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Bey ve rüfekasınm, usat tarafından şehi-
dedilen Akdağ Kaymakamı Tahir Bey ane
lesine hidematı vataniye tertibinden mu-
hassas maaşın üç bin kuruşa iblâğı hakkın
da teklifi (2/325) 
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Ticaret Vekâletinin keza 1340 bütçesine bir 
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teklifi kanunisi ve Nafıa, İktisat ve Mu
vazenei Maliye encümenleri mazbataları 

2. — Cebelibereket Mebusu İhsan Be
yin, harekâtı milliyenin mürevviei olmasın
dan dolayı idam edilen Tevfik Sükuti Bey 

714 

714 

714 



t : 16 19 . 3 . 1340 O : 1 

Sayfa 
valide ve hemşiresine hidematı vataniye 
(tertibinden maaş tahsisi hakkında 2/143 
numaralı teklifi kanunisi ve Muvazene! 
Maliye Encümeni mazbatası 714 

3. — Damat Ferid tarafından idam 
edilen çarkçı yüzbaşı Halil Efendi ailesi
ne hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisine dair mevrut 1/132 numaralı ka
nun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası 714 

4. — Cebelibereket Mebusu Avni Be
yin, muhtelif suretlerle ifade edilen saat
lerin 'tevhidi ve yirmi dörde'iblâğı hakkın
da 4/87 numaralı takriri ve reddine dair 
Ticaret Encümeni mazbatası 714:715 

5. — Edirne Mebusu Hüseyin Rıfkı 
Beyin, Maadin Müdürıiyet'i Umutnıiyesinlin 
İktisat Vekâletinden Nafıa Vekâletine dov-
rolunmasına dair 2/286 numaralı teklifi 
kanunisi ve reddine dair Ticaret Encüme
ni mazbatası, 715 

6. — Sabık Kars Mebusu Cavid 
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rdyle naklinde yalnız tarifei asliye üzerin
den ücret alınması hakkında 2/68 numaralı 
teklifi kanunisu ve reddine dair ticaret en
cümeni mazbatası, 715:716 
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Sayla 
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ten mevrut tezkere (3/240) 716 

Takrirler 716 
1. — Meınsıiın Mebusu iNiyaiz'i Bıey ve ıre-

fiklerinin, Mersin limanı hakkındaki Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatasının 
müstaceliyetle müzakeresi hakkında takriri. 716: 

717 
Rey istihsali 717 

1. — Şair Abdülhak Hâmid Beye hi
dematı vataniye tertibinden maaş tahsisi 
hakkıoıdaki Kanunun tâyini Esami ile 
ikinci defa reye vaz'ı. 717:756 

3. — İntihaplar 717 
1. — Divanı Muhasebat âzalarının ba-

kıyei intihabı. 717 
4. — Müzakere edilen maddeler 717 

1. — Ziraat Bankasının 1340 senesi va
ridat ve masarif atı hakkında kanun lâyi
hası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası (1/404) 717:729,757 

2. — Türkiye Seyrisefain idaresinin 
1340 senesi bütçe lâyihası ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası (1/416) 729:740, 

755,758:793 
3. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye 

Kanunu lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası (1/296) 740:793 

A) Hariciye Vekâlöti Bütçesi. 740:754 
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BİRİNCİ CELSE 
Bedl müzakerat, saat : 1,57 

REİS — Fethi Bey 
KÂTİPLER : Talât Bey (Kângırı), Kâzım Vehbi Bey (Ergani) 

REİS — Celseyi açıyorum, zaptı sabık hulâsası okunacak : 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

Birinci Celse 

Fethi Beyin tahtı Riyasetlerinde bilinikat 
zaptı sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul olun
du. Evrakı varide, aidoldukları mahallere ha
vale edildikten sonra Şair Abdüllhalk Hâmid 
Beye hidematı vataniye tertibinden maaş tah
sisine dair teklifi kanuninin müstaoelen ve 
tercihan müzakeresi karargir oldu. Badehu 
Divanı Muhasebatın noksan kalan asaları için 
intihabat icra edildi. Abdülhak Hâmid Beye 
maaş tahsisine dair teklifi kanuni ledelmüza-
kere birinci maddesi tadilen ikinci, üçüncü 
maddeleri aynen kabul ve heyeti umumiyesi 
tâyini esami ile reye vaz'olundu. Müteakiben 
köy kanun lâyihasının müzakeresine geçildi. 
54 ncü maddeden 74 ncü maddeye kadar cere
yan eden müzakere neticesinde 59 ve 63 ncü 
mıaddeler tadilen ve encümenin 64 ncü madde
si olarak tesbit ettiği madde ile mevaddı mü
tebakiye aynen ve 65 nci maddenin fıkaratı 
ayrı ayrı hükmü muhtevi bulunması dolayı-
siyle maddeye tahvil olunarak keza aynen 
kabul ve teneffüs içdn celse tatil edildi. 

İkinci Gelse 

Fethi Beyin Riyasetlerimle küşadolunarak 
köy kanun lâyihasının müzakeresine devam 
edildi. 74 ncü maddesi tadil, 77 nci maddesi 
ikiye tefrik, 83 ncü madde sekseninci maddeye 
ilâve olunarak tay ve 86 nci maddesi keza 
tadil olundu. Lâyihanın mevaddı mütebakıyesi 
ile encümenden gelen 3, 4, 5, 6, 7, ve 39 ncu 
maddeler aynen kabul olundu. Kanunun heyeti 
umumiyesi kabul edildikten öonra maddelerin 
taishıih ve tesbilti zımanında encümene iade edil
di. Aifodülhak Hâmid Beye maaş tahsisine dair 
teklifi kanuninin tâyini esami ile reye vaz'ı 

neticesinde nisabolmadığı ve Divanı Muhaseba
tın âzalığı için Nafıa Muhasebecisi Yusuf Ziya 
Beyin (100) reyle ihrazı ekseriyet eylediği teb
liğ olundu. Köy Kanununun hitamı müzakere-
-sine mebni Salı günlerinin bütçe müzakeresine 
tahsisi karargir olarak Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Bütçesinin müzakeresine geçildi. He
yeti umumiyesi hakkında cereyan eden müzake
re kâfi görüldükten sonra Muvazenei Maliye 
Encümeninin tashihatı veçhile fasıllar aynen ka
bul ve Çarşamba günü içtima edilmek üzere cel
seye nihayet verildi. 

Reis Kâtip 
Fethi Bey Kângırı 

Talât Bey 
Kâtip 

> Ergani 
Kâzım Vehbi Bey 

RElS — Zaptı sabık hakkında bir itiraz var 
mı? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim zaptı sabık 
hakkında sözümüz yok, çünkü zaptı sabık hak
kında söz söylemek için zaptın elimizde bulun
ması lâzımdır. Bu okunan hulâsadır. Onun için 
rica ediyoruz Divanı Riyasetten. Geçen sene te
min buyurdukları zaptın intizamını ve zaptın 
süratle tabı ve tevziini bu sene de temin buyur
sun. Bugün ayın ondokuzudur. Elimizde ancak 
bir zabıt vardır. Binaenaleyh ancak zaptı kadîm 
hakkında söz söyliyebiliriz. Zaptı sabık hakkın
da sözümüz yoktur. Her gün zaptın tabı ve çık
ması neye mütevakkıf ise bunun teminini rica 
ediyoruz. 

REİS — Efendim bir taraftan bütçelerin 
tabı dolayısiylle ve diğer taraftan her gün içti-
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ma olmak hasebiyle zabıtlar biraz teahhur edi
yor. Mamafih zabıtların günü gününe çıkması 
için - şimdi bütçeler de bitmiştir. - çalışırız ve 

muntazaman tevzi olunur. Zaptı sabık hulâsası 
hakkında bir itiraz var mı? (Hayır sesleri) Zap
t ı sabık aynen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 
Lâyihalar 

1. — Mahsulât ve mamulâtı dahiliyemiz için 
istimaline zaruret ve lüzum görülen veya Tür
kiye'de şimdilik şeraiti matlube dairesinde imal 
ve istihsali mümkün olamıyan mevaddı iptidaiye 
ile zurufun aynı miktarının a er ek mamul ve ge
rek ithal olunduğu şekilde ihracolunmak üzere 
teminata rapten ve kabulü muvakkat usulüne tev
fikan bilâresim ithaline dair kanun lâyihası (Ti
caret ve Muvazenei Maliye Encümenine) (1/462) 

2. — Askerî Fabrikalar Müdüriyeti TJmumi-
yesinin 1340 senesi Mart ayma mahsus olmak 
üzere Muvazenei Maliye Encümenince tesbit olu
nan tahsisata mahsuben (781 866) liranın sarfı 
hakkında Başvekâletten mevrut kanun lâyihası 
(Muvazenei Maliye Encümenine) (1/463) 

Teklifler 

1. — Aksaray Mebusu Besim Atalay Beyin, 
kanunların sade ve açık yazılmasını temin için 
Mecliste bir (Dil Encümeni) teşkil edilmesi hak
kında teklifi kanunisi (Lâyiha Encümenine) 
(2/324) 

2. — Bozok Mebusu Ahmed Hamdi Bey ve 
rüfekannın, TIsat tarafından şeh/d^dü^n Akdağ 
Kaymakamı Tahir Bey ailesine hidematı vataniye 
tertibinden muhassas maaşın üç bin kuruşa iblâ
ğı hakkında teklifi (Lâyiha Encümenine) (2/325) 

Mazbatalar 

1. — Diyarbekir Mebusu Feyzi Bey ve elli 
altı refikinin, Arade - Diyarbekir - Ergani ve
yahut Mardin - Diyarbekir - Ergani arasında şi
mendifer hattı inşası için Nafıa Vekâletinin 1340 
Bütçesine (4) milyon lira ve Ergani madeninin 
işletilmesi için Ticaret Vekâletinin keza 1340 
Bütçesine bir milyon lira ilâvesine dair 2/257 
numaralı teklifi kanunisi ve Nafıa ve Muvazenei 
Maliye encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

İHSAN HÂMlD B. (Ergani) — Reis Beye
fendi bunun bütçe ile alâkası vardır. Müstace-
len müzakeresini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim bu kanunun müstaceden 
müzakeresini teklif ediyorlar. Reyinize koyaca
ğım. Müstacelen müzakeresini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın- Kabul olundu 
efendim. 

2. — Cebelibereket Mebusu İhsan Beyin, Ha
rekâtı milliyenin mürevvici olmasından dolayı 
idam edilen Tevfik Sükuti Beyin valide ve hemşi
resine hidemah vataniye tertibinden maaş tahsisi 
hakkında (2/143) numaralı teklifi kanunisi ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası (Ruzna
meye) 

3. — Damat Förid tarafından idam edilen 
çarkçı yüzbaşı Halil Efendi ailesine hidematı va
taniye tertibinden maaş tahsisine dair (1/132) 
numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

4. — Cebelibereket Mebusu Avni Beyin, sa
atlerin tevhidi ve yirmidörde iblâğı hakkında 
(4/87) numaralı takriri ve reddine dair Ticaret 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

Riyaseti Celileve 
Devairi resmiye istisna edildiği halde hemen 

bütün müessesatımızda henüz zevali saat tama-
miyle taammüm edememiş ve halkın kısmı âza
mi ezanî saati istimal etmekte olduğundan esası 
zevali olan saatin yirmidörde taksimi suretiyle 
tatbikine sâî olmak memleketimizin bugünkü 
mesai sahasında hiçbir faidei ameliye temin ede-
miyeceğinden encümenimiz işbu teklifin reddi 
ile Heyeti Umumiyeye arzına karar vermiştir. 

18 . 3 . 1340 
Ticaret Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Mustafa Rahmi İsmail 
Kâtip 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim arkadaşla
rın birisi teMif etse ve dese ki, vahidi kıyasisini 
24 saat yerine yüze çıkaralım. Yani şemsin devri 
vasatisine göre yvim kabul edelim dese ve biz de 
kabul veya reddetsek zannederim mantıksız 
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olur. Bunu Ticaret Encümenimizin reddetme
si muvafık değildir. İlim ve fen şubesiyle 
alâkadar olduğu için Maarif Vekâletinin Da
rülfünunda aidolduğu şubesinde, Rasathane
de tetkikat icra edilir ve ne suretle iotimal 
edilmesi daha muvafık ise orası kararını ve
rir, taksimatı yapar. Büyük Millet Meclisi 
namına bunu reddetmek, bu olamaz demek 
zannederim bizim salâhiyetimiz dâhilinde ol
mıyan bir şeydir. Bunu Maarif Vekâletine 
veririz. Orası karar verir. Binaenaleyh reddi 
değil Maarif Vekâletine tevdii lâzıımgelir. 

BEİS — Efendim işıbu mazbatanın, yani 
saatlerin yirmidörde iblâğına aidolan teklifin 
Maarif Vekâletine havale olunması teklif olu
nuyor. Diğer taraftan Ticaret Encümeni maz
batası bu teklifin reddini teklif ediyor. Ev
velâ : Maarif Vekâletine havalesini reye ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler el 
kaldırışın. Kabul edilmedi. Mazbatayı reyinize 
koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reya koyuyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul olundu efendim. 

5. — Edirne 31ebusu Hüseyin Rıfkı Be
yin, Maadin Müdüriyei Umumiy esinin İktisat 
Vekâletinden Nafıa Vekâletine devrolmasına dair 
2/286 numaralı teklifi kanunisi ve reddine dair 
Ticaret Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak : 

Riyaseti Oelileye 

Maadin Müdüriyeti Umumiyesmin Nafıa 
Vekâletine devri hakkında Edirne Mebusu 
Hüseyin Rıfkı Bey tarafından yapılan teklif 
Encümenimizce tetkik ve müzakere olundu. 

İktisat Vekâletinin Ticaret ve Ziraat Ve
kâletleri namiyle iki vekâlete tefriki husu
sunda ahiren kabul edilen kanunla Meclisi 
Âli. Maadin Müdüriyetinin. Ticaret Vekâleti 
emrinde kalmasını tasvibetmiş ve bu suretle 
sahibi teklifin dermeyan ettiği esbabı mu-
cibeden birincisi - olan İktisat Vekâleti va-
zaıfinin kesretinden mütevellit mahzur ber
taraf olmuştur. Saniyen sahibi teklif, mü
hendislik ve nakliyat noktai nazarından Na
fıa ile Maadin umuru arasında bir münase
bet olduğu kanaatini ihzar ediyor. Halbuki 
bugün maden mühendisliği amelî sahada nafıa 

mühendisliğinden çok ayrı bir ihtisas mese
lesi olduğu gibi nazariyatta dahi nafıacılık-
tan külliyen ayrılmış ve başhbaşına bir şu-
bei fen halini iktlsabetmiştir. 

Nakliyat hususuna gelince : Bu hususta 
vesaiti nakliye ile münasebeti olmıyan hiç
bir şubei idare gösterilemez. Bu takd'rde bü
tün şuabatı idareyi nafıaya raptetmek gibi bir 
gayeye varmak icabedecektir. Bu mütalâattan 
sarfınazar maadin umuru her şeyden evvel 
bir amale ve iktisat meselesidir ki, bu da Ti
caret Vekâletinin akdemi umur ve vazaifin-
den bulunduğundan ezber cihet sayam kabul 
olmıyan işbu teklifin encümenimizce reddine 
karar verildiği arz olunur. 

18 . 3 . 1340 
Ticaret Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Mustafa Rahmi İsmail 
Kâtip 

HAYDAR RÜŞDÜ B. (Denizli) — Reis Be
yefendi ! Bu taraftaki Kâtip Bey de okusun bez 
de işitelim. 

REİS~— Ticaret Encümeni mazbatasını 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyen el kaldırsın. (Neyi 
sesleri) 

Efendim Maadin Müdüriyeti Umumiyesinin 
Nafıa Vekâletine devrine dair bir teklif var. 
Ticaret Encümeni esbabı mucibe serd ederek 
bunun muvafık olmadığını bama^Hata Heyeti 
Celilenize arz etmiştir. Ticaret Encümeni maz
batasını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler el kal
dırsın. Kabul olundu efendim. 

6. — Sabık Kars Mebusu Cavid Beyin, inşaat 
malzemesinin demiryollariyle naklinde yalnız ta
rif ei asliye üzerinden ücret alınması hakkında 
(2/68) numaralı teklifi kanunisi ve reddine dair 
Ticaret Encümeni mazbatası 

REÎS — Okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Şehirlerin imar ve terakkisinde levazımı in-

şaiye fiyatlarının ehemmiyetli bir surette icrayı 
tesir ettiği şüphesizdir. Bu noktai nazardan.le
vazımı inşaiyenin asgari bir tarife ile naklini te
min etmek; memleketimizin teraMriyatı namına 
şayanı arzu ve temennidir. 
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Memleketimizdeki hatlar Hükümet malı ol
sa tarifeyi her an tenzil edebilmek imkânı mev
cut ise de şimendiferlerimiz hemen tamamiyle 
imtiyazlı kumpanyalara ait bulunmuş ve işbu 
tesbit ve kabul edilmiş olduğundan halihazır 
tarifelerinin tebdiline imkân görülememektedir. 
Aynı zamanda işbu hatlar, kilometre teminatiy-
le işlemekte bulunduğundan tarifenin tenzili 
neticesi husulü melhuz açığı Hükümet kapa
mak mecburiyetinde kalacaktır. Mevzuubahis 
inşaat ise hususi mahiyette olmakla tarifenin 
levazımı inşaiye naklinde dört misli tenzili gay-
rimümkün görülmüş olduğundan encümenimiz 
işbu teklifin reddine karar vermiştir. 

18 . 3 . 1340 
Ticaret Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

îzmi Şarki Karahisar 
Mustafa Rahmi ismail 

Kâtip 

(Encümen izahat versin, sesleri) 
TİCARET ENCÜMENİ REİSİ MUSTAFA 

RAHMİ B. (izmir) — Efendim, geçen devre 
mebuslarından bir zat, memleketin son ahvali 
dolayısıyla... (işitemiyoruz, sesleri) 

RElS — Efendim, hatibin sözü iştilimiyor. 
Rica ederim, konuşanlar konuşmaktan vazgeç
sinler. 

MUSTAFA RAHMİ B. (Devamla) — Efen
dim geçen devrede sabık arkadaşlardan birisi, 
inşaat malzemesinin demiryollariyle naklinde 
tarifei asliyeye tabi olarak naklini teklif edi
yor. Bu teklif, bu defa Ticaret Encümenine gel
di. Arkadaşlarla tetkik ettik. Vakıa memleke
tin hali harabisi itibariyle malzemei inşaiyenin 
memlekete ucuz nakli, ithali, inşaat ve imar iti
bariyle memleketin gayet nef'ine muvafık bir 
tekliftir. Fakat şimendiferler, Devlet müessesesi 
olmadığı için onlarla Devlet arasında resmî mu
kaveleler vardır. Mukavelât haricinde iş yap
mak mümkün değildir ve mukavelelerin hilâfın
da hareket edemeyiz. Binaenaleyh tarifeleri ten
zil bizim hakkımız değildir. Hukukan bu halk 
bizim olmadığı için tabiî biz de bu teklifi ka
bul edemedik. Esas bundan ibarettir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim esasen ortada teklif yok. Sahibi teklifin sı
fatı mebusiyeti yok ki, teklif mevzuubahsolsun. 

Encümen bunu ve bu kaidei esasiyeye riayet et
meliydi veyahut arkadaşlardan birisi ben bu 
teklifi kabul ettim demeliydi. 

MUSTAFA RAHMİ B. (izmir) — Müsaade 
buyurunuz, Lâyiha Encümeni kabul etmiş, ikti
sat Encümenine göndermiş. Tabiî Meclisin malı 
olan bir teklifi kanuninin müzakere edilmesi 
mecburidir. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bunu 
behemahal bir mebusun takabbül etmesi lâzım
dır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Hayır. 

REİS — Efendim Ticaret Encümeni mazba
tasını reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul olun
du. 

Tezkereler 

1. — Belediye Vergi ve resimleri Kanunun
dan vefaidi matlubenin istihsali için derdesti tet
kik bulunan Belediye Kanununun ceza madde
leri faslının müstacelen müzakere ve intacı hak
kında Başvekâletten mevrut tezkere (3/240) 
(Dahiliye Encümenine) 

Takrirler 

1. — Mersin Mebusu Niyazi Bey ve refikleri
nin, Mersin limanı hakkındaki Muvazenei Mali
ye Encümeni mazbatasının müstaceliyetle müza
keresi hakkında takriri. 

REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 

Ruznamede bulunan Mersin Limanı hakkın
daki Muvazenei Maliye Encümeni mazbatasının, 
mezkûr mazbatada arz edildiği veçhile müstace
liyetle müzakeresini arz ve teklif eyleriz. 
Muvazene Encümeni namına 

Mazbata Muharriri" 
Mersin İzmir 
Niyazi Mehmed Şükrü 

Giresun 
Musa Kâzım 

NİYAZİ B. (Mersin) — Efendim, esasen 
bunu encümen teklif etti. Mazbatası tabedile
rek nazarı âlilerinize vaz 'edilmiştir. Müstacelen 
müzakeresini arz ve teklif ederiz. 
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REİS — Efendim Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatasının müstaceliyetle müzakere
sini Mersin Mebusu Niyazi Bey teklif ediyor 
ve ilâve ediyor M, encümen zaten bunun müs
taceliyetle müzakeresini Heyeti Celilenize tek
lif etmiştir. Bunu reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Ka-

1. — Divanı Muhasebat âzalarının bakıyei 
intihabı 

REİS — Efendim bugün Divanı Muhase
bat âzalarının bakıyei intihabı vardır. Bundan 
evvel de yapılmış olan intihabatta yalnız üç 
âza nisabı ekseriyeti ihraz etmiştir. İntihabe-
dilen azalardan Zeki Namık Bey bâzı esbap 
serd ederek Heyeti Celilenize istifasını arz et
miştir. Bu istifa dolayısiyle tekrar altı âza in-
tihabedilmek lâzımgelir. Nizamnamenin mad-
dei mahsusası bu altı âza, en çok rey almış 
olan 12 âza meyanından tefrik olunacak ve ek
seriyeti izafiye ile intihap katı olacaktır. Bina
enaleyh en çok rey almış olan 12 azanın hepsi
nin bir arada isimleri Heyeti Celilenize tevzi 
olunmuştur. Bu 12 âza arasında 6 âza intihap 
buyuracaksınız. Arzu buyurursanız dağılmış 
olan cetvelden intihabolunmıyacak azanın isim-

1. — Ziraat Bankasının 1340 senesi varidat 
masarif atı hakkında kanun lâyihası ve Muvaze
nei Maliye Encümeni mazbatası (1/404) 

REİS — Efendim bugünkü ruznamemizde 
Ziraat Bankası bütçesinin ve ona merbut olan 
mevaddı kanuniyenin bakıyei müzakeresi var
dır. Meclisi Âlinin hatırmdadır ki geçen 
sekizinci madde kabul edilmiştir. Şimdi 9 ncu 
madde müzakere olunacaktır. Maddeler tab'ı 
ve tevzi olunmuştur. 

Madde 9. — Banka sermayesi otuz milyon 
liraya baliğ oluncaya kadar hissei menafim 
istifasına devam edilecektir. 1339 senesi ga
yesinde mevcudolan sermaye her mahallin his
sei menafii nisbetinde ora zürraının gayrika-
bili bey ve ferağ malı müştereki olmak, mer
kez veya mahalleri sandıklarında hıfzedilmek 
üzere eshama taksim olunacaktır. 1340 sene-

bul etmiyenler lütfen el 'kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

Rey istihsali 
1. — Şair Abdülhak Hâmid Beye hidemah 

vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkındaki 
Kanun ikinci defa olarak tâyini esami ile reye 
vaz'olunacaktır. Kanunu kabul edenler beyaz, 
etmiyenler kırmızı rey varakası vereceklerdir. 

lerini çizersiniz. Bu suretle intihabata mübaşe
ret ederiz. 

(Divanı Muhasebat azaları intihabatına 
başlanmıştır.) 

Efendim Şair Abdülhak Hâmid Beye hide-
matı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkın
daki reyini henüz istimal etmemiş rüfeka var
sa lütfen istimal etsin. Rey istihsali muamelesi 
hitam bulmuştur. 

REİS — Efendim Divanı Muhasebat azala
rı intihabatı için reyini henüz istimal etmiyen 
rüfeka varsa lütfen istimal etsinler. Divanı 
Muhasebatın âzalığı için istihsali ara muamele
si hitam bulmuştur. 

Nuh Naci Bey (Kayseri), Muammer Bey 
(Sivas), Necib Bey (Mardin) tasnifi araya 
memur edilmişlerdir. 

sinden itibaren alınacak hissei ianeden müte-
hassıl sermaye her ferdin teslimatı nisbetinde 
nama muharrer ve sahibine mevdu eshama ay
rılacaktır. Bu eshamın sureti tertip ve âhara 
ifrağı Banka Meclisi İdaresince tanzim ve Hü
kümetçe tasdik edilecek bir nizamnameye tabi 
olacaktır. 

İSMET B. (Çorum) — Ziraat Encümeni do
kuzuncu maddeyi Muvazenei Maliye Encüme
ninin teklif ettiği maddeden çok farklı tertip 
ve tesbit etmiştir. Dokuzuncu madde esaslı 
tadilâtı ihtiva etmektedir. Ziraat Encümeni 
bankayı, birinci madde ile, sermayesi eshama 
münkasem bir anonim şirkettir diye tarif edi
yor, ki bu tarifin de bir taksimini bu madde 
ile yapmış oluyor. Kanunun heyeti umumiye-
sinin müzakeresi esnasında eshamın sureti 
taksiminde kabiliyeti tatbikiye olup olmadığı 

3. — İNTİHABAT 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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hakkında birçok münakaşat ve muzakerat ce
reyan etti. 

Bu muzakerat üzerine Ziraat Bankası esha
mın taksimi esasında tekrar tetkikat icra etti. 
Bu tetkikat neticesinde maddede kabiliyeti 
tatbikıyeyi işgal eden iki mühim noksana ve 
bir de zaide tesadüf etti. Bu İM noksan ile za
idin anlaşılması için banka şekli idaresi hak
kında heyeti idaresinin takibettiği meslekle 
Ziraat Encümeninin takibettiği meslek arasın
daki farkı görülmek lâzımdır. Bu farkı kısa
ca izah etmek lâzımgelir. Ziraat Bankası he
yeti idaresi bankayı devlet şahsiyetinden ayı
rarak ihtiyacat ve menafii için teşkil olunduğu 
zürram bankası yapmayı ve müdahele, mura
kabe, rey hakkının bu eşhası mâneviyeye inti
kali esasını kabul etmişti. Yani onların rey ve 
mütalâasına terk etmek istemişti. Bu teklif edi
len lâyiha tetkik edilirse görülür ki Ziraat 
Bankası Meclisi İdaresi İtibari Zirai cemiyet
lerinin haizi salâhiyet murahhaslarının intiha-
bedeceği zevattan müteşekkil olacaktı. Ziraat 
Bankası Heyeti idaresi, itibârı Zirai cemiyetle
rinin mecburi olarak teşkili hakkında bir ka
nun teklif etmişti. Şu halde İtibarı Zirai cemi
yetleri o kanunun tesbitiyle teşekkül etmeye 
başlıyacak. Ancak ve badetteşekkül sahibi sa
lâhiyet murahhaslarını intihabedecek ve Mec
lis idaresini bilintihap müstaMllen idaresine 
bağlıyacaktır. Bittabi bu iki kanunun kesbi 
kanuniyet etmesi, uzun zamana mütevakkıf bu
lunuyordu. v 

Bütçenin Heyeti Umumiye müzakeresinde 
âriz ve âmik arz ettiğim esbaba binaen Muva-
zenei Maliye Encümeni her halde bankanın is
tiklâli idarisi üzerinde taMbedilen bu mesleke 
vâsıl olabilmek için Bütçe Kanununa bâzı in
tikal esasları koymak arzusunu izhar etti ve 
ısrar eyledi. Evvelce tabedilen Bütçe Kanunu
nun bâzı mevaddı - ki Muvazenei Maliye Encü
meni tarafından tesbit edilmiştir - Ziraat Ban
kası dahi kendi şekli istiklâli için takibettiği 
esasa muvafık gördüğü için mutabık kalmış
tı. Ziraân Encümeni tetkikatı neticesinde ge
rek banka heyeti idaresinin teklif ettiği lâyi
hada ve gerekse Muvazene Encümenince tesbit 
edilen mevadda bankanın istiklâli tammı ve 
lâzımı için icabeden hukukî, ilmî esası mevzu 
olmadığını, binaenaleyh kitaba uydurmak şek
linde bir şey olduğunu iddia ederek bankanın 

doğrudan doğruya zürra bankası, ferdî banka 
olması esasını kabul ederek eshamının eşhasa 
taksimi suretinde bu mevaddı tadil etti ve bu 
esasta karar kıldı. Ziraat Encümeninin taki
bettiği esas, bankanın her halde istiklâli, 
Devlet şehsiyetinden ayrılması olmakla bera
ber gayritaJbiî, suni bâzı eşhası hükmiyeye ve 
saireye intikal ettirmek ve onların rey ve mü
talâası ile idare ettirmek muvafık olamıyaoa-
ğından banka için her halde tam ve millî bir 
esas vermek lüzumunu ileri sürerek o lüzuma 
binaen bu esasları yaptı. Görülüyor ki, Ziraat 
Encümeninin Ziraat Bankası hakkındaki nok-
tai nazarı çok esaslı ve çok farklıdır. Ziraat 
Encümeni Muvazenei Maliye Encümeninin ka
bul ettiği intikal esaslarını tamamen kaldıra
rak eşhası hükmiyeye rey ve müdahale hakkı 
verilmesi meslekini dahi tamamen reddederek 
eshamın efrada taksimi esası üzerinden mad
deleri tanzim etti ve işte bu kadar cezrî ve bu 
kadar esaslı bir hareket tarzı ihtiyar eyledi. 
Binaenaleyh bu maksat ve esasa göre mevaddı 
tanzim etti. Birinci madde ile, bankanın ser
mayesi eshama münkasem bir anonim şirketi 
olduğunu tesbit etti ve Heyeti Celileniz kabul 
buyurdu. Bu madde de eshamın taksimini gös
teriyordu. Taksimini gösteren bu cezrî eshamın 
birden bire efrada intikali şeklindeki bu esası 
muhtevi olan dokuzuncsu maddede kabiliyeti 
tatbikiyesi olup olmadığı uzun uzadıya müna
kaşa edildi. Ziraat Bankası bu münakaşadan 
mülhem olarak demin arz ettiğim gibi bu 
maddeyi tekrar tetkik etti. Her halde kendi 
meslekine vusul için dahi bir intikal görmesi
ni istiyen Ziraat Bankası, doğrudan doğruya 
intikal esasında müşkülât olduğuna kaani 
oldu. Bu madde 1339 senesi gayesinde mevcut 
sermayeyi, her mahallin hissei menafii nisbe-
tinde ora zürraının gayrikabili bey' ve ferağ 
malı müştereki olmak üzere merkez veya ma
hallî sandıklarında hıfzedilecek eshama taksim 
ediyor. 

1340 senesinden sonra alınacak hissei iane
den mütehassıl sermaye her ferdin teslimatı 
nisbetmde nama muharrer ve sahibine mevdu 
eshama ayrılır. Aşarın usulü cibayeti, envai 
ve eşkâlini tetkik ettiğiniz zaman görürsünüz 
ki aşarı müteferrika namiyle ashabı malûm ol-
mıyan ve tesbit edilemiyen bir aşar usulü ci
bayeti vardır. Ondan alınan hissei ianenin sa-
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hiplerini bulmaya, tesbit etmeye imkân yok- i 
tur. Sonra, mahsulün hini ihracında alman aşar 
usulü cilbayeti vardır. Ve hattâ mahsul sahip
leri tarafından satılarak elden ele geçtikten 
sonra aşarın ticaretten alınması şeklinde niha-
yetleniyor ve bittabi bunda da aşar hissel ianesi 
veren sahibi maihsul ve zürraı tesbit etmek im
kânı bulunmuyor. Bâzı vilâyetlerimizde köy 
teşkilâtı tamamen muntazam olmadığı için 
mahsulün hini istihsalinde istifa edilen aşar 
hissei ianesinin müfredat teslimatını tesbit 
etmeye imkân olmıyan pek çok köy ve vilâ
yetlerimiz bulunur. Bu müşkülât kabili ikti-
ham görülmedi. Çünkü hissei ianenin sahibini 
testoite imkân olmayınca efradın teslimatı na
mına esham vermeye imkân olmaz. Köylerden 
aşarın müfredatını sahihan almaya imkân ol
mayınca bittabi köylülerin şahısları namına, 
nama muharrer esham vermek mümkün olamaz
dı. Bu nevakısı Ziraat Encümeni Reisi ve Maz
bata Muharririyle Muvazenei Maliye Encüme
ni Reisi ve Mazbata Muharriri Ali Cenani Bey 
de olduuğ halde tetkik ettik. Hakikaten bu İM 
noksanı izale etmeyince bu maddenin kabili
yeti tatbikıyesi pek zayıf ve çok müşkülâtı 
daîdir. Bu iki noksanı ikmal edeceğiz. 1339 ga- ı 
yesinde mevcut sermayenin, her mahallin his
sei menafii nisbetinde o malhal zürraının gayri-
kabili bey ve ferağ malı müştereki olması esası 
birinci fıkrada kabul ediliyordu. Şu halde 
aşarı müteferrikadan ve hini ihraçta alınıp as
habını tesbifee imkân olmıyan aşar hissei iane
sinden hâsıl olan sermayeyi dahi bu birinci fık
raya ilâve ederek, «mahalli zürraın malı müş
tereki olmak üzere merkez veya mahalleri san
dıklarında hıfzedilmek üzere eshama takdim 
edilir.» denildi. Bu suretle aşarı müteferrika 
hissei ianesiyle hini ihraçta alınan hissei iane
nin sahibini aramaya lüzum kalmadı. Burada 
«1340 senesnden itibaren alınacak hissei iane
den mütehassıl sermaye her ferdin» denilmişti. 
Memleket dâhilinde ziraat şirketleri de bulu
nabilirdi. Onum için oraya (eşhası hükmiye) 
kaydını koymak lâzımgelirdi. «Efradın ve eş
hası hükmiyenin» diye bir cümle ilâve etmek 
suretiyle teslimatın müfredatını almaya imkân 
olmıyan köylere dahi Köy Kanunu mucibince 
haiz oldukları şahsiyeti mâneviye namına tev
zi etmek imkânı hâsıl oldu. Bu suretle esha
mın sureti tertip ve tevzii için banka meclisi | 
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idaresince tanzim ve Hükümetçe T>ir nizamna
me ile tâyin edileceği esası maddeye ilâve edil
di. Şu halde maddeyi tahlil ettiğimiz zaman 
eisbamın doğrudan doğruya taksimi, efrada doğ
ru gitmiyor. Muvazenei Maliye Encümeninin 
kabul ettiği veçhile 1339 senesine kadar olan 
sermaye, aşarı müteferrika ve saire gibi esba
bım tesbite imkân olmıyan sermaye doğrudan 
doğruya mahallî zürraın malı olmak üzere 
merkez ve mahallî sandıklarında hıfzediliyor. 
1340 senesinden itibaren alınacak hissei iane
den mütehassıl sermaye dahi müfredatını tes
bit eden, teslim eden efrat mevcutsa, yani ta
mamen mevcutsa bunlar da efrat namına esham 
etmek imkânı hâsıl oluyor. Eğer değilse, mesela 
Şarkî - Anadolu'da bâzı köylerde 'buna imkân 
yoktur. O zaman köylerin şahsiyeti hükmiyeleri 
namına eshabına tevdi etmek imkânı tamamen 
hâsıl oluyor. Böyle mutavassıt bir şekil ile mad
denin kabiliyeti tatbikıyesi temin ediliyor. 
Bu suretle Ziraat Encümeninin istihdaf ettiği 
gaye oldukça hukukî ve tabiî olarak tahassul 
ediyor. Daha ziyade gayritabiî ve hukukî ol
maktan kurtuluyor. 

Evvelâ banka sermayesi, eshama münkasem 
bir anonim şirketi oluyor. Bu sermayenin tak
simine imkân hâsıl oluyor. Sermayenin taksi
mi imkânı esası kabul edilince bittabi sermayeyi 
tomsil edecek bir heyeti umumiyenin de vü
cut bulması, tabiî ve zaruri oluyor. Bu esas dâ
hilinde maddeler aşağıda tertibedilmiştir. Mec
lisi idare bittabi heyeti umumiyenin teşekkülü
ne kadar kalacaktır. Meclisi idarenin muraka
besi için ayrıca bir heyet teşkil ediliyor, o he
yet bir müfettiş vasıtasiyle bankanın muamelâtı 
umumiyesini ve hesabat ve muvazenei umumiye
tini tetkik ediyor ve bilançosunu tasdik ediyor. 
Bu suretle banka bir anonim şirketi esa3atmı 
ihtiva etmiş oluyor. Ziraat Encümeni Heyeti 
Umumiyeye aidolan bu maddeyi bırakmıştır. 
Kendileriyle ahiren görüşerek, muvafakatleri 
istihsal edilerek onuncu madde olarak ayrıca 
bir madde teklif ediyoruz. Onuncu madde on-
birinci madde olacaktır. Binaenaleyh izah et
tiğim. tadil teklifatını Heyeti Celileye arz ediyo
rum. Encümen de kabul etmiştir. Heyeti Ce-
lilece de kabul buyurulmasını rica ederim. 

ZİRAAT ENCÜMENİ REİSİ MUSTAFA 
LAHMİ B. (izmir) — Ziraat Encümeni ele iş
tirak eder efendim. Bu müştereken olmuştur. 
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ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendiler Heyeti 
Celilenize şunu arz etmek isterim ki, bir banka 
teşkil ettiğimiz vakit her halde bankacılıkla ih
tisas peyda etmiş zevatın huzuriyle bunun bir 
nizamnamesi muntazam surette yapılır, tan
zim edilir ve Meclisi Âliye getirilir ve Meclisi 
Âliniz de o maddeleri tetkik ederek ona göre bir 
kanaat edinmiş olur. Bendeniz görüyorum ki, 
biz her şeyde o kadar muktesit değiliz. Bir köy
lünün kendi cebinden vermiş olduğu para kor
kuyorum ki, bu dokuzuncu maddeyi kabul etti
ğimiz takdirde eşrafın yani bizim elimize geçe
cektir. Bundan çok korkuyorum. 

İSMET B. (Çorum) — Hayır hayır. 

ZEKİ B. (Devamla) — Müsaade buyurunuz, 
kaş yaparken göz çıkaracağız. Bundan korku
yorum. 

1339 senesine kadar mevcudolan meblâğ, bir 
şahsiyeti mâneviye namına, hissei menafi nisbe-
tinde bankada kalacaktır. Güzel, fakat niçin? 
1339 senesine kadar yani bu senenin nihayetine 
kadar mevcudolan parayı, köylünün vermiş ol
duğu parayı köylüye iade etmek, yani onlara 
esham suretiyle iade etmek kabiliyeti yok mu
dur? (Yoktur sesleri) Vardır, efendim, arz 
edeyim : Bugün şahsiyeti mâneviye dolayısiyle 
köylü ondan ne istifade edecektir? Meselâ şura
da bir köyü alsak, Armutlu desek. Ankara ku-
yudunda Armutlu, hissei iane olarak bu ana 
kadar, defatiri esasiyesine nazaran ne para ver
miştir? Faraza ikibin lira vermiştir veyahut bin 
lira vermiştir. Bugün o köyde mevcudolan - ol
muş gitmişleri bırakırsınız, Hükümet tasfiyei 
hesabat yapıyor. Ziraat Bankası mükemmel bir 
banka haline geliyor. - oradaki ikibin lirayı mev
cudolan zürraa taksim edersiniz ve köylünün 
hakkını köylüye vermiş olursunuz. Bu paranın 
şahsa verilmesinden tahassul edecek fazla birta
kım kırtasiyeciliği düşünenlere olvakit bende
niz diyeceğim ki, 1340 senesinden itibaren baş
lanılan hesabatta köylünün vermiş olduğu pa
raya mukabil ayrı ayrı ilmühaber verilmesi na
sıl kabil oluyor da beri taraftan toptan olan pa
rayı köylüye tevzi ve taksim etmek ciheti kabil 
olamıyor? Rica ederim bugün iki milyon hane 
zürra vardır. Bankanın teşkilâtı hazırası ve 
bundan sonraki teşkilâtı bu ikibin lirayı ver
mek için esham açmak kabiliyet ve kudretine 
malik olacak mıdır? Efendiler bendenizin nok-

tai nazarım; evet esas itibariyle bankanın ısla
hına ve daha ziyade zürram ihtiyacatı umumi-
yesine kâfi gelecek bir yolda züraa teshilat ifa 
edilmesine taraftanm. Fakat bugün bu madde 
ile 1340 senesinden itibaren verilecek olan meb
lâğ gerek eshama münkasem olsun, gerek na
ma muharrer olsun bütün memleketlerde eşra
fın ve zenginlerin eline geçecektir. Köylü bun
dan katiyen istifade edemiyecektir. Bu madde
nin Ticaret Encümenine gönderilerek orada ye
niden müzakeresiyle tedvinini teklif ediyorum. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, Ziraat 
Bankasiyle Ziraat Encümeninin son yaptıkları 
tadilât eskisine nisbetle kabiliyeti tatbikiye iti
bariyle çok muvafıktır. Geçende arz etmiştim. 
Bu eshamın eşhas namına tahriri çok müşkül ve 
muazzam bir şeydir ve tahakkuk ettirilemiyece-
ği cihetle kabiliyeti tatbikiyesi yoktur demiştim. 
Fakat şimdi tahakkuk ettirilmesi mümkün olan 
eşhasa esham vermek, tahakkuk ettirilmesi müm
kün olmıyan köylere köyün şahsiyeti mânaviye-
si namına hise senetleri vermek yalnız kabi
liyeti tatbikiyesi itibariyle değil köy zümreleri
nin müşterek ve mütesanit bir menfaati itiba
riyle dahi çok muvafık olduğu kanaatindeyim. 
Yani köylüler şahısları namına aldıkları esham
dan her halde lâyikiyle istifade edemezler. Fa
kat köy namına aldıklan eshamdan bütün köy 
halkı müstefidolacakları itibariyle daha çok is
tifade temin edecekleri kanaatindeyim, inşallah 
bu âtiyi pek yakın bir zamanda görürüz. Yal
nız 1340 senesine kadar olan sermayenin dahi 
taksimi meselesi vardır ki, bilmem encümen ve 
banka bu mütalâai âcizanemi kabul buyururlar 
mı? Köy namına olduktan sonra kabili tahak
kuktur. Mevcut sermayeyi 1340 a kadar yine 
eshama taksim etmek kabilidir. Şimdiye kadar 
köylerden hissei menafi alındığı Ziraat Banka
sınca mukayyettir. Onun için bugüne kadar, 
1340 senesine kadar istihsal edilmiş olan serma
yeyi dahi eshama taksim ederek köylü namına 
vermek ümkündür. Bankanın şahsiyeti mâne-
viyesinde veyahut mahallî şubelerde kalması 
ne mâna ifade eder anlıyamadım. Fakat köy
lere verilirse bu hisseyi köylü elinde sermaye 
olarak muhafaza edebilir, icabında o esham
dan istifade eder. Onun için 1340 senesinden 
sonra olacağı gibi 1340 senesine kadar elyevm 
mevcudolan sermayeyi dahi köylülerin üzerine 
taksim ederek esham vermek ve bu parayı ban-
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kalar üzerinde bırakmamak daha muvafık ola
cağı kanaatindeyim. 

ZİRAAT BANKASI MÜDÜRÜ ITMUMİ MU-
AVNİ CEMAL HÜSNÜ B. — Efendim, ismet 
Beyefendi, bankanın teklifiyle encümenin tekli
fi arasındaki farkları izah buyurdular, Banka 
Meclisi idaresinin ilk teklifi, Bulgaristan Ziraat 
Bankasının sermayesinin taksimi gibi mahalle
rinin gayrikabili bey' ve ferağ malı müştereki 
hükmündedir. Ziraat Encümeninin teklifi de 
doğrudan doğruya esfhama taksim edilsin ve 
bunlar eşhasın malları olsun. Bu da Romanya 
sistemidir. Orada sosyete anonimdir ve şirke
tin anonim olması itibariyle hissedarları vardır. 
Ziraat Encümeninin teklif ettiği dün de evvelisi 
gün de müzakere edildiği veçhile Heyeti Celile-
leri tarafımdan bâzı itirazata hedef olmuştur. 
Bendeniz Banka namına izahatta bulunurken 
bunun tatbikat zamanında müşkülâtı daî ola
cağını arz etmiştim? Fakat bu müşkülâtın gay-
rikabili iktiham olmıyacağını da tekrar etmiş
tim. Müşkülât, gayrikabili iktiham değildir. 
Banka heyeti idaresince en muvafık şekildir, 
Evvelki sermayenin de taksimi cihetine gelince: 
Zeyi Beyefendinin buyurdukları gibi evvelki 
sermayenin taksimi bir defa ne heyeti idare 
tarafından ne de Ziraat Encümeni tarafından 
teklif edilmemiş değildir. Bunlar uzun zaman 
müzakere edildikten sonra kabiliyeti tatbikıye-
«i olmıyacağı tamamen tezahür etmiştir. Çün
kü her köyün verdiği hissei iane her halde ta
hakkuk ettirilebilir. Fakat o köy ahalisinin 
efradının, onda bir hakkı olmamak lâzımgelir. 
Köyden köye intikaller vâki olmuştur. Ondan 
sonra evvelce bu vergiyi verenler bugün mevcut 
dahi değillerdir. Birçokları şebidolmuşlardır. 
Birçokları vefat etmişlerdir. Onlajr üzerinde 
(hakkı yoktur. Orada ecdadın da hakkı vardır. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Evlât on 
ların yerine kaimdir. 

CEMAL HÜSNÜ B. (Devamla) — Yalnız şu
rasını da tekrar izah etmekliğim lâzımgelecek-
tir ki, köylerin bu sermayesi yalnız eşhas serma
yesi değildir. Köyün toprağının da orada bir 
hissesi vardır. Çünkü köyün hissesini ayırmak 
lâzımgelir. Köy toprağı da oraya iştirak et
miştir. Bir köylü köyünden kalkar da diğer 
bir köye giderse orada da o köyün haiz olduğu 
salâhiyete malik olacaktır. Kendi köyünün 
istihsal etmiş olduğu mahsulât mukabilinde alı

nan vergi hiç şüphesiz o köyün malı müşterikû 
dir ve Ziraat Bankası 1340 senesine kadar elde 
ettiği sermayeyi bu tarzda taksim ederek köy
lülerin mal müştereki olmak üzere yaparsa 
köylüler bundan köyleri namına müteneffi ola
caklarıdır. Binaenaleyh en muvafık şekil ve 
banka heyeti idaresince kabiliyeti tatbikıyesi 
bulunan şekil budur. Tamamen tercih edilmiş 
bir şekildir. Bundan sonraki kısma gelince: 
Şurasını a!rz etmek lâzımgelir ki, eşhası hükmi-
yelere de doğrudan doğruya esham tevzi edi
lecektir. Fakat bu esham tevzi edilirken ilk ka
biliyeti tatbikıyesi olan şekil bulunmuş olacak
tır. Bu şekil bizi ileride doğrudan doğruya ef
rada esham taksimine kadar götürecektir. Bü
tün efradını tâyin edeceğimiz köyler 3 - 5 olur 
da onlara doğrudan doğruya efraidına esham 
taksim edersek diğer köylerin efradından aşar
ların cibayeti noktai nazarından alman bu ver
gi taksim edilemezse onlar da kendi aralarında 
birleşecekler ve mütesavi bir taksim kabul ede
ceklerdir. Kendi aralairında taksim edecekle
ri kısım bankaca muvafık ve muteber olacaktır 
ve buradan yürünerek yavaş yavaş bu esfaam 
doğrudan doğruya köylülerin nam ve hesabına 
devir ve ferağ olunacaktır. Bunlar da gayri
kabili bey' ve ferağ bulunduğu için Zeki Bey
efendinin korktuklalrı gibi eşrafın, mütahay-
yizanın eline geçecek değillerdir. Çünkü gay
rikabili bey' ve ferağadır. Ondan daha mühim 
noktası bunların sureti taksim ve tevzileri de 
ayrı bir nizamname ile tesbit edilecek ve nizam
name Hükümetçe tasdik edildikten sonra tat
bik edilecektir. Hiç şüphesiz Hükümet istemez 
ki doğrudan doğruya demokratik bir banka 
olan Ziraat Bankası otokratik bilr banka olsun. 

REİS — Efendim Muvazenei Maliye Encü
meni ve banka heyeti idaresi ve Ziraat Encü
meni müştereken daha ziyade kabili tatbik bir 
madde kaleme almışlardır ki, gerek ismet 
Beyefendi gerek Banka Müdür Muavini Cemal 
Hüsnü Bey izah etmişlerdir ki madde şudur 
efendim. (Yazalım sesleri) 

Madde 9. — Banka sermayesi otuz milyon 
liraya baliğ oluncaya kadar hissei menafiinin 
istifasına devam eder. 1339 senesi gayesinde 
mevcut selrmaye ile 1340 senesinden itibaren 
aşan müteferrika ve ihracında alınıp ashabını 
tesbite imkân olmıyan aşar hissei ianesinden 
mütehassıl sermaye ve her mahallin hissei me-
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nafii nisbetinde ora zürraının gayrikabili bey' 
ve ferağ malî müştereki olmak, merkez veya 
mahalleri sandıklarımda hıfzedilmek üzere es
hama taksim edilir. 1340 senesinden itibaren 
ikinci fıkrada zikrolunan hissei ianeden başka 
şehir, kasaba, köy zürraından alınacak iane his
sesinden mütehassıl sermaye ve efradın ve eş
hası hükmiyenin teslimatı nisbetinde namına 
muharrer ve kendilerine mevdu eshama ayrılır. 
İşbu eshamın usulü tertip ve tevzii Ziraat Ban
kası Meclisi idaresince tanzim ve Hükümetçe 
tasdik edilecek bir nizamname ile tâyin olunur. 

REtS — Muaddel şekli budur. Başka sötf 
istiyen arkadaş da yoktur. Bu muaddel seldi 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
olundu. 

Şimdi efendim, onuncu madde makamına 
kaim olmak üzere gerek Muvazenei Maliye ve 
gerek banka heyeti idaresi ve gerekse Ziraat 
Encümeni tarafından teklif edilen bir madde 
vardır. Onu da okuyacağım yazar mısınız 
efendim? 

Madde 10. — Eshama sahibolan hükmi şah
siyetler mümessilleriyle eshamı efradına mevdu 
şehir, kajsaba, köy zürraının intihabedeceği 
mümessiller k*za merkezlerinde toT)!^nnr?k vi
layetin har?îi salahiyet muraihhaslmnı iritih*p 
ve bu rm.rolhharl^r 'Hâ kn. heyeti u^nr^iy°Tni 
teşkil ederler. Her vilâyet dairesinin maKk ol
duğu esham nispetinde intilhaNdraıacalk mümes
sil ve hnM s?l%ivet raııralhh^slprınm adedi ve 
usulü intihabı banka meclisi idaresince tanzim 
ve Hüküm e+çe tasdik olunacak bi|r nizamname 
ile tâyin edilir. 

18 . 3 . 1340 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim şahsi hükmiyetler dinilir, hükmiyet olmaz. 

İSMET NEDİM B. (Çorum) — Hükmi şa
hıslar. 

NEOMEDDÎN MOLLA B. (Kastamonu) — 
Yahut eşhası hükmiye denilsin efendim, 

REİS — Hükmi şahsiyetler dedik, efendim. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Şahsi 

hükmiyetler dediniz. 
REİS — Hükmi şahsiyetler dedik efendim. 

Yanlış anlaşılmasın. Esas hükmi şahsiyetler
dir. 

İSMET B. (Çorum) — Reis Beyefendi 
hükmi şahsiyetler yerine hükmi şahıslar de

mek daha doğrudur. 
NECMEDDlN MOLLA B. (Kastamonu) — 

En doğrusu eşhası hükmiyedir. Bütün kanun
larımızda eşhası hükmiye tâbir vardır. 

REİS — Efendim hükmi şahıslar demek 
daha doğru olduğunu söylüyorlar. Buna bir 
itiraz var mı efendim? (Hayır sesleri) Öyle ise 
hükmi şahıslar olacak. Başka söz istiyen var 
mı efendim? Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'-
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın. Kabul olundu efendim. 
11 nci maddenin müzakeresine başlıyoruz. Bu 
on birinci madde ki, matbuunda onuncu mad
dedir. 

Madde 11. — Banka on beş milyon (liraya 
kadar tahvilât ihracına mezundur. Bunun beş 
milyonunu re'sen, mütebakisini Hükümetin mu
vafakatiyle ihraceder. 

REİS — Söz ist "yen var mı efendim; (Ha
yır sesleri) maddeyi aynen reyi âlinize vaz'edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul olundu efendim. 

Madde 12. — Banka Kanununun Büyük 
Millet Meclisince kabul ve tasdikine kadar idare 
meclisi bankanın müdürü umumisiyla müdürü 
umumi muavininden ve Hükümetçe mebus ve 
memur olmıyan erbabı vukuf ve ihtisastan 
tâyin olunacak iki ve büyük Millet Meclisince 
umuru maliye ve iktisadiyeye vâkıf âzası 
arasından veya hariçten int'habolunacak üç 
zattan ve bu suretle teşekkül edecek heyet 
tarafından gösterilecek mütehassıs altı namzet 
meyanmdan mezkûr heyetçe reyi hafi ile in-. 
tihabedilecek üç zattan ki, ceman on azadan 
teşekkül eder. İşbu meclise her sene ibtidasın-
da âzası arasından reyi hafi ile bir reis ve 
bir reisvekili intihabolunur. Memur ve mebus 
olmıyan ve banka merkezinde mütemekk;n bu-
lunmıyan azaya üç yüz liraya kadar tahsisat 
verilir. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim buradaki 
birinci fıkra yanlıştır. «Banka heyeti umumi-
yesinin içtimaına kadar» denecektir. «Banka 
Kanununun Büyük M İlet Meclisince kabul 
ve tasdikine kadar» Bu Muvazenei Maliye En
cümeninde yazılmış bir şeydi. Ziraat Encüme-
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ninin yapmış olduğu tadilâta göre «Banka 
heyeti umumiyesinin içtimama kadar muvak
kat bir meclisi idare» Banka heyeti umumiye
sinin erbabı ihtisastan olmak üzere kuvvetli 
bir surette teşkilini bu madde göstermektedir. 

REÎS — Bu madde hakkında tadilât var mı 
efendim? 

İSMET B. (Çorum) — Hayır azaya iiçyüz 
lira tahsisat denilir. (Bu üç yüz lira senevi 
mi sesleri) 

REİS — Senevi mi olacak. 
İSMET B. (Çorum) — Şehrî efendim. 

Mebus veya memur olmıyan ve bankanın mer
kezinde mütemekkin bulunmıyan azaya verile
cek İki, bu yedi kişilik heyet içinden hariçten 
üç mütehassıs zat getirilecek ki, bu para on
lara aittir. Binaenaleyh şehrî kelimesini ilâve 
edebilirsiniz. 

REÎS — Şehrî kelimesinin ilâvesini teklif 
ediyorlar, bu kelimeyi ilâve ederek maddeyi 
reyinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Bütçenin tesbit ve tatbiki, mi
zanı umumi ve masarifatm tetkiki ve banka
nın ifa edeceği muamelâtın nevi ve sureti 
ifası ve müdürü umumi muavini dâhil olduğu 
halde bilûmum memurinin tâyin ve asli Mec
lisi idarenin salâhiyeti cümlesindendir. Mua
melâtı umumiye ve mukarreratı müttehizenin 
tatbik ve icrasiyle müdiriyeti umumiyo mükel
leftir. Bankanın usulü dairesinde tesbit ede
ceği bütçeyi heyeti umumiye teşekkül edin
ceye kadar Büyük Millet Meclisi Muvaser-o" 
Maliye ve Ziraat encümenlerinden mürekkep 
bir heyet tasdik eder. 

REÎS — Söz istiyen var mı? (Hayır ses
leri) Maddeyi aynen royi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Kabul olundu efendim. 

Madde 14. — 13 ncü maddenin son fıkrası 
mucibince banka heyeti umumiyesi makamına 
muvakkaten kaim olan heyet, bankanın mua
melâtını tetkik etmek üzere her sene ihtida
sında iki müfettiş intihabeder. Bankanın va
ridat ve masarifatı umumiyesiyle banka mizanı 
umumisinin kuyut ve vezaifine istinaden tetkiki 
ve bilanço münderecatı sıhhatinin tasdik zik-
rolunan heyete aittir. İşbu tasdik muamelâtı 

i bankanın bilançoyu heyete arzı tarihinden iti
baren bir ay zarfında ikmal edilir. 

HAKKI TARIK B. (Giresun) — Efendim, 
maddede yanlışlık vardır. 12 nci maddenin son 
fıkrası mucibince diyor. Halbuki 12 nci madde
nin son fıkrasında böyle bir şey yok. 

İSMET B. (Çorum) — Vardır. 12 nci mad
de on üçüncü madde olmuştur. 

REÎS — Evet, 12 nci madde on üçüncü maöV 
de olmuştur. Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'
ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın. Aksini 
reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul olundu efendim. 

Madde 15 — Hükümet muamelâtı cariyeye 
halel gelmemek üzrere banka umuru idaresiyle 
meclisi idare mukarreratını tetkik etmek hak
kını haizdir. 

REÎS — Söz istiyen var mı efendim? 

EYUB SABRİ Ef. (Konya) — Bu hakka 
karşı Hükümete terettübeden vazife nedir? 
Hükümete bir hak veriliyor. Bir de vazife ve
rilmelidir. Her hak mukabilinde bir de vazife 
olur. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim bankanın 
maksadı teessüsü muayyendir. Banka bu mak
sadı teessüse mugayir bir vaziyet alırsa tabiî 
hükümet müdahale eder. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim müsaade 
buyurunuz. Yalnız bir şey var. Bâzı müesse-
satı smaiyeye yardım eder. Bankanın asıl mak
sadı zürraa yardım etmesi idi. Zürraa muave
netten usulü dairesinde murakabesine bir esas 
koymalı deniyor. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim burada hü
kümetin mücerret bir hakkı murakabesi var
dır. Hükümetin her müessesei maliyede hakkı 
murakabesi olduğu gibi bunda da vardır. 

REİS — Başka söz istiyen var mı? (Hayır 
sesleri) Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul olundu efendim. 

Madde 16. — Bankanın bilûmum muhabe
rat ve müraselâtı telgraf ve posta ve telefon 
ücretinden muaftır. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) Maddeyi aynen reyi âlinize caz'edi-
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak-
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sini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul olundu efendim. 

Madde 17. — Ziraat Bankası şimdiye ka
dar kanunen ve teamülen haiz olduğu hukuk 
ve imtiyazatmdan müstefidolacağı gibi Banka 
Kanununun kabul ve tasdikine kadar memuri
ni hakkında dahi Devlet memurini hakkındaki 
ahkâm ve müsaadat caridir. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim banka de-
vairi devletten madut idi. Devairi devletin ha
iz olduğu müsaadat ve imtiyazatı haizdir. Ser
mayesinden ve sairesinden dolayı tekâliften 
muafiyetleri lâzımdır ve fakat şimdi anonim 
şirketi olmuştur. Bunun için diğer bankalara, 
itibarı millî bankasına ve saireye verdiğimiz 
ahkâm ve müsaadatı buna da vermek lâzımge-
lir. Bu maddeyi onun için tasdik ettik, muhas-
sasatı zatiyenin tasfiyesine kadar memurinin 
hukuku müktesebesi tabiî baki kalacaktır. 

REİS — Efendim ismet Beyefendi izahat 
verdiler. Başka söz istiyen var mı? (Hajnr ses
leri) Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Madde kabul edilmiştir efendim. 

Madde 18. — 1340 senesi için mer'i olan 
işbu bütçenin murakabe ve sair hususatı 13 ncü 
madde mucibince banka meclisi idaresine ait
tir. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim bu madde 
murakabe ve sair meseleler için banka bütçesi
nin Divanı Muhasebata gitmiyeceğine dairdir, 
Divanı Muhasebattan müstağni olduğuna dair
dir. 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesle
ri) Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen ©1 kaldır
sın! Madde kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Ziraat Bankasının 12 Mart 
1332 tarihli Kanun ile 12 Mayıs 1333 tarihli 
Nizamnamenin işbu kanuna mugayir olan ah
kâmı mülgadır. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim Ziraat Ban
kasının 12 Mart 1332 tarihli Kanununun işbu 
kanuna mugayir olan ahkâmı ile 12 Mayıs 1333 
tarihli nizamnamesi mülgadır. 

REİS — Yazalım efendim. 
İSMET B. (Çorum) — Ziraat Bankasının 

12 Mart 1332 tarihli Kanununun işbu kanuna 
mugayir olan ahkâmiyle 12 Mayıs 1333 tarihli 
nizamnamesi mülgadır. 

REİS — Maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Kabul olundu. 

Madde 20. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren merciyül icradır. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) Maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Kabul olundu efendim. 

Madde 21. — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) Maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Madde kabul edilmiştir, efendim. 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hak
kında... 

İSMET B. (Çorum) — Kanunun heyeti 
umumiyesini tâyini esami ile reye koymak lâ
zımdır. 

REİS — Bütçe Kanunu ile efendim. 
İSMET B. (Çorum) — Hayır efendim, büt

çeye müteferri olan kanundur. 

REİS — Efendim bütçeye müteferri olan 
mevaddı kanuniyeyi tâyini esami ile reye vaz'
ediyorum. Kabul edenler beyaz, kabul etmi
yenler kırmızı rey varakası vereceklerdir. 
(Yoklama suretiyle sesleri) O halde teneffüs
ten sonra yapalım. On dakika teneffüs etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse; saat : 3,30 

•»— ' M 

— 724 — 



I : 16 19 . 3 . 1340 O : 2 

İKİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 4,00 

REİS — Fethi Bey 
KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Kâzım Bey (Ergani) 

REİS — Celseyi çıyorum efendiler, bundan 
evvel Ziraat Bankası Bütçesiyle ona müteferri 
mevat müzakere ediliyordu. (53) imzalı bir 
takrir vardı. 19 ncu madde makamına kaim ol
mak üzere bir madde teklif ediliyordu. Bendeniz 
nasılsa bu takriri o zaman reyi âlinize vaz'et-
memiştim. Mamafih kanunun heyeti umumi-
yesi reye vaz ve kabul olunmamıştır. Müsaa
de buyurursanız bunu da müzakere edelim. 

Riyaseti Celileye 
Madde 19. — Umumi ve istiklâl Harbinde 

istilâya uğnyan mahaller ahalisinin işgalden 
istihlâsı tarihine kadar Ziraat Bankasına olan 
borçlarından faiz alınmaz. 

Balâda arz olunan maddenin Ziraat Ban
kası Bütçe Kanununa 19 ncu madde olarak 
kabulünü rica eyleriz. 

Bayezid 
Şefik 

Erzurum 
Ziyaeddin 
Erzurum 
Rüşdü 

Erzurum 
Raif 

Aydın 
Tahsin 
Yozgad 

Ahmed Hamdi 
Ardahan 
Talât 

Menteşe 
Esad 
Van 

Münib 
Giresun 

Hacim Muhiddüı 
Kars 

Ömer 

Van 
Hakkı 

Erzurum 
Cazim 

Muş 
Ali Rıza 

CKimüşane 
Veysel Rıza 

Maraş 
Hacı Mehmed 

Yozgad 
Süleyman Sim 

Bolu 
Emin Cemal 

Van 
İbrahim 
Hakkâri ' 
Nazmi 

Antalya 
Murad 
Trabzon 
Rahmi 

Artvin 
Hilmi 
Denizli 

Necib Ali 
Ordu 

Mehmed Recai 
Elâziz 

Mustafa 
Samban 

Mehmed Sabri 
Maraş 

Abdülgani 
Diyarbekir 

Mehmed Nuri 
Dersim 

Feridun Fikri 
Giresun 

Hakkı Tarık 
Siird 

Mehmed 
İsparta 

Halil 
Eskişehir 

Mehmed Emin 
Kastamonu 
MÎ. Fuad 
Mersin 
Niyazi 
Edirne 
Faik 

Denizli 
Kâzım 
Bozok 
Salih 

Erzincan 
Sabit 

Afyon Karahisar 
Ruşen Eşref 

Ankara 
İhsan 
Muş 

Osman Kadri 
Elâziz 

Hüseyin 
Ertuğrul 
ibrahim 
Elâziz 

Mustafa 
Kozan 
Ali Saib 
Konya 

Tevfik Fikret 
(Siverek 
Mahmud 
Malatya 
Reşid 
Elâziz 

Muhiddin 
Çatalca 
Şakir 

REİS — Efendim, ondokuzuncu madde ma
kamına kaim olmak üzere böyle bir maddei 
kanuniye teküf ediliyor. Umumi ve İstiklâl 
muharebatında istilâya uğrayan mahaller aha
lisinin işgalden istihlâs tarihine kadar Ziraat 
Bankasına olan borçlarından faiz alınmaz. 
Böyle bir madde teklif ediyorlar. 

VEHBİ B. (Karesi) — Yalnız ifadede dü
şüklük vardır, Umumi ve istiklâl muhareba
tında denilirse düşüklük hâsıl oluyor. 
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REİS — Umumi ve İstiklâl Harbinde de
mek lâzımdır, değil mi efendim? (Evet sesle
ri) Böyle diyeceğiz. Böylece 19 ncu madde ol
mak üzere reye koyacağım. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Reis 
Bey bu harb, umumi mi? 

mem, yani alelıtlak İstilâ görmüş diye affedil
mesini bendeniz doğru bulmuyorum. Bütün 
yükü bir tarafa yükliyelim, sonra bir tarafını 
mütemadiyen affedelim. Onun için bunun red
dini talebederim. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Efen
dim, memleketimizin istilâ görmüş ve düşman 
istilâsından masun kalmış olan halkın vaziyeti 
aşağı - yukarı büyük bir fark irae etmez. Şim
di esasen gerek Harbi Umumi ve gerek istiklâl 
mücadelesinden evvel istikraz olunan paraların 
faizleri affolunstun deniyor. Bu nokta üzeri
me Heyeti Âliyenizkı enızarı dikkat ve gayre
tini celbetmek isterim. Bu faiz affolunmak 
istenilen paralar altın olarak istikraz edilmiş 
paralardır..Meselâ yüz lira istikraız etmiş olan 
zatın bugün 700 - 800 lira vermesi lâzımgelir. 
Çünkü kudret ve kıymeti iştiraiye itibariyle 
öyledir.. Bunlar bugün yüz lira ile o borcu ödü
yor. Zaten kudret ve kıymeti iştira itibariyle 
esasen yüz altına mukabil 600 vermesi lâzım
dır. Bir de üzerine faizi affedecek olursak zan
nederim ki, bankanın 'Sermayesini mefluç . bir 
hole getiriz. Yoksa böyle atıfet mahiyetinde 
olan bir şeyi zannederim ki, Heyeti Âliyenizden 
kabul etmiyeoeık kimse yoktur. Yalnız bir ta
raftan tenimiye ve takviye edelim. Memleketi
mizin iktisaJdi ümran, servestine hadim olması 
esasını kabul ettiğimiz bir zamanda diğer ta
raftan da topallatmak, aksatmak muvafık de
ğildir. Tecili muvafıktır. Fakait affı doğru de
ğildir, zanmmdayım. Bankanın inkişafına bü
yük bir baltadır. Tabiî hepimiz arzu ederiz. 
Fakat düşünerek karar verelim. 

HAKKI B. (Van) — Efendim bankanın ser
mayesine, varidatına foir naikisa getirecek de
ğil, esasen Şark'ta istilâya uğrıyan mahaller 
çırılçıplaktır. Esasen faiz değil resülmali bile 
ödiyecek bir halde 'değildir, istilâya ma
ruz kaldığı zamanlardaki borcunun faizinin 
alınmamasını rica ediyoruz. Oralarını görenler 
bilirler ki, faiz değil, resülmali ble alınacak bir 
şeyleri yoktur. Rica öderiz, bu ahalinin vazi
yetini nazarı dikkate alınız, niçin İstanbul'da 
italyan Bankasına verilen altınları almıyorlar? 
Niçin bu çıplak ahaliden alınması için istical 
gösteriyorlar? Rica ederim, bunu kabul buyu
runuz. 

REİS — Evet efendim. (Harblerinde de
meli sesleri). 

İSMET B. (Çorum) — Efendim İstiklâl 
hatibinde istilâya uğrıyan mahaller ahalisinden 
olan niüstagrizlerin ikrazat bakiyeleri bir ka
nun ve bir karar ile tecil edilmiştir. Ziraat Ban
kasının tevzi edilen bilânçosun'daiki kabili ten-
miye sermayesi yeldi milyona yakındır. Bunun 
üç milyonu faizdir. Bilâ tavizdir, iki milyonu 
tecil edilmiştir. Binaenaleyh beş milyonu faiz
sizdir. Mütebaki iki milyon liram kalır ki, bunu 
da yaparsanız ona banka 'demeyiniz, yani de
minki yaptığınız Banka Kanununu altüst et
mek için yaparsanız başka.. Rica ederim bu, 
çok müşkül bir şeydir. Buna imkân yoktur, 
yani faizli ilki milyon lira kalacaktır. Yedi 
milyon kaibili tenmiye sermayeden banka nasıl 
işliyebilir? Buna imkân yoktur. Şimdi yeni 
bir madde ile bir kısım halkın faizini tecil et
mek 'diğer bir kısım halkın ihtiyacını tazyik et
mek demektir. Bunda devredilmelidir ki, mü
savi suretle herkes ihtiyacını temin edebilsin, 
Böyle kabil değildir. 

HALİD B. (Kastamonu) — Muhterem »ar
kadaşlar istilâ gören yerlerdeki ahalinin Zi
raat Bankasına olan borolarımn affedilmesi 
teklifini esas itibariyle hepimiz kabul etmek 
is'teriK. Yalnız bu istilâ umumi olarak zikredili
yor. Afyon Karahisarla Eskişehir arasına bir 
hat uzaltırsanız bunun Garbı kamilen istilâya 
uğradı. Memleketimize hudut itibariyle bakar
sanız memleketimizin, en mamur en feyyaz yer
leri orasıdır ve sonra bu mıntakanm her köyü, 
her kasabası da zarar görmedi. Düşmanın umu
mi güzergâhları ve hat boyu bundan mutazar
rır oldu. Sonra arkadaşlar gerçi istilâ gören 
yerlere şefkat göstermek isteriz. Fakat istilâ 
görmiyen yerlere bakalım. Bugün merkezi 
Anadolu'ya bakarsanız bütün efradını verdi, 
daha ziyade zarar verdi. Ve esasen de bura
ları daha az feyyazdır. Buralarda arazi yüzde 
M üç mahsul verir. Oralarda bire yirmi verir. 
Oraların üzümü var, inciri var. Ben arzu et- \ 
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ZİRAAT BANKASI MÜDÜRÜ UMUMİ 
MUAVİNİ CEMAL HÜSNÜ B. — Efendim, iş
gal gören yerler ahalisinin Ziraat Bankasına 
borçlu olanlarının borçlarının tahsili Heyeti 
Oelileniz tarafından iki sene müddetle tecil 
edilmişti. Bu tecil müddeti bu sene bitiyor. 
Ziraat Bankam Maliyeden alacaklarına mahsu
ben üç milyon lirayı da yine bu ahaliye bilâ-
fadız ikrazatta bulunmuştur. Binaenaleyh Zi
raat Bankası kendi omuzuna yüklenen vazifeyi 
belegan mabelâğ ifa etmiştir yine ifa etmek
tedir. 

HAKKI B. (Van) — Memleketin bir kısmı 
tecilden istifade etmemiştir beyefendi. 

CEMAL HÜSNÜ B. (Devamla) — Bundan 
sonra da Ziraat Bankası bütün sermayesini yi
ne işgal gören yerlerde daha fazla ikrazatta bu
lunmaya hasretmiştir. Sonra Heyeiti Celilenizin 
mühim, bilhassa mühim bir noktaya nazarı 
dikkatlerini celbetmeküğime müsaade buyurul-
masını istirham eylerim. Burada id, üç saat 
evvel kabul edilen maddeler mucibince Ziraat 
Bankası bir anonim şirkettir, Ziraat Bankası
nın bir heyeti idaresi vardır, denmişti. Binaena
leyh Ziraat Bankası bu şekli iktisalbettikten 
sonra Kanunun artık Ziraat Bankasının esasa-
tını takarrür ettiren her hangi bir maddesi ta
dil ve tebdil edilirse esasat tamamen mahvedil-
miştir. (O o o sesleri) Zaten bunun içindir ki, 
bu kanun teklif edilmişitir. Ve bu kanun Ziraat 
Bankasını asri bir banka esaısatiyle yürüte^ 
bilmek için Heyeti Âliyelerine takdim edildi. 
Ve bu kanunun heyeti umumiyesi kabul edil
di. (Edilmedi sesleri) Maddeler kabul edildi 
Heyeti umumiyesi de reyi âlilerine menuttur. 
Fakat bankanın bir heyeti umumiyesi vardır 
ve o heyeti umumiye işgale duçar olan ahalinin 
murahhaslarından da mürekkeptir. Gelecek sene 
heyeti umumiye inlikadedecektdr. Bu heyeti 
umumiye isterse kendi kendinin faizini affeder. 
Çünkü kendi malıdır. İsterse hepsini affeder. 
Binaenaleyh Heyeti Âliyenizden istirham edi
yoruz : Ziraat Bankasına taallûk eden bu nevi 
işleri artık Ziraat Bankasının heyeti umumi-
yesinıe ve meclisi idaresine bıraksın. 

MUSA KÂZIM Ef, (Konya) — Muhterem 
arkadaşlar, böyle bir takrir ile yekûn ve mik
tarı malûm olmıyan bir şeyin affını iltizam 
etmek doğru bir şey olmaz. Banka müstakil 

oldu. Bankanın hissedarları köylülerden mü
rekkeptir. İstilâ gören yerler şayanı eseftir. 
Fakat arkadaşlar düşününüz ki, memleket he
men âmmeten, kâffeten istilâ görmüş derece
sindedir; vakaa bugün istilâ görmemiş yerler 
vardır. Fakat köylülük itibariyle üç sene de
vam eden müeaahedei müByede yüz yirmi mil
yon liranın nerelerden tahsil edildiğini düşü
nürseniz köylülerin ne vaziyete düşmüş olduğu
nu pek iyi takdir ederseniz. Bugün en zengin 
addettiğiniz vilâyetlerin kazalarında kepek 
yenmektedir efendiler. Binaenaleyh af mev-
zuulbahsolmaz. Af mevzuuibahsolursa âımmeten 
olmak lâzımdır. Buna da imkân yoktur, şu hal
de bunu bankanın heyeiti idaresine bırakalım. 
Kabili tahsil olan yerlerle olmıyan yerleri ve 
yapılacak muameleyi banka heyeti umumiyesi 
ve banka heyeti idaresi düşünsün ve yapsın. 
Yoksa böyle bir takrirle umumi bir yekûnu 
kabul etmek doğru değildir. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Büyük 
Millet Meclîsi her şeye hâkimdir. 

MUSA KÂZIM Ef. (Devamla) — İstilâ 
görmıüyen yerler, temin ederim, istilâ gören 
yerlerden daha çok çabuk kadit haline gel
miştir. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim bu teklif 
edüen madde, bankanın sebebi teşekkülüne ve 
hikmetine veyahut muvaffakiyet veyahut istik
lâline hiçbir sebeple mani bir şekil değildir. 
Bankanın sebep ve hikmeti, zürraın muhtacolan-
lannın elinden tutmaktır. Biz böyle ticaret ban
kası yapmıyoruz. Gerçi Meclisi Âli çok him
met etti, yedi âtifetini yedi şefkatini böyle isti
lâ gören yerlere uzattı. Fakat azizim insanın 
başına gelmeyince bilinemiyor. İstilâ ne demek, 
muhaceret ne demek bilmezler. Böyle istilâ 
görmemiş, yuvası bozulmamış aşağı - yukarı 
meskeni yerinde, yatacağı yatağı var, bunlar
la istilâ görmüş yerler kabili kıyas değildir. 
istilâ gören yerlerde borcu olan insanlar az çok 
fukarayı ahalidir. Az çok vakti olanlar ver
miştir. Eğer bunları yaşatmak istiyorsak az çok 
muavenet etmeliyiz. Hiç olmazsa bin üç yüz 
kırka kadar olan faizleri affetmek gayet mu-
siptir. Ve bankanın sebebi hikmetine ve teş
kiline de muvafıktır. (Doğru sesleri). Rica 
ederim, çok görmeyin, kabul ediniz. (Müzake
re kâfi sesleri). 
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VEHBİ B. (Karesi) — Efendim, meşhur I 
darbı meseldir. (Ya isen sayı bilmiyorsun ve
ya dayak yememişsin) derler. İşgal görmiyen | 
ve işgal haraJbisi çekmiyen arkadaşlarımıza ile^ I 
lelbet takmamalarını temenni öderim. (Amin 
sesleri). Yalnız tadan yerlerin dertlerini dü
şünmek ve görmek lâzmüdır. Burada bankayı 
da düşünmek lâzımdır. Çünkü, banka da o mil
letindir ve kendilerine bankanın iyi hizmet et
mesini isteriz. Buralda bir kanun kabul edildi. 
1338 'senesi gayesinle kadar aşar faizleri mülte
zimlere bağışlandı. Bu gayet doğru Mi. Belki 
noksanı da var ikmal, edilir. Çiftçinin banka
dan istikraz akdedip de ev, barkı, çifti, çubu
ğu kamilen yunan tarafından yağma edilmiş 
olursa bunu bir kere göz önüne getiriniz. On
lara hayvan aHalım dilye düşünüyoruz. Onlara 
(tohumluk bulalım diye uğraşıyoruz. Bir de 
bunlardan faiz beklemek doğru değildir zan
nederim. Yalnız bunlara münhasır olmak şar-
tiyle - yani harabolmıyan, zarar görmiyen yer 
tabiî hariçtir, fakat kamilen yanmış, haraibol-
muş köyler, kasabalar vardır. Onlara henüz 
birer kulübe yaptıramadık ve yaptırmanın, 
müspet suretle hizmet etmenin de ihtimali yok
tur. Lozan Konferansında bir milyar altı yüz 
küsur milyon lira zarar tahmin ve hesabetmiş-
ftıik. Memleketin selâmeti umuımiyesi namına 
bunu bağışladık. Şimdi bağışlryaeağınız mil
yonu bulmıyacak bir faildir ve bu da. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Huku
ku şahsiye oldu şimdi.. 

VEHBİ B. (Devamla) — Ne dediğinizi an- j 
lamıyoruim hocam, binaenaleyh böyle kamilen 
harabolmıuş, perişan olmuş köydüler için bu 
faizi affetmek lâzımedenJdir ve muvafıkı nas-
fettir. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Konyalı istilânın 
ateşten gömlek olduğunu bilmez. Allah bildir
mesin. 

REİS — Ef endim, müzakerenin kifayetine 
dair takrirler var. (Kâfi sesleri) 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, müzakere 
kâfi değil, yani bir noktayı arz edeceğim. (Kâ
fi sesleri). Rica ©derim, şu noktayı kemali 
ehemmiyetle nazarı dikkati âlinize arz ederim, 
bankayı müstakil yaparak bütün bunun faali
yetini, mesaisini zürraın ihtiyacatına hasrettir
mek için bu kanunu kalbul ettik ve anonim şir- i 
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kettir dedik. Şimdi istilâ gören mahaller aha
lisinin istikraz eylediği paraların bakiyelerin
den tecil edilen faizleri Devletin Muvazene! 
Umumiyetinde bir karşılık koymak suretiyle 
affedilebilir. Yoksa bankaya müdahale etmek 
suretiyle bir af muamelesi yapılamaz. (Gürül
tüler). Müsaade buyurunuz ef emdiler. Şunu ke
mali samimiyetle Heyeti Celilenise arz ederim 
ki, bu arkadaşınız, banka meclis idaresinde 
âzadır - Naci Beyefendiyi de işhaidaderim -
Banka parasının en çoğunu istilâ gören yerler 
zürrama hasır ve tahsis -etti ve hattâ şu noktai 
nazardan hasır ve tahsis ediyoruz. 

Muvazenei ticariyeımizde hâsıl olan eksiklik 
için en müessir mıntaka, Paşaüi Garbi - Anado
lu'dur. istilâdan en fasla zarar gören mm t aka
da Şarki - Anadolu^dur. Buralara istenilen 
melhaliği hasır ve tahsis lâzımdır. Eğer banka
nın bankacılık hususunda yegâne hakkı olan 
esası da ihlâl edecek olursanız banka işliye-
mez. (Hayır seisleri) Rica ederim, yani Dev
let bütçesinden karşılığını koymak suretiyle 
af muamelesi yapılabilir. Af ve Devlet yapar 
ve bütçesinden tediye eder. (Kâfi sesleri). 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetini 
reye koyacağım. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reye koyuyorum. Müzakerenin ki
fayetini kabul efcriiyenler lütfen el kaldırsın 
Müzakere kâfi görülmüştür efendim. 

İsmet Beyefendi zatıâliniz muvazsn'ei umu-
miyeden karşılığı konmak suretiyle buyuruyor
sunuz? 

İSMET B. (Çorum) — Ben teklif yapmıyo
rum. Af yapılacaksa Devlet düşünür, yapar. 

REİS — Efendim, Vehbi Bey, affedilen faiz
lerin yanan ve yıkılan mahallere hasredillmesi-
ni teklif ediyorlar. Evvelemirde affedilip edil-
ımiyeceğini ondan ısonra da Karesi Mebusu 
Vehbi Beyin teklifini reye koyacağım. 

Şimdi «İstiklâl Harbinde ve Umumi Harb-
te istilâya uğnyan mâhıaîlerin iö'cihlâsı tari
hine kadar olan borçlarından faiz alınmaz» 
deniyor. Esas itibariyle istilâya uğnyan mahal
lerde faizin affını reyi âlilerine koyacağım. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Ret sesleri). 

HAKKI B. (Van) — Ali Genani Bey, Gazi
antep için olurken böyle ret demiyordıınuz. 

REİS — Aksini reye koyuyorum. Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın. KrJbul t'lilra/rnis-
tir efendim. 
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Binaenaleyh efendim, kanunun heyeti umu-
miyesini tâyini esami ile reyinize vaz'edeceğim. 
Kabul 'edenler beyaz, etmiyenler kırmızı rey 
puslası verecektir. 

Efendim, Şair Abdülhak Hâmid Beye hide-
maıtı vataniye tertdbiniden maaş itasına dair olan 
kanuna iştirak eden zevatın adedi 150 dir. 132 
kabul, 16 ret, iki müstenkif vardır. Dört âza 
da rey istihsalinin sonunda rey verdiklerinden 
reyleri iıhracedilmiştir. Binaenaleyh kanun ek
seriyetle kabul edilmiştir. 

Efendim, Divanı Muhasebat âzalığı için icra 
kılınan initihabatın neticesini arz ediyorum. 
Reye iştirak eden azanın aJdedi 183 dir. Nisabı 
ekseriyet 95 dir. İM zat müstenkif kalmıştır. 

Halil Bey 128, Hacı Ziya Bey 112, Abidin 
Bey 111, Hasan Zeki Bey 108, Ali Kemal Bey 
100, Hüseyin Âlim Bey 99 reyle Divanı Muha
sebat âzalığına intihabolunmuşlardır. Evkaf 
Muhasebecisi Ahmed Ham'di Bey 93, Müeyyet 
Bey 62, ismail Bey 50 rey almışlarsa da tabiî 
ekseriyeti ihraz edememişlerdir. 

2. — Türkiye Seyri sefain İdaresinin 1340 se
nesi bütçe lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası (1/416) 

REİS — Efendim, bugünkü ruznamemisde 
Seyri Sefain bütçesinin müzakeresi vardır. (1) 
Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? 
(Hayır sesleri) Seyri Sefain bütçesinin fasıl
larına geçilmesini reyi âlinize koyacağım. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efen
dim. (A) cetveline geçiyoruz : 

(A) Cetveli 
Fasıl Lira 

1 Savahili baide hasılatı 2 580 000 
REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 

sesleri) Birinci faslı reyinize koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın... Birin
ci fasıl kabul olunarak ikinci fasla geçilmiştir 
efendim. 
Fasıl Lira 

2 Marmara havzası hasılatı ye
kûnu 698 000 

(1) Bütçe, 16 ncı içtima zabıt ceridesinin ni
hayetine merbuttur. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri). İkinci faslın yekûnunu reyi âlilerine 
koyacağım. Kabul edenler lütfen ellerini kal-" 
dırsınlar... Aksini reye koyacağım. Kabul etmi
yenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul olun
du. 
Fasıl Lira 

3 Savahili mütecavire hasılatı 
yekûnu 1 040 000 

REİS — Üçüncü fasıl hakkında söz istiyen 
var mı efendim? (Hayır sesleri) Üçüncü faslın 
yekûnunu reyi âlilerine koyacağım. Kabul eden-" 
ler lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye 
koyacağım. Kabul etmiyenler lütfen ellerini 
kaldırsınlar... Kabul edilmiştir efendim. 
Fasıl Lira 

4 Nakliyat ve sevkiyatı askerî
ye hasılatı yekûnu 150 000 

REİS — Dördüncü fasıl hakkında söz isti
yen var mı efendim? (Hayır sesleri) O halde 
dördüncü faslın yekûnunu reyi âlilerine koya
cağım. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın
lar... Aksini reye koyacağım. Kabul etmiyenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir 
efendim. 
Fası! Lira 

5 Limanda mecburi ve boğaz
larda ihtiyari kılavuzluk ve 
römorkörcülük hasılatı 250 000 

REİS — Beşinci fasıl hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) Beşinci faslm yekûnu
nu reyi âlilerine koyacağım. Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar... Kaksini reye koyaca
ğım. Kabul etmiyenler ellerini kaldırsınlar... Ka
bul olunmuştur efendim. 
Fasıl Lira 

6 Hâsılatı muhtelife 121 000 

REİS — Altıncı fasıl hakkında söz istiyen 
var mı efendim? (Hayır sesleri) O halde altın
cı faslın yekûnunu reyi âlilerini koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar. Ak
sini reyi âlilerine koyuyorum. Kabul etmiyen
ler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul olunmuş
tur efendim. 
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(B) - Cetveli I 
Fasıl Lira K. 

1 Maaşat 293 074,40 

REİS — Birinci fasıl hakkında söz istiyen 
var mı efendim? (Hayır sesleri) O halde birin
ci faslın yekûnunu reyi âlilerine koyacağım. Ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini 
reye koyacağım. Kabul etmiyenler lütfen elle
rini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir efendim. 
Fasıl Lira 

2 Masarifat 2 460 000 

REİS — ikinci fasıl hakkında söz istiyen var 
mı efendim? (Hayır sesleri) ikinci faslın yekû
nunu reyi âlilerine koyacağım. Kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koya
cağım. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldır
sınlar... Kabul edilmiştir efendim. 
Fası! Lira 

3 iskele ve mebani, fabrika in
şaat ve tamirat masarifi 150 000 

REİS — Üçüncü fasıl hakkında söz istiyen 
var mı efendim? 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Müsaade buyu-
rulur mu efendim? 

REİS — Buyurunua Zeki Bey. 
ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim burada, 

üçüncü fasılda iskele ve mebani tamiratı için 
birbuçuk milyon lira gösteriliyor. (150 bin ses
leri) 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Bendeniz elimdeki 
cetvele göre söj^lüyorıım. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Matbaa 
yanlış basmış efendim. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Her ne ise efendim, 
bu iskele masrafları meyanmda bir şey geçmiş
tir ki, o da acentalara ücret veriliyor. Halbuki 
hiçbir yerde acantalara ücreti şehriye verilmez. 
Acantalara verilecek ücreti şehriye o Seyri se-
fain idaresinin menfatine değil, bilâkis mazar-
ratmadır. Acenta memuru bir maaş aldıktan 
sonra hiçbir vakit vapurun hamulesini lâzımge-
len miktarda koymak için hariçte çalışmak mec
buriyetinde kalmaz. Bunun için acentalar fas-
lındaki ücurat faslım kabul etmiyorum ve tay-
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yım teklif ediyorum. Bunu aidatı şehriye ver
sin ve yapacağı hizmete göre % nisbetinde de 
bir para versin. Bu öteden beri böyledir. 

FERİDUN FİKRİ E. (Dersim) — Böyle bir 
takrir veriniz Zeki Bey. 

REİS — Efendim iskeleler ve mebani, fab
rikalar inşaat ve tamirat masarifi faslını müza
kere ediyoruz. Başka söz istiyen var mı efen
dim? (Hayır sesleri) O halde faslın yeki-numı 
reyi âlilerine koyacağım. Kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar... Aksini reyi âlilerine 
koyacağım. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kal
dırsınlar... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

4 Tahsisatı fevkalâde 830 000 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) Dördüncü faslın yekûnunu reyi âli
lerine koyacağım, Kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsınlar... Aksini reye koyacağım. Kabul 
etmiyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul 
edilmiştir. 
Fasıl Lira K. 

5 Merakib ve sefaini bahriye 
mubayaatı ve isticar esman 
ve masarifi 1 101 925,60 

REİS — Beşinci fasıl hakkında söz istiyen 
var mı? 

HASAN FEHMİ Ef, (Kastamonu) Reis Bey, 
müsaade buyurulur mu efendim? 

REİS — Buyurunuz efendim. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Efen
dim, burada beşinci fasla merakip ve sefaini 
bahriye mubayaatı ve isticar masarifi diye 
«1 101 925» lira olarak bir karşılık konmuştur. 
Varidat ve masarifi karşılaştırdığımız zaman 
ticaret ve menfaat namına hemen hemen hiçbir 
şey görünmüyor. Aşağı-yukarı büyük, küçük 
ikinci sınıf, üçüncü sınıf ve daha ufak çapta yet
miş, seksen parça geminin hasılatı zannediyo
rum ki, pek dûndur. Lâş mesabesindedir. Son 
iki ay zarfında birkaç parça gemi alınmış ol
duğunu işitiyoruz. Aynı maksatla iki vapur -
evvelce taşdıkları isimlerini söyliyemiyeceğim -
alınıyor. Mesmuatım, oldukça sayam itimat ze
vatın verdiği malûmattır. Bu gemiler bizim yev-
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mi mubayaamızdan bir ay evvelisi her iki ge
mi (16 000) İngiliz lirasına mubayaa olunma!" 
üzere hemen pazarlık yapılmak üzere iken müş
teri kabul etmemiştir. Bilahara bu iki gemi 
«26 000» liraya alınıyor. 

KASIM Pş. (Karesi) — «20 000» liraya 
efendim. 

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Hayır 
efendim, benim işittiğim, bildiğim budur. Pi
yasaya çıktığı zaman Î6 bin liraya satılmak üze
re iken iki müşteri zuhur ediyor. Fakat paha
lıdır diye almıyorlar, iki ay sonra 18 bin li
raya pahalı olduğu görülmüş ve zuhur eden iki 
talibin almadığı bu iki gemiyi, Seyrisefain ida
resi, benim işittiğime göre, «26 000» ingiliz li
rasına satınalmıştır. Hülâsa: 16 bin liraya sa
tılırken «26 bin» liraya Seyrisefain satmalı-
yor. Bundan bir şey anlamıyorum. Yani bir ay, 
birbuçuk ay zarfında kapotaj hakkının memle
ketimize temin eylediği menfaat dolayısiyle ve 
sevahilimizde işlemekte bulunan ecnebi kum
panyaları gemilerini elden çıkarmak mecburi
yetinde kaldıkları bir zamanda - fiyatlar düş
mek icabederken - nasıl olmuş da bu gemiler 
yüksek fiyatla alınmıştır. Bu birinci mesele 
beyler. 

İkincisi : Bu seyri sefain idaresi 15 sene
den beri doğrudan doğruya ve dolayısiyle Mil
let Meclisi Kürsüsüne çıkmıştır, irtibatlarını 
birçok defalar değiştirmiş nafıaya, harbiyeye, 
bahriyeye hulâsa birçok makamlara raptedil
miş. Fakat şikâyatm arkası kesilmemiştir. Be
nim nakıs ve kaasır tahkikatıma nazaran el
de mevcut irili ufaklı 70 - 80 parça gemimiz 
mebani, liman ve sairede hukuk itibariyle ve 
memleketteki son vaziyet itibariyle diyorlar 
ki: Bu eldeki maddi ve mânevi servetin kıy
meti «20» milyon liradır. Şimdi bu 20 milyon 
lira öyle bir 20 milyon lira ki tarla veyahut ev 
gibi değil, beher sene kıymetten çok zayiat ve
ren bir sermayedir. Yani beher sene kıymeti 
asliyesinden büyük bir zayiat veren bir serma
yedir. Her sene kıymetinden büyük zayiat ve
ren gemilerimiz bize oldukça hatırı sayılacak 
derecede bir menfaat temin etmesi lâzımgel-
mez mi? Şimdi biz şayanı şükran nazarlarla 
görüyoruz ki sson vaziyeti mesude üzerine 
borç ile bir iki parça - kıymeti pek dûn - iki 
gemi elde eden zevat iki üç ay zarfında mem

nuniyetle arz ediyorum ki İM üç ay zarfında 
borcunu ödüyor. Yani borcunu ödemiş bulunu
yor. Hulâsa aşağı yukarı. Şimdi yirmi milyon 
liralık bir sermaye üzerine işliyen bu mües
sese Devletimize, milletimize zannediyorum bi
zi memnun edecek bir menfaat temin etmiyor. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Pek doğ
ru. 

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Öyle 
zannediyorum ki doğrudan doğruya merbut 
bulunduğu Vekâleti Celile dahi tahkikata is-
tinadetmiş olan beyanatımda bu noktada bi
zimle muvafık düşecektir. Heyeti Celileniz 
Ziraat Bankasına, bu millî müesseseye daha ya
rım saat evvel istiklâlini niçin verdi? Sebep 
ve âmil ne idi? Baktık, ölçtük, ilerisini geri
sini gördük, Tecrübe yapamadığımızı, yani ar
zu ettiğimiz eşkâl ve şeraitte memlekette ha
dim olamıyacağını gördük ve bunun için bir 
kanunla istiklâlini verdik. Sermayesi ise «7» 
milyon diyoruz. Halbuki bu müessesenin benim 
tahminime göre «20 milyon» liradır. Bu ge
micilik Ue alâkadar olan zevatın vermiş oldu
ğu malûmat, gerek denizde seyir ve hareket 
eden ve gerek sevahilde mevcudolan meba
ni ve sair, demirbaş, gedik ve kapotaj ve sai
re ile yirmi milyon liradır. Şimdi yirmi mil
yon liradan ceman yekûn hasılat yani sefain 
ve merakibi bahriyenin bütün hasılatı gelecek 
sene için bir milyon yüz bin liradır diyoruz. 
Vakıa bugüne kadar bendenizin şu söyledi
ğim sözlerden daha kuvvetli, daha müessir 
esbap ve avamiü ile söylenmiş birçok sözler 
vardır. Fakat hiç sermayesi iiktitaf olunma
mıştır. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Olacağı da yok. 

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Söyle
nen netice : Yarına, öbür güne inşallah iyi 
olur sigortasına verilmiş, eller kalkmış ka
bul edilmiştir. 

Geçenlerde arz ettiğim gibi aşağı yukarı 
fark ile ferden ferda temaslar neticesinde 
seyrisefain idaresini bugünkü şerait altında 
işletmek imkânsızlığında müttefik bulunuyo
ruz. Acaba bugün bizim elimizi kolumuzu bağ-
lıyan nedir? Bunu bir kanun ile evsaf, şeraiti 
tamme ve kâmileyi haiz bir mütehassısın ida
resine tevdi edersek gerek seyri seferi tanzim 
ve gerek nakliyat ve sevkiyat temin hususun-
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da daha iyi iş görmüş olmaz mayız? Nafıa Ve
kâletinin idaresinde bir müddet kalıyor. Bah
riye Vekâletinde kalıyor, istiklâlini tecrübe 
etmedik. Yirmi milyon liralık bir sermayenin, 
her sene kıymetinden yarım milyon lira kay
beden bir müessesenin bir milyon birbuçuk 
milyon lirasına tamahetmek, kazanıyoruz de
mek hiç doğru bir şey değil zannederim. (Doğ
ru sesleri) Ve sadalar teyit ve tasdik ediyor. 
Fakat on dakika sonra eller kalkacak kabul 
edilecek, gelecek sene de aynı olacak (Alkış
lar) Onun için derdimize bir çare bulalım. 
Vekil Paşa Hazretleri bugüne kadar edindiği 
katı ve seri malûmata, tahkikata, istatistiğe 
müstenidolarak bizi ikna edecek, kanaat bahşo-
lacak surette Heyeti Aliyenize beyanatta bu
lunmasını rica ediyorum, gemilerin kıymeti arz 
ettiğim şekildedir. Fakat Paşa Hazretleri te-
reddüdediyorlar. 

FERİDUN F^KRİ B. — Tenevvür edeceğiz. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim mubayaa edilmiş olan 
gemilerin mubayaa edildiği tarihten evvel baş
kaları tarafından daha ucuz alanması hakkın
daki Efendi Hazretlerinin beyanatını yalnız 
burada işittim ve şimdiye kadar başka yer
den işitmemiştim ve pek ziyade nazarı dikka
timi celbetti. Bu hususta ayrıca malûmatları
na müracaat edeceğim. Seyri sefain idaresi 
malûmunuz olduğu veçhile mukaddema Bah
riye Nezaretine merbut iken 1325 senesinde Ti
caret Nezaretine raptetmişler. Ticaret Nezare
tinde bir müddet durmuş tekrar Bahriye Ne
zaretine iade etmişler. Oradan oraya, oradan 
buraya böyle mercii tebdil edilmiş, istanbul bi
zim idaremize intikal ettiği zaman bahriye 
Umuru Müdafaad Milliye Vekâletinde olduğu 
için bittabi Müdafaai Milliye Vekâleti alâka
dar olmuştur. Ve o zamandan beri biz idare 
ediyoruz. Ve bunu tedrici bir surette tekem
müle doğru götürüyoruz. Münasip düştükçe 
ve bazan Meclisi Âliden vâki olan suallere ce
vap verdiğim zaman arz edeceğim veçhile bu
nu en mükemmel bir müessese haline getir
mek ve ahten kaldırmış olduğumuz kapotajı 
memleketimiz dâhilinde kendi vesaiti bahri
yemizle, kendii vesaitimizle temin etmek neye 
mütevakkıf ise ona çalışıyoruz ve bunu daha zi
yade tekemmül ettirmeye çalışıyoruz. En son 

bütçe ile yapılan teşkilâtta kuvvetli bir mer
kez teşkil edilmiştir. Malûmu devletinizdir ki 
merkez teşkilâtı ne kadar kuvetli olursa o 
müessesenin tekemmülü daha seri ve daha 
muntazamdır. Merkez teşkilâtı zayıf olan de-
vairin her şeyi batı ve intizamsız olur. 

TALÂT B. (Ardahan) — Daha doğrusu 
müstakil olması elzemdir. 

KÂZIM Pş. (Devamla) — Birtakım arka
daşlarımız bunun müstakil olmasını, bâzıları 
ticari bir merkez halinde olmasını istiyorlar. 
Bu hususta bendeniz biraz tamiki mütalâa 
ettim. Efendim filhakika bu gibi müessesatm 
en tabiî inkişaf şekli, usulü müstakil ve şir
ketler halinde çalışmasıdır. Hükümet ticaret 
işleriyle para alan ve para veren işlerle 
sıkı bir surette alâkadar olursa başka vazaifi-
ni ihmal edebilecek derecede kendisini meş
gul eder. Halbuki en esaslı vazaifi ifa edece
ği için belki bu noksan kalır. Binaenaleyh bu 
gibi ticari şeyler, şirketler tarafından daha 
güzel idare edilir. Biz bu müesseseyi derhal 
bu sene zarfında bir ilân yapıp şirket halinde 
idaresini isteseydik daha iyi olmaz mı dene
cektik. Şimdi bu müesseseyi 1340 senesi için 
bunu doğrudan doğruya bir şirket halinde or
taya atmak, lâalattayin bir şirket halinde iş
lenmesini istemek ne gibi bir mülâhazaya meb-
nidir? Bu gemiler hini hacette askerî nakliya
ta da tahsis olunmuştur. Ve son kapotajı - kal
dıracağımızı ve kendi nakliyatımızı kendi va
purlarımızla temin edeceğimizi ahden beyan 
etmiş olduğumuz için şayet bunu deruhde ede
cek olan şirket muvaffak olamazsa bu mu-
vaffalkiyetsizliğimiz halinde duçar olabilece
ğimiz zarar ve zayiat son derecede karanlık 
ve mucibi endişe olacaktı. Binaenaleyh Hükü
met şimdiden bundan tamamiyle nezaretini 
ve müdahalesini ref'etmekten korkmuştur, çe
kinmiştir. Tabiî tekemmülü için şirket halinde 
idaresi lâzım olmakla beraber bu endişe ve mü
lâhazalar doğrudan doğruya bu idareyi bir 
şirketin eline bırakmaktan menetmiştir. Çünkü 
nakliyatı askeriye için başka vesaitimiz yok
tu ve sonra kapotajı ref'etmek hakkındaki 
kararı katimizi müsmir kılabilecek her hangi 
bir şirketin muvaffakıyetsizliği ihtimali var
dı. Binaenaleyh bu mülâhazalar ile buraya ka
dar gitmedik. Mamafih gidilecek merci ve is-

— 732 — 
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tikamet orasıdır. Bahriyenin merci (keyfiyeti, 
öteden beri memleketimizde bahriyeye ait li
manlar bulunmasıdır. Halbuki Müdafaai Milli
ye Vekâletini alâkadar edecek bir şey yok
tur. Liman reisi para alır. Maliye kasasına gi
der zâbitanın maaşını veririz. Adetâ vergi ci-
bayet eder gibi bir şeydir. Dolayısiyle bahri
yeye aidolduğu için, bahriyede kalmış ve do
layısiyle Müdafaai Milliye Vekâletinde de kal
mıştır, daha bunun gibi yani bahriyeye ait iş
ler öteden beri Devletin teşkilâtında bahriye 
işleriyle iştigal edecek bir şube mevcudolma-
dığmdan dolayı burada teksif edilmiş bu da 
dolayısiyle buraya gelmiştir. Mamafih merci 
ciheti mülâhazaya şayan bir noktadır. Bugün 
için bunu Ticaret Vekâletine mı, yoksa her han
gi bir vekâlete mi vermek daha iyi olur veya
hut müstakillen mi idaresi daha muvafak olur? 
Herhalde Hükümetin nezaretinden, Hüküme
tin müdahalesinden dur tutmak bugün için mu
vafık değildir. Çünkü şirketin «ıuvaffakiyetsizli-
ği halinde bir memleket için mucibi endişe bir 
hal olabilir. Herhalde Hükümetin müdahalesi 
lâzımdır. Az kâr getirse dahi Hükümetin mü
dahalesi zaruridir ve lâzımdır, merci ciheti 
buraya mı. merbudolsun, oraya mı merbudol-
sun? Bu cihet, Meclisi Âlinizce nasıl takarrür 
ederse öyle hallolunur ve o şekil muta olur. 

ŞÜKRÜ B. (Çanakkale) — Varidat yalnız 
tahminimidir, yoksa geçen sene hasılatının va
satisi midir? Çünkü varidat faslında gösterilen 
bâzı hatlarda geçen senede sefer icra edilmiş
tir. Geçen senedeki hasılat nazara dikkate alın
mış mıdır, yoksa varidat yalnız memul olan 
bir rakam olarak mı kabul edilmiştir? * 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. — Efendim, o mukayeseye göre bir tah
mindir. Fakat aynı olamaz, bu sene için fa
lan kadar sefer yaparsa o nisbette olur. Ma
mafih encümen, bu teferruat ile daha ziyade 
alâkadar olacaktır. 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Eğer bu varidat ha
kiki bir rakam ise şayanı şükrandır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Aydın) — Efendim, 
evvelemirde şurasını arz edeyim ki, bir muh
terem arkadaşımız, varidat hakiki midir, tah
minî midir diye bir sual sormuştur. Efendiler, 
meselâ matbuamızda, esbabı mucibe lâyihamız- | 
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da bertafsil arz ettiğimiz veçhile Trabzon hat
tının 1339 senesi alttı aylık hasılatının, yani 
tahakkuk eden hâsılatının 1340 senesinde yeni 
alınmakta olan gemilerle yeniden «tesis edile
cek seyri seferlerin husule getireceği mebalig 
derpiş edilerek ona göre vücuda getirilmiştir. 

TİCARET VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Hangi altı aylık, birinci altı aylık mı, ikin
ci altı aylık mı? 

MAZHAR MÜFİD B. (Aydın) — İkinci altı 
aylık. 

HASAN B. (Trabzon) — İkinci altı aylık, 
varidatı seneviye için esas olamaz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Aydın) — Beyefendi, 
zatıâliniz benden daha iyi bilirsiniz. Bütün 
devair bütçeleri ve bilhassa kendi varidat büt
çenizde tutarsınız, birkaç senelik varidatın va
satisini alırsınız, hiç tahmine karibolmaksızın 
korsunuz. Şimdi burada bu hâsılatı varidattır 
diye gösterirsek nasıl kabul etmezsiniz? Bina
enaleyh altı aylık hâsılatın varidat diye göste-
rüemiyeceğini anlamıştım efendim. Binaenaleyh 
altı aylık tahakkuk eden varidatın senelik mik
tarı hesabedilmiş ve onun üzerine de yeni alı
nacak vapurlardan elde edilecek hasılat ilâve 
olunmuştur, buna da hacet yok. Seyri Sefain 
vapurları bugün sefer yapmaktadır. 1339 ta-
hakkukatı böyledir. 1339 senesinde seferler 
yapmıştır. Malûmuâldniz, bir Trabzon seferi
nin avdetinde o vapurun husule (getirdiği hâsılat 
tahakkuk eder. Meydandadır. Hattâ bendeniz 
Seyri Sefain İdaresinde bizzat bulundum. Ora
da birer birer tetMkatta bulunduğumuz zaman 
1339 senesindeki her seferin husule getirdiği 
varidat hakkındaki istatistikleri önümüze koy
duk. Bunun ıtahassul eden paralarını anladık. 
O paralardan bu varidatı tahakkuk ettirdik. 

Sonra, Muhterem Kastamonu Mebusu Efen
di Hazretleri, bir İM meseleden bahis buyurdu
lar. Başlıca ve mükerreren buyurdular ki; 
(20) milyon lira bir sermayesi olan ıbu mües
sese nihayet böyle bir milyon lira bir kâr mı 
getirmeliydi? Efendim, evvelemirde husule 
gelen kâr bir milyon raddesinde değildir. Müf
redat cetvelinde ve hattâ bütçe dâhilinde, mad
delerde de bertafsil zikredildiği veçhile bir ke
re (250) bin lira gemilerin tamiri bedeli var
dır. Dâhil değildir. Saniyen (100) hin lira 
düyunu atiika vardır. Bu bir milyon da dâhil 



t : 16 19 . 3 . 1340 C : 2 

değildir. Salisen (110) bin lira sigorta ücreti 
vardır. O da bunlar da dâhil değildir. Şu 
halde bunlar da varidattan tesviye olunuyor. 
İskele inşaatı vardır. İskeleler, mebani ve 
fabrikalar inşaatı (150) bin lira vardır. O da 
burada dâhil değildir. Binaenaleyh onlar bu 
bir milyonu cemedersek zannederim ki, yüzde 
yedi, sekiz bir kâr getirir ki, az bir para değil
dir. (Neye nazaran? Sadaları) Seyri Sefainin 
geçen seneki hali perisanisini nazarı dikkate 
almanızı rica ederim. Malûmu ihsanınız muha
rebeden sonra ne gemimiz kalmıştı, ne de iske
lemiz kalmıştı. Fabrikalar ne halde idi, ge
mi işletebiliyor mu idik? Böyle tamir görmi-
yen gemiler ne hale girmişti? Bunları nazarı 
dikkate alırsak şenel âtiyede yani bir sene zar
fında böyle bir buçuk, iki milyon derecesinde 
bir varidat getirecek bir vüsat ve inkişafına 
memnun olmamak kabil olamaz. Mamafih bu
gün seyri sefain devrei inkişafmdadır. Tabiî 
Heyeti Aliyeniz de bu fikirdedir. Bu inkişafı 
tesri ve sahillerimizde gemilerimizi isletmek ve 
hakikaten sermayesine göre matlûp kârı husu
le getirmek için gemiler almak ve ne yapmak 
lâzımgelirse peyderpey yapılmaktadır. Efendi 
Hazretleri, bir mühim meseleden daha 'Kahis 
buyurdular. Acaba bu müessesenin bu sekilme 
yani Hükümetin tahtı idaresinde olarak gitmek 
mi iyidir, yoksa bir müessesei ticariye şekline 
ifrağ etmek mi iyidir. Efendiler, ben şahsi 
kanaatimi arz edecek değilim. Fakat Muvaze
ne! Maliye Encümenince Seyri sefain hakkmdp 
bir kanun vardır. Derdesti müzakeredir. Hio. 
şüphesizdir ki Muvazenei Maliye Encümeni ar
kadaşlarımız, bunu müzakere esnasında «Ano
nim» şirketi haline ifrağ etmek mi daha hayır
lıdır, yoksa buyurduğunuz gibi Ziraat Banka
larındaki şekle ifrağ mı dalha muvafıktır, yok
sa yine şu veya bu daireye merbut olarak biraz 
istiklâl vererek o suretle idare etmek mi hayr-
lıdılr? Bu cihetleri yeni kanun tesbit ve tâyin 
edecektir. Sonra buyurüldu ki kapotaji7> 
ref'inden dolayı gemilerin fiyatı tenakus etmek 
lâzımgelirken iki ay evvel on altı bin liraya 
teklif olunup da bir müşterinin kabul etmediği 
gemiler Seyri Sefain idaresince 21 bin ingiliz 
lirasına alınmış buyurdular. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — 26 bin 
lira. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Devamla) — Efendi 
Hazretlerinin müsaadeleri ile diyeceğim ki ka-
potaj, vapurların fiyatını tenkis etmemiştir, 
Tezyidetmiştir. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Niçin? 

MAZHAR MÜFÎD B. — Zeki Bey sen tüc
carsın anlaman lâzım a birader. Beyefendiler, 
kapotaj meselesi huzur edince istanbul'da ge
mi alan sizsiniz. Seyri Sefain idaresi mi idi, 
başka talip yok muydu Bilâkis pek çok ta
lipler vardı. Allah'a bin şükrolsun ki, İslâm 
tüccarlarımız, her gün gemi almakta, gemi al
mak için uğraşmakta ve yine gemi almak için 
birbirleriyle kontra gitmektedirler. Gemi bul
mak öyle kolay değildir beyefendiler, istan
bul'a teşrif ederseniz görürsünüz. Her idare 
gemi almak için uğraşmaktadır ve sonra yine 
duyuruldu ki bu gemiler pahalıdır. Bu gemi
lerden maksadı âlileri, biri Mersin, diğeri de 
Antalya gemileridir. Efendi Hazretleri, zatıâ-
linizi temin ederim, alman vapur 26 bin liraya 
pahalı ise bugün satınız. 26 bin liraya müşteri 
vardır. AHdanılmamıstır. Emin olun ki alda-
^İmamıs'tır. Hattâ şahsi bir mütalâa da arz 
^eyim. K^şke biraz daha aldansak da eli-
•nizde o aldığımız gemiden 20 - 30 tane bulun
sa. Ke^ke hira-z daha aidansak. Fakat elimiz
de va.rmr bulunsa... 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Bahis al
danmak değildir efendim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamca) — Arka
daşlar bugün aldanmadan iş görmenin imkânı 
voktur. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Arkadaşlar bü-
+,'rn tüccarlarımız bu seyri sefainden «ikâyet 
ediyor ve bu şikâyetler her sene tevali edi
yor. Mecliste mevzuubahsoluyor. Bu seyri se
fain işi değil, bir tüccar işi. (Bravo sesleri) Bi
naenaleyh ben Müdafai Milliye Vekilinin bu 
işle uğraşması taraftarı değilim. Heyeti Celi-
lenin, bu dedikodunun önünü almak için, der
hal seyri sefaini bir ticaret müessesesi haline 
kalbetmesi lâzımdır. Şekli tabiîsini bulmak 
üzere Ticaret Vekâletine raptedelim. Bunun 
şekli tabiîsini memleket için hangi şekil daha 
naf i ise o şekli de tesbit etmek üzere mütehassıs 
bir encümene havale edelim. Müzakere ve tes-
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bit etsinler. Biz de o şekli kabul edelim, bu şe
kil taayyün etsin ve bir daha Meclisi Âliyi iş
gal etmesin. 

REİS — Efendim şimdi mevzuubahsolan be
şinci fasıldır.. Seyri sefain idaresinin Müdafai 
Milliye Vekâletinden fekki irtibatiyle Ticaret 
Vekâletine raptı hakkında ayrıca teklifler var
dır. Onu da maddeler geldiği zaman müzakere 
ederiz. Şimdi müsaade buyurursanız müzake
remizi beşinci fasla hasredelim. Buyurun Ali 
Oenani Bey. 

ALÎ OENANÎ B. (Gaziantep) — Vazgeçtim. 

ÎSMAİL HAKKI B. (Karahisan Şarki) — 
Efendim malûmuâliniz bütün bu münakaşa
lara sebebolan seyri sefainin tekâmülüdür.. 
Paşa Hazretleri, seyri sefain hakkında. beya
natta bulunurken bunun Müdafai Milliyeye ci
heti mecburiyetini müdafaa sadedinde askerî 
nakliyattan bahis buyurdular. 

REİS — Beşinci fasıl hakkında sözünüz 
varsa söyleyiniz. İrtibat meselesi hakkında ay
rıca maddei mahsusa halinde teklif vardır Ay
rıca müzakere olunacaktır. Bu noktayı şimdi 
arz ettim. Ve hattâ bu fasıl hakkında mı söy-
liyeceksiniz diye sordum. Buyurduğunuz irti
bat meselesi hakkında ayrıca teklif vardır. 
Bunu ayrıca mevzuubahis edeceğiz. 

ÎSMAİL B. — Bu faslın muhteviyatı dâhi
line girebilir. 

REİS — Hayır efendim. Beşinci fasıl, me-
raMbi bahriyeye mubayaat esman ve masarifi
dir. 

İSMAİL B. — Ehemmiyeti itibariyle bu fa
sıl hepsini alâkadar eder. 

BEİS — Beyefendi. Bunu sonra müzakere 
edeceğiz. Niçin tekrar müzakere edelim. Buyu
run Hasan Fehmi Efendi. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Şim
dilik sarfınazar ediyorum. 

REİS — Buyurun Zeki Bey. Beşinci fasıl 
hakkında değil mi? 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Evet.... Efendim 
Lozan Muahedenamesiyle kapotaj hakkından 
Mahrum olan kampanyalar bugün vapurlarını 
satıyorlar. Bu, gayrikabili inkârdır. Sonra 
arkadaşlar buyurdular ki «temenni olunur ki 
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almış olduğumuz vapurlar gibi elimizde daha 
bırçoK vapurlar omunsun» ArKadaşıar o, oansi 
diğerdir. Vapur ucuz alınmış, panaıı alınmış 
mevzuuDams değildir. Bugün Kaoıiı inKar ol-
mıyan Dır şey varsa o da eşmsıne nısbeue va
purlar daha ucuzdur. Bunu demeK istiyorum. 

RJÜİS — Mendim basıca soz ıs üyen var mı? 
R A I F Ef. (jtirzurum) — Mendim varidat 

kısmına mütaâıiık oımaK dolayısıyıe arz ediyo
rum M Karaclenızdeki seferlerin en mühim va
ridat getiren ciheti, hayvanat nakliyatı mesele
sidir. Bugün vilâyatı şarkiye içerisinden, Ana
dolu'nun içerisinden külliyetli hayvanat nakle
diliyor. Karadenizde seyri sefer eden vapurlar 
bütün iskelelere uğramak dolayısiyle hayvanat 
vapurda çok kalıyor. Beher koyun 2 - 3 okka 
etinden kaybediyor, fire veriyor, tüccar; bu
nun neticesinde diğer vapurlara, hattâ ecnebi 
vapurlara koyunlarını vermeye mecbur oluyor
lar. Çünkü onlar doğrudan doğruya sefer ya
pıyorlar, Trabzon - İstanbul, Trabzon - Sam
sun - istanbul arasında doğrudan doğruya sey
ri sefer yapıyorlar. Acaba Seyri sefain idare
sinin bu alacağı vapurlara oralar için bir, iki 
iskeleye uğramak şartiyle doğrudan doğruya 
istanbul ile münakale temin etmek için bir 
tasavvurları var mıdır? Varsa çok nafidir. Bu
nu yapsınlar. Aksi takdirde bu cihetten çok 
varidat kayboluyor ve tüccar mecburen başka 
vapurlara, hattâ ecnebi kumpanyalara verir
ken bizim vapurlarımız dururken ne için diğer 
vapurlara veriyoruz diye millî hisleri rencide 
oluyor. Bir de bu defa Seyri Sefain idaresinde 
reyülayn müşahede ettim ki gerek çarkçıların 
gerek tayfanın maaşları pek dûn imiş ve ken
dilerinin maişetleri de temin edilemiyormuş. 
Kendileri orada hem yemeğini yapıyor, hem 
vazifesini görüyor. Bunlar da her halde zan
nediyorum ki vapurların intizamını ihlâl eder. 
Bu cihetler temin edilse de yani, tayfalar ikdar 
edilse de iyi tayfalar bulunarak istihdam edil
se vapurların sürati, içerisindeki intizamı, tüc
carın menfaati temin edilse çok iyi olacaktır. 

REİS — Sual mi soruyorsunuz? 

RAİF Ef (Erzurum) — Evet efendim. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Birinci fasılda 
vardır. Haftada, on beş günde bir defa doğ
rudan doğruya Karadenizde sefer icra edile
cektir. 
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MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efendim 
esbabı mucibe lâyihamızda birinci fasıl hak
kındaki mâruzâtımızda, Trabzon hattına iki 
vapur tahsis edileceği ve bunun iki haftada 
doğrudan doğruya bir posta olacağı ve diğeri
nin haftada bir, bütün iskelelere uğrıyacağı 
musarrahtır. Yani buyurduğunuz kabul edil
miştir. Sonra kaptanların, tayfaların maaşatı 
hakkındaki temennii âlileri de idarece nazarı 
dikkate alınmış ve encümen kabul etmiştir. 
Bu sene mehmaemken zamaim icra edilmiş
tir. 

REİS — Efendim beşinci fasıl hakkındaki 
müzakerenin kifayetini reyinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. 
Kâfi görüldü. Beşindi fasıl yekûnunu reyinize 
koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 
6 Telgraf ücuratı 4 000 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesle
ri) Faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler el kal
dırsın. Kabul olundu. 

Yekûnu umumi 4 839 000 lira 

REİS — Mazhar Müfid Beyefendi yekûnu 
umumi nedir? 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — 4 839 000 
lira 

REİS — Yekûnu umumiyi reyinize koyuyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmiyenler el kaldır
sın. Kabul olundu efendim. Mevaddı Kanuniye-
nin müzakeresine geçiyoruz. 
1340 senesi Seyri Sefain idaresi Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Seyri Sefain idaresinin 1340 
senesi varidatı umumiyesi merbut (A) cetve
linde muharrer bulunduğu veçhile 4 839 000 
lira tahmin edilmiştir. 

REİS — Maddeyi reyinize koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. 
Kabul edildi. 

Madde 2. — idarei mezkûrenin binüçyüz 
kırk senei maliyesi masarif atı umumiyesi (B) 
cetvelinde yazıldığı veçhile 4 839 000 lira ola
rak tahsis edilmiştir. 

REİS — Maddeyi reyinize koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. Ka
bul olundu. 

Madde 3. — Fasıldan fasla nakli tahsisat 
kanunu mahsusa yapılır. Aynı fasıl dahilindeki 
mevad beynindeki münakalât meclisi idare ka-
rariyle icra edilir. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? 
ŞÜKRÜ B. (Biga) — Efendiler Seyri Sefa

in idaresinin bütçesi müzakere edilirken muh
telif surette söz söylendi ve birtakım fikirler 
dermeyan olundu, Ezcümle «Seyfi Sefain eğer 
hükümet müessesesi halinden çıkacak olursa 
daha iyi idare olunur veyahut Müdafaai Mil
liye Vekâletinden alınıp Nafıa Vekâletine, ya
hut Ticaret Vekâletine raptedilse daha iyi 
olur.» 

Biz burada ayağına büyük bir bağ bağ
lamış oluyoruz. Fasıldan fasla nakil, kanunu 
mahsusla yapılır deniliyor. Halbuki malûmu-
âliniz kanunu çıkarmak zamana mütevafkıftır 
ve belki müstacel bir zamanda bu müessese
nin rekabet etmesi için bir fasıldan diğer fasla 
nakli nukut yapması icabeder. Bendenizce bu 
fasıldan fasla nakletmesini Heyeti Vekileye ve
rirsek daha iyi olur. Kanunu mahsusa ihtiyaç 
kalmasın. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efendim 
Şükrü Bey haklıdır. Bu ciheti Hükümet de 
yani bütçeyi tanzim eden de düşünmüş, encü
men de düşünmüştür. Buna mukabil - lütfen 
faîîllara bakarsanız - şimdiye kadar görül-
miyen bir vüsat ile bu meydana çıkmıştır. 40 
kadar madde vardır. İste bu fasılların böyle 
35 - 40 madde oluşu fasıldan fasla nakle 
belki ihtiyaç bile bırakmıyacaktır. Maddeden 
maddeye nakle belki ihtiyaç görülecektir. 
Bunu da biz zaten kendilerine verdik. Bakın 
görürsünüz fasıllara ne kadar mevaddı cami
dir. Halbuki diğer bütçelerde, (diğer fasıl
larda bu kadar vüsat yoktu. Belki fasıldan 
fasla - tekrar ediyorum - belki hiç ihtiyacol-
mıyacaktır. Maddeden maddeye nakledilecek 
ancaîk beş fasıl vardır. Fakat belki (100) 
madde vardır. Maddeden maddeye istediğini 
nakledecektir. 

REİS — Efendim başka söz istiyen yoktur. 
3 ncü maddeyi reyinize koyuyorum. Kabul 
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edenler lütfen el kaldırsın. Akisni reye ko
yuyorum, Kabul etmiysnler lütfen el kaldırsın. 
Kabul olundu. 

Madde 4. — Sinini sabıkadan müdevver dü
yun senetleri bütçelerinin fusul ve mevaddı 
aidesinde bakıyei muhassasat olup olmadığı 
aranılmaksızm ikinci faslın on beşinci mad
desinden sarf ve tesviye olunacaktır. 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) 4 ncü maddeyi aynen reyinize ko
yuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul olunmuştur. 

Madde 5. — Bir sene zarfnda bir şahsa âza
mi olarak yüz elli liraya kadar verilecek ikra
miyenin takdir ve itası salâhiyeti müdürü 
umumiye vö ondan yukarısı meclisi idariye 
aittir. 

REİS — Söz*istiyen var mı efendim? (Ha,-
yır sesleri) 5 nci maddeyi aynen reyi âlinize 
koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenkr lüt
fen el kaldıran. Kabul edilmiştir. 

Şimdi efendim, 6 ncı madde makamına ka'm 
clnıak üzere bir madde teklif olunuyor. «Seyri 
Sefain Müdüriyeti Umumiyesi badema Tica
ret Müdüriyeti Umumiyesine merbuttur.:» tar
zında teklif vardır. Çorum Mebusu İsmail Ke
mal ve Kastamonu Mebusu Halid beylerin de 
aynı mealde teklifleri vardır. 

TİCARET VEKİLİ HASAN B. (Trab
zon) — Efendim Heyeti Celilece malûmdur 
ki, Seyri Sefain İdaresi, sermayesi tamamen 
Devlete aidolan bir müessesei milliyemizdir 
ve memleketimizin ticareti bahriyesini bu mües
sese temin edecektir. Bu müessese günden 
güne ikdar edilmektedir. Diğer millî şirket
ler teessüs etmekle beraber en büyük hizmet 
bundan hâsl olacaktır. Devletin bir ticareti 
bahriye siyaseti vardır. Sonra bu siyaseti te
min ve tevsi etmek için bâzı programları 
vardır. Bu programları ihzar etmek, tetkik 
etmek kavanini nizamiyesini yapmak, ileri
de murakip ve sefain üzerine banka muame
lâtı yapmak için lâzımgelen hususatı vücuda 
getirmek tesis buyurduğunuz Ticaret Vekâle-
tinin vazaifi asliyesi meyanmdadır. Bu iti
barla Seyri Sefain İdaresinin takibedeoeği gaye 
ve istikâmetin, mülhem olacağı prensiplere 
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ve sairenin doğrudan doğruya Ticaret Vekâ
leti tarafından tesbit edilmesi lâzımdır. Ara
mızda gayet tabiî münasebet vardır. Bu irti
batın veçhi mâkulü zannediyorum ki, Seyri 
Sefainin Ticaret Vekâletine merbudolması 
şeklindedir. Bunu Heyeti Celilenizden istirham 
ediyorum. Aynı zamanda bir madde daha tek
lif ediyoruz. Bunu Başvekil Paşa Hazretlerine 
Maliye Vekili Beyefendiye, hepsine gösterdim. 
ElyeVm elinde mevcudolan vapurlarla bu mü
esseseye arzu edilen istikameti vermek imkânı 
yoktur. Bendeniz Karadenizli olmak ve denizli 
bulunmak itibariyle bu işin bütün teferruatını 
biliriz. Heyeti Celilenizi yormak istemiyorum. 
Böyle Gülcemal gibi seyri seferde yaktığı 
kömür masarifi; yapacağı hasılattan fazla olan 
gemilerle Seyri Sefain İdaresi sırf ticari bir 
zihniyetle arzu ettiğiniz istikameti alamaz. 
Bunun için yapacağı işe göre vapurlar temin 
etmek, küçük iskeleler arasında nakliyatı te
min edecek surette meraklbi sağıre mubayaa 
etmek gibi birçok ihtiyaçlarımız vardır. 
Seyri Sefain İdaresinin hâsılatı umumiyesinden 
artıracağı senevi cüzi bir fazlai varidatla 
arazu ettiğimiz teşkilât ve tesisatı az bir za
man zarfında vücuda getirilemez. Düşündü
ğümüz şey, hasılatı umumiyesinden hissei 
itfaiyesini tesviye etmek şartiyk' bu müesse
seye para bulmaktır. Onun için de bir mad
de teklif ediyoruz. 

«Faiz ve hissei itfaiyesi Seyri Sefain hasıla
tından tesviye edilmek üzere sefain muba
yaası için beş milyon liraya kadar istikraz 
akdine Hükümet mezundur.» Başka çaremiz 
yoktur. Bunun mevaddı saireye ilâveten ka^ 
bulünü istirham ederim. 

İHSAN HÂMİD B . (Ergani) — Hasan 
Bey, beyanatınız Hükümet namına mıdır? 

TİCARET VEKİLİ HASAN B. — Evet 
Hükümet namınadır. 

HASAN FEHMİ B. (Kastamonu) — Efen
dim denenmiş mi diyenlerin eli böğründe ka
lır. Efendiler yani bu işi ticaret zihniyetiyle 
düşünmek, yürütmek lüzumunu Ticaret Vekili 
Beyefendi Hazretleri söylediler. Biz, böyle 
ticaret zihniyeti ile düşünür, düşünecek ümi
diyle bunu vaktiyle Ticaret Nezaetine de bağ
ladık. Eğer Heyeti Âliyeniz bu müesseseyi 
yine bir Vekâlete merbudolarak bırakmak is
tiyorsa kanaati aşağı yukarı o merkezde ise, 
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halen merbudolduğu vekâlette kalmak daha 
iyidir. Onun kuvveti, canı, kudreti daha zi
yadedir. (Hayır sesleri) Artık hepimizin kavly-
yen ünıideylediğimiz veçhile ticareti bahriye
mizde diğer şuabatı ticariyemiz gibi terakki 
ve inkişaf edecektir. Bu müesseseyi, bu millî 
sermayeyi - Benim şahsi kanaatim - bir anonim 
şirketi haline kalbedersek hisse senadatının ya
nsını, meselâ sermayesini 20 milyon dersek 
ve hisse senedatının yarısını piyasaya çıkarır
sak müşterisi bulunacaktır. Hazine bir sene 
zarfında 7, 8, 10 milyon lira kadar bir para 
alacaktır. Mütebaki nısıf hisse Hükümet elinde 
kalır diye şirket halinde, müstakil bir anonim 
şirketi halinde idare etmek yoluna doğru 
adımlarımızı atalım. Bakınız beyefendiler, Mü
dafaai Milliye Vekâleti, milletimizi, Devletimizi 
böyle zaferden zafere götüren kuvvetli ve kud
retli bir ordunun başında bulunan Müdafaai 
Millîye Vekili Paşa Hazretleri, işlerinin çoklu
ğu, muamelâtının kesreti dolayısiyle bir gemi
nin yirmi bin liraya mı, yoksa 26 bin liraya mı 
alındığı hakkında kata malûmat beyan edemi
yorlar. Ve bunda da mazurdurlar. Çünkü o 
daire böyle azim işler arasında bu tâli işleri gi
remez. Fakat eğer bir vekâlete merbut kala
caksa yine halen merbut olduğu vekâlette kal
sın ki, bu bence yarım tedbirdir gelecek 
sene yine muvafık bulmıyacaksınız. İyisi mi 
esaslı olarak düşünmeli ve bunu bir şirket ha
line kalbetanelidir. Nısıf hisse senedatını -ki, 
kaç hisse ise her halde pekçok talibi buluna
caktır- satalım. Mütebaki nısfı Hükümette ka
lır. Yoksa her hangi bir vekâlete merbut ka
lacaksa yine oraya merbut kalmasına tarafta
rım. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim şirket haline kalbe dilmesi müeddasındayız. 
Fakat Seyri Sefain idaresi kimindir, kime ait
tir, bir sınıf halkın mıdır veyahut bir meslekî 
mahsusun mudur veyahut Hükümete yani bü
tün Türklere ait bir müessese midir? Bir kere 
vaziyet ve mahiyetini tahlil edersek, bir şir
ket haline kalbedilmesine bugün için imkân var 
mı, yok mu? Bunu anlarsak neticeye çabuk vâ
sıl oluruz. Bu emvali devlettir. Ne tüccar sı
nıfına aittir, ne zürra sınıfına aittir, ne de şu 
veya bu daireye aittir, emvali devlettir. Bunu 
en güzel hangi darie idare edebilir. Düşünüle
cek olan budur. «Mevcut bulunan vapurlam, 

imtiyazını sermaye olarak vaz 'edelim de ona 
mukabil bir misli daha hisse senedatı ihracade-
lim. Bir anonim şirketi haline inkılâbetsin» di
yorlar. Bu çıkacak hisse senedatı hâmiline mi, 
yoksa nama mı muharrer olacak? 

HASAN FEHMİ EF. (Kastamonu) — Na
ma muharrer olacak? 

HASAN FEHMİ Ef. (Gümüşane) — Nama 
muharrer olacaksa Türkiye'de buna yetişecek 
sermaye bulamazsınız. Efendi Hazretleri 20 
milyon liradan bahsettiler. Eğer maksatları 
firması ise hangi 20 milyon lira? 50 milyon li
radır. Bugün Seyrisefainin yalnız firması. Bi-
naenalehy bu müesseseyi şirket haline kalbet-
mek için bir sebep yoktur. Eğer hisse senedatı 
hâmiline aidolursa 24 saat zarfında bu senedat 
büyük sermayedarların, ecnebi sermayedarla
rının eline geçecektir. Millî biır müessesemize 
başkalarını, istemiyerek, hâkim edeceğiz. Bi-
naenaelyh doğru bir mesele değildir. Seyri Se-
fainin kendi varidatı ile memleketin vapura 
olan ihtiyacını bertaraf edebilir miyiz? işte bu
nu da yapamadığımız içindir ki, şimdi Ticaret 
Vekili Hasan Beyefendi Meclisi Âlinizden, bir 
maddei kanuniye arz ederek müsaade istedi. 
icabederse Hükümetçe Seyri Sefain idaresi he
sabına istikraz için müsaade talebetti. Aynen 
vapur alır, para alır. Veyahut vapurları sa-
tınahjr. On senede, beş senede ödenmek üzere 
vapur mubayaa ederse bendeniz eminim ki bun
dan evvelki muvakkat bütçelerle verilen para
larla ve bütçede mubayaaya tahsis edilen bir 
milyon küsur lira ile alınacak vapurların ne mü
him bir ticaret filosu olacağını takdir buyurur
sunuz. Yapacağımız iş Hasan Beyefendinin 
teklifine, yani beş milyon liralık bir istikraz ak
dine mezuniyet itasına muvafakat etmekten 
ibalrettir. Yoksa bugün anonim şirketi haline 
kalbedip de Devlete aidolan bir müesseseyi 
yarın tehlikeye düşüremeyiz. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Nama 
muharrer olacak dedik. Neden tehlikeye düş
sün? 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Türkiye'
de bugün en ufak işler için para bulmakta 
memleket halkının müşkülât çektiğini unutmı-
yalım. Böyle büyük bir parayı bugünün şera
iti iktisadiyesine göre sermaye alarak toplıya-
bileceğimize bendeniz kaani değilim ve bunun 
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gayrimümkün olduğuna kailim. Böyle 10 mil
yon, 20 milyon lira nakden bu işe tahsis edile
cek ve bu senedat da nama muharreır olacak ve 
piyasaya çıkmıyacak. Türkiye'de bu kadar 
işlememiş, işten, ticaretten hariç kalmış serma
yenin mevcudolduğuna kaani değilim. Türki
ye'de değil böyle on milyon, yirmi milyon lira, 
hattâ ticaretten hariç kalmış iki milyon lira 
sermaye mevcut değildir. Eğer böyle büyük 
sermaye olsaydı memlekette kambiyo muamelâ
tı bu şekli almazdı. Binaenaleyh istikraz hak
kında istenilen müsaade doğraidrır, muvafık
tır, masruftur. Buna muvafakat etmemiz lâ
zımıdır. Ciheti irtibata gelince: Bunun en tabiî 
mercii Ticaret Vekâletidir. Ticaret Vekâletine 
raptetmek en doğrudur. Zaten Müdafaai Mil
liye Vekili de buna muvafakat buyuruyorlar. 
Şimdi hali fharbte değiliz. Hali sulhta bulunu
yoruz. Nakliyatı aoketriye icabettikçe yine nak
leder, ücretini Müdafaai Milliye bütçesinden 
alır. Müdafaai Milliyeye merbut olduğu zaman 
dahi yine nakliyatı askeriye için Müdafaai Mil
liye bütçesinden Seyri Sefain bütçesine bu üc
retler tediye edilirdi. Bunda fark yoktur. 
Bendenizce, teklif edilen bu şeklin kabulü bu
gün için en doğru, en muvafık bir yoldur. Öyle 
şirket teşkili gibi tehlikeli çareleri düsünmsk 
muvafık değildir. (Müzakere kâfi sesleri) 

REİS — Müzakerenin kifayetini teklif edi
yorlar. Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın. Aksini ıreye vaz'edeceğim. Kâfi gör-
miyenler el kaldırsın. Müzakere kâfi görül
müştür efendim. Evvelemirde Seyfi Sefain 
idaresinin Ticaret Vekâletine raptına dair mad
deyi reyinize koyacağım. 

Madde 6. — Badema Ssvri ıSefaın Mikîüri-
riyet-i Umumiyesi Ticaret Vekâletine merbut
tur. 

REİS — Bu suretle altıncı madde makamı
na kaim olmak üzere.... 

HAISA.N FEHMİ B. (Gümüşane) — Reis 
Bey müsaade buyurur musunuz? Efendim son 
maddeye işbu kanunun icrasına Ticaret Vekili 
memurdur dense. Yani Müdafaai Milliye Ve
kili yerine Ticaret Vekili.. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Olmaz, 
olmaz. Sarih olsun. (Sarih olsun sesleri) 

REİS — Efendim altıncı madde makamına 
kaim olmak üzere «İSeyri Sefain Müdüriyeti 
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Umumiyesi badema Ticaret Vekâletine merbut
tur.» Suretinde... 

REFİK B. (Konya) — «Badema» fazladır 
Reis Beyefendi. 

REİS — Teklif öyle efendim. (Fazladır 
sesleri) öyle ise bademayı kaldırıyoruz. «Seyri 
Sefain Müdüriyeti Umumiyesi Ticaret Vekâle
tine merbuttur.» Bu maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyacağım. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Madde ka
bul edilmiştir efendim. 

Efendim, bir madde daha teklif ediyorlar. 
«işbu maddeve muhalif olan ahkâm mülgadır.» 
diyor. Hasan Beyefendi, böyle bir maddeye 

lüzum var mıdır? 

TİCARET VEKİLİ HASAN B. — Yok efen
dim. 

REİS — Yedinci madde ahkâmına kaim ol
mak üzere, «Faiz ve hissei itfaiyesi Seyri Se
fain hâsılatından tesviye edilmek üzere sefain 
mubayaası için beş milyon liraya kadar istik
raz akdine Hükümet mezundur.» Muvazenei Ma
liye Encümeninden soruyorum. Beş milyon 
ura istikraz akdi hakkındaki madde tabı ve 
tevzi olunmadan, Muvazenei Maliyeye gitme
den şimdi bu maddeyi burada müzakere etmek 
muvafık mıdır 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ RE
İSİ HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen
dim, beş milyon liranın istikrazını burada 
görüştük. Madde o kadar basittir ki bu da 
üzerinde inkılâp yapacak şekil ve mahiyette 
esaslı bir şeyi ihtiva etmiyor. Seyri Sefain 
beş milyon lira istikraza salâhiyet vermekten 
ibarettir. 

TİCARET VEKİLİ HASAN B. — Efendim, 
şunu hatırlatmak isterim. Seyri Sefain Müdü
riyeti Umumiyesi muvazenei umumiyeye dâhil 
değildir. Mülhak bütçe halinde kendi masra
fını kendi hâsılatiyle kapatır, istikraz şekli 
de faiz ve hissei itfaiyesi ödenmek şartiyle, 
dedik. Onun için muvazenei maliyeyi, muvazev-
nei umumiyeyi zerre kadar ihlâl edecek hiçbir 
mahiyet yoktur bunda. Onun için Heyeti Celi-
lenizce derhal kabulünde bir mahzur yoktur. 

ÖMER Ef. (Kars) — Bir sual soracağım. 
Beş milyon kâfi gelfir mi sefain almak için? 

TİCARET VEKİLİ HASAN B. — Efendim, 
şimdiye kadar iskele inşaata. ve sair masraflar 
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dolayısiyle Seyri Sefain Müdüriyeti Umumi- I 
miyesi, mühim masraflar yapmaktadır. Gelecek 
sene açıkta kalacak olan hâsılata bakacak olur
sanız iki milyon liraya yakın bir hâsılat var
dır. Hâsılatı umumiyeden sefain mubayaasına 
mezundur. Beş milyon lira koymak istiyoruz. 
Bunu korsak zaten milyon lira derhal kolay 
kolay vapura kallbedilemez. Bununla, muba
yaa edeceğimiz vapur bizim ihtiyacımızın yüz
de dokuzunu tamamen temin eder. 

ıSABRi B. (Saruhan) — Efendim, bu beş 
milyon liralık istikrazın sarfiyatı, idarei ha
zıra ile mi olacak, yoksa mütehassıs geldikten 
sonra mı sarf edilecek? 

TİCARET VEKİLİ HASAN B. — Ticaret 
Vekâletinin Bütçesinde ticareti bahriye için 
mütehassıs konmuştur, celbediliyor. 

SABRi B. — Celbedilen mütehassıs, ancak 
memleketin ticareti bahriyesi hakkındaki eısa-
satı tesbit etmek ve Hükümete yol göstermek 
içindir. Halbuki idarei mahsusa için cellbedi-
leoek mütehassısın vazifesi büsbütün başkadır. 
MevzuubaJhsettiğimiz mütehassıs eğer bu işle 
de meşgul olacak olursa vazifesini tecavüz et
miş olmakla beraber idarede lâzımgelen tekâ
müle gitmiyecek demektir. Aslolan, idarenin 
ıslahı için, doğrudan doğruya idarenin mesu
liyeti maddiye ve mâneviyesi ile alâkadar bir 
mütehassıs. Bu sarfiyat idarei hâzıra ile mi ola
caktır? Yoksa mütehassıs celbi ile mi olacak
tır? Lütfen bunu izah ediniz. 

TİCARET VEKİLİ HASAN B. — Efendim 
Seyri Sefain idaresi şimdiye kadar vekâleti 
âçiziye merbut olmadığı için esaslı bir şey dü
şünmedim. Bendeniz de teklifinize iştirak ede
rim ve getirilmesine taraftarım. Bendeniz bu 
işi üzerime aldıktan sonra düşüneceğim ve te
şebbüs edeceğim işlerden biri de budur. 

SABRi B. (Saruhan) — O halde sözünüzü 
senet ittihaz ederim ve âtide de bunu görmek 
isterim. 

REİS — Efendim yedinci madde olmak üze-
de teklif olunan maddeyi bir defa daha okuya
cağım. 

Madde 7. — Faiz ve hissei itfaiyesi Seyri 
Sefain hasılatından tesviye edilmek üzere se
fain mubayaası için beş milyon liraya kadar 
istikraz akdine hükümet mezundur. 
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REİS — Efendim bu maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyo-
rum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul olundu. 

Madde 8. — işbu kanunun icrasına Tica
ret Vekili memurdur. 

REİS — Sekizinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
olunmuştur. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Efendim 1 
Mart 1340 tarihinden muteber desek doğru ol
maz mı? 

İSMET B. (Çorum) — Bütçedir, hacet yok. 

REİS — Efendim bundan evvel reyi âlini
ze vaz'ettiğim Ziraat Bankası Bütçesi için re
yini istimal etmemiş rüfeka varsa istimal etsin. 
Ziraat Bankası için rey istihsali muamelesi hi
tam bulmuştur. Şimdi Seyri Sefain bütçesini 
ve Kanununu tâyini esami ile reyinize vaz'edi
yorum. Kabul edenler beyaz, etmiyenler kırmı
zı rey puslası verecektir. 

3. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası (1/296) 

A) Hariciye Vekâleti Bütçesi (1) 

REİS — Efendim Hariciye Bütçesinin mü
zakeresine geçiyoruz. Heyeti umumiyesi hak
kında söz istiyen varsa lütfen ismini kaydet
tirsin. 

E S AD Ef. (Menteşe) — Efendim Hariciye 
Bütçesi münasebetiyle müsaadei âlinizle yine 
kalbizim açlarını dökeceğim. Garbi - Trakya'
da ve mübadele manatıkmdaki din kardeşleri
mizin çekmekte oldukları zulümden bahsedece
ğim. Hariciyemizin Garbi - Trakya'ya ve Selâ-
nik'e göndermiş olduğu şehbender ve masla
hatgüzarlarına müteşekkiriz. LâMn arkadaş
lar Yunan zulmünde yine berdevam. Riyo zin
danlarında inliyen (fotoğrafı göstererek) bu 
kardeşler bizden medet bekliyor. Garbi - Trak
ya'nın kırk münevveranı bu zindanlarda 

(1) Hariciye Vekâleti Bütçesi İri vci ?'• / : 

ma zabıt ceridesine merbuttur, 
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inliyen kardeşler bunu (fotoğrafı göstererek) 
huzuru hamiyetinize göndererek muhafazai 
hayatlarını sizden istiyor. Elinizi vicdanınıza 
koyarak bu kardeşlere karşı ne yapılmak la
zımsa icra edelim, işte bunların sönmek üzere 
bulunduğunu bildiriyorum. Lâkin şu tarihî 
kürsüden, bütün cihana karşı huzuru hamiye
tinizde hitabediyorum. Eğer benim kardeşle
rim, kan kardeşlerim bir aya kadar salmmıya-
oak olursa bunun üç misli İstanbul Rumlarının, 
Ştranca Balkanlarında soluk alacağını arz 
ederim. Hiçbir kuvvet, bunu icradan bizi me-
nedemiyecektir. Mademki devletlerin imzaları 
altında muahedename mucibince bunların ha
yatları; Garbı - Trıakya'daki Müslümanların 
hayatlarına bedeldir. Neden bizim vatanımız-
daki Rumların burunları bile kanamasın da, 
mübadele manatıkında, Garbî - Trakya'daki 
Müslümanlar mahvolsun, öldürülsün? Buna 
hangi bir Türkün vicdanı razı ve kail olur? 
Bakınız (fotoğrafı göstererek) ismi, cismi, res
mi mahfuzum. Bu zevat Riyo zindanlarında 
inim inim inlemektedir. Arkadaşlar, resimler 
birçok isimler size kesbi katiyet etmiş mesaili 
riyaziye gibi mezalimi anlatmaya kâfi vesaik
tir. Tevfik Rüşdü Beyimin de kulakları çın
lasın. Bununla Gümülcüne mekteplerinde be
raber okumuştum, işte Gümülcüne'ye gidi
yor da o beraberce oturduğumuz, okuduğumuz 
mektebin istiklâline ve Yunan elinden kurtul
masına muvaffak olamıyor. Ben, Rumeli'nin 
muhiti mazlumanesinden ilham alıyorum. Her 
gün binlerce mektup alıyorum, feryatnameler 
alıyorum. Dünyaya geldiğime nefret ederek, 
ben ne hadim ve ne mahdum olaydım, keşke 
gelmiyeydim. Âleme mâdum olaydım keşke, 
demekten kendimi alamıyorum. Gece gündüz ağ
lıyorum. 

Arkadaşlar, sizi uzun uzadıya rahatsız et-
miyeyim. Garbı - Trakya'da yüzbinlerce dö
nüm çiftliklere bugün Yunan vazıulyeddir. Sü
leyman Beyin, Niyazi Beyin, Vâsıf Beyin, 
Topuzlu Tahsin Beyin büyük çiftlikleri, hepsi 
Yunan elindedir. Gümülcüne'de, Canbaz, Os
manlı, Anaköy, imaret, Cerliağaç, Rumbeyli, 
Kırçiftlikleri gibi yüzbinlerce dönüm çiftlik
lere Yunan vazıulyed. Yunan; Anadolu'dan 
kaçmış olan o hainleri hem toprağımıza, hem 
o millete musallat ediyor, orada icrayı meza
lim ettiriyor. Yarab, Yarab, Yarab, bize bir 

er bulunur himmet eder mi, yoksa işimiz böyle 
mezalimle mi gider? 

Arkadaşlar, Yunanın orada emeli, hedefi 
Türklüğü imha, Rumluğu ihyadır, izmir'in 
alçak Rumlarını oraya doldurmuş. Gevami ve 
mesacide varıncaya kadar vazıulyed olmuştur. 
Hattâ orada bir mescidi şerif vardır. Onu ka
sap dükkânı yaptırarak domuz eti sattırıyor. 
Âbai ecdadımın mübarek kabirlerini «park» 
yaparak - mahza hakaret maksadiyle - üzerle
rinde kerhaneler açarak yapmadığı hakaretler 
kalmıyor. Arkadaşlar, kabul ediniz. Dünya
nın bitarafane bakan gözleri de vardır. On
lar görerek halimize merhamet ediyorlar. Hattâ 
Tevfik Rüşdü Beyle beraber giden zatın ismi
ni hatırlıyamadım. (Hamdi Bey sesleri) Hayır 
değildir. Giden muhtelit heyet âzasından biri
si ağlıyarak Yunanlıların bu masumların maz
lum babalarını yirmi güne kadar hapisaneden 
salmazsa ben bu komisyondan istifa edeceğim 
diye iskeçe'de bütün millete söylemiş. Onların 
bile kalbi hali mazlumaneye bakıyor da ağlı
yor, sızlıyor. Rakımız arkadaşlar, (elindeki 
evrakı göstererek) bunların hep isim, cisim, 
hattâ »fotoğrafları da vardır. Bunlar birer nüs
ha! mezalimdir. Müsaade buyurunuz da lâalet-
tâyin (bunlardan birisini alıp okuyayım. 

REFİK B. (Konya) — Hepsini okuyunuz. 
ESAD Ef. (Devamla) — Müsaade ediniz, 

gasbı emvali okumıyayım da, hane söndürmek 
meselesine aidolanları okuyayım. Benim gibi 
bir âcizin istihbaratı ne olur arkadaşlar? (Es
tağfurullah sesleri) Benim gibi vatan cüda, 
boynu bükük kardeşinizin almış olduğu bu 
malûmat yüzde bir kabîlindemdir. Meselâ: Sa-
rışaban'ın Debrano karyesinden ibrahimoğlu 
Hasan, biradedi Mehmed, Boyalı karyesinden 
Molla Hasanoğlu Ahmed, istenilen parayı ver
mediklerinden şehit, Drama'nın Bokova karye
si ahalisinin erkekleri camie doldurulup darbe-
diliyor, kadınlarının ırzları payimal ediliyor. 
içlerinden bir tanesi de şehit, Drama'nm Tâli 
Komisyon muavinlerinden Hakkı Efendi dar-
bedilerek ölüm derecesinde yatağa seriliyor. 
Kozona'ya tabi Yeniköylü Raşid'in evine girili
yor, Raşid şehit, refiki Said mecruh, her iki
sinin de paraları gasbediliyor. Aynı kazada 
Sofularlı Hacı Mehmed'in hanesine girilerek 
ailesi darb ve Hacı Mehmed'in göksüne kızgın 
yağ akıtmak suretiyle mezalim icrasından son-
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ra yüzyirmi altım ve yirmibin drahmi parası 
gasp, Serfice'nin Taklı karyesinden soğuk do-
layısiyle Emirbey namı mahalle odun kesmeye 
giden Müslümanlar, Jandarma Aleksandros'un 
kumanda ettiği bir muhacir kafilesi tarafın
dan hücuma duçar olarak Salim Ramazan omu-
zundan ve kolundan ağır mecruh, Hayreddin 
ve Ahmed kol ve bacağından, Ali ve Zekeriya 
dayaktan bitap bir halde kalır. Kezalik Ah
med, mahmud namında Yenice'de Angili'nin 
fırınında hadım, onaltı yaşındöa mâsumcuk, An-
gili tarafından cerh ve katledilerek sokağa atı
lıyor. Karacaova'nın Bezva karyesinden Rıza'-
nm hanesi kurşuna tutulmuş ve hanenin içeri
sine girilerek kendisi ve refikası ağır surette 
mecruh olarak bırakılmıştır. Karacaova'nın 
Çakun mahallesinden Ali Timur'un hanesine 
duhul edilerek evlâdı ê özü önünde şehit, bira
deri Elmas'ı da mecruh edilerek yirmibin drah
misi gasp, Kayalaır'ın İğneli karyesinden Hacı 
Salih'in evine girilerek Hacı Salih şehit, oğlu 
mecruh, aynı hanede mukim Behlûl Ağanın 
üçbin drahmisi gasp, Karacaova'dan Hasan 
Kâhya ve refikleri Selânik'e giderlerken ha
pis ve darp ve (2 050) drahmisi ve bir sağmal 
ineği gasbedilmiştir. Karacaova'nın Radmilâd 
karyesinden Ali ve İsa namındaki kimseler bir 
saat mesafede yolda giderken şehit, iskeçe'-
nin Hamidli karyesinden Aşağı mahallesinden 
Ahmed Ağanın hanesi muhasara ve (14) er
kek, (2) kadın başları koparılmak suretiyle 
şehit, (7) şahıs ölüm derecesinde mecruh, (226) 
altın ve yirmibin drahmi gasbedilmiştir. Bunlar 
bu vesaik evvelce gelmiş de çekmecenin içine 
konulmuş olanlardır. Fakirhanede düne kadar 
gelmiş olan bir aylık mezalim listesi vardır ki 
tüyleri ürpertir. Bunlar, birbuçuk ay evvelki 
vukuattır. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Efendim bunlar
dan Hükümetin haberi yok mu? 

ESAD Ef. (Devamla) — Efendini teşkilâtı 
hariciye itibariyle Hükümetin hareketinden 
cidden müftehiriz. Lâkin arkadaşlar, Yunan 
'demek kâfidir. Alçak Yunan dinliyor mu? Ha
riciye Vekâletti nezaketli siyasiyede bulunuyor. 
Dünyaya karşı yüksek bir nezaketi siyasiye ile 
hareket ediyor. Hariciye ilki defadır. «Riyo» 
zindanlarında inliyen ve bizden - Hali perişa-
nıilerini şu fotoğrafla da zahir olduğu veçhile 

- (Göstererek) hayat dilenen bu kardeşleri
miz hakkında yazıyor. Lâkin Yunan, Yunan... 
Mamafih arkadaşlar teşkilâtı hariciyemiz çok 
noksandır. Meselâ Gümülcone'ye 1 Şubat tari
himde Firuz Bey namında bir şehbender gön
derilmiştir. Gönderilen bu şehbender o mem
leketin hayatı umumiyesine can vermiştir. Gön
lüm İstiyor M, Hariciye Garbi - Trakya'da 
şehbenderimize vâsi kadro bahşetsin. İki yüz 
bin fedakâr kandaşın, Türk'ün İskece'de mu
hafaza! hayattı için, hazin kalblerine nefhai tes-
liyet vermek için oracıkta bir şehbender bulun
sun. Ben cümlenizden İstirham ederim. Teşki
lâtı hariciyemizi tevsi edersek düşman ilinde 
mazlum millete karşı çok nafi olacaktır. Bina
enaleyh bu mazlumların sodayı mazlumanele-
rini huzuru hamiyetinize arz eder ve Hariciye 
Vekâletinin de himmetini beklerim. O Hariciye 
Vekili ki, iniönlerinde, din önlerinde, Sakarya 
vadilerinde Yunana haddini bildiren, dünyayı 
hayrette bırakan bir zatıtr. isterim ki, yine 
Yunana haddini bildirsin, benim mahzun ve 
mazlum kardeşlerimi kurtarsın, benim hazin 
kalbimi ve hepimizin mahzun kalbimizi mem
nun etsin. 

REİS — Buyurunuz Talât Bey. 

TALÂT B. (Ardahan) — Efendim, müna-
naJsebatı hariciyemizin en ziyade alâkadar ol
duğu bir memleket varsa o da Rusya'dır. Bi
zim öteden beri Ruslarla ve bilhassa İstiklâl 
Harbimizde Rus milletinden gördüğümüz fe
dakârlıkları lisanı sitayişle yâdetmek isterim. 
Lâkin maatteessüf bizimle hudut tenkil eden 
anasır, Ruslarla meskûn olmıyan arazidir. Bil
hassa Elviyai Selâsenin hsmcivar bulunduğu 
şehirler, Güreiler ve Ermenilerle meskûndur. 
Geçenlerde bütçenin heyeti umumiyesi münase
betiyle arz etmiştim. Her nasılsa bu Türklerle, 
Ermeniler ve Gürcüler hâlâ yekdiğerine bir 
dost nazariyle bakmamaktadırlar. Bilhassa Gür
cüler, Türklere düşman nazariyle bakmakta 
ve onların memleketine tesadüfen giden bir 
Türk'e hatır ve hayale gelmiyecek izacatı, 
tas'ibatı reva görmektedirler. Bunun için kar
şılarına çıkacak hiçbir mahkeme, hiçbir Hükü
met bulamamaktadırlar. Berayı ticaret oraya 
giden bir Türk, malını sattıktan sonra malının 
parasını getirmesi lâzım değil mi?. Getiremez, 
bir kere altın nakledemez, bizim evrakı nakdi-
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yemiz orada bulunmadığı için İaödariMne de 
imkân yoktur. Ya ruble getirecektir, yahut 
Ruisya dâhilinde satılamıyan çfüruk iâsltfk, işe 
yaramaz muşamba gibi şeyleri eşyasiyle müba
dele ederek getirmek mecburiyetindedir. Kars 
Mulhadenetname veya mukavelenamesinde bir 
madde vardır. Batum limanından (Transit) su
retiyle veya ticaret suretiyle istifade etmemiz 
için bir madde mevcudolduğu halde bundan 
da asla istifade edilmemektedir. Bugün nazarı 
âlilerine arz etmek istediğim Elviyei Selâsenin 
ise Batum'dan başka nefes alacak hiçbir mah
reci ve ticaret kapısı yoktur. 

EBUBEKİR HÂMZA B. (Niğde) — Hopa 
yolunun yapılmasından başka çare yoktur. 

TALÂT B. (Devamla) — Hopa yolunun ya
pılması da belki bir asar sürecek, yine istifa
de edilmiyecektir. Şimdiye kadar yapılan yer
ler maattessüf güzergâhı fenni bir surette tâ
yin edilmediği için iptal edilmiştir. Ben böyle 
zannediyorum ki bu güzergâh amele taburla-
riyle yapılacak olursa senelerce bitmiyecek-
tir. Hem de bunun gayrifenni yapılması ve muh
kem bir araziye tesadüf etmediği serdedilerek 
o da terk edilecektir. Orada vaziyet araziyi iyi 
bilenler, araziyi gezenler bilirler ki oradan 
sağlam bir şose geçmesi imkânı hemen he
men yok gibidir. Muhtar Beyefendiyi işhade-
derim. Şimdiye kadar sarf edilen paralar bo
şa gittiği gibi bundan sonra sarf edilecek pa
ralar da, bu reviçte yol yaptırılacak olursa 
bu amele taburlariyle de yine hiçbir kıymeti 
haiz olmıyacak, yazık olacaktır, Orada çalı
şan birçok neferlerin sefil ve sergerdam ha
yat geçirmelerini ve orada hayatlarını niha
yete erdirinceye kadar uğraşmalarını intace-
decek ve onlar orada ölecektir, fakat yol ya-
pılmıyacaktır. Bunun ne suretle yapılacağını 
Nafıa Vekâleti tabiî düşünür. Onun için bir 
şey söylemiyeceğim. Batum limanına muvassal 
Çoruh nehri vardır. Bu Çoruh nehri üzerinde 
Atvin'den itibaren binlerce kayık işliyen bü
yük bir mecradır. Yaz kış her vakit işliyen 
bir nehirdir. Artvin'in mahsulâtı, sebzeleri Ba-
tum'a gidebilir, başka hiçbir yere gidemez 
ve başka yerde müşteri dahi bulamaz. Hopa'
ya gitse nereye götürülecektir? Dayanmaz, yol
da meyvalar, sebzeler çürür, mahvolur. Bu
nun için Hariciye Vekâleti Celilesinin bilhas

sa Ruslarla münasebatı ticariyemizin sureti 
katiyede temini ve Gürcülerin herhalde bu ah
de riayetkar olmalarımın herhalde temini lâ
zımdır. Bunun için de Rusya Hükümetinden 
kuvvetli bir vait alınmasını istirham ederim. 
Rusya Hükümetiyle biz mukavele yapıyoruz. 
Gürcistan'ın - vakaa Gürcistan yoktur, hepsi 
bir konfederasyon olmuştur - memurları veri
len emre riayet etmiyorlar. Ardahan'da bulun
duğum zaman halk bana kerrat ile müracaat 
etmişlerdi. Malını orada satan bir tüccarın 
aleyhine ikâme ediyorlar. İki şahit getiriyor
lar. On sene evvel senin pederinin borcu var
dır diyorlar. İspat ediyorlar. Elindeki parayı 
alıyorlar. Hapsanelerde sen casus musun, de
ğil misin? Diye ölen binlerce vatandaşlarımı
zı zikredebilirim. Binaenaleyh bizim münase
batı hariciye ve ticariyemizin Rusya Hüküme
ti ile herhalde sağlam bir esasa raptedilme
sin! Hariciye Vekâleti Celilesinden istirham 
ederim. 

İHSAN HÂM1D B. (Ergani) — Muhterem 
arkadaşlar yirmi günden beri müzakere edil
mekte olan bütçenin en mühim kısmı, bendeniz 
öyle zannediyorum ki : Bugün mevzuubahset-
tiğimiz Hariciye bütçesidir. Hariciye bütçesi
ne verdiğim bu ehemmiyet, rakamlara verdiğim 
manâdan mütevellit değil, taallûk ettiği mesai
lin ehemmiyetinden rnünbaistir. Birkaç mesele 
karşısındayız ki: Onun iyi veya fena bir şe
kilde halledilmesi bizim malî ve iktisadi istik
lâlimiz için fevakalâde haisi tesir olacaktır. O 
meselelerden birisi: Kuponlar meselesi, diğeri 
de Musul meselesidir. Lozan Konferansının 
halledemiyerek bunu sulhun takarrüründen iti
baren dokuz ay zarfında halline talik ettiği bu 
meselelerden bilhassa Musul meselesinden bah
setmek istiyorum. Arkadaşlar muahedemizin 
devletler tarafından tasdik edilmemesinin sebe
bi nedir? Bendeniz öyle zannediyorum ki bu, 
muahadenin Türkler için bulunmaz bir fırsat 
olduğundan ileri gelmiyor. Bu, muahedenin 
tatbik edilmemesiyle aleyhimize günden güne 
muvazenenin düşmesi ve haricî siyasetin gün
den güne üzerimize yüklenmesidir. Bunun en 
birinci misalini Musul meselesi teşkil eder. Bun
dan birkaç ay evvel Musul meselesi bir derece
ye kadar lehimizde iken, Hükümetin maalesef 
bu meseleyi lâyıldyle mühimsememesi yüzünden, 
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gittikçe aleyhimize dönmekte ve bu yüzden Mu
sul'da bizi istiyen Türkler ve onlarla beraber 
daima hareket etmiş kürtler aleyhine dehşetli 
bir tazyik icra edilmektedir. 

Arkadaşlar Musul meselesi yalnız Musul me
selesi değil, Musul meselesi bir Türkiye mesele
sidir. Musul meselesinin fena bir şekilde halli 
bütün Türkiye'yi, bütün Türk istikbalini tehli
keye sokacak bir vaziyettedir, ingilizlerin ora
da takibettiği siyaset nedir? Bir Kürd hüküme
ti tesisidir. Kürt hükümetinin tesisine muvaf
fak olduğu gün arkadaşlar onun aksülâmeli Şi
male gidecektir ve Şimalde birtakım ihtilâtat 
hâsıl edecektir. Bunu o havaliyi iyi bilen arka
daşlarımız pekâlâ takdir ederler. (Doğru ses
ler) Arkadaşlar, muahedenin tasdik edilmeme
si, tasdikine kadar hiçolmazsa statükonun mu
hafaza edilmesi lâzmıgeîirken ingilizler Musul 
vilâyetinde birçok tazyikat yapmaktadırlar. Bu 
tazyikat neticesi olarak Irak Meclisi Mebusanı-
na yüzbin kişide bir kişi intihabederek bugün 
göndermektedirler ve intihabedilen mebuslar
dan birisi kimdir biliyor musunuz efendiler? 
istanbul'da birçok namuslu ve vatanperver arka
daşlarımızın idamına hükmetmiş olan Nemrut 
Mustafa'dır. (Lanet olsun sesleri.) Hükümet 
buna karşı ne yaptı? Musul'un kalbinden doğan 
ve intihabedip içimize gönderdiği mebus ar
kadaşlarımızı biz aramıza almaya tereddüdeder-
ken, ingilizler Irak Meclisi Mebusanma âza in-
tihab ediyorlar. Musul ahalisinin yüzde ellisini 
Türkler, yüzde otuzunu Türklerden hiçbir vakit 
ayrılmak istemiyen ve bütün tazyikata rağmen 
istiklâl vermek için ingilizler tarafından vâki 
olan mevaide rağmen hiçbir surette ingilizlere 
boyun eğmiyen kürdler teşkil eder. (Bravo ses
leri) Daima ilelebet Türkler ve Kürtler Türki
ye'nin istikbali inin müttehit ve mütesanidolarak 
hareket edeceklerdir. (Alkışlar) Hariciye Ve
kili ve Başvekil ismet Paşa Hazretlerinden çok 
rica ederim, Musul meselesi ne safhaya girmiş
tir? Muahedelerin tehiri, tasdikinin esbabı ne
dir? Bir de Süleymaniye'nin bombardımanı me
selesi. vardır. Süleymaniye niçin bombardıman 
ediliyor? Ve Hükümet buna karşı ne gibi pro
testoda bulunmuştur? İngilizlerin statükoyu 
hiçolmazsa sulhun takarrürüne kadar ve Musul 
meselesinin halline kadar muhafaza etmiyerek 
yaptıkları hareketleri niçin protesto etmemişler
dir? Bu hususları lütfen izah buyursunlar. 

REİS — Zeki Bey usule dair söz söyliye-
cek. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Usul hakkında iki 
kelime söyliyeceğim, 

REİS — Söz sırası gelmemiştir. Arkadaşla
rın hakkına tecavüz etmemek şartiyle yalnız 
usule dair söyliyebilirsiniz. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Heyeti Celileniz-
den şunu istirham edeceğim. Başvekil Paşa Haz
retleri bizim izahatımızı dinleyip bize cevap ver
mezden evvel - ki bu fayda vermez - ilk defa 
kendileri takibetmis oldukları siyaseti dâhiliye 
hakkında vereceği izahatı mütaakip müzakere
nin cereyan etmesini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim Hariciye Bütçesi müzakere 
ediliyor, söz almış rüfekâ vardır. Birer birer 
söz vereceğiz. Bittabi dermeyan edilecek mü-
talâata Başvekil, Hariciye Vekili Paşa Hazretle
ri cevap vereceklerdir. Buyurun Feridun Fik
ri Bey. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Arkadaş
lar siyaseti hariciyemizin bir noktasına temas 
edeceğim. Muhterem arkadaşımız İhsan Hâmid 
Bey cidden şayanı dikkat bir isabetle o nokta
ya temas ettiler. Buyurdukları gibi hakikaten 
Musul meselesi bizim için en hayati bir mesele
dir. Bu bapta Hükümet şimdiye kadar bir mu
rahhas tesbit etmek lâzımgelirken murahhası 
tersbit etmemiş bulunması gösterir ki, mesele lâ-
yikı veçhile ehemmiyetle takibedilmemektedir. 
Halbuki buna mukabil ingiltere (Sör Persi 
Koks) gibi mühim bir mütehassısı, Musul ahva
line tamamen vâkıf olan bir mütehassısı tâyin 
etmiştir. Efendiler Musul meselesinin Cenup 
hududu için ihtiva ettiği ehemmiyet ve mesele
nin azameti ve bilhassa hudut meselesi o kadar 
mühimdir ki, ingiltere ile bu meselede noktai
nazar farkı o kadar derindir ki, bizim bütün 
kuvvetimizle nazarı dikkatimizi o cihete tevcih 
etmemiz ve Hükümetin her türlü mesaisinde bu 
ciheti nazarı itibara alması lâzimedendir. Efen
diler, ingilizlerin Musul'da teşkil etikleri Asuri 
kıtaatı ve hududu ta (Şemdinan) a kadar mem
leketimizin içerisine, mühim yerlere kadar tem-
didettiklerini ve bu ihtirasatı nazarı dikkate 
alacak olursak efkârı umumiyei milletin ve bil
hassa Hükümetin bu mesele ile ne kadar meşgul 
olmaları lâzımgeldiği takdir edilmelidir. Efen
diler zannolunuyor ki: Türkiye efkârı umumi-
yesi Musul'u unutmuştur. (Hayır sesleri) veya-
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hut zannediyorlar ki, bizim efkârı umumiyemi-
zin ve bizlerin Musul meselesine verdiğimiz 
ehemmiyet soğumuştur. Hayır efendiler (Hayır 
sesleri). Bizler Musul'un ve Musul kelimesinin 
hududu Garbiyemiz için İzmir ne demek ise on
dan daha büyük ehemmiyetle, binlerce ihtilâtat 
arz edebilmesi ihtimaliyle Musul'un daha bü
yük bir ehemmiyeti haiz olduğunu biliyoruz. 

Efendiler nazarınızda Musul Tnr ifadei müp-
hemeden mi ibarettir? (Hayır sesleri) Yoksa 
bizim için noktai nazar yalmz Musul'dan ibaret 
değildir, biz Cenubumuzda tabiî ve mükemmel 
bir hudut sahibi olmak istiyoruz. Efendiler Mu
sul'u ve Musul'un Cenubundan geçen Cebel 
Hamrini Türkiye efkârı umumiyesi hiçbir za
man unutamaz ve bizim için tabiî hudut Cebeli 
Hamrin'den geçen huduttur. (Bravo sesleri) 
Efendiler Cebeli Hamrin demekle Cebeli Ham-
rin'i münteha olarak göstermek istemiyorum. 
Şunu söylemek istiyorum ki, her hangi bir fert 
haritayı açacak olursa Cebeli Hamrin'in bizim 
için ihtiva etiği ehemmiyeti gördüğü zaman o 
noktanın lâakalar asgari bizim hududumuz dâ
hilinde bulunması lâzımgeleceğini takdir eder. 
Halbuki efendiler, buna mukabil İngilizlerde 
mevkii iktidara (Ramsey Makdonald) in gel
mesine rağmen lâyetegayyer siyasetleriyle ak
tarı Şarkiyemizde faaliyette bulunmaktadırlar. 
Şunu, bunu elde etmek için faaliyetler göster
mektedirler. Efendiler, buna mukabil bizim ya
pacağımız bir şey vardır ki, biz kendilerine hiç
bir suretle yardım etmediğimiz halde hiçbir su
retle müzahereti maddiyemize mazhar olmadık
ları halde bizim için can veren, bizim için kanı
nı döken, insanları müdafaa ve himaye etmek
tir. Efendiler Musul'da ve Musul havalisinde, 
Süleymaniye'de, daha Şimalde bizim için, mef
kuremiz, için, mefkûrei müşterekemiz için mağ
duriyete uğrıyan kimseleri Hükümetin sıyanet 
etmesi, himaye etmesi, araması lâzımdır. Bunlar 
aranmalıdrı. Bunlar, aranırsa oradaki kuvvet
lerine istinadettiğimiz anasıra cesaret, cüret ge
lir. Zaten o cesaret ve o cüret mevcuttur. Fa
kat efendiler, sıyanet ve himayet isterler. Bina
enaleyh bizim için İngilizlerin tatlı sözlerine al
danmak, şuna, buna vâki tatlı beyanata kapıl
mak hiçbir veçhile caiz değildir. Efendiler 
Fransızlarla, ingilizlerle, sununla, bununla hoş 
geçinmeyi hepimiz isteriz. Türkiye'nin mefkure

si sulhtur ve herkesle güzel yaşamaktır. Fakat 
efendiler, Musul meselesi bizim için o kadar mü
him meseledir ki, icabederse bütün mevcudiye
timizi Musul için tehlikeye atmaya Meclisi Âli, 
millet tamamen müheyyadır zannederim. (Alkış
lar) Arkadaşlar bu memleketin sükkânı sulh is
tiyor. Fakat şu kanaatle sulh istiyor ki, Anado
lu'nun kalbgâhına, masum yuvalarına ateş saça
bilecek, telifi beyn böyle bir sureti tesviyeye as
la ve kat'a bu millet yanaşmaz ve yanaşmama-
lıdır ve yanaşmayacaktır. (Alkışlar) 

Efendiler, Hükümetten bu hususta en ziyade 
dikkatle ehemmiyetle rica edeceğim nokta He
yeti Murahhasamızm tarzı terekkübüdür. Heye
ti Murahhasamızın karşısındaki heyet hakika
ten kuvvetli, aşairin ahvali ruhiyesine vâkıf ve 
her türlü dermeyan edilecek noktai nazarlara ce
vap verebilecek kudrette gayet kuvvetli bir 
reisin riyaseti altında terekkübediyor. Bina
enaleyh murahhaslarımız eğer yanlış bir suret
te intihabedilirse meselede en sakat ve en tehli
keli bir zemine girmiş oluruz. Arkadaşlar çün
kü aradaki fark gayet vâsidir, bizim istediği
mizle onların istediğini birleştirmek ve arasını 
bulmak imkânı yok gibidir. Halbuki bizim için 
orası asgari bir noktadır ve asgari bir vaziyet
tir. Binaenaleyh efendiler zannediyorum ki ve 
eminim ki, bütün Meclisi Âli Musul meselesinin 
ehemmiyetini takdir ederek Hükümetimizin bu 
hususta âzami metanet ve celâdetle hareket et
mesini istilzam ediyordu. Çünkü efendiler, Mu
sul meselesinde gösterilecek edna bir tereddüt, 
edna bir zaıf memleketimizin istikbalini - Muh
terem arkadaşımız Hâmid Beyefendinin maha
retle temas buyurdukları gibi - tehlikelere, fa
cialara garkedebilir. Onun için efendiler, Heye
ti Celileniz bu Musul jneselesini takip buyursun 
ve cihan duysun M, Türkiye efkârı umumiyesi 
bütün efradiyle en küçük bir köyünden en uzak 
bir aşiretinin bir küçük ferdine kadar bu Mu
sul meselesinin ehemmiyet ve azametini takibet-
mektedir. Efendiler, bendenizin mâruzâtım bu 
cihete aittir. 

Muahedenin tasdiki cihetine gelince: Muh
terem Hariciye Encümeni Mazbata Muharriri 
Saraçoğlu Şükrü Beyefendinin buyurdukları gi
bi hakikaten biz bu muahedeye âşık değiliz. Mil
let; bu muahedeyi yırtmasını da bilir ve kuv
veti de vardır ve vaziyeti umumiyei cihanı ya-
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kından takibettiğimize göre şurası da muhak
kaktır ki, Türkiye'nin vaziyeti hazırası kavidir. 
Avrupa devletlerinin mücadelâtına ve araların
da derin muhasemata binaen ve kendi kuvveti
mizden ötürüdür ki, Türkiye'nin bütün bu mu
ahedeye iftikarı yoktur. Fakat şu vardır ki, 
bugün bizler mümkün olduğu kadar sulh haya
tı yaşamak istiyoruz, mümkün olduğu kadar 
yaralarımızı tedaviye çalışıyoruz. Böyle iken 
muahedemizin tasdiki hakkında devletlerin te-
ahhuratı vakıasını kendi hesabıma teessür ve 
teessüfle karşılamamak elimden gelmiyor. 

Efendiler italya, muahedeyi her ne ise ira-
dei Kır ali ile tasdik etmiştir. Fakat Fransa'
nın aylarca, senelerce encümenlerde uyutma
sına sebep ne olduğunu bir türlü anhyamıyorum. 
Bir mazbata muharriri nihayetünnihaye kema
li teemmülle badelistihzarat intihabolunuyor, 
bendeniz bunu hayret ediyorum. Bu muahede
den evvel bizimle Ankara Mukavelesini yapan, 
Türklerin kadrü kıymetini takdir etmiş bulunan 
Fransa, Muahedenamemizi, birtakım, vâhî ümit
lere kapılmıyarak şimdiye kadar tasdik etmedi 
idi. Bendeniz bu suretle zannediyorum ki, bir
çok arkadaşlarımın samimî duygusuna tercü
man oluyorum. Muahedenamenin tasdiki teahhur 
etmesi hakikaten manasızdır. Çünkü Türkiye 
ile Fransa hakikaten iyi geçinmek istiyen ve ara
larında hiçbir suretle ihtilâf husulünü arzu et-
miyen iki millettir. Metkepler meselesi hakkın
da yürütülen noktai nazar da, fikirlerde ne mü
lâhaza olunuyor? Türkiye dahilindeki ecnebi 
mekteplerinin vaziyeti muahede ile tesbit edil
miştir. Binaenaleyh eski kapitülâsyon zihniyet
lerini andıran vaziyetlere asla ve kafa ehemmi
yet vermemek lâzımdır. Bize karşı ne kadar 
itimat, ne kadar emniyetle muamele edilirse şüp
hesizdir ki, Türkiye efkârı umumi yesi de aynı 
itimat ve aynı emniyetle mukabele eder. Bina
enaleyh her halde muahedemizi tasdik etmemek 
gibi teahhurat ve bunu gösteren zihniyet henüz 
bâzı kimselerde eski teemmüllerin, eski muhake
melerin hükümferma olduğunu gösterir ki bu da 
sulhun inkişafı namına, teessüsü hakikisi namı
na, münasebatı mütekabilenin hüsnü inkişafı 
namına her halde arzu edilmiyecek bir vasiyet
tir. 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Türkiye'yi 
anlamamak itibariyle... 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Evet 
Türkiye'yi anlamamak itibariyle şayanı dikkat 
bir vaziyettir. Binaenaleyh temenni ederiz ki, 
Türkiye'nin yapmış olduğu inkılâpların ve vü
cuda getirmiş olduğu esasatm ve bütün milletin 
azim ve ittihadının mâna ve mahiyeti anlaşılma
lı. Türkiye'nin hiçbir türlü böyle hissiyata ka-
pılmıyacağı ve noktai nazarında kemali meta
net ve tecellütle sebat edeceğini ve bütün mil
letin efradına şâmil ve bütün noktai nazarlara 
hâkim bir noktai mutlaka olduğunu takdir et
meleri lâzımgelir. 

Arkadaşla!', Muhterem Esad Efendi Hazret
leri teşkilâtı hariciye meselesine temas buyur
dular, cidden teşkilâtı hariciyemiz mühimdir. 
Gönderilecek sefirler, gönderilecek şehbender
ler hakikaten itina ve dikkatle ve cihan efkârı 
umumiyesini takibedebilecek ve uhdelerine mev
du vazaifi azîmei siyasiyeyi ifaya kabiliyetli 
anasırdan terkibedilmek lâzımgelir. 

Efendiler, memleketin bütün menafii mukad
deratı hariciyenin hüsnü tedvinine tâbidir. Hü
kümeti, Heyeti Vekileyi tenvir edecek, Avrupa'-
daki mümessillsrimizdir ve bu mümesillerin biran 
evvel intihabı ve intihabolunurken mutlak 
surette hizmet edebilecek anasırdan intihabe-
dilmeleri lâzımedendir. 

Efendiler şehbenderlerimizin bilhassa orada
ki Avrupa memleketlerinin içtimai, iktisadi ve 
her türlü ihtiyacatmı takdir edecek ve iktisadi 
açığımızı telâfiye hadim mahreçleri temin ede
bilecek kimselerden intihabedilmesi icabeder. 
Halbuki bunlar yanlış bir surette intihabolunur-
sa zannediyorum ki, netîcei mâkûse husul bu
lur. Binaenaleyh teşkilâtı hariciyemize de Baş
vekil ve Hariciye Vekili Paşa Harzetlerinin bil
hassa atfı nazarı dikkat buyurmalarını ve tahas-
sulu yolunda anasırın mutlaka tercih ̂ edilmesi 
lâzımgeleceğinin bir kaide ittihaz buyurulrnası-
m ehemmiyetle arz ediyorum. 

REİS — Buyurun Celâl Nuri Bey. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Efendiler, 
Hükümet alettakrip bir milyon üçyüzbin liralık 
bir Hariciye bütçesi getiriyor. Bundan da alet
takrip noksan. Bunu altın paraya tahvil ede
cek olursak yüzyirmibin lira kadar bir para 
olur. Bendeniz bu bütçeden hiçbir şey anlamıyo
rum. Sulha erdik. Seferberlik bitti. Bundan 
sonra zannediyorum ki, işi görecek siyasettir. 
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Diplomasi; bundan evvel ordunun ögrdüğü va
zifeyi görecektir. Nasıl oluyor da yüzyirmibin 
altın liralık bir bütçe ile biz bu kadar mudilâtı 
umuru idare ederiz? Cihan buhranı katiyen ve 
kâtibeten sonuna gelmemiştir. Her dakika mü
teyakkız olmamız iktiza ediyor. Diplomasi şebe
kesini tenkis etmek şöyle dursun şimdiden te
sis etmek iktiza eder. Dünyanın her tarafında 
rasat noktaları bulundurmak ve bu rasat nok
talarından aldığımız malûmat üzerine siyaseti
mizi tâyin ve takdir etmek iktiza ediyor. Ye
ni bir Hükümet teşkil ettik, yeni bir şekil ver
dik, yeni bir Cumhuriyet ihdas ettik. 

ŞÜKRÜ B. (izmir) — Demokrat bir Cumhu
riyet. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Evet, Demok
rat bir Cumhuriyettir. Hüsnü temsili iktiza 
eder. Demokrat Cumhuriyet Saltanatı Osmani
ye gibi temisü edilemez. Demokrat demek, süflî 
ve halkın en âdi bir tabakasından mürekkep 
bir Hükümet demek değildir. (Gürültüler). 

EMİN B. (Eskişehir) — Reddederim, sı
fatımızı söylüyorsunuz. 

CELÂL NURİ B. (Devamla) — Anlama
dınız. Demokrat Cumhuriyet bütün milletten 
müntehip bir Cumhuriyet 'demektir M, bunun 
hüsnü temsili iliktiza eder ve bütün cihana kar
şı bizim Hükümetimizin en yüksek mefkûrele-
riyle ve en â l fikirlerle hareket eder, derin 
fikirlerle yeni kuvvetli bir Devlet olduğunu 
İspat etmemiz icabeder. Halledilecek birçok 
mesailimiz var. Bendenizden evvel bu kürsü
yü işgal öden zevat söylediler ki şu meselemiz 
vardır, bu meselemiz vardır. Bu meselenin 
hepsi hale iktiran etmek iktifa ediyor. Bun
ların hepsi için Hükümet bir milyon üç yüz bin 
lira gibi lâşi nisbetinde bir şey veriyor. (Ne iş 
görüyorlar sesleri) Ne iş görüyorlar değil, şu 
işleri görmek lâzımdır. Ortada bir vazife var
dır. Bu vazifei milîiyenin ifası iktiza eder ve 
bunun ifası için para lâzımdır. 

MUSTAFA B. (izmit) — O halde ehliyeti 
'haiz olan sefirler gitmek lâzımdır. 

CELÂL NURİ B. (Devamla) — Evet; ben 
de ehli gitsin diyorum. Başka türlü demi
yorum. Fakat ortaida bir vazife var. Bu zamana 
kaldar ordunun gördüğü bir vazifeyi bundan 
sonra diplomasinin görmesi lâzımdır. Yoksa 

ehli gitmesin, nâehiller arasımda kalsın gibi bir 
iddiada bulunmuyorum. Binaenaleyh çok para 
ile Hariciye Bütçemizi tarsin etmemiz lâzımdır. 
Eğer böyle olmazsa daha ziyade müşkülât için
den çıkmak için belki başka bütçelere zammet-
meküğimiz iktiza ddeoek. iyice dikkat ettim 
ve diğer Hükümetlerin istatistükleri ile bir mu
kayese yaptım. Devletimizin Hariciye Bütçesi 
en küçük devletlerin hariciye bütçesinden daha 
küçüktür. Bunu yalanız Amerika'nın küçük dev
letlerimde gördüm. Efendiler bütün devletle
rin istatistiklerini ve tnitcelerini açınız. Mese
lâ Bulgaristan, Yugoslavya, Sırbistan Yunıanis-
tanm hariciye bütçesi bizimkinden pek yüksek
tir. Onlar bu paraları heder mi ediyorlar, heba 
mı ediyorlar? 

MUHTAR B. (Trabzon) — Patagonya^dan 
aşağı yapıyorsunuz. 

CELÂL NURİ B. (Devamla) — Fakat bir 
devleti muazamanın muharebeden evvel Tür
kiye'deki süferasımn ve şöhbemderlerdmin mas
rafı yüz elli bin ingiliz Iralsı idi. (Bütçesi 
ne kadardır sesleri). Yalnız Türkiye'den bahse
diyorum. Bizdeki memurini ısiyasiyesdnden. Bi
naenaleyh bizde bunlardan bir parça kıskanç 
davranmalıyız. Hattâ fazla para vermek ve bu 
vazifei diplomatikayı hüsnü suretle ifa ettir
mek iktiza eder. Binaenaleyh tarizatam evvelâ 
Hükümettedir. Omdan sonra Muvazenlei Maliye 
Encümeninedir. Hükümet bu kadar küçük bir 
bütçe ile karşımıza gelmemeliydi. Hükümete 
sorarım, bu kadar ufacık bir bütçe ile bu kadar 
müthiş vazaifi nasıl ifa edecektir? Şimdi Hükü
met böyle cılız bir bütçe üe karşımıza çıktığı 
halde Muvazene! Maliye Encümeni bundan bir 
miktar daha kırpmıştır. (Gürültüler) Merha
met buyurunuz ortada bir vazifei milliye var
ıdır. Devletin eşkâli hariciyesini göstermek var
dır. Bu hususta kıskançlık etmek, hasislik et
mek katiyen doğru olamaz. Hükümet muhabere 
masrafı almak üzere kırkbeş bin lira gibi lâşiy 
bir şey talebetmiştir. Bunu Muvazene! Maliye 
Encümeni otuz bin liraya indirmiş., Demek ki 
muhabere hususunda cimrilik gösteriyor. 

Binaenaleyh, eğer istenilen onbeş bdn lira 
sarf olunmazsa ne olacak? Bu bütçeden öteM 
bütçeye geçecek encümen her hususta bir cimri 
siyaseti taMbetmiştir. Meselâ Hariciye Vekâleti 
misafirini ecnebiye tahsisatı olmak üzere onbin 
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lira talebetmiş, Muvazenei Maliye Encümeni se-
kizbin lira vermiş. Fakat bunun mukabilinin ne 
olduğunu biliyor musunuz? Meselâ bu paranın 
içinde Rusya'nın ve Afganistan'ın nezdimizde 
olan sefarethanelerinin kirası var. Buna muka
bil o devletler de bizim sefarethanelerimizin ki
rasını veriyorlar. Yalnız Moskova'daki sefaret
hanemizin kirası bugünkü kambiyo üzerinden 
yirmibeş bin liradır. Muvazenei Maliye Encü
meni bunun ikibin lirasını ondan kırpmıştır. 
Birtakım ufak tefek memuriyetleri ilga ediyor
lar. Maaşları kesiyorlar. Bendeniz bunun üzeri
ne elimi vicdanım üzerine koyarak Hariciye Ve
kili Paşa Hazretlerinden sorarım. Devletin bunca 
muazzam işleri, Devletin hukuku hariciyesini, 
halledilmemiş mesailini bir milyon üçyüzbin lira 
ile halledecekler mi? Kezalik Muvazenei Maliye 
Encümenine de soruyorum. Bu kadar para ile 
bu işi görebilecek miyiz, şu otuzdört bin lira 
gibi bir parayı nasıl oluyor da kesiyor? Biz 
umuru hariciyemizi hakkı saltanatımızın harice 
taallûk eden işlerini gördürmemek mi istiyoruz, 
nedir bu cimrilik? 

EMİN B. (Eskişehir) — Bendeniz Celâl Nuri 
Beyin aksine, Celâl Nuri Beyin bayağı gördüğü 
tabakanın çok iyi vazife gördüğünü söylemek 
isterim. 

CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Estağfurul
lah öyle söylemedim, iftira etmeyin. (Zaten söy-
liyemezler sesleri) 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendiler memleke
tin müdafaasını temin ettikten sonra memleket
teki iktisadiyata sıra gelir. Bütün devletler, 
hattâ muharebeler binnetice iktisadiyat üzerine 
müesses olduğuna nazaran sefirlerimizin, şehben
derlerimizin de bu vazife ile alâkadar olması 
icabeder. Bendeniz sefirlerimizi maalesef şöyle 
görüyorum. Müdafaai memlekete müteallik şey
lerden haberdar olmuyor, ilânı harb oluyor.Ha-
berdar olmuyor, işitmiyorlar. (Kim sesleri) se
firlerimiz, şimdiye kadar olduğu gibi ilânı harb 
oluyor. Trabulusgarp muharebesi oldu. Yirmi 
sene evvel Pontus teşkilâtı yapılıyor, haberimiz 
olmuyor. 

MUSTAFA B. (izmit) — O dâhildir.? 
EMİN B. (Devamla) — Müsaade ediniz 

efendim. Ben söyliyeceğim şaşırtmayın. Hattâ 
geçende bir sefirimiz gidiyordu. Kendisine de
dim ki biraz alâkadar oldanız, meselâ istanbul'

da her hangi bir sefir tebaasından birisine ufak 
bir şey olursa ilânı harbe kadar ileri gidiyor. 
Tebaamızın zararı için siz biraz alâkadar olsanız 
ve bizi haberdar etseniz, memleketin iktisadi
yatı ticareti hakkında ne tertibediliyor ve bi
zim burada ne gibi tertibat almamız lâzımge-
lir diye kendisinden rica etmiştim, isttiffaf et
ti. Âdeta kendisime fena bir şey söylüyormu-
şuım gibi beyefendi hazretlerinin şerefine ya
kışmaz gibi bendenizi istihfaf etti. Şimdi efen
dim, görüyoruz ki devletimiz eski devlet değil
dir. Yaşamaya azmetmiş ve yaşamak adımları-
nı atıyor ve Avrupa da bunun farkındadır. Bi
naenaleyh biz hakikaten yaşamayı göstermek 
istediğimiz halde bu sefirleri bu kanaatte bu 
şekilde gönderirsek bize bunlar yine eski zihni
yette eski insanlardır diyeceklerdir. Bu sefir
lere bir mektep mi açacağız? Frenkçe staj mı 
derler ne ise bunları buraya çağıralım. Bunla
ra diyelim ki vazifeniz budur. Memlekette ilânı 
harb yapılmadan evvel aleyhimizde yapılan 
tertibatı siyasiyeden haberdar olacaksınız. Ha
beriniz olmazsa cezanız budur. (Alkışlar) 
Memleketimizin iktisadiyatına tesir edecek her 
hangi bir teşebbüsattan bizi haberdar edecek
siniz ve bunu da Ankara'da okuyacaksınız. 
Eğer boyla kabiliyetli ve hakikaten faidesi 
olacak teşkilât olmıyacaksa bendeniz lâğvede
lim diyorum. (Hayır, hayır sesleri) 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Emin 
Bey galiba ilk sefir olmak istiyor. 

EMİN B. (Devamla) — Efendim, bugün
lerde yeni bir tertibat görüyoruz. Gazeteler
de, Avrupada acaba sefirlerimiz bu bapta Baş
vekil ve Hariciye Vekili Paşa Hazretlerini ten
vir buyurdular mı? Bu bapta şahsan tenevvür 
etmek ihtiyacındayım. Adaları alıp veriyorlar. 
Bâzı devletler çıkıp hedefimiz Şarktır diyor
lar. Bunlar ne mâna ifade ediyor? (Bravo ses
leri) 

HALİL B. (Zonguldak) — Bravo, aferin 
Emin Bey. 

EMİN B. (Devamla) Teşekkür ederim. El-
yevm bizim dostluğutamzu kalbul eden ve Lo
zan'da yaptığımız muahedeyi imza eden devlet
ler halâ eski gaddar zihiniyette mi? Yoksa biz 
mı aldanıyoruz. Âdeta ken'di kendime sevıini-
yordüm, on, on beş isene istirahat edeceğiz. Çif
timizle, çubuğumuzla uğraşacağız diye, faıkat 
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bugünlerde şahsan endişeye düşmüşümdür. 
Haflsikaiten devletimiz birçok buhranlar içinde 
idi. Tabiî bir hedefimiz olamazdı. Acaba bu va-
ziyettle biz münferit yaşıyacak mıyız, yoksa her 
naniği bir şekilde bir zümre ile hareket etmek 
mi lazım? (Bravo sesleri) Rendeniiızce bunu 
bilmek zamanıdır ve bu fırsat geçmek üzere
dir. Zannediyorum bir inkılâp yaptık. Az değil, 
islâmiyeti kaldırıyorlar diye aleyhimizde bir 
sürü propaganda var. Hattâ Hükümet dâhlin-
ıde bu vazifeyi lâyıikı veçhile tenvir edememiş-
tir. Acaba hariçte âlemi islâmı galatı rüyet-
ten ikaz etmek lâzım değil midir? Bunu gör
mek istiyorum ve bunu da büyük bir mesele 
olarak görüyorum. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Allah habı gaf
letten dkaz eyliye. 

EMİN B. (Devamla) — Ben eski Osmanlı 
imparatorluğundan başlıyarak halen sefirleri
mizin aldığı paraya acıyorum. Binaenaleyh Ha
riciye Vekilinden rica ederim. Allaıh rızası için 
bunları ıslah (edelim; sefir ne demek, vazifesi 
ne demek? Onları öğretelim. Devlete hizmet 
edecek bir ihale getirelim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efen
dim umuru hariciyemize taallûk eden bâzı 
kıylükal hâ'diisat hakkında Muhterem Hariciye 
Veküimizden bir kaç sual slorarak, tenevvür 
etmek istiyorum. Evvelâ EsaJd Efendi arkada
şımız mezalimden bahsettiler. Bu mezalimden 
bahse lüzum yok. Esasen bu mezalim elyevm 
caridir. Geçenlerde yine sual takririyle sor
duğum veçhile elyevm Yunanistan'da devam 
etmekte bulunan bu mezalim durdurulmıyacak 
mıdır? Saniyen yine bu mesele halkkında bir 
defa mükaJbelei bümıisilden baJbsetmiiştim. Fa
kat Yumanihların sene başımda Selânüktte mezar
larımızı açarak, islâm mezarlarını açarak bin
lerce meftayı çıkarıp kefenlerini soyarak fecayi 
ika ettiler. Kavmi nleciip Türk bu gibi adiliğe 
tenezzül etmez ve bu bir nevi adiliktir. 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Yaparsa 
diriye yapar, ölülere tenezzül etmez. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Bende
niz Yunanlıların yaptığı gibi ölülerini mezar
dan çıkaralım veyahut kadınlarının ırzına te
cavüz edelim veyahut fiilî sirkati irtikâbe&e-
lim tarzında mukabelei bilmisil yapılsın demi
yorum. Milletim bundan münezzehtir. Bendeniz 

bunu teklif etmiyorum ve edemem. Teklifim, 
nasıl bütün Makedonya'da tatbik ediliyorsa 
bizde de rica ederim, istanbul'da, onun yaptığı 
gibi Rum ağniyasının evine beşer, onar muha
cirlerimizi koyalım. Benim istediğim budur ve 
gayet amelî bir tekliftir. 

Efendim ikinci sualim italyan Başvekili ge
çenlerde iradeıttiği bir nutukta hakikaten naza
rımız Sarkıtadır demiştir ve bunu mütaakıp 
evrakı havadiste görüyorum ve görüyorsunuz 
M sakıt Halife İtalya'ya davet ediliyor. Bunu 
mütaakıp sıâflat Halife bir beyanname neşjret-
mişjtir. Acaba nazanlmız Şark'taldır. Cümlesi 
bunların n'etayicinden midir, değil midir? Bu
nunla hiçbir alâkası yoksa nazarımız Şark'ta-
dır demek hissi nazaıtmıidır. Değil midir? Su
alimin biri de budur. Bunu öğrenmek istiyo
rum. 

Üçüncü sual, efendiler bütün gazetelerde 
velvelelerle okuduğumuz bir mesele vardır, in
gilizler Bahrisefitte büyük bir manevra yapı
yorlar. Bu manevranın bize dahil tesiri var 
mıdır, yok mudur? Dördüncü sualim, pek ta
zedir. Beyefendiler gazetelerde Adana hudu
dunda, Fransız kuvevtleri, Ermeniler, Fransız 
askerleri ve Çerkezler iki köyümüzü yakmış
lardır ve müsademe şaaJtlerce devam etmiştir. 
Bu mesele hakkında da Hariciye Vekili Muhte
reminin biızi tenvir buyurmasını rica ediyorum. 
(Dahiliye mi sesleri) Hariciye VeOrili Beyefen
di. Çünkü beyefendiler, bu şekavet meselesi de
ğil, izaîLei Şekavet Kanunu bunda cari olmaz. 
Fransız kuvvetleri hücum ediyor, 

Yine son bir sualim de; geçenlerde yine 
bir sual takririyle istirham etmiştim. Seüânik-
te'ki şehbenderimiz Yunan Jandarması tara
fından tahkire uğramış dayak mı yemiştir? El
bisesi mi yırtılmıştır, ne olmuştur velhasıl ağır 
bir tahkire uğramıştır ve yine istihbaratımıza 
nazaran Hükümetlimiz bu bapta tahkikatı se
naya tevessül etmiştir. Acaba bu tahkikat ne
ticesi ne olmuştur ve mesele halledilmiş mi
dir? Lütfen bu suallerime cevap vermesini 
Muhterem Hariciye Vekilimizden istirham edi
yorum. 

HALİD B. (Kastamamı) — Muhterem ar
kadaşlar, arkadaşlarım gerçi Musul meselesin
den bahsetitler. Fakat bendeniz Musul'un iş
gali esnasında Erkânı Harbiye Reisi olarak 

— 749 — 



î : 16 19 . 3 . 1340 C : 2 

orada bulunduğum için bu meselenin ehemmi
yetini bir daha nazarı dikkati âlinize arz ede
ceğim. Musul'u İngilizler işgal ettiği zaman 
mütareke olmuştu. Hatırımda kaldığıma güre 
tarihi 15 Teşrinisani idi ve mütarekenin ilânın
da ingilizler Musul'un altmış kilometre belki 
daha fazla Cenubunda idiler. Binaenaleyh iş
gal, mütarekeden sonra olmuştur. Musul'un 
işgali bilâmüsaade ve ingiliz kuvvetlerinin Mu
sul'a doğru yürümeleri ve Musul'a girmeleriyle 
vâki olmuştur. O zaman bittabi Anadolu Hü
kümeti milliyesi yoktu. Tabiî istanbul ile mu
habere ediliyordu. Zannediyorum izzet Paşa 
Kabinesi idi. ingilizlerin tazyikiyle istanbul 
Hükümeti emir verdi ve mütarekeden sonra 
bir antatla Musul ingilizlere bilmüzakere tes
lim edildi. Binaenaleyh bu mesele müzakere 
edilirken Başvekil Hariciye Vekili Paşa Hazret
lerinden çok rica ederim bu noktayı ingilizle
rin nazarı dikkatlerine vaz'etsinler. Bizim hak
kı sarihimiızdir. Bir kere Musul'a mütarekeden 
sonra gelmişlerdir. O müzakere esnasında in
gilizlerin ısrar ettikleri nokta şudur ve zanne
diyorum mütarekenamenin yedinci maddesidir. 
Onda diyordu ki «Düveli itdiâfiye mühim gör
dükleri sevkulceyş nıkatını işgal etmek hak
kını haizdirler». Onlar da bu maddeye istina
den Musul'u iran'a karşı, Şarka karşı mühim 
gördüklerini iddia ederek işgal ediyoruz dedi
ler. Fakat bilâhara bütün Musul vilâyeti hudu
dunu aldılar ve hattâ metalipleri çok büyük idi. 
O zaman Irak Başkumandanı General Kasel ve 
Ceneral Faşo ve daha bâzı vezat vardı ve Irak 
Hâkimi siyasisi de mevcuttu. Biz müzakere 
ederken arkadaşlar - ehemmiyeti olur diye arz 
ediyorum - (bize bir harita verdiler. Dediler 
ki Müttefikiniz olan Almanların 1919 da yaz
mış oldukları bir kitaba melfuf bir harita var
dır. O haritada çünkü yine mütarekede bir mad
de vardı, diyordu ki Irak'ta Hicaz'da, Yemen'-
de ve Elcezire'de olan muhafız kıtaatı teslim 
edilecektir. Bu maddeden istifade ederek di
yorlardı ki «bu hudut dâhilinde ne kadar kuv
vetiniz varsa eslihasını, toplarını vererek çeki
lecektir» Elcezire'nin hududu da bu haritada 
Fıratm, Diclenin membaına kadar geliyordu. 
Binaenaleyh - bunu netice alarak arz edece
ğim - bilâhara uzun müzakerelerden sonra biz 
tabiî orduyu tamamen çektik ve bu esnada ta
biî topumuzu, tüfeğimizi kurtardık. Onların bu 

iddialarını kabul etmedik ve yalnız Musul Vi
lâyetinin o zamanki hududiyle iktifa ettik M 
Şimalen (Zalho) hudududur. Cenupta da de-
mirkapı hudududur. 

NECİB B. (Mardin) — Cizreye kadar. 

HALİD B. (Devamla) — Evet Cizre bizde, 
Zaho onlarda kaldı ve şimdiye kadar bu va
ziyet muhafaza edildi, Binaenaleyh arkadaş
lar, şu mâruzâtım gösterir ki, esasen ingilizler 
mütarekeden sonra haksız olarak Musul'u işgal 
etmişlerdir. Sonra tabiatın ve arazinin vaziye
tine bakarsak, demin Feridun Fikri Bey arka
daşımız söylediler, Cebeli Hımrm Irak'ın hu
dududur. Malûmuâliniz arkadaşlar Irak sıcak
tır. Ve oralarda hurma çok yetişir, Basra'dan 
itibaren, fakat Cebeli Himrinin biraz Cenu
bunda Tikrit vardır ki nahiye merkezidir. Tik
rit ̂ te tek bir hurma ağacı vardır. Onun şima
linde tek bir hurma ağacı yoktur. Tabiat ta
mamen değişir, Musul vilâyeti Irak'a tabi de
ğildir. Musul vilâyeti Irak'a merbut değildir. 
Kürdistan'dan ma duttur, onun için bir hur
ma ağacı bile halkın dilimdedir. Tikrit'te Irak'a 
aittir. Cebeli Himrin Kürdistan'ın Cenup hu
dududur. Binaenaleyh bugün Cebeli Himrinin 
üstünde ısrar etmelidir ve Musul Behemehal biz 
de kalmalıdır. Eğer arkadaşlar Musul bizde 
kalmazsa, demin arz ettiğim gibi bize ta o za
man vermiş oldukları haritadan çok mâma çı
kar ve sonra bugün ingiltere'de bir Amele Par
tisi başa geçti. Fakat maalesef buna rağmen 
ingiltere havai filosunu tezyit için 2,5 milyon 
İngiliz lirası kabul ettiklerini gazetelerde gö
rüyoruz ve bütün mevcudolan havai kuvvetten 
sekiz filosu Irak'tadır. Demek ki tezyidedeceği 
bu havai filoyu Irakla koyacaktır. Irakı tahli
ye etmemeleri muhtemeldir. Bugün eski emel
leri olan Musul'u alırlarsa ve keza biz Diyar-
bekir'e geldikten sonra Diyarbekirli olan arka
daşlar bilirler ki, ingilizler Şeyh Mahmud'a 
ilânı istiklâl ettirdiler. Irak'a da Binbaşı Noil 
ismimde birisini, Şeyh Mahmud'un bir adamı 
yanımda olarak, Kürdistan'ı, bizden ayırmak 
için Diyarbekir ve havalisine kadar bir propa
ganda için gönderdiler ve yaptılar. Onun için 
Musul'un ve bilhassa Şimali Musul'un Kürdis-
tan üzerinde çok ehemmiyeti vardır. Onun için 
çok rica ediyorum. Hükümet Musul meselesin
de son derece ısrar etsin ve bütün millet bu 
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meselede arkasındadır ve bendenizce Musul me
selesi İstanbul meselesi kadar mühimdir. Onun 
dçin bendenizin şimdiye kadar gördüğüm; Mu
sul meselesine lâyık olduğu kadar ehemmiyet 
verilmemiştir. Onun için çak rica ederim, Hü
kümet Musul meselesini pek durbinâne takibet-
sin ve fevkalâde ehemmiyet versin. Diğerlerini 
arkadaşlar söylediler. 

SABRİ B. (Saruhan) — Efendim, Heyeti 
Muhteremeye arz edeceğim mevaddin hemen 
ekseriyetine bendenize takaddüm eden arka
daşlar temas ettiler, (işitmiyoruz sesleri) Efen
dim arz etmek istediğim şu ki mevzuubahsetmek 
istediğim mesailin ekserisini bendenizden evvel 
söz söyliyen arkadaşlarımız mevzuubahsettiler. 
Fakat bendeniz de muhtasar olmak üzere bir 
kaç kelime ilâve etmek isterim. Malûmu ihsanı
mız bugün harici mesaıilde İM noktayı nazarı iti
bara almak lâzımdır. Birisi mazinin tevlidettd-
ği mesail ki, Musul düyunu umumiye ve emsali 
mesail gerek bu mesailin derece! ehemmiyeti 
ve gerekse diğer mebus arkadaşlarımızın tasvir 
ettiği mesailin ehemmiyeti ve Heyeti Âliyeniz&n 
cümlesinin de malûmu olduğu üzere müstağnü 
arzdır. Fakat ikinci bir mesele daha vardır ki 
o mesele nazarı itibara alınacak olursa teşkilâtı 
hariciyenin, cidden pek mühim olduğunun tas
dik edilmesi icabeder. Malûmu ihsanınız, bugün 
Avrupa ̂ da ve hattâ hâdıisatı ahîre münasebetiy
le dünyanın her yerinde sulhun takarrürü için 
bir muvazeneti ısiyasiyemiz lâzımdır. Biliyorsu
nuz M, Harbi Umumiden evvel Avrupa'da dev
letler iki zümreye inkısam etmişti. Bu züm
relere daima yekdiğerine karşı daima tedarikât-
ta bulunarak Avrupa'nın sulh ve asayişini mu
hafaza edebilirdi. Harbi Umumi muvazeneyi tu
tamadı, Mâl etti. Halbuki âtiye ait sulhun te
sisi için yeniden bir muvazenenin tesisi lâzım
dır ve cereyan eden hâdisata atfı nazar edecek 
olursak görürüz ki, Avrupa'nın haricinde bu
lunan devletler de alâkadar olmak üzere yeni 
bdr muvazene için çalışmaktadır. Harbi Umumi 
ikinci bir mesele daha gösterdi. Harbi Umumi
den evvel sulhun muhafazası için lâzımolan mu
vazenede alelekser büyük devletler nazarı iti
bara alınır. Halbuki Harbi Umumide görülü
yordu ki temini zafer için yalnız büyük dev
letlerin kuvvetleri kâfi değil. Zafer için evvel
ce ihmal edilen küçük devletlerin kuvvetleri
nin de inzimam etmesi lâzımdır. Bu tecrübe ne

ticesi olarak önümüzde teessüs edecek muva-
zenei siyasiyede küçük devletler de dâhil olmak 
üzere bir muvazenenin tesisi icabediyor. Hal
buki bizim bu cereyenlar içerisinde ve dünya
nın almakta olduğu yeni şekilde vaziyetimizin 
ne olduğunu tâyin ve tesbit etmek için bir me
sele! hayatiyedir. Eğer biz başlamak üzere bu
lunan bu cereyanı siyasiyi muntazaman taM-
bedemiyecek olursak âtide maddi, mânevi bir
çok zararlara mâruz kalmaklığımız şüphesiz
dir. Zannederim iki, bunu ispat etmek için uzun 
uzadıya serdi mütalâaya lüzum yoktur. Gayet 
bedihi bdr hakikattir. Bunun için Hariciye Ve
kili Muhtereminden bir temenni ile bir de su
alde bulunacağım. Temennim judur ki: Biz 
teşkilâtı hariciyeyi tesiste geciktik esbabım 
tahlil etmek ilstemem. Belki esbabı zaruriyeden 
teveMdetmişt'ir. Belki değildir. Fakat geoik-
mişizdir. insanlar için daima maziyi bıraka-

, rak âtiden süratle istifadeye çalışmaları en 
mâkul bir harekettir. Bunun için Hariciye Ve
kili Paşa Hazretlerinden istirham ediyorum ki 
teşkilâtı hariciyemizi dakika fevt etmiyerek 
sürati mümküne ile ikmale hasrı himmet bu
yursunlar. ikincisi, arz ettiğim bu esbaptan 
dolayı yani muvazene meselesinden dolayı büt
çede mevcudolan bu teşkilât ile bu maksat te
min olunabilir mi? Tabiî siyaseti hariciyede, 
siyasette malûmatı şâmile ile bu maksat temin 
olunabilir mi? Tabiî siyaseti hariciyede, siya
sette malûmatı şâmile sahibi olmadığım için 
sarih olarak bir fikir, bir mütalâa dermeyan 
edemiyeceğim. Fakat rakamlara bakıyorum ve 
arz ettiğim veçhüzere en küçük devletlerden, 
en büyük devletlere kadar muvazenei siyasi-
yede aynı derecede alâkadar olduklarım gö
rüyorum. Bu rakamlarla, bu mevcudolan sefir
ler adediyle bu meselenin matlup derecede ta-
kibedileeeğinde tereddüt ve iştibahta bulunu
yorum. Bunun için Hariciye Vekili Paşa Haz
retlerinden onu istirham ediyorum ki bu teş
kilât ile bu gayeyi bulmak mümkün müdür? 

İkincisi gayet acı bir meseledir efendiler, 
o mesele de Celâl Nuri Bey arkadaşımız parma
ğım bastı. Tasavvur buyurunuz ki, küçük bir 
devletin menafii siyasiyesini takibetmek için 
koymuş olduğu para bizim umum dünyada me
nafi! siyasiyemizi takip için koyduğumuz para
ya f aiktir. 
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Efendiler sefir iyi intihabedümiş, fena in-
tihabedilmiş bu mesele başkadır, esas başka
dır. Esasın takibinde kullanılacak alâtın şek
li başkadır. Olabilir ki bir sefir fena initihabe-
dilir. Heyeti muhteremeniz takibeder, bulur. O 
sefiri tebdil eder. Sefirin fena intihabedilmesi, 
sefirin intihabı lüzumunu menedemez. Sonra 
bir sefarethaneye malik olmak kâfi değildir. 
Sefarethane demek bir adamın gidip bir bina
da, bir ecnebi memleketin Payitahtında san
dalyede oturması demek değildir. Orada gi
dip iş görmesi çalışması demektir. Efendiler 
bugün hiçbir iş yoktur ki parasaz görülebil-
sin. Bir sefirin iş görebilmesi için istediği ka
dar ehliyet ve liyakati olsun. Onun eline pa
ra vermezseniz onun ehliyet ve liyakatinin 
yüzde altmışından istifade edilemez. Heyeti 
sefaretin şimdiye kadar Avrupa'da gördüğü
müz ahvalini teşrih ve tahlil etmiyeceğim efen
diler. Ben öyle sefarethane gördüm ki zavallı 
müsteşarlar sabahleyin daireye gelir, daire
de kâtip beyleri toplar. Hoş beşten ve biraz 
da dert yandıktan sonra akşam üzeri en ucuz 
lokanta nerede olduğunu düşünerek oraya gi
der. Acaba bu adamlar vazifelerini takdir et
mez adamlar mı Hayır efendim ben gördüm 
ki bunların içerisinde pek ehliyetlileri, pek 
hamiyetlileri ve pek vazifesine merbut olanları 
varda. Ne yapsın ki tahsisatları kâfi değil ki 
vazifesinin icabettirdiği mahallere gitmiş bu
lunsun. Efendiler bu âdi misalidir. Cemiyetle
re devam etmek, kulüplere devam etmek, hari
ci mahrumiyetimizi vazifesini görmek için lâ
zım olan şeylerdir ki biz bir çoğumuz bunu is
tihfaf ile telâkki ederiz. Bunun için bütçenin 
heyeti umumiyesini nazarı itibara alıyorum. 
Hiç bu para ile bizim muhtacolduğumuz va
ziyeti siyasiyemizi temin ettireceğine kaani de
ğilim. Bahusus geciktirmemize sebebolan şey
lerden biri de paradır. Halbuki efendiler dü
şününüz Hâdisata takibedecek olursanız önümüz

de, mühim, mühim cereyanlar var. Meselâ görü
yorsunuz, ingiltere Rusya ile mukarenet peyda 
etmek istiyor ve bu mukarenetin en büyük ce
reyanı Berlin bulunuyor. Halbuki Berlin'de 
bir mümessilimiz yoktur. Siyaseti hariciyemiz 
de, dâhil olmak üzere bizi en ziyade alâkadar 
eden mesele düyunu umumiye meselemizin di
yebileceğim ki membaı, ruhu, Paris olsa ge

rek. Ama mesele mevzuubahsolmaz, o başka, 
efendiler resmen mevzuubahsolur olmaz, bunlar 
hiçbir vakit orada sefirin bulunup, bulunma
masına mâni değildir. Bilâkis meselenin açıla
cağı zamanda her türlü zemini istihsal etmek 
her türlü vakayie vâkıf olmak, Hükümeti ha
berdar etmek, tedabiri lâzimeyi ifa etmek için 
orada mümessili siyasimizin biran evvel bulun
ması lâzımgelir, halbuki yoktur. Onun için 
Hariciye Vekili Paşa Hazretlerinden ricamı 
tekrar ediyorum. Bir kere mevcudolan bütçe 
ile, bahusus tekrar ediyorum efendiler Avru
pa'da teessüs edecek muvazenei siyasiyede ken
di menfaatimizi tâyin ve takdir etmek için en 
küçük bir Hükümet nezdinde ufak bir mümes
sili siyasimiz bulunmak bizim için bir meselei 
siyasiyedir. Ama belki muvazene teessüs edip 
menfaatimiz takarrür ettikten sonra âtide bir
takım devletler nezdinde sefaretler tayyolu-
nabilir. O bahsi ahar, fakat bugün o kanaatte
yim ki en küçük bir Hükümet nezdinde ve mün
hasıran o Hükümete aidolarak iki hükümete 
şâmil olmamak suretiyle birer mümessilimizi 
bulundurmak siyaseti hariciyemiz icabatından-
dır. Bu itibarla bütçeye konulan sefirler ade-
diyle bu vazife temin edilebilecek midir? 

fkincisini arz ettim efendiler, vazifenin gö
rülmesi paraya mütevakkıftır. Kâtiplerden tu
tunuz, en küçük memurdan ta yukarıya kadar 
hepsinin vazifesini ifa edebilmeleri için bulun
dukları muhitte lâzımgelen siyasi memur sıfa-
tiyle yaşayabilmeleri lâzımdır. Acaba bu koy
duğumuz para ile bunlar yapılabilir mi? Buna 
vekâleti aidesi kaani midir? 

Şehbenderlere gelince, ikinci bir temennim 
de şehbenderlere aittir. Vekâletten istirham ede
rim ki, şehbenderlerimizi süratle intihap ve 
izam buyursunlatp. Şehbenderlerin adedi hak
kında bir şey söyliyeceğim. Çünkü şehbender
lerin noksanlığından en ziyade canı yanan be
nim idairei intihabiyemdir. Üzüm, incir hasıla
tı bu sene olamamıştır. Bizim teşkilâtı ticari -
yemiz vücuda gelememiştir. Çünkü bir darbe 
ile mevcut teşkilâtımız yıkünuştır. Bize elini 
uzatacak, yardım edecek, ancak teşkilâtı hari
ciyedir. Her yerde şehbenderler bize derakap 
vaziyeti ticariye hakkında, ihtiyacatı iktisadi
ye hakkında malûmat elde edecek hattâ bize 
vesait temin edip bize derhal bildireceklerdi. 
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Bu kadar felâket görmüş olan bizler o vesait
ten, o malûmattan istifade ederek derdimizin 
bir kısmını tehvin, tahfif edecektik maatteessüf 
buna muvaf ak olamadık. Onun için şehben
derlik teşkilâtı, hayatımız olan iktisadiyatımız 
için fevkalâde lâzımdır. Bunun için ehil ol
mak şartiyle şehbenderlerin intihabedilip sürat
le sevk edilmesini Paşa Hazretlerinden istirham 
ederim. 

NİYAZİ B. (Mersin) — Muhterem arkadaş
larım. Arkadaşlarım hudutlardan, muahedenin 
ademi taıdikınden ve muahedatla vâki olan 
taahhüdatm ademi icarasmdan bahseylediler. 
Arkadaşların vâki olan ifadaü Meclisin ve mil-
letirJdi'r, vâki olan sesleri, Meclisin ve milletin 
ifadesidir. Buna bütün arkadaşlarımız ve bü
tün milletimiz iştirak eder. Yalnız Hükümeti
mizden, siyasette, siyaseti hariciyede vuzuh is
teriz, sarahat isteriz. Katiyet isteriz leyteleal 
ile geçirecek vaktimiz yoktur. Babıâli siyaseti 
iflâs etmiştir. Devletler «taahhüdatımızı ifa 
edeceğiz» diye muhabere ile bizi avutabilirler. 
Fakat Türkler bilhassa yeni teşekkül eden Türk 
Cumhuriyeti artık avutulacak bir Devlet ve 
Hükümet vaziyetinde değildir. (Bravo sesleri) 
Arkadaşımız Esaft Efendi Trakyalda cereyan 
eden hadis atı hikâye ve acıklı bir surette anlat
tılar. Hakikati halde arkadaşlar, Firecik'te, 
Sof ular'da, iskeçe'de müthiş mezalim ika edil
mektedir ve bu mezalimin vasıtai idraiyeısi Yu
nan jandarmalarıdır. Sonra daha şayanı dik
kat olan bir cihet Lozan Muahedenamesiyle ilân 
olunan affı umumi esasını oradaki Türklere bin 
türlü bahaneler ile tatbik etmemişlerdir. Trak
ya'da ve diğer Yunan elimde bulunan dünkü 
Türk illerinde, Türk olan talrihî memleketimiz
de, bu hâdiseler cereyan ettiği gibi diğer ci
hetlerde de -Musul ve Suriye hudutlarında-
bâzı hâdisat cereyan etmektedir. Malûmuâlile-
ridir ki, Musul meselesinin halli için âtiyen 
tarafeyn arasında müzakere esası kabul edil
mişti. Bilmiyorum, bu müzakereye ne zaman 
başlayacaktır? Bu gayritabiî vaziyet ne vakte 
ka'dar devam edecektir? Bilmiyoruz, orada 
statükoyu ihlâl eder ne gibi vaziyetler ihdas 
edilmektedir? Eğer böyle Musul'dan bir me
bus Irak Meclisine gönderilirse Hükümetimiz 
bunun için ne yapmıştır? Eğer efendiler, Mec
lisimize, aramıza dâhil olmak istiyen oranın 

bir mebusu vaırsa niçin aramızda görmüyoruz? 
(Vaıidır sesleri) Bendeniz İstanbul Meclisi Me-
busanında cereyan eden bir hâdiseden malû-
mattanm. O zaman Yemen'den, Musul'dan, 
Adana'dan mebuslar gelmişti ve Millî Meclise 
dâhil olmak istemişlerdi. Fakat Leytellâal ile 
vakit geçirilmişti. Türkiye Büyük Millet Mec
lisi bu siyaseti tanımaz. Millî haklarına çok 
kıskançtır. Efendiler biz Musul'u terk etme
dik ve etmek emel ve gayesinde değiliz. (Alkış
lar) Musul tarihî bir Türk vatanıdılr. Halkı 
tamamiyle Heyeti içtimaiyemize merbut bir 
kütledir. Yahut harsen Türk veya Kürddür. 
Hepsi birdir. (Türk sesldri) bir millet ki müs
tevlilerine karşı isyan ediyor. Bir millet ki on
ların istilâlarını arzu etmiyor, vücutları kendi
sine fazla geliyor. O milletin o memlekete ta
hakkümü hukuku hâzıra ile, medeniyeti hâzıra 
ile ve beşeriyetin bütün esaslariyle gayrikabili 
teliftir. 

Musul'da vaziyet böyle. Diğdr cihetten 
muhterem arkadaşlarımızın izah ettikleri veç
hile Suriye hududunda bâzı hâdisat cereyan 

I ediyor: Efemdiler Ankara îtilâfnamesiyle Lo
zan İtilâfnamesiyle teyidedilen birtakım taah-
hüldat vardır, iskenderun ve Antakya havali
sinde idarei mahsusat tatbik eidilecekti. Bu 
taahhüt bugüne ait değil bu, düne, evvelki gü
ne aittir. Ankara itilâfnamesinLn akdine ait
tir. O günden ve Lozan muahedesinin akdin
den bugüne kadar bu taahhüt ifa edilmemiştir. 
(Unutmuşlar sesleri) Taahhüdatımızı ifa ettik. 
İdarei mahsusayı tatbik ettik 'diyorlar. Rica ede
rim, eğer Türk Milletini, Türk Hükümetini es
ki Babıâli'yi aldattıkları gibi aldatırız zanne-

I diyorlarsa çok aldanıyorlar. Her gün gazete
lerde okuyoruz, işitiyoruz, arazi ve ahaliyi 
bilmek itibariyle adım adım taikibediyolruz. 
Oralarda ne gibi hâdisat cereyan ettiğini eş!ha-
siyle biliyoruz. Efendiler oralardaki Türkler, 

I Musul ̂ daki Türkler, idiğer yerlerdeki Türkler 
böyle mazlum ve mağdur bir vaziyette kalamaz. 
Tülrk Milleti taahhüdatına saJdıktır. Türk Hü
kümeti millî menafiine muzır olmazla berabeır 
imza ettiği taahhüdatı tanımaktadır. Fakat bu 
taahhüdatm aynı veçhile karşımızdan ifasını 
isteriz, öyle ırkdaşlarım boğazlanırken Erme
nilerin ve muhtelif milislerin ve falan devletin 

| askerlerinin, kuvvetinin mazlumu olurken biz 
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burada sükûnetle oturamayız. Bütün milletler
le hüsnü münasebatı idame etmek, muhafaza 
etmek fikrindeyiz. Bu münasebeti iktisadi ve 
siyasi olur. Fakat bütün bu vaziyetler bizim 
münasebatı haliye ve âtiyemizde ve iktisadi mü-
nasebatımıza müessirdir. Bunu cihan bilsin. 
Efendiler Türk Milleti, bugünkü Türk Cumhu
riyeti her şeyden evvel milliyetiperverdir. Kar
deşlerinin, ırkdaşlanmn feryadım uzun müddet 
dinlemek istemez. Onların acıları, aynen bi
zim acılarımızdır. Bunu cihan bilsin. Tekrar 
arz ediyorum. Türk Milleti muahedatına sa
ldıktır. Fakat Türk milHyetperverliğiııin ru
hunu biraz nazarı dikkate almasını o devletler
den, o milletlerden ve onların müdüri olan hü
kümetlerden beklemek bizim en büyük hakkı
mızdır. Türk Milleti sulhperverdir. Fakat 
hakkını müdafaaya muktedirdir. Bunu cihan 
bilsin. 

REtS — Efendim Seyri Sefain bütçesi hak
kında reylerini istimal etmiyen rüfeka varsa 
lütfen istimal buyursunlar. 

(İstihsali ara muamelesi hitam bulmuştur.) 
RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 

Hayır efendim, rey getiriyorum. 
REİS — İstihsali aradan sonra verildiği için 

şayanı kabul olmaz. Simidi Hariciye Vekili Paşa 
Hazretleri cevap verecekler. (Cumartesiye kal
sın sesleri) 

REİS — Faşa Hazretleri vaktin geç olması 
hasebiyle bâzı arkadaşlar Cumartesine tehiri
ni teklif ediyorlar. Ne dersiniz? 

HARİCİYE VEKİLİ İSMET Pş. (Malatya) 
— Pekâlâ. 

REtS — O halde Cumartesi günü Hariciye 
Vekâletinin bütçesine devam olunacaktır. Mü
saade ediniz efendim, celseyi tatil etmedim. 
Vakit kalırsa Matbuat ve Emniyet Sandığı büt
çelerine de başlıyacağız efendim. Yarın ber
mutat ve mukarrer olan ruznamemizle işe baş
lıyacağız. 

Efendim 13410 senesi Ziraat Bankası Bütçe 
Kanunu için verilen reylerin neticesini arz ede
ceğim. Reye iştirak öden azanın adedi 168 ol
duğu için muamele tamamdır. 148 kabul 19 
ret ve 2 müstenkif rey vardır. Binaenaleyh 
Ziraat Bankası bütçesi ve Kanunu ekseriyetle 
kabul edilmiştir. 

Seyri Sefain bütçesi hakkındaki reylerin ne
ticesini arz edeceğim. Reye iştirak eden aza
nın aidedi 137 dır. 136 kabul, bir müstenkif 
vardır. Nisabı ekseriyet hâsıl olamadığımdan 
ikinci defa reye koyacağım. Yarın saat birbu-
çukta içtima edilmek üzere celseyi tatil ediyo
rum. 

Hitamı müzakerat; saat : 7,10 
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1340 semsi Seyıi Safain idaresinin Bütçe Kanunu hakkındaki neticei ara (Nısaibı ekseriyet 
hâsıl olmamıştır) 

Reye iştirak «ödemler : 137 
Kabul edenler : 136 
Müstenkifler : 1 

(Kabul edenler) 

Hilmi B. '(Artvin), 'Mustafa Vehbi B., Be
sim. Atalay B. (Aksaray), Nafiz B., Ali Rıza 
E l , Esad B. (Amasya) Talât B. (Ardahan), 
Hasan B. (Antalya), İhsan B. (Ankara), Faik 
lB., Hüseyin Rıfikı B. (Edime), Recai B., (Faik 
B. (Ordu), Cazım E l , Ziya B., Raif Ef. (Er
zurum), İhsan Hâmid B., İhsan B. (Ergani) 
ıŞükrü IB., (Osımaınzâde Hamdi B., Malımud 
Esad B. (İzmir), Mükerrem B. (İsparta), Sü
leyman iSırrı B. (İstanbul), Emin B., Arif B. 
(Eskişehir), Mustafa B., Hüseyin B. (Elâzk) 
Yahya Kemal B., Ali Ef. (Urfa), Saffet B., 
Mustafa B. (İzmit), Refet B. (Bursa), Hüse
yin Baki B. (Burdur), ıSalih B. (Bozok), I>r. 
Emin Oemal B., Falih Rıfkı B. (Bolu), Şükrü 
B., Mehmed B. (Biga), Cemil B. '(Tekirdağ), 
Mustafa B. (Tokad), .Süleyman Necmi B., Ta
lât B., Cavid Pş. (löanik), Dr. Mustafa B., İs
mail Kemal IB., Ferid B. (Çorum), Nazmi B. 
(Hakkâri), Feridun. Fikri B. '(Dersim), Hay
dar Rüşdü B., Mazhar Müfid B., Dr. Kâzını 
B., Yusuf B. (Denizli), Zülfü B. Şeref B.., Meh-
med İB. (Diyarbekir), Fuad Ali B., Fuad B. 
(Rize), Halil B., Yusuf Ziya B. (Zonguldak), 
Mahmud E l , Halil Hulki Ef. (iSiirt), Rasim 
B., Ömer Şevki B., Halis ITurgud B., Ziya B. 

(iSivas), IMahmud B. (ISiverek).r Süleyman 
'Sırrı Ef., Hasan B., Abdullah B., Ahmed Muh
tar B. (Trabzon), Kılıç Ali B., Ali Cenani B. 
(Gaziantep), Mehmed Cavid B., Kâzım Pş., Ah
med iSüreyya B., Haydar Âdil B., Hulusi B. 
Mehmed Vehbi B., Ali ıSuuri B. (Karesi), İs
mail B. (Karahisarı Şarki), Musa Kâzım B., 
İzzet Ulvi B., Ruşen Eşref B. (Karahisarı Sa-
hib), Hasan Fehmi E l , Halid B., Ali Rıza B., 
Mehmed 'Fuad İB. ı(Kastamonu), Ali Şada B., 
Ali iSaip B. (Kozan), Refik B., Eyüp Sabri E l , 
Hacı Bekir E l , Kâzım Hüsnü B., Naim Hazım 
Ef. (Konya), Yahya Galib B. (Kırşehir), Dr. 
Halid B., Nuh Naci B. (Kayseri), Celâl Nuri 
IB. (Gelibolu), Hasan Fehmi B., Veysel Rıza 
ıB., Zekeriya IB. (Gümüşane), Mustafa Abdül-
halik B., Ziya B., Talât B., Rifat B. (Kângırı), 
Mehmed Nuri OB., Ragıp B., Ahmed Ferid B., 
Receb B. (Kütahya), Hakkı Tarik B., Hacim 
Muhiddin B., Şevket Ef., Kâzım B. (Giresun), 
Abdülgani B., Abdülrezzak B., Yakup Kadri 
B., Devıriş B. (Mardin), Besim B., Niyazi B. 
(Mersin), Hacı Mehmed Ef., Mithad B. (Ma-
raş), Dr. Hilmi B., İsmet Pş., Reşid Ağa (Ma
latya Yunus Nâdi B., Esad Ef. (Menteşe), İs
met B., Galip B., Ebübekir Hazım B. (Niğde) 
İbrahim (B., Münip B. (Van) 

(Müstenkif) 
RızaB. (Muş) 
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Türk Şairi Abdüljhak Hâmid Beye kaydı hayat şartiyte hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi 
hakkındaki Kanunun netice ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

(Kabul edenler) 

: 150 
: 132 
• 16 
: 2 

Hilmi B. (Artvin), Safa B. (Adana), M u s 
tafa Vehbi B. (Aksaray), Esad B., Nafiz B., Rı
za B. (Amasya), Murad B., Hasan B., Ahmed 
Saki B. (Antalya), İhsan B., Şakir B. (Ankara) 
Hüseyiin Rıfkı B., Faik !B. (Edirne), Faik Be., 
Recai B. (Ordu), Sabit B. (Erzincan), Rüşdu 
Pş. (Erzurum), Halil B., Rasim B., İbrahim B. 
(Ertuğrul), ihsan Hâmid B., Kâzım, Vehbi B. 
(Ergani), Şükrü B., Rahmi B., Osmanzade Ham
dı B. (izmir), Hafız ibrahim Ef., Hüseyin Hüs
nü Ef., Mükerrem B. (İsparta), Fethi B., Süley
man Sırr B. (istanbul), Abdullah Azmi Ef., 
Emin B., Arif. (Eskişehir), Muhiddan B., Mus
tafa B., Hüseyin B. (Elâziz), Ali Ef., Şeyh Saf-
vet Ef., Yahya Kemal B. (Urfa), Dr. Tevfik B. 
(îçal), Mustafa B., ibrahim B. (izmit), Şefik 
B. (Beyazid), Refet B., Mustafa Fehmi Ef. 
(Bursa), Hüseyin Faik B. Burdur), Salih B., 
Hamdı B. (Bozok), Dr. Em,in B., Cem,al B. (Bo
lu), Şükrü B., Mehmed B. (Biga), Cemlil B. 
(Tekirdağ), Şakir B. (Çatalca) Dr. Mustafa B., 
Münir B., Ferid B., ismet B. (Çorum,), Feridun 
Fikri B., Ahmed Şükrü B. (Dersim), Yusuf B., 
Mazhar Müfid B., Haydar B., Necib Ali B. (De
nizli), Mehmed B., Feyzi B., ZülfüB. (Diyarbe-

kir) , AliB., Rauf B., Fuad B. (Rize), Halil B. 
(Zonguldak), Mahmud B., Halil Hulki Ef. (Si
irt) , Muammer B., Rasim B., Ziya B., Halis 
Turgut B. (Sivas), Kadri Ahmed B. (Siverek), 
Neibizade Hamdi B., Rahmi B., Şefik B., Hasan 
B., Ahmed Muhtar B. (Trabzon), Hafız Şahin 
Ef., Kılıç Ali B., Ali Cenanı B. (Gaziantep), 
Ömer Ef. (Kars), Kâzım/ Pş., Ali Şuuri B., Meh
med Cavid B., Haydar Âdil B., Osman Niyazi 
B., Hulusi B., Mehmed Vehbi B., Ahm;ed Sürey
ya B. (Karesi), ismail B. (Karahisari. Şarki), 
izzet Ulvi B. (Karahisari Sahib), Ali Rıza B., 
Veled Çelebi Ef., Mehmed Fuad B., Halid B., 
Necmjeddin B. (Kastamonu), Ali Saip B. (Ko
zan), Naim, Hazım; Ef. (Konya), Ahmed Hil-
m|i B., Nuh Naci B., Sabit B. (Kayseri), Celâl 
Nuri B. (Gelibolu), Zeki B. (Gümüşane), Rifat 
B., Ziya B., Talât B. (Kângırı), Şeyh iSeyfi Ef., 
Ragıp B., Nuri B. (Kütahya), Musa Kâzım B., 
Hakkı Tarik B., Hacim Muhiddin B., Şevket 
B. (Giresun), Abdürrezzak B., Derviş B., Ne-
eip B. (Mardin), Besim B., Niyazi B. (Mersin), 
Dr. Hilmli B. (Malatya), Yunus Nâdi B. (Men
teşe), Osman Kadri B. (Muş), Atâ B., Galip B., 
B., Münip B. (Van). 
Ebubekir Hazım B. (Niğde), ibrahim B., Hakkı 

(Reddedenler) 
Ahmed iffet B. (Ertuğrul), Cazıf Ef., Ziya 

B. (Erzurum,), Naci B. (Elâziz), ihsan B. (Er
gani), Mustafa B. (Tokad), Cavid Pş. (Canik), 
Yusuf Ziya B. (Zonguldak), Mahmud B. (Si

verek), Kemal B. (Saruhan), Mustafa Feyzi Ef., 
Eyüp Sabri Ef. (Konya), Mahbup Ef., Yahya 
Galip B. (Kırşehir), Hacı Bedlir Ağa (Malatya), 
Hacı Mehmed Ef. (Maraş). 

(Müstenkifler) 

/Besim Atalay B. (Aksaray), 
B. (Gümüşane). 

Veysel Rıza 
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1340 senesi Ziraat Baıikası Bütçe Kanununun neticei arası 
(Kanun Kabul edilmiştir) 

Uıeye iştirak edenler : 168 
Kabul edenler : 148 
Reddedenler : 19 
Müstenkifler : 1 

(Kabul edenler) 

Hilmi IB. (Artvin), Talât B. (Ardahan), 
Safa B. (Adana), IBesinı Atalay B., Mustafa 
Vehbi B. (Aksaray), ıFsad ıB., Ali Rıza İEf., 
Nafiz IB. (Amasya), Hasan B. (Antalya), Şa
kır IB., İhsan B. (Ankara), (Hüseyin Rıfkı B., 
Faik IB. '(Edirne), IFaik B., ıHanıdi IB., Recai B. 
(Ordu), ıZiya B., Cazımı iEf. (lErzurum), Rasim 
B., Dr. Fikret B., İbrahim B. (Ertuğrul), İh
san IB., Kâzım Vehbi B., İhsan Hâımid B. (Er
gani), (Rahmi ÖB., Şükrü B., Osmaınzâde Hamdi 
B., 'Mahmud lEsad IB. (İzmir), Mükerrem B., 
Hafız İbrahim E l , IHüseyin Hüsnü İEf. (İspar
ta) , Fethi IB., Süleyman ISırrı B. (İstanbul), 
lEmin IB. (Eskişehir), Naci IB., Hüseyin 33., Mus
tafa B. <(ıElâziz), Yahya Kemal B., Ali 'Ef, (Ur-
fa), IDr. Tevfik B. '(İçel), Süreyya B., Mus
tafa İB., (Saffet B. '(İzmit), Osman Nuri B., 
Refet ıB., Neoati B. (Bursa), Hüseyin Baki B. 
(Burdur), Salih B. (IBozok), lEmin Cemal B., 
Falih Rıfkı B. ı(Bolu), Şükrü B., Mehmed B. 
(Biga), Cemil B. '(Tekirdağ), Mustafa B. (To-
kad), İsmail Kemal B., IDr. (Mustafa B., Mü
nir B., Ferid B., İsmet B. > (Çorum), Talât B., 
Süleyman Necini IB. ı(Canik), İhsan B. .(Cebe
libereket), Ahmed Şükrü B., Feridun Fikri 
B. (Dersim), Necip Ali (B., Haydar Rüşdü B., 
•Miazhar Müfid B., (Dr. Kâzım B. ;(Denizli), 
Feyzi B., Zülfü B., Şeref B., Mehmed B. <Di-
yarbekir), Fuad B. (Rize), Halil B., Yusuf Zi

ya B. (Zonguldak), (Halil ıHulki E l , Mahmud 
B. (Siirt), 'Muammer B., Ziya B., Ömer Şevki 
B., Halis Turgud B., Rahmi B., Rasim B. (Si
vas), Kadri Ahmed B. (Siverek), Mehmed Sab-
ri B., Kemal B. '(Saruhan), Süleyman Sırrı Ef., 
Nebizâde IHamdi B., Şefik B., Abdullah B., Rah
mi B., Ahmed Muhtar B. '(Trabzon), Kılıç Ali 
B., Ali Ceınani B. (Gaziantep), Dr. Fuad B. 
(Kırkkilise), İMehımed Cavid B., Ali ISuuri B., 
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1340 senesi Seyri ıSelain idaresi Bütçesi 
Türkiye Cumhuriyeti j 

Başvekâlet Ankara 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti • 

Karar : 146 13 . 1 . 1340 
Aded : 6/183 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Türkiye Seyri Sefam İdaresinin 1340 senesi Bütçesine mütedair olup Müdafaai Milliye Vekâ
leti Celilesinoe bittanzim İcra Vekilleri Heyetinin 13 . 1 . 1340 tarihli içtimaında Meclisi Âliye 
arzı takarrür eden lâyihai kanuniye bu baptaki bütçe ve esbabı mucibe ile leffen takdim kılınmış
tır. Muktezasınm ifasına müsaadei Riyasethenahi terini istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

1340 senesi varidat bütçesi esbabı mucibesi 

1340 sendi maliyesine aidolarak tanzim kılınan varidat bütçesi idarece senei mezkûrede icra 
edilecek seferler ve hidemat ve senei sabık varidatının vasatisi nazarı dikkate alınmak suretiyle altı 
fasıl üzerine tertibedikniş ve yekûnu umumisi dört milyon dörtyüz sekseaıdokuz bin liraya baliğ ol
muştur. 

Birinci fasıl 

Sevahili haide hasılatı namiyle beş maddeyi muhtevi olup birinci maddede muharrer Trabzon 
hattına haftada birer seferden senede icra kılma cak elliiki seferin beher seferi oribeş bin liradan 
ve varidatı muhammıiniyesi yüzseksen bim lira ile beş günde bir doğru posta olarak bir senede icra 
kılınacak yirmialtı seferin beherinden onbin liradan ikiyüz altmışbin 'lira ki ceman bir milyon 
kırkbin lira konulmuştur ki mubayaa "aranacak birinci sınıf vapurlar ve mevcut birinci sınıf ge
milerle icra kılınması mutasavver olan hattı mezkûr seferlerinin bu miktar varidat temin ede
ceğine cereyanı muamele itibariyle kanaat hâsıl edilmiştir. 

İkinci madde ı Bartın hattına haftada birer seferden icra kılınacak elMiki seferin beher ısef eri 
ikifhin beşyüz liradan bir senede yüzotuzbin lira ve Ereğli havzasından kömür nakline tahsis kı
lınacak sefainden yirmi seferde ikişeryüz liradan dotbin lira ki ceman yüzotuz dörtbin lira varidat 
temini emsaline kıyasen memul bulunmuş olmakla bu miktar vaz'olunımuştur. 

Üçüncü madde : İzmir - Mersin hattıı : İşbu hat, biri Dersaadet - İzmir - Mersin, ikincisi 
Dersaadet - İzmir ekspres, üçüncüsü Edremit - Ayvalık - İzmir, dördüncüsü İzmir - Antalya 
beyninde posta yapmak üzere dört kısımdan mü rekkebolarak Dersaadet - İzmir - Mersin hattı 
haftada birer seferden bir senede icra kılınacak elliiki seferin beherinden laltıbin liradan üçyüz 
onifcibin Kira ve Dersaadet - İzmir ekspres seferleri keza haftada birer seferden bir senede icra kılı
nacak elliiki seferin beherinden dörtbin liradan ikiyüz sekizbin lira ve Edremit - Ayvalık - İzmir 
beyninde keza haftada bir seferden bir senede icra kılınacak ekli iki Seferin beherinden üçbin li
radan yüzelli altıbin ve İzmir - Antalya beyninde keza haftada bir seferden bir senede icra kılına
cak elliiki seferin beherinden ilkibin beşyüz liradan yüzotuzbin lira ki dört kısımdan ibaret olan 
İzmir • Mersin hattından bir senede sekizyüz altıbin lira varidat tahmin ve terkim kılınmıştır. 

Mubayaası mutasavver gemiler ile hattı mezkûrun mâruz seferlerinin muntazaman icrası ve 
varidatı muhamminenin istihsal edilebileceği memul bulunmuştur. 
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Dördüncü madde : Yunanistan'la mübadelei. ahali muamelâtının bir kısmı mühimmi bin üç-
yüz kırk senesi zarfında vâki olacağına göre işhu maddede mevzu yüz elli bin lira muhaci
rin nakliyatı ücuratının istihsali de memuldur. 

Beşinci madde : Hudut ve esfarı muntazama haricinde zuhurat olarak icra kılınacak sefer
ler ile buğday ve kömür ve saire nakliyatından keza yüz hin liranın temin edileceği memul 
bulunmuş 'olmakla işbu maddeye hu miktar vaz ve terkim kılınmıştır. 

ikinci fasıl 
Marmara havzasını teşkil elden ikinci fasıl beş maddeden ibaret olup birinci maddedeki Mu

danya hattına vasati olarak haftada dört seferden bir senede icra kılınacak iki yüz sekiz 
seferin beherinden bin liradan iki yüz sekiz hin ve Bandırma hattına haftada iki seferden 
bir senelik yüz dört seferin beherinden hin beş yüz liradan yüz elli altı bin ve Karabiga hat
tına yeni vapurlar nazarı dikkate alınmak ve hattı mezkûr ihtiyacı tamamen temin ve bütün iske
lelere uğratılmak üziere haftada iki seferden bir senede icra kılınacak yüz dört seferin beherin
den iki hin liradan iki yüz sekiz hin ve İzmit hattına haftada üç seferden bir 'senelik yüz elli 
altı seferin beherinden altı yüz liradan doksan üç hin a'ltı yüz lira Ve Silivri - Ereğli hattına: 
haftada iki şeflerden bir senelik yüz dört seferin beıherinden üç yüz İradan otuz iki bin dört lira 
varidat temini senei haliye varidatına nazaran tahmin edildiği cihetle bu miktar konulmuştur. 

Üçüncü fasıl 
Sevalhili mütecaviride senei âtiyede yeniden küşjadı me'mul bulunan Ayastafonus hattından 

muhammin seksen bin lira ve Yalova'ya icra kılınacak kaplıca mevsim seferlerindim istihsal olu
nacak on hin lira varidatı muhammine ilâve edilmek suretiyle bir milyon kırk hin lira varidat 
tahmin edilmiştir ki, varidatı marazanın da istihsali kaviyen memul bulımnıuştur. 

Dördüncü fasıl 
Nakliyat ve sevkiyatı askeriye hâsılatı : Bütün sevahil aralarında icra kılınacak askerî 

nakliyat ücuratının miktarı muhammininden iibrrettir. 

Beşinci fasıl 
Kılavuzluk, romörkörcülük hâsılatı : İdare1 uhdesinde bulunan cer ve kılavuzluk işlerinden el-

yevm şehrî vasati on bin lira hâsılat vııkutoulmakta ve'bunun muvakkat ihtilâf mucibince sü-
lüsani kılavuzlara ita Ve sülüsü idareye iraded'ilmelctedir. Bu tarzı muamele işgal dolayısTyle 
mütehassıl zaruretten ileri geldiği ve işbu mahzur 1 Kânunusani 1340 tan itibaren mülga 
olup s'enea âtiyede garim'evcuit (bulunduğu cihetle usulü mü'ttehizeye tevfikan varidatı umu-
miyenin doğrudan doğruya tamamen irat ve kılavuzların aidat ve masraflarının dahi masraf 
bütçesinden tediye Ve tesviyesi ve kılavuz ve cer muamelâtının limanda mecburi ve boğazları 
da ihtiyari olduğu esası nazarı dikkate alınarak bu miktar vazı ve terkim kılınmıştır. Mua
melâtın inkişafı vö halihazırı itibariyle bu miktarın temini memul bulunmuştur. 

Altıncı fasıl 
Hâsılatı Muhtelife : Üç maddeye hasredilmiş ve birinci maddeyi teşkil 'eden kahve ocakları 

hasılatı icrası mutasavver seferlere göre bitteerübe kabili temin okluğu ve ikinci maddede mu
harrer 'emakin icar bedelâtı dahi kısmen mukavelâtı hazıraya ve kısmen âitiyen"' Vâki olacak 
ihalerle temin kılınacak icarat nazarı dikkate alınarak vaz ve terkim kılınmıştır. Varidatı 
müteferrika maddesine vaz ve terkim kılman seksen hin lira sinini sabıkada olduğu gibi ha
mule senedat bedeli, havalâtm ücuratı tahliyesi, yolcu' ve 'eşya ücuratı nakliyesine zami-
meten istifa 'edilmekte olan iskele ve palamar hasılatı aidoldukları hutut varidatı nieyanmda ta
hakkuk ettirilmiek teshili muameleyi mucip Ve bunların ayrıca iraesinde ise bir faydayı ameli
yeyi bugüne kadar temin etmemiş ve hususiyle icabında bunlar hakkında malûmatı ibsaiye 
istihsaline acantalar hesabatı müsaidolmasına m'ebni tevhidedilmiştir. Bunlardan maada satıla
cak hurda eşya ve saire esmanı ve fabrikada harice yapılan tamirat bedelleri ve senesi geçmiş is-
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tirdat ve tazminat vıe (memurin cezaları velhasıl 'bu kalbîl müteferrik ve zuhurata tabi varidat 
olarak üş/bu maddeye' vaiz ve terkim. kılman miktarın (husulü emsaline göre memul bulunmuştur. 

Müdürü Umumi Muhasebe Müdürü 
'Sadullah 

1340 senesi masraf bütçesi esbabı mucibe lâyihasıdır 

Malûmuâlileri bulunduğu üzere idare her ne kadar mülhak bütçe ile idare olunur bir müesse-
sei resmiye ise de muamelâtı itibariyle ticari bir mahiyeti de haliz bulunmasına mebni bin üçyüzkırk 
senesi bütçesinin binli tanziminde ihtiyacatı hakikiye derpiş edilmekle beraber matlübolan sürat ve 
suhuletin istihsali dahi teemmül edilerek bütçenin fusul ve mevaddı mümkün olduğu kadar tevhit 
ve taksir edilerek nnaaşat faslı beş madde üzerine tetitübolunmuş, ihtiyacatı hâzıra ve derece! ikti
dar ve kıdemlerine göre bâzı memurine birer miktar zammiiyat icra kılınmıştır . 

Birinci madde : Müdürü umumi ve muavininden ibarettir. Her ne kadar geçen sene müdürü 
umumi muavinliği kaldırılmış ise de esasen ötedon beri idarede muavinlik ınıevcudolup mütareke 
esnasında idare muamelâtımın pek çok azalması dolayısiyle bizzarure yapılan tenkibat meyamında 
kaldırılmıştır. Halbuki müdürü umumi tabanımül eylediği vazaifi muhtelife ve teftişiyeyi daha 
serbest iora edebilmesi ve gaybubetinde ona vekâlet etmedi zımnında bir müdürü umumi muavinliği
ne lüzumu katî görülmüş ve ilâve edilmiştir. 

İkinci madde : Idarei merıkelziye, fabrikalar, ambarlar memurin ve müstahdemini ımaaşatundan 
ibarettir. İdarece istihdamları zarureti katiye halinde olup her nasılsa akdemce bütçeden tayyedil
miş ve biınüçyüz dtuzdokuz senesinde olbaptaki karara tevfikan masraf tertibinden ücretle istihdam 
kılınmış olan müfettişler ile güverte enspektörlüğüne merbut bulunan kontroller heyeti teftişiye 
namı altında birleştirilmiştir. Mütekaidin ve eyvanı ve eramil maaşatı ile idarenin bilûmum me
murin ve müstahdemlini maaşiatına bakmak üzere muhasebede üç, güvertede bir, evrakta sicil me
muru namiyle bir ki cem'an beş memurun muhtelif şubelerde aynı vazife ifa etmeleri matlubolan 
gayeyi temine gayrifcâfi görüldüğünden muamelâtı zatiye şubesi namı altında bir şubede birleştiril-
miştir. 

Muhasebe, ifa eylediği hidematı itibariyle .sabıkı miailrû mevzu ise de tabeylediği biletlerin gişe
lere sureti munitazamada ve ıseriada tevziini temin zımnında matbaaya bir tevzi memuru ilâve ve 
şiddeti lüzum hâsıl olan hesabatı atikanm rüyeti için mevcut mümeyyiz unvanı hesabatı iatika me
murluğuna tahvil kılınmış ve vapurların her sef erindeki kâr ve sararlarını fennî bir surette ihzar 
etmek üzere istatistik memuruna kâr ve zarar mukayyidi namiyle bir memur terfik edilmiştir. 

Güverte enspegtörlüğü teşfcilâtiyle büsbütün başka bir mahiyette bulunan işletme muamelâtı 
dahi bibaklkim itfa edilemıiyeceği derkâr bulunmuş ve işletme ve güverte hususatı ayrı ayrı işler 
olduğu cihetle bu namlarda iki müdüriyet teşkili muktazi görülmüş ise de bin üçyüzkırk senesin
de basıl olacak tecrübeye göre bu dibet âtiyen teemmül edilmek üzere şimdilik işletme ve güverte 
müdüriyeti teşkili ile biri işletme ve diğeri güverte işlerine bakmak üzere iki muavin terfiki mü
nasip görülerek bütçeye ona göre tahsisat vaz'olunmuş ve transit eşyası muamelâtına bakmak üzere 
bir transit memuru da ilâve kılınmıştır. 

Makina enspektörlüğü makima müdüriyetine bittahvil bir ecnebi fen müşaviri ile ayrıca ücret
le bir mimar kadrosuna ilâve kılınmıştır. 

Fabrika ehemmiyetliyle mütenasip ve fenne âşinâ bir müdüre tevdi kılınmak ve elyevm peraken
de ve müteferrik (bir halde bulunlan imalâthaneleri bir yere eemederek ona göre inşaat ve tamiratı 
icra eylemek menafii idareye daha muvafık görülerek ona göre kadrosu ıtainzim edilmiş ve amele 
matlubatını idareden alarak perakende yerlerde bulunan ameleye tevziatını icra etmek üzere mü-
keffel bir mutemet .ilâve kılınmış ve idarenin yeniden teessüsü tasavvurunda olduğu merkez telsiz 
telgraf istasyonu memurları da nazarı dikkate alııılarak elektrik memurları kadrosu ihtiyaca göre 
tanzim kılınmıştır, 

^ 769 - , 



İ : 16 19 . 3 . 134ü C : 2 

Tababet : Birinci sınıf sef ainde bulunması mecburi olan ve senei haliyede masraf tertibinden 
ücretle müstahdem bulunan etıbba ile fabrika tabibi ve ikinci sınıf sefainde istihdam kılınacak 
sıihhiye mıemurları ve Itathdratı fenniye memurlanı sertababet kadrosuna ithal edilmiş ve idarenin 
bilûmum memurin ve müstahdemini ile amelesinin ve onların ailesinin idare tabipleri vasıtasiyle 
tedavi ettirilmeleri ve mualeeatm dahi idareden meccanen verilmesi muvafıkı merhamet ve nasa-
fet görülerek masraf tertibine mualecat esmanı ilâve edildiği gibi sertalbalbdt kadrosuna da bir ec
zacı vaz'edilmiştir. 

Hukuk müşavirliği : Müşavirlik öteden beri mukavelenameye rapten ücretle istihdam kılınmakta 
olduğu cihetle elyevm ücretle müstahdem dâvavekiıLine (işlerin kesret ve ehemmiyetime ınebni bir 
aded daha ilâvesiyle kadroya iki dâvavekili ithal edilmiş ve evrak şubesindeki hukuk müşavirliği 
kâtibi buraya naklen aynen ipka kılınmıştır. Evrak şubesi kalemi mahsus vazifesini ifa etmekle 
beraber meclisi idarenin mufearreraitmı zabıt ve tahrire memur bulunduğundan kadrosu ona göre 
tertibedilmiş ve levazım şubesindeki mahzeni evrak memuru (buraya naklolunmuştur. 

Levazım müdüriyeti : İfa eylediği vazaifin kesret ve tenevvüü ve kömür ve levazımı saire gibi 
mühim hususatı da rüyet eylemesi hasebiyle ona göre kadro tertip ve tanzim kılınmıştır. 

Kılavuz ve römorkör müdüriyeti : Teşkilâtı sabıkası ihtiyacatı hazıraya ıgöre tadil edilerek kad
rosu tertibedilmıiş ve İzmir'deki kılavuzların hesabat ve muamelâtına bakmak üzere mükeffel bir 
mutemet ilâve olunmuştur. 

Müstahdemini müteferrika : İdarei merkeziye ambarlar ve kılavuz şuabatı ve ihtiyacatı sair naza
rı dikkate alınarak tertibedilımiştıir. 

Üçüncü madde : Sevahili mütecavire memurin ve müstahdemini kadroları sabıkı misillû tertilbo-
lunmuş ve şimdiye kadar ayrı bulunan köprü, Kadıköy ve Haydarpaşa, iskeleleri memurini 
birleştirilerek. .tasarruf (icra 'edilmiş ve bâzı memurların ifa eyledikleri vazaifin kesret ve ehemmi
yetine göre bâzı ımaaşata ufak miktarda zammiyalt licra kılınmıştır. 

Bin üçyüz kırk senesinde Makriköy, Ayastafonos iskelelerine vapur işletebilmek ihtimali nazarı 
dikkate alınarak kadroya icalbaden ımemıırlar ithal edilmiştir. İldare Tekaüt Nizamnamesi muci
bince ımaaşat ve ücurattan kat'eldilmekte bulunan aidatı tekaiüdi'yenin tesviye kılınacak mütekai-
•din ve eytam ve eraımil maaşatına âidetmi kifa'yesi halinde bütçeden yerilmek üzere icabeden tah
sisat Idörd'üneü ımadde olarak emsali misillû terkim ıddillmiş ve idareye mensup bâzı ülsera elyevm 
mahallî esaretinden avdet edememiş ve bunların 'mecmu maaşatı şehriyeleri âzami ımaazam yüz 
otuz lira bulunmuş olımasma nazaran üsera ve aileleri maaşatı ilâve kılınmıştır. 

Beşinci madde : Bilûmum sefaiııi ve 'merakibi bahBye ve memurin ve (müstahdemini maaşatı, 
savâhili ımütecavire vapurları, römonkörler, istimjbiotlar, ımıotorlar, mavnalar ve isıı Idulbaları me
murin ve müstahde'mininin maaşatı ifa eyledikle ri hildleımat ile ımütenasilbollmadığmdan bu cihet 
nazarı dikkate alınarak kadroları alhtiyacata güre teırtîbedilmiş Ye ımubayaa leldilmiş 'Ve edilecek 
römorkörler ve (mavnalar ve dubalar (memurin mürettebatı kaidroya itlhal kılınmıştır. 

'Savâhili baide ve karibe birinci ve ikinci ve üçüncü sınıf seıfain :zâbitan ve ımüstahdeımininm 
maaşatı hâzıraları Eeruhide eyledikleri vazaife vo sair kampanyalardaki elmısali isefain »nıaaşatma 
nazaran pek ıdûn bir raddede bulunmasından naşi ehliyet ve kifayeti haiz memurin tedarikinde' idare 
müşkülât görımeikte olduğundan Ibâzı (kumpanyalar fazla maaşla idare ımemurinini delıbetmeleri ih
timali kavisine binaen maaşata makadiri mutenasilbede zam icrasını menafii idare icalbatmidan tc-
lâlkki etmiş ve kadrolarını ona ve ihtiyaca göre tertibieylemiştir. İdare kadrosuna ithal edilen 
Cumhuriyet vapuriyle mubayaa edilecek iki>:ci, birinci sınıf sefain kadroya ithal kılınmıştır. İh
tiyat kaptan çarkçılarla kâtipler ihtiyacata göre ipka edilmiş ve indelhaee istihldam kılınımaik üze
re iki seyir zabiti ilâve kılınmıştır. 

İkinci fasıl 
Maisarifat 

Masraf 'faslına dâhil olan bâzı ımevaddaki senei sabıkaya nazaran olan tezayüt hututu cedide 
•ihdası ve yeniden bâzı vapurların Imıubayaasındaii münbais bulunmuştur, 
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Birinci mıa'dde : Acantalar, simsar, kılavuzluk, römork örciülük ücüratı aidat ve masarif atı : 
Acantalarcn bir nistoeti muayyene dâhilinde almakta 'Oldukları aidat ile Istambul aeantasmııı 

ücuratı şehriyeleri ve simsariyeler ve ahiren idarece tamamiyle vaz'ıyed ledilmiş olan kılavuzluk 
ve rönıorkörcıülük huısusatmldan Idolayı verilecek biloüım] e üeurat ve masarif at ve kılavuzluk hası
latı şehriyesi ondört bin lirayı tecavüz edince ücretlerine ilâveten kılavuzlara fazlası üzerinden 
verilecek yüzde yirmi nis'betinde aidat bu maddeden verilecektir. 

İkinci madde : Merakibi bahriyeye ait bilcümle rüsum bu maddeden verilecektir. Fener tah
lisiye rümusu maddesi ile birleştirilecektir. 

Üçüncü madde : Eşya ve levazım esmanı masarifi, bu madde eşyayı ticariye tahmil ve tahli
ye masarifi ve çamaşır tathiriyesi maddeleriyle birleştirilmiş ve bilcümle malzemei müstehlike, 
tamiriye, teçhiziye, tathiriye, demirbaş eşya, alât ve edevat ve makimıalarm bu maddeden tedari
ki muktazıi bulunmuştur. 

Dördüncü madde : (Kömür, su, tenvir ve teshin esman ve masarifi, bu ımadde tenvir ve teshin 
ve kömür aktarma ve tahliye masrafı maddeleriyle birleştirilmiş ve ihtiyacatı bakikiyeye göre 
tahsisat vaz'edilmiş ve şimdiye kadar eşya ve levazımı tertibinden verilmekte olan su masrafı bu 
tertibe ithal kılınmıştır. 

Beşinci madde : Evrakı matbua, kırtasiye, telefon, ilânat, reklâm, kablo ve posta masarifi; bu 
madde dahi evrakı matbua ve kırtasiye ve telefon masarifi ve ilânat ücreti posta ve kablo üc
reti maddeleriyle birleştirilmiş ve tezyidi rağbet ve menafi zımmında reklâm masarifi dahi bu 
tertibe ithal kılınmıştır. 

Altıncı madde : Bedeli ioar, kılavuzluk şuabatı idarehaneleriyle kızak mahalli ve saire bede-
lâtı icariyesi mukabilinde vaz'olunmuştur. 

Yedinci madde : Vapurlar tamiratı ve amele ücüratı, bu iki maddenin tevhidi menafii ida
reyi mücibolacağı mülâhazasına 'müstenittir. Çünkü vapurlarımın muhtacolduğu tamiratı idare için 
menfaat gördüğü takdirde vapurlar tamiratı tertibinden harice icra ettireceği gibi ledelieâp ken
di amelesiyle idare fabrikasında ifa ettireceğinden aynı işe aidolmak itibariyle tevhidi münasip 
görülmüştür. 

Sekizinci madde : Meclisi idare ücüratı içtimaiyesi, meclisi idare reis ve azalarına olbaptaki 
emre tevfikan bu tertipten ücret verilmektedir. 

Dokuzuncu madde : Mahakim ve deavi ücürat ve masarifi, masarifi muhakeme ile indelicap 
istihdam 'kılınacak hukuk müşaviri ve dâvav.^dilerdin ücüratı ve idare lehine intaceyledikleri dâ
vadan dolayı yüzde bir misbeti muyyeıne dâhilinde verilecek aidat bu tertibe aittir. 

Onuncu ımadde : Masarifi müteferrika ve mütenevvia, idare kendi hususatında istimal etme
yip de âhara icar eylediği emlâk ve mübaninin bermucibi kanun verilecek emlâk vergisi ve mu-
kataatı vakfiye ve indelcap saati mesai haricinde çalıştırılanlara ve ledehalee kadro dahilindeki 
bir hizmet için dahi olsa istihdam edilecek mütekaidin veya mütehassısa verilecek yevmiye veya 
ücüratı maktua bu tertipten verilecektir. 

Oınbirinci madde : Harcırah ve yevmiye; vazaifi teftişiyanin bilhakkin ifası ve emsali nazarı 
dikkate alınarak bu tahsisat konulmuştur. 

Onikinci madde : Mükâfatı nakdiye ve vefat eden müstahdemin aileleriyle müstahakkı 
tekaüt olmayıp da hizmeti idareden çıkarılacaklar ikramiyesi, bu iki madde tevhidedilmiş ve bir 
sene zarfında bir şahsa âzami olarak verilecek ikramiyenin iki yüz liraya kadar miktarı müdürü 
umumimin ve ondan yukarısı da meclisi idarenin takdir ve tensibine meşrut bulunmuş ve bu hu
susun kabulü gerek kömür tasarrufatında ve gerek idarenin vikayei menafiinde faideli bir tedbir 
olarak teemmül ve ona göre tahsisat vaz'edilmiştir. 

Onüçüncü madde : Eşyayı ticariye ve posta zayiatı tazminatı, bu maddeden verilmekte ve 
müsebbipleri olduğu takdirde onlara tazmin ettirilmektedir. 

Ondördüncü madde : Masarifi gayrimelhuza, hudanegerde vapurlarımızın bir kazaya duçar 
olduğu takdirde masarif tahlisiyesi veya müsademe dolayısiyle idarenin vermeye mecbur bulun
duğu tazminat ve bütçede tertibi mahsusu bulunmıyan sair mas arif at bu tertipten verilmektedir. 

— 762 — 



î : 16 19 . 3 . 1340 C : 2 

Oınbeşiınci madde : iSindıni sabıkadan müdevver düyuın, iıdare bütçesinin devrei mütemmim esi ol
madığı cihetle Şubat gayesine kadar tesellüm edileın eşya esmamı ve senini sabıkada tahakkuk 
edip de keza Şubat gayesine kadar tesviye ve inıtacedilemiyeaı kâffei sarfiyat seneleri bütçesin
de bakıyei tahsisat iaraınılmıyarak bu tertipten tesviye kılımgelmektedir. 

Onaltuncı madde : Memurin ve müstahdemin ve amele ile laileleri ımaıaleeatı esmam. ve masa-
rifatı, izahatı tababet kadrosunda arz edilmiştir. 

Onyedinci madde : Sigorta, vapurlar ve ambarlanın ve emlâk ve mebaninin sigorta ettirilmesi 
zımmında bu miktar tahsisat konulmuştur. 

Oınsekizkıci madde : Tenakusu kıymet tahsisatı, sermayenin miktarı hakikisini tebeyyün et
tirmek üzere Meclülmuvazane işbu tahsisat vaz'oluınmuştuır. 

ûndokuzuncu madde : Bâzı bahrî kumpanyalarla rekabet (masrafı, menafii idareyi teımin zım-
mıında vaz'edilmiştir. 

Üçüncü fasıl 
İskeleler, mebani, fabrika inşaat ve tamirat masarifi 

Şimdilik IMakriköy ve Ayastafanos iskeleleri ve sair muhtacı tamir iskelelerin ve mebani-
nin tamirat ve ledelhace inşaatı ve bin üçyüz kırk senesinde fabrikada ve merkez telsizinin te
sisi için icrası ehem ve elzem bulunan inşaat ve tamirat karşılığı olarak bu miktar tahsisat vaz'-
olunmuştur. 

(Dördüncü fasıl 
'Tahsisatı fevkalâde 

İdarenin Tahsisatı Fevkalâde Kanunu mucibince memurin ve müstahdemini maaşatı ile ücu-
ratı maktualı müstahdeminin ücuratı şehriyeleri nisbetiındeki tahsisatı fevkalâde bu tertipten ve
rilmekte ve İstanbul aeamtalığı memurini ile kılavuzların ücuratı mukabilindeki tahsisatı fevka
lâde dahi bu tertibe dâhil bulunmaktadır. 

Beşinci fasıl 
Merakip ve sefaini bahriye mubayaat ve isticar esman ve masarifi idarenin âtiyen inkişafı

nı bir kat daha temin için hututu cedide küşadı zımmında merakip ve sefaini bahriye mubayaa 
ve isticarı mukabilinde fazlai varidattan bu miktar bittefrik vaz'edilmiştir. 

Altıncı fasıl 
Müdürü umumi ve meclisi idare reisi ve âzalariyle memurin ve müstahdemini idareye yüzde 

bir misbeti muayyene dâhilinde verilecek hissei temettü için bu fasıl kuruşsuz olarak tahrir edil
miş ve tahakkuk edecek miktarın aynen tahsisat olarak vaz'iyle sarfı icabeylemekte bulunmuş
tur. 

Müdürü Umumi Muhasebe Müdürü 
ibadullah 

Seyri Sefain idaresi esbabı mucibe lâyihası 

1340 senei maliyesine ait tanzim kılman varidat bütçesi senei mezkûrede icra edilebilecek 
seferler ve hidemat ve sabık senenin varidatının vasatisi nazarı dikkate alınmak üzere altı fasıl 
üzerine tertibedilmiş ve yekûnu umumisi 4 839 000 liraya baliğ olmuştur. Tafsilât berveçhi âtidir: 

Birinci fasıl : Savahili baide hasılatı namiyle beş maddeyi havidir. 
Birinci madde: Trabzon hattı varidatıdır ki, haftada bir seferden senede icra kıl nacak elli iki 

seferin beher seferi 15 000 liradan 780 000 ve onbeş günde bir doğru posta olarak icra kılınacak 
yirmialtı seferin beherinden 10 000 liradan 260 000 lira ki, cem'an 1 040 000 lira olmak üzere sa
bıkı nazarı dikkate alınarak konulmuştur. Mubayaası derdest birinci, sınıf vapurlar ve elyevm 
mevcut bu sınıftaki vapurlarla icrası mutasavvar olan bu seferlerin arz olunan miktarda varidat 
temin edeceğine icra edilegelmekte olan seferlerin getirdiği varidat itibariyle kanaat hâsıl olmuş
tur. 
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İkinci madde: Bartın hattı varidatıdır. Kezalik haftada bir icra kılınacak elli iki seferin beher 
seferi 2 500 liradan bir senede 130 000 ve Ereğli havzasinda kömür nakline tahsis kılınacak sefa-
inden yirmji seferde likişer yüz liradan 4 000 lira ki, ceman 134 000 lira varidat temin, edileceği 
emsaline kıyasen memulu kavi bulunmuştur. o v « - * 

Üçüncü madde: İzmir - Mersin seferidir. İşbu hat biri Demaadet - İzmir - Mersin, ikincisi 
Dcrsaadet - İzmir ekispres, üçüncüsü Edremit - Ayvalık - İzmir, (dördüncüsü İzmir - Antalya olmak 
üzere dört kısımdan mürekkebolarak bunlardan İzmir - Mersin hattı haftada bir ..eferden beheri 
6 000 liradan 312 000 lira ve ikincisii keza hafta'da bir ve beherinden 4 000 liradan 208 000 ve 
kezalik üçüncüsü beheri 3 000 liradan elli iki seferi 156 000 ve dördüncüsü beheri 2 500 liradan 
elli iki sefer için 130 000 lira ki ceman işbu seferlerin 806 000 lira varidat getireceği kezalik em
saline kıyasen tahmin edilmiştir. '"'•*' 

Dördüncü madde: Mübadeleli ahali muamelâtının bir kısmı 1340 senesinde vâki olacağına gö
re bil hesap bunun için de 150 000 lira nakliyat ücüratı istihsali memuldur. 

Beşinci madde : Hutut ve isifarı muntaızafma haricinde zuhurat olarak icra edilecek seferlerle 
buğday ve kömür ve saire nakliyatına (mahsus olup bundan 100 000 liranın temin edileceği (memul 
bul unım ustur. 

İkinci fasıl : Bu fasıl Marimara 'havzası hakla tma şâmil olmak üzere ibeş nıaldldeden ibarettir. 
Mudanya hattına vasati olarak haftaıda Idiört sefenden bir senede icra kılınacak ikiylüzsiekiz s'cfe
rin (beherinden 1 000 liradan 208 000 ve Bandırın a hattına haftada ilki seferden (beherinden bin 
başyilz liradan 156 000 ve Karabiga hattının yeni vapurlar nazarı dikkate alınımak ve bütün 
iskelelere uğratılmak üzere icra kılınacak haftada iki seferden 'behteri 2 000 liradan 20'8 000 ve 
İzlmit hattının haftada üç sefelrlden bir (senelik y üzellialtı seferin beheri altıylüzliraldan 93 600 
lira ve Silivri Ereğli hattının haftada iki seferden beikeri üçyüz liradan 32 400 lira ki, cem'au 
698 000 lira varidat temini senei haliye varidatına nazaran t ahim in edilmiştir. 

Üçüncü fasıl : ISavahili (müteea'vere hasılatı olup altı maddeyi camidir. Bu fasıldaki varidat 
Hbakmdeki varidata ıgöre tahmin edilimiştir. 

Dördüncü fasıl : Bütün ısavahil aralarında icra kılınacak askerî nakliyat Hicuratmın miktarı 
muhammininden ibaretltir. 

Beşinci fasıl : Roim'orikörcülük, kılâvuzculuk hasılatıdır. İdare uhdesinde (bulunan cer ve kı
lavuzluk işlerinde lelyevm şıelhrî ve vasati olarak 10 000 lira (hasılat vukuibulmakta ve Ibunun 'mu
vakkat itilâf (mucibince isülüısanı kılavuzlara ita ve 'sülüsü irat kaydedilmektedir. Bu (muamele 
işgal dblayısiyle mütehasfsıl zarurletten ileri geldi ği fakat 1 'Kânunusani 1340 elan itibaren bittabi 
mülga olup usulü müttehizeye tevfikan varidatı umumiyenin doğruca ve tamamen irat ve kıla
vuzların aklat ve m asırafl arının idalhi masraf .bütçesinden tediye ve tesviyesi ve kılavuz ve cer 
muamelâtının İdmanda mecburi ve boğazlarda ih' iyarî olduğu esasları nazarı dikkate alınarak 
2'50 000 lira ollmak üzere konulmuştur. 

Bu tahinimde esas olarak muamelâtın inkişafı ve 'halihazır varidatı nazarı dikkate alınmıştır. 
Altıncı fasıl : Üç maddeye münhasır olup birincisi kahve ocakları hasılatıdır ki, icrası muta

savver neferlere göre bittecrlülbe Ikalbili temin olduğu ve ikinci maddle icar bedelâtı olup kısmen bu 
baptaki mukavelelere ve kilsim en âtide icra edile-cek ihalelerle temin kılınacak icara t nazarı dik
kate al mim ak suretiyle konulmuştur. Varidatı ın/ütefcrrika maddesindeki 80 000 lira senini sa
bıka misillû hamule senedat Ibeıdeli, havalâtm ü curatı tahsiliyesi, yolcu eşya ücuratı nakliyesine 
z aimil.net en ayrılmakta olan iskele ve palamar ha nlatı gibi hususattan ibarettir. 

Bunlandan başka satılacak hurda eşya ve sak'3 esmanı Ve fabrikada harice yapılan tamirat 
bedelleri ve senesi geçim iş istirdadat ve tazminat, memurin cezaları gibi zuhurata tâJbi varidat dahi 
ig!bu madde 'dahilindedir. 

Masarif faslı 
Seyriisefain idaresi mülhak 'bütçe ile idare olunur, bir müeissiesıei resmiyedir. Muamelâtı itiba

riyle ticari bir mahiyeti haiz bulunduğundan 1340 senesi 'bütçesinin tanziminde ihtiyacatı hakiki -
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ye nazarı dikkate almmalkla beraber matlübolan sürat ve suhuletin istihsali Idb temin edilerek 
fusul ve ımevald ımülmMin olduğu kaldar tevhit ve ımaaşat faslı beş ımadde ülzteırinıe tertip ve kadro-
ısunida görüleceği veçhile ihtiyacatı hâzıraya derecei iktidar ve (kıdemlerine ıglöre bâzı memurine 
biner miktar zammiyat icra kılınmıştır. 

Birinci madde : Müdürü umumi ve /muavini 'maaşından ibaret ölüp .geçen Sene IMüdfiirKi Umu
mi ve muavinliği lâğvedilmiş ise de !bu lağıv ancak mütareke 'esnasında idane muaimıelâtının *pek 
çdk azalma'sı *dolayi!siyle ıbizzarure yapılan bir tenküıtir. Halbuki bu sene, bir taraftan yeni va
purlar mubayaa edilmekte ve !bir taraftan da mütaaldldit seferler ierasiyie tmuamlelât tezaytiMıeyle-
mekte ve bilhassa müdürü ulmıuıminin İnatlar üzerimde vazaifi muhtelife ve teftişiyeyi daba sıarbest 
icra edebilmesi ve gaybubetinde lona vekâlet etmedi zıımlmında muaviliğe lüzumu Ikatî görülmüş 
ve altmış lira maaş kabul ve ilâve edilmiştir. Müdürü Utaruımi maaşı sabıkı gi'bMir. 

İkinci ımadlde : İdarei merkeziye, fabrikalar, aftnlbalrlar ımtamurin ve müstahdeminin maaşatm-
dan ibarettir. MÜfre'datı merbut kaldnolda gösterildiği veçbile istühdaımları fcaruateti (katiye tal in
de iken akdemce bütçe/den tay ve 1'3'39 senesinde ilse iollbaptaki karara tevfikan Ücretle istihdam 
edilen müfettiklerle kontroller heyeti teftişiye namı altında birleştirilmiştir. Kezalik ımütekaiMin, 
eytam ve eramil maaşatı ile idarenin bilumum mefmurin ve müistahidemini maaşatma bakımak üzere 
muhtelif devairde bu iş için zaten müstahdem olan beş mtemuırun muhtelif şulbeleride aynı vazife 
ifa etmeleri temini maksada kâfi görülmediğinden bu iş için zaten müstahdem beş memur muame
lâtı zatiye Şubesi namı altında bir şubede birleştirilmiştir. Muhasebe, sabıkı misillû ise de ta-
beylediği biletlerin gişelere sureti muntazama ve seriada tevziini temin için matbaaya yalnız bir 
tevzi memuru ilâve ve lüzumu derkâr bulunan hesabatı atikanm rüyeti için mevcut mümeyyiz un
vanı hesabatı atika unvanına tahvil edilmiş ve her seferdeki kâr ve zararı fennî bir surette ihzar 
etmek üzere de istatistik memuruna kâr ve zarar memuru namiyle bir 'memur tefrik edilmiştir. 

İşletme ve güverte hususatı ayrı ayrı işler olduğu gibi bunlara güverte ve işletme enspektörlü
ğü denilmektense bu namlarda iki müdüriyet teşkili elzem görülerek fakat hâsıl olacak tecrübeye 
göre âtiyen icabı teemmül edilmek üzere şimdilik İşletme ve Güverte Müdüriyeti bitevhit yal
nız bu müdüriyete biri işletme, biri güverte işlerine bakmak üzere iki muavin tefriki ile muavinle
re otuzbeşer lira maaş itası tensibedilmiş ve transit eşya muamelâtına bakmak üzere de bir tran
sit memuru ilâve kılınmıştır. Makina enspektörlüğü makina müdüriyetin'e bittahvil bir ecnebi 
fen müşaviri ile ayrıca ücretle bir mimar kadroya ilâve kılınmıştır. Fabrika ehemmiyetiyle müte
nasip ve fenne âşinâ bir müdüre tevdi kılınmak ve elyevm perakende ve müteferrik bir halde bu
lunan imalâthaneleri bir yere cemetmek menafii idareye muvafık görülerek ona göre kadro tanzim 
edilmiştir ve amele matlubatını idareden alarak perakende yerde bulunan ameleye tevzi için mü-
keff el bir mutemet' ilâve kılınmış ve vapurlara telsiz jtelgraf vaz'edileeeği cihetle merkezin seyrü
seferde bulunan vapurlarla daima muhaberesini temini lüzumu derkâr olduğundan merkezde telsiz 
telgraf istasyonunun memurları da nazarı dikkate alınarak elektrik memurları kadrosu ihtiyaca gö
re tanzim edilmiştir. 

Birinci sınıf sefainde bulunması mecburi olan ve senei haliye masraf tertibinde ücretle müstah
dem bulunan etibba ile fabrika tabibi ikinci sınıf sefainde bulunan sıhhiye memurları ve tathiratı 
fenniye memurları sertababet kadrosuna ithal edilmiş ve idarenin bilûmum memurin ve müstahde
mini ile bilhassa amelesinin ve ailelerinin idare tabipleri vasıtasiyle tedavi ettirilmeleri ve mualeca-
tm da idareden meccanen verilmesi muvafık olacağından bütçeye mualecat esmanı ilâve ve serta
babet kadrosuna bir eczacı konulmuştur. 

Hukuk ıvlüşavirliği : Müşavirlik öteden beri mukaveleye raptan ücretle istihdam • kılınmakta 
olduğundan elyevm ücretle müstaJhdem dâvavekilin<e muamelatın »kesret ve1 ehemmiyetine meıb-
ni bir aded daba ilâve edilmiş ve -evrak şubesindeki Hukuk Müşavirliği kâtibi buraya nak
len ve aynen kabul kılınmıştır. 

Evrak Şubelsi : Evrak şulbesiı bem kalemi malhsus vazifesini ifa et/mektte ve beım de meelisi 
idare mukarreraıtmı zabıt ve taıhrir eylemekte bulunduğundan kadrosu ona göre terti-
bedilmiş ve levazım şubesindeki mabzieni evrak memuru buraya nakloiunmuştur. 
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Levazım Müdüriyeti de vazaifinin kesret ve tenevvüü ve kömür 've levazımı saire gibi husn-
satı da rüyet eylemesi sebebiyle ona: göre kadro tertip ve tanzim kılınmıştır. 

Kılavuz ve Römorkör Müdüriyeti : Teşkilâtı sabıkası ihtiyacatı hâzıraya göre tadil edil
miş ve izmir'deki kılavuzun hesabat ve muamelâtına bakmak üzere mükellef bir mutemet 
ilâve olunmuştur. 

Müstahdemin ve mütef errikin; ildarci merkeziye ambarları ve kılavuz şuaibatı ve ihtiyacatı 
sairesi , nazarı dikkate alınarak tertibedilmiştir. 

Bu faslın üçüncü maddesi savahidi müteeavire memurin ve müstahdemini maaşatı havi olup 
kadroları sabıkı gibi tertiibedilmiş ve fakat şimdiye kadar ayrı 'bulunan, Köprü, Kadıköy ve 
Haydarpaşa memurini birleştirilerek tasarruf edilmiş ve bunlardan bâzılarının vazaifinin kesret 
ve ehemmiyetine göre ufak miktarda maaşlarına zammiyat icra edilmiştir ve 1340 senesin
de Makriköy ve Ayastafanos iskelelerine ' vapur işletebilmek ihtimali de nazarı dikkate alına
rak kadroya icabeden memurlar ithal edilmiştir. 

Dördüncü madde mütekaidin ve eytam ve eramil maaşatma şâmili olup idarenin Tekaüt 
Nizamnamesi 'mucibince maaşat ve ücur attan kat'edilmekte bulunan aidatı tekaüdiyenin âde
mi kifayesi halinde bütçeden verilmek üzere icabedeın meblâğ konulmuştur ve idareye men
sup bâzı üsera elyevm avdet edemediğinden ve bunların mecmu maaşatı şehriyeleri maa-
zam 130 lira olduğundan buna göre üsera ve aileleri maaşatı bu maddeye ilâve edilmiştir. 

Beşinci madde : Sevahili müteeavire vapurları, römorkörler, 'istimbotlar, mavnalar ve su 
dubaları memurin ve müstahdeminin maaş atını havidir. Maaşatı mezkûre ifa edilen hide-
mıat ile münasibolmadığından bu cihet nazarı dikkate alınarak ona göre kadroları tertibe-
dilmiş ve savahili biîde ve karibe vapurları kaptan ve müstahdeminin maaşları da sair kum-
panyalardaki. emsali sefain maaşatma nazaran pek dûn bir maddede bulunmasından bu cihe
tin idarenin ehliyet.. ve kifayeti haiz memur tedarikinde duçarı müşkülât olduğu ve bâzı 
kumpanyalar .ehliyet ve kifayeti haiz eılycvm rüstahdeım memurları fazla maaşla cclbetmcleri 
gibi esbaba binaen işbu maaşata az olmakla beraber şimdilik bir miktar zamaim icrası idare
nin men af ii icabatmdan görülerek kadroları ona göre tertibedilmiştir. Gerek mubayaa edilen 
ve gerek edilecek; birinci ve1 ikinci sınıf safain kadroya 'konulmuştur, ihtiyat kaptan çark
çılarla . kâtipler ihtiyaca göre1 ipka edilmiş ve lüzumunda istihdam olunmak üzere iki seyir 
zabiti ilâve kılınmıştır. \ 

ikinci f asıl : Masarif atı camidir. Bu faslın bâzı mevaddmda sabıkına nisbetle görülen teza-
yüt hututu cedide ihdası' ve yeniden bâzı vapurların mubayaasından ileri gelmiştir. Bu fas
lın birinci maddesi acantalar, simsarlar, kılavuzlar ve saireye aittir. Acantalarm bir nisbeti 
muayyene dâhilinde' almakta oldukları aidat ile istanbul acantasmrn ücuratı şehriyesi ve sim
sarlar ve ahiren vaziyed edilen kılavuzluk ve1 romörkörcülük hususatmdan dolayı verilecek 
ücurat ve masarif at ve kılavuzduk hâsılatı şehriyesi on dört bin lirayı tecavüz edince kılavuz 
lara ücretlerine ilâveten fazla üzerinden meclisi idarece münasip görülecek bir nisbette aidat 
bu maddeden verilecektir. 

ikinci madde : Fener ve tahlisiye rüsumiyle birleştirilerek merakip ve sefain i bahriyeye 
ait bilcümle rüsumun masrafıdır. Eşya ve levazım esmanı masarifi, bu maddede 'eşyayı t'icari-
yeye tahmil ve tahliye 'masarifi ve çamaşır tathiri masarifi, ile birleştirilmiş ve bilcümle 
müstehlik malzeme, tamiriye, teçhiz'iye, demirbaş eşya, al ât ve edevat Ve m alzemelerin bu mad
deden tedarik edileceği cihetle dört yüz bin olarak kabul edilmiştir. Kömür tenvir ve tes
hin, aktarma ve tahliye masrafı maddeleri dördüncü madde ile birleştirilmiş ve şimdiye kadar 
eşya ve levazım tertibinden verilmekte olan S'U masrafı da bu tertibe ithal kılınmıştır. K^zalik 
beşinci maddede evrakı matbua, kırtasiye telefon ve ilânat posta ve kablo ücreti 'maddH^ri 
ile birleştirilmiştir ve tezyidi rağbet menafii zımnında reklâm masarifi dahi bu maddeye ithal 
kılınmıştır. 
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Vapurların muhtacolduğu tamiratı ve amele ücuratı mide ler in in tevhidi muvafık görülmüş
tür. Çünkü, lüzum görülecek tamiratı idare menfaat gördüğü takdirde harice de icra ettireceği 
gibi ledelicap kendi amelesiyle fabrikasında icra ettireceğinden aynı işe aâdolmak itibariyle tevhidi 
münasip görülmüştür. 

Sekizinci madde : Mecalisi idare ücuratı içtima iyesi ücreti huzur olarak bu tertipten verilecektir. 
Dokuzuncu madde : Masarifi muhakeme üe indelıicap istihdam kılımıacak Ihükuk müşavirleri ve 

dâvavekilleri ücuratı ve idare aleyhine intaceyle dikleri dâvadan dolayı % 1 nisbeti muayyene da
hilinde verilecek aidata aittir. 

Onuncu madde : İdare kendi hususatmda istimal etmeyip de icar eylediği emlâk mebandsinin 
kanunen verilecek vergisi ve mulkataatı vakfiye ve indelicap saati mesai haricinde çalıştırılanlara 
meclisi idare karariyle ve kadro dahilindeki bir hizmet için dahi olsa istihdam edü-eoek mütekaidin 
veya mütehassisine verilecek yevmiye ve ücuratı maktua tertibini havidir. 

Mükâfatı nakdiye maddesine gelince : Bu maddeden vefat eden müstahdemin aileleriyle müs-
talhalkkı maaş olmayıp da verilmesi icabeden ikramiyeyıe ve ibir sene zarfında bir şahsa âzami ola
rak verilecek yüz liraya kadarının müdürü umumi nim ve ondan yukarısı için de meclisi idarenin 
takdir ve tensibi meşrut bulunan masarif karşılık olarak vaz'edilmiştir. 

Ondördüncü madde : Masarifi gayrimelhuza ile bu maddeyi tahlisiye masrafı şekline ifrağ ile 
şu suretle madde tesbit edilmiştir. 

Onbeşinci madde : İdare bütçesinin devrei mütemminıesi olmadığından Şubat gayesine kadar 
teslim edilen eşya esmanı ve senei sabıkada tahakkuk edip de keza Şubat gayesine kadar tesviye ve 
intacedilemiyen kâfi sarfiyata şâmildir. 

Üçüncü fasıl : Şimdilik Makriköy ve Ayastafanos iskeleleri ve sair tamire muhtaç iskelelerin 
ve mebanisinin tamirat ve ledelhace inşaatı ve bin üçyüzkırk senlinde gerek fabrikadan ve gerek 
merkez telsizinin tesisi için inşası ehem ve elzem bulunan inşaat ve tamirat karşılığıdır. 

Beşinci fasıl : Meraikip ve sefaini bahriye mubayaası ve 'isticar ve esman ve masarifine aidolup bu
nun için 1 105 925 lira konulmuştur ki bu meblâğ sırf idarenin fazlai varidatından konulmuştur. 

Hulâsa : Varidat 4 839 000 lira ve masraf da 4 839 000 lira olmak üzere tesbit edilmiş ve 
fazlai varidat tamamen vapur mubayaasına hasr ve tahsis edilmiştir. 

* Muvazenei Maliye Encümeni namına 
Mazbata Muharriri 

Denizli Mebusu 
Mazhar Müf id 

Bin üçyüz kırk senesi Türkiye sefain idaresi Bütçesinin lâyihai kanuniyesidir 

Madde 1. — 1 Mart 1340 tarihinden gayeî""Şubat 1341 tarihine kadar imtidadeden bin üçyüz 
kırk senesi maliyesi zarfında Türkiye Cumhuriyeti Seyrisefatin idaresi tarafınldan cibayet olu
nacak varidat merbut (A) cetveiinıde muharrer olduğu veçhile dört milyon dörtyüz seksen dokuz 
bin lira olarak tahmin edilmiştir, 

Madde 2. — îdarei mezkûrenin bin üçyüz kırk senei maliyesi masarif atı (Uönulmiyesıi mejrbut 
(B) cetvelinde yazıldığı veçhile dört milyon üçyüz ondokuz bin beşyüz on üç lliıra yirmi kuruş 
alarak tahsis edilmiştir. 

Madde 3. — Fasıldan fasla nakli Tahsisat Ka ıunu mahsusla yapılır. Aynı fasıl dahilindeki 
mevad beyninde münakalât meclisi idare .karariyJe icra edilir. 

Madde 4. — Simini sabıkadan müdevver düyun bütçelerinin fusnü ve mevadda aidesinde bakıyei 
muhassasat olup olmadığı aramılmaksızm ikinci faslın onbeşincüı maddesinden ve maddei mezkûre 
muhassasatmm ademi kifayesi hallinde tahsisatı müsaidolan maddelerden ımünakale suretiyle sarf 
ve tesviye olunacaktır. 
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Madde 5. — Kılavuzluk hasılatı şehriyesi on lort bin lirayı tecavüz edince ücretlerine ilâveten 
fazlası üzerinden kılavuzll'aıra yüzde yirmi nasbeJ."Jnde aidat verillecektir. 

Madde 6. — İndejllicap saati mesai haricinde çalıştırılanlara ve kaldro dahilindeki bir hizmet 
için dahi olsa istihdamına lüzum hâsıl olacak m,ü1rtkaiıdiin veya müyehassısma yevmiye veya ücret 
makuta veril ebill eöektir. 

Madde 7. — Bir sene zarfında bilr şiahsa âzalmi olarak veriltecek ikramiyenin ikii yüz liraya ka
dar mdiktarı'niın takdir ve itası salâhıiyeti Müdürü Umuınıiye ve ondan yukarısı meclisi idaJreye 
aittir. 

Madde 8. — Hasıdiâtı sâfiyerikı yüzde otuzu ihtiyat akçesi olarak tefrilk ve yüzde beşi imeclsi 
idare heyeti ile ımüdürü umumiliye ımlütesaviyen ve yüzde yirmisi iidarenin bilûmum memurinine 
maaşları nilsbeti'nde tevzi (kılınacak ve mütebalkd yüzde kırk beşi de idarienıin tevsii muamelesi 
için sermayeye ilâve olunacaktır. Tahakkuk edecek 'miiktaır masraf bütçeisıine tahsisat olarak zamime-
dilecektir. 

Madde 9. — İşbu kanunun icrasına Müda f'aai Milliye Vekili memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Dahiliye Vekili 
Ferîid 

Nafıa Vekâleti V. 
İsmail Safıa 

Şer'üye Vekili 
Mustafıa Fevzi 

Hariciye Vekili 
İsmet 

İktisat Vekilli 
Hasan Hüsnü 

Miüdaf aai Milliye Velküli 
Kâzıim 

Maliye VekilHi 
Mustafa Abdülhallıik 

Sıhhiye ve Mua. İç. V. 
Dr. Refik 

13 . 1 . 1340 
Adliye Vekili 

Seyid 
Maarif Vekili 

İsmail Safa 
Erkânı Harbiye 

Umumiye Vekâleti V. 
İsmet 

Müb a delile, İmar ve İskân Vekili 
Mustafa Necati 

(Encümence kjalbul edilen) 

1340 senesi Türkiye Cumhuriyeti Seyri Sefain İdaresi bütçesinin lâyihai kanunisidir. 

Madde 1 . — Seyri Sefain İdaresinin 1340 senesi Varidatı Uıruımiyesi merbut (A) cetvelinde 
muharrer olduğu veçhile 4 839 000 lira tahmin edilmiştir. 

Madde 2. — İdarei mezkürenin 1340 senei maliyesi mjasarifatı umjumiyesıi merbut (B) cetvelin
de yazıldığı veçhile 4 839 000 lira olarak tahsis edilmiştir. 

Madde 3. — Fasıldan fasıla nakil ve tahsisat kanunu mahsusla yapılır. Aynı fasıl (dahilindeki 
mevad beynindeki münakalât Meclisi İdare kanadıyla icra edilir. 

Madde 4. — Sinini sabıkadan müdevver düyun seneleri bütçelerinin füsul ve mevadı aidesinde 
bakıyei muhassasat olup olm-adığı aranılmaksızm ikinci faslın onbeşinci maddesinden sarf ve tes
viye olunacaktır. 

Madde -5. — Bir sene zarfında bir şahsa azami olarak yüz lira kadar verilecek ikramiyenin 
takdir ve itası salâhiyeti müdüri umumiye ve ondan yukarısı Meclisi İdareye aittir. 

Madde 6. — İşbu kanunun icrasına Müdafai Milliye Vekili memurdur. 
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Lira Fasıl 

2 580 000 
698 000 

1 040 000 
150 000 
250 000 

121 000 

4 839 000 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

Lira K. F. 

293 074 
2 460 000 
150 000 
830 000 

1 101 925 
4 000 

4 839 000 

40 

60 

— 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

(A) Cetveli 

iSevaiM baide hâsılatı 
iMarmjara havzası hâsılatı 
Sevaili müteeavire hâsılatı 
Nakliyat ve sevkiyatı askeriye hâsılatı 
Limanda mecburi ve boğazlarda ihtiyari olan kılavuzluk ve romorkürcülük 
hasılatı 
Hasılatı gayri muhtelife 

(B) Cetveli 

Maaşat 
Masarıfat 
İalkeleler ve mdbaıii, fabrika inşaiat ve tamirat masarifi 
Tahsisatı fevkalâde 
Meralkip ve sefaini bahriye mubayaıaJt ve istical esman ve masarifi 
Telgraf ücuratı 

F. M. 

1340 senesi varidatı muhammenesi 

Nev'i varidat 

Sevahili ıbaiıde hasılatı 
Trabzon hattı 
iBartın hattı 
İzmir - Mersin Ihatrtı 
Muhacirin nakliyatı 
Zuhurat, kömür, buğday ve saire nakliyatı 

Marmara havzası hasılatı 
Mudanya (hlaittı 
Bandırma hattı 
Karalbilga halttı' 
İzmit hattı 
Silivri - Ereğli 'hattı 

Lira 

İkinci faslın yekûnu 

1 040 000 
134 000 
806 000 
500 000 
100 000 

2 580 000 

208 000 
150 000 
208 000 
93 600 
32 400 

698 000 

K. 
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M. Nev'i varidat Lira K. 

Sevahili mütecavize hasılatı 
1 Adalar hattı 
2 Ayaıstaf anos hattı 
3 Kadıköy hattı 
4 Haydarpaşa hattı 
5 Anadolu hattı 
6 Yalova hattı 

Üçüncü faslım yekûnu 

Nakliyat ve sevkıyatı askeriye hasılatı 150 000 
Limanda mecburi ve boğazlarda ihtiyari olan kılavuzluk ve romorkörcü-
lük hasılatı 250 000 
Hasılatı muhtelife 

1 Kahve ocakları hasılatı 21 000 
2 Emalkin bedeli icarı 20 000 
3 Varidatı müteferrika 80 000 

300 000 
80 000 
350 000 
200 000 
100 000 
10 000 

1 040 000 

Altıncı faslın yekûnu 121 000 

Yekûnu umumi 4 839 000 

M. Nev'i muhassasat 

Birinci kısım - Maaşat 
îdarei merkeziye maaşatı 

1 Müdürü umumi 
2 Muhasebe şubesi 
3 Güverte enspektörlüğü 
4 Mafcina enspektörlüğü 
5 Heyeti fenniye 
6 Levazım ve teçhizat şubesi 
7 Memurini müteferrika 
8 Hademe ve odacılar 

1339 senesi 
•bütçesi 
Lira K. 

1 200 
7 596 
2 004 
2 940 
564 

3 336 
2 4448 
1 596 

Birinci faslın yekûnu 21 684 

Sevahili karibe iskeleleri memurin ve müstahdemin maaşatı 15 744 

3 S e vahidi ıkanibe ve imütecavire vapurları müstahdemini ile merakiıbi sagire 
memurin ve mürettebatı maaşatı 

1 SevahiM kartibe ve tmütecâvire vapurları müstahdemimi ide merakibi sagi
re memurin ve mürettebatı maaşatı 33 122 80 
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M. Nev'i muhassasat 

2 Römorkörler, listinibotlar, su dubaları, mavnalar, motorbotlar, filikalar müs
tahdemini maaşatı 

3 Kılavuz ve römorkör müdüriyeti 

Üçüncü faslın yekûnu 

Sevahilıi baide vapurları memurin ve müs "ahdemind maaşatı 
1 Sevahili baide birinci sınıf vapurlar müstahdemini 
2 SevahiJi baide ikinci sınıf vapurlar müstahdemini 
3 Sevahili baide üçüncü sınıf vapurlar müstahdemini 
4 İhtiyat kaptan ve çarkçılar maaşatı 

Dördüncü faslım yekunu 

Mütekaidin ve eytam ve eraımil ile üsena aileleri maaşatı 
1 Mütekaidin ve eytam ve eramil maaşatı 

2 Üsera aileleri maaşatı 

Beşinci faslın yekûnu 

Birinci kısmın yekûnu 

1339 senesi 
bütçesi 
Lira 

6 787 
2 076 

41 976 

3 707 
22 645 
12 394 
5 118 

83 865 

4 000 
3 600 

7 600 

170 869 

K. 

20 

20 
80 

'Türkiye 'Cumhuriyeti Seyri Sefain idaresinin 1340 senesi masraf bütçesi 

1340 senesi için 1340 senesi için 
Hükümetçe teklif İMuvazenei Maliye Encü-

olumam menince teklif olunan 
M. Nevi MJuhassesat Lira Lira 

IMaaşat 
1 iMüdürü umumi ve 'muavini 
2 İdaırei merkeziye, fabrika, ambarlar me

murin ve müstahdemini maaşatı 
3 Sevahili mütecavire ınuemıurin ve müstah

demini maaşatı 
4 'Mütekaidin ve eytam ve eramil ve üsera 

maaşatı 
5 Bilûmum merakip ve sefaini bahriye 

zaemıuırin ve müstahdemini maaşatı 

Birinci faslın yekûnu 

1 920 

44 904 

17 976 

5 000 

223.374,40 

293 074,40 

1 920 

44 904 

17 976 

5 000 

223 274,40 

293 074,40 
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Seyri Sefanı 
'M. Nevi nraıbasses&t 

Masairifat 
1 lAeentalar, simsarlar, (kılavuzluk, ve ro-

morkörcülük ücürat ve aidat ve mesıari-
fatı 

2 Merakip ve sefaini bahriyeye ait rüsu
mu (muhtelife; 

3 Eşya ve levazım esman ve masarifi 
4 (Kömür, su, tenvir ve teshin esmam ve 

'mesarifi 
5 Evrakı matbua, .kırtasiye, ıtelefom, Ha

mlat, reklâm, teablo ve posta miasarifi 
6 Bedeli icar 

'7 ıVapurlar tamiratı ve ,ameıle üouiratı 
8 Meclisi idare ücoıratı içtimaiyesi 
9 İMiuhakim ve deavıi ücurat ve masarifi 

10 Masarifi müteferrika ve mütemevviia 
11 İHaıreırah ve yevmiye 
12 Mükâfatı makdiye ve vefat 'edem müs-

tahdeimiın aileleri ile müsıtahakîkı tekaüt 
olmayıp da hizmeti idaredem çıkarıla
caklar ikramiyesi 

13 (Eşyayı ticcariye ve posta zayiatı taz
minatı 

14 Tahlisiye ve müsademe mıasıriafı 
15 Sinini sabıkadan rüdevver düyun 
16 iMennurin ve müstahdemim ve amele ile 

aileleri muallecatı esman ve masarifi 
17 iSigorta ücreti ve sigorta sermaye be

deli 
18 'Tenakusu 'kıymet tahsisatı 

286 000 

40 000 

1339 senesi bütçesi 
Lira 

286 000 

150 000 
400 000 

1 000 000 

25 000 
12 000 
250 000 
5 000 
5 000 
22 000 
10 000 

150 000 
400 000 

1 000 000 

25 000 
12 000 
250 000 
5 000 
5 000 
22 000 
10 000 

20 000 

10 000 
50 000 
100 000 

7 000 

100 000 
150 000 

10 000 
50 000 
100 000 

7 000 

100 000 

İkinci kısım 
Masarif at 

1 Aoentalar aidat ve mesarif atı 
2 Şamandıra, karantina, vize, rıhtım ve saire rüsumu 
3 Fener ve tahlisiye rüsumu 
4 Eşya ve levazım esmanı 
5 IRedeli icar 
6 Evrakı matbua ve kırtasiye 
7 Vapurlar tamiratı 
8 lAımele üeuratı 
9 Meclisi idare âzalarının ücreti huzuru 

10 Kömür esmanı 
11 Kömür aktarma ve tahliye masrafı 
12 Mesarifi muıhaJkeme ve daavd ücreti 
13 Masarifi mütenevvia ve müteferrika 
14 Harcırah ye yevmiye 

50 000 
60 000 
35 000 

217 000 
8 000 
7 000 

73 000 
170 000 

4 000 
620 000 
26 000 
3 000 

50 000 
4 000 
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15 ıÇamaşır tathiriyesi 
16 Kablo ve posta ücreti 
17 llâmat ücreti 
18 'Vefat edem müstahdemin aileleriyle müstahakkı tekaüıdodlmayıp da hiz

meti idareden çıkarılacaklar ikramiyesi 
19 'Hidamatı ıhasenesi görüleceklere verilecek mükâfatı ıııakdiye 
20 'Eşyayı ticariye ve posta zayiatı tazminatı 
21 (Eşyayı ticariye tahmil ve tahliye masrafı 
22 Tenvir ve teshin masrafı 
23 Telefon masrafı 
24 Masarifi gayrimelhuze 
25 Sinini sabıkadan müdevver düyun 
26 Vapurlar müstahdemimi iaşe masrafı 
27 ıSigorta 
28 'Tenakusu kıymet tahsisatı 

Altıncı faslın yekûnu 

7 İskeleler ve mehand taımirat mesarifi 

8 İştira edilecek iki römorkör ile iki san lal bedeli ve masarifi 

9 Tahsisatı fevkalâde! şehriye 

Yekûnu umumi 

3 000 
500 

10 000 

1 500 
8 000 
6 000 

12 000 
5 000 
1 500 
22 000 
95 000 
1 000 
4 000 

60 850 

1 557 350 

40 000 

660 000 

400 000 

2 828 219 
ıSeyri Sefain 

1340 senesi için 1340 senesi için 
'Hükümetçe teklif Muvazene i Maliye »Emcü-

F. M. Nevi mımıhassesat 

19 iBâzı 'bahrî kumpanyalarla reikabet mas
rafı 

20 Emlâk vergisi ve nrarataatı vakfiye 

İkinci faslım yekûnu 

3 İskeleler ve mıebaliğ, fabrika kış-aat ve 
tamirat masarifi 

4 'Tahsisatı fevkalâde 

5 iMerakip ve sefaimi bahriye mubayaa t 
ve isticar esmar ve masarifi 

6 Telgrafiye ücnıratı 

Yekûnu umumi 

- 773 

olunanı 
Lira 

5 000 
8 000 

2 635 000 

150 000 

830 000 

930 925,60 

4 839 000 

metnıiıneo teklif olunan 
Lira 

8 000 

2 460 000 

150 000 

830 000 

1 101 965,60 
4 000 

4 839 000 
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1338 senesi son dört aylığına nazaran mevzu olan 1339 senesi tahsisatı 
M. Nevi ımuha&sesat Aded Şehri 

Maaşat 
Müdürü umumi 

(Muhasebe 
Müdür 
Müdür muavini 
Varidat mümeyyizi 
Varidat tahakkuk kâtibi 
Varidat acenıtalar mukayyidi 
Varidat acenıtalar mukayyit refiki 
Tetkik ve murakabe başkâtibi 
Tetkik kâtibi 
(Birinci sınıf müdekkik 
Müdekkik 
Müdeıkkik 
Nakliyatı askeriye mazbataları mukayyidi 
Vapurlar kâr zarar mukayyidi 
Maaş ve masraf mümeyyizi ulâ 
Masraf mümeyyizi 
Masarifi tahakkukat kâtibi 
Merkezi idare ve köprü tetkik kâtibi 
Vapurlar maaş tetkik kâtibi 
(Defteri kebir mümeyyizi 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5' 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

100 

50 
35 
22,50 
12 
12 

8 
17,50 
10 
40 
34 
5 

10 
10 
22,50 
20 
12 
10 
8 

20 

— 774 — 
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1340 senesi teklif olunan 

M. Nevi muhassesat Aded Şehri 

Maaşat 
1 Müdürü umumi ve mua

vini '•(*) 

2 İdarei merkeziye, fabri
ka, ambarlar memurin ve 
müstahdemin maaşatı 

Muamelâtı zatiye şubesi 

160 

Heyeti teftişi 
Ser müfettiş 
Müfettiş 
Kontrol 

ye 
1 
3 
3 

40 
90 
45 

175 

Müdür 
Memur 

» 
» 
» 

Muhasebe 
Müdür 
Müdür Muavini 

Varidat kısmı 
Kısım Âmiri 

Varidat kalemi 
Memur 

» 
> 

1 
2 
1 
1 
1 

6 

1 
1 

2 

1 

1 
1 
1 

3 

TetMk ve murakabe kalemi 
Ser Memur 
Memur 

» 
» 

1 
1 
1 
1 

40 
40 
12 
12 
10 

114 

50 
40 

90 

30 

15 
12 
10 

37 

20 
12 
12 
12 

56 

F. M. Nevi muhassesat Aded Şehri 

Tadat kalemi 
Ser müdekkik 
Müdekkik 

Mülâhazat 

(*) Müdüri Umumi 
Müdüri Umumi ıMuavini 
Defteri Keblir Kâtibi 

1 
5 

1 

10 
40 

10 
60 
12 

Defteri Kebir Emanet 
Kâtibi 
Defteri Kebir Dosya me
muru 
Serveznadar 
Veznedar 
Tahsildar 
Tekaüt. Kâtibi 
Muhasip Evrak Memuru 
İstatistik Başkâtibi 
İstatistik Kâtibi 
Mutemet 
Tabi ve Tevzi Memuru 
Matbaa ISer Memuru 
Matbaa Memuru 
Matmaa Memuru 
Münhal Tahsisat 

42 

Güverte Enspaktörlüğü 

Güverte Enspaktörü 
Güverte Başkâtibi 
Güverte Kâtibi 
Güverte Kâtibi 
Cer Memuru 
Müdekkik 

10 

Tabi ve tevzi kalemi 

Ser Memur 1 
Tabi Memuru 2 
Tevzi Memuru 1 
Damga Memuru 1 

12 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1-
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
25 
18 
20 
15 
8 

20 
10 
20 
17,50 
12 
10 
8 

67 

633 

1 
1 
1 
2 
1 
4 

50 
25 
12 
20 
10 
24 

74 

20 
27 
12 
10 

69 

m — 
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M. Nevi muhassesat Aded Şehri 

Vezne 

Ser Veznedar 
Veznedar Kâtip 
Tahsildar 

Defteri Kebir Kalemi 

Ser Memur 
Memur 

Masraf ve bütçe kısmı 
Kısım Âmiri 1 30 

Hesabatı Atika Memuru 

Masraf ve bütçe masa 

Memur 
Refiki 

Mutemet 
Evrak Memuru 
İstatistik Masası 
Memur 
Kâr ve Zarar Mukayyidi 

1 . 

sı 

1 
1 

2 

1 
1 

1 
1 

20 

15 
12 

•21 

20 
10 

25 
20 

41 

İşletme ve güverte müdüriyeti 

Müdür 1 
Muavin (Biri İşletme di
ğeri Güverte Muavinidir) 
Başkâtip 
Seyri Sefer Kâtibi 

Kontrol Memuru 
Kontrol Memuru 

45 

1 
1 
2 

20 
20 
24 

74 

1 
1 
1 
1 

4 

25 
15 
12 
10 

62 

644 

50 

" 2 
1 
1 
1 
2 
1 

70 
25 
15 
12 
30 
10 

157 

F. M. 

O : 2 

Nevi muhassesat Aded Şehri 

Makina Enspektörlüğü 

Makina Enspektörü 1 
Makina Başkâtibi 1 
Makina Enspektör Muavini İ 
Tersane Fabrikası Memuru 1 
Fabrika Başkâtibi 1 
Fabrika Tamirat Kâtibi 1 
Fabrika Ambar Kâtibi 1 
Elektrik Mühendisi 1 
Ustabaşı 1 
Telefon Memuru 3 
Hat Memuru 1 
Balat Kızak Kâtibi 1 
Münhal Tahsisat 

14 

Heyeti Fenniye 
Ser Tabib 
Dezenfektör 
Kâtip 
Cer Memuru 
Transit Memuru 

23 

1 
1 
1 
1 
2 

Fabrika 

50 
15 
30 
35 
12 
10 
12 
30 
12 
24 
10 
10 
5 

255 

412 

35 
12 
10 
15 
20 

Makina Müdüriyeti 
Müdür 
Muavin 
Fenı Müşaviri (Ecnebi) (Mak
tu1 zaımısızi) 
Kâtip 
Kâtip 
Mimar (Ücretle istihdam kı
lınacaktır. ) 
Elektrik Mühendisi 

10 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

217 

50 
35 

600 
20 
12 

0 
40 

757 

Müdür (Fenı mütehassısı 
olması sebebi tercihtir.) 
Formen 
Formen Muavini 
Ambar Memuru 
Ambaf Kâtibi 

1 
1 
1 
1 
1 

60 
40 
35 
15 
12 

— 776 — 
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Nevi muhassesat A 

Başkâtip (Muhasebe işleriy
le de meşgul olacaktır.) 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Mutemet (Mükeffel olacak
tır.) 

ded 

1 
1 
1 
1 
1 

1 

Şehri 

15 
12 
10 
10 
8 

15 

11 232 

Elektrik memurları 
Ustabaşı 1 15 

Fabrika ve merkez telefon memurları 
Telefon Memuru 
Telefon Memuru 
Merkez Telsiz, Telgraf ve 
îşaret Memuru 
Hat ve Ambar Memuru 
Köprü1 Elektrik Memuru 

1 
4 

3 
1 
1 

12 
40 

45 
10 
12 

Tababet 
Sertabip 
Muavin 

11 

39 

1 
1 

2 

Memurin Müteferrika 
Evrak Müdürü 
Mümeyyiz 
Sicil Memuru 
İngilizce Mütercimi 
Fransızca Mütercimi 
Dosya Memuru 
Mübeyyiz 
Muakkip 
Mübeyyiz 
Hukuk Müşavirliği' Kâtibi 
Münhal tahsisat 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

134 

1 340 

40 
25 

47 

40 
20 
20 
20 
20 
12 
12 
15 
10 
15 
8 

11 204 

Levazım ve Teçhizat Şubesi 
Levazım Müdürü 1 50 
Levazım * Mümeyyizi 1 20 
Mubayaa Masa'sı Memuru 1 15 

F. M. Nevi muhassesat Aded Şehri 

Mubayaa; Ser Memlıru 
Mubayaa Kâtibi 
Kömür Masası Memuru 
Demirbaş Masası Memuru 
Demirbaş Masası Kâtibi 
Dosya ve Mahzen Memuru 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Emvali Gayrimenkul'e Memuru 
Levazım ve Ambar Ser Me
muru 
Levazım Kâtibi 
Levazım Kâtibi 
Levazım Ambarcısı 
Kömür Memuru 
Kömür Memur Muavini 
Tabip 
Tabip 
Fabrika Tabibi 
Eczacı 
Sıhhiye Memuru 
Tathirat Memuru 

Hukuk Müşavirliği 
Hukuk Müşaviri (120 lira 
ücreti maktua verilmek
tedir.) 
Dâva Vekili 
Kâtip 

15 
1 
1 
1-
1 
1 
7 
2 
1 
1 .. 
6 
2 

21 

2 
1 

12 
9 

' 15 
12 
12 
10 

25 
10 
10 
10 
25 
15 

175 
40 
20 
20 
60 
22 

402 

80 
15 

Evrak Şubesi 
Müdür 
Başkâtip 
Mukayyit 
Dosya Memuru 
Mübeyyiz 
Evra t Deavi takip Memuru 
Tercüman 
Mahzen Evrak Memuru 

9 

Levazım Şubesi 
Müdür 
Müdür Muavini 

3 

1. 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 

10 

13 

1 
• i l 

95 

40 
20 
12 
12 
24 
17 
40 
12 

: 177 

' 272 

50 
30 

85 

.— 7 7 7 - -
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F. ML Nevi muhassesafc A< 

Levazım ve Mubayaat Mt 
Memur 
Memur 
Memur 

ied 

ısası 
1 
1 
1 

3 

Demirbaş, ve Kömür Masası 
Memur 
Memur 
Memur 

Evrak ve Dosya Memuru 

* Levazım Ambarı 
Memur (Mükeff eldir.) 
Kömür Masası Kâtibi 
Ambar Memuru 
Ambar Kantarcısı 

1 
1-
1 

3 
1 

1 
1 
1 

18 

Kılavuz ve* Römorkör Müdüriyeti 
Müdür 
Murakıp Malî ve İdari 
Hesap Memuru ve Veznedar 
Kâtip 
Kontrol 
İşaret Memuru 
Tahsildar 
Hademe 
Çanakkale Şubesi Kontrol 
ve İşaret Memuru 
Karadeniz Boğazı Şubesi 
Kontrol ve İşaret Memuru 

Hademe ve odacılar 
Ser Hademe 
Hademe 
Hademe 
Hademe 
Hademe 
Gece Bekçisi 
Gece Bekçisi 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 

1 

11 

1 
1 
1 

12 
2 
2 
1 

Şehri 

20 
17 
12 

49 

20 
15 
12 

47 
10 

25 
10 
10 
8 

278 

40 
30 
30 
12 
12 
10 
24 

6 

12 

12 

173 

10 
9 
7 

72 
15 
12 
8 

20 133 

F. M. 'Nevi muhassesal Aded Şehri 

Sevahili Müteeavire Memurin 
ve müstahdemini maaşatı 

Ser Memur 1 
Köprü - Adalar İskelesi 

20 

Ser Memur 
Muaviri 
Kâtip 
Ambarcı 

Kömür Ambarı 
Memur (Mükelleftir, Umu
ru Baihriyeye de batacak
tır.)! 
Muavin (Mükelleftir, Umu 
ru Bahriyeye de bafcaıcak-
tır.) 
Tevzi Memuru 
Ambarcı 

1 
1 
1 
2 

5 

1 

1 
2 
2 

6 

20 

Kılavuz ve Römorkör Müdüriyeti 
Müdür 
Muhasebe Memuru (Merkez 
Muhasebesine merbuttur.) 
Vöznedar 
Kontrol1 

Kâtip 
Tahsildar 
İzmir Mutemedi 

1 

1 
1 
2 
1 
2 
1 

9 
Müstahdemini Müteferrika 

Daire Memuru (1) 
Hademe (1) 
Ge'ce Bekçisi (1) 
Hademe (1) 
Hademe1 (1)' 

1 
6 
8 
3 

10 

12 
15 
12 
20 

72 

25 

20 
24 
20 

89 

352 

50 

35 
17 
30 
15 
30 
25 

202 

15 
60 
72 
24 
70 

28 341 

(1) Bir adedi İzmir, iki adedi Merkez Kıla
vuz Şubesi içindir. Dördü Merkez Kılavuz, iki 
adedi Kömür Ambarı ve iki adedi de Levazım 
Ambarı içimdir. 

— m — 
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F. M. I. Nevi muhassesat A 

3 Sevahili Mütecavire Mes-
m u r M ve Müstahdemifli! 
maaşatı 
Sermemur 

deâ 

184 
I 

Köprü - Adal'ar İskelesi 
Sermemur 
Birinci Gişe Memuru 
İkinci Gişe Memuru 
Yük Memuru 
Tapu Memura: 
Kamarot 
Çımacı 

1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 

11 

Köprü - KecdTköy* İskelesi 
Köprü Adalar İskelesinin ay
nadır 11 

Köprü - Haydarpaşa İsketesi 
Köprü Adal'ar İskelesinin ay
nadır 11 

Nefsi - Kadıköy İskelesi 
SörmemTcr 
Birinci Gişe Memuru 
îkinıci Gişe Meimuru 
Yük Gişe Memuru 
Kapı Memuru 
Çımacı 
Kamarot 

1 
1 
4 
1 
5 
1 
1 

14 

Nefsi - Haydarpaşa iskelesi* 
Sermıemur 
Birinci Gişe1 Memuru1 

İkinci Gişe Memuru 
Yük Memuru 
Kapı Memuru 
Kamarot 
Çımacı 

Bityükada İsketesi 
Sermem/ur 
Birinci Gişe Memura: 
İkinci Gişe Memuru1 

1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 

11 

1 
1 
2 

Şebri 

3 742 
25 

14 
12 
22 
11 
40 

4,50 
4,50 

106 

106 

106 

12 
12 
44 
11 
50 
4,50 
4,50 

138 

12 
12 
22 
11 
40 \ 

4,50 i 
4,50 j 

106 

12 
12 
2 2 •• 

|F . M. Nevi muhassesat 

Yük Memuru 
Kapı Memuru 
Çımacı 
Gişe Memuru 
Gişe Memuru 
Yük Memuru 
Kapı Memuru 
Kamorot 
Çımacı 

Aded 

1 
3 
1 
1 
2 
1 
4 
2 
1 

12 
Köprü - Kadıköy ve Haydarpaşa 

Ser Memur 
Gişe Memuru 
(İkinci Sınıf) 
Yük Memuru 
Kapı Memuru 
Kamorot 
Çımacı 

-

Nefsi Kadıköy 
Ser Memur 
Gişe Memuru 
Gişe Memuru (İkinci 
Yük Memuru 
Kapı Memuru 
Kamorot 
Çımacı 

1 
X 

2 
4 
1 
8 
2 
2 
r 

20 

İskelesi 
1 
1 

Sınıf) 4 
1 
5 
1 
1 

^± 

Nefsi Haydarpaşa İskelesi 
Ser Memur 
Gişe Memuru 
Gişe Memuru (îkînci 
Yük Memura 
Kapı Memura 
Kamorot 
Çımacı 

1 
1 

Sınıf) 2 
1 
4 
1 
1 
. 

11 

Büyükada İskelesi 
Ser Memur 
Kamorot 

1 
2 

11 

Şehri 

11 
30 
4,50 

12 
22 
11 
40 
12 
16 

117 

İskelesi 
15 

24 
44 
11 
80 
12 
12 

198 

13 
12 
44 
11 
50 
6 
6 

142 1 T ^ 

13 
12 
22 
11 
40 

6 
6 

110 J.J.V 

13 
9 

100,50 
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F. M. Nevi muhassesat Aded Şehri 

Heybeliada İskelesi 
Ser Memuru 
Birinci Gişe Memuru 
İkinci Gişe Memuru 
Kapı Memuru 
Kamorot 
Çımacı 

Boğaz İskelesi 
Birinci Gişe Memuru 
Kapı (Memuru 
Çımacı 

Kmalıada İskelesi 
Burgaz İskelesinin aynıdır 

Moda İskelesi 
İkinci gişe Memuru 
Kapı Memuru 
Çımacı 

Kalamış İskelesi 
Moda İskelesinin aynıdır 

1 
1 
1 
3 
1 
1 

8 

1 
2 
1 

4 • 

4 

1 
1 
1 

3 

3 

12 
12 
11 
30 
4,50 
4,50 

74 

11 
20 
35,50 

35,50 

35,50 

10 
11 
4,50 

25,50 

25,50 

Caddebostan İskelesi 
Moda İskelesinin aynıdır 3 

Bostancı İskelesi 
Moda İskelesinin aynıdır 3 

25,50 

25,50, 

Maltepe İskelesi 
Moda İskelesinin aynıdır 

Kartal İskelesi 
Moda İskelesinin aynıdır 

Pendik İskelesi 
Moda İskelesinin aynıdır 

3* 

3 

3 

25,50, 

25,50 

25,50 

Kadıköy Hattı Mevki Me
murları , 8 80 
Haydarpaşa Hattı Mevki . 
Memurları 2 20 
Gişe Memuru 1 12 
Gişe Memuru (İkinci sınıf) 1 22 

F. M. Nevi muhassesat Ac 

Yük Memuru 
Kapı Memuru 
Kamorot 
Çimacı 

Heybeli Ada İskelesi 
Ser Memur 
Gişe Memuru 
Gişe Memuru (İkinci sınıf) 
Kapı Memuru 
Kamorot 
Çimacı 

Burgaz İskelesi 

Gişe Memuru 
Kapı Memuru 
Çımacı 

Kınalı Ada İskelesi 
Burgaz İskelesinin aynıdır 

Moda İskelesi 
Gişe Memuru 
Kapı Memuru 
Çımacı 

Kalamış İskelesi 
Moda İskelesinin aynıdır 

led 

1 
3 
1 
1 

10 

1 
1 
1 
3 
1 
1 

4 
1 
2 
1 

8 

4 

. 1 , 
1 
1 

3 

3 

Şehri 

11 
30 

6 
6 

100 

12 
12 
11 
30 

6 
6 

37 
11 
20 

6 

77 

37 

11 
11 

6 

28 

28, 

Cadde Bostan İskelesi 
Moda İskelesinin aynıdır 3 

Bostancı İskelesi 
Moda İskelesinin aynıdır "3 

Kartal İskelesi 
Moda İskelesinin aynıdır 

Maltepe İskelesi 
Moda İskelesinin aynıdır 3 

Adalar ve Anadolu hattı 
mevki memurları 8 

28 

28 

28 

28 

80 
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¥. M. Nevi. muhassesat Aded Şehri 

İhtiyat gişe memurları 
Koto ve ihtiyat memurları 
Torba Memuru 
Abonman Gişe Memuru 
Abonman Vesika Memuru 

3 
6 
1 
1 
1 

30 

33 
60 
60 
12 
11 

306 

137 1 312 
Mütekaidin ve eytam ve eramil 
maaşatı, usera aileleri maaşatı 

Sevahili karibe vapurları 
müstahdemini ile merakibi 
sıhıre memurin ve müret
tebat maaşatı 
Sevahili karibe ve müteca-
vire vapurları memurin ve 
müstahdemini 

Burgaz Vapuru 
Süvari 1 
Lostromo 1 
Tayfa 6 
Birinci Kamorot 1 
İkinci Kamorot 1 
Muavin Kamorot 2 

Pendik İskelesi 
Moda Iskselesinin aynıdır 3 

30 
10,50 
36,60 

6,50 
6 

10 

28 

Mevki Memurları 'Kadı
köy hattı 
Haydarpaşa hattı 
Adalar ve Anadolu hattı 
İhtiyat Mevki Memuru 
İhtiyat Kapı Mevki Me
muru 
İhtiyat Gişe Memuru 
Torba Memuru 
Köprü Abonman Gişe Me
muru 
Vesika Memuru 

Bakırköy veya Ayajstefanos 
Gişe Memuru 
Kapı Memuru 
Çımacı 

8 
2 

10 
4 

4 
2 
1 

1 
1 

33 
İJsIkelelle 

4 
4 
2 

88 
22 

110 
44 

44 
22 
10 

12 
11 

363 
ri 

44 
40 
12 

10 

F. M. Nevi muhassesat Aded Şehri 

4 Mütekaidin eytam ve 
eramil ve süera maaşatı 
5 Bilûmum merakib ve se-
faini bahriye memurin ve 
müstahdemini maaşatı 

96 

— 781 

'Burgaz 
Süvari 
Lostromo 
Tayfa 
Ser Kamarot 
Kamarot 
Muavin Kamarot 
Ser Çarkçı 
İkinci Çarkçı 
Lostromo 
Yağcı 
Ateşçi 
Kömürcü 

Moda 

Vapuru 

Vapuru 
Burgaz Vapurunun aynıdır 

1 
1 
5 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
2 

22 

22 

35 
12 
30,50 

6,50 
6 

10 
29 
20 
10,50 
8 

32 
12,20 

211,30 

211,30, 

Kadıköy Vapuru 
Burgaz Vapurunun aynıdır 22 

Maltepe Vapuru 
Süvari 
Lostromo 
Tayfa 
Bininci Kamarot 
İkinci Kamarot 
Muavin Kamarot 
•Ser Çarkçı 
İkinci Çarkçı 
Lostromo 
Yağcı 
Ateşçi 
Kömürcü 

22 

Kmalıada Vapuru 
Maltepe Vapurunun aynıdır 22 

Pendik Vapuru 
Maltepe Vapurunun aynıdır 22 

211,30 

30 
10,50 
36,60 

6,50 
6 
5 

29 
20 
10,50 
16 
32 
12,30 

214,30 

214,30 

214,30 
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Halep Vapuru 
Süvari 
TjnRt/prmnn 

Tayfa 
Birinci Kamarot 
İkinci Kamarot 
Muavin Kamarot 
Ser Çarkçı 
İkinci Çarkçı 
Ateşçi 
Kömürcü 

Serçarkçı 
İkinci Çarkçı 
Lostromo 
Yağcı 
Ateşçi 
Kömürcü 

Moda Vapuru 
Burgaz Vapurunun) 

Kadıköy 
Burgaz Vapumınun; 

Maltepe " 
Burgaz Vapurunun 

aynıdır 
Vapuru 
aynıdır 

Vapuru 
aynıdır 

(Bir aded yağcı fazladır.) 
Kmalıada Vapuru 

Burgaz Vapurunun aynıdır 
(Bir aded yağcı fazladır.) 

Penidik Vaipuruı 
Burgaz Vapurunun aynadır 
(Bir -aded yağcı fazladar.) 

Halep Vapuru 
P»İÎVflT*Î! 
k j LL V Q>L 1) 

Lostromo 
Tayfa 
Kamarot 
İkinci Kamarot 
Muavin Kamarot 
Serçarkçı 
İkinci Çarkçı 
Ateşçi' 
Kömürcü 

t : 16 

ded 

1 
ı 
5 
1 
ı 
1 
1 
1 
4 
2 

18 

1 
1 
1 
1 
4 
2 

21 

21 

21 

22 

22 

22 

ı 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 

17 

19 . 3 

Şehri 

25 
10 
30,50 
6 
5 
5 

24 
16 
32 
12,20 

165,70 

32 
25 
12 
8,50 

34 
12,20 

223,70 

223,70 

223,70 

232,20 

232,20 

232,20 

30 
12 
24,40 
6 
5 
5 

27 
20 
34 
12,20 

175,60 

.1340 C : 2 

F. M. Nevi muhassesat A 

Bağdat Vapuru 
Halep Vapurunun aymdır 

Basra Vapuru 
Halep Vapurunun aynıdır 

İhsan Vapuru 
Süvari 
Lostromo 
Tayfa 
Kamarot 
İkinci' Kamarot 

Bağdat Vaparu 
Halep Vapurunun aynıdır 

Basra Vapuru 
Halep Vapurunun aynıdır 

İhsan Vapuru 
Süvari! 
Lostromo 
Tayfa 
Birinci Kamarot 
İkinci Kamarot 
Serçarkçı 
İkinci Çarkçı 
Ateşçi 
Kömürcü 

Neveser Vapuru 
İhsan Vapurunun aynıdır 

Fenerbahçe Vapuru 
İhsan Vapurunun aynıdır 

Haydarpaşa Vapuru 
İhsan Vapurunun aynıdır 

Anadolu Vapuru 
Süvari 
Lostromo 
Tayfa 
Birinci Kamarot 
Tlri'TiPT TCATnflîYvt, 

Serçarkçı 

M 

17 

17 

1 
1 
4 
1 
1 

18 

18 

1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
3 
2 

16 

16 

16 

1 
1 
4 
1 
ı 
1 

Şehri 

175,60 

175,60 

30 
12 
24,40 
6 
5 

165,70 

165,70 

25 
10 
30,50 
6 
5 

24 
16 
24 
12,20 

152,70 

152,70 

152,70 

25 
10 
24,40 
6 
5 

24 



t : 16 1 9 . 3 . 1 3 4 0 0 : 2 

F. M. Nevi muhassesat 

Lostromo 
Ateşçi 
Kömürcü 

Aded Şehri 

Yakacık Vapuru. 
Süvari1 

Lostromo 
Tayfa 
Birinci Kamarot 
İkinci Kamarot 
Serçarkçı 
Muavin Kamarot 
Ser Çarkçı 
İkinci Çarkçı 
Ateşçi 
Kömürcü 

16 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 

Nuvaser Vapuru 
İhsan Vapurunun aynıdır 16 

Fenerbahçe Vapuru 
İhsan Vapurunun aynıdır Î6 

Haydaırbaşa Vapuru 
İhsan Vapurunun aynıdır 16 

Anadolu Vapuru 
Süvari 
Lostromo 
Tayfa 
Kamarot 
Muavin Kamarot 
Ser Çarkçı 
Lostromo 
Ateşçi 
Kömürcü 

Yakacık Vapuru 
Süvari 
Lostromo 
Tayfa 
TTamarot 
Ser Çarkçı 

10,50 
38 
12,20 

194,10 

20 
10 
18,30 
6 
5 

18 
5 

27 
20 
25,50 
12,20 

16 167,10 

167,10 

167,10 

167,10 

30 
12 
24,40 
6 
5 

27 
12 
34 
12,20 

16 162,60 

25 
12 
12,20 
6 

20 

F. M. Nevi muhassesat 

Lostromo 
Ateşçi 
Kömürcü 

Aded Şehri 

Yüzbaşı Murat Bey Vapuru 

Yüzbaşı Mnr®t Bey Vapuru 

Süvari 
Mülâzım Kaptan 
Lostromo 
Serdümen 
Tayfa 
Kamarot 
Ser Çarkçı 
Lostromo 
Ateşçi 
Kömürcü 

12 

2 Römorkörler, istinbotlar, 
su depoları, mavnalar, mo-
torbotlar, filikalar müs
tahdemini maaşatı 

12 
25,50 
12,20 

n 124,90 

Süvari 
Lostromo 
Serdümen 
Tayfa 
Muavin Kamarot 
Ser Çarkçı 
İkinci Çarkça 
Ateşçi 
Kömürcü 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
2 . 

25 
12 
8,50 

12,20 
5 

20 
13 
24 
12,20 

14 126,50 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
I 
1 
2 
İ 

185,50 
6 

10 
6,10 

12,20 
5 

15 
9 

12,20 
6,10 

99,10 

•Gayret Romöı 
Süvari 
Lostromo 
Serdümen 
Tayfa 
Ser Çarkçı 
Lostromo 
Ateşçi 
Kömürcü 

•körü 
1 
X 
1 
2 
1 
1 
2 
1 

-
25 
10 
7,10 

14,20 
15 
9 

14,20 
6,10 

10 100,60 

— 783 — 
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F. M. Nevi muhassesat 

Suna Römorkörü 
Süvari 
Tayfa 
Çarkçı 
Lostromo 
Ateşçi 

Lostromo 
Ateşçi 
Kömürcü 

Römorkörler, istimbotlar, 
su dolapları, mavnalar, 
nıotorbot ve saire memu
rin ve müstahdemin ma-
aşatı 

, Gayret römorkörü 
Süvari 
Lostromo 
Tayfa 
Ser Çarkçı 
Lostromo 
Ateşçi 
Kömürcü 

Aded 

i 
1 
2 
1 
1 
2 

7 
1 
2 
1 

Şehri 

12,50 
14,20 
12 
9 

14,20 

61,90 
12 
17 

6,10 

11 117,80 

hayret gibi iki aded rö
morkör 

Suna römorkörü 
Süvari 
Tayfa 
Çarkçı 
Lostromo 
Ateşçi 

9 

18 

1 
2 
1 
1 
2 

Tekirdağ ramörkörü 
Suna römorkörünün ay
nıdır 7 

Levazım İstimbotu 
Suna römorkörünün ay
nıdır 7 

30 
12 
12,20 
20 
12 
17 

6,10 

109,30 

218,60 

15 
12,20 
15 
10 
17 

71,20 

71,20 

71,20 

F. M. Nevi muhassesat Aded Şehri 

Akbaş İstimbotu 
Suna römorkörünün ay
nıdır 7 

Gazal Romürkörü 
Suna römorkörünün ay
nıdır < 7 

İhtiyaten vaz 'olunan 
Suna römorkörünün ay
nıdır 7 

Bağdat İstimbotu 
Süvari 
Tayfa 
Çarkçı 
Ateşçi 

Süvari 
Tayfa 
Çarkçı 
Ateşçi 
Kömürcü 

Nü İstimbotu 

Berk Motoru 
duvarı 
Tayfa 
Çarkçı 

Süvaıti 
Tayfa 
Çarkçı 

Süvari 
Tayfa 
Çarkçı 

Çarkçı Motoru 

Y. 2 Motoru 

71,20 

71,20 

71,20 

12,50 
14,20 
10 
14,20 

50,90 

12,50 
12,60 
10 

7,10 
5,30 

47,50 

10 
10,60 

9 

29,60 

10 
5,30 
9 

24,30 

10 
10,90 
9 

34,90 

— 784 — 



F. M. Neyi muhassesat 

Süvari 
Tayfa. 
Çarkçı 

Süvari 
Tayfa/ 
Çarkçı 

R 1 Motoru 

Rağbet Istimbol 

I : 16 

Aded. 

1 . 
1 
1 

3 
.1 
3 
1 

5 

tu 

19 . 3 

Şehri 

10 
5,30 
9 

24,30 
10 

. 10,90 ; 
9 

34,90 • 

. 1340 0 : 2 

F. M. Nevi muhassesat Adöd 

İkinci Çarkçı 1 
Vînççi 2 

Su dubaları 4 aded 
Reis 4 
Tayfa 4 

8 
1 numaralı su dubaları 

Reis 1 
Tayfa 1 

Şehri 

13,50 
17 

36 
24,40 

60,40 

6,10 
5,30 

Süvari 
Tayfa 
Çarkçı 
Ateşçi 

~ 

Rağbet İs 

Süvari 
Tayfa 
Çarkçı 

Berk Mo 

Nil İstimbotu 
>timbotunun aynıdır 

Berk Motoru 

B 1 Motoru 
torunun^ aynıdır 

Yeni Motor • > 
Berk Motorunun aynıdır 

1 
2 
1 
2 

6 

6 

1 
1 
1 

3 

3 

3 

15 
12,20 
15 
17 

59,20 

59,20 

• ; 

10 
6,10 
9 

25,10 

25,10 

25,10 

Çakıci Motoru 
Süvari 
Tayfa 

Hizmet Motoru 
Çakıcı Motorunun aynıdır 

Filibe Motoru 
Süvari 
İkinci Kaptan 
Lostromo 
Serdümen 
Ambarcı 
Tayfa 
Ser Çarkçı 

18 
1 

. 1 
12 

1. 
2 
1 

12,10 
6,10 

18,60 

18,50 
10 
12 
17 
8,50 

12,20 
16,50 

2, 3, 4 numaralı Su dubaları 
Bir numaralı Su dubasının 
aynıdır , 6 

Bir numaralı Mavna 
Reis 1 
Tayfa 2 

6 numaralı Mavna 
Bir numaralı Su dubasının 
aynıdır 2 

10, 12, 13 numaralı Mavnalar 
Altı numaralı Mavnamın! 
aynıdır 6 

Filikacılar 
Reis 1 
Filikacı 5 
Makina Filikacısı 2 

4 1 

11,40 

34,20 

6,10 
10,60 

16,70 

11,40-

34,20 

6,10 
30,50 
12,20 

Sevahili baide vapurlan memurin 
ve müstahdemini maaşatı 

Reşit Paşa Vapuru 
Süvari 1 . 32,50 
İkinci Kaptan 1 20 
Üçüncü Kaptan 1 12 
Mülâzım Kaptan 2 12 
Kâtip 1 18 
Lostromo 2 18 
Marangoz 1 7,50 
Serdümen 4 24,40 

— 785 — 



İ : 1« 19 .3 .134® C : 2 

F. M. Nevi muhasseaat A 

Ambarcı 
Tayffa 
Birinci Kamarot 

Mavnalar 10 aded 
Reis 
Tayfa 

Motorin sac Mb& 2 ac 
Süvari 
Tayfa 
Çarkçı 
Yağcı 

ded 

2 
12 

1 

10 
10 

20 

ted 
2 
4 
2 
2 

10 

Şehri 1 

12,20 
63,60 

6 

90 
61 

151 

30 ; 
24,40 İ 
30 : 
17 

101,40 j 

Y 2 motoru ve altaacak 3 miotor 

Süvari 
Tayfa 
Çarkgı 

îirinıci smıf sefain Reşit P&ş 

Süvari 
İkinci Kaptan 
Üçüntcü Kaptan 
Mülâzım 
Kâtip 
Lostromo 
Marangoz 
Serdümen 
Ambarcı 
Tayfa 
Birinci Sınıf Kamarot 
İkinci Kamarot 
Susa Kamarot 
Muavin Kaıasarot 
Birinci Aşçı 
ikinci Aşçı 
Aşçı yamağı 
Serçarkçı 
İkinci Çarkçı / 
Üçüncü Çarkçı 
Dördüncü Çarkçı 
Mülâzim Çarkçı 
Mülâzm Çarkçı 

4 
8 
4 

16 

50 
48,80 • 
36 

134,80 

a Vapuru' 

I 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
3 

12 
1 
1 
8 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

40 
25 
15 
16 
20 
12 
8,50 

25,50 
25,50 
73,20 
6 
5 

36 
16 

8 
6 
4 

30,50 
20 
24 
20 

6 
5 

F. M. Nevi muhassesaft A 

Telsiz Telgrafçı 
Elektrikçi 
Kazancı 
Lostromo 
Makina Kamarotu 
Vi'nççi 
Kömürcü 
Ateşçi 

Akdeniz Vapuru 

Süvari 
İkinci Süvari 
Üçüneü Süvari 
Mülâzım 
Kâtip 
Lostromo 
Marangoz 
Serdümeto 
Ambarcı 
Tayfa 
Birinci Kamarot 
İkinci Kamarot 
Sıra Kamarot 
Muavin Kamarot 
Birinci Aşçı 
İkinci Aşçı 
Aşçı Yamağı 
Serçarkçı 
İkinci Çarkçı 
Üçünicü Çarkçı 
Dördüncü Çarkçı 
Mülâzim Çarkçı 
İkinci sınıf Kamorot 
Sıra saaııf Kamorot 
Muavin smıf Kamorot 
Aşçı sınıf Kamoasot 
Aşçı Yamağı 
Çarkçıbaşı 
İkinci Çarkçı 
Üçüncü Çarkçı 
Dördüncü Çarkçı 
Mülâzım Çarkçı 
Telsiz Telgrafçı 
Elektrik Memuru 
Kazancı 

1 Lostromo 

uded 

2 
2 
1 
3 
1 
5 

12 
13 

91 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
4 
2 

14 
1 
1 
4 
9 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
& 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
% 
2 
1 
1 
1 
1 

Şehri 

24 
24 
12 
27 
5 

30,50 
36,60 
79,30 

672,60 

32,50 
20 
12 
12 
18 
18 
7,50 

24,40 
12,20 
74,20 

6 
5,50 

18 
36 

8 
6 
8 

30,50 
20 
12 
10 
11 

5,50 
25 
20 
10 

5 
38 
25 
30 
24 
16 
14 
12 
12 
24 



t : » 19.3.1340 C : 2 
Nevi muhassesat A 

Vinççi 
Aşçı 
Kömürcü 
Makina Kamarotu 

Akdeniz Vapru 

Süvari 
İkinci Süvari 
Üçüncü Süvari 
Mülâzım 
Kâtip 
Lostromo 
Marangoz 
Serdümen 
Ambarcı 
Tayfa 
Birinci Kamorot 
İkinci Kamorot 
Sıra Kamorot 
Muavin Kamorot 
Aşçı 
Aşçı Yamağı 
Ser Çarkçı 
İkinci Çarkçı 
Üçüncü Çarkçı 
Dördüncü Çarkçı 
Mülâzım Çarkçı 
Telsiz Telgrafçı 
Elektrikçi 
Kazancı 
Lostoromo 
Vinçci 
Ateşçi 
Kömürcü 
Makina (Kamorotu 

Gülcemal Vapuru 
Süvari 
İkinci 
Üçüneü 
Mülâzım 
Kâtip 
Lostuomo 
Marangoz 
Serdümen 

âed 

5 
12 
12 

1 

m 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
3 

12 
1 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
5 

10 
9 
1 

m. 

1 
1 
1 
2 
1 
2:-
1 
4 

Şehri 

42,50 
102 
73,50 

6 

750,90 

40 
25 
15 
16 
20 
12 
8,50 

25,50 
25,50 
73,20 

6 
5,50 

15 
20 
10 
5 

38 
25 
15 
12 

8 
24 
24 
12 
18 
30,50 
91,50 
47,70 

5 

604,50 

32,50 
20 
12 
12 
18 
18 
7,50 

24,40 

F. M. Nevi muhassesat 

Ambarcı 
Tayfa 
Birinci Kamorot 
İkinci Kamorot 
Sıra Kamorot 
Muavin Kamorot 
Birinci Aşçı 
İkinci Aşçı 
Ahçı Yıamağı 
Ekmekçi 
Ser, Çarkçı 
İkinci Çarkçı 
Üçüncü Çarkçı 
Dördüncü Çarkçı 
Mülâzım Çarkçı 
Telsiz Telgrafçı 
Elektrikçi 
Kazancı 
Lostromo 
Vinççi 
Ateşçi 
Kömürcü 
Telsiz Telgrafçı 
Elektrikçi 
Kazancı 
Lostroma 
Vinççi 
Ateşçi 
Kömürcü 
Makina Kamorotu 

Adied 

2 
18 
1 
1 

. 8 
12 

t 
1 
2 
2 
I 
1 
1 
1 
2 
2 • 

2 
1 
3 
5 

18 
18 
1 
1 
1 
1 
5 

14 
9 
1 

7$ 

G-ül €emal Vapuru, Cumhuriyet 
iki yeni ce'man dört 

. 
Süvari 
İkinci 
Üçüncü 
Mülâzım 
Kâtip 
Lostromo 
Marangoz 
Serdümen 
Ambarcı 
Tayfa 
Birinci Sınıf Kamorot 
İkinci 'Sınıf Kamorot 
Sıra Sınıf Kamorot 

vapur 

4 
4 
4 
6 
4 
4 
4 

m 
& 

56 
4 
4 

20 

Şehri 

12,20 
90,40 

6 
5,50 

36 
48 

8 
6 
8 

10,60 
30,50 
30 
12 
10 
11 
24 
24 
12 
27 
30,50 

109,80 
95,40 
14 
12 
12 
12 
42,50 

119 
54,90 

6 

692,60 

ve 

160 
100 

60 
48 
80 
48 
34 

136 
68 

341,60 
24 
22 

100 

— 3K — 
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F. M. Nevi muhassesat Aded Şehri 

Muavin Sır Kamorot 24 
Aşçı 4 
Aşçı Yamağı 4 
Çarkçıbaşı 4 
İkinci Çarkçı 4 
Üçüncü 'Çarkçı 4 
Dördüncü Çarkçı 4 
Mülâzım Çarkçı 4 
Telsiz Telgrafçı 4 
Elektrikçi 4 
Kazancı 4 
Lostromo 10 
Vinççi 20 
Ateşçi 66 
Kömürcü 64 
Makina Kamorotu 1 

117 

Giresun Vapuru 

'Süvari 1 
İkinci, Kaptan 1 
Üçüncü Kaptan Mülâzım 
Kaptan 1 
Mülâzım Kaptan 2 
Kâtip Kaptan 1 
Lostromo 2 
Marangoz 1 
Ser Dümen 4 
Ambarcı 2 
Tayfa 10 
Birinci Kamorot 1 
İkinci Kamorot 1 
Sıra Kamorot 6 
Muavin Kamorot 10 
Birinci Açşı 1 
Aşçı Yamağı 1 
Ser Çarkçı 1 
İkinci Çarkçı 1 
Üçüncü Çarkçı 1 
Dördüncü Çarkçı 1 
Mülâzım Çarkçı İ 
Elektrikçi 1 
Lostromo 2 
Vinççi - 5 
Ateşçi 11 
Kömürcü 6 

96 
40 
20 
152 
100 
60 
48 
32 
56 
48 
48 
120 
170 
561 
390,40 

791,30 

32,50 
20 

20 
12 
18 
18 
7,50 

24,40 
12,20 
53 
6 
5,50 
27 
40 
8 
4 ; 
30,50 
20 
12 
10 
6 

12 
18 
30,50 
67,10 : 
35,80' 

F. M. 

O : 2 

Nevi muhassesat 

Makina Kamorotu 

Aded Şehri 

Giresun Vapuru 
Süvari 
İkinci Süvari 
Üçüncü Süvari 
Mülâzım 
Kâtip 
Lostromo 
Marangoz 
S er dümen 
Ambarcı 
Tayfa 
Birinci Kamorot 
İkinci Kamorot 
Sıra Kamorot 
Muavin Kamorot 
Aşçı 
Aşçı Yamağı 
Çarkçıbaşı 
İkinci Çarkçı 
Üçüncü Çarkçı 
Dördüncü Çarkçı 
Mülâzım Çarkçı 
Lostromo ' 
Elektrikçi 
Telsiz Telgrafçı 
Vinççi 
Ateşçi 
Kömüeü 
Makina Kamorotu 

76 
Kızılırmak Vapuru 

Süvari 
İkinci Süvari 
Üçüncü Süvari 
Mülâzım 
Kâtip 
Lostromo 
Ser Dümen 
Ambarcı 
Tayfa 
Birinci Kamorot 
Makina Kamorotu 

1 
1 
1 
1 
1 

,1 
1. 
3 
2 
8 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

r5 
11 

6 
1 

543 

32,50 
20 
12 

6 
18 
9 

24,40 
12,20 
26,50 

6 
24 

366. 3 187 

40 
25 
15 
8 

20 
12 
8,50 

25,50 
17 
48,80 

6 
5,50 

15 
20 
10 

5 
38 
25 
25 
12 
8 

12 
12 
14 
42,50 
93,50 
36,60 

6 

63 595,90 

— 788 — 
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F. M. Nevi muhassesat Aded Şehri 

Kızılırmak Vapuru 

Süvari 
ikinci Süvari 
Üçüncü Süvari 
Mülâzım 
Lostromo 
Serdümen 
Ambarcı 
Tayfa 
Birimci Kamorot 
Aşçı 
İkinci Kamorot 
Aşçı 
Marangoz 
Çarkçı 
İkinci Çarkçı 
Üçüncü Çarkçı 
Mülazım 
Kazancı 
Telsiz Telgrafçı 
Elektrikçi 
Lostromo 
Vinççi 
Ateşçi 
Kömürcü 

Şam Vapuru 

40 
25 
15 
8 

12 
25,50 
17 
24,40 

6 
10 
5,50 
8 
7,50 

30,50 
20 
12 
6 

12 
24 
24 

9 
34,40 
36,60 
31,80 

47 417,90 

722 563 

Sevahili baide ikinci sınıf vapurları 
müstahdemini maaşatı 

Gülnihal Vapuru 
Süvari 
İkinci Süvari 
Üçüncü Süvari 
Mülazım 
Kâtip 
Lostromo 
Marangoz 
Serdümen 
Ambarcı 
Tayfa 
Birinci Kamorot 
İkinci Kamorot 
Sıra Kamorot 
Muavin Kamorot 

25 
15 
10 
6 
14 
9 
7,50 
24,40 
12,20 
31,80 
5,50 
5 

13,50 
12 

F. M. Nevi muhassesat 

Aşçı 
Ser Çarkçı 
İkinci Çarkçı 
Üçüncü Çarkçı 
Mülazım 
Telsiz Telgrafçı 
Elektrikçi 
Lostromo 
Çarkçıbaşı 
İkinci Çarkçı 
Üçüncü Çarkçı 
Mülâzim 
Kazancı 
Lostromo 
Vinççi 
Ateşçi 
Kömürcü 

Aded Şehri 

7 
23 
15 
10 
5 

12 
8 
9 

38 
25 
15 
8 

11 
12 
34 
51 
36,60 

38 414,50 

İkinci sınıf sefain Gülnihal Vaüpuru 
ve beş aded yeni ceman altı aded vapur 

Süvari 
îkiniei Süvari 
Üçüncü Süvari' 
Mülâzim Süvari 
Kâtip 
Lostromo 
Maramgoz 
Serdümen 
Ambarcı 
Tayfa 
Birin'ci Sınaf Kamarot 
İkinci Sınıf Kamarot 
Sıra Kamarot 
Muavin Kamarot 
Aşçı 
Aşçı Yamağı 
Çarkçıbaşı 
Üçünicü Çarkçı 
Mülâzim 
Telsiz Telgrafçı 
Elektrikçi 
Vinççi 
Ateşçi 
Kömürcü 

6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

18 
12 

024 
6 
6 

,8 : 

10 
6 
4 
6 
6 

, 6 
6 
6 
3 

13 
6 

57 

180 
120 

78 
48 
96 
72 
51 

153 
102 
146,50 
36 
33 
40 
40 
60 
20 
120 
78 
48 
84 
72 
18,30 
79,30 
31,80 

409,30 
— 789 — 



Nevi muhassesat 

1 : 1 6 

Aded 

Bahri1 Cedit Vapuru 

Süvari 
İkinci Süvari 
Üçüncü Süvari 
Mülâzim 
Kâtip 
Lostromo 
Marangoz 
Serdümen 
Ambarcı 
Tayfa 
Birinci Kamarot 
ikinci Kamarot 
Sıra Kamarot 
Muavin Kamarot 
Aşçı 
Serçarkçı 
İkinci Çarkçı 
Üçüncü Çarkçı 
Mülâzim 
Lostromlo 
Vinççi 
Ateşçi 
Kömürcü 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
7 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
3 

42 

Altay Vapuru 

Süvari 
ikinci Süvari 
Üçüncü Süvari 
Kâtip 
Mülâzım 
Lostromo 
Marangoz 
Serdümen 
Ambarcı 
Tayfa 
Birinci Kamarot 
ikinci Kamarot 
Lostromo 
Vinççi 
Ateşçi 
Kömürcü 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
2 
5 
1 
1 
6 

18 
72 
36 

304 

m. 3 
Şehri 1 

25 
15 
10 
6 

14 
9 
7,50 

24,40 
12,20 
37,10 

5,50 
5 
9 
4 
7 

23 
15 
10 
5 
9 

12,20 
36,60 
15,90 

317,40 

25 
15 
10 
14 
6 
9 
7,50 

24,40 
12,20 
26,50 

5,50 
5 

72 
153 
612 
219,60 

2 902 

.1340 C : 2 

F. M. Nevi muhassesat 1 

Bahri Cedit Vapur 
Süvari 
ikinci Süvari 
Üçüncü Süvari 
Mülâzım 
Kâtip 
Lostromo 
Marangoz 
Ser Dümen 
Ambarcı 
Tayfa 
Birinci Kamorot 
ikinci Kamorot 
Sıra Kamorot 
Muavin Kamorot 
Ateşçi 
Çarkçıbaşı 
ikinci Çarkçı 
Üçüncü Çarkçı 
Mülâzım 
Lostromo 
Vinççi 
Ateşçi 
Kömürcü 

Altay Vapuru 
Süvari 
İkinci Süvari 
Üçüncü Süvari 
Kâtip 
Lostromo 
Serdümen 
Ambarcı 
Tayfa 
Birinci Kamorot 
İkinci Kamorot 
Sıra Kamorot 
Muavin Kamorot 
Sıra Kamorot 
Muavin Kamorot 
Aşçı 
Ser Çarkçı 
İkinci Çarkçı 
Üçüncü Çarkçı 
Mıi 1 â 7.1 m 1 dJfS. UL±Oj^Jİ.HJt 

[ Elektrikçi 

Lded 

a 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
3 

38 \*\j 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Şehri 

30 
20 
13 
8 

16 
12 

8,50 
25,50 
17 
30,50 

6 
5,50 
5 
4 

10 
28 
20 
13 

8 
12 
17 
51 
18,30 

378,30 

30 
20 
13 
16 
12 
25,50 
17 
24,40 
6 
5,50 
5 
4 
4,50 
8 
7 

23 
15 
10 

5 
8 



F. M. 
1 

Nevi nmhassesat -A 

Lostromo 
Vinççi 
Ateşçi 
Kömürcü 

Ümit Vapuru 
Süvari 
İkinci Süvari 
Üçüncü Süvari 
Mülâzım 
Kâtip 
Lostromo 
Marangoz 
Serdümen 
Aşçı 
Çarkçıbaşı 
İkinci Çarkçı 
Üçüncü Çarkçı 
Lostromo 
Vinççi 
Ateşçi 
Kömürcü 

Samsun Vapuru 
Süvari 
İkinci Süvari 
Üçüncü Süvari 
Mülazım 
Lostromo 
Serdümen 
Ambarcı 
Tayfa 
Kamorot 
Aşçı 
Ser Çarkçı 
İkinci Çarkçı 
Üçüncü Çarkçı 
Mülazım 
Lostromo 
Kazancı 
Vinççi 
Ateşçi 
Kömürcü 

t : 16 

.ded 

1 
2 
6 
3 

41 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
3 

34 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
6 

38 

19 . 3 

Şehri 

9 
12,20 
36,60 
15,90 

314,30 

25 
15 
10 
6 

14 
9 
7,50 

24,40 
10 
28 
20 
13 
12 
17 
51 
18,30 

347,70 

30 
20 
13 
8 

12 
25,50 
17 
24,40 

6 
10 
28 
20 
13 
8 

12 
12 
34 
51 
36,60 

380,50 

— 79 

. 1340 C : 2 

F. M. Nevi nmhassesat 

Ümit Vapuru 
Süvari 
İkinci Süvari 
Üçüncü Süvari 
TVTl 1 llfl 71TY1 
•İTİ. It-Ucl Z J I I H 

Kâtip 
Marangoz 
Lostromo 
Serdümen 
Ambarcı 
Tayfa 
Birinci Kamorot 
İkinci Kamorot 
Sıra Kamorot 
Muavin Kamorot 
Aşçı 
Ser Çarkçı 
İkinci Çarkçı 
Üçüncü Çarkçı 
Lostromo 
Elektrikçi 
Vinççi 
Ateşçi 
Kömürcü 

Aded 

1 
1 
1 

ı 
1 
1 
1 
3 
2 
6 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
6 
3 

42 
Alemdar Vapuru 

Süvari 
İkinci Süvari 
Mülazım 
Lostromo 
Marangoz 
Serdümen 
Ambarcı 
Tayfa 
Birinci Kamorot 
Aşçı 
Ser Karkçı 
İkinci Çarkçı 
Üçüncü Çarkçı 
Lostromo 
Vinççi 
Ateşçi 
Kömürcü 
Dalgıç 
Dalgıç 

İntibah Vapuru 

1 — 

1 
1 

.1 
1 
1 
3 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
6 
3 
1 
1 

31 

Şehri 

30 
20 
13 

8 
16 
8,50 

12 
25,50 
12,20 
31,80 
5,50 
5 
9 
4 
7 

23 
15 
10 

9 
8 

18,30 
36,60 
15,90 

321,20 

25 
15 

9 
9 
7,50 

18,30 
6,10 

21,20 
5,50 
7 

23 
15 
10 

9 
12,20 
36,60 
15,90 
20 
15 

247,60 
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M. Nevi muhassesat 

Ambarcı 
Tayfa 
Birinci Kamorot 
İkinci Kamorot 
Sıra Kamorot 
Muavin Kamorot 
Aşçı 
Çarkçıbaşı 
İkinci Çarkçı 
Üçüncü Çarkçı 
Mülâzım 
Lostromo 
Elektrikçi 
Vinççi 
Ateşçi 
Kömürcü 

Aded Şehri 

Alemdar Vapuru 

17 
24,40 

6 
5,50 
5 

12 
10 
28 
20 
13 

8 
12 
12 
25,50 
51 
18,30 

400,70 

Süvari 
İkinci Süvari 
Lostromo 
Serdümen 
Tayfa 
Kamorot 
Birinci Çarkçı 
İkinci Çarkçı 
Dalgıç 

« 
Vinççi 
Lostromo 
Ateşçi 
Kömürcü 
Üçüncü Sımf Sefain 
Bandırma. Nimet, İnebo
lu, Gelibolu vapurları 
Süvari 
İkinci Süvari 
Kâtip 
Lostromo 
Serdümen 
Ambarcı 
Tayfa 
Birinci Kamorot 
İkinci Kamorot 
Muavin Kamorot 
Aşçı 

1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 
3 

25 

4 
4 
4 
4 
8 
8 

16 
4 
4 
4 
4 

30 
20 
12 
17 
18,30 

6 
28 
20 
20 
15 
17 
12 
51 
18,30 

284,60 

74 
40 
40 
36 
48,80 
48,80 
84,80 
20 
18 
16 
24 

F. M. 

C : 2 

Nevi muhassesat Aded Şehri 

Ser Çarkçı 
İkinci 
Lostromo 
Vinççi 
Ateşçi 
Kömürcü , 

4 
4 
4 
8 

12 
8 

104 

Ereğli Vapuru 

Süvari 
İkinci Süvari 
Kâtip 
Lostromo 
Serdümen 
Ambarcı 
Tayfa 
Kamorot 
Ser Çarkçı 
İkinci Çarkçı 
Vinççi 
Ateşçi 
Kömürcü 

Galata Vapuru 
Süvari 
Mülâzım 
Kâtip 
Lostromo 

17 

66 
54 
36 
48,80 
73,20 
42,80 

770,80 

18,50 
10 
10 

9 
12,20, 

6,10 
10,60 
5 

16,50 
13,50 
6,10 

12,20 
10,60 

140,30 

18,50 
6 

10 
10 

Üçüncü sınıf sefain Bandırma, Nimet, 
İnebolu, Gelibolu vapuı-ları 

Süvari 
İkinci Süvari 
Kâtip 
Lostromo 
Serdümen 
Ambarcı 
Tayfa 
Birinci Kamorot 
İkinci Kamorot 
Muavin Kamorot 
Aşçı 
Çarkçıbaşı 
İkinci Çarkçı 
Lostromo 

4 
4 
4 
4 
8 
8 
8 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

90 
60 
52 
48 
68 
68 
48,80 
24 
22 
20 
40 
90 
60 
48 

— 792 — 
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F. M. Nevi muhassesat Acled Şehri 

Vinççi 
Ateşçi 
Kömürcü 

Ereğli ve 
Süvari 
İkinci Süvari 
Kâtip 
Lostromo 
Serdümen 
Ambarcı 
Tayfa . 

Galata 

İkinci sınıf Kıamorot 
Aşçı 
Birinci Çarkçı 
İkinci Çarkçı 
Vinççi 
Ateşçi 

Kömürcü 

Serdümen 
Tayfa 
Birinci Kaınorot 
İkinci Kamorot 
Ser Çarkçı 
Lostromo 
Ateşçi 
Kömürcü 

İhtiyat Kaj. 
İhtiyat Birinci 
İhtiyat Birinci 
ci Kaptan 
İhtiyat İkinci 
vari 
İhtiyat İkinci 
ci Kaptan 

)tan ve 

8 
8 
8 

92 
vapurları 

2 
2 
2 
2 
4 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
4 

4 

36 

1 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

16 

Çarkçıları 
ıSüvari 

Sınıf İkin-

Sınıf «Sü-

Sınıf İkin-

İhtiyat İkinci Sınıf Üçün
cü Kaptan 
İhtiyat Üçüncü iSınıf Sü-

1 

1 

1 

1 

1 

68 
68 
48,80 

923,60 

45 
30 
26 
34 
34 
17 
24,40 
11 
20 
45 
30 
17 
34 

24,40 

381,80 

6,10 
21,20 
5 
4,50 

15 
9 

12,20 
5,30 

121,80 

23,50 

20 

25 

15 

10 

varı 

P. M. Nevi muhassesat Aded Şehri 

1 

2 

1 
6 

1 

1 

• 2 

1 

1 

1 

1 

10 

60 

25 
36 

30,50 

20 

46 

29 

20 

14 

15 

18,50 

İhtiyat Üçüncü Sınıf 
İkinci Kaptan 
Bininci Sınıf Köprü İh
tiyat Kaptanı 
İkindi Sınıf Köprü İh
tiyat Kaptanı 
Köprü Mülâzım Kaptanı 
İhtiyat Birinci 'Sınıf iSer 
Çarkçısı 
İhtiyat Birinci Sınıf İkin
ci Çarkçısı 
İhtiyat İkinci Sınıf Ser 
Çarkçısı 
Köprü Birinci Sınıf Ser 
Çarkçısı 
Köprü Birinci Sınıf İkin
ci Çarkçısı 
Köprü İkinci Sınıf İkin
ci Çarkçısı 
Köprü İkinci Sınıf Çark-
cıcı 

24 426,50 

İhtiyat kaptan ve çarkçıları 

Birinci sınıf Süvari 
Birinci sınıf İkincisi 
İkinci sınıf Süvari 
Birinci sınıf Çarkçıbaşı 
Birinci sınıf İkinci Çarkçısı 
İkinci sıinıf Çarkçıbaşı 
Köprü birinci sınıf Süvari 
Köprü ikinci sınıf Süvari 
Mülazım 
Seyir Zabiti 
Kâtip 
Köprü birinci sınıf Çark
çıbaşı 1 32 
Köprü ikinci sınıf Çark
çıbaşı 
Köprü birinci sınıf İkinci 
Çarkçısı 
Köprü birinci sınıf İkinci 
Çarkçısı 

24 559 

1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
6 
2 
1 

40 
25 
60 
38 
25 
56 
70 
30 
48 
50 
15 

1 

1 

1 

25 

25 

20 

m 




