve maluliyet karşılığı maddesine 72 bin, sanat 
okulu masrafları maddesine 48 109, pansiyonlar ve mektepler masrafları maddesine yeni pansiyon 
ve mektepler açılması düşünüldüğünden 132 bin, Demiryolu Meslek mektebi masrafları maddesine 
bu yıl için üç sınıf üzerinden tedrisat yapacağından 287 800, takriben 12 bin kişinin 50 kuruş 
üzerinden günde bir öğün iaşe masrafı için 295 250, tahmin ve tahliye ücret ve masrafları maddesine 
530 bin lira fazla tahsisat talep olunmaktadır. Tekaüt, dul ve yetim maaşları, tazminat, sıhhat işleri 
spor teşkilâtı tahsisatlarında değişiklik istenmemiştir. Müteallik bulunduğu kanun hükmü bir de
faya mahsus olduğundan memur ve müstahdemine elbise yardımı maddesine geçen sene konmuş olan 
tahsisat bu sene konmamıştır. Ancak senesi geçmiş 3 senelik borçlar hakkında aşağıda yapılan 
teklif kabul edildiği takdirde o maddeye konan 250 bin lira tahsisatın, bakiye elbise yardım bede
line ait olması itibariyle buraya nakli icabetmektedir. 

b) Şahsa ait olmayan masraflar 6 fasılda toplanmıştır. Bu fasıllar şunlardır: işletme müsteh-
lek malzemesi ve masrafları bakım ve tecdit masrafları, ecnebi demiryolu tesisatının istimali ve 
üçüncü şahısların hizmetleri, her nevi vergiler, maddi mükellefiyet ve zarar ziyan tazminatı, mü
teferrik masraflar. idare şahsa ait olmayan masraflar babına 1944 malî yılı için 70 693 760 lira 
tahsisat talep etmektedir. Bu baba 1943 malî yılı zarfında âdi bütçeye 50 634 000 munzam olarak 
12 698 000, 52 Bütçe Kanununun 8 nei maddesinin verdiği salâhiyete müsteniden 92 bin lira ki, 
cem'an 63 424 000, 52 lira tahsisat konmuş olduğuna göre istenen tahsisat fazlası 7 269 708 liradır. 

Bu babın işletme müstehlek malzemesi ve masrafları faslının matbu evrak, kırtasiye ve mecmua 
bedeliyle Demiryollar dergisine yardım maddesinde 1943 malî yılı bütçesine nazaran değişiklik 
yoktur. Binaların muharrik ve müteharrik edevatın tenvir, teshini mahrukat, yağ vesair müstehlek 
mevad masrafları maddesine kömür sarfiyatının vesair müstehlek malzeme fiyatlarının artmasından 
3 095 460 lira fazla tahsisat istenmiştir. 

Bilet matbaası müstahdemleri ücret ve yevmiyeleri maddesinde değişiklik yapılmamıştır. 

Bakim ve tecdit masrafları faslının demirbaş eşyanın bakım ve tecdidi maddesine bu eşyanın 
dışarıdan temin imkânları daralmış olduğundan tecdit edilememeleri dol ay isiyle fazla yıpranmış
ların bakım masrafları artmış olmasına binaen 68 660 lira fazla tahsisat talep edilmiştir. Üst ya-
p nın bakım ve tecdidi maddesine 2 533 000 lira fszîa tahsisat teklif edilmektedir. Bu fark iş proğ-
iHmına göre yapılacak işlere lüzumlu malzeme fiyatlarının artmasından ileri gelmektedir. Fiyat 
teı-effü.ü' vaziyetini, vuzuhla ortaya koymak için 1943 malı yılında vasati 8 liraya mal olan travers 
lcv'm 1944 malî yılı zarfında 15 liıaya tedarik edilebileceğinin idarece anlaşılmış olduğuna işaret olu
nur. Mebani ve diğer tesisatın tecdidi maddesine deniz vasıtalarının bakım ve tecdidi masrafları 
başka maddeye konulduğundan, 126 000 lira noksan, tahsisat istenmiştir. Muharrik ve müteharrik 
edevatın bakım ve tecdidi maddesine 49Ö 988 lira fazla tahsisat talep olunmuştur. Bu maddede ya
zılı işlerin masrafı hesaplanırken idare 22 milyon tren kilometre yapacağını düşünmüştür. Varidat 
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kısmında da belli edildiği gibi idarenin 1944 malîydi zarfında 21 milyon '-'civarında tren kilometre 
yapabileceğini kabul etmek elde mevcut malûmata göre daha doğru olur. Bu esasa göre yapılan he
saptan bu madde masrafları teklife nazaran 272 000 lira noksaniyle 16 863 000 lira bulunmuştur. 
Fidanlıklar ve ziraat işleri ücret ve masrafları maddesinde değişiklik yoktur. Bilûmum deniz vasıta
larının bakım ve tecdidi maddesi 1944 yılı bütçesiyle ihdas edilmiştir. Bu masraflar 1943 yılı büt
çesinde mebani ve diğer tesisatın bakım ve tecdidi maddesine konan tahsisattan' karşılanıyordu. Bu 
maddeye 750 000 lira tahsisat konması teklif edilmiştir. 

Ecnebi demiryolu tesisatının istimali ve üçüncü şahısların hizmetleri faslının transit vagonlarının 
edevat tatili ve tamir ücreti ve kiralanacak vagonlarda lokomotiflerin ve deniz vasıtalarının kira 
bedeli maddesine 48 000 lira fazla tahsisat istenmiştir. Semplon Ekispresinin açığının Türkiye his
sesi, mücavir demiryollarına verilen rödövanslar ve demiryolları ve takas büroları idare ve temsil 
masrafları maddelerinde değişiklik yapılmamıştır. 

Tîer nevi vergiler ve maddi mükellefiyetler ve «arar ziyan tahminatı faslının irat getiren emlâkin 
resim ve vergileri, kazalar neticesinde ölenlerin vârislerine, malûl kalanlara, gerek nakil 
esnasında ve gerekse emanet odalarına tevdi olunduktan sonra hasar ve ziyaa uğrayan eşya sahip
lerine verilecek tazminat maddeleri tahsisatlarında değişiklik yoktur. Senesi geçmiş üç senelik borç
lar maddesi bu sene ihdas edilmiştir. Bu borçların 1042 sayılı kanuna göre cari sene bütçesine mas
raf kaydı suretiyle taallûk ettiği tertiplerden ödenmesi lâzımdır. Bu maddeye 250 bin ,lira tah
sisat istenmektedir. Yukarıda da izah edildiği gibi bu teklif Teşkilât Kanununun 43 ncü maddesi 
değiştirilmedikçe yerinde görülmemiştir. Eski sene borçları maddesi için 4 400 lira, reddiyat ve 
aidat maddesi için 88 bin lira fazla tahsisat talep olunmuştur. ' Devlet Demiryollrma intikal eden 
iskeleler varidatından mahallî belediye ve hususi idarelerine tediyesi lâzımgelen hisseler maddesi 
de yenidir. Bu hisseler şimdiye kadar cibayet edilen varidattan ayrılıp ödenir ve bakiyesi varidata 
intikal ediyordu. Şimdi tahsilat tenzil edilmeden varidata geçtikten sonra bu maddeye mevzu tah
sisattan ödenecektir. Teklif edilen tahsisat 100 bin liradır. 

Müteferrik masraflar faslının posta telgraf ve telefon ücretleri maddesine tarifelerde vukubulan 
tereffü dolayısiyle. 25 bin lira fazla tahsisat teklif edilmektedir. İlân ücretleri, mahkeme masrafları 
maddelerindeki tahsisatlara ilâve yapılmamıştır. Faiz, aciyo ve akçe farkları maddesine idarenin 
malzeme ve kömür mubayaasına muhassas istikarz plafonlarının arttırılması talebiyle mütenasip 
olarak 35 bin lira fazla tassisat istenmiştir. Bilûmum sigorta ücret ve sermayesi maddesi için ida
renin servet tezayüdü nazara alınarak 38 bin lira fazla tahsisat talep edilmiştir. Temsil masrafları 
beynelmilel demiryolu kongrelerine iştirak masrafı, pasif korunma tertibatı masrafları maddeleri 
tahsisatlarında fark yoktur. Binalar icarı maddesi tahsisatının bazı yeni binalar kiralanmasına lüzum 
hâsıl olduğundan 8 700 lira arttırılması teklif olunmaktadır. Müteferrik masraflar maddesine bazı 
liman ve iskelelerin idareye raptı ve fiyat tereff ülerî dolayısiyle 32 bin lira fazla tahsisat koşması 
istenmiştir. Gayrimelhuz masraflar aynen bırakılmıştır. 

2. Satın alman demiryollarının ve limanların senelik faiz ve itfa karşılıkları vesair masrafları: 
Bu kısma 1943 malî yılma nazaran bilhassa 7 496 lira eksiği ile 4 598 000 lira teklif edilmektedir. 

3. Yeni inşaat ve servet tezayüdati: Bu kısmı demirbaş tezyidi, inşaat ve tesisat masrafları, 3247 
ve 3319 sayılı kanunlar mucibince mubayaa edilecek muharrik ve müteharrik edevat bedeli ile güm
rük resmi vesair masrafları, 3980 sayılı kanun gereğince yapılacak masraflar ve 4515 sayılı kanun 
gereğince girişilecek taahhütler olmak üzere 5 fasıldan, müteşekkildir. Bu kısma 16 187 500 lira 
tahsisat istenmiştir. Geçen yıl verilen tahsisat -yekûnu 10 182 8.00 liradır. Bu tahsisattan, mubayaa, 
mukavelelerinin büyük bir kısmının imal ve nakil müşkülâtı yüzünden zamanında ifa edilememiş 
olması dolayısiyle cüzi bir kısmı 'kullariılabilmistir. Bu yıl istenen tahsisat geçen yıla nazaran 
6 004 700 lira- fazladır. Bu farkın nelerden ileri geldiği aşağıda izah edilmiştir: 

Demirbaş tezyidi faslına 1943 malî yılma göre bir buçuk milyon lira noksan tahsisat istenmiştir. 

( S. Sayısı : 131) 



— 36 — 
Bunun sebebi günün şartlan itibariyle ithalât imkânları daraldığından konulmuş olan tahsisatın 
cüzi bir kısmmm lmllanılabilmiş olmasıdır. 

İnşaat ve tesisat masrafları faslının muhtelif yeni inşaat, tesisat ve istimlâk masrafları madde
sine program mucibince yapılacak işler gözönünde tutularak 82 800 lira fazla tahsisat talebi vardır. 
Fidanlıklarda yapılacak muhtelif inşaat ve tesisat maddesi için istenen tahsisat gecen senckiniı 
aynıdır. 3247 ve 3319 sayılı kanunlar mucibince mubayaa edilecek muharrik ve müteharrik edevat 
bedeliyle gümrük resini vesair masraflar maddesine Valö müessesesi ile münakit mukavele hükümleri 
henüz yerine getirilmediğinden gecen sene tahsisatı aynen istenmiştir. 

3980 sayılı kanun gereğince yapılacak masraflar faslının mubayaa edilecek muharrik ve müte
harrik edevat bedeliyle sair masraflar maddesine bu hususla münakit mukavele hükümlerinin küçük 
bir kısmı yerine getirilmiş olduğundan 22 bin lira eksik tahsisat konulması istenmektedir. İngiliz 
kredisinden mubayaa edilen muharrik ve müteharrik edevat bedeli itfa ve faiz karşılığı maddesine 
bil hesap 260 bin lira fazla tahsisat talep olunmuştur. 

4515 sayılı kanun gereğince getirilecek taahhütler faslı bu kanun 1943 malî yılı içinde meriyete 
girdiği için yeni açılmıştır. Bu faslın bonoların itfa ve faiz karşılığı maddesine 7 milyon, gümrük 
resmi ve muamele vergisi karşılığı maddesine 350 bin lira konulması teklif edilmiştir. 

4. Trabzon - İran otobüs ve kamyon işletmesi masrafları: Bu kısma ücret ve yevmiyeler mad
desine 1-290 lira noksan sair umumî masraflar maddesine 12 bin lira fazla olmak üzere geçen yıla 
nazaran 10 710 lira fazlaşiyle 319 710 lira tahsisat istenmektedir. 

5, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası itfa karşılığı: Mahsus kanunu esası dâhilinde yapılan 
hesaba göre bu kısma geçen yıla nazaran 237 627 lira fazlaşiyle 1 287 128 lira tahsisat teklif edil
miştir. Yukarıdaki teklifler kabul edilirse tenzilâtın % 1 ri nispetinde bu fasıl tahsisatının da indi
rilmesi lâzımdır. 

D - Tarife 

İdare, işletme masraflarının artması dolayısiyle 1943 malî yılı içinde de tarifelere mükerrer 
zamlar yapmak mecburiyetinde kalmıştır. Masraf artışına işçi ve 'malzeme fiyatlarının artması 
sebep olarak gösterilmektedir. Bu yüzden idare tarife zamlarına rağmen 1942 yılı içinde 13 mil
yon liralık bir zarar kaydetmiştir. Fiyatlar artmakta devam ederse yeni tarife zamlarına intizar 
zaruri görülmüştür. 

İdare, kömür, odun, zirai ilâçlar, bira, hububat, küsbeler, krom, maden cevherleri, toprak, 
taş, su, ot, saman, ziraat âletleri, sebze,' meyve, kavun, karpuz, boynuz, kemik, fidan, fide, pan
car küsbesi ve emsali maliyet fiyatından aşağı tarifelerle taşınmaktadır. Türk - Bulgar ve Tür
kiye - Irak nakliyatı da maliyet altında tarifelerle yapılır. Askerî yolcu ve eşya da maliyet fi
yatının dununda nakledilmektedir. Posta nakliyatı ise meccanen yapılmaktadır. 

Askerî yolcu nakliyatında son tarife arttırmasından sonra hâsıl olan bir vaziyet dikkati 
çekmektedir. 4004 sayılı kanuna* göre askerî nakliyat esas tarifenin 3 te bir ücretiyle yapılması 
gerekirken d.aha ucuz bir ücret üzerinden yapılnrakta bulunmuştur. Askerî nakliyat ücretinin 
kanunun âmir bulunduğu hadde çıkarılması ieabettiği mütalâa olunmuştur. 

Posta nakliyatının meccanen yapılması ayrıca üzerinde durulmaya değer görülmüştür. Hiç 
olmazsa gelecek sene bu hale son verilmesi uygun olur. 

Maliyet altında taşınan eşya listesinin de bir kere gözden geçirilmesi ve lüzumlu tadilâtın 
yapılması yerinde olur. Maliyet altında ücretlerle veya meccanen yapılan nakliyattan idare yıl
da takriben 26,5 milyon lira zarar etmektedir. Bu zararın takriben 5 200 000 lirası askerî eşya, 
5 440 000 lirası askerî yolcu, 1,5 milyon lirası da posta nakliyatından mütevellittir. 
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E - Personel vaziyeti ve teknik durum 

İdare memur ve müstahdemleri ücret ve yevmiyelerini aldıkları fasıllar bakımından üçe ayrılır
lar. Ücretlerini ücret ve yevmiyeler faslından alanlar, ücret ve yevmiyelerini masraf tertiplerinden 
alanlar, ücretlerini Trabzon - Iran otobüs ve kamyon işletmesi masrafları faslından alanlar. Ücret
lerini ücret ve yevmiyeler faslından alanların kadroları bütçe kanununa bağlı (C) cetvelinin buna 
müteallik kısmı ve (E) cetveliyle tesbit olunur. Bu fasıldan ücretlerini alıp ihtiyaç zuhur ettikçe 
umum müdürlük tarafından istihdam edilen muvakkat memur ve müstahdemler de vardır. Masraf 
tertiplerinden ücret ve yevmiyelerini alanlardan bir kısmı yine (C) cetvelinde taalluk ettiği kısımda 
gösterilmektedir. Diğer kısmı ihtiyaca göre yılı içinde umum müdürlükçe tesbit olunan kadrolara 
dahildir. Trabzon - Iran otobüs ve kamyon işletmesi memur ve müstahdemlerinin kadrosu da keza 
(C) cetvelinin ayrı bir kısmından mevcuttur. 

1944 malî yılı Bütçe kanun lâyihasına göre ücretlerini ücret ve yevmiyeler faslından alanlar 
18681 i (0) cetvelinde 81 i (E) cetvelinde olmak üzere 18762 adettir ki, bu miktar geçen yıla naza
ran 19 kişi noksandır. 

Masraf tertiplerinden ücret ve yevmiyelerini alıp (0) cetveline dâhil olanların adedi 1919 kişidir. 
Geçen seneye nazaran 35 aded noksandır. 

Ücretlerini ücret ve yevmiyeler fasimin 1 nci maddesinden alıp (C) cetvelinin 1 nci kısmına 
dâhil kadrolardan 2734 ü münhaldir. Masraf tertiplerinden ücret ve yevmiye alıp (C) cetvelinin 
2 nci kısmında görülen kadrolardan 608 i boştur. Ücretini Trabzon - Iran otobüs ve kamyon işlet
mesi faslından alıp (C) cetvelinin 3 ncü kısmma giren kadrolarda da 20 münhal vardır. 

idarenin yabancı memleketlerde tahslde 52 i talebesi vardır. Bu yıl 50 talebe daha gönderilecektir. 

idare emrinde halen çalışmakta olan 3 yabancımütehassıs vardır. Bir yabancı mütehassısın celbi 
de derdesttir. 

Yüksek Mühendis mektebinde ve teknik okulda bu sene gönderileceklerle beraber idare hesabına 
108 talebe tahsildedir. 

idarenin Ankara'daki Meslek mektebi mevcudu bu yıl 360 a çıkacaktır. Eskişehir'de 1943 malî 
yılı içinde 1 kaynak öğretim evi açılmıştır. Eskişehir Sanat okulu genişletileni ediğinden nehari ted
risattan da umulan netice alınmamış olmakla talebe adedi 450 ye indirilecektir. Sivas Sanat okulu
nun kurulmasına maatteessüf imkân hâsıl olamamıştır. 

İdare, memur ve müstahdemlerinin çocuklarına mahsus Konya ve Eskişehir'deki ilk mek
tep talebesi pansiyonlarını ilk mektep haline ifrağı düşünmektedir. 

Yine memur ve müstahdem çocukları için Kayseri ve İzmir'de iki orta mektep talebesi pan
siyonu açılmasını idare derpiş etmektedir. Kayseri 100, izmir 60 talebe alacaktır. 

idarenin bir taraftan memur ve müstahdemlerine yardım, diğer taraftan personel yetiştir
me bakımından ehemmiyetli olan bu talebe yetiştirme faaliyeti takdire değer bulunmuştur. 

Memleket kara nakliyat ihtiyacının karşılanması için yılda 30 milyon tren kilometre yapıl
ması lâzımdır. Elde, bu miktar tren klometreyi yapacak vasıta maatteessüf yoktur. Umum Mü
dürlüğün lokomotif ve vagon ihtiyacını karşılamak için takdire şayan gayretler sarf ederek yap
mağa muvaffak olduğu mukavelelerin büyük kısmı halihazır şartlar dolayısiyle ifa edileme
miştir. Bununla beraber 27 lokomotif, 380 vagon satın alınmak, 43 lokomotif, 320 vagon kira
lanmak suretiyle memlekete ithal edilmiştir. 1914 malî yılında mukavelesi yapılmış 6 aded mo
torlu trenin ve 91 aded vagonun gelmesi umulmaktadır. 

Teknik miadını doldurmuş lokomotif ve vagon mevcudu dikkati çekecek miktardadır. Bu 
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mevzuda yapılması gereken işin büyüklüğü bu suretle anlaşılmış bulunmaktadır. 

Atelyelerin faaliyeti memnuniyeti mueip bir haldedir. 1.942 malî yılı içinde bütün atelyelerde 
535 i büyük ve orta tamir, 194 ü küçük tamir olmak üzere 729 lokomotif tamir edilmiş iken 
1943 yılının 11 ayı zarfında 555 i büyük ve orta tamir, 163 ü küçük tamir olmak üzere 718 lo
komotif tamir edilmiştir. 1939 malî yılında ceman 309 lokomotif tamir edilmiş olduğu hatırla
nırsa atelyelerin gösterdikleri faaliyetin öğülmeye lâyık olduğu anlaşılır. 

Kömür vaziyetine kısaca temas faydalı görülmüştür. Demiryollarının muayyen evsafta re-
kompoze kömüre ihtiyacı vardır. İdare bu kömürü alamamaktadır. Verilen kömürün evsafı da 
yıldan yıla düşmektedir. Demiryollarının 1940 yılında aldığı Ereğli kömürünün kül nispeti 9,16 
iken 1943 yılında 10,92 ye çıkmış, kalorisi 7408 iken 7179 a düşmüştür. Biriketin kül nispeti 
10,38 iken 1.1,63 e yükselmiş, kalorisi 7319 iken 7148 e inmiştir. Linyitin kül nispeti 15 ten 18 e 
varmış, kalorisi 4500 de kalmıştır. 1944 yılında kül nispeti artmış Ereğli 12,10, biriket 13,29, lin
yit 20 ye çıkmıştır. Kalorilerde Ereğli'de 7060, birikette 6953 e inmiş, linyitte değişmemiştir. 

Bu suretle 1940 da verilen kömür kompozisyonuna nazaran 1943 te verilen kömür kompozis
yonu farkı yüzünden bin ham ton kilometreye 66,86 kilogram kömür sarfedilirken 80,17 kilo
gram kömür yakılmıştır. Bu hesaba göre kompozisyon farkı yüzünden 38 bin ton fazla kömür 
yakılmaktadır. Kömür kompozisyonunun kötülüğü bir çok mahzurları yanında mühim miktarda 
bir kömürün taşınması külfetini de demiryollarına tahmil etmektedir. 

Demiryollarının balast durumu % 47 nispetinde eksiktir. Bu noksanın 15 senede tamamlan
ması için yılda 300 bin metre mikâp balast koymak lâzımdır. Hattı bugünkü halinde tutmak 
için 285 bin metre mikâp balast koymağa ihtiyaç vardır. Buna göre 585 bin metre mikâp balast 
döşenmelidir ki halen buna imkân görülmemektedir. 

Hatlarda değiştirilmesi gereken 570 bin travers vardır. Bunun 420 bini normal hatlarda. 
150 bini dar hatlardadır. Hattı normal vaziyette tutmak için 1944 malî yılı içinde değiştirilme
si icabeden travers adedi 127 bindir. Takviye maksadiyle yol malzemesi değiştirilmesi icabeden 
hat tulü 2346 kilometredir. Normal arıza, kaza, aşınma dolayısiyle tebdili lâzımgelen komple 
yol malzemesi de 10 kilometredir. 1943 yılında hatlara 123 555 metre mikâbı balast konmuştur. 
215 bin metre mikâp balast ta ferşe amadedir. 156 bin travers yenilenmiş, 55 bin traversle tah-
kin i,ji programdadır. 12 150 metre poz yapılmıştır. 1944: malî yılı içinde programa göre 132 
travers değiştirilecektir. 10 kilometre kopmle yol malzemesi, 100 kilometre hat değiştirilecek
tir. .1943'malî yılında üst yapıda bazı yenilikler yapılmış, bazı tesis ve tevsiler vüetide getiril-. 
mistir. Cer atelyeleri daha fazla yedek aksam imaline müsait hale getirilmiş, yeni tezgâhlar 
ilâvesi suretiyle verimi arttırılmıştır. 

Eskişehir atelyesinin tevsii kararlaştırılmış olup tevsiat işlerine başlanacaktır. Lokomotif 
ve vagon imal edecek fabrikaların inşa ve tevsii projeleri üzerinde durulmaktadır. 

1943 malî yılında 1942 malî yılına nazaran yolculardan ölü ve yaralı nispeti azalmış, perso
nel Âe sair eşhas ölü ve yaralı nispeti artmıştır. Müsademe ve drayman adedi de tenezzül et
miştir. Emniyet vasıtalarının noksan bulunduğu hatlar üzerinde kazaların azalması personelin 
gösterdiği dikkate mütevakkıf olması dolayısiyle teşekkür borç bilinir. < 

F. Hesap vaziyeti 

1942 malî yılı bilanço kâr ve zarar hesaplarının tetkikmda bir yıl evveline nazaran sabit tesisatın 
19 100 843,19 lira artarak 473 026 066,75 lira olduğu muharrik ve müteharrik edevatın 16 659 845,10 
lira çoğalarak 70 204 754,72 lirayı bulduğu, demirbaşın da 1 170 738,86 lira fazlalaşarak 11 457 590,52 
liraya vardrjı bu suretle sermayenin 36 931 427,15 lira tereffüle 554 668 4.11,99 liraya yükseldiği 
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görülmüştür. Stok malzemede 12 463 144,05 liradan 19 530 741,45 liraya çıkmak suretiyle 
7 067 597,40 lira bir artış kaydetmiştir. 

Sermaye hesabının idarece mukassatan ödenmekte olan hat bedellerini ihtiva etmesi dikkati çek
miştir. Hakikî sermaye vaziyetinin anlaşılması bakımından taksite bağlanıp henüz ödenmemiş olan 
kıymetlerin sermaye hesabından çıkarılarak ayrı bir hesaptan gösterilmesi doğru olur. 

Nâzım hesapta gösterilmesi icabeden bazı hesapların bilanço yekûnuna ithal edilmiş, olması bu ye
kûnu kabartması hasebiyle yerinde görülmemiştir. Bu hesapların n^zım hesap başlığı altında toplan
ması muvafık görülmüştür. 

Tecdit sermayesinde 27 101 074,20 lira birikmiştir. Bu sermaye teknik mutalara göre ayrıldı
ğından yılı içinde sarfedilmiş olması lâzımdır. Bu sermayenin mahalline sarfolunması temenni 
olunur. 

îdare 1941 malî yılından 1942 malî yılma 30 milyon lira zarar devretmişken 1942 malî yılından 
1943 malî yılına 43 milyon lira zarar devretmiştir. Bu 13 milyon lira zarar 1942 malî yılında işletme 
varidatının 86 814 186,29 lira işletme masraflarının 86 554 406,47 lira olup yekdiğerini ancak karşı
lamasından ileri gelmiştir. 

Muhtelif borçlular hesabında görülen 22 510 620,68 liranın yarıdan fazlasını Hazine, Millî Müdafaa 
ve resmî devairden alacaklar teşkil etmektedir. Bu günkü variyet bundan farklı değildir. İdarenin 
resmî devairden tarihi 1930 yılına kadar çıkmak üzere alacağı 12 680 758,08 liradır. İmletmenin se-. 
lâmeti bakımından bu borçların ödenmesi için Hükümetin'bir tedbir alması yüksek tetkiklerine 
arzolunur. 

Trabzon Mebusu 
Süreyya Anamur 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Mazbata No. 72 
Esas No. 1/203 

22. V .1944 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçesi hak
kında Başvekâletin 29 . I I . 1944 tarihli ye 
6/659 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası ve cetvelleri Encümenimize 
tevdi buyurulmakla Münakalât Vekili Ali Fu-
ad Gebesoy ve Umum Müdürlük erkâniyle Ma
liye adına Bütçe ve Malî Kontrol Umum Mü
dür Muavini huzurlariyle tetkik ve müzakere 
olundu. 

Bugünkü fevkalâde halin memleket ekono
misi üzerindeki tesirleri altında bu idare du
rumunu ve günün icap ve zaruretlerine intibak 
bakımından çalışmalarındaki hususiyetleri et
raflı olarak inceleyen Encümenimiz bunlar üze
rinde geniş malûmat almış ve teklif edilen lâ
yiha ile buna bağlı cetvellerde bir takım de
ğişiklikler yapmıştır. 

I - Masraf bütçesi: 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 

Umum Müdürlüğünün masraf bütçesi 1943 
malî yılına nispetle 24 milyon lira fazlasiyle 
130 000 000 lira olarak teklif edilmiş bulun
maktadır. İdarenin 1943 yılı içinde almış ol
duğu 13 665 852 liralık munzam tahsisat göz-
önünde tutulunca 1943 malî yılma nispetle faz
lalık on buçuk milyon lira kadardır. Masraf 
bütçesi tahminlerinde, geçen yıl alınan mun
zam tahsisata ihtiyaç gösteren hizmetlere bu 
miktarlar yine ilâve edilmek ve işletme mas
raflarına tesir eden iktisadi âmiller de göz-
önünde tutulmak suretiyle muhtelif hizmetle
re ait tahsisat bu yıl ihtiyaca uygun bir radde
ye çıkarılmıştı?. 

Bu vesile ile, varidat tahminlerine de şâ
mil bir keyfiyet olmak üzere şuna işaret ede-
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lim ki : 
îdare geçen yılm ilk altı ayında 11 milyon 

tren kilometresi yapmıştır. Bunun içinde bu
lunduğumuz malî yıl sonuna kadar 22 milyon 
tren kilometresine çıkacağı tahmin edilmekte
dir. Bu tahminin bir miktar fazlasiyle tahak
kuk etmek üzere olduğu bütçenin müzakeresi 
sırasında elde edilen on aylık neticelerden an
laşılmış ise de memleketin fevkalâde haller 
içinde bulunması önümüzdeki yıl için de bunu 
22 milyon olarak kabul etmenin ihtiyat icabı 
olacağı kanaatini vermiştir. Şu halde geçen 
yıldan itibaren trafikte az çok bir istikrar gö
rülmektedir. Muhtelif masraf tertiplerinde 
husule gelen artışın sebepleri gerek Hüküme
tin mucip sebepler kısmında, gerekse bu bütçeyi 
Encümenimiz adına inceleyen raportörün rapo
runda izah edildiği için burada tekrarından sar
fınazar olunarak bazı tertiplerde mühim görünen 
âmillere işaret olunmakla iktifa edilmiştir. 

Masraf bütçesinin ilâve istiyen en mühim 
tertibi bakım ve işletme masrafları tertibidir. 
Demirbaş eşyanın, üst yapının, mebani ve di
ğer tesisatın, muharrik ve müteharrik edevatın 
bakım ve tecdidi, silolar, limanlar ve rıhtım
larla iskeleler masrafları ve bilûmum deniz va
sıtalarının bakım ve tecdidi gibi idarenin esas 
bünyesini teşkil eden hizmetleri ihtiva etmekte 
olan bu tertibe bu yıl 11 458 660 liralık bir ilâ
ve yapılmak zarureti hâsıl olmuştur ki, esasen 
bütçenin % 54. 37 sini teşkil eden bu fasla yapı
lan ilâve geçen yıla nispetle % 6. 65 raddesinde 
bir tezayüt arzetmektedir. Çoğalma görünen 
diğer bir tertip de şahsa ait masraflar kısmı
dır. Buradaki ziyadelik 4 900 000 lira akdar-
dır. Bu kısım da bütçenin % 28. 40 nı teşkil 
etmektedir. Her iki tertipte, bilhassa işletme 
masraflarında husule gelen artışın başlıca âmil
leri şunlardır: 

Memleketteki fiyat yüksekliği neticesi olarak 
1. İşçi ve amele ücretlerinin artması; 
2. Memleket içinde tedariki zaruri malzeme 

fiyatlarının aynı sebeple yükselmesi; 
3. Memleket dışından getirilen maddelerin 

maliyetlerinin yüksek olması; 
4. Malzeme noksanlığı sebebiyle husule ge

len geniş ihtiyaçları karşılayacak yeni tedbirler 
alınması için ihtiyari zaruri gör'ülen külfetler; 

5. İdarenin ihtiyacı olan kömürün arzu edi
len kaloriden düşük olması. 

Beşinci harp yılını bitirmekte olan dünya 
buhranının neticesi olarak diğer bir takım na
kil vasıtalarının yükünü de üzerine almış bu
lunan demiryol şebekesinin normalin üstünde 
çalışma sebebiyle daha süratle yıpranması ve bu
nu karşılamak zarureti de masrafı arttıran se
bepler arasında kaydedilmek icabeder. 

Encümenimiz kömür kalorisi ve bundaki dü
şüklük sebepleri ve bu düşüklüğün işletme cephe
sinden neticeleri üzerinde bilhassa durmuştur. 

Kalori düşüklüğünün, kül miktarının fazla-
. lığından ileri geldiği ve bunun da daha fazla, 

kömürle az randıman almak, fazla kömür taşı
mak, muharrik ve müteharrik mevat ve malze
menin daha fazla yıpranmasını mucip olmak gibi 
ehemmiyetli tesirleri bulunduğu, ancak memle
ketin umumî kömür ihtiyacını karşılamak imkân
larının mahdut oluşu karşısında idarenin iste
diği kalitede bir senelik ihtiyacına tekabül ede
cek kömürün temini mümkün olamadığından 
normal hayatın avdetine kadar bugünkü vasıfta 
kömür almak zarureti bulunduğu Münakalât Ve
kili tarafından Encümenimizde ifade edilmiştir. 

İşletmeye menfi tesir yapan muhtelif sebep
lerin izalesi hususunda da idarenin bir çok 
yönden çalışmalarda bulunduğu, bu cümleden 
olarak: 

1. Tren seferleri günün icaplarına uygun ola
rak tanzim ve daha ziyade yük nakliyatına ehem
miyet verilerek bu hususta % 4 kadar bir artış 
husule geldiği; 

2. Üst yapının bakım takviye ve tahkimi için 
daha çok mesai sarf edildiği; 

3. Cer ve yol atelyeleri faaliyetlerinin arttı
rılarak tamire muhtaç malzemenin süratle ıs-

, lâh ve tamirine gidildiği; 
4. Yedek malzeme stoku yapılmağa gayret 

edildiği; 
5. Yeniden bir miktar yük vagoniyle loko-

matif celp ve bir kısım yük vagoniyle, lokoma-
tifin de kira ile temin edildiği; 

6. Liman hizmetlerinin ıslah ve inkişafına 
gayret olunduğu; 
öğrenilmiştir. 

Masraf bütçesinin diğer tertiplerine gelince: 
Beşinci faslın 6 ncı maddesine mevzu tahsisa

tın sarfını tanzim eden talimatnamede vazife ba
şında kazaya uğrayan memurların çocuklarının 
okutturulmasma dair bir kayıt bulunmadığın
dan bu şekilde kazaya uğrayan memurların 
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çocuklarının tahsillerine devam e'ttirilenıediği " 
ve bu maddeye böyle bir kayıt ilâvesiyle bu 
noksanın izale edileceği ifade edildiğinden mad
de bu şekilde tadil edilmiş, aynı faslın 11 nci 
maddesine bu yıl tahsisat konmamış ve 4306 sa
yılı kanun hükmüne göre daha bir miktar giyim 
eşyası borcu mevcut olduğundan bunun için borç
lar faslına tahsisat konarak tediyesi derpiş edil
diği izah edilmiş ise de bu tahsisatın borç olarak 
değil aynı maddeye tahsisat konarak ödenmesi
nin bütçe tekniğine daha uygun düşeceği mülâha-. 
zasiyle borç faslına konan tahsisat bu maddeye 
ilâve edilmek suretiyle bir tashih yapılmıştır/ 

İleride varidat kısmında izah edileceği veç
hile elde edilen varidat fazlasından 260 000 lira 
işletme masrafları kısmındaki 8 nci faslın ikinci 
üst yap mm bakım ve tecdidi maddesine ilâve 
edilmiştir. İskeleler varidatında mahallî bele
diye ve idarei hususiyeler hissesi bu idareler na
mına tahsil edilen bir resim olduğundan bunun 
bu idare bütçesinde bir maddede gösterilmeyip 
nâzım hesapta tedviri umumî ahkâma muvafık 
olacağndan iskeleler varidatından mahallî bele
diye ve hususi idareler hissesi adiyle 10 ncu 
faslm 6 nci maddesine konulmuş olan tahsisat 
bütçeden çıkarılmış ve evrakı nakdiye itfa his
sesinde de bu sebeple bir değişiklik yapılmıştır. 
Netice olarak masraf bütçesi yekûnu 
130 161 600 lira olarak tesbit edilmiş bulun
maktadır 

I I - Varidat bütçesi : 
İdarenin varidat bütçesi tahmini de 24 mil

yon liralık bir artış kaydetmektedir. 
1943 yılının ilk altı aylık varidatı 59 126 901 

liradır, ikinci altı aylık içinde bir yandan bu 
miktar, diğer yandan 1 . VIII . 1943 tarihin
den itibaren esas tarifelerin 6 . 3 den 10 a çı
karılan nakil ücreti emsali ve bu emsalin bu yıl 
bir kısmı tarifelerde tatbika başlandığını ve 
1944 yılında tatbika devam olunacağı gözönüne 
konunca varidat yekûnunun teklif veçhile 
130 000 000 lira olarak tahmini haklı görün
mekte ve bütçenin Encümende müzakeresi sı
rasında neticesi bilinen 10 aylık hasılat mikta
r ı da bu tahminin tahakkuk edeceği ümidini 
arttırmaktadır. Hatta muharrik ve müteharrik 
malzemeniin tamir ve ıslâhına ehemmiyet veril
mek'suretiyle önümüzdeki yıl daha fazla trafik 
temininin mümkün olacağı ve bu suretle vari
datta bir inkişaf umulduğu, 10 aylık hasılat ra

kamlarının da bunu teyit eder mahiyette oldu
ğu ve alınan salâhiyete istinaden tarifeler üze
rindeki emsal tatbikatının da varidatın çoğal
masın a yardım edeceği ve bu sayede bütçe kanu
niyle yerilen bazı malî salâhiyetleri karşılıya-
cak varidat fazlası teminine imkân bile hâsıl 
olacağı Encümenimize verilen izahat cümle-
sindendir. 

Encümenimiz tarife tatbikatının bazı mevat 
için maliyetin dununa kadar götürüldüğü husu
sundaki esbabı mucibe ve raportör raporundaki 
mütalâalar üzerinde durmuştur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U-
mum Müdürlüğü Teşkilât ve Vezaifine dair 1042 
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden; ida
re Münakalât vekâletinin tasvibiyle hututun ta
mamı veya bazı aksamı üzerinde ve liman ve 
rıhtımlarda bir kısım mevat ve eşya için bazı 
şerait ile ve Tarifeler kanunu ile kabul edilen 
esasat dairesinde tenzilâtı veya ikramiyeli tari
feler tatbik veya bunları ilgaya salahiyetli ise 
de bu salâhiyetin maliyetin dununa kadar götü
rüleceğine dair kanuni bir kayit bulunmamak
tadır. 

Diğer taraftan tarifelere müteallik esaslı ana 
kanun henüz tedvin edilmemiştir. Yalnız 4004 
sayılı bir kanunla askerî nakliyata ait tarifenin 
hadleri tayin edilmiş ve bu da esas tarifenin 
1/3 ü olarak tesbit edilmiştir. 

Bununla beraber son kabul olunan tarife 
emsalinin henüz askerî nakliyata tatbik edil
mediği anlaşılmıştır. Gerçi İdare muhtelif ik
tisadi sebeplerle ve haiz olduğu kanuni salâhi
yete mebni yeni tarife emsalini bir kısım mad
delere teşmil etmemektedir ve memleket eko
nomisi mülâhazalarına dayanan bu tefrik En-
cümenimizce de yerinde görülmüştür. Bunun 
dışında bir madde ve mevzua tatbik olunan ta
rifenin aynı madde ve mevzua müteallik bütün 
nakliyata teşmili ve muhtelif Devlet daireleri
ne müteallik ilgili varidat ve masraf hesapla
rının ona göre tedvir ve teyzini gerek mevzu
at ve gerekse işletmenin malî külfetlerinin hiz
metten istifade edenler arasında adalet ve 
hakkaniyet dairesinde tevzii bakımından zaruri 
görülmüştür, 

Varidat cetvelinin bütün kalemleri birer 
birer tetkik edilmiş, masraf kısmında izah edi
len sebeple iskeleler gelirleri maddesinden 
100 000 lira tenzil edilmiştir. Üçüncü sıhhi 
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tevkif at faslına, içinde bulunduğumuz malî yı
lın neticeleri gözöniinde tutularak 260 000 lira 
ilâve edilmiştir. Diğer varidat kalemleri aynen 
kabul edilmek suretiyle varidat bütçesi yekû
nu da Encümenimizee 130 161 600 lira olarak 
tahmin ve tesbit edilmiştir. 

Bütçe lâyihası: 
Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri cet

veldeki değişikliğe göre tanzim ve üçüncü mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Dördüncü maddede bahsi ^e.c.on kanun ve 
nizamnamelerin gelecek yıl bütçesinde umumî 
bütçeye mütenazır bir şekilde cetvel halinde 
bütçeye bağlanması temenni edilerek madde 
aynen kaJbul edilmiştir. 

Beşinci madde ile İdareye gelecek yıllara 
geçici taahhüdat ve sarfiyat icrasına salâhiyet 
verilmekte olduğundan bu maksatla gelecek 
yılda sarfiyat icrası tabii ise de bu yılki sar
fiyatın gelecek yıl karşılanmasını emreden ve 
bu maksatla şimdiden gelecek yıl bütçesi için 
takyidi bir hükmü ihtiva eden son fıkranın 
lâyihada yer alması ekseriyetle uygun görül-
miyerek bu fıkra maddeden çıkarılmış ve hük
me müessir olmamak üzere maddenin yazılış 
şekilleri değiştirilmiştir. 

Altıncı madde muamelâtı nakdiyenin ted
virini mümkün kılacak şekle konularak yeniden 
yazılmıştır. 

Yedinci madde; Devlet Demiryolları şebe
kesi üzerinde parasız veya tenzilâtlı ücretle 
seyahat edecekler hakkında 1042 ve buna ek 
1483 sayılı kanun hükümlerinden bazılarının 
tadilini ve bazılarının da tecilini temin etmek
tedir. 

Devlet Demiryolları Teşkilât ve Vazifelerine 
dair olan kanun ve eklerinde kanun vaz'nın koy
muş olduğu ana hükümlerin tadili veya ilgası 
zaruri görülüyorsa bunların tadil ve ilgasına git
menin daha uygun olacağı ve bütçe kanunlariyle 
ana kanun hükümlerinin tebdil ve tadillerinin 
doğru olmıyacağı mütalâa edilerek bu maddenin 
ve buna bağlı cetvelin lâyihadan çıkarılmasını 
ve idarenin bu hususta esas kanun hükümleri 
dairesinde hareket etmesini Encümenimiz ekse
riyetle muvafık görerek maddeyi lâyihadan çı
karmıştır. 

Sekizinci madde, Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 48 nci maddesi hükmünün bu idare bün
yesine göre tedvin edilmiş bir şekli ise de aynı 

( S. Say: 

kanunun 118 nci maddesinin lâfız ve medlulüne 
göre mezkûr madde hükmünün esas kanunlarında 
hilâfına hüküm bulunmadıkça, 48 nci maddenin 
lâfzı gereğince Maliye vekilinin haiz olduğu me
zuniyeti idarenin başında bulunan Umum Müdür 
haiz olmuş gibi bünye ve muhtariyetlerinden 
ileri gelen intibaklarla mülhak bütçeli idarelere 
şâmil bulunduğu ve eğer mezkûr maddede sayılı 
hallerin bu idareler için genişletilmesi icabedi-
yorsa ona göre daimî hüküm tedvini cihetine gi
dilmesi uygun görülmüş, ancak önümüzdeki yıl 
tatbikatı işkâl etmemek üzere bunun ıslâhı, mü-
taakıp yıl bütçesine bırakılarak madde, yedinci 
madde olarak aynen kabul olunmuştur. 

Dokuzuncu madde sekizinci madde olarak ay
nen kabul edilmiştir. 

Yedinci maddenin lâyihadan çıkarılması sebe
biyle onuncu maddenin de tedvinine lüzum kal
madığından aynı sebeplerle lâyihadan çıkarıl
mıştır. 

On birinci madde dokuzuncu madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 

Yukarıda masraf kısmında izah edildiği veç
hile geçen yıl borçları tertibi bütçeden çıkarılmış 
olduğundan onuncu madde hükmünün de. tedvi
nine lüzum kalmamış ve tayyedilmiştir. 

On üçüncü madde onuncu ve on dördüncü 
madde on birinci madde olarak aynen kabul edil
miştir. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğü Bütçe kanunu lâyihası, ve cet
velleri Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
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Devlet DemiryoUan ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı 

Bütçe Kanunu lâyihası 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

BÎRÎNCÎ MADDE — Devlet Demiryolları 
ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünün 
1944 malî yılı masrafları iğin bağlı (A) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere (130 000 000) li
ra tahsisat verilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Devlet Demiryolları ve 
limanları İşletme Umum Müdürlüğünün 1944 
malî yılı masraflarına karşılık olan varidat, 
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(130 000 000) lira tahmin edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Devlet Demiryolları 
ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğünün 
daimî memur ve müstahdemleriyle nakil vası
taları kadroları bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Devlet Demiryol
ları ve Limanlan işletme Umum Müdürlüğü ta-
tafından işletilmekte olan Demiryollariyle di
ğer motorlu vasıtaların, liman, iskele ve ma
den ocaklarının bütün varidat ve hasılatı bun
lara mahsus kanun ve nizamnameler dairesin-
do tahsil olunur. 

BEŞlNCÎ MADDE — 4515 saydı kanun hü
kümlerinin kısmen veya tamamen tattbikma 
imkân elde edilemeyen hallerde bu kanun mev
zuuna dâhil hizmetlerle, muhtelif yerlerde 100 
kilometrelik hattın ve makasların yenilenmesi 
tamamlayıcı tesisat ve inşaat vücude getirilme
si, atelye ve depolar için kuvvei muharrike ve 
teçhizat satın almması maksadiyle (13 000 000) 
liraya kadar gelecek senelere geçici taahhüdat 
ve sarfiyat icrasma Umum Müdürlük mezun
dur. 

Gerek 1943 malı yılı zarfında elde edilerek 
aynı yıl içinde tahsisat kaydedilmemiş olan 
miktarlarla ve gerekse 1944 malî yılı muhte
mel varidat fazlalarından temin edilmek üzere 
girişilecek olan bu taahhütler karşılığı umumî 
idare bütçesinde yeniden açılacak hususî bir 
fasla tahsisat kayit ve sarfolunur. 

Taahhütlerin bu suretle karşılanmryan kıs
mı idarenin mütaakrp yıllar bütçesinin alâkalı 
tertiplerine konulacak tahsisatla ödenir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTİRİŞİ 

MADDE 1. — Devlet DemiryoUan ve Li
manlan işletme Umum Müdürlüğünün 1944 
malî yılı masraftan için bağlı (A) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (130 161 600) lira tah
sisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Demdryollan ve Li
manlan işletme Umum Müdürlüğünün 1944 ma
lî yılı masraflarına karşılık olan varidat, bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(130 161 600) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Üçüncü madde aynen 

MADDE 4. — Dördüncü madde aynen 

MADDE 5. — 4515 sayılı kanun hükümle
rinin kısmen veya tamamen tatbikma imkân 
elde edilemeyen hallerde bu kanun mevzuuna 
dâhil hizmetlerle, muhtelif yerlerde 100 kilo
metrelik hattın ve makasların yenilenmesi ta
mamlayıcı tesisat ve inşaat vücude getirilmesi, 
atelye ve depolar için kuvvei muharrike ve teç
hizat satın almması maksadiyle (13 000 000) 
liraya kadar gelecek yıllara geçici taahhüdat ve 
sarfiyat icrasma umum müdürlük mezundur. 

Bu taahhüdat ve sarfiyat, 1943 malî yılı zar
fında elde edilerek aynı yıl içinde tahsisat kay-
edilmemiş olan miktarlarla 1944 malî yılı içinde 
temin edilecek muhtemel varidat fazlalariyle 
karşılanır. 

Bu karşılıklar umumî idare bütçesinde yeni
den açılacak hususi bir fasla tahsisat kayıt ve 
sarfolunur. 
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ALTINCI MADDE — 1944 malı yılı nakdî 
muamelâtının tedviri ve (2 500 000) liraya ka
dar kömür, (7 600 000) liraya kadar malzeme 
stoku yapmak için umum müdürlük (10.000.000) 
liraya kadar kına vadeli istikrazlar akdine ve 
bankalar nezdinde hesabı cari açtırmağa ve 
Maliye Vekili bu istikrazlara kefalet etmeğe 
mezundur. 

YEDİNCİ MADDE — 1042 sayılı kanunun 
25 nci maddesini tadil eden 3282 sayılı kanun 
ile aynı kanunu tadil eden 1483 sayılı kanunun 
8 nci maddesinin 2 nci fıkrası ve Posta kanunu
nun 53 ncü madesini tadil eden 3108 sayılı ka
nun hükümleri mahfuz kalmak şartiyle Devlet 
Demiryollan şebekesi üzerinde 1944 mali yılı 
zarfında ücretsiz veya tenzilâtlı ücretle seyahat 
etmek hakkını haiz olanlar bağlı (D) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Devlet Demiryollan ve Limanları Umumî 
idaresinin teşkilât ve vazifelerine dair 1042 sa
yılı kanunun 24 ncü maddesinin 1 nci fıkrasiy-
le 28 ve 34 ncü maddelerinin hükümleri 1944 
malî yılında da tatbik edilmez. 

SEKİZİNCİ MADDE — Aşağıdaki fıkralar-
da yazılı masraflardan her biri için konulan 
tahsisat kâfi gelmediği takdirde ilâveten sar
fına lüzum görülecek miktarı tediyeye Umum 
Müdürlük mezundur. Malî yıl sonunda çıka
cak tahsisat farkları katı hesapta ayrıca göste
rilir. 

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

hissesi; 
D) Reddiyat ve aidat; 
E) İrat getiren emlâk resim ve vergileri; 

D p K U 2 ^ p U *WfiP$ — ^maunî idare 
hesabına Yüksek Mühendis mektebi ile Teknik 
okulda tahsilde bulunan talebe mevcuduna gö
re hesabedilecek masraf miktarı bu kanuna 
bağlı (A) işaretli cetvelin üçüncü faslının üçün. 
cü maddesine mevzu tahsisattan tefrik edilerek 
bu miktar, bir taraftan 1944 malî yılı Muvaze-
nei Umumiye Kanununa bağlı (B) işaretli cet
vele irat ve diğer taraftan Maarif Vekâleti büt
çesindeki alâkalı tertiplere tahsisat kaydolu
nur. 

B/E. 

MADDE 6. — 1944 malî yılı nakdî muame
lâtının tedviri ye (2 500 000) liraya kadar kö
mür, (7 000 000) liraya kadar malzeme stoku 
yapmak için umum müdürlük (10 000 000) lira
ya kadar kısa vadeli istikrazlar akdine ve ban
kalar nezdinde hesabı cari açtırmağa ve Maliye 
Vekili bu istikrazlara kefalet etmeğe mezun
dur. 

MADDE 7. — Sekizinci madde aynen 

MADDE 8. — Dokuzuncu madde aynen 
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ONUNCU MADDE — Devlet Demiryolları 
ve Limanlan işletme Umumî İdaresinin teşki
lât ve vazifelerine dair 1042 sayılı kanunu ta
dil eden 1483 sayılı kanunun sekizinci madde
sinin birinci fıkrasına tevfikan verilecek ve 
miktarı Umumî idare encümeni tarafından 
tâyin edilecek müsaadenamelerin adedi 800 ü 
geçemez. 

ON BİRİNCİ M£DDE — Devlet Demiryol
ları ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğü
nün 2847 ve 3173 sayılı kanunların bükümleri 
haricinde istihdam edeceği müteferrik müstah
demlerine ait kadroları ilişik (E) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

ON İKİNCİ MADDE — Bütçede; « 1042 
numaralı kanunun 43 ncü maddeci mucibince 
ödenecek borçlar » tertibindeki tahsisat fevkin
de tahakkuk eden borçlar, taallûk eyledikleri 
hizmetlere tekabül eden tertiplerden bu tertibe 
Maliye Vekâletince nakledilecek tahsisattan 
ödenir. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun 1 hazi
ran 1944 tarihinden ineridir. 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Maliye ve Münakalât Ve
killeri memurdur. 

B. E. 

li§. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. 
Hilmi Uran 

m. v. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. II. Alataş 

Mü. V. 

Ad. V. 
A. R. Türel 

Ha. V. 

Na. V. 
Sırrı Day 

G. t V: 
S. II. Vrgüblü 

A. F. Ccbeşoy. 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
Fuiul S irmen 

Zr. V. 
Ş. R. Hatipoğlu 

Ti. V. 

MADDE 0. — On birinci madde aynen. 

MADDE 10. — On üçüncü madde aynen. 

MADDE 11. — On dördüncü madde aynen. 
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1943 1044 malî yılı için 
* JMalî yılı Hükümetçe Encümence 

tahsisatı talep edilen kabul edilen 
P. M. Muhassasatin nev'İ Lira Lira Lira 

Birinci hısım - İşletme masraf-
lan 

Birinci bap - Şahsa ait mas
raflar 

Ücret ve yevmiyeler 
1 Daimî memur ve müstahdemler 19 661 000 19 684 476 19 6.84 476 
2 Muvakkat tazminat 480 000 
3 Muvakkat memur ve müsta-

demler 40 000 
4 2847 ve 3173 sayılı kanunlara 

tabi olmayan müstahdemler — 

400 000 

185 000 

143 767 

400 000 

185 000 

143 767 

Fasıl yekûnu 20 181 000 20 413 243 20 413 243 

2 
1 
2 

3 

Harcırahlar 
Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcıra
hı 
Devir ve teftiş harcırahı 

Fasıl yekûnu 

44 000 

153 000 
487 000 

684 000 

59 000 

205 000 
550 000 

814 000 

59 000 

205 000 
550 000 

814 000 

Ecnebi mütehassıslarla memur 
ve müetahdemlerin ve talebe
nin masrafları 

1 Ecnebi memleketlere gönderi
lecek talebe ile memur ve müs
tahdemlerin ücret, masraf ve 
harcırahları ile tahsil ve tedavi 
masrafları 145 600 200 000 200 000 

2 Ecnebi mütehassısların ücret, . <• 
masraf ve harcırahları 70 000 45 000 45 000 

3 Yüksek mühendis mektebi ile 
teknik okuldaki idare" talebesi
nin masrafları 86 400 110 000 110 000 

Fasıl yekûnu 302 000 355 000 355 000 
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M. Muhassasatm nev'i 

Tâli ücretler 
1 Memur ve müstahdemlere ve

rilecek ikramiye 
2 Kömür tasarruf ikramiyesi 
3 2847 sayılı 'kanunun 9 ncu 

maddesi mucibince verilecek 
tazminatlar 

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

5 4178 sayılı kânunun 3 ncü 
maddesi mucibince verilecek 
çocuk zammı 

6 4178 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesi mucibince verilecek 
yakacak zammı 

2 
3 

1943 1944 malî yılı için 
Mal! yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

556 000 

202 000 

124 000 

556 000 

222 000 

124 000 

Memur ve müstahdemlere ve 
ailelerine yardım 
Memur ve müstahdemlerin 
melbusat ve işçilerin tulum 
bedeli 
Tekaüt, dul ve yetim maaşları 
2454 sayılı kanun mucibince 
verilecek tekaüt aidatı ile ma
luliyet karşılığı 
îdare hizmetinden çıkarılanla
ra ve kazaya uğrayanlara veya 
ailelerine nizamname mucibin
ce verilecek tazminat 
Sanat okulu masrafları 
Mektep bulunmayan yerlerde
ki memur ve müstahdemlerin 
ve bunlardan vazife başında 
kazaya uğrayarak vefat edenle
rin iaşeleriyle mükellef olduk
ları çocuklarının .tahsillerini 
temin için açılan pansiyonlar 
ve mektepler masrafı 

20 000 
766 000 

500 000 500 000 500 000 
5 000 5 000 5 000 

1 293 000 1 293 000 1 293 000 

556 000 

222 000 

124 000 

Fasıl yekûnu 2 680 000 2 700 000 2 700 000 

1 308 000 3 000 000 3 000 000 
1 250 1 750 1 750 

1 500 000 1 372 000 1 372 000 

20 000 20 000 
644 109 644 109 

123 000 425 000 425 000 

(S. Sayısı: 131) 



- - 4 6 -

F. at Mühassasatm neVi 

7 Demiryol meslek mektebi üc
ret ve bilûmum masrafları 
[Talebenin harçlıkları dâhil, demir
baş, mefruşat hariç.] 

8 ilâçlar, sıhhi imdat kutuları 
masrafları, memur ve müstah
demlerle ailelerine sıhhi mua
venet, cenaze ve sıhhi levazım, 
vesaiti nakliye, sıhhi tedabir 
ve hastaneler masrafları 
[Demirjbaş, mefruşat, hariç.] 

9 Demiryollar spor teşekkülleri
ne yardım 

10 Katarlarla deniz vasıtalarında 
çalışan ve hamulenin tertip ve 
tahriki ile bilfiil alâkalı memur 
ve müstahdemlerin iaşe mas-
rafkifi 

11 4306 sayılı kanun mucibince 
verilecek giyim eşyası bedeli 
ve bil Imum masrafları 

Fasıl yekûnu 

6 Tahmil ve tahliye ücret ve 
masrafları 

Birinci bap yekûnu 

İkinci bap - Şahsa ait olmayan 
masraflar 

7 İşletme müstehlik malzemesi 
ve masraftan 

1 Matbu evrak, kırtasiye ve 
mecmua bedeli ile demiry ollar 
dergisine yardım 

2 Binaların, muharrik ve müte
harrik edevatın tenvir, teshin, 
mahrukat, yağ ve sair müsteh-
lek ittöyatf masrafları 

1943 1944 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Bira Lira Lira 

428 000 665 800 665 800 

500 000 750 000 750 000 

2 000 3 000 3 000 

1704 750 2 000 000 2 000 000 

5ÖÖÖ0Ö — 250 000 

6 853 000 8 881 659 9 131 659 

î 400 000 3 750 ÖÖÖ 3 750 000 

32 100 000 36 913 902 37 163 902 

455 OÖO 455 000 455 000 

18 077 500 25 0ÖÖ 000 25 000 000 
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1943 1944 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı - talep edilen kabul edilen 

MuhaSSasatm nev'İ Lira Lira Lira 

Bilet matbaası müstahdemleri 
ücret ve yevmiyeleri 10 5Q0 IOJŞOO ' 10 500 

Fasıl yekûnu 18 543 000 25 465 500 25 465 500 

Bakım ve tecdit masrafları 
[Fevkalâde kazalar, arızalar ve sel 
tahribatı masrafları dâhil.] 
Demirbaş eşyanın bakım ve 
tecdidi 224 QÖ0 292 660 292 660 
Üst yapının bakım ve tecdidi 12 406000 18 650 000 18 910 000 
Mebani ve diğer tesisatın ba
kım vetecdidi 4 435 000 5 500 000 5 500 000 

^ [Elektrikli ve elektriksiz işaretler, 
silolar, liman, rıhtım, iskele ve men
direk masrafları dâhil.] 
Muharrik ve müteharrik ede
vatın bakım ve tecdidi 13 704 000 17 035 000 17 035 000 
Fidanlıklar ve ziraat işleri üc
ret ve masrafları 458.000 458 000 458 000 
Bil Imum deniz vasıtalarının 
bakım ve tecdidi — 750 000 750 000 

Fasıl yekûnu 31 227 ıQ0O 42 685 660 42 945 660 

Ecnebi demiryolu tesisatının 
istimali ve üçüncü şahısların 
hizmetleri 
Transit vagonlarının edevat 
tatili ve tamiri ücreti ve kirala
nacak vagon ve lokomotiflerle 
deniz vasıtalarının kira bedeli 
Semplon ekspresi açığının Tür
kiye hissesi 
Mücavir demiryollarına veri
len rödövanslar 
Demiryolları ittihatları ve ta
kas büroları idare ve temsil 
masrafları 6000 6 000 6 000 

84 000 

1 000 

8 000 

1 270 000 

1000 

8 000 

1 270 000 

1 000 

8 000 

Fasıl yekûnu 99 000 1 285 000 1 285 000 
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1943 

.Aralı yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe. Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira P- M... Muhassasatm nev'i 

10 Her nevi vefgüer, maddî mü
kellefiyetler ve zarar, ziyan 
tazminatı 

1 i rat getiren emlâkin resim ve 
vergileri v 13 000 13 000 13 000 

2 Kazalar neticesinde ölenlerin 
vârislerine, malûl kalanlara, 
gerek nakil esnasında ve ge
rekse emanet odalarına tevdi 
olunduktan sonra hasar ve zi-
yaa uğrayan eşya sahiplerine 
verilecek tazminat 200 000 200 000 200 000 

0 1042 numaralı kanunun 43 ncü 
maddesi gereğince ödenecek 
borçlar 

3 Eski seneler borçları 
4 Reddiyat ve aidat 
0 Devlet demiryollarına intikal 

eden iskeleler varidatından 
mahallî belediye ve hususi ida-
lerine tediyesi lâzımgelen his
seler 0 100 000 0 

_ 
8 000 

50 000 

250 000 
12 400 
50 000 

0 
12 400 
50 000 

Fasıl yekûnu 271 000 625 400 275 400 

75 000 
16 000 

40 000 
15 000 

170 000 
5 000 

100 000 
16 000 

40 000 
50 000 

200 000 
5-000 

100 000 
16 000 

40 000 
50 000 

200 000 
5 000 

11 Müteferrik masraflar 
1 Posta, telgraf ye telefon üc

retleri 
2 İlân ücretleri 
3 Mahkeme masrafları, harçları 

serbest avukat ücretleri 
4 Faiz, acyo ve akça farkları 
5 Bilûmum sigorta ücret ve ser

mayesi 
6 Temsil masrafları 
7 Beynelmilel demiryolu teşek

kül ve kongrelerine iştirak 
masrafları 15 000 15 000 15 000 

8 Passif korunma tertibatı mas
rafları 500 500 500 

9 Binalar icarı 14 500 30 700 30 700 
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1943 1944 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

Muhassasatm nev'i Lira Lira Lira 
- T i — r r 

Müteferrik masraflar 138 000 '• 170*00- • ' 170 000 
[Misafir kabul masrafları ile idareye 
mensup olmayanlardan demiryolları 
için yararlıkları görülenlere verile
cek mükâfat dâhil) 
Gayri melhuz masraflar 5 000 5 000 5 000 

Fasıl yekûnu 494 000 632 200 632 200 

İkinci bap yekûnu 50 634 000 70 693 760 70 603 760 

Birinci kısım yekûnu 82 734 000 107 607 662 107 767 662 

îkinöi hısım 

Satm alman demiryol ve li
manların senelik faiz ve it
fa karşılıkları'-ve sair masraf
ları 4 605 496 4 598 000 4 598 000 

Üçüncü kısım - Yeni inşaat ve 
servet tezayüdatı 

Demirmaş tezyidi 
İnşaat ve tesisat masrafları 
Muhtelif yeni inşaat, tesisat ve 
istimlâk 
Fidanlıklarda yapılacak muh
telif inşaat ve tesisat 

Fasıl yekûnu 

5 650 000 

•2.202-000'. 

50 000 

2 252 000 

4 150 000 

3 000 000 

50 000 

3 050 000 

4 150 000 

3 000 000 

. 50 000 

3 050 000 

3247 ve 3319 sayılı kanunlar , 
mucibince mubayaa edilecek 
muharrik ve müteharrik edevat 
bedeli ile gümrük resmi ve sa
ir masrafları 900 000 900 000 900 000 
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1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe- Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

— 52 

Muhâssasatm nev'i 

3980 sa^ih kanun gereğince 
yapılacak masraflar 
3980 sayılı kanun gereğince 
mubayaa edilecek muharrik ve 
müteharrik edevat bedeli ile 
sair masrafları ' 250 000 227 500 227 500 
3980 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesi gereğince istimal e-
dilecek kredinin itfa ve faiz 
karşılığı 250 000 510 000 510 000 

Fasıl yekûnu 

4515 sayılı kanun gereğince gi
rişilecek taahhütler 
Bonoların itfa ve faiz karşılığı 
Gümrük resmi ve muamele 
vergisi karşılığı 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

500 000 

-— 

9 302 000 

737 500 

7 000 000 
350 000 

7 350 000 

16 187 500 

737 500 

7 000 000 
350 000 

7 350 000 

16 187 500 

Dördüncü kısım 
Trabzon - îran otobüs ve 
kamyon işletmesi masrafları 
Ücret ve yevmiyeler 
Sair umumî masraflar 

121 000 
188 000 

119 710 
200 000 

119 710 
200 000 

Fasıl yekûnuOU 618 OÜ 6T8 000 608 

Beşinci kısım 
Bütçe Kanununun 5 nei mad
desi mucibince girişilecek ta
ahhütleri karşılığı 8 000 000 0 0 
1715 saydı kanunun 8 nci mad
desi mucibince Cumhuriyet 
Merkez Bankası itfa karşılığı 1049 504 1287 128 1288 728 

UMUMÎ YEKÛN 106 000 000 130 000 000 130 161 600 
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B - CETVELİ 

1943 1944 malî yılı için 
Malî yılı Hükümetçe Encümence 

muhammenatı . tahmin edilen tahmin edilen 
F. M. Varidatın nev'i Lira Lira^ Lira 

1 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

2 
1 

2 
3 
4 
5 
6 

Demiryollar işletme gelirleri 
Yolcu 
Bagaj 
Mesaj eri 
Seyriseri 
Seyri hafif 
Muhtelif hasılat 

Fasıl yekûnu 

Limanlar ve iskeleler gelirleri 
Haydarpaşa liman ve rıhtım 
gelirleri 
Derince limanı gelirleri 
İskenderun limanı gelirleri 
Mersin limanı gelirleri 
Samsun limanı gelirleri 
İskeleler gelirleri 

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 

44 000 000 
1 000 000 

950 000 
6 300 000 

68 000 000 
3 500 000 

123 750 000 

1 ' 

2 400 000 
400 000 
860 000 
400 000 
220 000 
400 000 

44 000 000 
1 000 000 

950 000 
6 300 000 

68 000 000 
3 500 000 

123 750 000 

" * '.. >» 1 - İ 

2 400 000 
400 000 
860 000 
400 000 
221 600 
300 000 

Fasıl yekûnu 2 780 000 4 680 000 4 581 600 

1 

0 

3 
4 

5 
6 

Sıhhiye tevkif atı 
Mütenevvi hasılat 
İstimalden iskat edilen vagon, 
lokomotif ve hurda demirler 
satışı 
Pansiyon gelirleri 
Sanat okulu erelirleri 
İdareye ait binalardan alma- *ir% 

cak kiraları 
Faiz ve akça farkları 
Müteferrik hasılat 

Fasıl yekûnu 

530 000 

.. .. . 

20 000 
3 000 

90 000 
t— i n -• •• 

100 000 
. 180 000 
447 000 

840 000 

530 000 

20 000 
3 000 

90 000 

100 000 
180 000 
447 000 

840 000 

790 000 

20 000 
3 000 

90 000 

100 000 
180 000 
447 000 

840 000 

5 Trabzon - îran otobüs ve 
kamyon işletmesi gelirleri 100 000 200 000 200 000 

0 Geçen yıllardan devreden ve 
tahsisat kaydedilmeyen vari
dat fazlaları 8 000 000 — 0 

UMUMÎ YEKÛN 106 000 000 130 000 000 130 161 600 
( S. Sayısı : 131 ) 
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O - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i 

Umum Müdürlük 

Umum müdür 
Umum müdür muavini 
Müfettiş 
Umumî Kâtip 
Başmüfettiş 
Evrak ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II. Memur 

İ T T •. ... j i,/. ; 

Teftiş heyeti 
Teftiş heyeti reisi 
Müfettiş 

* 
Başmüfettiş 
S. I. Müfettiş 
S. II. » 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II. Memur 
Memur namzedi 

i ; ' • ; • ; • , ; < 
» * • « . 

Derece 

1 
2 
4 
5 
6/1 
8 
9 

10 
11 
12 
14 

2 
4 
5 
6/1 
6/2 
8 
9 

10 
11 
12 
14 
16 

Mektepler ve kurslar müdürlüğü 

Müfettiş (Müdür) 
Müfettiş 
Başmüfettiş 
S. I. Müfettiş 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II » 

4 
6 
6/1 
6/2 

10 
11 
12 
14 

Aded 

1 
3 
1 
1 
1 
1 

. 3 
3 
3 
2 
5 

24 

1 
6 
7 
7 

18 
45 
1 
1 
3 
3 
3 
3 

98 

1 
1 

.1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

9 

Memuriyetin nev'i Derece Aded 

Organizasyon, neşriyat ve müdevvenat müdürlüğü 

Müfettiş (Müdür) 
Müfettiş 
Baş müfettiş' 
S. I. Müfettiş 
S. II. Müfettiş 
Evrak ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Müdekkik 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II. Memur 

4 
5 
6/1 
6/2 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
14 

Beden Terbiyesi Müdürlüğü 

S. I. Müfettiş (Müdür) 
S. II. Müfettiş (Antrenör) 
Kalem âmiri 
S. I. Memur (Eğitmen) 
S. II. Memur 

Teçhizat ve İaşe 

Müfettiş (Müdür) 
Başmüfettiş 
S. I Müfettiş 
S. II. Müfettiş 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Müdekkik 
Muhasip 
Kasa şefi 
S- I. Memur 
S I I •» KJ. 1 1 . & 

6/2 
8 
9 

12 
14 

müdürlüğü 

5 
6/1 
6/2 
8 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
14 

Seferberlik müdürlüğü 

Seferberlik müdürü 
S. II. Müfettiş 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 

6/2 
8 
9 

10 

1 
1 
1 
5 
3 
1 
2 
2 
4 
3 
3 

26 

1 
4 
1 

12 
2 

20 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
4 
4 

—— 
19 

1 
1 
1 
1 
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55 
Memuriyetin nev'i 

Masa şefi . 
S. I. Memur 
S. II. Memur 
Memur namzedi 

İstatistik amirliği 

İstatistik âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II. Memur 

Derece 

11 
12 
14 
16 

6/2 
9 

10 
11 
12 
14 

Aded 

1 
3 
3 
1 

12 

1 
1 
2 
2 
3 
3 

Yol dairesi 

Yol dairesi reisi 3 
Yol heyeti fenniye müdürü 4 
Yol dairesi reis muavini 5 
Demir köprüler heyeti fenniye 
müdürü 5 
Müfettiş 5 
Müfettiş (ziraat işleri için) 5 
Yol başmüfettişi (bir adedi kurs 
müdürü) 6/1 
S. I. Yol müfettişi 6/2 
S. I. Diplomalı mühendis 6/2 
Ziraat müfettişi 6/2 
Fidanlık âmiri 7 
Emniyet tesisatı müfettişi 7 
İstimlâk âmiri 7 
Mühendis şube şefi 7 
Mühendis şube şefi (Orman mü
hendisi) 7 
Diplomalı mimar 7 
S. II. mühendis (Yol müfettişi) 7 
S. II. diplomalı mühendis 8 
S. I. şube şefi 8 
S. II. Müfettiş 8 
S. I. Telgraf müfettişi 8 
S. I. Merkez fen memuru 8 
Evrak-ve dosya âmiri 8 
S. II. Şube şefi 9 
İstimlâk şefi 9 
Kalem âmiri 9 

Memuriyetin nev'i Derece Aded 

12 

1 
1 
2 

1 
4 
1 

21 
28 

6 
1 
5 

16 
1 

14 

1 
2 
2 

14 
23 
1 
6 

10 
1 

22 
5 
4 

Murakıp 
Başressam 
Müdekkik 
Kalem şefi 
S. II. Merkez fen memuru ^ 
S. II. Telgraf müfettişi 
S. I. Ustabaşı 
S. I. Ressam 
Masa şefi 
Muhasip 
S. I. Kısım şef i 
S. I. Fidanlık fen memuru 
S. II. Ustabaşı 
S. II. Fidanlık fen memuru 
S. II. Kısım şefi 
S. II. Ressam 
S. I. Memur 
S. II. Memur 
S. I. Telefon tesisat memuru 
S. II. » » » 
Memur namzedi 
Mavici 
Telefoncu 
Şakirt 
S. II. Bekçi 
Geçit bekçisi 
Drezinör 

Cer dairesi 

Cer dairesi reisi 
Cer heyeti fenniye müdürü 
Müfettiş 
Ceir dairesi reis muavini 
Başmüfettiş 
Müfettiş 
Başmühendis 
Cer başmüfettişi 
S. I. Müfettiş 
S. I. Cer müfettişi 
S. II. Atelye müdürü 
S. I. Elektrik işleri şefi 
S. II. Mühendis cer müfettişi 
S. I. Atelye şube âmiri 
S. II. Cer müfettişi 
Mühendis depo şefi 

9 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
14 
14 
15 
16 
17/3 
17/3 
18/1 
18/3 
19/1 
19/1 

3 
4 
4 
5 
6/1 
5 
6/1 
6/1 
6/2 
6/2 
6/2 
7 
7 
8 
8 
8 

2 
4 
2 

11 
67 
6 
8 
9 

14 
7 

79 
6 
5 
9 

127 
21 
31 
55 
3 

10 
32 
3 

50 
2 

232 
285 
190 

1463 

1 
1 
1 
2 
3 
4 
1 

13 
4 

14 
1 
1 
2 
2 

13 
3 
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1 Memuriyetin nev 'i 

S. İL Elektrik işleri şefi 
1 S. I I . Diplomalı mühendis 
1 S. I. Merkez fen memuru 

S. II . Müfettiş 
1 Evrak ve dosya âmiri 

Kömür tesellüm şefi 
Kalem âmiri 
Murakıp 
S. I. Depo şefi 
S. I I . Atelye şube âmiri 
Kalem şefi 
Başressam 

1 S. I I . Merkez fen memuru 
1 Başmakinist 
1 S. I. Ustabaşı 

S. I I . Depo şefi 
1 S. I. Ressam 
1 Masa şefi 
1 S. I. Makinist 
1 S. I. Memur 
1' S. I I . Ressam 
1 Başrevizör 
1 S. I. Sabit makinist 
1 S. I. Nezaret makinisti 
1 S. II . Makinist 
1 S. II . Memur 
1 S. I. Revizör 

Mezun ateşçi 
S. I. Şoför 

1 S. II . Nezaret makinisti 
Puvantör 
S. II . şoför 

1 Memur namzedi 
1 S. II . revizör 

S. III , şoför 
S. I. Loko ateşçisi 
Revizör muavini 
S. I I . Loko ateşçisi 
Pompacı 
Mağazacı 
Mavici 
Gardivagon 
Sabit makine ateşçisi 
S. I. bekçi 
S. I I . bekçi 

Derece 

8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
9 
9 
9 

10 
10 •' . 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
16 
16 
16 
17/1 
17/1 
17/2 
17/2 

. 17/3 
17/3 
18/1 
18/1 
18/2 
18/3 

- 5 6 — 
Aded 

1 
8 
5 
3 
1 
2 
7 
3 

30 
2 

23 
1 

11 
68 
16 

. 55 
9 

39 
282. 

58 
9 

30 
1 

74 
360 
95 

140 
553 

16. 
• 22 

33 
7 

35 1 
158 

2 

521 
75 

653 " 
189 
57 
. 3 

600 
251 

80 
88 

4742 1 

I Memuriyetin nev'i Derece 

Ticaret ve hasılat dairesi 

Ticaret ve hasılat reisi 
Ticaret ve hasılat reis muavini 
Müfettiş 
Başmüfettiş 
S. I. Müfettiş 
S. I I . Müfettiş 
Evrak ve dosya âmiri 
Murakıp 
Müdekkik 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II . Memur 

. Maliye ve muhasebe işleri 

Maliye ve muhasebe işleri dairesi 
] reisi 

Müfettiş 
Maliye ve muhasebe işleri dairesi 
Reis muavini 
Baş müfettiş 
S. I. Mesul muhasip 
S. II . Mesul muhasip 
S. I. Müfettiş 
S. II. Müfettiş 
Evrak ve dosya âmiri 
Murakıp 
Kalem âmiri 
Müfettiş muavini 
Kalem şefi 
Müdekkik 
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 

( S . Sayısı : 131) 

3 
5 
4 
6/1 
6/2 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
14 

dairesi 

3 
4 

5 
6/1 
6/1 
6/2 
6/2 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
10 
11 
11 
12 
14 
16 
18/1 
9 

10 
12 
18/2 
18/3 

i-

Aded 

1 
.2 
1 
6 

23 
24 

1 
44 
57 
59 
83 

113 
1 

414 

ı 1 
1 

2 
2 
8 
9 
6 1 

10 I 
2 1 
6 1 

30 1 
4 1 
7 1 

56 1 
35 1 
39 1 

114 1 
53 1 
2 1 
5 1 

10 1 
21 1 
27 1 
13 1 
8 1 

471 1 

1 



Memuriyetin nev'i Derece Aded 

Hareket dairesi 

Hareket dairesi Reisi 
Hareket dairesi Reisi muavini 
Hareket Başmüfettişi 
Başmüfettiş 
S. I. Hereket müfettişi 
S. I. Müfettiş 
S. II. Hareket müfettişi 
S. I. Gar şefi 
S. II. Gar şefi 
Kalem âmiri 
Müfettiş muavini 
S. I. istasyon şefi 
Kalem şefi 
S. II. İstasyon şefi 
Masa şef i . 
S. I. Ressam 
S. I. Tren muayene memuru 
S. II. Ambar şefi 
S. III. İstasyon şefi 
S. I. Memur 
S. II. Tren muayene memuru 
S. I. Ambar muhasibi 
S. II. Memur 
Hareket memuru 
Başyardımcı 
S. II. Ambar muhasibi 
S. I. Şeftren 
S. I. Yardımcı 
Başmanevracı 
S. II. Şeftren 
Memur namzedi 
S. II, Yardımcı 
Bagaj kondüktörü 
Kondöktör 
S. I. Manevracı 
Kopyacı 
S. II. Manevracı 
S. I. Lâmbacı 
Amele çavuşu 
S. II. Lambacı 
S. I. Bekçi 
Gardifren 
S. I. Makasçı 
Ş. II. Bekçi 
Hamalbaşı 

3 
5 
6/1 
6/1 
6/2 
6/2 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
13 
14 
14 
14 
14 
14 
15 
15 
15 
16 
16 
16 
17/2 
17/2 
17/3 
17/3 
18/1 
18/1 
18/2 
18/2 
18/2 
18/3 
18/3 
18/3 

1 
3 

18 
1 

34 
1 

50 
24 
73 
5 

13 
246 

9 
267 
11 
1 

23 
41 

564 
16 
25 

112 
13 

700 
99 

128 
225 
267 
89 

330 
630 
291 
322 
590 
195 
78 
83 
27 
2 

15 
100 

1177 
960 
198 

: 20 
(S. Sa: 

Memuriyetin nev'i Derece 

S. II; Makasçı 19/1 
S. I. hamal 19/1 
S. I. Amele 19/1 
S. II. Amele 19/2 
S. II. Hamal 19/2 

» i l ' ' - ! -

Sıhhat işleri müdürlüğü 

Sıhhat işleri müdürü 
» » » muavini 

Mütehassıs doktdr 
Başmüfettiş (Doktor 
S. I. Doktor 
S. I. Müfettiş 
S. II. Doktor 
Ecza methar şefi 
S. III. Doktor 
S. III. » (Dişçi) 
S. II. Müfettiş (Eczacı) 
S. I. Eczacı 
Kalem âmiri 

» şefi 
S. II. Eczacı 
Masa şefi 
Şefmontör 
S. I. Memur 
» » » (Sıhhat memuru) 
» » » (Başhemşire) 
S. II. » 
» » » (Sıhhat memuru) 
Eczacı kalfası 
S. II. Memur (Hemşire ebe) 
Memur namzedi 

• Etüv makinisti (ve kaloriferci) 
Hastabakıcı 
Aşçıbaşı 
Telefoncu 
Şoför (Kamyon şoförü) 
Şakirt 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 
S. II. Hademe 
S. I, Hamal" 

4 
5 
6/1 
6/1 
6/2 
6/2 
7 
8 

"8 
8 
8 
9 
9 

10 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
14 
14 

.14 
14 
16 
16 
17/2 
17/2 
17/3 
17/3 
18/1 
18/2 
18/2 
18/3 
19/1 

iı : 131) 



Memuriyetin nev 'i 

Zat işleri müdürlüğü 

Zat işleri müdürü 
Zat işleri müdür muavini 
S. I. müfettiş 
Evrak ve dosya âmiri 
S. II. müfettiş 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II. Memur 

Malzeme dairesi 

Malzeme dairesi reisi 
Müfettiş 
Malzeme dairesi reis muavini 
Başmüfettiş 
S. I. Müfettiş 
Sipariş şefi 
S. II. Müfettiş 
Evrak ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Sipariş memuru 
Müdekkik 
Muhasip 
S. I. Memur 
S. II. Memur 
Kopyacı 

Derece 

4 
5 
6/2 
8 
8 
9 

10 
11 
12 
14 

3 
4 
5 
4/1 
6/2 
7 
8 
8 
9 
9 

10 
11 
12 
14 
17/3 

Hukuk işleri müdürlüğü 

Hukuk işleri müdürü 
Müşavir avukat 
Hukuk işleri müdür muavini 
S. I. Avukat 
S. II. Avukat 
Hukuk işleri âmiri 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
Masa şefi 
S. 1. Memur 

. 4 
4 
5 
5 
6/2 
6/2 
9 

10 
11 
12 

Aded 1 

1 
1 
2 
1 
2 
5 
7 

13 
17 

. 22 J 

71 

1 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
1 
4 
8 
9 

11 
17 
14 
1 

79 

1 
2 
1 , 
4 

20 
2 
2 
1 
2 
8 

Memuriyetin nev'i 

S. II. Memur 

Liman işleri daires 
S. I. İşletme müdürü 
S. II. » » 
Müfettiş (inşaiye mühendisi) 
Başmüfettiş 
Liman ve rıhtım başmüfettişi 
S. I. Müfettiş 
Liman ve rıhtım müfettişi 
S. I. Merkez fen memuru 
S. II. Müfettiş 
Evrak ve dosya memuru 
S. I. Vapur kaptanı 
Kölem âmiri 
Liman şefi 
Liman şefi (kontrol kaptanı) 
Ambar müdürü 
Murakıp 
Raşressam 
Kalem şefi 
S. I. Ambar $efi 
Deniz başpuvantörü 
S. II. Vapur makinisti 
Vesait şefi 
S. I. Ustabaşı 
Masa şefi 
Mmtoip 
S. II. Ambar şefi 
Deniz başmemuru 
S. I. Memur 
Başpuvantör 
Deniz puvantörü 
S. I. Römorkör kaptanı 
S. I. Romoıifeör makinisti 
S. I. Ambar muhasibi 
S. II. Memur 
S. II. Ambar muhasibi 
Başyardımcı 
S. II. Römorkör makinisti 
S. I. Şoför 
S. I. Yardımcı 
Buvantör 
S. I . LostKonıo 
S. II. Telesfon tesisat memuru 
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Memuriyetin nev'i Derece Aded 

S. I. Yol çavuşu 
S. I I . Yaadımeı 
Mülâzim »omorkör kaptanı 
Mavna kaptanı 
Dalgıç 
Telefoncur 
Römorkör ateşçisi 
Amele çavmşu 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 
S. I I . Hademe 
Tayfa 
S. I. Amele 

Daire Müdürlüğü 

Daire müdürü 
Kalem şefi 
S. I. Memur 
S. II . Memur 
S. I. Şoför 
Memur namzedi 
Aşçıbaşı* 
S. I. Bekçi; 
S. I. Hademe 
S. I I Bekçi 
S. II . Hademe 

'•& II . Hamal 

15 
m 
16 
17/1 
17/1 
17/3: 
18/1 
18/1 
18/2 
18/2 
18/3 
18/3 

S. I. İşletme Müdürü 
S. II. » » 
Müfettiş 
İşletme âmiri 
S. I. MMettiş 
Evrak ye dosya âmiri 
Kalem âmiri 
Murakıp 
Kalem şefi 
Masa şefi 
Muhasip 
S. I. Kısım şefi 
S. I. Memur 
S. II. > 

9 
10 
12 
14 
14 
16 
17/2 
18/2' 

18/3: 
18/& 
19/2-

İşletme Müdürlükleri 

3 
4 
5 
6/1 
6/2 

& • 

9 
9 

10 
11 
11 
11 
12 
14 

1 
33 

6 
7 
2 
4 
6 
2 

108 
18 

1 
26 
13 

694 

1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
6 

51 
10 
87 
36 

201 

9 
5 
6 
1 
3 
8 

16 
1 

40 
38 
52 

1 
84 
85 

Memuriyetin nev'i Bereee Aded 

S. II . Ambar muhasibi 
Memur namzedi 
Aşçıbaşı 
Kopyacı 
S. I. Hademe 
S. I. Bekçi 
S. II. Hademe 
S. II. Bekçi 

14 
•16 
17/2 
17/3 
18/2 
18/2 
18/3 
18/3 

1 
53 

1 
1 

214 
12 

221 
11 

863 

Haydarpaşa Satmalma komisyonu v 

Müfettiş 
S. I. Müfettiş 
S. II. > 
Sipariş memuru 
Kalem âmiri 
Müdekkik 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II. > 
Kopyacı 

4 
6/2 
8 
» 
9 

10 
11 
12 
M 
1^/3 

1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
6 
4 
1 

21 

Masraf tertiplerinden ücılet alanlar 

Malzeme tesellüm ve lâhoratuvar Başmüfettişliği 

Başmüfettiş 6 / 1 1 
S. I. Müfettiş (Lâboratuvar âmi
ri kimyager) 6/2 1 
Tesellüm şefi 7 1 
S. II . Müfettiş 8 1 
Kalem âmiri 9 1 
S. İ. Kimyager 9 3 
Sipariş memuru 9 6 
Müdekkik 10- 10 
Muhasip 11 6 
S. I. Memur 12 10 
S. II . Memur 14 6 
Lâhoratuvar kalfası 14 2 
Mağazacı 17/3 3 
Amele çavuşu 18/1 1 
Mütahassrs amele 18/1 15 
S. I, Bekçi 18/2 2 
S. I. Hademe 18/2 Ş 

( S . Sayısı: 131) 
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Memuriyetin nev'i Derece Aded 

S. I. Amele 19/1 15 

87 

Mağazalar 

S. I. Mağaza şefi 
S. II . Mağaza şefi 
Kalem âmiri 
Sipariş memuru 
Müdekkik 
S. I. Şefreyyon 
Muhasip 
S. I. Memur 
S. I I . Memur 
Memur namzedi 
S. I I I . Şoför 
Mağazaeı 
Mütahassıs amele 
Amelo çavuşu 
S. I. Hademe 
S. I. Bekçi 
S. I I . Hademe 
S. I. Amele 
S. I I . Amele 

' • ~:'-'i 
6/2 
9 
9 
9 

10 
10 
11 
12 
14 
16 
16 
17/3 
18/1 
18/1 
18/2 
18/2 
18/3 
19/1 
19/2 

üjfjlt İf'Kt 
9 
1 
9 
9 

17 
30 
43 
47 
58 
24 

4 
38 
91 
11 
14 
34 

5 
100 

5 

549 

Yol atölyeleri 

Müfettiş 
Yol atelye müdürü 
S. I. Atelye müdürü 
S. I. » » muavini 
Yol başmüfettişi 
Başmüfettiş (Orman mühendisi) 
S. I. Yol müfettişi 
S. I.. Yol atelye mıntaka mühendisi 
Emniyet tesisatı müfettişi 
Mühendis şube şefi 
S. I I . Yol atelye mmtaka mühendisi 
S. I I . Doktor 
S. I I . Müfettiş (Kurs müdürü) 
Evrak ve dosya âmiri 
Kalem âmiri 
S. I I . Şube şefi 
S. I I . Atelye şube âmiri 
Kimyager 
Kalem şefi 

4 
5 
5 
6/1 
6/1 
6/1 
6/2 
6/2 
7 
7 
7 
7 
8 
8 
9 
9 
9 
9 

10 

( S . 

1 
1 
1 
1 
6 
1 
2 
1 
3 
2 
6 
1 
2 
1 
1 

17 
5 
1 
4 

Sa 

Memuriyetin nev'i Derece Aded 

sınıf iki merkez fen memuru 
S. I. Ustabaşı 
S. I. şefreyyon 
Baş makinist 
Muhasip 
S. I. Kısım şefi 
S. II. Ressam 
S. II . Kısım şefi 
S. I. Memur 
Baş revizör 
Başpuvantör 
S. I. Sabit makinist 
S. I I . Makinist 
S. I I . Memur 
S. I. Revizör 
Lâboratuvar kalfası 
S. I. Şoför 
Puvantör 
Memur namzedi 
S. I I . Sabit makinist 
S. I. Loko ateşçisi 
S. II. loko ateşçisi 
Aşçıbaşı 
Mavici 
Telefoncu 
Sabit makine ateşçici 
S. I. Bekçi . 
S. I. Hademe 
Bahçivan 
S. I I . Bekçi 
S. I I . Hademe 

10 
10 
10 
10 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
14 
14 
14 
,14 
15 
16 
16 
17/1 
17/2 
17/2 
17/3 
17/3 
18/1 
18/2 
18/2 
18/2 
18/3 
18/3 

15 
6 
1 
1 

18 
6 
4 
3 

17 
3 
4 
5 
1 

21 
4 
1 
1 
5 

24 
5 
1 
2 
2 
1 
2 

11 
17 
10 
46 
28 

6 

326 

Cer ateVyeleri 

Müfettiş 
S. I. Atelye müdürü 
S. I. Atelye müdür muavini 
S. I. Diplomalı mühendis 
Fabrika kısım âmiri 
Atelye işletme mühendisi 
S. I. elektrik işleri şefi 
S. I. Atelye şube âmiri 
S .1. Merkez fen memuru 
S. II . Diplomalı mühendis 
Evrak ve dosya âmiri 
S. I I . atelye şube âmiri 

4 
5 
6/1 
6/2 
6/2 
7 
7 
8 
8 
8 
8 
9 

1 
2 
7 
6 

12 
5 
1 

12 
9 

17 
3 

17 
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Memuriyetin nev'i 

Kalem âmiri 
Kalem şefi 
S. II. Merkez fen memuru 
Başmakinist 
S. I. Ustaba§ı 
Başresşam 
S. I. Bessam 
Masa şefi 
Muhasip 
S. I. Makinist 
S. II. Ustabaşı 
S. I, Memur 
Başpuvantör 
S. II. Ressam 
S. I. Sabit makinist 
S. II, Memur 
Mezun ateşçi 
Başhemşire 
Puvantör 
Memur namzedi 
Etüv makinisti 
S. I. Loko ateşçisi 
Aşçıbaşı 
Hastabakıcı 
S. I. Manevracı 
Mağazacı 
Mavici 
Telefoncu 
Şakirt 
Sabit makine ateşçisi 
S. I. Bekçi 
S. I. Hademe 
S. II. Hademe 
S. II , Bekçi 

ÇelUh madeni 

Müfettiş (İşletme âmiri) 
S. I. Diplomalı mühendis 
S. İL Merkez fen memuru 
Kalem şefi 
S. I. Sürveyan 
S. I. Sabit makinist 
S. I, Memur 
Başpvantor 
S. II. Memur 

Derece 

9 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
12 
12 
12 
12 
14 
14 
14 
15 
16 
16 
17/1 
17/2 
17/2 
17/2 
17/3 
17/3 
17/3 
18/1 
18/1 
18/2 
18/2 
18/3 
18/3 

5 
6/2 

10 
10 
12 
12 
12 
12 
14 

Aded 

7 
9 

• 33 
1 

56 
2 
6 
9 
1 

8 
30 

8 
15 
7 

44 
3 
1 

34 
56 
1 
3 

12 

8 
2 
o 3 
1 
2 

17 
10 
45 

1 17 
10 
37 

593 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 

:&. Sayı 

Memuriyetin nev'i 

Puvantör 
S. I. Loko ateşçisi 
Mağazacı 
S. I. Bekçi 

Matbaa 

S I. Atelye müdür muavini 
S. II. Atelye şube âmiri 
Sipariş memuru 
Kalem âmiri 
Kalem şefi 
S. I. Ustabaşı 
Başresşam \ 
Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II. Memur 
S. I. Şoför 
Memur namzedi 
Mağazacı 
S. I. Hademe 
S. I. Bekçi 
S. II. Bekçi 
Hamalbaşı 
S. I. Amele 

Derece 

15 
17/1 
17/3 
18/2 

6/1 
9 
9 
9 

10 
10 
ıo 
11 
12 
14 
14 
16 
17/3 
18/2 
18/2 
18/8 
18/3 
19/1 

Demiryol Meslek Ofluhı 

Müfettiş (Müdür) 
Başmüfettiş (Başmuvain) 
Başmüfettiş (Doktor) 
S. I. Müfettiş (Müdür muavini) 
S. II. Müfettiş (öğretmen) 
Kalem âmiri (öğretmen) 
Kalem şefi (yardımcı öğretmen) 
Muhasip 
S. I. Memur (Ambar memuru) 
S. I. Memur 
S. II. Memur 
Hemşire 
Aşçıbaşı 
S. I. Hademe 
S. II. Hademe 

s ı : 131) -

5 
6/J 
6/1 
6/2 
8 
9 

10 
11 
12 
12 
14 
17/1 
17/2 
18/2 
18/3 

Aded 

1 
2 
1 
2 

--.— 
19 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
1 
6 

83 

1 
1 
1 
1 
5 
9 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
29 

• " " • • ' " 

as 



62 
Memuriyetin nev'i 

Sanat okulları 

Fabrika- kısım âmiri (Okul mü
dürü) 
S. I. Atelye şube âmiri (Eğitmen 
ve öğretim şefi) 
S. I. Atelye şube âmiri (Okul 
müdür muavini) 
•S. II . Atelye şube âmiri (MeaLekî 
öğretmen) 
S. II . Atelye şube âmiri (Okul 
atelye şefi) 
Kalem âmiri ( idare şefi) 
Kalem şefi (büro için) 
Kalem şefi (eğitmen) 
Kalem şefi (nazari öğretmen) 
•S. I. Ustabaşı (atelye ustabaşısı) 
Şef montör* (elişi ve torna öğret
meni) 
Masa şefi. 
Muhasip 
S. I. Memur 
S. I. Memur (eğitmen) 
S. I. Memur (müzakereci öğret
meni) 
S, I.'montör (amelî öğretmen) 
S. II. montör (ameli öğretmen) 
& II . Memur 
Puvantör 
Memur namzedi 
Aşçıbaşı 
Hastabakıcı 
Sabit makine ateşçisi (kalori
ferci) 
S. I. Hademe 
S. I. Bekçi 

Talebe pansiyonlar 

Ş. I I . Müfettiş (Müdür) 
Kalem âmiri (Pansiyon müdürü 
Kalem şefi; 
Masa şefi 
S. I. Memur (öğretmen) 
S. I. » 
S* I. Ambar muhasibi 

Derece 

6/2' 

8 

8 

9 

9 
9 

10 
10 
10 
10 

11 
11 
11 
12 
12 

12 
12 
13 
14 
15 
16 

17/2 
17/2 

18/1 
18/2 

n/z 

V 

8 
9 

10 
11 
12 
12 
13 

Aded 

1 

1 

1 

2 

1 
1 
1 
2 
7 
1 

2 
1 
1 
2 
2 

2 
4 
4 
4 
1 
4 
2 
1 

3 
28 

6 

85 

3 
2 
2 1 

• 5 

9 1 
. 4 

2 I 

Memuriyetin neVi 

S. H. Memur 
Baş hemşke (Talebe annesi) 
Memur namzedi 
Aşçıbaşı 
S. I Bekçi 
S. I. Hadıeme 
S. II. Bekçi 
S. II. Hademe 
S. I. Amele 
S. II. ^ 

Beniz atelyeleri 

S. II. Atelye müdürü 
S. I. Atelye şube âmiri 
S. II. » » » 
Baş ressam 
Kalem şefi 
S. I. Şefreyyon 
S. I. Ustabaşı 
Masa şefi 
Muhasip 
S. I. Memur 
S. I. Sabit makinist 
S. II. ;» Makine makinisti 
S. I- Ambar muhasibi 
S. II. Memur 
Puvantör 
S. II. Sabit makinist 

-Mağazacıt 
Sabit makine.ateşçisi 
S. I.Hademe 
S. I.-Bekçi 
•, 

JMkimevi 

Başmüfttiş (Müdür) 
Kalem âmiri 
Sipariş memuru 
S. I. Şefreyyon 
Muhasip 
S. I. Memur 
S. II . !»•' 
Mağazacı, 
S. I. Bekçi 

Derece 

14 
U 

17/2; 
İS/2 
18/2. 
13/3 
18/3 
19/1 
19/2 

1 

6/2' 
8' 
9 

10 
10 
İt) 
10 
11 
11 
12 
12 
131 

13 
14 
15 
16 
17/3; 
W/l 
18/2 
m/m 

m 
9 
3 

10 
14 
12: 
M 
W& 
18/2' 

Aded 

1 
2 
2 
2 
4 
8 
4 
5 
3 

21 

79 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

112 
1 
3 
4 
3 
3 
2 
1 
3 
4 
3 
6 
1 
6 

59 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
3 

( S, Sayısı : 131) 
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Masa şefi 
S. I. Memur 
S. II. Memur 
S. II. Veznedar 

Muhasebe 

11 
12 
14 
12 

1 
1 
1 
1 

S. I. Şefreyyon 
Mağazaeı 
S. II. Bekçi 
S. II. Amele 

Memuriyetin nev'i ©erece Aded 

S. I. Hademe 1^/2 4 
S. I. Amele 11^1* 4 

24 

Trabzon -- İran transit yolu otobüs, kamyon ve 
otomobil işletmesi İşletme müdürlüğü 

S. II. İşletme müdürü 4 1 
Kalem tmiri 9 1 
Masa şefi 11 1 
S. I. Memur 12 1 
S. I. Bekçi 18/2 1 
S. I. Hademe 18/2 1 

- • • — 

6 

Cer 

S. I. Itepo şef i 9 1 
S. I. Ustabaşı . 10 İ 
S. I. Memur 12 1 
S. I. Şoför 14 12 
S. II. Memur 14 22 
S. II. Şoför 15 27 
S. m . Şoför 16 23 
Mağazaeı 17/3 1 
S. I. Bekçi 18/2 5 
S. II. Hademe 18/3 1 

Memuriyetin nev 'i. 

S. II. Hademe 

Hareket 

S. II. Hareket imüfetti§i 
S. I. î&tasyon.şefi 
S. II. İstasyon şefi 
8 . 1 T$m muayene memuru 
S. IH. İstasyon. §eü 
Hareket memuru 
S. I. Bekçi 
S. II. Bekçi 
S. H. Hademe 
S. I : Hamal 
S. II. Hamal 

Hekimlik 

S. I. Doktor 
S. II. Hademe 

Hukuk 

S. II. Avukat 

Derece 

18/3 

-

8 
10 
11 
11 
12 
14 
18/2 
18/3 
18/3 
19/1 
19/2 

6/2 
18/3 

6/2 

Aded 

1 

5 

1 
5 
2 
1 
5 
1 
2 
1 
2 
3 
3 

23 

1 
1 

_ — 
2 

1 

Masraf tertibinden ücret alanlar 

10 1 
17/3 1 
18/3 1 
19/2 3 

(S. «ay»: HM) 
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1. —• Umumî yekûn dâhilinde kalmak şartiyle 

ihtiyaç görüldüğü takdirde tahsisatları aynı mad
de dâhilinde bulunan kadrolar arasında münaka
le icrasına ve yukarı derece kadro münhallerini 
karşılık tutmak suretiyle daha aşağı derece ve 
unvanlarla memur istihdamına Umum Müdür
lük salahiyetlidir. 

2, — Masraf tertibine dâhil bulunan mühen
disler, telgraf çavuşları, sürveyyanlar, yol bek
çileri, şef montor ve montörler, sabit makine ma
kinist ve ateşçileri, amele çavuşları, amele, le-
vajct, yol çavuş ve muavinleri ve hamallarla 3173 
numaralı Barem Kanununa ilişik (2) numaralı 
cetvelde yazılı bulunan müstahdemlerin aded 

kadroları ihtiyaca göre Umum Müdürlükçe tâyin 
olunur. 

3. — Leninakan ve Meydanıekbez ile Uzun
köprü - Svilingrad arasında Türk toprağı hari
cindeki demiryolu kısımlarında vazife gören yol, 
cer ve hareket memur ve müstahdemlerinin ücret
lerine ilâveten müteferrika tertibinden verilecek 
tahsisatların miktarları Umum Müdürlükçe tâyin 
olunur. 

4. — İdare hastaneleri başhekimliklerini ifa 
eden mütehassıs doktorların ücretlerine ilâveten 
müteferrika tertibinden verilecek tahsisatın mik
tarları Umum Müdürlükçe tâyin olunur. 

( S. Sayısı : 181) 



Nakil vasıtaları kadroları 

Nev'i Markası 

Hasta nakliye 
kamyoneti 
Sıhhiye otobüsü 
Kamyon 

Ford , 

Hudson 
Ford 

Şevrole 

Yük hayranı 

»-
»' 

'• » ' 

» 

Motosiklet 

Bisiklet 

• > * ' r " 

Binek atı 
Bisiklet 

Fordson 
Ford 

» 

Şevrole 

D. K. V. 

N. S; U 

; '" Adler 

__ı_. 
Baronia 

119770 
3400530 

1290966 

835501 

$47962 

1333231 

1179752 

—• 
(Fabrika nu
mara koyma
mış) 

Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

18263599 Merkez emrinde (Aydın hattından'de^ 

152500 '». » 
5199872- İzmir matbaası hizmetinde (İdarî m 

nakliyatı için) 
836573 Haydarpaşa mağazası hizmetinde (Sam 

hil hattmdan devren) 
Ankara mağazası hizmetinde 
Ankara mağazası hizmetinde (Samsu 
hattından devren) 
İzmir mağazası hizmetinde (Samsu 
hattından devren) 
İzmir mağazası hizmetinde (Aydın h 
mubayaasmdaki kıymeti) 
Merkez hizmetinde (Vekâletler ve sai 
irle irtibatı temin için) 
Malatya işletmesi hizmetinde (Şehirin 
lığı dolayrsiyle irtibatı temin için) 
Adana işletmesi hizmetinde (Şehirin 
ğı dolayısiyle irtibatı temin için) 
Çeltik maden mühendisliği hizmetind 
2 nei işletme hizmetinde (Karabük t 
bürosu île istasyon ve fabrika arasın 
batı temin için) 

—*• Çeltik maden mühendisliği emrinde 



Zft 

1 

1 3j No, 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

30 

Nev'i ' 

Bisiklet 

> 

Bisiklet 

" ' • • > • ' ' . . . 

» • 

Kamyon 

» 

Markası 

Koris 

New-Hudson 

— 

— 

—' 

.— 

_ 

Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

• •— Mersin limanı emrinde (Liman şirk 
devren) 

— - > » > 
Yeniden alınacaklar 
-— 7 nci işletme emrinde (ŞehİTİn uzak 

layısiyle irtibatı temin için) 
— Merkez emrinde (Vekâletlerle idare 

da irtibatı temin için) 
— İskenderun limanı emrinde (Şehirin 

ğı dolayısiyle irtibatı temin için) 
— 3 ncü işletme hizmetinde (Ilıca - Pa 

luk hattnun malzeme nakliyatı için) 
- __ Cer servisi emrinde (Ormanlardan is 

lara kereste, travers ve bilûmum m 

& 

taşımak için) 
Limanlar işletme müdürlüğü emrin 
manlara amele taşımak için) 
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Bütçe Encümenince lâyihadan çıkarılan 

D -CETVELİ 
A) Vazifeleri icabı ücretsiz seyahat etmek hakkını haiz olanlar 

1. Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
İdaresinin memur ve müstahdemlerinden hat
ların teftiş, inşa, tamir, muhafaza, idare ve 
işletme işleriyle muvazzaf ve sıhhi işler ve teş> 
kilâtta vazifedar bulunanlara ; ve Münakalât 
Vekâleti teşkilâtına dâhil olup Vekâletçe tef
tiş, tetkik işlerine veya sair hususatın ifasına 
memur edileceklerden on beşine daimî şebeke 
veya mmtaka kartı; 

2. Muvakkat bir vazife ve memuriyetin 
ifası için başka bir yere gönderilen veya geti
rilenlere gidiş ve gelişleri İçin ve sabit vazife
lerde olupta bulundukları yerlerden diğer yer
lere naklen tâyin olunan, askerî hizmetlerini 
ifa için ayrılan, yeniden tavzif veya tekaüt edi
len kadro ve teşkilât veya idarî sebeplerle açı
ğa çıkarılan, hizmetten affolunan ve altı ay
dan fazla hizmet gördükten sonra Devlet 
Demiryolları ve umanları memurlariyle 
müstahdemleri ve aile beyannamesinde ya
zılı aileleri efradına yalnız gidecekleri 
veya gelecekleri, yere kadar permi ve 
kendi ev eşyalariyle ehli hayvanatına parasız 
nakil müsaadem; 

3. Bütçeden harcırah verilmesini icabettiren 
hallerde Devlet Demiryolları ve Limanları İş
letme -Umum Müdürlüğü memur ve müstah-
demleriyle aileleri efradına, Trabzon - İran 
Transit işletmejâ vftsıtaİarmda parasız seyahat 
müsaadesi; 

, 4 . Dahilî ve millî emniyet için her yolcu/ 
katarında seyahatleri icabeden sivil veya for-
malı zabıta memurlarına Münakalât Vekâleti
nin alâkadar Vekâletlerle birlikte tesbit edece
ği miktarda hâmiline mahsus hizmet kartı; 

5. Her yolucu katarında inzibatı temine 
memur resmî elbise giymiş 12 nci dereceden en 
fazla iki polis ve askerî inzibat memurlariyle 
vazif eten katarda bulunması icabeden gümrük 
memurlarına parasız seyahat müsaadesi; 

6. Vazife icabı olarak ayrıca yol masrafı 
almamak ve kendi hudutları dâhiline münha
sır ve hat güzergâhındaki vilâyet kaza ve na
hiyelere maksur kalmak üzere seyahat edecek 
umumî müfettişlere, valilere, kaymakamlara, 
nahiye müdürleriyle vilâyet kaza jandarma ko
mutanlarına, müddeiumumilere ve muavinleri
ne, emniyet müdür ve âmirlerine fotoğraflı 
mmtaka hizmet kartı; 

7. Yol masrafı almamak şartiyle Devlet 
Demiryolları güzergâhındaki Devlet telgraf, te
lefon ve radyo merkezi ile hatlarının inşa, te
sis, tamir, teftiş ve murakabe işleriyle alâkadar 
memurlara Münakalât Vekilinin teösibiyle fo: 
toğraflı mmtaka veya şebeke ksti; 

8. Banliyö güzergâhında oturan Devlet De
miryolları ye Limanları memur ve müstahdem
lerine yalnız ikametgahlarının bulunduğu yer 
ile vazife gördükleri yer arasmda gidip gelmek 
üzere banliyö karta veıilâr. 

B) Senede bir defa parasız ve bir defa da yarım ücretle seyahat etmek hakkini haiz olanlar 

9. Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
Umum Müdürlüğü memur ve müstahdemle-
riyle aile beyannamelerinde yazılı aileleri efra
dına ve Devlet Demiryolları iem tahsil gören ta
lebeye ve memur ve ailesiyle birlikte seyahat et

mek mecburiyetinde buhınan hizmetçilerine şebe
ke üzerinde arzu ettikleri yere kadar gidip gel
mek üzere senede bir defaya massue "olmak şar-
tiyle parasız ve bir def a da yarım ücretle permi 
ve bagaj eşyaları için nakil müsaadesi verilir. 

€). Mütekabiliyet esasına göre seyahat etmek hakkını ham olanlar 

10. Mütekabiliyet şartiyle mücavir Demir
yolu şirketleri veya ecnebi demiryolları idareleri 
memurlarından Devlet Demiryolları üzerinde se
yahat edecek olanlara ve ailelerine permi; 

11. Adedi (10) u geçmemek şartiyle Devlet 

Denizyolları Umum Müdürlüğü mensuplarına 
Denizyolları Umum Müdürlüğünün teklifi ve 
Münakalât Vekilinin tensibiyle mütekabil olmak 
üzere nama mahsus kart; 

12. Mütekabiliyet şartiyle mücavir demir-

( S. Sayısı : 131J 
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yolu şirketleri veya ecnebi deıhiryolları idareleri 
memurlarından Devlet Demiryolları üzerinde se-

13. ölüm, doğum,-evlenme, boşanma gibi hal
lerde iaşe mükellefiyeti memura teveccüh eden 
aile efradına gidecekleri yere kadar permi, kendi 
ev eşyalariyle ehli hayvanatına da parasız nakil 
müsaadesi ve ölen memur ve müstahdemlerin aile 
beyannamelerinde yazılı aileleri efradına gidecek
leri yere kadar permi, kendi ev eşyalariyle ehli 
hayvanatına parasız nakil müsaadesi verilir ve 
ölenlerin cenzeleri de parasız nakledilir. 

14. . Sıhhi durumları dolayısiyle başka yer
lere gitmelerine lüzum gösterilen memur ve müs
tahdemlerle aile beyannamelerinde yazılı, aile 
efradına permi ye eşyaları için de 500 kiloya ka
dar parasız nakil müsaadesi verilir. 

Bu. suretle gönderilecek çocuklar 15 yaşından 
küçük olduğu takdirde aile efradından birisi re
fakat edebileceği gibi, aile efradından birisinin 
aynı sebeple gönderilmesi halinde 15 yaşından 
aşağı çocuklardan biri beraber seyahat edebilir. 

15. Tahsil müddetleri zarfında mektep bu-

17. Nafıaya bağlı demiryolları inşaat daire
si kadrosuna dâhil olup bilfiil bu dairede çalışan 
maaşlı ve ücretli memur ve müstahdemlerle he
nüz bakımı işletmeye devredilmemiş, kısımlarda 
tamirat ve bakım işlerinde çalışan kısım şefleri 
ve yol çavuşları (Diğer yevmiyeliler hariç), iş
letmedeki usulüne tevfikan Devlet Demiryolları 
ve Limanları Genel komutanlığı, hat komutan
lıkları ve demiryolları tugay ve alay subay, me
mur ve gedikli erbaşları, kadrolarında bilfiil 
çalışmak şartiyle ve bu fıkrada yazılı memurla
rın ve müstahdemlerin aile efradı Devlet Demir
yolları ve Limanlan İşletme Umum Müdürlüğü 
memur ye müstahdemlerinin tabi bulunduğu şe
rait dâhilinde seyahat ederler. 

18. Demiryol tugayından staja verileeek 
ve stajdan dönecek subaylar, aileleri ve eşyala
riyle birikte ve gedikli erbaşlarla erlerin staja 
çıkışlarında ve dönüşlerinde yalnız kendileri ve 

eşyaları için parasız seyahat müsaadesi verilir. 
19. Demiryolları tugay ve alay kömutanlari-

yahat edecek olanlara ve ailelerine yarı ücretli 
permi verilir. 

hat etmek hakkını haiz olanlar ' 

lunan en yakm yerlere gidip gelecek Devlet De
miryolları ve Limanları memur ve müstahdem
lerinin çocuklarına kart ve ayda bir defaya mün
hasır olmak üzere çarşı bulunmayan veya mevcut 
çarşısı ihtiyacı temin edemiyen yerlerden erzak 
tedarik etmek üzere en yakm kasaba ve şehirlere 
gidecek Devlet Demiryolları ve limanlan memur 
ve müsthademlerine ve beyannamelerinde yazılı 
aile efradından birine erzak kartı verilir. 

On yaşını ikmal etmemiş çocuklar erzak teda
rik etmek üzere seyahat edecek anneleriyle gide
bilirler. 

16. a) Kendilerine servis vagonu tahsis 
olunan yüksek zatların kendi arzu ve muvafakat-
lar^ ile servis vagonunda seyahat ettirecekleri 
kimselerin, 

la) - işletmeye açılacak hatlar için tertip edi
len tören trenlerinde bulunacak davetlilerin, 

Parasız seyahatlerine müsaade edilir. 

na, subay ve erbaşlariyle erlere, vazife gördükle
ri mıntakalar için hizmet kartı verilir. Staj iyer 
bölüklerin eşya vesair ihtiyaçlan bölüklerin hiz
metlerine mukabil alay merkezinden bölük mm-
takalanna kadar parasız nakledilir. 

Demiryolu muhafaza taburları veya bu mak
sat için istihdam edilen diğer kıta mesupları ve 
bunların hasta veya yaralıları ile lüzumlu ve
sait, levazım, teçhizat, ağırlık ve hayvanlan ve 
devamlı işleri için celp ve tedarik ve tevzi edi
lecek yiyecek ve içecek maddeleri tabur mınta-
kaları dâhilinde demiryolları üzerinde parasız 
nakledilir. 

Bu kıtalann subaylariyle karakol komutanlığı 
vazifesini yapan erbaşlarına ve erzak tevziine 
memur olanlara muayyen mıntakaları dâhilinde 
yapacakları vazife seyahatleri için mmtakalanna 
mahsus hizmet kartı verilir. 

Bu nakliyatın mıntakalan ve icra tarzları 
Umum Müdürlük île Genel komutanlık tarafın
dan müştereken tesbit edilir. 

D) İstisnai hallerde parasız Se\ 

E) Devlet Demiryolları memur ve müstahdemleri gibi seyahat etmek hakkını haiz olanlar: 
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E-CEVELÎ 

2847 ve 3173 9ayilı kanunlara tabi olmayan 
müstahdemler 

Memuriyetin nev'i 

Steno 
Mekanoğraf 
Daktilo şefi 
Daktilo 
Baş terzi 
Makasdar terzi 

Aded Ücret 

2 250 
2 150 
2 150 

12 125 
1 400 
5 200 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Birinci smıf terzi ustası 15 150 
İkinci smıf terzi ustası 20 120 
Terzi çırağı 20 80 
Müvezzi 2 80 

. . • • 

Yekûn 81 

» > • « 
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S. Sayısı: |33 
Idart Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1943 malî yılı 
bütçesinde münakale yapılmasına dair kanun teklifi ve 

~ ~ Bütçe Encümeni mazbatası (2 43) 

T. B, M. M. 
îdare Amirliği 

Muhasebe Müdürlüğü 
No. : 517/28337 

10. V, 1944 

Yüksek Reisliğe 

Büyük Millet Meclisi Muhafız bölüğü erlerinin 1943 yılı iaşelerine Millî Müdafaa Vekâleti büt
çesinden sarf edilen 76 98Ö liranın 1943 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin 32 nci faslı olan 
Muhafız bölüğü umumî masrafları tertibinden tenzil edilerek aynı sene Millî Müdafaa bütçesinin 795 
nci tayinat faslının 1 nci kara maddesine nakli için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü 
arz ve teklif eyleriz. 

idare Amiri 
M. öker 

İdare Amiri 
î. F. Alpay a 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe Encümeni 
Mazbata No. 70 
Esas No. 2/43 

Yüksek Reisliğe 

1943 malî yılı bütçesinin ikinci masraf tertibi 
arasında münakale yapılması hakkında Türkiye 
Büyük Millet Meclisi îdare Heyetince hazırlanan 
10 mayıs 1944 tarih ve 2/43 sayılı kanun teklifi 
Encümenimize tevdi Duyurulmakla tetkik ve mü
zakere olundu . 

Büyük Millet Meclisi Muhafız bölüğünün ia
şesi için Millî Müdafaa Vekilliğince sarf olunan 
76 980 liranın Meclis bütçesinin Muhafız bölüğü 
umumî masrafları tertibinden tenzil suretiyle 
Millî Müdafaa Vekâleti bütçesine nakli lüzum
ludur. 

Aynen kabul olunan teklif, Umumî Heyetin 
tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe su

nulur. 

ReisV. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Balıkesir 
8. örgeevren 

Diyarbakır 
Ş. Vluğ 
Giresun 

A. Sayar 
Kütahya 

H. Pekcan 
Rize 

17. V. 1944 

M. M. 
Tokad 

H. N. Keşmir 
Bitlis 

B. Osma 
Edirne 

M. N. Oündüzalp 
İstanbul 

H.Kortel 
Manisa 

F. Kurdoğlu 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
Çanakkale 

8. T. Arsal 
Giresun 

M. Akkaya 
İstanbul 

H. Ülkmen 
Mardin 

B. Erten 
Zonguldak 

T. B. Balta H. A. Kuyucak 



İDARE HEYETİNİN KANUN TEKLİFİ 

1943 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinden 
Millî Müdafaa bütçesine münakale yapüması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1943 malî yılı Büyük Millet 
Meclisi bütçesinin 32 nci faslının Muhafız bölü
ğü umumî masrafları tertibinden 76 980 lira in
dirilerek aynı yıl Millî Müdafaa bütçesinin 795 
nci faslının 1 nci kara maddesinin tayinat ter
tibine nakledilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 
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S. Sayısı : 135 
İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 

Encümeni mazbatası (1/268) 

T.C. 
Başvekâlet 

Muamelât Vmum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı: 6/1345 
71-154 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Makamına 
inhisarlar Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair Gümrük ve 

İnhisarlar Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 28 . IV . 1944 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

1 nci maddenin mucip sebepleri 

Zam 
F. M. 

7 1 Ekim ve yazma masrafı : 
Bu tertibe mevzu 130 000 liralık tahsisattan mülhakat idarelerine şimdiye kadar verilen 
tahsisat yekûnu 127 843 liraya baliğ olmuş ve 2 157 lira bakiye kalmıştır. 
Bu yıl bilhassa Ege mıntakasmda 3 900 000 kilo fazla tütün istihsal edilmiş olduğundan bu 
fazlalığın istilzam ettiği masraflarla beraber tahmin işlerinde vazife gören memurlara veri
len vesaiti nakliye ücretlerinde fevkalâde vaziyetleri icabı olarak geçen senelere nispeten 
mühim bir yükseliş olması ve bunlarla beraber kasaba ve köylerde çalıaşn vukuf erba-
biyle ihtiyar heyeti azasının âzami haddi kanunla tahdit edilmiş bulunan yevmiyelerinin 
4178 sayılı kanuna göre % 25 zam ile ödenmesi yüzünden ihtiyari zaruri fazla masraf
ları mevcut tahsisat ile karşılayabilmek imkânı kalmamıştır. Bu itibarla bu tertibe 20 000 
liranın ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur. 

3 Muhafaza ve muhafaza tahsil memurlariyle kaçak maddeler masrafı 
Bu maddeye mevzu 200 000 lira tahsisat tamamen sarfedilmiştir. 4500 sayılı kanunun 6 
ncı maddesine istinaden idaremiz memur ve müstahdemlerine yapılan birer aylık maaş tev
ziatının bu tertipten ücretlerini alan yardımcı muhafaza memurlarına da teşmili sebe
biyle ihtiyar olunan 5 000 lira fazla masrafı karşılamak üzere bu tertibe bu miktar tah
sisatın ilâvesine mecburiyet görülmüştür. 

11 6 Kiralar 
Bu tertibe mevzu 150 000 liralık tahsisattan şimdiye kadar 140 947 lira sarf edilmiştir. 
Yer depremi yüzünden Taşova mıntakası ile Samsun ve Düzce havalisinde birçok bina 
yıkılmış veya hasara uğramış olduğundan kira ile ambar tutmak mecburiyetinde kalındığı 
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gifei izmir ambarları dolmuş olduğundan Aydın, Manisa, Muğla havalisiyle izmir mülhaka
tından satın alman mahallerinde bırakılması takarrür eden 1943 mahsulü tütünleri için kira 
ile tutulacak ambarların kira bedellerini karşılamağa 9 053 lira tahsisat bakiyesinin kâfi 
gelemiyeceği anlaşılmış olduğundan 18 000 liranın ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

"": ~" Tenzil 
Yıl içinde yapılan masraflar gözönünde tutularak bütçenin 2 nci faslının 6 ncı kurs masrafı 

maddesinden 1 500, 10 ncu faslın 2 nci tamir maddesinden 9 000, 13 ncü faslın 4 ncü yaban
cı memleketlere staj veya tahsil için gönderileceklerin tahsisat ve harcırahları maddesinden 
20 000, 16 ncı reddiyat faslından 5 000, 17 nci geçen yıl borçlan faslından 4 500 ve 18 nci 
faslın 2 nci 1937 ve daha evvelki yıllara ait ve müruruzamanı kesilmiş borçlar maddesinden 
3 000 lira ki, ceman 43 000 liralık tasarrufun temini umularak ona göre kanun lâyihası tan
zim kılınmıştır. 

ikinci maddenin mucip sebebi 
1943 bütçesindeki tahsisatla alınması mutasavver kamyonlar meyanında 4 adedinin miadı do

lan kamyonların yerine satmalmması mülâhaza edilerek kadroya ithaledilmemiş idi. Ahiren mi
adı dolan bu kamyonlardan daha bir müddet istifade edilebileceği ve iş hacmimizin da fazlalaş
mış bulunması dolayısiyle işbu (4) kamyonun nakil vasıtaları kadrolarına ithali suretiyle tah
sisatı dâhilinde ayrıca mubayaaları muvafık olacağı düşünülmüş olduğundan bu (4) kamyon 
ile, Millî Müdafaa Vekâletinden umum müdürlüğümüz emrine verilen kamyonların ve acele ih
tiyaca binaen Yavşan Tuzlası için mubayaası mutasavver çift atlı iki arabanın - bedelleri - mevcut 
tahsisat meyanında tasarrufu umulan miktar ile karşılanmak üzere yalnız kadrolarının mevcut 
nakil vasıtaları kadrolarına ilâvesini teminen fru madde yazılmıştır. 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Mazbata No. 74 
Esas No. 1/268 

23 . V . 1944 

Yüksek Reisliğe 

inhisarlar Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair Gümrük 
ve inhisarlar Vekilliğince hazırlanan ve Başve
kâletin 6/1345 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Encümenimize tevdi Du
yurulmakla Maliye ve Gümrük ve inhisarlar Ve
killiklerinin salahiyetli memurları hazır olduklar* 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihanın birinci maddesi, idarenin muhtelif 
masraf tertipleri arasında (43 000) liralık mü
nakale yapılması teklifini ihtiva etmektedir. 

"ikinci madde, 1943 malî yılı bütçesinin nakil 
vasıtaları cetveline bazı ilâveler yapmaktadır. 

Tahsisat ilâvesini istilzam ettirmeyen lıer iki 
madde ihtivam uygun görülmüş ve aynen kabul 
olunmuştur .;, 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. 
Kastamonu 

T. Coşkan 
Bitlis 

B. Osma 
Edirne 

N. Gündüzalp 
İstanbul. 

H. Ülkmen 
Manisa 

F. Kurrloğlıı 

M. M. 
Tokad 

/ / . N .Keşmir 
Bolu 

Dr. Z. Ülgen 
Giresun 

M. Akkaya 
izmir 

M. Birsel 
Rize 

T. B. Bcılin 
, Trabzon 

M; •#. Anamur H 

Kâtip 
istanbul 

F. Öymen 
Çanakkale 
S. T. Arsal 
Giresun 

Ayet Sayar 
Kütahya 

/ / . Pekcan 
»Samsun 

,1/. .1. Yörük er 
Zonguldak 

A. Kuyucuk 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 .— tnhisalar Umum Müdürlüğü 
1943 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin ilişik (1) sayılı cetvelde yazılı ter
tipleri arasında 43 000 liralık münakale yapıl
mıştır. 

MADDE 2. — İnhisarlar Umum Müdürlüğü 
1943 malî yılı Bütçe Kanununa bağlı (D) işa
retli cetvelin nakil vasıtaları kadroları kısmına 
(2) sayılı cetvelde yazılı nakil vasıtaları kad
roları ilâve edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 4. —- Bu kanunun hükümlerini ic

raya Maliye ve Gümrük ve İnhisarlar Vekilleri 
memurdur. 

28 . IV. 1944 

Bş.V« Ad. V. M.M. V. 
Ş. Saraçoğlu R. Türel A. R. Artunkal 

Da.V. Ha.V. Mal V, 
Hilmi Uran N. Menemencioğlu F. AğraU 

İtt'V. Na.V. îk. V. 
Yücel Sim Day Fuad Sirmen 

S. î . M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. ff. Alataş Suad H. Ürgüblü Ş. R. Hatipoğlu 

Mü. Y, Ti V. 
il. F, Cebesoy Celâl 8. Siren 

F. - M. 

Hükümetin teklifine bağlı 

[1] SAYILI CETVEL 

Tahsisatın nev'i 
Tenzil edilen Zammedilen 

lira Lira 

2 6 Kurs masrafı ' * 

7 1 Ekim ve yazma masrafı 

3 Muhafaza ve muhafaza tahsil memurlariyle kaçak maddeler 
masrafı 

10 2 Tamir 

11 6 Kiralar 

l 

13 4 Yabancı memleketlere staj veya talısil için gönderileceklerin 
tahsisat ve harcırahları 

16 Beddiyat V 

17 Geçen yıl borçları 

18 2 1937 ve daha, evvelki yıllara ait ve müruruzamanı kesilmiş 
borçlar 

I 600 

9 000 

20 000 

5000 

4 500 

3 000 

43 000 

20 000 

5 000 

IS 000 

43 000 
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Bütçe Encümeninin değiştirici 

[1] »AYILI OBTVEL 

Tenzil edilen Zammedilen 
F, M. Tahsisatın nev'i Lira Lira 

2 Merkez ve taşra masrafları 
6 Kurs masrafı 1 500 

7 Kaçağı kovalama ve tütün ekimi masraftan 
1 Ekim ve yazma masrafı 
3 Muhafaza ve muhafaza tahsil memurlariyle kaçak maddeler 

masrafı 

Fasü yekûnu 25 000 

10 Nakil vasıtaları masrafı 
2 Tamir 9 000 

Tütün ve müskirat, kahve ve çay, fabrika, atelye, imlâhane, 
tuzla ve yaprak tütün bakım ve işleme evleri ücret ve mas
rafları 
Kiralar ı 18 000 

Muhtelif masraflar 
Yabancı memleketlere staj veya tahsil için gönderileceklerin 
tahsisat ve harcırahları 20 000 

Beddiyat 5 000 

17 Geçen yıl borçları 4 500 

18 EsM yıllar borçlan 
2 1937 ve daha evvelki yıllara ait ve müruruzamanı kesilmiş 

borçlar o 3 000 

43 000 43 000 

20 000 

5 000 

(fe, .Sacflftt-: 135) 



T3 
o> 

< 

Hükümetin teklifine hüğlı 
[2] SAYILI CETVEL 

1943 malî yılı nakil vasıtaları kadrosuna ilâve edilen nakil vasıta 

No. Nev'i Markası Motor No. 

Kamyon 

1 
1 
1 

T—
İ 

467 
468 
237 

> 
> 
> 
» 

Austin 

Dodge 

> 

Austin 

48748 

47058 
T. 222/12908 C. 
T. 223/13572 C. 
T. 222/ 8844 C. 

47181 

46918 

46S64/42137 

47147/42143 

Tahsis edilen işin mahiyeti 

İstanbul : İdareye ait bilûmum ma 
gayrimamul mevaddın ve diğer malz 
memur ve işçilerin naklinde kullanılır 

» » > 
Ankara Bira Fab. : İdareye ait bilûm 
mul ve gayrimamul mevaddm ve diğ 
zemenin, memur ve işçilerin naklin 
lanılır. 
Hatay Baş. Müd. : İdareye ait bilûm 
mul ve gayrimamul mevaddm ve diğ 
zemenin, memur ve işçilerin naklin 
lanılır. 
Adana Baş. Müd. : İdareye ait bilûm 
mul ve gayrimamul mevaddm ve diğ 
zemenin, memur ve işçilerin naklin 
lanılır. 
Diyarbakır : İdareye ait bilûmum 
ve gayrimamul mevaddm ve diğer m 
nin, memur ve işçilerin naklinde kull 
Gazianteb : İdareye ait bilûmum 
ve gayrimamul mevaddm ve diğer m 
nin, memur ve işçilerin naklinde kull 



% No. Nevi Markası Motor No. Tahsis edilen işin mahiyeti 

At 

Araba 

48749 Tekirdağ Şarap Fab. : İdareye ait b 
mamul ve gayrimamul mevaddın v 
malzemenin, memur ve işçilerin n 
kullanılır. 

46797 Tatava Kereste Atelye. : İdareye ait 
mamul ve gayrimamul mevaddın v 
malzemenin, memur ve işçilerin n 
kullanılır. 

48638 
Yavşan Tuz. : İdareye ait bilûmum 
ve gayrimamul mevaddın ve diğer m 
nin, memur ve işçilerin naklinde kul 

co 
Ol 

mm^ 


