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Yüzikinci içtima 

14.4. 1341 Salı 

Münderecat 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 
2. — SUALLER 
1. — Mardin Mebusu Yakup Kadri Beyin; 

İtalya Parlâmentosunda Mebus Pedarci tara
fından Türkiye'ye karşı hasmane telâkki olu
nabilecek tarzda irad olunan nutka dair Harici
ye Vekâletinden şifahi sual takriri: 

2. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; İs
tanbul Ticaret Müdüriyeti umumiyesince Trab
zon ve Samsun'a sevk edilen dakikin mubayaa
sında suiistimal vâki olup olmadığına dair Ti
caret Vekâletinden suali. 

3. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin; Askeri Fabrikalar Müdürü Umumisi Asım 
Paşanın esbabı istifası hakkında Müdafaai Mil
liye Vekâletinden suali. 

4. - - Denizli Mebusu Dpktor Kâzım Beyin; 
ruhsatsız tütün zer edenlerden alınmakta bulu
nan cezayı nakdiler hakkında Maliye Vekâle
tinden suali. 

Sayfa 
2 

3:4 

3. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — Yeniden üç milyon liralık madenî 

ufaklık meskukât darbı hakkında kanun lâ
yihası. (1/696) 

2. — Teşviki Sanayi Kanununun 12 nci mad
desinin tadili hakkında Kanun Lâyihası. (1/697) 

3. — Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki süfe-
rayı ecnebiyeye müsaedatı rüsumiye bahşeden 
Gümrük Kanununun 33 ncu maddesi ile Tarife 
Kanununun beşinci maddesinin birinci fıkrası
na bir zeyl ilâvesine dair kanun lâyihası. 
(1/698) 

Telefler 
1. — Kayseri Mebusu Halit ve Sabit Bey

lerin; Bankalar ve bilûmum müessesatı maliye 
tarafından, ikraz ve istikraz muamelâtında faiz
den mada komisyon ve masraf namiyle veya di
ğer bir nam tahtında müztakrızlardan para 

Sayfa 
3 
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Sayfa 
alınmasının menni hakkında teklifi kanunisi. 
(2/471) 3 

Tezkereler 3 
1. — Adana Mebusu Zamir ve Kırklareli 

Mebusu Doktor Fuat Beylerin; Hâmil olduk
ları İstiklâl Madalyası şeridinin kırmızı - ye
şile tebdili ve Zonguldak Mebusu Ragıp Be
ye kurdelâlı istiklâl madalyası ifası hakkında 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezekresi. (3/420) 3 

Takrirler 35 
1. — İzmir Mebusu Rahmi Beyle rüfekası-

nm; memleket dahilinde mevcut mevaddı ipti
daiye ve mamule ve madeniyeyi hükümetin ha
riçten iştira etmemesine dair Muvazenei Umu
miye Kanununa bir madde ilâvesine dair tak
riri. 12:13 

2. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 
31 Kânunuevvel 1337 tarihli Memurin muha-
kematı hakkındaki maddei kanuniyenin tadili
ne dair olan kanuna bir madde ilâvesi hakkında 
takriri (4/283) 35:36 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacak. 

Yüzbirinci îçtima 

13 Nisan 1341 Pazartesi 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı Riyasetlerinde bilinikat Zap

tı Sabık Hülâsası kıraat ve tashihen kabul ve evrakı 
varide ait oldukları mahallere havale edildi. 

Sayfa 
4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 4 
1. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka

nunu Lâyihası ve Muvazenei Maliye Encüme
ni mazbatası. (1/506) 4:36 

2. — Hudut ve sevahil sıhhiye Müdüriyeti
nin 1341 senesi bütçesine dair (1/580) numara
lı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası. 13:16,36,37:38 

3. — Karadeniz boğazı tahlisiye idaresinin 
1341 senesi bütçesine dair (1/637) numaralı ka
nun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. 16:17,36,39:40 

4. — Karadeniz boğazı Tahlisiye idaresinin 
teşkilât ve vazaifi hakkında kanun lâyihası 
(1/472) 17:18 

5. — İstanbul Limanının umuru idare ve in
zibatı hakkında (1/306) numaralı kanun lâyi
hası ve Müdafaai Milliye ve Adliye ve Ticaret 
Encümenleri mazbataları. 18:34 

6. — Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin; 
31 Kânunuevvel 1337 tarihli memurin muhake-
matı hakkındaki maddei kanuniyenin tadiline 
dair (2/315) numaralı teklifi kanunisi ve Dahi
liye Encümeni mazbatasının ikinci müzakeresi. 34: 

35 

Kısmen seferberlikte vâki olacak vaziyetlere dair 
olan kanun lâyihasının iadesi hakkında Başvekâlet 
tezkeresi kıraat edildi. 

Meclise vakti muayyeninde devam etmeyen azayı 
kiramın kıstelyevme tabi tutulması hakkında Ordu 
Mebusu Hamdi ve Kângırı Mebusu Ziya Beylerin 
takriri kiraat ve kabul edildi. 

• > • • < « 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 2,55 

REİS : Birinci Reis Vekili tsmet Bey 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Kâzım Bey (Giresun) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

_ 2 — 
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Muahedat ve mukavelâta ait yedi kıta kanun ile 
mektep vergisi hakkındaki kanun tayini esami ile 
reye vaz olundu. 

Badehu Muvazenei Umumiye Kanununun müza
keresine geçilerek yirmialtıdan ellinciye kadar olan 
maddeler müzakere ve bunlardan üç madde encü
mene iade, altı madde tadilen ve diğerleri aynen ka
bul olunduğu gibi iki maddede yeniden ilâve edildi. 

Müteakiben; Muahedat ve mukavelâta ait yedi 

kıt'a kanun ile, mektep vergisi hakkındaki kanunun 

ekseriyeti ârâ ile kabul edildiği bittebliğ Sah günü 

içtima edilmek üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hakkında bir mütalâa var mı 
efendim? (Hayır sesleri' Zaptı sabık aynen kabul edil
miştir. 

2. — SUALLER 

1. — Mardin Mebusu Yakup Kadri Bey'in İtalya 
parlamentosunda Mebus Pedarci tarafından Türkiye' 
ye karşı hâsımane telâkki olunabilecek tarzda irad 
olunan nutka dair şifahi sual takriri. 

REİS — Hariciye Vekâletine havale edilmiştir. 
TALÂT BEY (Ardahan) — Sarhoştur belki me

bus! 

3. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
/. — Yeniden üç milyon liralık madenî ufaklık 

meskukât darbı hakkında kanun lâyihası (1/696) 

REtS 
edilmiştir. 

Muvazenei Maliye Encümenine havale 

2. — Teşviki Sanayi Kanununun 12 nci maddesi
nin tadili hakkında kanun lâyihası (1/697) 

REİS — Ticaret Encümenine havale edilmiştir. 

3. — Türkiye Cumhuriyeti nezdindeki süferayı ec-
nebiyeye müsaadetı rüsumiye bahşeden Gümrük Ka
nununun 33 ncü maddesi ile Tarife Kanununun beşin
ci maddesinin birinci fıkrasına bir zeyl ilâvesine dair 
kanun lâyihası (1/698) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale edilmiştir. 

Teklifler 

/. — Kayseri Mebusu Hâlit ve Sabit Beylerin; 
bankalar ve bilûmum müessesatı maliye tarafından, 
ikraz muamelâtında faizinden mada komisyonve mas
raf namiyle veya diğer bir nâm tahtında müstakrızlar-
dan para alınmasının men'i hakkında teklifi kanunisi 
(2/471) 

REtS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
Tezkereler 

1. — Adana Mebusu Zamir ve Kırklareli Mebusu 
Doktor Fuat Beylerin; Hamil oldukları İstiklâl ma
dalyası şeridinin kırmızı - yeşile tebdili ve Zonguldak 
Mebusu Ragıp Beye Kırmızı Kurdelâlı İstiklâl ma
dalyası itası hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti 
tezkeresi (3/420) 

REtS — Efendim! Evrakı Varidede beş numarada 
bulunan Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresini 
Reis Paşa Hazretlerinin mazeretlerinden dolayı imza 
edilememesi hasabiyle bugün kıraat edemeyeceğiz. 

2. — SUALLER 

2. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşanın; İstanbul 
Ticaret Müdüriyeti Umumiyesince Trabzon ve Sam
sun'a sevkedilen dakikin mubayaasında suiistimal vaki 
olup olmadığına dair Ticaret Vekâletinden suali. 

REtS — Sahibi sual burada yoktur, gelecek celse
ye talik ediyoruz. 

3. — Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin; As
keri Fabrikalar Müdürü Umumisi Asım Paşanın esba 

bı istifası hakkında Müdafaai Milliye Vekâletinden 
suali. 

REİS — Vekil Bey gelmemişlerdir, hazır bulun
dukları celseye talik ediyoruz. 

4. — Denizli Mebusu Doktor Kâzım Beyin; ruh
satsız tütün zer edenlerden alınmakta bulunan cezayı 
nakdiler hakkında Maliye Vekâletinden suali. 

REtS — Cevap verecek misiniz, Maliye Vekili 
Beyefendi? 

— 3 — 
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MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Bu suali bendeniz henüz almadım. Alınca 
tabi İstanbul'dan Müdüriyeti Umumiyeden istilâm 

1. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanun lâ
yihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 
(1/506) 

REİS — Efendim! Ruznamemizdeki Muvazenei 
Umumiye Kanunu lâyihasının bakıyei müzakeratına 
başlıyoruz. Ellibirinci madde okunacaktır. 

Madde 51. — 1341 senesi bütçe açığına karşı'ik 
olmak üzere merbut (C) cetvelinde muharrer devairin 
senei mezkûre bütçeleri fasıllarından cem'an 
(16 980 000) lira mevkuf tutulmuştur. 

REİS — Zamir Bey, söz sırası sizindir. (Reye 
sesleri). 

ZAMİR BEY (Adana) — Vaz geçtim efendim. 
REİS — Muhtar Bey (Trabzon) buyurun! 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Bendeniz 

bu tenzilât meyanında Nafıa Vekâletinin demiryolları 
inşaat ve işletme masarifinden (2 388 000) liranın ten
zilini gördüm. Biz memlekette müstahsen olarak bir 
demiryolu programı yaptı idik. 

REŞUN EŞREF BEY (Karahisarı Sahip) — Efen
dim! İşitemiyoruz. Arkadaşlarımızdan çok rica ede
riz, biraz yüksek söylesinler! 

MUHTAR BEY (Devamla) — Efendim! Biz iki 
seneden beri bir şimendifer inşaat programı kabul etti 
idik ve onu icra ediyorduk. Memleket için hayırlı bir 
terakki oluyordu. Nafıa bütçesinde inşaat için konan 
miktarın nakıs olduğunu ve bununla matlup veçhile 
inşaatı terakki ettiremeyeceğimizi arz etmiştim. Lâkin 
sıayı maliyemiz iktizası ondan daha ziyade para koya
mayacağımızı tezekkür eden Meclisi Âli, tezyidi ci
hetine gidememişti. Şimdi o paradan da ikibuçuk mil
yona yakın bir meblâğ tenzil, ediliyor. Burada bu 
miktar tenzil ediliyor. Burada bu miktar faslın ye
kûnundan tenzil ediliyor. Malûmu âlinizdirki, arka
daşlar! Demiryolu inşaatı, bütçe kaygusu ile bera
ber gitmez. Demiryolu inşaatı şu şekildedir: Onun 
için bir zaman ve o zamanda yapılması imkânı olan 
iş nazarı dikkate ahnır. Yoksa bütçe i!e şimendüfer 
ins^A» v?.p',rm">". Hsmiryo^! inşa':1! vpıîırken meno-
11 temmuz ayında filân yerin rayı ferş olunacak, on
dan ponraki kısmın imalâtı sınaiyesi ikmal olunacak, 
ondan daha ilerideki kısmın tesviyesi türabiyesi ya-
pr.:c;J\,'ondan dnha ileri kısmın keşfiyatı yapılacak, 

edeceğim. Gelecek celselerden birinde mebusu muhte
reme arzı cevap ederim efendim. 

REİS — Müzkere edilecek mevada geçiyoruz : 

bunun gibi inşaat bir zaman ile, mekân ile, program 
tahtına alınır ve öyle gidilir. Yoksa tam giderken büt
çede para bitti diye durursak, bu veçhile inşaat ya
pılamaz. 

ÂBÎDİN BEY (Saruhan) — Muhterem arkadaş
lar, Muvazenei Umumiye Kanununun şimdiki mad
desini muhtelif cihetlerden şayanı tenkit ve tetkik 
bulmaktayım. Çok arzu ederdim ki, benden evvel 
kürsüye Maliye Vekili Bey gelerek bütçe açığının 
şimdiki tenzilât kanunu dolayısıyle tenzil edilmesin
den hâsıl olacak netice ile, bütçe açığı ile icrayı 
hükümet olunduğu zamanlar zarfında hâsıl olan ne
ticeler arasındaki farkı mukayese ederek bize izah 
etsinler. 

Malumu âliniz bütçe kanununda açık olmak de
mek, yahut bütçe kanunda açıkla hareket etmek de
mek, ya noksan varidat olması veya varidatla ma
sarifi yckd'ğer^ne tekabül edememesklir. Bütçe Ka
nunu içerisinde kabul edilmiş olan rakamın mahallî 
sanlarında kendiliğinden tenkihat yapmak veyahut 
masraf gösterilmiş olan şeyleri tamamiyle sarfetme-

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

Eğer hakikaten görülecek bir iş var da para ten
ziline mecburiyet hâsıl oluyorsa görelim, hangi iş
leri terkediyoruz. Bu demiryolu inşaatından tenzil 
ettiğimiz, (2,5) milyon parayı bir fasıldan tenzil edi
yoruz. O fasılda dört, beş kalem mühim iş vardır. 
Bu işlerden 1 - 2 tanesini mi terkediyoruz, yoksa 
her işin miktarını tahfif mi ediyoruz? İnşaatın mik
tarını tahfif etmek, inşaatı fennî ve idarî bir suret
te yapmamak demektir. Onun için ya aleni olarak 
vekâlet bize şu işi, şu işi yapmayacağım desin ve
yahut ki, bu tenzilâtı esasen memlekette en iyi iş-
olan bu inşaata para tahsis edip de inşaata teşeb
büs edildikten sonra, bunu da böyle yapılamıyacak 
bir surette en mühim işimizi terketmesini bendeniz 
hiç muvafık görmüyorum ve istirham ediyorum bu 
demiryolu inşaatı için mevzu olan ve zaten az olan 
bu paranın tenkisi cihetine gitmeyelim. Eğer zaru
reti kafiye varsa, hangi işlerden vaz geçilirse Mec
lis buna karar versin. Çünkü bu işlerin her birisi 
kanun iktizasıdır ve kanunla kabul edilmiş işlerdir. 
Onun için bunların tenzilini alenî olarak burada bi
lelim. 
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mek ve aynı zamanda bütçe kanununa riayet etme- j 
mek, Meclisin tanzim etmiş olduğu kanunu nazarı j 
itibara almamak demektir. Bu, bu kadar sarih ve 
herkes tarafından lâzimülittiba bir kaide olunca, • 
bütçe açığından korkulmaması lâzım gelen vaziye- ' 
tin geçen sene hadis olduğunu ve bu sene bundan ; 
niçin tehaşi edilmekte olduğunu anlamak isteyece- • 
ğim. Şurasını peşinen arz ederim ki, bendeniz mü- i 
tevazin bütçeye her halde şiddetle ve ehemmiyetle ; 
taraftar olan bir arkadaşınızım. Çok açık bir büt- ' 
çeyi haddi makule indirmek terakkiye doğru, salâha ] 
doğru, hakikate doğru adım atmak demektir. Fa- « 
kat bütçe açığı hatırı âlinizdedir ki, yalnız bu sene \ 
değil, geçen sene de vardı ve geçen sene bütçe açığı 
ne suretle kapatılmıştır diye, bu sene Meclisin ilk \ 
içtimaında bu aciz arkadaşınızın sualine sabık Ma- i 
liye Vekili Muhteremi Abdülhalik Beyefendi tara
fından verilen cevabı aynen şu kürsüde tekrar ede- . 
yim. Fazla varidatla... Bu sene elimize gelen ve er- • 
kâmdan ibaret olan bütçe kanunu fasıllarında, ge
çen seneye nispetle fazla varidattan ziyade bilâkis 
noksan varidat olduğunu gördük. Meselâ, geçen se
ne ispirto resmi olarak konulan beş milyon lira 
bu sene üç milyon lira olarak konmuştur. Şu halde 
geçen sene bütçesi içerisinde, ehemmiyetli bir ra- ; 
kam olan iki milyon liralık bir açık daha vardı. Şu 
halde anlaşılıyor ki, bütçedeki açıktan dolayı hükü
mete mesuliyet tevcih edilmemiştir. Niçin bu tarzı 
hareket ihtiyar olunmuştur? Bahusus açık bütçe 
Meclisi Âliniz tarafından fasıl fasıl kabul edilerek, 
erkâmı birer birer tespit olunduktan sonra bu tarzı , 
hareket ihtiyar olunmuştur. ı 

Arkadaşlar! Bunun en hakiki manasını bende
niz arz etmek isterim. Maliye Vekili hazırı Hasan , 
Beyefendi, vekâlet sandalyesinde oturup da Meclis ;. 
tarafından peyderpey vukubulan teklifler ve vekil
ler tarafından burada Meclisi Âlinize vukubulan 
zam teklifleri karşısında bir Maliye Vekili sıfatıy-
le vaziyetten korkmuş, ürkmüştüm. Bu korkusu, bu : 
ürküntüsüdür ki hükümeti bütçe açığının tenziline 
ve Muvazenei Maliye Encümenimizi de ona itaate 
mecbur etmiştir. Bir Maliye Vekili sıfatıyle Hasan ; 
Bey arkadaşımızın vaziyeti çok doğrudur. Fakat 
burada nazarı itibara alınması lâzım gelen ve ehem- i 
miyetle işaret edilmesi lâzım gelen vaziyet, Muva- • 
zenei Maliye Encümeninin zaafıdır. i 

Arkadaşlar! Erkâma dikkat ediniz, (16 980 000) 
liralık tenkihat var. Nizamnamei dahilimizi açacak 
olursanız, orada Muvazenei Maliye Encümeninin 
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faaliyetine dair diğer encümenlerden çok farklı oİ-
mak üzere kayıtlar sarahatler, delâletler, işaretler 
görürsünüz. Hatırlarsınız ki, geçen seneki Muvaze
nei Maliye Encümeninde hazırlanmış olan erkâmın 
bir tanesine bir şey zammetmek ve bir tanesinden 
tenzil edebilmek kudretini hükümet kendisinde gör
memişti. Zaman zaman, zemin zemin şikâyetler yap
mıştır. Muvazenei Maliye Encümeni demek, Meclisi 
Âliye izafetle ve Meclisi Âlinin en yüksek hakkı 
olan bütçeye vaziyed eden bir Encümen demektir. 
Bu Encümen azayı kiramı, hidematı umumiyei dev
leti, Muvazenei Devleti, siyaseti devleti, dahilî ve 
haricî siyaseti devleti, hülâsa, umuru devlet içeri
sinde bütün şuebata aidoîan şeylerde tasarrufu bi
lecek ve bunun üzerinden yürüyecektir. 

Elimizde erkâmdan ibaret olan şu şeylere dikkat 
buyurulacak olursa görürsünüz ki hepsi, kabili ten
zil ve tenkih olan şeylerdir. Muvazenei Maliye En
cümeni vaktiyle bunu ne için yapmamıştır? Bu de
mek oluyor ki, Muvazenei Maliye Encümeninde bu
lunan arkadaşlarımız, Heyeti Vekileye dahil olan 
arkadaşlarımız tarafından kendilerine verilen erkâ
mı o zaman kabul ettiler. Sonra o vekil arkadaş
larımız yapacakları tenzilâtın miktarım ikinci defa 
verdiler, onu da kabul ettiler. Şu halde vekil arka
daşlarımızın çok doğru olmak üzere hareket et
tikleri şeylerde, Muvazenei Maliye Encümenindeki 
arkadaşlarımız hiç bir suretle vaziyed etmiş değil
lerdir. Meselâ şimdi gördüm ve hakikaten ürktüm. 
İskân Müdüriyeti Umumiyesinde memurini mazule 
faslında (1 532 352) lira tasarrufat vardır. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
O yanlıştır. Tabi sehivdir. Bir avuç memurini mazu-
leden bu kadar tasarruf olabilir mi? 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Matbaanın bu hata
sını da Encümenin üzerine atınız. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hepsi yedi bin liradır. 

ABİDİN BEY (Devamla) — Bu demektirk'i, iskân 
Müdüriyeti Umumiyesinde gedikli memurini mazu
le sınıfı varmış, şimdi bu kaldırılabiliyormuş. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Tashih edildi efen
dim. Yedi bin liradır. 

ABİDİN BEY (Devamla) — Arkadaşlar! Bütçe 
Kanununa lüzumundan fazia ehemmiyet vermemek 
veyahut bütçe kanunu üzerindeki erkâmı, istediğimiz 
gibi tasarruf etmemek bizi elim bir mevkii hukuki
ye sokmuştur. Fasıl fasıl beyaz reyler verelim, müs
tesna olarak aralarında kırmızı rey verelim, bu su-
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retle kabul etmiş olduğumuz mevadı tenzilât şeklin
de bir madde ile hepsini aşağıya indirmek doğru de
ğildir. Bütçe açığım kapatmak ve bütçeyi müteva-
zın bir şekle koymak için, Millet meclisleı'inin ona 
doğru adım atması lâzımdır ve aynı zamanda malî si
yasetin en yüksek işaret ettiği bir hedeftir. Buna 
varabilmek için burada Maliye diktatoryasına dahil 
olmak, yani bütçe açığı için istediği igibi tahakküm 
edebilmek ve noktai nazarını kabul ettirmek herhal
de bir Maliye Vekili için çok şereftir. Fakat Mec
lisi Âli için bütçedeki tasarruf noktai nazarından 
o kadar iyi not olmasa gerektir. 

Şu halde arkadaşlar! Esas itibariyle bütçenin 
heyeti umumiyesinde bu nokta etrafında yine şid
detle ve ehemmiyetle İsrar ederek derimki, bütçe açı
ğından her vakit korkmalıdır. Açık bir bütçe ile ha
reket etmek, cebi delik bir adamın vaziyetine düş
mek demektir. Nizamnameyi çok tetkik ettim ve ora
da bir şey bulamadım, bulmuş olsaydım - gücenme
sinler her birini çok sevdiğim ve ayrı ayrı hürmet et
tiğim arkadaşlarımdır - Muvazene Encümeninin ıs
katını isteyecektim. Fakat Hükümet mevkiinde de
ğiller. Binaenaleyh bendeniz şahsım namına ademi 
itimat beyan eylerim. (Handeler) 

MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRÎRt ŞAKÎR BEY (Çatalca) — Efen
dim! Saruhan Mebusu Muhteremi Abidin Beyefen
di, Heyeti Celilece şimdiye kadar kabul buyurul-
muş olan masraf bütçelerinden 17 milyona yakın 
Tiranın tenziline dair olan ellibirinci maddenin va
ziyetini birçok noktai nazardan mucibi muahaza 
gördüler ve bu muahazalarını en ziyade Muvazenei ' 
Maliye Encümeninize tevcih buyurdular. Kendile
rinden derhâtır etmelerini rica ederim ki, Muvazenei 
Maliye Encümeniniz ilk bütçeyi Meclisli Âliye tak
dim ettiği zaman, (9) milyon küsur lira açık ile ge
tirmişti. ilk defa olarak bütçenin heyeti umumiyesi 
hakkında Heyeti Celileye arzı malûmat ederken, bu 
açığın bizim için korkulacak mahiyette olmadığını, 
fazlai varidat ile ve tabiî olan tasarrufat ile bu açı
ğın kolaylıkla telâfi edilebileceğini arz etmiştim. Fa
kat bazı vakayi bütçe açığının bu miktar üzerinde 
kalmasına imkân bırakmadı. Malûmu âlileridirki, 
seferberlik dolayısiyle bütçenize on milyon küsur 
îira kadar bir zam yapılmış olduğu gibi, ayrı ayrı 
kabul edilmiş olan bazı kanunlar mucibince meselâ 
muhassesatı zatiye bütçesinde birkaç milyon keza-
lik diğer ufak tefek bazı zamlar kabul buyruldu. 
Bu suretle açığımız 27 milyon liraya baliğ oldu. 

Bu miktara tahsisatı müdevvereleri ithal etmiyo
ruz. 

Mütevazin bütçenin lüzumundan, pek hararetli 
surette bahis buyuran mebusu muhterem, böyle bir 
açığın nasıl kapatılacağı hakkında hiçbir mütalâa 
serdetmediler. Encümeniniz, açık bir bütçe ile muva-
cehei millete ve muvacehei âleme çıkmayı, Devletin 
malî şeref ve itibarı için bir noksan addettiğinden, 
buna meydan vermeyecek tedabiri teemmül ettiği 
sırada, ehveni tedabir olarak bir şeklin kabulü ta
karrür etti. Bu maddede teklif etmiş olduğumuz 
(17) milyon liralık tevkif at, (27) milyon liralık açı
ğımızın (17) milyonunu kaldırmak suretiyle açığı ilk 
teklif ettiğimiz miktara irca etmektedir. Böyle bir 
netice karşısında mebusu muhteremin tenkitleri
nin, muahezelerinin pek munsifane olmadığını gö
rüyorum. Eğer nâçiz şahıslarımıza karşı bir itimat 
mevzubahis olsaydı bunu diriğ buyuracaklarım ifa
de ettiler. Gelecek sene yeni intihabat yapıldığı za
man şüphesiz bu haklarını kemali serbesti ile isti
mal ederler. (Bravo sesleri) 

Bazı müfredatı tenkit ettikleri sırada iskân büt
çesinde memurini mazule mukabili olarak birbu-
çuk milyon liralık bir tahsisatın tenzili mevzu
bahis olduğunu söylediler. Bu, bir tabı hatasıdırki, 
kendilerini de hataya düşürmüştür. 

326/B faslında memurini mazule tahsisatından 
(7 000) lira mevkuf tutulmaktadır. Evvelce kabul 
buyurulan miktarın daimiyeti hakkında zannede-
rimk'i teminatımızı beklemezlerdi. 

İlk olarak iradı kalâm buyurmuş olan Trabzon 
Mebusu Muhtar Beyefendi de Nafia tahsisatından 
yapılan tenzilâtı dermeyan ettiler. Filhakika Nafia 
siyasetine Meclisi Âlinin atfettiği ehemm'iyet hepi
mizin malûmudur ve hepimiz bu ehemmiyetde ken
dilerine iştirak ederek, bu ehemmiyetin muhafazasını 
iltizam ederiz. Fakat zannederimki, Devletin umu
mî şeref ve itibarı mevzubahis olacak bir bütçe me
selesinde, kabili icra olan veya kabili tehir olan ma
sarifin bu suretle tenzili büyük bir zarar değildir. 
Gelecek sene ümit ettiğimiz fazlai inkişaf bize mü
saade bahşolabilir. Fakat bütçemizin muvazenesiz
liğinden ' tevellüt edebilecek herhangi bir zararı ma
lî daha güç telâfi edilebilirdi. Bunun için Encüme
niniz teklif ettiği maddenin, menafii umumiyei mem
lekete muvafık olduğuna ve Meclisi Âli tarafından 
kabul edileceğine emindir. (Müzakere kâfi sesleri) 

ÂRÎF BEY (Eskişehir) — Bir sual soracağım. 

6 — 
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REİS — Sualinizi sonra sorarsanız, daha söz söy
leyecekler vardır. 

HALÎS TURGUT BEY (Sivas) — Efendim! He
yeti Celileye ellibirinci madde hakkında bazı haka-
yık inkişaf ettireceğim. Malûmuâliniz, bu sene bütçe, 
bir Teşrinievvelde Heyeti Âliyenize tevdi edildi. He
yeti Âliyenizden de Encümene tevdi edildi. Encü
mende müzakere ediliyorken, malûınuâiileri olduğu 
veçhile, îsmet Paşa Hükümeti tebeddül etti ve onun 
yerine Fethi Bey Hükümeti geldi. Fethi Bey Hükü
meti geldiği vakit programını ve beyannamesini bu
rada okuduğu zaman; bütçeyi geri almayacağını ve 
Muvazenei Maliye Encümeninde yapılan tetkikat 
esnasında, noktai nazarlarını serdeceğini Heyeti âli-
yen'ize arz etmişti. Tetkikat ikmal edilip de bütçe
nin heyeti umumiyesi, Muvazenei Maliye Encüme
ninden Heyeti Umumiyeye tevdi edilip de müza
keresine başlandığı zaman Fethi Bey kabinesi tebed
dül etti ve tekrar İsmet Paşa kabinesi geldi ve büt
çenin müzakeresine devam edildi. Müzakere esnasında 
geçen hâdisat ve vâki olan teklif atın yekûnu ile öy
le bir vaziyet hâsıl olduki, o vaziyetin temin ve te
lâfisi için şimdi bu ellibirinci madde teklif edili
yor. îşte Muhterem arkadaşlar! Bütçenin bu seneki 
tarihçei hayatı budur. 

Şimdi 51 nci madde, bize açık ve sarih olarak bir 
şey ifade ediyor. O da, yedi aylık mesaimizin netice
si sıfırdır, hiçbir kıymeti yoktur. Netice itibariyle şu 
kadar açık vardır ve o açığı kapamak için kabul 
ettiğiniz fusûl ve mevadın müfredatı üzerinde muh
telif müzakereler cereyan edip de verilen ve bir neti
ceye vâsıl olan kararlarınızdan şu yekûn tenzil edil
medikçe; kabul ettiğiniz bütçenin kabiliyeti tatbik'i-
yesi yoktur. Böyle bir vaziyet karşısında Hükümetin 
yapmış olduğu şu teklifin başka bir şekli olabilir 
mi idi? 

Şimdi bunu biraz tetkik edebilmek icabeder. Ma
lûmuâliniz mukadderatı millete ve bütçeye hâkim 
olan Heyeti Âliyenizdir. Heyeti Âliyenizin kabul et
tiği bütçede, şimdi Muvaznei Maliye Encümeni Reisi 
Muhtereminin buyurmuş oldukalrı veçhile (27) mil
yon lira açık hâsıl olmuştur. Bu, bütçeye nazaran 
mevcut olan bir rakamdır ve bütçede mevzu olan 
rakamlara nazaran bir açıktır. Bunun haricinde He
yeti Celilenizin malûmudurki, 1340 ve 1339 senele
rinde kabul edilmiş olan kavanin ile mevzu birtakım 
tahsisatda vardırki, bu tahsisatın bir kısmı 1340 se
nesinde ve 1341 senesine dahi devredilmiştir. Devre
dilen bu miktar «19» milyon liradır. Vaziyeti mali

yemizin ve bütçemizin gösterdiği şu manzara el
bette memleketin ve milletin menafii ile kabili tev-
ıik değildir. Buna bir çare aramak ve bir çare düşün
mek zarureti vardır ve bu zaruretin icbarı iledir 
ki, Hükümet dürüstüi hareketi muhafaza etmiş ve 
hakikati olanca çıplaklığı ile Heyeti Âliyenize arz 
etmiştir. Bunun haricinde başka yollara gidebilir
di. «Heyeti Âliyenin kabul ettiği miktar şuna baliğ 
oluyor. Binaenaleyh mevcut olan açığı kapayabilmek 
için vergileri tezyit etmek veyahut istikraz aktetmek 
g'ibi şıklardan birisinin tercih edilmesi keyfiyeti
ni» Heyeti Âliyenize teklif edebilirdi. 

Fakat Heyeti Celilenizin malûmudur ki, bunlar 
ameli olmayan ve binnetice memleketin menafii ile 
tevfik edilemeyen nazari aksamdır. Onun için Hü
kümet, açığı olanca çıplaklığı ile meydana atmak ve 
bütün hakikati olduğu gibi söylemek ve buna bir ça-
rei hal olarak kabul ettiği sistemi ileriye sürmek 
zarureti karşısında kalmıştır ve bu zaruret karşı
sında, Meclisi Âlinin ittihaz etmiş olduğu ve yedi se
kiz aylık mesaisi ile vâki olan müzakeresinin netice
si karşılaşınca, vaziyeti hukukiye ne merkeze ve ne 
şekle inkılâp ediyor? Herhangi kabul edilen bir fas
lın miktarından şu kadar tenzilât veyahut şu kadar 
zamaim yapabilmek imkânı hukukisi var mıdır? Bun
dan sarfınazar edilirse vaziyetin zarureti neticesin
de hâsıl olan, bu zaruret de âmil olan birçok esbap 
inzimam edince bütçe açığını tevzii edebilmek han
gi yol ile temin olunabilir? Bu bapta Hükümet 51 nci 
madde ile noktai nazarını serdediyor. Bunu serde-
dince Meclisi Âliye düşen vazaif nedir ve ne olacak
tır? 

Malûmu âfinizdir ki, bir Devletin ve bir mille
tin idare ve teşkilâtı noktai nazarından makinesi 
ve o makinenin icabettiği mevadı muharrikeyi te
min eden şeydir ve binnetice mukadderatı millete • 
icrai tesir eder ve bu mevzubahis olduğu ve müza
kere edildiği zaman herhalde Hükümetin, Muvaze
nei Maliye Encümeninin ve hatta Meclisi Âlinin dai
ma vaziyeti maliyeyi nazarı itibara almak zarureti 
vardır. Fakat itiraf etmek lâzımdır ki, maatteessüf 
bu sene tetkik ettiğimiz bütçe hususatında ne Hü
kümet, ne Muvazenei Maliye Encümeni - şahsan - ve 
ne de Heyeti Âliye bununla lâyiki ile alâkadar ol
mamıştır ve bu alâkasızlıktandır ki bugünkü şekli 
hazırı meydana koymaya âmil olmuştur. 

Efendiler! Hatırlarsınız ki, bütçe Meclise tevdi 
edildiği zaman en kıskanç bir hareket gösterildi. 
Fakat aradan iki gün geçmedi, derhal bu hareket in-
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hilâl etti. Şimdi o vakitki yaptığımız vaziyetin bu, 
netayici tabiiyesidir. Ondan başka bütçe Muvaze-
nei Maliye Encümeninde tetkik edildiği zaman Hü
kümet tebeddül etti. Bütçeyi geri almıyorum diye, 
Hükümet size olan vadinde şeklen sebat etmekle be
raber, hakikatte evvelce tevdi edilmiş olan bütçe
nin erkâmını kabarttı ve o zaman yine Heyeti Celi-
lenin malûmudur ki, bu zamaim acaba, Muvazene! 
Maliye Encümeninin bir zamaimi midir? Diye bir 
muhazaya, bir itaba mâruz kalındı. 

Bundan sarfınazar edilirse âlelinfirad hepimizin 
de bu bütçe açığında - vâki olan teklifler üzerine -
hissei iştirakimiz vardır. Herhangi bir madde, herhan
gi bir fasıl müzakere edilirken elli imzalı, yetmiş im
zalı seksen imzalı takrirlerle bugünkü bütçe açığını, 
bugünkü şekle getirdik. Bunlar içerisinde hâkim ola
madığımız bir zaruret varsa o da, seferberliğin istil
zam ettiği (10 milyon) liradır. Onun haricinde ve 
bütçenin esnayi müzakeresinde vâki olan teklifat 
hesap edilirse - ki kanunla teklif edilen 19 milyon li
radır - Vekil beylerin şahsan vâki olan teklifler'i 3,5 
milyon liradır. Bundan mada âza beylerin de vâki 
olan teklifleri bir milyon liradır. Bunların heyeti 
umumiyesi, bütçe müzakeresinde lâzım gelen prensip
lere âdemi riayetten ibaret bir vaziyettir. Demekki 
efendiler, eğer bütçe müzakere edilirken, bütçe
nin icabettirdiği esasa atfı ehemmiyet edilmiş olsay
dı vaziyed bu şekle gelmeyecekti. 

dır. Herhangi bir varidatın, hiç değilse üç senelik kıs
mının tahakkukunu nazarı dikkate alarak, bunun 
vasatisini muhammen olarak koyabilmek ve yine bu
nun mukabilinde herhangi masarifatın üç senelik ye
kûnunun husule getireceği vasatiyi koymak ve bu
nunla ciddî bir bütçe yapabilmek en doğru ve en sa
lim bir çaredir. Fakat, demin arz ettiğim gibi bunlar
da birtakım zaruretler vardır. 1340'ı bulabilirseniz 
1339'u bulamazsınız. 1339'u bulunca, 1338'i bulamaz
sınız. Bunların birtakım şeyleri, hesabatı katiyeleri 
vesaireleri yapılmamış olduğu için ve esasen 1337 
- 1338 ve 1339 senelerindeki vaziyeti maliye ve va
ziyeti umumiyemiz muhtelif safhalar, sahneler arz 
ettiği için, maatteessüf ilmin gösterdiği bu usuller
den istifade edilemiyor. Lâkin bunlar böyle olmu
yor diye muayyen olan bazı usulleri de elbette ter-
ketmek doğru değildir. 

Küçük bir misâl : 1341 senesi için, bütçede bir 
Teşrinievvelde kavanini mahsusa ile vaz ve tahsis edil
miş olan tahsisatı müdevvere yoktur. 19 milyon lira 
yoktur. Elan yine yoktur. Bu, nereden tesviye edi
lecektir? Buna karşı ne çare düşünülmüştür? Bunun 
çarecini Maliye Vekili Beyefendi buradan pek sarih 
olarak söylediler. «Efendiler! İstediğiniz kadar zam 
yapabilirsiniz, istediğiniz kadar tahsisat koyabilir
siniz. Fakat, unutmayınki bir imkânı malî vardır ve 
bütçe nihayet onunla ölçülür.» Hakikaten öyle ol
muştur ve şimdi vaziyet ona dönmüştür. Şimdi 19 
milyon liralık tahsisatı müdevvereyi dahi aynı şekil
de, aynı imkânı malî nispetinde ifa edebilmek çare
sini Hükümette düşünmüş ve bunu üzerine almıştır. 
Bunların heyeti umumiyesi, bütçe tetkikinde göster
miş olduğumuz - maatteessüf ifade edeceğim - alâ
kasızlıktan ibarettir ve bundan başka hiçbir sebep 
yoktur. Bu sene vâki olan ve zaruretin icabettirdiği 
şu hakayıkı bilerek, çarei imkânı tabi Heyeti Âliye 
arar ve mevcut teklifi kabul ederse, hiç değilse ge
lecek sene için bize bir numunei imtisal olur ve ona 
göre hareket ederiz. Ve illâ mütevazin bütçe yapa
bilmenin ve bu memlekette bütçe tevazulu husule 
getirebilmenin bu şekil ve tarzda ve bu sistem dâ
hilinde imkân ve ihtimali yoktur. 

REİS — Kâzım Bey! Sualinizi soracak mısınız? 
KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Bendeniz söz 

isteyeceğim efendim. 
REİS — Buyurun! 
KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim! Bu 

madde ile yapılan tenzilât, heyeti umumiyesi itiba
riyle münakaşası caiz olmayan bir meseleyi maliyedir. 

Bunun bariz olan misalleri vardır. Mevkuf tu
tulmak istenilen tahsisatın âlelmüfredat miktarını 
tetkik buyurursanız görürsünüzki bunlar, Iıerhangi 
bir zamanda ve tenzil edilebilecek erkama istinat 
etmektedir, fasla istinat etmektedir. Hükümet bunu 
vaktiyle pekâlâ tenzil edebilirdi. Aynı vaziyet - şah
sım dâhil olduğu halde - Muvazenei Maliye Encü
menine de terettüp eder bilhassa nazarı dikkate alı
nacak hususa, vâki olan tenzilâtla telgraf ücretleri 
mevzubahistir. Bu tenzilâtın heyeti umumiyesinde 
en büyük yekûnu teşkil eden Maliye bütçesindeki 
bir milyon beşyüz küsur bin liralık, (Malûl gazilere 
verilecek arazi tahsisatı) dır. .Sununla da anlaşılıyor-
ki, bütçe erkamında ciddî bir vaziyet yoktur. 

Heyeti âliyenin yine malûmudur ki, bütçeler bir
takım usul ve kavaide istinat eder. Bütçelerin tetki-
katı ilmî ihtisaslara, ilmî esaslara istinat eder. Fa
kat Hükümeti Cumhuriyemizin henüz teessüs ve te
şekkül devresinde bulunması dolayısiyle bu gibi esa-
satı ilmiyeye istinat ettirebilmek imkânsızlığı kar
şısında kalmıyor. Bunu itiraf etmek zarureti var-
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Ancak, bendeniz bu münasebetle öteden beri müker
rer vesilelerle temas ettiğim Arada - Ergani hattı hak
kında bazı temenniyat ve maruzatta bulunacağım. 

Bu hattın mülâsık ve mücavir olduğu ve fevkalâde 
kuvvei inbatiyeyi haiz olan arazide zerriyatı tezyid et
mek ve bu suretle Muvazenei iktisadiyemizde mühim 
bir tesir yapacağı muhakkak olmakla beraber, bun
dan başka yalnız Ergani bakır madeni senede beş 
milyon Türk lirası hasılat yapacaktır. Şu halde hat, 
maden işlediği dakikada, yeni işlediği sene zarfında 
masarifi inşaiyesini tamamen kapayacaktır. Malûmu 
âliniz olduğu üzere, Ergani Bakır Madenlerinin işlet
me hakkı İtibarî Millî Bankasına verilmiştir. Hasıla
tın yüzde altmışiki buçuğu hükümete ait olduğu gibi, 
elyevm teşekkül eden şirketteki bir milyon lirada hü
kümetindir. Dünyada bundan daha emin ve daha müs
mir bir mem'bağ bulunamaz. Efendiler! Heyeti Celi-
lenizi temin ederim ki, basit bir hesap ile bu milletin 
hazinesinden, yevmi onbin lira zayiat oluyor. Ergani 
- Arada hattının tehir edildiği her dakika, öyle azim 
bir ziyana maloluyor. Bununla yalnız bendeniz değil, 
Heyeti Celileniz umumunuz alâkadarsınız. Şimdi, Na
fıa Vekâleti bütçesinin 260 no faslından (2 388 000) 
lira tenzilât vardır. Arada - Ergani hattı da bu fasla 
müteferfi bir maddedir. Nafıa Vekili Beyden rica et
tiğim nokta şudur ki, bu tenzilât miktarını müsavi ve 
âdilâne bir surette maddelere tevzi etsin. Hiç olmaz
sa Arada - Ergani hattının inşaatını sektedar edecek 
bir tarzda tenzilât yapmasınlar. Terhenniyatım bu
nunla bitti, 

Şimdi Nafıa Vekili Beyden bir sual soracağım. O 
da, Arada - Ergani hattının inşaası şu mukavelename 
ile itibarî Millî Bankasına verilmişti. Mukavelename 
mucibince, mukavelenamenin teatisi tarihinden itiba
ren iki ay sonra inşaat başlayacaktır. Binaenaleyh 
hattın bugünkü vaziyeti inşaiyesi nedir? Hattın inşaa-
sına başlanmış mıdır? Bu cihetlerin tenevvür etmesi
ni ve zapta geçmesini arzu ediyorum. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Muhterem arkadaşlar! Kâzım Beyefendi, 
zannedersem bütçede Ergani hattı için, bir çok sual
ler sordular ve cevap verdim. 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Ergani) — Hayır, bütçede 
bahsetmedim. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (De
vamla) — Şimdi soruyorlar. İnşaat ne vakit başladı, 
ne vakit başlayacak? Sonra Ergani hattının ehemmi
yetinden bahsettiler. Bunun ehemmiyetini bilmeyen 
yok. Fakat bendenizde sorarım ki bu hatta başlamak 

için, Nafıa Vekâletinin çektiği zahmeti, hiçbir İıat 
için çekmemiştir. Çünkü sapa bir yoldur. Selefi muh
teremim Fevzi Beyefendi dört ay uğraştı, kazma vu
ramadı. Mamafih yakında bu kazma vurulacaktır. 
Fakat, şu kadar çabuk yapacağız, bu 'kadar çabuk ya
pacağız diye bu işi taahhüt edemem. 

KAZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim! Ben
denizin suallerime cevap vermediler. Tenevvür ede
medim. "Bendenizin sorduğum noktalar, yapılacak ten
zilât hattın inşaasını tehir edecek bir vaziyette olma
sın bu birincisi. İkincisi, bu mukavele ile İtibarî Millî 
Bankası taahhüde girişmiştir. İtibarî Millî Bankası 
bütçede mevzu rakam üzerine inşaata başlayacaktır ve 
mühendisleri de gelmiştir. Bu mukavele ahkâmı mer'î 
olmasına göre Nafıa Vekili Beyefendi Bankaya karşı 
ne vaziyettedir? Taahhüdünü ifa etmeyecek midir? 
Bunların bütün efkârı umumiye karşısında tenevvür 
etmesini arzu ediyorum. Bu yalnız benim meselem 
değildir. Türkiye'nin meselesidir. Bu her sene devle
te beş milyon lira getirecektir. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Memleketin her parçasında altın maden
leri vardır. Yalnız Ergani'de değildir. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Yoktur, bütün 
dünyada bakır madeni burada olduğu kadar yoktur. 
Bakır altından daha mühimdir. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Türkiye'nin her yerinde vardır. Mukavele
yi okumuşlar, mukavele yapılmıştır. Mukavelede tat
bik edilir. Fakat her şeyde para hâkimdir. Para ne 
kadar verilirse o kadar yapılır. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Bizim istirham 
ettiğimiz, müsavi surette tenzilât yapılmasıdır. Böyle 
bir teminat veriniz. 

REİS — Efendim! Müzakerenin kifayeti hakkın
da takrir vardır. Fakat Muvazenei Maliye Encüme
ni izahat vereceği için söz vermek mecburiyetindeyim. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efen
dim! Müsaade buyurulursa madde reye arz edilmez
den evvel tab'a ait bir kaç hatayı tashihe lüzum gör
düm. Nafıa Vekâletinin 265 nci tahsisatı fevkalâde 
faslından 24 bin lira tenzil olunuyor. Miktar, ayrıdır. 
Yalnız 265/A faslından olacak, (A) tabı da unutulmuş
tur. Malûmu âliniz, 265/A faslı vilâyatı Şarkiyeye 
gorderilecek memurini fenniyenin almakta oldukla
rı tahsisatı fevkalâdeye zamimeten verilecek tahsisata 
aittir-
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Ticaret Vekâletine ait fasıllarda, 287/A faslından 
12 bin lira tenzil edilmiştir. Bunun, beş bin lira olması 
lâzım geliyor ve onu takip eden 287/C faslına yedi 
bin lira ilâve edilecektir. 

Bir de evvelce arz etmiş olduğumuz veçhile İskân 
Müdiriyeti Umumiyesine ait olan 326/B faslı memu
rini mazule faslıdır. 1 532 352 lira olarak tabedilmiş, 
halbuki (7 000) lira olacaktır. Bu yazılmamıştır. Ora
da görülen (1 532 352) lira iskân Müdiriyeti Umumi-
yesinin bütçesinden yapılan tenzilâtın yekûnudur. Bu 
tashihat ile reye arzını istirham ediyorum. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Encümenden bir sualim 
vardır. Muhtelif Vekâletlerin masarifatından yapılan 
bu tenzilât Encümeninizde fasıl fasıl müzakere edil
miş midir? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Fasıl fasıl müzakere 
edilmiştir. Hatta maddeler dahi kısmen müzakere 
edilmiştir. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Efendim! Maddelere 
taksimini kim yapacak ve Divanı Muhasebat vazifei 
murakabesini ne suretle yapacaktır, Divanı Muhase
bat vazifei murakabesinde müşkülâta maruz kalma
yacak mıdır? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Bir fasıl dahilinde mad
deden maddeye nakil, malûmu âliniz usulü Muhase-
bei Umumiye Kanunu mucibince, Maliye Vekâletinin 
muvafakatiyle ait olduğu vekâletin salâhiyeti dahilin
dedir. Maliye Vekâletinin muvafakatına manut olan 
herhangi bir iş için burada Heyeti Âliyeyi tasdi et
meyi muvafık bulmadık. Bu cihetin Maliye Vekâleti 
ile ait oldukları vekâletler arasında halle terkettik. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bu zam ve 
tenzil suretiyle yekûna halel gelmiyor değil mi? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Hayır efendim. 
REİS — Efendim! Encümen Mazbata Muharriri 

Şakir Beyefendi bütçeye mevzu tahsisatlardaki bazı 
sehivlerin şekli tashihini izah ettiler. Binâenaleyh iza
hat veçhile fasıllarda tas'hihat yapılacaktır. Kifayet 
takrirleri var, okunacak : 
Riyaseti Celileye 

Mesele tamamiyle anlaşılmıştır. Müzakere kâfidir, 
maddenin reye vazını teklif ederim. 

Çorum 
İsmail Kemal 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, 51 nci maddenin reye vaz'ını 

teklif eylerim. 
Kastamonu 

Fuat 

, 1341 C : 1 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye vaz'ını teklif ede

rim. 
Zonguldak 

Ragıp 
REİS — Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal

dırsın... Kâfi görmeyenler el kaldırsın... Müzakere kâ
fi görülmüştür. 

Efendim! Madde hakkında tâdilname yoktur. 51 
nci maddeyi reyinize vaz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. (Tashih veçhile sesleri.) 
Efendim! Cetveldeki tashihat evvelce arz edilmiştir, 
bu şekilde tashih edilecektir. 

Madde : 52. — Devairin 1341 bütçeleriyle bunlara 
merbut kadroların da kabul olunan maaş zamrniyatı 
ve yeni teşkilât 1 Haziran 1341 tarihinden itibaren tat
bik olunur. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 

Meclisi Âli geçen sene bir orta tedrisat kanunu kabul 
etmiş idi ki, bu kanun ile bir kısım muallimler Şark 
vilâyetleri zammı ve hizmet zammı gibi zamlara nail 
olmuşlardır. Bunlar maddelerde yapıldığı gibi bütçe
ler ve merbutu kadrolar vesilesiyle yapılmış zamlar 
değildir. Binaenaleyh o kabil zamların, bütçe ve kad
ro zamlarının haricinde olduğunun zapta geçmesi lâ
zımdır. Maruzatım bundan ibarettir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Hakkı Tarık Beyefendinin dermeyan ettiği 
nokta maddenin şümulüne dahil değildir. O, kanunî, 
otomatik bir zamdır. Burada (ve yeni teşkilât) keli
melerinin tayyı lâzımdır. Bir iki misal arz edeceğim. 
Meselâ sıhhiyenin malarya mücadelesi teşkilâtı var
dır. Bu malarya mücadelesini Hazirana kadar tehir 
etmenin imkânı yoktur. Sonra vakayii malûme dola-
yısıyle bir kanunla teş'kili kabul edilen jandarma hu
dut taburları vardır. Tabiî bunlar da 1340'da yoktu, 
bu sene vardır. Bundan da sarfınazar etmeye imkân 
yoktur. Bendeniz (yeni teşkilât) in tayyı ile maaş zam-
miyatının 1341 Haziranından kabulünü rica ediyorum. 

REİS — Efendim! Başka söz isteyen yoktur. (Re
ye sesleri.) Maliye Vekili Beyefendi (ve yeni teşkilât) 
kelimelerinin tayyını teklif ediyorlar. Bu teklifi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum; ka'bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde : 52. — Devairin 1341 senesi bütçeleriyle 
bunlara merbut kadrolarında kabul olunan maaş zam-
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miyatı 1 Haziran 1341 tarihinden itibaren tatbik olu
nur. 

REİS — Efendim! Madde bu şekli irca edilmiştir. 
Tadilname de yoktur, binaenaleyh maddeyi reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum;% kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde: 53. — Türkiye Cumhuriyeti ile muame-
lei mütekabile esası üzerine itilâfname teati eden dü
veli ecnebiyeye, Heyeti Vekile karariyle Ankara'da 
sefaret ve konsoloshane inşa eylemek üzere meccanen 
arsalar tefvizine ve gerek bu arsalar, gerek Ankara' 
da inşa edilecek sefaret ve konsoloshaneler ile düveli 
mezkûrenin elyevm Türkiye'de mevcut diğer sefaret
hane ve konsoloshaneleri için tahsisi veçhile bilâ-
harç tapu senedi itasına Maliye Vekâleti mezundur. 
Bu kabil sefarethane ve konsoloshaneler inşaatı için 
memaliki ecnebiyeden celbedilecek malzemei inşaiye 
gümrük resminden muaftır. 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! 
Tabiî sefarethanelerin, konsoloshanelerin burada in-
şaası için meccanen arazi verilmesini bendeniz çok 
muvafık buluyorum. Yalnız hükümetin bunlar için 
mi'ktarı kâfi arazisi var mı? Yoksa bütçede tahsisatı 
var mı? Nereden bulup o araziyi vereceksiniz? 

MALİYE VEKÎLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Şimdi mevzubahis olan, Hazinenin elindeki 
araziden verilmesidir. Efrada ait olup da mubayaası 
zaruri olan arsa olursa, o zaman Muhtar Beyefendi
nin dediği gibi tahsisatı munzamma ile para isteriz. 
Şimdi elimizde bulunan araziyi vermekle iktifa ede
ceğiz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Maddenin sonunda «:bu kabil sefarethaneler inşaatı 
için memaliki ecnebiyeden celbedilecek malzemei in
şaiye gümrük resminden muaftır» diyor. Hükümetten 
Encümene böyle bir teklif geldi. Kavanini Maliye En
cümeni bunu bir müddetle tahdit etmek istedi. Bura
da şimdi mutlak olarak geçiyor. Bu, boyuna gelecek
ler için midir? 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Müsaade buyurur musunuz? Bir kere Encümeni Âli
nizde bulunan o madde, sefarethaneler ihtiyacatı için 
olan muafiyete aittir. Bu ise münhasıran burada ya
pılacak olan sefarethane ve 'konsoloshane inşaat mal
zemesine aittir ve bunun zaman ile takyidine lüzum 
yoktur. Her zaman ve her sene burada bir konsolos
hane veya sefarethane yapılmak lâzım gelirse, hariçten 
ithali zaruri olan şu cinsten şu miktar ve filân cins

ten bu kadar diye tespit edilen levazımı inşaiyeyi za
manla takyide imkân yoktur. (Muvafık sesleri.) (Reye 
sesleri.) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim! 
Teşkilâtı Esasiye Kanununda (Heyeti Vekile) tabiri 
yoktur. (İcra Vekilleri Heyeti) denilmesi icabeder. 
Hatta yukarıki bir maddede - bendeniz bulunmamış
tım - orada da Heyeti Vekile olarak geçmiştir. Her
halde (İcra Vekilleri Heyeti) demek lâzımdır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu tabirlerin hep
sini düzeltiriz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bir istirhamım var efendim! Bu kanunun, tadil için 
Encümene havale edilmiş bazı maddeleri var, bir de 
şimdiye kadar mülhak 'bütçe halinde idare edilmekte 
iken, Meclisi Âlinin kararı veçhile levazım fabrikaları 
Ticaret Vekâletine devredilmiş, askerî mühimmat 
fabrikaları kalmıştır. Bunları da mülhak bütçe ha
linde idareye imkân olmadığından âmiri itası Müdafaai 
Milliye Vekâleti olmak üzere, müstakil bir müdiri-
yeti umumiye sökünde bir bütçe halinde Muvazenei 
Umumiyeye alınmış oluyor. Onun mülhak bütçe ol
duğu zamana ait varidat fıkraları vardır. Masrafına 
müteallik bir iki maddede var. Eğer tensip buyurur
sanız tadilen havale buyurduğunuz maddelerle o büt
çeye ait olan 55, 56, 57 nci maddelerin de tehiri mü
zakeresi lâzımdır. Çünkü o maddeleri bunların ara
sına koymak icabediyor, Encümenden de bilhassa, ri
ca ve istirham ederim bu maddeleri bir an evvel in
taç ve ikmal etsin versinler ve bu Muvazenei Umu-
miyeyi ikmal edelim. 

YUSUF KEMAL BEY (Sinop) — 53 ncü mad
denin son fıkrasında (bu kabil) deniliyor. Birinci fık
rada ise hem Ankara'da inşa olunacak sefarethaneler
den ve hem de Türkiye'nin herhangi bir yerinde mev
cut sefarethane ve konsoloshanelerden bahsolunu-
yor. İleride de belki bu bir iltibası mucip olabilir. 
(Bu kabil) sözü sırf Ankara'da inşa edilecek sefaret
hanelere mi matuftur, yoksa diğer sefarethanelerin 
tamiratı icabettiği zaman onların malzemesi de güm
rük resminden mafu mudur? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bizim sefarethaneler mi efendim? 

YUSUF KEMAL BEY (Devamla) — Hayır efen
dim! 53 ncü maddede (Ankara'da inşa olunacak se
farethanelerden) bahsediliyor. Son fıkrasında da (Bu 
kabil sefarethaneler) deniliyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bendeniz bu tabirden; Ankara'da inşa edilecek sefa
rethaneleri, anlıyorum. 
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MUHTAR BEY (Trabzon) — Öyle ise ibareyi 
tashih edelim. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Kendilerine muame
leyi mütekabile esasını kabul ettiğimiz devletler bize 
de aynı müsaadeyi bahşediyorlar mı? 

MALÎYE VEKİLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Zaten muamelei mütekabile kaydından mak
sadımız budur. Bize bu müsaadeyi vermeyen devlete 
biz de bu muameleyi yapmaya mecbur değiliz. O fık
rayı onun için koyuyoruz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — (Bu kabil) yerine 
(Ankara'da inşa olunacak) tabirini koymalıyız efen
dim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Muamelei 
mütekabile esası üzerine gelecek malzeme gümrükten 
istisna edilecek, herhangi bir hükümet burada sefaret
hane yapmış, bizim onun merkezinde sefarethanemiz 
var da yapmayacak sak? Böyle biz onların merkezî 
hükümetlerinde sefarethane yapmadığımız halde on
ların buraya gelecek inşaat malzemesi müstesna ola
cak mu Meselâ Avusturya'da bizim sefarethanemiz 
var. Bizim orada ebniye inşaasına lüzumumuz yok
tur. 

MALİYE VEKlLt HASAN BEY (Trabzon) — 
Elverir ki o muafiyeti hükümet bize bahşetsin, yap
mamak meselesi bize aittir. (Müzakere kâfi sesleri.) 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Kâfi ama 
benim yapmaya mecburiyetim yok. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Olsun, ne olur efendim? 

REİS — Muhtar bey, teklifiniz nedir? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — (Bu kabil) yerine 
(Ankara'da inşa olunacak) diye koyacağız. (Bu kabil) 
kelimesini kaldıracağız onun yerine (Ankara'da inşa 
olunacak sefarethane) diyeceğiz. 

REİS — Tashih teklifi vardır. Birini Tunalı Hilmi 
Bey teklif ediyorlar. (Heyeti Vekile) yerine (İcra Ve
killeri Heyeti) denilecektir. Muhtar Bey de (bu kabil) 
kelimesi vardır. (Bu kabil) yerine (Ankara'da) kelime
sinin ikâmesini teklif ediyor. Bu iki tashihi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. Tashih veçhile maddeyi 
reyi âlinize vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Efendim! 54 ncü maddeden evvel 54 ncü madde 
yerine kaim olmak üzere bir teklif vardır. 

Takrirler 
1. —. İzmir Mebusu Rahmi Beyle, rüfekasının; 

memleket dahilinde mevcut mevadı mamule, iptidai
ye ve madeniyeyi hükümetin hariçten iştira etmeme
sine dair takrirleri. 

Berveçhiziir maddenin 'Muvazene! Umumiye 
Kanununa 54 ncü madde olarak dercini teklif ey
leriz. 

Madde — Memleket dahilinde miktarı kifayede 
mümasili bulunan veyahut fennen aynı vazifeyi 
görebilecek olan her nevi mevadı iptidaiye ve mamu
le ve madeniyeyi hükümet ve müesses atı nafıa ha
riçten iştira edemez. Bu husustaki ihtilâfatı Heyeti 
Vekile halleder. 

İzmir Zonguldak 
Rahmi Ragıp 

İstanbul 
Akçoraoğhı Yusuf 

(İzah etsin sesleri), Muvafık kabul sesleri) 
RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim! Yeni bir sa

nayi ve maadin bankası tesis olunmaktadır ve bil-
( hassa bütçede teşviki sanayi için birbuçük milyon li-
I ra tahsis olunmuştur. Bunun tahsisinden maksat 
» 
| fabrikalarımızı ve müessesatımızı himaye etmek ve 

sanayii dahiliyemizi teşvik etmek, hariçten mal gel-
| mesi suretiyle memleketin iktisadiyatını ızrar eden 

vazıyeti iktisadiyeye nihayet vererek memleketin 
kambiyosunu yükseltmek ve bilhassa memleketi 
zengin etmektir. Bu paralan verirken düşünmüyo
ruz ki, -dalıa üç - dört sene gümrüklere hâkim de
ğiliz. Binaenaleyh haricin rekabetine, tesirine zebun 
kalacağız ve mallarımızı ucuz fiyatla satamıyacağız. 

| Yerli mallarımızı himaye etmek lâzımdır. Himaye 
i gümrük vasıtasıyle olmayınca halkın yerli malı hi-
| maye etmesi lâzımdır. Fakat bu bir terbiye mesele

si, propaganda meselesi, zaman meselesidir. Bu 
hakikati müdrik olan, vazıyeti iktisadiyenin künhüne 

i vakıf olan hükümet, bizzat kendisi imkân dahilinde 
iken yerli malını kullanmazken müesseselerimiz ya
şar mı? Yaşamıyacağı muhtacı teemmül değildir. 

j Halleri meydandadır. Sonra mahsulâtı medeniye, 
Ereğli havzai fahmiyesindeki madencilerimiz felâ
ket içindedir. Orada bulunan Fransız müessesesi 
İstanbuldaki Fransız şirketlerinin muaveneti 'ile kö
mürünü satmaktadır. Fakat bizim Türk madencile
rimizin kömürünü alan yok. Malını Türkiye dahi
lindeki diğer şirketlere satmak suretiyle memleketi
miz dahilinde bir himaye sistemi takip eden ecnebi
lere karşı biz kendi malımız hakkında gafil bulunur-
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sak ve binnazariye böyle mütemadi temenniyatla va
kit geçirirsek maksat temin edilemez. Bu mesailde 
ciddî olalım. Bendeniz teklif ediyorum, bu madde
yi kabul edelim. Tafsilâta girişmiyeceğim. Madde 
geldiği vakit, yapılan uzun boylu hataları, ıbu yüz
den giden serveti milliyeyi o zaman arz edeceğim. 
imkân dahilinde iken, yapılabilecek şeyi arz ettim. 

RUŞEN EŞREF BEY (Karahisarı Sahip) — 
Efendim! Türk müesseselerinden mi alınacaktır? 

RAHMÎ BEY (izmir) — Evet efendim! Meselâ 
Hereke Fabrikası gibi müessesatı ticariyemiz vardır. 
Bunlar kumaş çıkarırlar. Ordu, mekâtibi leyliye 
ve mekâtibi askeriye vesaire bunları kullansınlar. 
Bunlar mutlaka Avrupa'daki mallar kadar nefis ol
sun diye bekliyecek olursak çok fenadır. 

REÎS — Efendim! Rahmi Beyefendi tekliflerini 
izah ettiler. Nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kal
dırsın... Nazarı mütalâaya almıyanlar el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

TUNALI HÎLMÎ BEY (Zonguldak) — Orada 
(Heyeti Vekile) denilmiştir. Tashih edilsin. 

REİS — Encümen tashih eder efendim. 

MALÎYE VBKÎLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Muvazene! Umumiye Kanununun Encümendeki mad
deleri gelmemiştir. Bu maddeler gelinceye kadar mü
tebakisinin tehiri müzakeresini teklif ediyorum. Ben
deniz... 

REİS — Efendim! Nazarı mütalâaya alınan tak
rirlerle Encümene iade edilen maddeler Encümen
den gelmediği için son üç maddenin tehirini Mali
ye Vekili Beyefendi teklif ettiler. Bu üç maddenin 
müzakeresini tehir ediyoruz. 

2. — Hudut ve Sevahili Sıhhiye Müdüriyetinin 
1341 senesi bütçesine dair (1/580) numaralı 'kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası (1) 

REÎS — Ruznamem'izde Hudut ve Sevahili Sıh
hiye Müdüriyetinin bütçesi vardır. Onun müzake
resine geçiyoruz. Heyeti Umumiye hakkında müta
lâa var mı (Hayır sesleri) Fasıllara geçilmesini kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
d k?.1ıdı:?m... Kaibul edürrüştir. 

(1) — İçtima zaptının sonundadır. 

Varidat Bütçesi ; (A) cetveli 
Fasıl , Lira 

Masarif Bütçesi : (B) cetveli 

Birinci kısım 

îdarei Merkeziye 
1 îdarei Merkeziye maaşatı 14 044 

REİS — Mütalâa var mı efendim? 
Kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın... Kabul etmiyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

2 Masarifat 6 000 
REİS — Mütalâa var mı efendim? ikinci faslın 

yekûnu olan altıbin lirayı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

İKtNCt KISIM 
Fasıl Lira 

3 Mülhakat 103 548 
REtS — Mütalâa var mı efendim? Üçüncü faslı 

kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

4 Masarifat 42 000 
REİS — Mütalâa var mı efendim? Kabul buyu

ranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

1 Varidatı mutade 401 100 
REtS — Mütalâa var mı efendim? 
Faslı kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmiyenler el kal- . 
dırsın... Kaibul edilmiştir. 

2 Varidatı fevkalâde 61 200 
REÎS — Mütalâa var mı efendim? 
Kabul buyuranlar el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldırsın... 
Kaibul edilmiştir. 

3 Mazuliyet tevkifatı 800 
REİS — Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Fasıl Lira 

5 Bulaşık masarifi 68 750 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim! Dokuzuncu maddede (bulaşık 
gardiyan yevmiye masarifi) denilmiş, (ve) ilâvesiy
le) (Yevmiye ve masarifi) suretinde tashihini rica edi
yorum. 

REİS — Efendim! (ve) ilâvesiyle maddeyi tas
hih ediyoruz. (68 750) lirayı kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

6 Mütenevvi masarif 85 800 
REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler lütfen el 

kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 
Fasıl Lira 

7 Tahsisatı fevkalâde 16 320 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Reis Bey müsaade edin efendim. Bunun 
sekizinci maddesi, (hasbel icap istihdam edilecek me
murin ücuratı) dır. Buraya konan otuzbin lira kâfi 
değildir. 

REİS — Henüz oraya gelmedik efendim. 

SIHHİYE VEKİLİ REFİK BEY (İstanbul) — 
Affedersiniz, pek iyi efendim. 

REİS — Efendim! Yedinci fasıl hakkında müta
lâa var mı? Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

8 Hasbelicap istihdam edilecek memu^ 
rin ve müstahdemin ücuratı 30 000 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Bunun için arz edecektim efendim, şu me
sele vardır. Herhangi bir tarafta zuhur edecek, ge
rek hudut, gerek sevahilde zuhur edecek emrazı sa-
riyeye karşı yapılacak tedabir, Lozan muahedesi mu
cibince getirilecek üç tane ecnebi mütehassıs, bun
dan başka 1912 senesinde Paris'de inikat eden bey
nelmilel mukavelei sıhhiye ile bizim de iştirak ettiği
miz bir şey vardır. «Ofis enternasyonal rejiyon püplik) 
Hıfsıssıhha müessesesi vardır. Hükümet buraya da 
iştirak etmek mecburiyetindedir. Mukavele ile her 

sene yirmi bin frank vermek ve buraya bir memur ta
yin etmek mecburiyetindeyiz ki, ahvali adiye veya 
ahvali fevkalâdede senede bir kere onlar davet eder
ler ve parasını da onlar verir. Senevi vereceğimiz 
parayı harbi umuminin bidayetinden beri vermemişiz
dir. Bendenizin rica edeceğim şey; bunun varidatı 
meyanında yirmi iki bin lira kadar fazlası vardır. 
Bunun buraya yirmi bin lirasının ilâvesini teklif edi
yorum. Yekûn ellibin olacak. Zaten varidatı ken-
disindendir. 

REİS — Efendim! Vekil Beyefendinin teklifleri 
veçhile bunun varidatı kendisindendir. Bu sekizinci 
(hasbelicap) istihdam edilecek memurin ve müstah
demin ücuratı) faslını (50 000) lira olarak kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

9 Memurin ve müstahdeminin gece 
pratikası ücuratı 5 000 

REİS — Dokuncu fasıl hakkında mütalâa yok. 
Beşbin lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

10 Mazuliyet maaşı 800 
REİS — Fasıl hakkında söz istiyen yok. (800) 

lirayı kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el 
kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

11 Haliyeye inkılâp eden düyun 481 
REİS — Fasıl hakkında söz istiyen yok. (481) 

lirayı kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

12 Vasaiti münakale iştira bedeli 7 500 
REİS — Fasıl hakkında söz istiyen yok. (7 500) 

lirayı kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmiyenler 
el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Efendim! Kanuna geçiyoruz. 

Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdüriyetinin 1341 senesi 
Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdüriye
tinin 1341 senei maliyesi varidatı merbut (A) cetve
linde irae olunduğu veçhile 463 100 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 
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REİS — Mütalâa yoktur. Birinci maddeyi aynen 
kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Müdüriyeti mezkûrenin 1341 senei 
maliyesi masarifi merbut (B) cetvelinde gösterildiği 
veçhile 460 243 lira olarak kabul edilmiştir. 

REİS — Mütalâa yoktur, ikinci maddeyi teklif 
veçhile yirmibin lira ilâvesiyle (460 243) lira ola
rak kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3 . - 2 2 Nisan 1340 tarihli ve 500 nu
maralı Kanuna tevfikan cibayet edilen rüsumu sıh
hiyenin işbu sene zarfında dahi tahsil ve sarfına Sıh
hiye Vekili mezundur. 

REİS — Mütalâa yoktur. Üçüncü maddeyi aynen 
kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu müdüriyetin (B) cetvelindeki mu
harrer fusulün mevadı beyninde münakale icrası için 
Sıhhiye Vekiline mezuniyet verilmiştir. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Reis Beyefendi! «(B) cetvelindeki» diye 
fazla bir (ki) vardır. Onun tayyı lâzımdır. 

REİS — Maddeyi bu veçhile kabul edenler el 
kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 5. — Zuhur edecek emrazı sariyeye karşı 
hudut ve sevahilde ittihazı icabeden tedabiri sıhhiye 
masarifi ve mühim limanlarda lüzum görülecek it
lafı far cihazını havi müteharrik dubalar iştirası için 
ellibin ve yeniden açılacak tahaffuzhanelerin etüv, 
bakteriyoloji tesisatı için yüzbinki cem'an yüz elli 
bin liranın Müdüriyeti mezkûre fazlai varidatından 
ve ihtiyat akçasından sarfına Sıhhiye Vekili mezun
dur. 

REİS — Beşinci madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi aynen reyinize koyuyorum. Kabul edenler 
el kaldırsın.. Kabul etmiyenler el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — İtlafı far ameliyesine tabi tutulan 
sefinelerde ameliyatı mezkûrenin icabettirdiği ma
sarifi vakıa bilhesap kaç kuruşa baliğ olursa 1912 
senesi beynelmilel Paris Sıhhiye mukavelenamesinin 
16 ncı maddesine tevfikan ashabı sefainden istiyfa 
edilecektir. 

REİS — Söz istiyen yoktur. Maddeyi aynen ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul etmiyenler 
lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Fevkalâde hidematı sıhhiye icabatın-
dan olarak kadro haricinde muvakkaten istihdamına 
lüzum görülen memurin ve müstahdemin ücüratı (B) 
cetvelinin sekizinci faslından tesviye edilecektir. 

REİS — Yedinci madde hakkında mütalâa yok. 
Maddeyi aynen kabul edenler ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — 1341 senesi zarfında yeni tahaffuz
hane ve sahil sıhhiye idareleri tesis ve inşası masa
rifi için masarifi âdiyenin tenzilinden sora hâsılat
tan kalacak fazladan ve ihtiyat akçasından iki yüz 
bin liraya kadar sarfiyat icrasına Sıhhiye Vekili me
zundur. 

RElS — Mdde hakkında söz isteyen yoktur. Mad
deyi aynen reyinize koyuyorum. Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — 1339 senesinden itibaren idareye in
tikal ve intisap eden hududu sıhhiye müdüriyeti me
murları 7 Ağustos 1325 tarihli memurini mülkiye 
mazuliyet maaşları hakkındaki kanun ahkâmına tev
fikan, hakkı mazuliyeti haizdirler. Mazuliyet maaş
ları hududu sıhhiye bütçesinden tesviye olunur. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim! Burada küçük bir tashih vardır. 
«intikal ve intisap eden hudut ve sevahili sıhhiye me
murları.» 

RElS — Bir (Sevahil) kelimesi ilâve edilecek de
ğil mi? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (De
vamla) — «Hudut ve sevahil sıhhiye müdüriyeti me
murları' denildikten sonra aşağıda «mazuliyet maaş
ları hudut ve sevahil sıhhiye müdüriyeti bütçesinden 
tevsiye olunur» denilecektir. 

REİS — Efendim! Maddeyi tashih edilen şekilde 
reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 10. — İşbu kanun 1341 senesi Martından 
itibaren meriyülicradır. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Reis Beyefendi! Müsaade buyurulur mu? 
«işbu kanun 1341 senesi Martı iptidasından itibaren 
meriyülicradır.» .liyelim. 

REİS — Efendim! Maddeyi bu şekilde kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Tashihi veçhile onuncu madde kabul edil
miştir. 
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Madde 11. — işbu kanunun icrayı ahkâmına Sıh
hiye Vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir efendim. 

3. — Karadeniz Boğazı tahlisiye idaresinin 1341 
senesi Bütçesine dair (1/6^7) numaralı kanun lâyiha
sı ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. (1) 

REİS — Efendim! Sindi tahlisiye idaresinin 1341 
senesi Bütçe Kanununun müzakeresine başlıyoruz. 
Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen yoktur. Fa
sıllara geçilmesini kabul edenler el kaldırsın.^. Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

(A) Cetveli) 

Varidat Bütçesi 
Fasıl Lira Kr. 

1 191 288 08 

REÎS — Efendim! (A) cetveli bir fasıldan ibaret
tir. Faslın yekûnu olan 191 288 08 kuruşu kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

(B) Cetveli 

Masarif Bütçesi 
Fasıl Lira Kr. 

1 Maaşat 30 809 23 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA KÂZIM BEY (Giresun) — Efendim! Bu fasılda 
yedinci madde olarak Avrupa'dan celbedilecek mü
tehassıs ücreti vardır. Encümende kabul edilmiştir. 
Matbaada tab olunmamış. Matbaa sehvi vardır. Se
nevi 4 800 liradır. Ayda 400 liradır. Yedinci mad
de olarak 4 800 lira konacaktır. Faslın mecmuu 
35 609 lira 23 kuruştur. 

REİS — Efendim! Avrupa'dan celbedilecek mü
tehassıs ücreti namıyle 4 800 lira Muvazenei Maliye 
Encümeninde kabul edilmiş, bunun ilâvesini teklif 
ediyorlar. Bu ilâveyi kabul edenler el k-ddifm... Ka
bul etmeyenler eî kaldırsın... Kabul cdilmişl'r. 

Faslm yekûnunu 35 60> üra 23 kuruş olarak ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

Fasıl Lira Kr. 

2 Masarif at 60 120 70 
REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler el kal

dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 
Fasıl Lira Kr. 

3 Memurin ve mütekaidinin tah
sisatı fevkalâdeleri 85 366 91 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasü Lira Kr. 

4 Telgraf ücuratı 1 000 
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et

meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi

antep) — Sinini sabıka düyunu. 
REİS — Sıfırdır. Bütçe Kanununda maddesi var 

mıdır? 
TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi

antep) — Evet efendim. Bütçe Kanununda maddesi 
vardır. 

Fasıl Lira Kr. 

I 5 Sinini sabıka düyunu 00 
I REİS — Efendim! Karadeniz Boğazı Tahlisiye 

İdaresinin 1341 senesi Bütçe Kanununun müzakeresi
ne başlıyoruz. Birinci madde okunacaktır. 

Karadeniz boğazı Tahliyesi idaresinin 1341 
Senesi Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Tahlisiye İdaresinin varidatı mer-
I but (A) cetvelinde muharrer olduğu veçhile 191 288 
I lira 8 kuruş tahmin edilmiştir. 

.REİS — Birinci madde hakkında mütalâa var 
I mı efendim? Aynen kabul edenler el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İdarei mezkûrenin 1341 senei ma-
} liyesi masarifi merbut (B) cetvelinde yazıklı*' v <;-

l:\l- 173 096 lira ?4 kuruş olara!; tahmin edilmiştir. 
I REİS — İkinci madde hakkında muta!?.? ver mı 
I efendim? Kabul edenler el kaldırsın.... Kabul et

meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
| Madde 3. — Rüsumu tahlisiye biîûmen sefeuı 
I ve merakibi bahriyenin beher rüsum tonilâtosundan 
I beş kuruş hesabiyle yalnız boğarelan Karadenize çı-
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karken istiyfa olunur. Beş tonilâtoya kadar olan 
merakibi sağire işbu resimden müstesnadır. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Aynen kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İdarenin Osmanlı Bankasında bulu
nan esham ve tahvilâtı bedelâtından müessesatın tas-
fiyei hesabatı neticesinde tahakkuk edecek düyunu, 
sinini sabıka düyunu namıyle tah'sisatsız olarak kü-
şad olunan fasla vazolunarak tesviye edilecek ve ba
kiyesi ihtiyat akçası olarak idarece tenmiye edilecek
tir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabult et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Tahlisiye vazaifinde bilfiil hizmet 
eden efrat ve çavuşlardan temettüğ vergisi istiyfa 
edilmez. Elyevm müstahdem efrat ve çavuşların te
mettü vergisinden müterakim zimmetleri affedilmiş-
tir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — İşbu kanun 1 Mart 1341 tarihin
den muteberdir. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — işbu kanunun icrasına Ticaret Ve
kili memurdur. 

REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. — Karadeniz boğazı Tahliyesi idaresinin teşki
lât ve vazaifi hakkında kanun lâyihası. (1/472) (*) 

REİS — Tahlisiye İdaresinin Teşkilât ve vazaifi 
hakkındaki kanun lâyihasının müzakeresine geçiyo
ruz. Birinci Madde okunacaktır : 

Karadeniz boğazı Tahlisiye İdaresinin Teşkilât 
ve vazaifi hakkında kanun 

Madde 1. — Tahlisiye İdaresi, şahsiyeti hükmü-
yeyi haiz ve Ticaret Vekâletine merbut mülhak bütçe 
ile idare olunur bir müessesedir. 

REİS — Mütalâa var mı efndim? Kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

(*) Lâyihaya ait tezkere ve esbabı mucibeler dosya
larında yok; bulunamadı, k. y 

Madde 2. — Mezkûr idare Ticaret Vekâleti tara
fından tayin edilen dört aza ile müdiri umumiden 
müteşekkil bir meclisi idare tarafından idare olunur. 

REÎS — Mütalâa var mı efendim? Kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Meclisi İdare azalarının müddeti 
hizmeti iki senedir. Her sene iptidasında tebdil olun
mak üzere reyi hafi ile aralarından birisini reis in
tihap ederler. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Meclisi İdarenin vazaifi şunlardır : 
A) Bütçe ve hesabatı seneviye ve kadroların 

tetkik ve ihzarı, 
B) Her nevi mubayaat ve siparişat. mebani 

inşaat ve tamiratı ve satışları, 
C) Ticaret Vekâleti veyahut müdiriyeti umumiye 

tarafından havale edilen mevadın tetkiki, 
D) Müdiri umuminin teklifi üzerine bilûmum 

memurinin tayin ve azilleri. 
REİS — Mütalâa var mı efendim? Kabul eden

ler el kaldırsın..» Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Meclisi İdare azalarına beher içti
ma için Ticaret Vekâletince tensip edilecek bir ücreti 
huzur verilir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? 
FERİDUN FtKRİ BEY (Dersim) — Miktarı ne 

kadardır? 
AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! 

Bu yeni teşkil olunan Meclisi İdarelerde müddeti iç
tima konmuyor. Halbuki evvelden müddeti içtimâ 
vardı. Bazı Meclisi İdareler vardırki, hergün içtima 
ederler ve hakkı huzur alırlar. Hatta günde iki defa 
içtima ederek hakkı huzur alan Meclisi İdareler var
dır. Onun için onun müddetini tespit edelim. Meclisi 
İdare azalıkları, bir me'kel olmuştur. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi-
ayıntap) Meclisi İdare azalıklarına verilecek miktar, 
bütçede muayyendir. Senevi (1 200) liradır. Bu mik
tarın haricine çıkamazlar. Her gün içtima etselerde 
bunun haricine çıkamazlar. Bütçe ile muayyen olan 
miktar vardır. İcabında haftada bir defa içtima ede
cektir, iki defada içtima edecektir. Bazen de ayda bir 
defa içtima edecektir. Bütçeye konan para muayyen
dir, 
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İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim! Ge
rek müddeti gerekse tahsisatı tespit edilse daha iyi 
olmaz mı? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi-
ayıntap) — Efendim! Meclisi idare İstanbuîdadır. 
Tahlisiye İdaresi Boğazdadır. Bazen lüzuma, göre iki 
ayda bir defa içtima eder. Bazen de ayda bir defa 
içtima eder. Binaenaleyh serbest bırakmak daha doğ
rudur. Bu, diğer meclisi idareler gibi hergün müesse
senin başında bulunacak meclisi idarelerden değildir. 
(Kâfi sesleri.) 

REİS — Başka mütalâa yoktur. Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Her sene iptidasında Meclisi İdarece 
tanzim edilecek bîanço Ticaret Vekâletince tasdik 
olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Aynı faslın mevadı beyninde müna
kale icrası Meclisi İdarenin kararı ve Ticaret Vekâ
letinin mezuniyetiyle yapılır. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Kabul eden
ler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. — İşbu kanun neşri tarihinden muteber
dir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Tica
ret Vekâleti memurdur. (Ticaret Vekili olacaktır ses
leri.) 

REİS — Pekâlâ efendim! Ticaret Vekili olarak 
tashih edilmiştir. Dokuzuncu maddeyi bu tashih veç
hile kabul edenler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyen
ler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun Heyeti Umumiyesini kabul edenler el
lerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 

5, — istanbul limanının umuru idare ve inzibatı 
hakkında (1 /305) numaralı kanun lâyihası ve Müda
faai Milliye ve Adliye ve Ticaret Encümenleri maz
bataları : ' • > 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi-
ayıntap) — Efendim! Ticaret Vekâleti Bütçesi kabul 
edildiği zaman limanlar idaresinin Ticaret Vekâletine 
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raptedilmesini kabul buyurmuştunuz ve kadrosunu da 
oraya koymuştunuz. 

Limanlar idaresinin teessüsünden beri neşrolun
muş birtakım talimat vardır, nizamat vardır, evamil 
ile tashih olunmuştur. İçinden çıkılmaz bir halde
dir. Bendeniz bunun vekâlete raptı düşünüldüğünden 
beri üzerinde bir çok tetkikat yaptım. Geçen sene 
Müdafaai Milliye Vekâletine merbut iken, Heyeti 
Celileye bir lâyiha takdim olunmuş ve Heyeti Ceîi-
leniz Müdafaai Milliye Encümeninden çıkararak bir 
kere heyeti umumiyesini görmek üzere Ticaret En
cümenine havale etmiş, bilâhare bendenizin yaptığım 
tetkikat üzerine içinde nizamnameye, talimatnameye 
ait bir çok noksan gördüm. Ticaret Encümeniyle be
raber iki hafta çalışarak bir lâyiha vücuda getirdik. 
Ruznamededir. Limanların Ticaret Vekâletine dev
ri, eğer böyle bir lâyiha ile bir veçhe verilmezse, hiç 
bir fayda intaç etmiyecektir. Binaenaleyh bu îâyiha-
yi kanuniyenin müzakere edilmesini Heyeti Celileden 
rica ederim. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Uzun mu? 
TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi

antep) — Hayır, büyük bir şey değil. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Pazar gününden 
madaki günlerimizi bütçe müzakeresine hasredeceği
mize karar vermiştik. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Bütçe kalmadığı ve Heyeti Celilenizin vak
tini boş geçirmemesi için bunun müzakeresini temen
ni ediyorum. Bütçeler olsaydı, tabiî söylemezdim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Darülfünun 
bütçesi vardır. 

REİS — Darülfünun bütçesi henüz gelmemiştir. 
Vakit müsaittir. Tensip ederseniz Vekil Beyin tekli
fini müzakere edelim. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Ruzname 
hakkında bir şey arz etmek istiyorum. Ruznamede 
memurin muhakemat Heyeti için bir teklifi kanuni 
ve Dahiliye Encümeni mazbatası vardırki, ikinci de
fa müzakeresi icra edilecektir diye yazılıdır. Bende
nizin bildiğime göre böyle bir lâyihai kanuniye veya 
teklifi kanuninin birinci müzakeresi icra edildikten 
bir hafta sonra ikinci müzakeresi icra edilir. Halbu
ki haftalarca zaman geçtiği halde bu lâyihai kanuni
ye müzakere edilmemiş kalmıştır. 

REİS — Tercihan ve derakab müzakeresini mi 
teklif ediyorsunuz? 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Evet efen
dim, 
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REİS — Pazar ruznamesine geçiyoruz. Vekil Bey, 
söylediği lâyihanın şimdi müstaceîen müzakeresini 
teklif ediyor. Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Şimdi müzakeresi ka
bul edilmiştir. Binaenaleyh bu Îâyihai kanuniyenin 
müzakeresine başlıyoruz. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
tera Vekilleri Heyeti Riyaseti 
Kalem Mahsus Müdürüyeti 

Adet: 6/3232 

13 . 10 . 1339 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

îstanbul Limanının idare ve inzibatı hakkında Mü
dafaai Milliye Vekâleti Celilesince tanzim kılınıp, İc
ra Vekilleri Heyetinin 11 . 10 . 1339 tarihli içtima-
mda Meclisi Âliye arzı takurrür eden kanun lâyiha
sı iktisabı kanuniyet eylemek üzere merbutu harita 
ve esbabı mucibe lâyihası ile leffen takdim kılınmış 
olmakla ifayı muktezasını istirham eylerim efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Esbabı Mucibe Mazbatası 
Müstağnii arz ve beyan olduğu üzere bilûmum Ti

caret Limanları meyamnda vüs'at ve ehemmiyeti, di
ğerlerine her veçhile rüçhan ve mümtazıyeti dolayı
sıyla şark ticaretinin başlıca merkezi hükmünde olan 
îstanbul Limanının umuru idare ve inzibatı ve mua
melâtı rüsumiye bu zamana kadar atik dördüncü cilt 
düsturda münderiç bir nizamname ile tedvir edilmek
te idi. Umur ve muamelâtı mezkûrenin limanın hu
susiyeti mevkiiyesiyle mütenasiben bir dairei intiza
ma ircaını mertebei kifayede temin edemyen salifüz-
zikir nizamname yerine kuvvei te'yidiyeyi şamil bir 
Îâyihai kanuniye tanzimi derpiş edilerek işbu kanu
nu mahsus tanzim edilmiş ve binaenaleyh altı fasla 
münkasem olan işbu kanunda limana duhûl ve hu
ruç eden sefain ve merakibin lengerendaz ve şaman-
dırabent olacakları ve bunlardan meyadı müştaileyi 
hâmil olanlarının ikâmet edebilecekleri mahallede su
reti hareketleri, limanın umuru idare ve inzibatıyesi-
ne ait ahvâl ve hususat ve sefainin köprülerden du
hûl ve hurucu ve bilcümle sefainin ikamet ve şaman
dıra ve köprülerden mürur resimleri, muhalifi ka
nun harekâtın istilzam edeceği takibat ve mücazat ile 
bundan muntazır olan intibahatın süratle husulünü 
temin etmek maksadıyîe bu bapta liman reisine hak
kı takip ve kaza bahşı kifayetine dair ahkâmı lâzime 

vaz ve bu suretle ihtiyacatı ânife temin edilmiştir. 
Müdafaai Milliye Encümeni 

Adet : 43/75 
M i i ua faai Milliye Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Ehemmiyeti müstağnii arz ve izah olan İstanbul 

Limanının umuru idare ve inzibat ve muamelâtı ru-
sumiyesine ait olup, Heyeti Vekilece bittanzim En
cümenimize muhavvel Îâyihai kanuniye tetkik ve mü
zakere edildi. Kanunun Heyeti Umumiyesi limanın 
ihtiyacatına kâfi ve kuvvei teğyidiyeyi muhtevi ol
duğu görülmüş ve esas itibariyle kabul ve tasvip edil
miştir. Ancak, maddelerde görüleceği üzere ahkâm 
tağyir edilmeksizin bazı ibare tashihatı icra edilmiş
tir. Yalnız limanda mevzu ve bundan böyle vaz edi
lecek şamandıraların limana aidiyeti metni kanun zik
redilmemiş olmakla altıncı ye. yedinci maddeler ilâ
ve edilmiştir. 

Bundan mada kanunun dokuzuncu maddesi olup, 
tadiien kaleme alınan Îâyihai kanuniyenin onbirinci 
maddesinde şamandıra rüsumu hükümet tarafından 
bir esasa istinat etmediği halde tezyid edildiği görül
müş ve bu rüsum elyevm istiyfa edilmekte bulunan 
miktara tenzil edilmiştir ve onikinci madde olarak 
dahi demir rüsumu hakkında bir madde ilâve edil
miştir. 

Sarayburnun'dan Eyüb'e doğru imtidat eden ka
la enkazı bir vakitler Halic'in sahilini teşkil ettiği hal
de elyevm buralarda yekdiğerine muvazi bir çok so
kaklar peyda olmuş, kıymet ve ehemmiyeti bipayan 
olan Haliç tesahup edilmemek yüzünden daraltılmış 
ve elyevm dahi sahilde arsaları olanlar tarafından bu 
tecavüz idame ettirilmekte olduğundan 29 ncu ve 30 
ncu maddeler buna mani olmak üzere ilâve edilmiş
tir. 

Takibat ve mûcazatı ihtiva eden yedinci fasılda 
mevzu ahkâmı cezaiye ve kazaiye işbu kanunun kuv
vei teyidiyesi olmakla esasen tasvip ve kabul edilmiş 
ise de bir defa da Adliye Encümenince nazarı tetkik
ten geçirilmek üzere Heyeti Celileye arz ve takdimi
ne karar verilmiştir. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Karahisansahip İstanbul 

Ali Ahmet Hamdi 

Kâtip 
Zonguldak 
Yusuf Ziya 

Aza 
Eskişehir 

Mehmet Arif 
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Aza 
Kastamonu 
Ali Rıza 

Aza 
Kastamonu 

Hâlit 

Adliye Encümeni 
Adet : 96 

Aza 
îzmit 

. Mustafa 

Aza 
Cebelibereket 

Avni 

10 . 20 . 1340 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

İstanbul Limanının umuru idare ve inzibat ve mu
amelâtı rüsumiyesine aid olup, Heyeti Vekilece bit-
tanzim encümenimize muhavvel lâyihai kanuniyenin 
takibat ve mücazatı ihtiva eden yedinci faslında mev
zu ahkâm tetkik edildi. Limanın umura bahriyesine 
taallûk eden bazı hususatta liman reisleri tarafından 
muhalifi kanun muamelâtta bulunanların cezayı nak
di ile tecziyesi salâhiyeti bilûmum devletlerce kabul 
edilmiş ve tatbik edilmekte bulunmuş olduğu gibi za
ten öteden beri İstanbul Limanında teamül bu tarz
da devam etmekte bulunduğundan lâyihai kanuniye
nin faslı mezkûr muhteviyatı muvafık görülmekle he
yeti umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi Namına Mazbata Muharriri 

Kastamonu Dersim 
Mahir Feridun Fikri 

Kâtip 
Bozok 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Ankara 
İhsan 

Aza 
Mersin 
Besim 

Aza 
Konya 

Mustafa Feyzi 

Aza 
Bayezit 
Şefik 

İstanbul Limanı Kanunu 
Birinci Fasıl 

İstanbul Limanı ve Demir mevki hakkında 
Hükümetin Teklifi 

Madde 1. — İstanbul Limanı Haliç ve Bo-
ğaziçinin Heyeti mecmuasını ihtiva edip hududu şi-
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malen Rumeli ve Anadolu fenerleri arasına vaslolu-
nan hat ve cenuben Ayastafonos Feneri ile Fener
bahçe arasına vaslolunan hattır. 

Madde 2. — İstanbul Limanı; harici liman, gala
ta limanı ve dahili liman olmak üzere üç kısımdan 
ibarettir. 

A) Harici liman; Sarayburnu ile Kabataş iskele
sine vaslolunan hattın haricinde kalan sahadır. 

B) Galata limanı; Sarayburnu ile Kabataş iske
lesi arasındajd hat ile galata köprüsü beynindeki mın-

'tıkadır. 
C) Dahili liman; Karaköy Köprüsünden itibaren 

kâğıthaneye kadar olan sahadır. 

Madde 3. — Harici limanda serbest demir mev
kileri berveçhi ziirdir : 

A) Sarayburnu ile Kız kulesi beyninde vaslolu
nan hattın cenup tarafı. 

B) Anadolu ve Rumeli fenerleri ile macar ve 
telli tabyalar beynindeki sahadır. İşbu mevkilere se-
fain mürur ve ubura mani olmamak üzere bilâmü-
saade demirliyebilirler. 

Bir sefinenin kaptanı veya acentesi İstanbul mer
kez liman riyasetinden müsaade ve talimatı muktazi-
ye ahzetmedikçe balâda tahdit edilen serbest demir 
mevkileri müstesna olmak üzere İstanbul limanına 
duhul edemez, rıhtımlara yanaşamaz, limanın herhan
gi bir mevkiine demirliyemez. İşbu memnuiyete mu
halif hareket eylemesinden dolayı demir mahallinin 
değiştirilmesi kendisine emredilen sefine bu emri ifa
ya mecbur olup, aksi halde kılavuz, römorkör mas
rafı kendisinden aranılmak ve tahsil edilmek üzere 
liman riyasetince kaldırılır. Sefain; galata limanı ile 
dahili limanda mevki yoksa, mevki inhilaline intiza-
ren harici limanda bekliyeceklerdir. 

İkinci Fasıl 

Mevadı Müştaile Hakkında 
Madde 4. — Mevadı müştaile iki kısımdır. 
Birinci kısım; suhuletle veya az bir derecei hara

retle kabili iştial olanlar, 
İkinci kısım; müşkülâtla veya yüksek bir derecei 

hararetle kabili iştial olanlar. 
Birinci kısma dahil olan mevadı müştaile : 
Melinit, asitpikrik, top barutu, nitrogıliserin, dina

mit, pamuk barutu, paralama barutu, fülminat dö 
merkür ve buna mümasil iştial veya infilâk tesiratı 
husule getirmek maksadıyle imal edilmiş olanlar. 

İkinci kısma dahil olan mevadı müştaile : 
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Hernevi mayi mahrukat, petrol, benzin, şarap is
pirtosu, alkol, terementin, karbürdökalsiyim ve em
sali her cinsten petrol cevherleri. 

Her iki kısma dahil olan mevadı müştaileyi ha
mil sefain ahırkapı feneri ile Haydarpaşa mendire-
ğindeki kırmızı fener arasına vaslolunan hattın şi
maline demirliyemezler. Sefaini mezkûre işbu hattın 
cenubunda sahile yakın olmamak üzere demirliyecek-
lerdir. 

Mevadı müştaileyi mahmul sefain, hamulelerine 
işaret olmak üzere gündüz daima kırmızı bir bayrak 
ve geceleri kırmızı fener çekeceklerdir. Kezalik her iki 
kısma dahil mevadı müştaileyi hamil sefain, galata li
manı ile dahil limana duhûl ve hamulelerini ihraç ve 
bu limanlardan tahmil edemezler, ihraç harici liman
da, karadaki depolara, tahmilde işbu depolardan ya
pılacaktır. Sefain, bu ameliyatı ikmâl eder etmez de
mir mahalline avdet veyahut mahalli azimetlerine ha
reket edeceklerdir. 

Mevadı müştailenin aktarma suretiyle tahmil ve 
tahliyesi, mevadı müştaile yüklü sefaine mahsus de
mir mevkiinde icra edilecektir. Her iki kısma dahil 
mevadı müştaile, berayı tahliye limana ithâl veya bir 
sefaineden diğerine aktarma veya bir sefineye tah
mil edilmezden evvel, sahipleri veya acentaları me
vadı mezkûrenin nev'ini, miktarını ve tahmil ve tah
liye ve aktarmanın mevki ve saatlerini liman riyase
tine bildireceklerdir, işbu ameliyat yalnız tulûu şems 
ile grubu şems arasında icra edilecektir. 

Birinci kısma dahil mevadı müştailenin Galata ve 
dahili limanlara her ne vasıta ile olursa olsun ithali 
memnudur. 

ikinci kısma dahil mevadı müştailenin, limanın 
bütün sahasına nakli serbesttir. Ancak bunlar dahili 
ve Galata limanlarına saçtan mamul mavnalar ve du
balar vasıtasıyle nakledilecek ve her bir mavna veya 
dubaya bir defada azami yüz sandıktan fazla tahmil 
olunmıyacaktır. (Beher sandık iki gaz tenekesi veya 
onun muadilini muhtevidir.) Sirkeci Şimendiferi va 
sıtasıyle dahile icra edilecek mevadı müştaile nakli
yatı için bir mavna veyahut dubanın azami hamule
si bir vagonun istiabı miktarı yani ikiyüz sandık ola
bilecektir. Harici limanda kâin mevaki için miktar 
hamulede tekayyüdat yoktur. Mevadı müştaile yüklü 
mavna veya dubalar Galata ve dahili limanda azam: 

24 saat zarfında süratle tahliye edilecek ve bir iske
lede iki mavna veya dubadan* ziyade bulunmıyacak-
tır. I 
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Madde 5. — Galata limanı ile dahili limanda 
dördüncü maddede mezkûr mevadı müştaileye mah
sus sabih hiç bir depo ve limbo bulunmıyacağı gibi 
petrol veya benzin tenekelerini imlâ etmeye ve lehim
lemeye mahsus sabih tesisat dahi bulunmıyacaktır. 

Üçüncü Fasıl 
Limandaki Şamandıralar hakkında 

Madde 6. — Sefain, kendilerine tahsis edilen şa
mandıralara işbu şamandıralar dahilinde kendilerine 
verilen vazıyet ve istikamet sabit kalmak üzere baş
tan ve kıçtan bağlanacaktır. 

Madde 7. — Hiç bir sefine şamandıra hatları bey
ninde ne demirliyebilir ve ne de seyrü sefer edebilir. 
Yalnız havanın muhalefeti esnasında şamandıralara 
bağlı olan sefineler kendilerini bir kat daha tahtı em
niyette bulundurmak için demirliyebilirler. 

Madde 8. — Şamandıralara Palamarbent bulunan 
sefainden, tahmil ve tahliye işleri olmıyanların, mer
but bulundukları şamandıralara lüzum hâsıl olduğu 
takdirde bu misillû sefaine şamandıraları terkeyleme-
!eri liman riyasetinden emrolunur. 

Madde 9. — Dahili ve Galata limanlarında şa
mandıra rüsumu : 

Bir ilâ sekiz gün ikamet edenlerden beher rüsum 
fonilâtosu için (5) kuruş, bu müddetten fazla ikâmet 
edenlerin beher rüsum tonilâtosundan (10) kuruş is-
tiyfa olunur. 

işbu şamandıra rüsumu sefinenin azimetine mü
saade edilmeden mukaddem ahzolunur. 

Dördüncü Fasıl 
Liman Dahilinde intizam ve inzibat hakkında 
Madde 10. — Şamandıraya bağlanmaksızın ha

mule ahz veya tahliye etmek tamir veya kalafat edil
mek için Galata ye dahili limanlara dahil olan sefain 
Su limanlarda bir mahtan fazla ikâmet edemezler. Bu 
müddetin inkizasından sonra tahmil ve tahliye veya 
tamiratı daha ziyade vakte muhtaç bulunduğu tebey-
vün edenler bu hususatın ikmaline kadar temdidi 
;kâmet edebilirler. Bu kabil işleri olmayıpda işbu li
manlarda yatmak istiyen sefainden vapurlar cibali is
kelesi ile Unkapanı köprüsü arasında ve yelkenliler 
TJnkapanı köprüsü ile yemiş iskelesi arasındaki saha-
1a mürur ve ubura mania teşkil etmemek üzere sa-
ıile yakın olarak yatabilirler, işbu mevakide bilihti-
var ikamet eden sefain zirde muharrer rüsumu vere
ceklerdir. 

Vapur sefaini için; 
Elli rüsum tonilâtosuna kadar; 
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Maktuan yevmi : 1/4 Türk lirası. 
Elli birden üçyüz rüsum tonilâtosuna kadar; 
Maktuan yevmi : 1/2 Türk lirası. 
Üç yüz birden bin rüsum tonilâtosuna kadar; 
Maktuan yevmi : 1 Türk lirası. 
Bin rüsum tonilâtosundan yukarısı için; 
Maktuan yevmi : 1, 1/2 Türk lirası. 
Yelken sefaininden işbu rüsumun msfı ahz olu

nur. 
Madde 11. — Mahakim ve devairi icraiyece sey

rüseferden men ile beraber haczi ihtiyatî ve icraî ile 
haczedilen sefineler dış limanda gösterilecek mahal
lerde yatacaklardır. Resme tabi olmak şartıyle mad-
dei sabıkada muharrer ve emsaline ait mahalde de 
yatabilirler. 

Madde 12. — Galata ve dahili limanda hiç bir 
sefine kendisine tahsis edilen mevkii esbabı mücbire 
olmadıkça tebdil edemiyecektir. Esbabı mücbire tah
tında mevkiini tebdil eden sefine bu tebeddülden der
hal liman riyasetini haberdar edecektir. 

Madde 13. — Sefain kaptanları her nevi müsa
deme, gark, kaza vesair vukuatı müîıimmeden liman 
riyasetini bir raporla haberdar edecekleri gibi, bu 
ve emsali vakayi hakkında liman riyasetinden vaki 
olan istifsara derhal cevar> vermekle de mükelleftir. 

Madde 14. — Liman dahilinde geceleyin icrayı 
seyrü sefer eden kürekle müteharrik merakip, prova
larında seksen santimetre irtifaında birer gönder üze
rinde her taraftan görünebilir bir beyaz fener bulun
duracaklardır. Yalnız dış limanda saydı bahri ile meş
gul olanların bu veçhile mahalli mahsusunda daimi 
fener ikad etmeleri sayda mani olduğu takdirde bun
ları ledelicap derhal mahalli mahsusuna vaz edilmek 
üzere daima yanar fenerleri merakiplerinin gizli bir 
mahallinde bulunduracaklardır. 

Madde 15. — Sefain ve merakibin liman kıyıla
rında lüzumundan fazla çıkıntılı veyahut mürur ve 
ubura çaparız verecek derecede aykırı yapmaları 
memnudur. 

Madde 16. — Buharlı ve motorlu merakip, Gala
ta limanında ve iç limanda merakibi sağireye ve ta
mirat ve tezgâhlarına sürati seyirden mütehassıl dal
galarla irası ziyan edemiyecek mertebede mutedil bir 
süratle seyrü hareket edeceklerdir. Boğaziçinde se-
fainin sürati, ahvali mücbire vukuu ve selâmeti sey
ri temin maksadı müstesna olmak üzere, azami oniki 
mili tecavüz etmiyecektir. Dalgıç ameliyatının icra 
edilmekte olduğu mahalden veya işareti mahsusayı 
çekmiş saydı bahri merakibi yakınından geçen sefain 

süratlerini işbu ameliyata sekte vermiyecek derecede 
mümkün mertebe tenkis edeceklerdir. 

Madde 17. — Römorkör ve istimbotların Galata 
limanında ve iç limanda dörtten fazla mavna cerret-
meleri memnudur. 

Madde 18. — İstanbul Limanına mukayyet olan 
sefainin baş taraflarında sefinenin ismi ve kıç taraf
larında sefinenin ismiyle limanın ismi Türkçe ola
rak muharrer bulunacaktır. Kezalik İstanbul Lima
nına mukayyet römorkör, istimbot, motorbot, mav
na, salapurya, sandal kayık ve emsali misillû maki
ne, yelken, kürek vesaire ile müteharrik her nevi se
fain ve merakibin ve tarak, pirizman, macuna, alga
rina, limbo, duba vesairenin İstanbul limanı dahilin
de mensup oldukları iskele ismiyle sicilde mukayyet 
olduğu numara ve rüsum tonilâtoları miktarı vazı-
han büyük kıtada olarak baş taraflarına yağlı boya 
ile türkçe olarak tahrir olunacaktır. . 

Madde 19. •— Galata Limanı ile iç limanda deni
ze pasekül, safra ve moloz, süprüntü vesaire misilli 
müzahrafat dökmek memnudur. 

Madde 20. — Canlı hayvanat boynuzlarından ve
ya bacaklarından asılarak sefainden ihraç edilemez. 
Bu hayvanat paletler veya sandıklar vasıtasıyle veya
hut uzatılan iskeleler üzerinden ihraç edilecektir. 

Madde 21. — Demirli ve şamandırabent veya rıh
tıma aborde olmuş sefainin bordalarında üst üste üç 
mavnadan ziyade bulunmıyacaktır. 

Madde 22. — İstanbul limanı dahilinde her sefi
ne millî bandırasını keşide etmiş bulunacaktır. 

Madde 23. — Liman dairesi tarafından sefain sü
varilerine vaki olacak her nevi ihbar, emir ve tebli
gat makbuz ilmühaberi mukabilinde tahriren ifa olu
nacaktır. 

Madde 24. — Şirketi Hayriye ve Seyrisefain ida
resinin sevahili mütecavireye işleyen vapurları Gala
ta limanında yarım yol ile seyredeceklerdir. 

Madde 25. — Motorlu merakibin seyrisefaince 
mutad işaretleri ita etmiye müsait düdükleri veya ses 
veren diğer türlü cihazları bulunacaktır. 

Madde 26. — Liman dairesinden ruhsat istihsal 
edilmedikçe İstanbul limanında dalgıç ameliyatı icra 
edilemez. 

Madde 27. — Sefainin voli ve ıgrıb mahallerinin 
kurp ve civarında demirliyerek saydı bahriye mani 
olmaları memnudur. 

Madde 28. — Sefain liman dahilinde bilâ lüzum 
düdüklerini istimal edemiyeceklerdir. 

22 —. 
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Madde 29. — Galata limanında ve iç limanda ka
yık ve sandallarla mavna ve salapuryaların ve yük 
kayıklarının ve bilûmum merakibin yelken küşad et
meleri memnudur. 

Madde 30. — Dalgıç ameliyatı icra eden veyahut 
ağ ve sepet gibi saydı bahriye mahsus alâtı atıp kal
dırmakla meşgul olup, hiç bir manavra yapmak ka
biliyeti olmayan sefain ve merakip gündüz dört köşe 
kırmızı ve gece kırmızı bir fener çekeceklerdir. 

Madde 31. — istanbul limanı dahilinde selâmeti 
seyrü sefere mania teşkil edecek suret ve vaziyette 
gark veya kazazede olan bilcümle sefain ve meraki-
bi ve eşyasını liman riyaseti tarafından tayin ve ga
zetelerle ilân edilecek kısa bir müddet zarfında he
yeti asliyesi ile veya kısmen çıkarmaya ashabı veya 
kaptanı veya acentaları mecburdurlar. Aksi halde 
mezkûr sefain ve merakibi mağruka liman riyasetin-
ce emaneten veya ücreti tahlisiyesi usulen münaka
şaya tabi olmak şartıyle âhara ihaleten çıkartılır. Bu 
suretle tahlis olunan gemiyi veya enkazıyle eşyasını 
gazetelerle ilân edilecek tarihi ihraçlarından itibaren 
azami onbeşgün zarfında masarif ve ücreti ihraciye 
ve hıfzıyesini tediye ederek almaya alâkadaranı sa-
lâhiyettardır. tşbu salâhiyet istimal edilmediği takdir
de çıkarılan gemi veya enkazıyle eşya, liman riyaseti 
canibinden vaki olacak iş'ar üzerine memurini mali
yece usulen bilmüzayede satılarak esmanından masa
rif ve ücreti tahlisiye ve hıfzıyesi bittenzil müstehak-
ları tesviye ve bakiyesi alâkadarana reddedilmek üze
re defterdarlık veznesine emanet kaydolunur. 

Madde 32. — Liman dahilinde yolcu ve eşyayı ti
cariye nakliyatı teamülü kadimi veçhile limanın mün-
kasim olduğu müteaddid iskelelere mensup ve iskele
lerin kadrolarına göre muayyen numaraları haiz olan 
sandal, kayık, mavna, salapurya ve emsali merakibe 
aittir. 

Madde 33. — Her iki iskelenin mevcut olan kad
rosuna ve bu kadrolara göre muayyen olan numara
larını limanın ihtiyacatı nakliyesine göre tezyide ve 
İstanbul Limanı dahilindeki nakliyatın ücurat tarife
sini tanzim ve ücuratı muayyeneyi hal ve zaman ve 
limanın ihtiyacına göre tezyid ve tenkise, liman reisi 
salâhiyattardır. Liman Reisi bu bapta indelicap es
nafla istişare edebilir. 

Madde 34. — 32 nci maddede muharrer mera-
kipten her biri mensup olduğu iskelede sahibi tara
fından sureti daimede hizmete amade bulundurula
caktır. Herhangi bir sebepten dolayı çalıştırılmıyan 

merakibi anifeyi altı ay zarfında seyre salih hale if
rağa veya yerlerine diğerlerini ikameye eshabı mec
burdur. Bu mecburiyeti ifa etmiyenlerin merakibine 
ait numaralarına aharlarına ait merakip kaydedile
cektir. 

Beşinci Fasıl 
. Köprülerden Duhul ve Huruç hakkında 

Madde 35. — Köprüler hergün liman dairesinin 
nezareti altında sabahlan (Z) fıkrasında gösterilen 
evkatta açılacaktır. 

A) Köprülerden mürur edecek her nevi sefain 
24 saat mukaddem (B) fıkrasında muharrer rüsumu 
badettediye liman dairesinden ruhsatiye alacaklardır. 

B) Köprülerden mürur edecek vapur sefaini. 
Türk 
Lirası 

1 000 rüsum tonilâtosuna kadar maktuan 1 
1 001 den 2 000 rüsum tonilâtosuna kadar 

maktuan 2 
2 001 den 3 000 rüsum tonilâtosuna kadar 

maktuan 3 
3 001 den 4 000 rüsum tonilâtosuna kadar 

maktuan 4 
4 001 rüsum tonilâtosundan yukarı için 

maktuan 5 

Herhangi tonilâtoda olursa olsun yelken sefaini 
yarım lira tediye edeceklerdir. Bilûmum sefaini har
biye ile merakibi-emiriye müruriye resminden muaf
tırlar. 

C) Köprülerden mürur edecek sefain dahilinde 
mataforada bulunan sandallar içeri alınacak ve bü
tün serenler tam prasiye edilecektir. 

2 000 ilâ 4 000 gayrı safi tonilâtosunda bulunan 
sefain provalarındaki bir römorkör ile, dörtbin gayrı 
safi tonilâto fevkindeki sefain dahi biri provasında 
diğeri kıç tarafında bulundurulacak iki römorkör ile 
cerrolunarak köprülerden mürur edeceklerdir. 

D) Köprülerden duhul ve huruç için Galata ku
lesi ile Bahriye hastanesi kulesine berveçiati işaret
ler çekilecektir : 

1. — Gündüz siyah bir kürre ve gece yeşil bir 
ziya : Huruca müsaade edildiğine; 

2. — Gündüz bir siyah mahrut ve gece kırmızı 
bir ziya : Duhule müsaade edildiğine; 

3. — Gündüz bir siyah kürre ve bir siyah mahrut, 
gece iki kırmızı ziya köprülerin açılmıyacağına işa
rettir. Aynı işaretler köprü üstünde bulunan direkle
re dahi çekilecektir. . 
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H) Köprülerden mürur etmek için duhul ve hu
ruç sırası berveçiatidir : 

1. — Sefaini harbiye ve hükümete ait sefain; 

2. — Ticaret sefineleri; 

3. — Sefaini sağire (Sabit direkliler) ve yedekte 
bulunan sefain, direkleri müteharrik olup köprü göz
lerinden mürur edebilen sefaini sağire girip çıkma 
hususatına engel olduklarından köprüler açık bulun
duğu zaman bu gibi sefainin duhul ve hurucu mem
nudur. 

Köprülerden geçecek olan. sefain her iki köprüyü 
mürur edinciye kadar liman tarafından verilen nu
marayı beynelmilel işareti umumiye hurufatı ile veya 
ziya ile göstereceklerdir. 

Sefinenin hareketi demir takılma, maklna sakat
lığı vesair esbaptan dolayı gecikirse işbu işaretler gös-
terilmiyecektir. 

V) Şiddetli cenup rüzgârları, yağmur, tipi vesair 
esbabı ıztırariye vukuunda veya sefainin manevra 
icrasına mani olacak derecede sis bulunduğu takdirde 
köprüler açılmıyacaiktır. 

Mürur ve ubur esnasında her hangi bir arıza do-
layısıyle köprülerden duhul ve huruç mümkün ola
mazsa (D) fıkrasında muharrer işaretler aşağı alınır. 

Z) Köprülerin sabahları açılma saati : 

S. Dakika ilâ S. Dakika 

Kânunusani Şubat an 
Mart » 
Nisan » 
Mayıs » 

Haziran - Temmuz » 
Ağustos » 
Eylül *» 

Teşrinievvel - Teşrinisani 
Kânunuevvel » 

6,30, 
6 
5 
4,30i 
5 
5,30 
6 
6,30 
6,30 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

7,30 
7 
6 
5,30 
6 
6,30 
7 
7,30 
7,30 

Ledelicap liman dairesi tarafından köprüler evka-
tı muayyene haricinde dahi küşad ettirilebilecektir. 

S) Sefainin köprülerden hurucu tamam olmadan 
duhule iptidar edilemez. 

T) Hiç bir sefine esbabı mücbire müstesna ol
mak üzere kendi hatası yüzünden köprülerden duhul 
ve hurucu sektedar edemez. Ve bu sebepten köprü
ler kapanma zamanında teahhür vukua getiremez. 

Altıncı Fasıl 
Limanda Kılavuzluk Hakkında 

Madde 36. — Sefain süvarileri boğaziçi ve li
man kılavuzluğu için dairei aidesinden verilmiş kıla
vuz şıhadetnamelerini hâmil bulunan kılavuzlardan 
gayrisini istihdam edemezler. 

Madde 37. — Gerek Galata limanına ve gerek 
köpdüîerden içeriye duhul ve buralardan huruç eden 
üçyüz gayrı safi tonilâtodan fazla sefain kılavuz al-
mıya mecburdurlar. 

Yedinci Fasıl 
Takibat ve Mücazat Hakkında 

Madde 38. — Sefain ve merakib ashabından işbu 
kanunname ahkâmına muhtelif hareket edenlerin 
sureti hareketlerini mübeyyin liman memurları tara
fından bir zabıt varakası tanzim ve imza veya tahtım 
olunduktan sonra liman riyasetine tevdi olunacaktır. 
tşbu zabıt varakası hilafı sabit oluncaya değin mute
ber ve mamulünbihtir. 

Madde 39. — İşbu kanun ahkâmına mugayir hare
ket edenler liman reisi tarafından yirmidört saat zarfın
da âdiyen davet ve celb ile isticevap olunur ve müda-
faatı vakıalarına göre tahkikat tamik ve lâzım gelen
ler bilcelp bilâ tahlif istimâ edilebilir. Daveti vakı
aya icabet etmiyen maznunu aleyhler hakkında gı
yaben icrayı muamele olunur. 

Madde 40. — Muhalifi kanun hareketi sabit 
olanlar, atide muharrer cezayı nakdilerle mücazat 
olunur. Mükerrerler hakkında işbu cezayı nakdiler 
zıfen alınır. 

Üçüncü maddenin ahkâmına mugayir hareket 
edenler. 20 ilâ 100 Türk lirası. 

Dördüncü ve beşinci maddeler ahkâmına muga
yir hareket edenler 50 ilâ 200 Türk lirası. 

Mevadı saire ahkâmına mugayir hareket edenler, 
5 ilâ 10J0 Türk lirası, 

Mücazatı nakdiye kararını ita ve infaza liman 
reisi salahiyattardır. Vicahen verilen kararlar kat'i 
ve lâyetegayyerdir. Kararı gıyabiler kabili itirazdır. 
Müddeti itiraz kararı gıyabinin mahkûmun aleyhin 
bizzat kendisine veya sefine mürettebatından veyahut 
hanesi sükkânından her hangi birine tebliği tarihin
den itibaren eyyamı tadiliye müstesna olmak üzere 
üç gündür. Hakkı itirazım bâğ istidaname istimal 
eden mahkumun aleyh hakkında 39 ncu madde hük
münce muamelei vicahiye icra kılınır. 

Gerek hakkı itirazını istimal etmeyen ve gerek 
vaki olan itiraz üzerine berayı isticvap davete icabet 
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•ylemeyenler aleyhindeki kararı gıyabiler mukarrera-
ti vicahiye hükmünü iktisab eder. 

Madde 41. — Lâzimüttenfiz karara müstenit olan 
cezayı nakdiler derhal liman reisi tarafından tahsil 
ve vezneye irad kaydolunur. Cezayı nakdiyi derhal 
veya defaten tesviye veya bu bapta teminat veya ke
falet irae edemeyenlerin sefain ve merakibi beş gün
den on beş güne kadar seyri seferden men bulunur. 
Bu müddetin hitamında cezayı nakdiyi itada gene 
taallül edenlerin merakibindeki nukudu, yoksa veya 
cezayı nakdiyi edaya vefa etmezse alât ve edevatı 
merakibinden gayrı merakipteki eşyayı ve bu da ki
fayet etmezse teçhizatı ve bunlar da gayrı kâfi ise 
sefine ve merakibi liman reisi tarafından haciz ve 
emvali mezkûre gazete ile ilânen tayin edilecek yevm 
ve mahal ve vakitte usulen bilmüzayede füruht olu
narak esmanından cezayı nakdi istiyfa ve fazlası ken
dilerine red ve iade olunur, 

Madde 42. — Maddei ânifede muharrer cezalar 
mücazatı intibahiyeden ibaret olmakla işbu kanunla 
men edilmiş olan her hangi bir hareket kanunu ce
za ahkâmınca daha ağır bir cezayı ve tazminatı istil
zam ederse mahakimi aidesince iktizayı kanunisi ifa 
edilmek üzere müddeiumumiliğe iş'ari keyfiyet olu
nur., 

Madde 43. — tşbu kanunname ahkâmına muga
yir olan ahkâmı kanuniye ve nizamiye ile mukarrerat, 
tebligat ve talimatı resmiye ahkâmı mülgadır. 

Madde 44. — îşbu kanunname tarihi neşrinden 
itibaren meri ve muteberdir. 

Madde 45. — tşbu kanunun icraya ahkâmına 
Müdafaai Milliye Vekili memurdur. 

Adliye Encümeninin Tadili 
Madde 1. — Aynen kabul 

Madde 2. — İstanbul Limanı, dış liman, Galata 
Limanı ve iç liman olmak üzere üç kısımdan ibarettir. 

A) Dış liman, Sarayburnu ile Kabataş iskelesine 
vaslolunan hattın haricinden kalan sahadır. 

B) Galata Limanı, Sarayburnu ile Kabataş iske
lesi arasındaki hat ile Galata köprüsü beynindeki 
mıntıkadır. 

C) tç liman, Karaköy köprüsünden itibaren kâ-
ğıthaneye kadar olan sahadır.. 

Madde 3. — Dış limanda serbest demir mevkileri 
berveçhd zirdir. 

A) Aynen kabul, 
B) Anadolu ve Rumeli Fenerleri ile Macar ve 

Telli tabyalar beynindeki sahadır. îşbu mevkilere se-

I fain, mürur ve ubura mani olmamak üzere, bilâ mü-
I saade demlrliyebilîr. 

Bir sefinenin kaptam veya acentesi İstanbul mer
kez liman riyasetinden müsaade ve talimatı mokta-
ziye arz etmedikçe balâda (A), (B) fıkralarında tah
dit edilen serbest demir mevkileri müstesna olmak 
üzere İstanbul Limanına duhul edemez, rıhtımlara 
yanaşamaz, limanın her hangi bir mevkiine demir-
Myemez. İşbu memnuiyete muhalif hareket eyleme
sinden dolayı demir mahallinin değiştirilmesi kendisi
ne emredilen sefine o emri ifaya mecbur olup, aksi 

I halde kılavuz ve römorkör masrafı kendisinden tah
sil edilmek üzere liman riyasetince kaldırılır. 

Sefain Galata limanı ile iç limanda mevki yok-
I sa mevki inhilâline intizaren dış umanda bekliye-
I çeklerdir. 

Aynen kabul, 
Aynen kabul, 
Her nevi mayi mahrukat, petrol, benzin, şarap 

ispirtosu, alkol, terementin, karibürdökalsiyom vfe 
I emsali ve her cinsten petrol cevherleri; 

Her iki kısma dahil olan mevadı müştaıileyi hâ
mil sefain Ahırkapı Feneri ile Haydarpaşa Mendire-

I ğindeki kırmızı fener arasına vaslolunan hattın sima-
I İme demirliyemezler. Sefaini mezkûre işbu hattın 

cenubunda sahile yakın olmamak üzere demirliye-
çeklerdir. 

I Mevadı müştaiieyi mahmul, sefain hamulelerine 
I işaret olmak üzere gündüz daima kırmızı bir bay-
I rak ve geceleri kırmızı fener çekeceklerdir. Kezalik 
I her iki kısma dahil mevadı müştaiieyi hamil sefain 
I Galata limanı ile iç limana duhûl ve hamulelerini 
I ihraç ve bu limanlardan tahmin edemezler. Emri 
I ihraç dış limanda bu mevada tahsis edilen depolara 
I ve tahmil dahi işbu depolardan yapılacaktır. Sefain, 

bu ameliyatı ikmal eder etmez demir mahalline- av
det veyahut mahalli azimetlerine hareket edecekler
dir. 

Mevadı müştailenin aktarma suretiyle tahmil ve 
I tahliyesi mevadı müştaile yüklü sefaine mahsus de

mir mevkiinde icra edilecektir. Her iki kısma da
hil mevadı müştaile, berayı tahliye limana ithâl ve-

I ya bir sefineden diğerine aktarma veya bir sefine
ye tahmil edilmezden evvel sahipleri veya aceatalan 

I mevadı mezkûreırin nevini, miktarım ve tahmil ve 
I tahliye ve aktarmanın mevki ve saatlerini liman ri-
I yasetine bildireceklerdir. İşbu ameliyat yalnız tulûu 
I şems ile gurubu şems arasında icra edilecekti r. 
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Bilinci kısma dahil mevadı müştailenin Galata 
limanı ile iç limana her ne vasıta ile olursa olsun 
ithali memnudur, 

İkinci kısma dahil mevadı müştailenin nakil ser-
ibestir. Ancak 'bunlar iç limana ve Galata limanına 
saçtan mamul mavna ye dubalar vasıtasıyie nakledi
lecek ve her bir mavna veya dubaya bir defada aza
mî yüz sandıktan fazla tahmil olurimıyacaktır. (Be
her sandık iki gaz tenekesi veya onun muadilini muh
tevidir.) Sirkeci şimendiferi vasıtasıyie dahile icra 
edilecek mevadı müştaile nakliyatı için bir mavna ve
yahut dubanın azamî hamulesi bir vagonun istiabı 
miktarı yani ikiyüz sandık olabilecektir. Dış liman
da kâim mevaki için miktarı hamulede takyidat yok
tur. Mevadı müştaile yüklü mavna veya dubalar, 
Galata limanında ve iç limanda tulûu şems ile guru-
<bu şems beyninde tahliye edilecek ve bir iskelede iki 
mavna veya dubadan ziyade bulunmıyacaktır. İşibu 
mavna ve dubalar gurubu şemsi müteakip bulunduk
ları iskeleden fekki rabıta ederek alargaya çıkacak
lardır. 

Madde 5. — Galata limanı ile iç ve dış limanlar
da dördüncü madde de mezkûr mevadı müştaileye 
mahsus sabih hiç/bir depo ve limbo bulunmıyacağı 
gibi petrol veya 'benzin tenekelerini imlâ etmeye ve 
lehimlemeye mahsus sabit tesisat dahi bulunmıya-
yacaktır. 

Madde 6. — İstanbul limanına mevzu bilûmum 
şamandıralar liman dairesine ait olup, 'bnuların sefa-
ini ticariye ve harbiyeye tahsisi liman dairesinin 
cümlei vazaifindendir. Liman dahilinde eşhası hu
susiye veya şirketler tarafından şamandıra vaz ve 
hakki tasarruf iddia edilemez. 

MADDE 7..— Şamandıralara sefainin ika ede
cekleri hasar ve ziya sefain ashabından veya men
sup oldukları kumpanya acentalarından tazmin olu
nur. 

Madde 8. —• Ahkâmı aynen kabul, 
MADDE 9. — Sefainin şamandıralar beyninden 

mürur veya şamandıralar beyninde manevra icrası 
ve demirlemesi memnudur. Ancak havanın muha
lefeti esnasında şamandıralara merbut sefineler ken
dilerini bir kat daha tahtı emniyette bulundurmak 
için demirlerini funda edebilirler. 

Madde 10. — Şamandıralara palâmarbent bulu
nan sefainden tahmil ve tahliye işleri hitam bulan
ların merbut bulundukları şamandıralara lüzum ha
sıl olduğu takdirde bu mi'sillû sefaine şamandıraları 
terkeylemeleri liman riyasetinden emrolunur. 

Madde 11. — îç limanda ve Galata limanında 
şamandıra rüsumu: 

1. Bir ilâ sekiz gün ikamet edenlerden beher rü
sum tonilâtosu için (1) kuruş, 

2. Bu müddetten fazla ikâmet edenlerden beher 
rüsum tonilâtosundan (3) kuruş istiyfa edilir. 

Madde 12. — Sefainden alınacak demir rüsumu: 
1. Dış limanda demirliyen ve yüz rüsum tona-

sını tecavüz eden sefainden alesseviye maktuan (50) 
kuruş; 

2. Galata rıhtımına yanaşan sefainden beşyüz 
tonaya kadar (5) kuruş bin tonaya kadar (75) kuruş, 
bin ton fevkindeki sefainden (100) kuruş demir har
cı istiyfa olunur. 

İşbu şamandıra ve demir rüsumu sefinenin azi
metine müsaade edilmeden mukaddem ahz olunur. 

Madde 13. — Şamandıraya bağlanmaksızın ve
ya rıhtımlara yanaşma'ksızın hamule ahz veya tah
liye etmek, tamir veya kalafat edilmek için Galata 
limanına veya iç limana dahil olan sefain 'bu liman
larda bir mahtan fazla ikâmet edemezler. Bu müd
detin inkizasından sonra tahmil ve tahliyesi veya 
tamiratı daha ziyade vakta muhtç olduğu teıbeyyün 
edenler bu hususatın ikmaline kadar temdidi ika
met edebilirler. Bu kabil işleri olmayıp da işbu li
manlarda bilihtiyar yatmak istiyen sefain liman dai
resince tayin olunan tevakkuf ve kışlak mahallerde 
müruru ubura mania teşkil etmemek üzere sahile 
yakın olarak yatabilirler, ise de zirde muharrer rü
sumu ita ederler. 

Vapur sefaini için : Elli rüsum tonilâtosuna ka
dar maktuan yevmiye Türk Lirası 1/4 

Ellibirden üçyüz rüsum tonilâtosuna kadar mak
tuan yevmiye Türk Lirası 1/2 

Üçyüzbirden bin rüsum tonilâtosuna kadar mak
tuan yevmiye (1) 

Bin rüsum tonilâtosu için maktuan yevmiye 
11/2 

Yelken sefaininden işbu rüsumun nısfı ahzolunur. 
Bu maddenin ahkâmı tersane ve tamirathaneler ve 
havuzlar pişcgâhmda bulunan sefaine şâmil değildir. 

. Madde 14. — Ahkâmı aynen kabul. 
Madde 15. — Ahkâmı aynen kabul. 
Madde 16. — Ahkâmı aynen kabul. 
Madde 17. — Ahkâmı aynen kabul. 
Madde 18. — Ahkâmı aynen kabul. 
Madde 19. — Ahkâmı aynen kabul. 
Madde 20. — Ahkâmı aynen kabul, 
Madde 21. — Ahkâmı aynen kabul. 
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Madde 22. — Galata limanı ile iç limanda deni- j 
ze pasekül, safra, moloz, süprüntü vesaire misillû 
müzahrafat dökmek memnudur. Bu misillû müzah-
rafat süprüntü mavınaları ve pasekül dubalarıyle 
Ahırkapı ve Haydarpaşa beynine mevsûl hattın Ce
nubunda denize ilka edilecektir. 

Madde 23. — Ahkâmı aynen kabul. 
Madde 24. — Ahkâmı aynen kabul. 
Madde 25. — Ahkâmı aynen kabul. 
Madde 26. — Ahkâmı aynen kabul. 
Madde 27. — Ahkâmı aynen kabul. 
Madde 28. — Ahkâmı aynen kabul, 

Madde 29. — Liman riyasetinden ruhsatı res
miye alınmadıkça sevahilde iskele, rıhtım, kızak, 
kayıkhane, tamirhane, gazino, depo, mağaza, umu
mî deniz hamamı inşa edilemez. Bu misillû inşaat 
ve mebaninin kroki veya haritasının ruhsat istidasına 
raptı meşruttur. 

Madde 30. — tç limanda sahile kazık çakmak 
veya sahilin bir kısmını doldurmak suretiyle denize 
tecavüz etmek ve her ne suretle olursa olsun lima
nın vüs'atine nakise iras etmek memnudur. Kezalik 
deniz üzerinde kahvehane, tâamhane, yatakhane 
misillû sâbih ve sabit mahaller tesisi memnudur. 
- Madde 31. — Ahkâmı aynen kabul. 

Madde 32. — Ahkâmı aynen kabul. 
Madde 33. — Ahkâmı aynen kabul. 
Madde 34. — Ahkâmı aynen kabul. 
Madde 35. — Ahkâmı aynen kalbul. 
Madde 36. — Ahkâmı aynen kabul. 
Madde 37. — Ahkâmı aynen kabul. 

Madde 38. — Her iskelenin mevcut olan kadro
sunu ve bu kadrolara göre muayyen olan numara
larını limanın ihtiyacatı nakliyesine göre tezyide ve 
İstanbul limanı dahilindeki nakliyatın ucurat tari
fesini tanzim ve üeuratı muayyeneyi hâl ve zaman 
icabına ve limanın ihtiyacına göre tezyid veya tenki
se liman riyaseti salâhiyattardır. Liman Reisi bu 
bapta ticaret odası ve esnafla istişare edecektir. 

Madde 39. — 37 nci maddede muharrer mera-
kipten her biri mensup olduğu iskelede sahibi tara
fından sureti daimede hizmete amade bulundurula
caktır. Her hangi bir sebepten dolayı çahştınlmıyan 
merakibi ânifeyi altı ay zarfında seyre salih bir ha
le ifrağa veya yerlerine diğerlerini ikâmeye eshabı 
mecburdur. Bu mecburiyeti ifa etmeyenlerin mera-
kibine ait numaralara âhara ait merakip kaydedile
cektir. 

Madde 40. — Köprüler her gün Eman dairesinin 
teftiş ve murakabesi altında mevasime göre muay
yen evkatta alessabah açılacaktır. 

A) Köprülerden mürur edecek her nevi sefain 
eshabı veya kaptanlar lâakâl oniki saat mukaddem 
liman dairesine müracaatla yarım lira ruhsatiye res
mini badettediye sıra numarası alacaklardır. Bilû
mum sefaini harbiye ile hükümete ait merakibi saire 
işbu ruhsatiye resminden muaftırlar. 

Tayyedilmişlir. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Ticaret Encümeni 
Karar : 16 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

İstanbul limanının idare ve inzibatına müteallik 
olmak üzere Başvekâletin 12 .10.1339 tarih ve 6/3232 
numaralı tezkeresi ile Meclisi Aliye arz olunup, Mü-
dafaai Milliye ve Adliye Encümenlerince badettetkik 

B) Köprülerden mürur edecek sefain matafora
da bulunan filikalarını içeriye alabora edecekler ve 
bütün serenler tam prasiye edilecektir. 

Aynen kabul. 
C) Aynen kabul. 
D) Aynen kabul. 
H) Aynen kabul. 
Tayyedilmiştir. 
S) Aynen kabul. 

V) Aynen kabul. 
Madde 41. — Sefain süvarileri boğaz ve liman 

kılavuzluğu, için İstanbul Kılavuz idaresinde müsec-
cel bulunan kılavuzlardan gayrisini istihdam ede» 
mezler. 

Madde 42. — Gerek Galata limanına ve gerek 
köprülerden içeriye duhûl ve buralardan huruç eden 
Sefain Kılavuz Nizamnamesine tevfikan kılavuz al
maya mecburdurlar. 

Madde 43. — Ahkâmı aynen kabul. 
Madde 44. — Ahkâmı aynen kalbul. 
Madde 45. — Ahkâmı aynen kabul. 
Kırk dördüncü : 
Madde 47. — Ahkâmı aynen kabul. 
Madde 48. — Ahkâmı aynen kabul. 
Madde 49. — Aynen kabul. 
Madde: 50. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 

Müdafaai Milliye ve Adliye Vekilleri memurdur. 
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Heyeti Umümiyeye takdim kılınan lâyihai kanuniye 
memleketin iktisat ve ticaretiyle alâkai külliyesine meb-
ni Encümenimizce de tetkik olunmak üzere havale 
buyurulmuştu. 

Mezkûr lâyihai kanuniye hakkında Ticaret Vekili 
Ali Cenani ve Ticaret Müdürü Umumisi Vahit Bey
lerin huzuriyle Encümenimizce de icra kılınan tetki-
kat neticesinde : 

Şimdiye kadar Bahriye Dairesince idare edilmekte 
iken, ahiren Ticaret Vekâletine devri takarrür eden li
manlarımızın usulü idare ve inzibatı hakkında müdev-
ven ve muntazam umumi bir kanun mevcut olmayıp, 
müteferrik zamanlarda neşredilmiş nizamname ve ta
limatnamelerle idarei umur edilmekte olduğu ve hal-
1 uki Türk Ticareti Bahriyesinin terâkki ve inkişafa 
henüz/başladığı şu devirlerde böyle eski usullerle liman 
idaresinin kabil olmadığı ve bilhassa limanlar umur ve 
hidematının memleketin iktisadiyat ve ticareti üzerin
de azim tesirleri mevcut bulunduğu nazarı dikkate 
alınmış ve lâyihai kanuniyenin yalnız İstanbul liman
larına hasredilmeyerek umum limanları şâmil olacak 
surette tadil ve ikmali takarrür eylemiştir. Esasen He
yeti Umümiyeye arz edilmiş olan lâyihai kanuniyenin 
bir çok maddeleri talimatname veya nizamnamelerle 
hal ve tanzim edilecek mevadı muhtevi bulunduğu gibi 
her liman için ayrı ayrı kanun tanzimi de muvafık de
ğildir, 

Lâyihai kanuniyenin mütalâasından da malûm ola
cağı üzere birinci maddede limanların idare ve hüsnü 
halde muhafazasına müteallik umumî bazı esaslar vaz 
edilmiş ve ikinci madde ile idare ve inzibata ve umu
mî emniyet ve selâmete ait hususat için hükümete ni
zamname neşri için salâhiyet verilmiş ve bu nizamna
melere tebeiyyet bilcümle gemiler için mecburi kılın
mıştın 

Üçüncü maddede gemilerin şamandıralara ve li
man tesisatına yapacakları haşaratı tazmin mecburi
yeti vaz edilmiş ve bu tazminata liman reisleri tarafın
dan hükmolunabileceği de mevadı atiyede teşrih olun
muştun 

Dördüncü ve beşinci maddeler ile sevahilde liman
ların tecavüzden masuniyeti temin kılınmış ve liman
ların doldurulmaması esbabı istikmal kılınmıştır. 

Altıncı madde Lozan Muahedenamesiyle Türk ta
basına hasr ve tahsis edilmiş olan dalgıç ameliyatının 
liman idarelerince müsaade verilmedikçe icra olun
mamasını teminen vaz olunmuştur. 

Yedinci madde limandaki seyrüseferin manialar
dan ârî bir surette cereyanını temin için mağruk se-
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fain hakkında bazı tedabir ittihazına salâhiyet ita et
mektedir. Şimdiye kadar mevzuatı kanuniyemizde bu 
bapta sarahat olmaması hasebiyle liman reisleri va
kit ve zamaniyle mağruk sefain hakkında icraatta bu
lunamıyorlar idi. 

Sekizinci madde limanlardaki tahmil ve tahliye hi-
dematı ile su ve kömür tevziatının bir usulü salime 
raptı esasına müstenittir. Gerek İstanbul ve gerek sa
ir limanlarda tahmil ve tahliye hususatı öteden beri 
mavnacılar ve salapuryacılar tarafından gedik usulüy
le ifa edilmekte idi. Gediklerin ilgasına mütedair ka
nunun neşri üzerine dahi işbu hususat serbestii sağyü-
amel kaidesi dairesinde cereyan edememiş ve fiilen 
gedik usulü devam edegelmiştir. Tahmil ve tahliyenin 
bütün memleket iktisadiyat ve ticareti üzerindeki te
sirleri nazarı dikkate alınırsa bunları asrî vesait ile 
ifa eylemek lüzumu âcili kendiliğinden tezahür eder. 
Mavna ve salapurya gibi kurunu kadimeye ait vasait 
ile bu asrı medeniyette yürümek, İstanbul ve İzmir gi
bi, hayatı ticarî ve iktisadisi transit ve ithalât ve ihra
cat ticaretine merbut bulunan merkezlerimizi öldür
mek demektir. Bundan mâada Lozan Muahedesi mu
cibince 1 Kânunusani 1340 tarihinden itibaren Türk 
tabasına hasrolunan liman hidematı dahiliyesinin mu-
vazaatan ecnebiler eline geçmesine de mani olmak 
lâzım gelmektedir. 

Binaenaleyh Encümeniniz bu baptaki tetkikat ve 
mütalâatının neticesinde limanlardaki tahmil ve tah
liye hidematı ile su ve kömür tevziatının hükümetin 
iştirak eyleyeceği anonim şirketler marifetiyle idare 
ettirilmesini muvafık görmüştür. Sekizinci maddede bu 
bapta Hükümete mezuniyet verilmiş ve İstanbul Li
manı için 1341 senesi nihayetine kadar bu şirketin teş
kili mecburiyeti vaz olunmuştur. Şirket teşekkül et* 
tiği limanlarda artık vapur acentelerinin dizbarko na-
miyle tüccardan aldıkları fahiş ücuratın istiyfasma 
mahal kalmayacak ve şirket vapurlardan malı teslim 
ile kaptan ve acentalara makbuz ita edecek, o mal
ların gümrüğe ve esha'bına teslimine değin şirketler 
mes'ul bulunacaktır. Elyevm mevcut vasaiti nakliye 
esbabının ve işçilerinin muhafazayı hukuku zımnın
da maddeye fıkaratı lâzime vaz edilmiştir. 

Dokuzuncu madde sahilden sahile insan veya hay
van veya kum, kireç, kereste gibi mevad taşıyan ve va
purlara yolcu ve yolcu eşyası nakleden merakibi sagi-
reyi bahriyenin şirket teşekkül etmiş olsa dahi serbest
çe çalışacaklarını zikretmektedir. Filhakika eşyayı ti-
cariyeden mâada eşya ve insan taşıyacak merakibin 
şirketlere bahşedilen hukuktan hariç bırakılması daha 
muvafık bulunmaktadır. 
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Onuncu maddede merakibi bahriyenin liman ve 
belediye hudutları dahilindeki nakliyatına ait ücurat 
tarifelerinin tanzimine müteallik olup, bunun alâka-
darandan mürekkep bir komisyon ile tanzim edilme
si ve tarifeler arasındaki vahdet ve nispeti muhafaza 
için de Ticaret Vekâletince tasdik olunması münasip 
görülmüştür. 

Onbir ilâ onaltıncı maddeler kanunun ahkâmı mü
eyyidesini havi olup, Adliye Encümenince kabul edil
miş olan şekillerde aynen ipka olunmuştur. 

Onbeşinci maddede mezkûr cezayı nakdiler me-
yanında tazminat dahi dahil olduğundan maddei ka-
nuniyede muharrer usulü cibayetin liman reislerince 
üçüncü maddede gösterilen haşaratın tazminine müte
allik ita kılınacak tazminat hüküm ve kararlarına da 
şümulü derkâr bulunmaktadır. 

Liman reislerinin bu kazaî salâhiyetlerini hinî isti
malde - bilhassa İstanbul gibi büyük limanlarda -
kadrolarına ilâve edilecek hukuk müşavirlerini de is-
tima eylemeleri şâyânı temenni olup, Ticaret Vekili 
Beyefendi tarafından bu cihetin temin edileceği vaad 
edilmiş olduğundan Encümenimiz keyfiyeti burada 
zikr ile iktifaya karar vermiştir. 

17 nci maddede gemi süvarilerinin icabında ala
cakları kılavuzların resmî kılavuz idarelerince mü-
seccel olmasını tahtı mecburiyette bulundurmaktadır. 
Elyevm İstanbul ve İzmir'de mevcut olan kılavuz ida
relerinin yetiştirmekte bulunduğu ehliyet ve kifayeti 
lâzimeyi haiz kılavuz mevcut iken onun haricinde rast-
gele şahısların kılavuz olarak vapurlara alınması mu
vafık görülmemiştir. 

Onsekizinci madde rüsumu bahriyenin teshili tah
sili maksadiyle tanzim olunmuş ve bundan ancak fırtı
na gibi esbabı mücbire istisna olunmuştur. 

Memleketin iktisadiyatı ve ticareti noktai nazarın
dan liman umur ve hidematınm tanzimi fevkalâde âcil 
bir lüzuma müpteni olup, ithalât ve ihracat ve transit 
ticaretimizi sekteden vikaye eylemek ve bugün için 
memlekette mevcut hayat pahalılığının kısmen olsun 
önüne geçmek üzere tanzim olunan lâyihai kanuniye-
nin müstacelen müzakeresini teklif eyleriz. 
Ticaret Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

İzmir- Karahisarışarkî 
Mustafa Remzi İsmail 

Aza Aza 
Kars Konya 
Ömer Hacı Bekir 

Aza 
Aksaray 
Vehbi 

Limanlar Kanunu Lâyihası 
1. — Limanların idare ve temizlenme ve derinlen-

me, genişlenme, taranmasına, şamandıraların konma 
ve iyi halde tutulmasına ve bu hususlara müteferri 
bütün liman işlerinin yapılmasına hükümet mecburdur. 

2. — Türkiye limanlarına girip çıkan bütün gemi
ler işbu kanun ahkâmı ile beraber her limanın icabı
na ve tahakkuk edecek fennî lüzuma göre demir mev
kilerini, rıhtımlara yanaşmaya, ticaret eşyasının bo
şanma ve yükleme usullerini ve mevadı müştailenin 
çıkarılacağı ve yükletileceği yerleri ve zamanları ve 
gemilerin limanlarda kalabilecekleri müddetleri velha
sıl limanlarda Umumî emniyet ve inzibatın teminine 
ait tedbirleri havi hükümetçe tanzim ve neşredilecek 
nizamnameler ahkâmına tebeiyyete mecburdur. 

3. — Gemilerin hükümete ait şamandıralara ve li
man tesisatına yapacakları hasarı gemi sahipleri işbu 
kanun mucibince tazmine mecburdur. 

4. — Liman reisliğinden izin almadıkça deniz kı
yılarında iskele, rıhtım, kızak, kayıkhane, tamirhane, 

fabrika, gazino, depo, mağaza ve umumî deniz ha
mamları yapılamaz, liman reisliğinin yasak ettiği yer
lere pasakül, moloz, safra, süprüntü ve emsali gibi 
şeyler atılamaz. 

5. — Limanlar içinde hükümetin tayin ve temdit 
ettiği yerlerde deniz kıyısına kazık çakma, doldurmak 
suretiyle denize tecavüz etmek ve limanların içinde ve 
deniz üzerinde kahvehane, yemekhane, yatakhane mi-
sillû mahaller tesis eylemek veyahut herhangi bir su
retle limanların genişliğine halel vermek memnudur. 

6. — Liman reisliğinden izin alınmadıkça karasu
larında dalgıç ameliyatı yapılamaz. 

7. — Limanlar dahilinde seyrüseferin selâmetine 
engel olabilecek suret ve vaziyette yatan bilcümle ge
mileri ve eşyasını liman reisliği tarafından tayin ve ga
zetelerle ilân edilecek kısa bir müddet içinde tamamı
nı veya bir kısmını çıkarmaya sahibi veya kaptanı 
acentesi mecburdur. Tayin edilen müddet içinde çıkar
madıkları halde liman daireleri münakaşa yaparak 
ihale veya emanet suretiyle çıkartırlar. Liman daire
lerinin çıkardığı gemi veya enkaz ve eşyayı sahipleri 
gazetelerle ilân. edilecek tarihten itibaren onbeş gün 
içinde bütün masrafları ödeyerek alabilirler. Bu müd
det içinde liman dairesinin yaptığı masrafları ödeye
rek almazlar ise liman dairesinin müracaatı üzerine 
maliye memurları tarafından usulen müzayede ile sa
tılarak işbu masraflar tesviye edilir. Para artarsa mü
racaatlarında müstehaklarına verilmek üzere maliye 
veznesine emanet kaydolunur. 
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8. — Sermayesinden bir kısmını bütçesinden ve
rerek limanlarda yükleme ve boşaltma ve su, kömür 
dağıtma işlerini tanzim için hisse senetleri namına mu
harrer her limanda birer anonim Türk şirketi meyda
na getirmeye hükümet mezundur. İstanbul limanı için 
1341 senesi nihayetine kadar böyle bir şirketin teşkili 
mecburidir. 

Bugün bu işlerde bilfiil çalışmakta olan meraki'bi 
bahriye sahipleri işbu merakibe seçilecek kıymet üze
rinden şirketlerin hisse senetlerine tercihan talip ol
mak hakkını haizdir. Ancak şirketlerin teşekkülünden 
itibaren altı ay içinde işbu haklarını istimal etmedik
leri halde hakları sakıt olur. Şirketler mezkûr mera-
kipte çalışan işçileri başkalarına tercihan işletmeye 
mecburdurlar. Mezkûr merakibin kıymetleri berrî ve 
bahrî ticaret odalarından birer aza ile ticaret müdü
rü ve liman reisi ve merakip sahipleri mümessilinden 
mürekkep beş kişilik bir heyet tarafından takdk olu
nur. 

9. — Belediye hudutları içinde kıyıdan 'kıyıya in
san, hayvan, kum, kireç, kereste vesaire taşıyan veya 
vapurlara yolcu veya yolcu eşyası nakleden merakibi 
bahriye serbest çalışabilirler. 

1.0. — Bahrî merakibin belediye hudutları içinde 
nakliye tarifeleri her altı ayda bir defa ticareti bah
riye müdürü veya liman reisi ve Ticaret Odası ve be
lediyeden ve var ise bahrî ticaret odası ve şirket mec
lisi idaresinden müntehap birer aza. ile mıntıka Ticaret 
Müdüründen mürekkep bir komisyonca tanzim ve Ti
caret Vekâleti tarafından tasdik olunur. 

11. — işbu kanun ile ikinci maddede mezkûr ni
zamnamelere muhalif hareketi sabit olanlardan beş li
radan ikiyüz liraya kadar ceza alınır. Mükerrerlerden 
işbu cezalar iki misli olarak alınır. 

Mücazati nakdiye kararını ita ve infaza liman re
isleri salâhiyattardırlar. 

12. — Sefain ve gemi sahiplerinden işbu kanun ile 
ikinci maddede mezkûr nizamnameler ahkâmına mu
gayir hareket edenler hakkında liman memurları ta
rafından zabıt varakası tanzim ve liman riyasetine 
tevdi olunur. 

13. — Kanun ve nizam hilâfına hareketi görülen
ler liman memurları tarafından tanzim olunacak za
bıt varakaları üzerine, liman reisi tarafından yirmi-
dört saat zarfında daireye davetle isticvap edilir. Ser-
dedeceklcri müdafaata göre tahkikatı lâzime icra ve 
icabedenler celp ve istima ve tebeyyün edecek hale gö
re karar tebliğ olunur. 

14. — Vicahen verilen kararlar kat'idir. Gıyabi 
kararlar kabili itirazdır. İtiraz müddeti kararın biz
zat mahkûma veya sefinesi mürettebatının veya aile
si efradından birisine tebliği tarihinden itibaren tatil 
günleri müstesna olmak üzere üç gündür. îstida ile 
itiraz vukuunda yeniden tahkikat yapılarak vicahen 
karara raptedilir. 

15. — Tenfizi lâzım karara müstenit olan cezayı 
nakdiler derhal liman reisi tarafından tahsil ve vez
neye irad kaydolunur. Cezayı nakdiyi derhal veya de
faten ödeyemeyen veya bu bapta teminat veya kefa
let gösteremeyenlerin gemileri beş günden onbeş güne 
kadar seyrü seferden men olunur. Bu müddetin hita
mında cezayı nakdiyi gene vermek istemeyenlerin 
gemilerindeki paraları yoksa veya cezayı nakdiyi eda 
etmez ise alât ve edevatın gayrı gemideki eşyayı ve 
bu da kifayet etmezse teçhizatı ve bunlarda kâfi de
ğilse gemiler liman reisi tarafından haciz ve mezkûr 
gemiler gazete ile ilân suretiyle tayin edilecek gün ve 
mahal ve vakitte usulen müzayede ile satılarak esma-
nından cezayı nakdi alınır ve fazlası varsa kendilerine 
verilir. 

16. — Yukarıki maddelerde yazılan cezalar müca-
zatı intibahiyeden olup, işbu kanun ve ikinci mad
dede mezkûr nizamnamelerle herhangi bir hareket 
Ceza Kanununa göre daha ağır bir cezayı ve tazmi
natı istilzam ederse ait olduğu mahkemelerce kanu
nun iktizası yapılmak üzere müddeiumumiliğe bildiri
lir. 

17. — Gemi süvarilerinin icabında alacakları kı
lavuzların kılavuz idarelerince müseccel olması şarttır. 

18. — Fırtına sebebiyle limanı terketmek mecbu
riyeti müstesna olmak üzere rüsumu bahriyeyi verme
yen gemilerin seferine müsaade edilmez. 

19. — Mevcut kanun ve nizamların işbu kanuna 
uymayan hükümleri mülgadır. 

20. — İşbu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
21. — İşbu kanunun icrasına Ticaret ve Adliye 

Vekilleri memurdur. 
RBİS — Kanun lâyihasının heyeti umumiyesi 

hakkında mütalâa var mı? (Hayır sesleri.) Maddelere 
geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. ' 

Limanlar Kanunu 
Madde : 1. — Limanların idare ve temizlenme ve 

derinlenme, genişlenme, taranmasına, şamandıraların 
konma ve iyi halde tutulmasına ve bu hususlara mü-
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teferri bütün liman işlerinin yapılmasına hükümet 
mecburdur. 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Efendim! 
Lâyiha tevzi edilmemiştir. (Çoktan tevzi edilmiştir 
sesleri.) 

REÎS — Birinci madde hakkında mütalâa var mı? 
(Kayır sesleri.) Birinci maddeyi aynen kabul edenler 
el kajdırsm... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde: 2. — Türkiye limanlarına girip çıkan bü
tün gemiler, işbu kanun ahkâmiyîe beraber her lima
nın icabına ve tahakkuk edecek fennî lüzuma göre de
mir mevkilerini, rıhtımlara yanaşma, ticaret eşyasının 
boşanma ve yükleme usullerini ve mevadı müştaile-
nin çıkarılacağı ve yükletileceği yerleri ve zamanları ve 
gemilerin limanlarda kalabilecekleri müddetleri velha
sıl limanlarda umumî emniyet ve inzibatın teminine 
ait tedbirleri havi Hükümetçe tanzim ve neşredilecek 
nizamnameler ahkâmına tebaiyyete mecburdur. 

REÎS — İkinci madde hakkında mütalâ var mı? 
(Hayır sesleri.) Aynen kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum; kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde: 3. — Gemilerin Hükümete ait şamandı
ralara ve liman tesisatına yapacakları hasarı gemi sa
hipleri işbu kanun mucibince tazmine mecburdur. 

ALÎ RIZA BEY (Kastamonu) — Efendim! Tesi
satı gemi sahipleri yapacaklardır. Eğer gemi sahiple
rinden maada şirketler veya acentalar olacak olursa 
kâfi değildir. Binaenaleyh «gemi sahipleri ve mensup 
oldukları şirket veya acentalar» demek lâzım gelir. 
Bunıi teklif ediyorum. 

TÎCARET VEKİLİ ALÎ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Kabul ediyoruz. 

REİS — Efendim! Tashih veçhile aynen kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde: 4. — Liman reisliğinden resmî izin alın
madıkça deniz kıyılarında iskele, rıhtım, kızak, kayık
hane, tamirhane, fabrika, gazino, depo, mağaza ve 
umumî deniz hamamları yapılamaz. Liman reisliği
nin yasak ettiği yerlere pasekül, moloz, safra ve süp-
rüntü ve emsali gibi şeyler atılamaz. 

REÎS — Mütalâa var mı efendir? (Hayır sesleri.) 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde: 5. — Limanlar içinde hükümetin tayin ve 
tahdit ettiği yerlerde deniz kıyısına kazık çakmak, 

doldurmak suretiyle denize tecavüz etmek ve liman
ların içinde ve deniz üzerinde kahvehane, yemekhane, 
yatakhane misillû mahaller tesis eylemek veyahut her 
hangi bir suretle limanların genişliğine halel vermek 
memnudur. 

REİS — Mütalâa var mı? (Hayır sesleri) Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın... Beşinci madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde: 6.—• Liman Reisliğinden izin alınmadıkça 
karasularında dalgıç ameliyatı yapılamaz. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
Maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde: 7. — Limanlar dahilinde seyrüseferin se
lâmetine engel, olabilecek suret ve vaziyette yatan 
bilcümle gemileri ve eşyasını, liman reisliği tarafından 
tayin ve gazetelerle ilân edilecek kısa bir müddet 
içinde, tamamını veya bir kısmını çıkarmaya sahibi 
veya kaptanı, acentası mecburdur, tayin edilen müddet 
içinde çıkarmadıkları halde liman daireleri münakaşa 
yaparak ihale veya emanet suretiyle çıkartırlar. 

Liman dairelerinin çıkardığı gemi veya enkaz ve 
eşyayı sahipleri gazetelerle ilân edilecek tarihten iti
baren on beş gün içinde bütün masrafları ödüyerek 
alabilirler. Bu müddet içinde liman dairesinin yaptığı 
masrafları ödüyerek almazlar ise liman dairesinin mü
racaatı üzerine maliye memurları tarafından usulen 
müzayede ile satılarak işbu masraflar tesviye edilir. 
par?, artarsa müracaatlarında müstehaklarına verilmek 
üzero Maliye veznesine emanet kaydolunur. 

ALİ RIZA BEY (Kastamonu) — Efendim! Mad
dede yatan yazılmıştır. Batan olacaktır. 

REİS — Veya kaptanı, acentesi kelimeleri arasına 
bir (Ve) istemez mi? . .__ 

ALÎ RIZA BEY (Kastamonu) — İster. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Enkazı kaldırmak 
için para hangi bütçeden sarf olunacak? Belki para 
yetmez. Bütçesinde yer var mıdır? 

TÎCARET VEKİLÎ A t t CENANI BEY (Gazi
antep) — Efendim! Tsfeu &öyîe bir üaftamn temizlen
mesi için bir yerden tahsil edilemezle &ae kükümet 
verir ve bu evvelden derpiş olumu*. Bütçeye konur. 
Tahsisatı alınır. Eğer böyle bir vaziyet hâsıl olursa 
tahsisat herhalde Heyeti Gelileden alınacaktır. Bu bir 
günde yapılmaz. İhtiyaç hâsıl olursa tahsisatı Heyeti 
Celilenizden alınır. 

REİS — Efendim! Bu maddede ufak bir tashih 
vardır. «Ve vaziyette yatan» gibi yazılmış, fakat «,ve 
vaziyette batan olacak». 
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ALÎ RIZA BEY (Kastamonu) — Mağruk denilir
se daha iyi olur. Zaten bu tabir Türkçeleşmiştir. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Bunun artık şeysini aramaya lüzum yok. 

REİS — Ali Rıza Bey! Batan yerine mağruk mu 
teklif ediyorsunuz? 

ALİ RIZA BEY (Kastamonu) — Evet efendim. 
Batan yerine mağruk olacak. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Ba
tan olacak efendim. Türkçe varken neden arapça kul
lanalım? 

REİS — Tadilname yoktur efendim. Kaptanı ke
limesinden sonra (Ve) ilâve ediyor. (Ve acentesi) olu
yor. Yatan da batan ohıyor. 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Zapta geç
miştir, kâfidir efendim. 

REİS — Bu tashih veçhile yedinci maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın,.. Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde: 8. — Sermayesinden bir kısmını bütçe
sinden vererek limanlarda yükletme ve boşaltma ve su, 
kömür dağıtma işlerini tanzim için her limanda hisse 
senetleri nama muharrer birer anonim Türk şirketi 
meydana getirmeye Hükümet mezundur. İstanbul li
manı için 1341 senesi nihayetine kadar böyle bir şir
ketin teşkili mecburidir. 

Bugün bu işlerde bilfiil çalışmakta olan merakibi 
bahriye sahipleri, işbu merakibe seçilecek kıymet üze
rinden şirketlerin hisse senetlerine tercihan talip ol
mak hakkını haizdir. Ancak şirketlerin teşekkülünden 
itibaren altı ay içinde işbu haklarını istimal etmedik
leri halde haklan sakıt olur. Şirketler mezkûr mera-
kipte çalışan işçileri başkalarına tercihan işletmeye 
mecburdurlr. Mezkûr merakibin kıymetleri berrî ve 
bahrî ticaret odalarından birer aza ile ticaret müdü
rü ve liman reisi ve merakib sahipleri mümessilinden 
mürekkep beş kişilik bir heyet tarafından takdir olu
nur, 

REİS — Mütalâa var mı efendim? 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Seçilecek tabiri tak

dir olunacak manasına mıdır? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Evet, öyledir. Takdir olunacak manasına
dır. Encümen öyle koymuştur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — «Seçilecek kıymet» 
tabirini ben Türkçede yeni öğreniyorum. Efendim, ma
zur görünüz. Dördüncü maddede (pasekül) diye bir 
tabir kabul ettik. Bir çok arkadaşlara sordum, onlarda 

anlamamışlardır ve anlamadan kabul etmişlerdir. 
ALİ RIZA BEY (Kastamonu) — Efendim! Pa

sekül bir tabirdir. Gemilerin kömürlerini denize at
maktır. O değişmez efendim. Fakat burada seçilecek 
kelimesi değişebilir. Takdir edilecek olacaktır. Kıymet 
takdir edilir, kıymet seçilmez. Binaenaleyh (meraki
be takdir edilecek kıymet) daha doğru olur. Seçilme 
iki şey beynindedir. 

DOKTOR FİKRET BEY (Ertuğrul) — Tunah'mn 
lisanı işte böyle yaptı. 

REİS — Efendim! Maddedeki «seçilecek» yerine 
«takdir edilecek» kelimelerinin ilâvesini teklif ediyor
lar. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — «Kesile
cek» efendim. Yanlış tabolunmuştur. Türk oğlu Türk, 
Türkçesini ayağının altına almaz. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Türkçe o kadar unutulmuş ki, Türkçe kelimeleri mat
baa basamıyor. 

REİS — Efendim! Maddedeki «seçilecek kıymet» 
«kesilecek» olacaktır. Tabı sehvidir. Bu tashih veçhi
le maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde: 9. — Belediye hudutları içinde kıyıdan 
kıyıya insan, hayvan, kum, kireç, kereste vesaire taşı
yan veya vapurlara yolcu veya yolcu eşyası nakleden 
merakibi bahriye serbest çalışabilirler. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Dokuzuncu 
maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde: 10. — Bahrî merakibin belediye hudutla
rı içinde nakliye tarifeleri her altı ayda bir defa tica
reti bahriye müdürü veya liman reisi ve ticaret oda
sı ve belediyeden ve var ise bahrî ticaret odası ve şir
ket meclisi idaresinden müntehap birer aza ile mıntıka 
ticaret müdüründen mürekkep bir komisyonca tan
zim ve Ticaret Vekâleti tarafından tasdik olunur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Onuncu mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde : 11. — İşbu kanun ile ikinci maddede mez
kûr nizamnamelere muhalif hareketi sabit olanlardan 
beş liradan iki yüz liraya kadar ceza alınır. Mükerrer
lerden işbu cezalar iki misli olarak alınır. 

Mücazatı nakdiye kararını ita ve infaza liman reis
leri salâhiyattardırlar. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? Onbirinci mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Madde: 12. — Sefain ve gemi sahiplerinden işbu 
kanun ile ikinci maddede mezkûr nizamnameler ahkâ
mına mugayir hareket edenler hakkında liman me
murları tarafından zabıt varakası tanzim ve liman ri
yasetine tevdi olunur. 

ALİ RIZA BEY (Kastamonu) — Sefain ve gemi 
sahiplerinden sonra «ve şirketlerinden» denilecek, şir
ket kelimesi ilâve edilecek, sahibi belli olmaz, acentası 
bulunur. 

TİCARET VEKlLl ALÎ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Sahip dendiği zaman fert olur veyahut şah
siyeti hükmiye olur. Binaenaleyh şirketler kelimesi
nin ilâvesine lüzum yoktur. 

ALİ RIZA BEY (Kastamonu) — Şirket denilirse 
daha muvafık olur. 

REİS — Ali Rıza Beyefendi sefaindeki sahiplerin
den sonra «,ve şirketlerinden» kelimesinin ilâvesini tek
lif ediyorlar, Vekil Beyefendi de «sahiplerinden» ke
limesi, kâfidir diyor. 

ALİ RIZA BEY (Kastamonu) — «Şirketlerinden» 
kelimesi ilâve edilirse daha iyi olur. Acentesi der ki 
ben bu geminin sahibiyim. Binaenaleyh sahiplerinden 
sonra veya mensup olduğu şirketlerden» cümlesinin 
ilâvesini teklif ederim. 

REİS — Efendim! Onikinci maddede Ali Rıza 
Bey bir tashih teklif ediyorlar : Sefain ve gemi sahip
lerinden veya mensup olduğu şirketlerden diye... «Ve
ya mensup olduğu şirketlerden» ibaresinin ilâvesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Maddeyi bu 
tashih veçhile okuyoruz. 

Madde: 12. — Sefain ve gemi sahiplerinden ve
ya mensup olduğu şirketlerden işbu kanun ile ikinci 
maddede mezkûr nizamnameler ahkâmına mugayir 
hareket edenler hakkında liman memurları tarafın
dan zabıt varakası tanzim ve liman riyasetine tevdi 
olunur. 

REİS — Efendimi Maddenin şekli musahhahı 
okundu. Tashih veçhile, onikinci maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde: 13. — Kanun ve nizam hilâfında hareke
ti görülenler liman memurları tarafından tanzim olu
nacak zabıt varakaları üzerine, liman reisi tarafından 
yirmidört saat zarfında daireye davetle isticevap edi
lir. Serdedecekleri müdafaata göre tahkikatı lâzime 
icra ve icabedenler celp ve istima ve tebeyyün edecek 
hale göre karar tebliğ olunur. 
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REÎS — Mütalâa var mı efendim? Onüçtinçü mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde: 14. — Vicahen verilen kararlar kafidir. 
Gıyabi kararlar kabili itirazdır. İtiraz müddeti kara
rın bizzat mahkûma veya sefinesi mürettebatından ve
ya ilesi efradından birisine tebliği tarihinden itibaren, 
tatil günleri müstesna olmak üzere, üç gündür. İstida 
ile itiraz vukuunda yeniden tahkikat yapılarak vica
hen karara raptedilir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Bu Adli
ye Encümeninden geçti mi? (Geçti sesleri.) Bir gemi 
sahibinin daha sabi olan bir çocuğuna tehliğ edilirse 
nasıl olur? Halbuki üç gün sonra kesbi katiyet ede
cektir. Öyle resmî geçit yapıyoruz ki, buna insan şaşı
yor. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Bu kanunun aslı Adliye Encümeninden geç
ti. Adliye Encümeninin tasdikiyle yapılmıştır. Encü
menden geçen maddeleri, aynen buraya koyduk. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. Ondördüncü mad
deyi aynen kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde : 15. — Tenfizi lâzım karara müstenit olan 
cezayı nakdiler derhal liman reisi tarafından tahsil ve 
vezneye irad kaydolunur. Cezayı nakdiyi derhal veya 
defaten ödemeyen veya bu bapta teminat veya kefa
let göstermeyenlerin gemileri beş günden onbeş güne 
kadar seyrü seferden menolunur. Bu müddetin hita
mında cezayı nakdiyi gene vermek istemeyenlerin ge
milerindeki paraları, yoksa veya cezayı nakdiyi eda 
etmez ise alât ve edevatın gayrı gemideki eşyayı ve bu 
da kifayet etmezse teçhizatı ve-bunlar da kâfi değil ise 
gemiler liman reisi tarafından haciz ve mezkûr gemiler 
gazete ile ilân suretiyle tayin edilecek gün ve mahal ve 
vakitte usulen müzayede ile satılarak esmanından ce
zayı nakdi alınır ve fazlası var ise kendilerine verilir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Burada 
bir ziyadelik var. Cezayı nakdiyi vermek istemeyenle
rin gemilerdeki paraları yoksadan sonra «veya cezayı 
nakdiyi eda etmezse» cümlesi fazladır. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Evet, doğrudur efendim. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? (Hayır 
sesleri.) Muhtar Bey, «veya cezayı nakdiyi eda et
mezse» cümlesinin tayyını teklif ediyorlar. Bu cüm
lenin tayyını kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
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Maddeyi bu tashih veçhile reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde: 16. — Yukarıki maddelerde yazılan ceza
lar mücazatı intibahiyeden olup işbu kanun ve ikinci 
maddede mezkûr nizamnamelerle herhangi bir hare
ket Ceza Kanununa göre daha ağır bir cezayı ve taz
minatı istilzam ederse ait olduğu mahkemelerce ka
nunun iktizası yapılmak üzere müddeiumumiliğe bil
dirilir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır ses
leri.) Onaltıncı maddeyi aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir, 

Madde: 17. — Gemi süvarilerinin icabında ala
cakları kılavuzların kılavuz idarelerince müseccel ol
ması şarttır. 

ALÎ RIZA BEY (Kastamonu) — Efendim! Her 
yerde kılavuz idareleri yoktur. Liman idarelerince de
nilmeli. Esasen bundan liman idareleri mesuldür. Ge
miler daima liman reisine müracaat eder ve kılavuz 
isterler. 

TİCARET VEKİLİ ALÎ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Kabul ediyoruz efendim. 

REİS — Efendim! Ali Rıza Beyefendi «kılavuz 
idarelerince» tabiri yerine «liman idarelerince» tabiri
nin konulmasını teklif ediyorlar. Bu tashihi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu tashih veçhile reyi âlinize arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde: 18. — Fırtına sebebiyle limanı terket-
mek mecburiyeti müstesna olmak üzere rüsumu bahri
yeyi vermeyen gemilerin seferine müsaade edilmez. 

REİS — Mütalâa yoktur efendim. Onsekizinci 
maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Madde kabul edilmiş
tir, 

Madde: 19. — Mevcut kanun ve nizamların işbu 
kanuna uymayan hükümleri mülgadır. 

REİS — Ondokuzuncu maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde: 20. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir, 

Madde: 21. — İşbu kanunun icrasına Ticaret ve 
Adliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Yirmibirinci maddeyi kabul buyuranlar 
lütfen el kaldırsın... Kabul buyurmayanlar lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim! Kanunun heyeti umumiyesini reyinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kanunun heyeti 
umumiyesi kabul edilmiştir efendim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Başka 
kanun yok mu? 

6. — Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin; 31 Kâ
nunuevvel 1337 tarihli Memurin muhakematı hakkın
daki maddei kanuniyenin tadiline dair (2/315) numa
ralı teklifi kanunisi ve Dahiliye Encümeni mazbata
sı : (1) 

REİS — Efendim! Hakkı Tarık Beyefendi teklif 
ettiler. İkinci müzakeresi teahhür etmiş bir lâyiha var
dır. Onu müzakere edeceğiz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Ruznamenin ondördüncü maddesinde bulunan lâyiha 
gayet mühimdir. Hükümet bu lâyihanın çıkmasını bek
liyor. 

REİS — Efendim! Sırası ile tercih kararlarını ta
kip ediyoruz. Ticaret Vekili Beyefendinin teklifini He
yeti Celileniz kabul ederek deminki kanunu müzake
re ve intaç buyurdunuz. Şimdi de ikinci müzakeresi 
çok gecikmiş olan lâyihai kanuniyenin müzakeresine 
başlıyoruz. 

4 Temmuz 1337 tarih ve 131 numaralı (Şûrayı Dev
letin memurin muhakemâtına müteallik vazaifi-
nin sureti ifası hakkında) ki Kanuna müzeyyel Kanun. 

Madde 1. — 31 Kânunuevvel 1337 ve cemaziye-
lûlâ 1340 tarihli maddei kanuniyeye âtideki fıkra 
tezyil edilmiştir. 

Merkez memurlarından olupta mensup olduğu 
vekâletler veya daireler tarafından haklarında cevazı 
istihdam kararı verilmiyenler için dahi işbu onbeş ki
şilik heyet tarafından karar ittihaz edilir. 

REİS — Birinci madde hakkında mütalâa yok
tur efendim. Birinci maddeyi aynen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

I (1) İşbu teklifi kanuninin ilk müzakeresi (15) 
I nci cildin 68 nci içtima zaptındadır. 

3 4 • — 
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HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! ı 
Bendeniz bu vesile ile itikadımca çok ehemmiyeti 
olan bir mesele üzerine maruzatta bulunmak istiyo
rum. Bir memurin muhakemat heyeti ve bir memu
rin muhakemat encümeni vardır. Vazaifinin ehemmi- I 
yeti meydandadır. Ufukta bir tatil gözüküyor. Bu j 
tatil halinde gene bu encümen ve bu heyet bizimle I 
beraber, Meclisle.beraber tatil edecektir. Halbuki bu 
encümen ve heyete verdiğimiz işler o kadar çok ve I 
ehemmiyetlidirki bu işlerin aylarca sürüncemede kal- I 
mış olmasından tevellüt edecek mahzurları Heyeti I 
Celile takdir buyurur. 

Tetkik ettim: Kabul buyrulan birinci madde en
cümene gitmeden evvel şu şekilde imiş: «mevcut ka- I 
nun ve nizamnamelerle Şûrayı Devlete mevdu diğer 
vazaif dahi işbu onbeş kişilik heyet tarafından gö
rülür.» Karesi Mebusu Muhteremi Şûrayı Devletin 
teşekkül etmemesinden mütevellit mahzuru böyle bir 
madde ile bertaraf etme kiçin böyle bir teklifte bu
lunmuştur. Fakat bu teklif encümene gittiği vakit büs
bütün başka bir şekil almış ve gelmiştir. Halbuki bu- I 
gün bu ihtiyaç şiddetle mahsustur. Şûrayı Devlet yok- I 
tur. Şûrayı Devletin vazifesini görecek bir heyet yok- I 
tur. Ne nizamname yapmak imkânı varır, ne de Şû- I 
rayı devlete mürettep olan diğer vazifeleri ifa etmek I 
imkânı elde edilebilir. Bunun üzerine memurin mu
hakemat encümeni ve heyetinin Meclisi Âli ile be
raber tatili faaliyet etmesi, arz ettiğim gibi, kendi- I 
sine tevdi edilmiş olan birçok mühim işleri aylarca 
sürüncemede bırakmatkadır. Bunun zımmında ne ka- I 
dar hukukun zayi olduğunu Heyeti Celileniz takdir I 
buyururlar. Birtakım memurlar vardırki, belki be-
reat edeceklerdir. Fakat bu yüzden aylarca mevkuf 
ve belki memuriyetlerinden mahrum kalmaktadır
lar. Keza bir takımları da vardırki kendilerine bel
ki ceza verilecektir. Fakat terettüp edecek cezanın in- I 
fazı aylarla, senelerle teehhüre uğrayacaktır. Yani bu I 
suretle cezanın hükmü kalmıyacaktır. I 

Bendeniz bu madde vesilesiyle ikinci bir madde 
teklif ediyorum. Teklifimin birinci kısmı Vehbi Bey
efendinin teklifini tekrar etmekten ibarettir. Şûrayı 
Devlet teşekkül edinceye kadar ona müteferri vazaifi I 
bu heyete verelim, bu heyet Şûrayı Devlet teşekkül 
edinceye kadar bu vazifeyi ifa etsin ve biz tatil et
tikten sonra da bu heyet kalsın ve kendilerine hiç I 
olmazsa istiklâl mahkemesi heyetleri hakkında dü
şündüğümüz gibi fevkalâde masariflerine karşı kü
çük bir hakkı huzur lâzım. Binaenaleyh teklif ve ri
ca ediyorumki, Şûrayı Devlete mevdu diğer vazaif 
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bu onbeş kişilik heyet tarafından görülsün. Masarifi 
fevkalâdelerine mukabil olarak da meclis bütçesinden 
encümen azasına günde beş lire hakkı huzur verilsin. 
Belki İçlerinde üç beş gün iştirak ederek gelmeyen
ler olabilir. Onun için hakkı huzur kaydını bililti
zam koyuyorum. Kendilerine bir aylık verilmek icap 
ederse belki bu suretle gelmiyenler olur. Binaenaleyh 
bu şekilde bir maddenin kabulüyle büyük ve ehemmi
yetli bir mesele halledilmiş olur. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Tatil zama
nında müddetlerini ikmal ederlerse ne olacak? 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Devam eder 
diye bir fıkra daha ilâve ederiz. Vazifeleri meclisin 
içtimama kadar devam eder diye bir kayıt koyarız. 
Müsaade buyurursanız Hamdi Beyin noktai nazarına 
göre de küçük bir tadil yaparak takririmi takdim ede
yim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Hakkıî 
Tarık Beyefendinin buyurdukları doğrudur. Fakat 
şimdi ruznamemizide Şûrayı Devlet teşkilâtı hakkın
daki lâyihanın tercihan ve müstacelen müzakeresi 
takarrür etmiştir. Binaenaleyh bu çıkarsa teklife lü
zum kalimaz. 

Dr. FİKRET BEY (Ertuğrul) — Şûrayı Devlet 
Kanunu çıkarsa bunlarda tabiatiyle mülga olur. Hak
kı Tarik Beyin teklifi bir tedbiri ihtiyatiden ibaret
tir. Şimdi burada derhâl müzakere ederiz, Encümen 
ve heyet her ikisi de kalır. 

Takrirler 
2. — Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin; 31 Kâ

nunuevvel 1337 tarihli memurin muhakematı hak
kındaki maddei kanuniyenin tadiline dair olan kanu
na bir madde ilâvesi hakkında takriri. (4/283) 

Riyaseti Celileye 
ikinci madde olarak şu teklifimin kabulünü rica 

ederim: 
Madde — Mevcut kanun ve nizamnamelerle Şû

rayı Devlete mevdu vazaif dahi işbu onbeş kişilik 
heyet tarafından görülür. 

Memurin Muhakemat heyeti ve encümeni mecli
sin tatiline tesadüf eden zamanlarda da hali içtima-
da bulunur vazifeleri yeni intihabata kadar devam 
eder. Masarifi fevkalâdelerine mukabil olarak Meclis 
bütçesinden encümen azasına günde beşer lira hakkı 
huzur verilir. 

Giresun 
Hakkı Tarık 
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ATÂ BEY (Niğde) — Efendim! Bu mesele böyle 
müstacelen çıkmasa daha iyi olur. Bir defa Şûrayı 
Devlet kanunu çıkmak ihtimali vardır. Çıkarsa bu
nun hükmü zail olur. Çıkmayacağına göre bir defa 
yeni bir şekil düşünmek muvafıktır. Hakkı Tarık 
Beyefendinin buyurdukları malûmdur. Heyetin müd
detleri de hitam buluyor. 

20 Mayıs 1341 tarihinde hitam bulacaktır. Son
ra heyete dahil arkadaşlar tatil zamanında kalabile
cekler midir, kalamıyacaklar mıdır? Tetkik olun
mak lâzımdır. Bu meseleye dair Divanı Riyasete bir 
takrir de takdim ettim. Ne kadar evrak gelmiş, ne 
kadar çıkmış, ne kadar kalmış? Ve bu 
her iki encümenin de Meclisin tatiline mü
sadif olan zamanda hali faaliyette bulun
maları vücubu derkârdır. Fakat ne şekilde bulunma
sı lâzım ise ve icap edecekse herhalde bir defa dü
şündükten sonra yapılmasının musip olacağına ka
niim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Encümende dü
şünülür, burada müzakere edemeyiz. 

REİS — Efendim! Bu kanuna ilâve edilecek bir 
madde teklif ediyorlar. «Mevcut kanun ve nizamna
melerle Şûrayı Devlete mevdu diğer vazaif» diyor. 
Memurin Muhakematına müteallik kanun bütün bu 
vazaifi takabbül etmemiştir. Ondan dolayı bu teklif 
şayanı tetkiktir. Sonra elimizdeki lâyihanın ikinci 
müzakeresi ceryan etmektedir. Bu ise ilâve teklifi
dir. Bu lâyihanın ikinci müzakeresini talik etmeksi
zin ayrıca bir zeyl olarak Heyeti Celile nazarı mü
talâaya alırsa encümene tebliğ ederiz. Lâyihanın ta
likini istilzam etmiyecek surette müstakillen çıkar. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 
Meselenin ehemmiyeti meydândadır. Ve teehhür et
meden gidip gelebilecekse mahzur yoktur. Fakat böy
le bir şartla encümene verilsin. 

REÎS — Efendim! Bu müzakere, mevaddı mü-
zeyyelenin ikinci müzakerede ancak tadilname alına
bilir. Teklifiniz müstakil bir zeyl ilavesidir. Bir zeyl 
olarak ilâvesini nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kal

dırsın... Nazarı mütalâaya almıyanlar lütfen el kal
dırsın... Nazarı mütalâaya alınmıştır. Encümene ve
riyoruz. İkinci maddeyi müzakere edeceğiz. (İkinci 
madde tekrar okundu.) 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı efen
dim? Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Büyük Mil
let Meclisi memurdur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Demin müzakere ve kabul buyurduğu
nuz hudut ve sevahili sıhhiye Müdüriyeti ile tahli
siye idaresinin bütçe kanunlarının heyeti umumiyesi-
ni tayini esami ile reyi âlinize vazediyorum. (Ekse
riyet yok sesleri) Efendim! Yoklama yapılacaktır. 
Dün kabul buyurduğunuz bir kararın tatbiki için bun
dan başka çare yoktur. (Doğru sesleri.) 

(Antalya dairei intihabiyesinden istihsali ârâya 
başlandı.) 

REİS — Efendim! Reylerini istimal etmiyen rü-
feka lütfen reylerini istimal buyursun! İstihsali ârâ 
muamelesi hitam bulmuştur. 

Hudut ve sevahili sıhhiye müdüriyetinin 1341 se
nesi bütçe kanununun neticei arasını arz ediyorum: 
(150) zat reye iştira ketmiştir. (146) kabul, (1) ret, (1) 
müstenkif vardır ve (2) rey de istihsali aradan son
ra verilmiştir. Muamele tamamdır. Kanun lâyihası 
(146) rey ile kabul edilmiştir. 

Karadeniz Boğazı tahlisiye idaresinin 1341 senesi 
bütçe kanununa rey veren azanın adedi (148) dir. 
(145) kabul, (1) ret vardır. (2) rey de istihsali ara
dan sonra verilmiştir muamele tamamdır. Binaenaleyh 
kanun lâyihası (145) rey ile kabul edilmiştir. 

Yarın bermutad öğleden sonra içtima edilmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakcrat; Saat : 5,40 

>m> • • 
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Hudut ve Sevahil Müdüriyetinin 1341 senesi Bütçe Kanununun neticei ârâsı 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

istihsali ârâdan 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDİN 
Dr. Reşid Galib B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
M uhiddin Nâm i B. 

BOLU 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

Reye iştirak edenler : 1 

Kabul edenler : 1 

Reddedenler : 
Müstenkifler : 

sonra kabul reyi verenler : 

(Kabul t 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
,\hmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 

Cavid B. 
Mehmet B. 
Zülfı B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzını Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Münir Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

50 

46 

1 

1 
2 

;denler) 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Hafız Şahin Ef. 
K'.hç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şlnasi Faşa 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İZMİT 
Ahmed Şükrü B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

ÇANKIRI 
Rifat B. 

Talât B. 
Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Mehmed Cavid B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 

Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

37 — 
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KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Nuri B. 
Ragıp B. 
Recep B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 

MARAŞ 
Hacı Mehmed Ef. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 

Galip B. 
Halid B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Esad B ı - j c m u JLM» 

SARUHAN 
Abidin B. 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 

I Mehmed Sabri B. 
Reşat B. 
Vasıf B. 

SİNOP 
! Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Rahmi B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fehmi B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 

| Hasan B. 
Nebizade Hamdi B, 
Rahmi B. 

URFA 

Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
' Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunah Hilmi B. 

(Reddeden) 

ERGANİ 
İhsan B. 

(Müstenkif) 

ERZURUM 
Raif Ef. 

(İstihsâli ârâdan sonra rey verenler) 

MERSİN 
Niyazi B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

»>•<« 
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Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1341 senesi Bütçe Kanununun neticei ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Reye iştirak edenler : 148 

Kabul edenler : 145 

Reddedenler : 1 

İstihsali ârâdan sonra rey verenler : 2 

(Kabul edenler) 

AKSARAY 
Neşet B. 

AMASYA 
Alı Rıza Ef. 
Esad B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ha&an Sıtkı B. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Samih Rifat B. 
Şükrü B. 

BİTLİS 
Muhiddin Nâmi B. 

BOLU 
Şükrü B. 

BOZOK 
' Ahmed Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Nurettin Paşa 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 
Talât B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Mehmet B, 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Münir Hüsrev B. 
Raif Ef. 

Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Hafız Şahin Ef. 
Kılrç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Osmanzade Hamdi B. 
KARAHİSARI SAHİP 

Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 

KARAHİSARI ŞARKİ 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Mehmed Cavid B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmed B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Dr. Halid B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
Ahmed Şükrü B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Recep B. 

39 — 



MALATYA 
Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 

MARAŞ 
Hacı Mehmed Ef. 

MERSİN 
Besim B. 

MUŞ 
Osman Kadri B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halid B. 

I : 102 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
ismail B. 
Reeai B. 

RİZE 
Ali B. . 
Esad B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmed Sabrı B. 
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| Reşat B. 
Vasıf B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 

' Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fehmi B. 

TEKFURDAG 
Cemil B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 

(Reddeden) 

-

1 Hasan B. 
Rahmi B. 

T TTfc T"* A » 

URFA 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
! Hakkı B. 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

(İstihsâli ârâdan sonra rey verenler) 

MERSİN 
Niyazi B. 

SİİRT 
Halil Huîki B. 
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HUDUT VE SEVAH1L1 SIHHİYE MÜDÜRİYETİ UMUMİYESİ 

BÜTÇE KANUNU 
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Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdüriyetinin 1341 senesi bütçesine dair (1/580) numarah kanun lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Hudut ve Sevahili Sıhhiye Müdüriyetinin 1341 

senesi bütçesi hakkında Sıhhiye ve Muaveneti İç
timaiye Vekâleti celilesince teklif olunan icra Ve
killeri Heyetinin 28 . 12 . 1340 tarihli içtimaında 
bittetkik Meclisi Âliye arzı takarrür eden lâyihai ka
nuniye ile varidat ve masarifat bütçeleri ve buna 
müteferri memurin kadrosu ile esbabı mucibe maz
batası lef fen takdim kılınmıştır. Muktezasının ifa
sına müsaade buyurulmasını istirham eylerim efen
dim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Hudut ve Sevahil. Shhiye Müdüriyetinin 1341 senesi 
mülhak bütçesinin esbabı mucibe mazbatasıdır. 

Mülga Karantina İdaresi yerine kaim olarak tees
süs eden hudut ve savahili sıhhiye müdüriyetinin 1340 
senesi bütçesi mucibince, teşkilâtı ve bütçe fusûl ve 
mevadınm tertibatı senesi zarfında ifa edilen hide-
matı sıhhiyenin icabatına pek müşkülâtla tatbik edil
diğinden ve haddi zatında bütçe el'an bir tecrübe dev
resi geçirdiğinden 1341 senesi hidematının gerek 
muamelâtta ve gerek hesabatta hüsnü suretle ted
virini temin için teşkilâtı idariyede ve masraf büt
çesinin tertibatında zaruri bazı tadilât icrasına mec
buriyet hâsıl olmuştur. 

Fakat, varidat bütçesinin şekil ve tertibinde hiç 
bir tebeddül yoktur. Yalnız 1340 senesi bütçesinde 
birinci faslın dördüncü maddesini teşkil eden (me-
maliki ecnebiyeden gelen yolcu rüsumu) Lozan mua-
hedei sulhiyesi ahkâmına tevfikan ilga edilmiş ol
makla 1341 bütçesine ithâl edilmemiştir. 

Fazlai varidattan bankalara tevdi edilen ihtiyat 
akçasının faizleri olarak ikinci varidatı fevkalâde 

faslına bir dürdüncü madde ilâve edilip, bilhesap 
ve tahmin (5 000) lira vaz edilmiştir. 

Mazuliyet maaşları devairi aidesi bütçesinden tes
viye edileceği cihetle masraf bütçesine bunun için 
bir fasıl konulduğu gibi varidat bütçesinde dahi 
maaşattan tevkif edilmekte olan ve mazuliyet maaşı 
karşılığı bulunan yüzde ikiler için, (800) liralık bir 
fasıl açılmıştır. 

Bu suretle varidat bütçesinin yekûnu umumisi 
(463 100) lira olarak tahmin edilmiştir. 

Masarif bütçesine gelince, hizmetin vaziyet ve 
icabatına göre 1341 senesi bütçesinin fusûl ve me-
vadı üç kısım dahilinde tertip edilmiştir. 

Birinci Kısım : İdarei Merkeziye maaş ve ma-
sarifatı, 

ikinci Kısım : Mülhakat maaş ve masarifatı, 
Üçüncü Kısım : Hizmeti umumiye yani gerek 

merkeze ve gerekse sahil sıhhiye idareleriyle tahaf
fuzhanelere âm ve şamil olan umumî ve muhtelif 
masarif. 

Birinci Kısım 
Bu kısmın birinci faslının birinci maddesi 1340 

senesine nispetle (780) lira noksandır ki bunun (480) 
lirası* Müdür Muavini maaşı olup, bir seneden beri 
münhal bulunduğu halde istihdamına ihtiyaç görül
memesine ve ledelicap vazifesi fen şubesi muavin
lerinden birisi tarafından ifası mümkün olmasına ve 
mülhak bütçe ile idare olunan diğer müdüriyetlerin 
hiç birinin kadrosunda bulunmamasına mebni kad
rodan ihraç edilmiş ve (300) lirası mümeyyizlik 
maaşı olup, şehri on lira zammiyle yeniden ihdası
na mecburiyet hâsıl olan ve esbabı mucibesi zirde 
beyan edilen umuru tahririye şubesi müdürü maaşı 
birinci faslın ikinci şubeler maaşı maddesine nak
ledilmiştir. 
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Birinci faslın ikinci maddesini teşkil eden müfrilat kadrosunda bazı memuriyetlerin derecesine göre, 
fasıl ve madde yekûnuna dokunulmaksızın, zam ve teiliil suretiyle münakale icra edilmekle beraber ihdasına 
mecburiyet görülen bazı memuriyetlere yeniden zam ve tahsisi icabeden maaşattan dolayı bu maddenin yekû
nu senei sabık bütçesine nisbetle (3 324) lira fazladır. Şöyleki : 
Senevi Şehri 

420 

600 50 Mühendis Mimar Maaşı 

Senevi Şehri 

35 Tahrirat Şubesi Müdürü 

(Tahaffuzhaneler ile sevahil sıhhiye idarelerinin in
şaat ve tesisatını keşif ve inşaata nezaret etmek ve me-
banii sıhhiyenin umuru idamesini daimi bir murakabe 
tahtında bulundurmak için hariçten ücretle istihdam 
edilen mühendislerden matlûp veçhile istifade temin 
edilemediği ve bu mühendisler her zaman bulunama
dığı cihetle idarenin daimi memuru olmak üzere fen 
şubesi memurları meyanına bir mühendis mimar ilâve 
edilmiştir.) 

(Merkez ve mülhakat muamelâtındaki daimi te-
kessürün sevk ve tesiriyle tahrirat ve evrak kısmının 
ayrıca bir şube şeklinde cem ve tesisi ve bu suretle mu
haberata ve memurinin sicillatına ait kuyut ve muame
lâtın bir sureti salimede ifası ile zaptu raptının temini 
elzem görülerek müdüriyet maaşı maddesindeki mümey
yizlik unvanının umuru tahririye müdürüne tahvil ve 
maddei mezkûrede murakkam 25 lira maaşına on lira 
zammedilerek tahrirat şubesi müdürü maaşı olarak vaz 
edilmiştir.) 

Senevi 

360 
240 
240 
144 
120 
360 
240 
180 

Şehri 

30 
20 
20 
12 
10 
30 
20 
15 

Muhasebe Müdür Muavini 
Muhasebe Kâtibi 

» » 
» » 
» » 

Tetkik Ser Memuru 
Tetkik memuru 
Tetkik memuru 

2 904 242 Nakledilecek yekûn 

Mülhakatın dahi bilûmum muamelâtı idariye ve 
hesabiyesi merkezde celp ve cem edilerek merkeziyeti 
tâmme usulüyle tedviri umur eden hudut ve sevahil 
sıhhiye müdüriyeti pek mühim miktara baliğ olan va
ridat ve masarifatını münhasıran ve müstakillen idare 
etmekte olmasına nazaran muhasebe kalemi devairi 
saire muhasebelerine kıyasen birinci derecede faaldir. 
Muhasebe Şubesi merkezi idareden başka kırka karip 
sevahil sıhhiye idarelerinin ve tahaffuzhanelerin mu
amelâtı hasebiyesinde dahi mesuliyeti maddiye ve ma
neviye deruhte eylemiştir. 

Bu vaziyette bulunan muhasebe kalemi rüsumat mü
düriyeti muhasebesiyle şeklen aynı derecede gibi isede 
adedi memur cihetinden arada azim fark vardır. Kale
min 1340 kadrosunda bir müdür, bir mümeyyiz, iki 
tetkik memuru iki kâtip, bir mukayyit olduğu halde Rü
sumat Muhasebesi kadrosunda bir müdür, iki mümey
yiz ve onaltı kâtip bulunmakla beraber mülhakata ait 
hesapları mahallerince Divanı Muhasebat mürakipleri 
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Bu halde dahi muhasebenin ve tetkik memurlarının 
mebusanca. kabul edilmiş olan kadrosundan memur 
Senevi Şehri 

. 180 15 Tahsilat ve irsalatı nakdiye memuru 

tarafından tetkik ve vize edildikten sonra merkeze ha
zır olarak vürud etmekle merkezden yalnız bir kayıt 
muamelesi kaldığı cihetle muhasibi mesulün derecei me
suliyeti dahi tahaffüf etmiştir. 

Halbuki hudut ve sevahili sıhhiye Muhasebesi 
mülhakatının hesaplarını yegân yegân tetkik ve icabında 
iade ve tashih ve ita emirlerine raptetmek gibi dairei 
şümulü vasi ve mesuliyeti o nisbette çok muameleler 
ifası mecburiyetinde bulunduğundan hudut ve sevahili 
sıhhiye muhasebe müdüriyetinin dairei mesuliyeti, çok ve 
daha vasidir. Şurası da nazarı dikkatten dûr tutulmama
lıdır ki, muhasebenin 1340 kadrosunda bulunan iki tet
kik memuru münhasıran limanlarda seyri sefainin adet 
ve harekâtını ve tonilatosu miktarını ve istiyfa 
edilen rüsumun tonilato miktarına ve kavani-
ne mutabık olup olmadığını tetkik ve istatistik tanzimi 
gibi bilhassa varidat kısmına münhasır vazaif ile meş
gul olduklarından ve ancak bu işlere hasrı dikkat ettik
lerinden muhasebenin diğer kuyudatı ile asla alâkadar 
olamazlar. Bu suretle muhasebe kadrosunda tetkikat, 
takibat ve tescili hesabat için bir müdür» bir mümeyyiz 
ve iki kâtip kalmış oluyor ki, herhangi erbabı ihtisasın 
takdirine göre muhasebenin bu derece vasi muame
lâtım bu kadar az memur ile bihakkın tedvir etmek 
imkânı yoktur. Binaenaleyh Muhasebede tutulması ka
nunen elzem ve mecburi olan müteaddit defatiri esasi-
yeye ve bunlara müteallik muamelâtı cariyeye nazaran 
1341 senesi kadrosuna bir müdür muavini ile derecatı 
muhtelif ede dört kâtip - mukayyit ilâve edilmiştir. Tet
kik memurluklarına gelince, varidatı sıhhiyenin ciba-
yetini temin ve tetkik hususunda bu şubenin mükellef 
olduğu vazife mühim ve tetkik umurunun dairei şümu
lü ise gayet vasi olup, iki memurla tedviri imkân dahi
lînde görülmediğinden bilhassa erbabı ihtisastan olmak 
üzere tetkik memurlarının kadrosu da biri sermemür 
olarak beşe iblâğ olunmuştur. 

kadrosu mülga karantine idaresinin vaktiyle meclisi 
adedi itibariyle çok dûndur. 

(Merkez veznesi için bu memuriyetin ihdasına lü
zumu şedit ve mecburiyeti katiye görülmüştür. Mül
hakattan gelen veya mülhakata gönderilen veyahut va
pur acentalarından tahsil ve bankalara tevdi edilen 
rnebaliğ için hemen hergün veznedarın vazifesi başından 
saatlerce gaybubet etmesi muamelâta sekte verdiği ci
hetle veznedarın maiyyetine eskiden beri olduğu gibi 
bir tahsilat ve irsalatı nakdiye memuru tayini elzem gö
rülmüştür.) 



120 10 Levazım Müdürü maaşına zam 
120 10 İhdas edilen mukayyit maaşı 

3 324 277 Yekûn. 

Birinci faslın üçüncü maddesi 
Bu madde 1340 bütçesine nisbetle (600) lira nok

sandır. §öyleki; 

Evvelâ - bu maddede Klâtyon cihazı mutebahhi-
riyle taifesinin maaş ve ücreti senevisi olan (7,20) 
lira mezkûr cihazın Galata Sahil Sıhhiye Merkezi 
maiyetinde olarak istimal edilmesinden naşi mez
kûr idare kadrosu meyanma nakledilmiştir. 

Saniyen - Merkezde gardiyanların unvanı hademe 
ve odacılığa tahvil edilerek bunların vazifelerinde bir 
mesul baş bulunmak zarureti tahakkuk ettiği cihetle 
bunlardan birinin maaşına on lira zammedilerek şehri 
kırk lira ücretle bir başhademelik ihdasına mecburi
yet hâsıl olmuş ve bu suretle kadroya senevi (120) lira 
zammedilmiştir. 

Berveçibalâ (7,20) liralık münakaleden (120) lira 
zammiyat tenzil edildiği takdirde madde noksanı 
(6,00) liradan ibaret kalır. 

ikinci fasıl 
tşbu merkez masarifi faslının yekûnu 1340 büt

çesine nazaran (500) lira fazladır. Bu fazla mefruşat 
ve demirbaş eşya bedeli olarak fasıl dahilinde açılan 
beşinci bir maddeye (500) lira vaz edilmesinden neşet 
ediyor. Diğer maddelerde dahi 1340 bütçesine nisbetle 
farklar görülmekte ise de bunlar fasıl yekûnuna doku-
nulmaksızın hizmetin icabına göre maddeler meyanın-
da yapılmış olan münakaleden mümbaistir. 

İkinci Kısım 
1340 bütçesine nazaran bu kısmın üçüncü mülha

kat maaşı faslının maddelerindeki fazla ve noksanlar 
hakkında beyanı mütalâa edilmezden evvel birinci ta
haffuzhaneler maaşı maddesine 1340 senesi için Bü
yük Millet Meclisi Maliye Encümenince tespit edilmiş 
olan müfredat kadrosu yekûnu hesap edildiği zaman 
(52 440) lira ettiği halde umumî bütçeye sehven (400) 
noksaniyle (52 040) lira terkim edilmiş olduğundan 
1341 senesi Muhassesatının mukayesesi (52 440) liraya 
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işleri pek mühim ve mutena bir hizmettir. Bu hizmetin 
minelkadım olduğu gibi bir müdürü mesul tarafından 
tedviri selâmeti muamele için elzem görüldüğünden 
levazım mübayaat ve irsalât memurunun 1340 kadro
sundaki 25 lira maaşına on lira zammı ile unvanı mü
düriyete tahvil ve on lira maaşla kadrosuna birde mu
kayyittik ilâve edilmiştir.) 

istinat ettirildiği arz olunur. Bu halde 1341 senesi için 
işbu maddeye terkim edilen (31 860) lira 1340 bütçe
sine nisbetle (20 580) lira noksan gösterilmiş ise de 
haddi zatında bu meblâğ bir tasarruf neticesi değil
dir. Şöyleki: 

Evvelâ mezkûr (52 440) liradan sandalcılar ücu-
ratı olan (6/300) lira vasaiti nakliye mürettebatı ücu-
ratı olarak müceddeden bu fasılda küşad edilen üçün
cü maddeye nakledilmiştir. 

Saniyen 1340 senesi Bütçesine sekiz adet ikinci 
sınıf tahaffuzhaneler maaşı konulmuş olduğu halde 
elhaletühazihi işbu tahaffuzhaneler hali faaliyete 
gelmediğinden ve hasbellüzum bunların küşadı lâzım 
gelse dahi sekizi birden aynı sene zarfında küşad edi
lemeyeceğinden ve yalnız ikisinin kadrosu ile ieabe-
den mahalde ifayı muamele kabil olacağından altısı 
kadrodan ihraç edilmekle maaş ve ücuratı olan 
(17 280) lira tasarruf edilmiştir. 

• Salisen — Birinci sınıf tahaffuzhanelerde ambar 
işleri mühim ve vasi olduğundan bu vazifeyi tahaf
fuzhanenin umuru hesabiye ve tahririyesi ile meşgul 
ve mes'ul olan tahaffuzhane kâtibine tahmil etmek 
her iki vazifeyi şektedar eylediği 1340 senesi zarfında 
fiilen tahakkuk ettiğinden bilhassa ambar işleriyle 
meşgul ve mes'ul olmak şartıyle şehri (10) lira ma
aşla beş büyük tahaffuzhanede birer ambar memur
luğu ve gardiyan işlerinin zaptıraptı için de şehri (40) 
lira ücreti maktua ile birer baş gardiyanlık ihdasına 
lüzum görülmüş ve bunların senevi (3 000) liraya ba
liğ olan yekûnu maddei mezkûreye ilâve edilmiştir. 

Şu hale nazaran 1340 senesi için mezkûr madde
de mürakkam (52 440) liradan (23 580) lira tenzil 
ve (3 000) lira zammedilmiş oluyor. 

işbu üçüncü faslın ikinci sevahili sıhhiye idarele
ri maaşı maddesine 1341 senesi için vaz edilen tah
sisat 1340 senesine nispetle (14 232) lira noksandır. 
Bu noksan şu suretle hâsıl olmuştur ; 



1340 Bütçesinde mürakkam olan (55 740) liradan 
kaptan, makinist, ateşçi, tayfa ve sandalcı ücuratı 
olan (20 220) lira işbu üçüncü faslın dördüncü vasa-
iti nakliye mürettebatı ücuratı maddesine toptan nak
ledilmiş ve Bandırma Sahil Sıhhiye İdaresinde âdemi 
lüzumuna mebni ilgası tensip edilen tabip, kâtip ve 
gardiyan maaş ve ücuratı olan (1 080) lira tasarruf 
edilmiştir. Fakat bu suretle (34 440) liraya tenezül 
eden işbu madde tahsisatına diğer taraftan hasbellü-
zum berveçhi zir zamaim icra kılınmıştır. Şöyle ki : 

Evvelâ — tdarei merkeziye maaşı faslının üçüncü 
Zammiyatın beyanı : 

Senevi Şehri 

60 5 Galata muhasip ve veznedarı maaşına 
zam 

60 5 Galata birinci kâtibi maaşına zam 
120 10 Galata'da üçüncü bir kitabet ihdası 
420 35 Galata'da ihdas edilen bir mütebahhir-

lik ücreti maktuası 
60 5 Kavak muhasip ve veznedarı maaşına 

zam 

60 5 Kavak birinci kâtibi maaşına zam 
120 10 Kavak'ta üçüncü bir kitabet ihdası 
360 30 Kavak'ta ihdas edilen bir gardiyanlık 

ücreti maktuası 
60 5 Çanakkale tababetine zam. 

1 320 110 Yekûn 

maddesinden Klayton Cihazı mütebahhir ve taifesi 
maaş ve ücreti olan (7 20) lira nakledilmiştir. 

Saniyen, en mühim merakizi sıhhiyeden madud 
olan Galata, Kavak ve Çanakkale Sahil Sıhhiye Mer
kezlerinde görülen lüzumu mübrem üzerine müced-
deden ihdas edilen bazı memuriyetler maaşatıyle bazı 
zamaim olarak (1 320) lira ve hasbellüzum 1341 se
nesinde küşadı melhuz bulunan beş sahil sıhhiye ida
resi maaşatı olarak (3 300) ve şehri on ikişer liradan 
on iki sahil sıhhiye muhafızı maaşı olarak (1 728) 
ki, cem'an (7 068) lira ilâve edilmiştir. 

Galata ve Kavak Sahil Sıhhiye Merkezleri tulün 
şemsten guruba kadar bilâfasıla muamele ifa et
mekte ve o nisbette varidat cibayet eylemekte bu
lunduğundan muhasip ve veznedarların yalnız resim 
ahz ve ka'bz ve hesabiyle meşgul olması dolayısıy-
le muamelei sıhhiyeye bizbarur yardım edemedik
leri için şehri onar lira maaşla birer kâtip ilâvesine 
lüzum görülmüş ve birinci kâtiplerin maaşına da 
şehri beş lira zammiyle maaşları yirmi liraya iblâğ 
edilmiştir. 

Muhasip ve veznedar maaşı ise cibayet eylediği 
rüsumla ve vereceği kefaletle kabili kıyas olabilmek 
için maaşlarına şehri beşer lira zammedilmiştir. Ga
lata sahil sıhhiye merkezinde alel ekser tahaffuz
hanelere şevkine lüzum görüldüğü halde gidemeye
cek bir vaziyette olan sefaini sagıreye tebhirad ve 
itlafı fâr muamelesi yapılmakta olduğundan bu 
muamele için (35) lira ücreti maktua ile bir müte
bahhir ve Kavak Sahil Sıhhiye Merkezinde bulunan 
iki gardiyan ile matlup inzibatın temin edilemediği 
anlaşıldığından burada da (30) lira ücreti maktua ile 
üçüncü bir gardiyan istihdamı icabetmiştir. Çanak
kale sahil sıhhiye merkezi memaliki ecnebiyeden 
gelen sefainin ilk uğrağı olmak dolayısıyle buradaki 
tabibin muayene ve istintak sıhhi muamelesindeki 
vazifesi mühim ve sabahtan akşama kadar mümted 
olduğundan maaşı Galata ve Kavak tabipler maa
şına muadil olmak üzere kırkbeş liraya iblâğ olun
muştur. 
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İşbu üçüncü faslın üçüncü vasaiti nakliye müret- | 
tebatı ücüratı maddesine mevzu tahsisat 1340 Bütçe
sinde birinci ve ikinci maddeler muhassesatı meya-
nında idi. Fakat esasen bu vasaiti nakliye münhası
ran filân veya filân sahil sıhhiye merkez ve idaresine 
mensup olmayıp ahval ve zuhuratın sevk ve icabına 
göre her hangi bir mahalde istimal edilmekte oldu
ğundan bunların muhassesatını ayrı bir maddede tes- I 
pit etmek münasip görülmüştür. Birinci ve ikinci 
maddelerden bu maddeye nakledilen tahsisat (26 520) 
liradır. Fakat bu tahsisatın hasbelicap bazı mevaki-
de muayenei tıbbiye veya istintakı sıhhî muamelesi 
için istimaline zaruret görülecek sandallar mürette- I 
batının ücuratına kifayet etmeyeceği anlaşıldığından 
ihtiyaten (6 780) lira ilâve edilerek madde yekûnu 
(33 300) liraya baliğ olmuştur. 

Mamafih berveçhibalâ maddelere icra kılındığı 
arz edilen zamaim ve münakalât ile dahi gene işbu I 
üçüncü faslın yekûnu 1340 Bütçesine nazaran (1 112) 
lira noksandır. 

Dördüncü Fasıl 
Tahaffuzhanelerle seyahili sıhhiye idareleri masa-

rifatı mutadesini teşkil eden bu fasıl 1340 Bütçesinde I 
dört maddeden ibaret idi. 1341 Bütçesinde altı mad- j 
deye iblâğ edilmiştir ki, bu son iki madde 1340 Büt- i 
çesinin beşinci masarifi umumiye faslının birinci ve 
ikinci maddeleridir. Bu maddeler vasaiti nakliye ta-
miratıyle kömür ve mübayaatı muharrike vesair leva
zım bedeli muhassesatını ihtiva eylediği ve mezkûr I 
vasaite memur mürettebat ücüratının mülhakat ma- I 
aşı faslında gösterilmiş olmasına binaen masarifi mu- I 
tadesinin dahi mülhakat masarifi faslı dahilinde gös
terilmesi icabeylediği cihetle bu fasla nakledilmiştir. I 

işbu faslın birinci kırtasiye, ikinci tenvir ve tes
hin, dördüncü müteferrika maddelerine 1340 Büt- I 
çesinde vaz edilmiş olan tahsisat tahaffuzhaneler ile 
merakizi sıhhiyenin adedine ve ahvali hazıra dolayı- I 
siyle gılayı es'ara göre pek dûn olduğundan 1340 se
nesi zarfında bu husus için pek ziyade müşkülâta te
sadüf edildiğinden birinci maddeye (500), ikinci 
maddeye (1 000), dördüncü maddeye keza (500) lira I 
zammedilmiştir. 

Üçüncü mefruşat ve demirbaş eşya maddesine I 
1340 senesi için mevzu (500) lira tahsisatın harbi 
umumî bidayetinden beri tamir ve tebdil edilmeyen 
veyahut istilâ veya her hangi bir sebep ile gasp ve 
ziyaa uğramış olan eşyadan elzem olanların bile yer
lerini doldurmaya kifayet etmediğinden elhaletüha-
zihi sevahili sıhhiye merkez ve idaresi en iptidai ve j 

lüzumlu mefruşattan bile hemen hemen mahrum
dur. 1341 zarfında bunları telâfi etmek için işbu 
Üçüncü maddeye (9 500) lira ilâvesiyle (10 000) lira 
vaz edilmiştir. 

Beşinci vasaiti naMiye tamir ve telvin tahsisatı 
(2 000) liradan (7 500) liraya iblâğ edilmiştir. İşbu 
(5 500) lira fazla 1340 senesi tahsisatının azlığından 
dolayı tamir edilemeyip bir müddet muattal kalmak 
mecburiyetinde bulunan ve bilâhare diğer maddeler
den münakale suretiyle ve nâçar sathî bir surette ta
miri temin edilen vasaiti nakliyenin 1341 senesinde 
dahi tadili faaliyetine mani olmak ve tamiratını vakti 
zamaniyle temin ve icra etmek için vaz edilmiştir. 

Altıncı madde aynendir. 
Bü suretle fasıl yekûnu 1340 Bütçesine nispetle 

(17 500) Ura fazladır. 

Besinci Fasıl 
1340 Bütçesinde bu faslın unvanı (masarifi umu

miye) idi. Halbuki bu faslm ihtiva ettiği masarif, em
razı sariye zuhurunda hali faaliyete gelen tahaffuz
hanelerin masarifi olup, buna (bulaşık masarifi) un
vanını vermek ve yalnız bulaşık hidematı için sarf 
edilecek masarifi bu fasılda cem etmek münasip gö
rülmüştür. Buna binaen 1340 Bütçesinin altıncı fas
lındaki beşinci eczayı tıbbiye ve tebhiriye bedeli, ye
dinci hastaneler ve sekizinci fikrara yolcuların iaşe 
ve tedavisi masarifi maddelerinde mürakkam muhas-
sesat işbu beşinci fasla, nakledildiği gibi dokuzuncu 
fasıldaki bulaşık gardiyan yevmiyesi tahsisatı dahi 
bilhassa bulaşık umuruna münhasır olan masariften 
madud bulunmakla keza nakledilmiştir. Bu suretle 
1341 senesi için tespit edilen beşinci faslm yekûnu 
1340 yekûnunun aynıdır. Ancak maddeler meyanın-
da icabına göre münakale icra edilmiş ve yalnız ta
haffuzhanelerde yolcu müşahede dairelerinin tenvir 
ve teshini için bu maddelerden (2 000) lira tefrik edi
lerek ayrı bir madde halinde ilâve kılınmıştır. 

Üçüncü Kısım 
Hizmeti sıhhiyenin bilcümle şuabatına âm ve şa

mil olan işbu üçüncü kısmın altıncı faslına 1340 
bütçesinin onuncu faslını teşkil eden telgraf ücuratı 
nakledilmiş ve 1340 bütçesine vaz edilmesi unutul
muş olan sancak ve sancak direği ve levazımı ma
sarifi namıyle bir madde ilâve ve bu maddeye (1 000) 
lira tahsisat vaz olunmuştur. Bu faslın yekûnu 1340 
bütçesine nispetle (11 856) lira fazladır. Faslm ih
tiva ettiği maddelerin tetkikinden anlaşılacağı üzere 
görülen lüzuma binaen birinci, ikinci, üçüncü, dör
düncü, sekizinci, dokuzuncu ve onuncu maddelere 
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zamaim icra ve beşinci telgraf ücuratı maddesinden 
(7 500) ve yedinci vapurlar mesahası maddesinden 
(400) lira tenzil kılınmıştır. 

îşbu faslın ikinci melbusat maddesine mevzu 
tahsisat gardiyan, hademe ve kapucu ile ücuratı kırk 
liradan dûn olan vasaiti nakliye mürettebatına her 
sene verilecek melbusat ile iki senede bir verilecek 
kaputlar ve istimbot makinist ve ateşçilerine ve umu
ru tebhiriyeye memur olanlara ve bakteriyoloji labo-
ratuvarlarında çalışanlara verilecek iş elbiseleri ve 
vapurların üzerine giderek deniz üzerinde ve vapur 
içinde pratika muamelesi yapan sıhhiye memurları
na iki senede bir verilecek muşamba kaputlar bede-
lâtına karşılıktır. 

Yedinci Fasıl 
Yedinci tahsisatı fevkalâde faslında mürakkam 

meblâğ 1340 bütçesine ve maaşat faslında icra kılı
nan tadilâta nazaran (972) lira fazladır. Fakat tah
sisatı fevkalâdeye zamaim icrası meclisi millice te-
karrür ettiği takdirde faslı mezkûre ( ) lira
nın zammı icabeder. 

Sekizinci Fasıl 
Sekizinci hasbelicap istihdam edilecek memurin 

ve müstahdemin ücuratı faslına 1340 senesi tahsisa
tından (25 000) lira fazlasıyle (30 000) lira vaz edil
miştir. 

Bu fazlaya sebep emrazı sariye zuhurunda veya
hut sair fevkalâde muamelâtta kadro haricinde ve 
hasbelicap istihdamına eşeddü lüzum görülen mu
vakkat memurin ve müstahdemin ücuratının 1340 
senesinde temini tesviyesinde müşkülâta duçar olun-
masıdır. 1341 senesinde de umuru tahafluzuye ve 
sıhhiyeyi aynı müşkülât karşısında bulunmaksızın 
hüsnü tedvir etmek için ve ihtiyaten bu meblâğ vaz 
edilmiştir. Bundan başka Lozan Muahedei Sulhiyesi 
maddei mahsusasına tevfikan istihdam edilecek üç 
ecnebi müşaviri sıhhinin ücuratı da, istihdamları tak
dirinde, bu fasıldan tesviye edilecektir. 

Dokuzuncu Fasıl 
Muamelâtı ticariyeyi teshil maksadiyle geceleri 

vürud eden sefaine pratika muamelesi ifa edilmekte 
ve bu muameleyi ifa eden memurini sıhhiyeye otuz-
bir günlük maaş ve tahsisatı fevkalâdesinin bir gün
lük tutarı olan yevmiye verilmekte olup, 1340 sene
sinde bu yevmiyeler gerçi hasbelicap müstahdemin 
ücuratı faslından mahsup edilmiş ise de 1341 senesi 

için bunun bu fasıl ile münasebeti olmadığı takdir 
edilerek 1341 bütçesine bunun için ayrıca tahsisat 
vaz'ı Divanı Muhasebatça tavsiye edilmiştir. 

Onuncu Fasıl 
Mazuliyet Kanununa tevfikan tahtı mazuliyete 

alman memurinin maaşları devairi aidesi bütçesin
den tesviye edileceğine binaen 1341 bütçesine bunun 
için (800) lira vazedilmiş ve buna karşılık da varidat 
bütçesine maaşattan yüzde iki tevkifat nâmiyle ayrı
ca bir madde ilâve olunmuştur. 

Mamafih, meblâğı mezkûrun bu ilk seneler 
zarfında sarfı muhtemel olmadığından bundan tasar-
rufat vuku melhuzdur. 

Onbirinci Fasıl 
Hudut ve Sevahili Sıhhiye Müdürüyetinin hesa-

batı her devrei hesabiye gayesi olan Şubat nihaye
tinde kapatıldığından devairi saire misilli müddeti 
mütemmimesi olmadığı ve devrei hesabiyenin hita
mından sonra yeni sene bütçesinde senei sabıka dü
yunun tahakkuk ettirilmesi için behemahaİ bütçede 
bir faslı mahsus bulunmak icabı halden bulunduğu 
cihetle* 1341 bütçesinde (1340) düyunu namiyle bir 
fasıl açmak mecburiyeti görülmüş ve bu mecburiyet 
Divanı Muhasebatın tavsiyesi ile de teeyyüt eyle
miştir. 1340 bütçesinde bu faslın bulunmaması ve 
1339 devrei hesabiyesine ait olup senesi zarfında tes
viye edilmediği için 1340 zarfında tahakkuk eden 
vacibüttediye mebaliğin tesviyesi hususunda pek zi
yade müşkülâta tesadüf edilmiştir. Bu gibi ahval âlel 
ekser mülhakatta vaki olup, senesi geçtikten sonra 
merkeze iş'ar ve ihbar edildiğinden işbu bütçede 
mevcudiyeti elzem ye zaruri görülmüştür. 

Onikinci Fasıl 
Görülen lüzumu mübrem üzerine iştira veya 

imal ettirilecek münakale için bütçeye yeniden 
(7 500) lira ithal edilmiştir. 

Bu halde işbu (B) cetvelinin yekûnu umumisi 
( ) liraya baliğ olmakta ise de bundan 
mümkün olduğu kadar tasarruf icrasına say ve gay
ret edileceği şüphesizdir. Nitekim Yenikapı, Bartın, 
Ordu, Ereğli, Gelibolu, Edremit, İmroz, Bozcaada, 
Foça, Kuşadası, Çeşme Alâiye ve Silifke gibi ikinci 
derecede bulunan sahil sıhhiye idareleri memurları
nın şehri yirmi lira maaşlarından münhal vukuunda 

(t : 102) 
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beşer lira tenzil edilecek ve bu suretle 1 500 kuruş 
maaşlı bir sınıf memuriyet ihdas edilmiş olacaktır. 

21 Kânunuevvel 1340 
Müdür Muhasebe Müdürü 

Resmî mühür ve imza Resmî mühür ve imza 
Okunamadı İbnirrefik Ahmed Nuri 

Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdiriyetinin 1341 
senesi mülhak bütçesinin kanun lâyihası. 

Madde 1. — Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdiriyeti
nin 1341 senei maliyesi varidatı merbut (A) cetvelin
de irae olunduğu veçhile, (463 100) lira olarak tah
min edilmiştir. 

Madde 2. — Müdiriyeti mezkürenin 1341 senei 
maliyesi masarifi merbut (B) cetvelinde gösterildiği 
veçhile (446 780) lira olarak kabul edilmiştir. 

Madde 3. — 22 Nisan 1340 tarihli ve 500 numa
ralı Kanuna tevfikan cibayet edilen rüsumu sıhhiye
nin işbu sene zarfında dahi tahsil ve sarfına Sıhhiye 
Vekâleti mezuridur. 

Madde 4: — İşbu müdiriyetin (B) cetvelinde mu
harrer mevadı beyninde ahvâl vö şeraiti sıhhiyeye na
zaran münakale ve tebeddülat icrası için Sıhhiye Ve
kâletine mezuniyet verilmiştir. 

Madde 5. — Zuhur edecek emrazı sariyeye karşı 
hudut ve sevahilde ittihazı icapeden tedabiri sıhhiye 
masarifi ve mühim limanlarda lüzum görülecek itlafı 
fâr cihazını havi müteharrik dubalar iştirası için elli-
bin ve yeniden açılacak tahaffuzhanelerin etüv ve bak
teriyoloji tesisatı için yüzbin ki cem'an yüzellibin 
liranın müdiriyeti mezkûre fazlai varidatından ve 
ihtiyat akçasından sarfına Sıhhiye Vekâleti mezun
dur. 

Madde 6. — İtlafı fâr ameliyesine tabi tutulan 
şefainlerde ameliyatı mezkürenin icapettirdiği bilcüm-, 
le masarifi zaruriye bilhesap kaç kuruşa baliğ olursa 
1912 senesi beynelmilel Paris Sıhhiye Mukavelename
sinin onaltmcı maddesine tevfikan eshabı sefainden is-
tiyfa olunacaktır. 

Madde 7. — Fevkalâde hidematı sıhhiye icabatın-
dan olarak kadro haricinde istihdamına lüzum görü
len memurin ve müstahdemin üçuratı (B) cetvelinin 
sekizinci faslından tesviye edilecektir. 

Madde 8. — 1341 senesi zarfında yeni tahaffuz
hane ve yeni sahil sıhhiye idareleri tesis ve inşaası 
masarifi için masarifi adiyenin tenzilinden sonra 
hasılattan kalacak fazladan ve ihtiyat akçesinden iki-

yüzbin liraya kadar sarfiyat icrasına Sıhhiye Vekâ
leti mezundur. 

Madde 9. — îşbu kanun 1341 senesi Martından 
itibaren meriyül icradır. 

Madde 10. — İşbu kanunun icrai ahkâmına Sıhhi
ye Vekili memurdur. 

Başvekil ve 
Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 

Ali Fethi Mahmut Esat 
Hariciye Vekili Dahiliye Vekili 

Hasta Recep 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Mustafa Abdülhalik Saraçoğlu Şükrü 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 

Feyzi Hasan Fehmi 
Sıhhiye ve Muaveneti 

Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Ali Cenani Mazhar 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Bütçesi tetkik edilen hudut ve sevahili sıhhiye 

idaresi eski hayatıda hesap olunduğu takdirde seksen-
beş seneden beri mevcuttur. Osmanlı İmparatorluğu, 
teşkilâtı sıhhiyenin asla hatırdan geçmediği bir za
manda, 1254 senesinde, memlekti istilâ eden bir kole
ra neticesi bazı tedabiri sıhhiyenin ittihazına ihtiyaç 
hisseylemiştir. O zaman vukufsuzluk, parasızlık ve bil
hassa kapitilasyonların takyidatı tesiriyle bu tedabirin 
bizzat hükümet tarafından temini imkânı elde edile-
meyince devletlere müracaat olunarak hastalıkların si
rayetini men için müşterek ve müstakil bir idare te
sisi kararlaştırılmıştı. 

«Muhtelit tarifei sıhhiye komisyonu»' namıyle 
alâkadar devletlerin ve Osmanlı hükümetinin birer 
murahhasından mürekkep olarak içtima eden heyet 
bu hususlarla meşgul olmuş, rüsumun tahsili, idare
nin teşkili esaslarını tespit eylemiş ve karantina umu
runun rüiyetini yedi Türk, ondört ecnebi azadan mü
teşekkil olan «meclisi kebiri umuru sıhhiye» ye ha
vale etmişti. Ve o vakit başkaca teşkilâtı sıhhiye bu
lunmadığı için diğer bazı sıhhi işleri de bu idare gör
mekte idi. 1330 senesine kadar bu şekilde ecnebi ida
resi devam etmiştir. 

Kapitilasyonların ilgası üzerine seksen sene müd
det ecnebilerin hakim idaresine terkedilen hududu 
sıhhiye işleri fiilen kendi idaremize alınmış, Mecli
sin azayı ecnebiyesinin hizmetine nihayet verilmiştir. 

1337 - 1339 senelerinde bu vazaif umumi bütçe 
ile temin edilmişti. Nihayet Lozan muahedei sulhiye-
siyle bu vazaifin, vazaifi dahiliyemiz cümlesinden bu-
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lunduğu devletlerce de kabul edilmiş ve mezkûr mua
hedeye merbut sıhhi beyannamede hudut ve sevahi-
li sjhhıye işlerinin bir mülhak bütçe ile idaresi tas
rih edildiğinden 1340 senesinden itibaren bu yolda 
hareket olunmuştur. 

Tasfiyei hesap : 1330 senesinde karantina idare
sine fiilen vazıyed edilince, ecnebiler, muvafakatlarıy-
le olmayan bu muameleye karşılık olmak üzere, eski 
meclisin Avrupa bankalarına mevdu 300 000 İngiliz 
liralık memurin tekaüt sandığı sermayesiyle gene bir 
o kadar ihtiyat akçasına umumi harbi müteakip ha
ciz vaz eylemişlerdir. Lozan ahitnamesinin 116 ncı 
maddepinde bu meblâğların ciheti tahsisini ve açık
ta kalan eski memurların haklarının teminini karar
laştırmak üzere müşterek bir komisyon teşkili ka
bul edilmiştir. 

Bu meselede mevcut malî ve hukukî ehemmiyetin 
hükümetçe nazarı itibare alınacağını hem Türk me
murların hem idarenin hakları temin edilecek şekilde 
ve biran evvel tasfiye işlerinin hüsnü suretle halledile
ceğini ümit eylemekteyiz. 

Nizamat : Lozan konferansına verdiğimiz sıhhi 
beyannamede, eski meclisin makamına kaim olmak 
ve Türkiye hudutlarının umuru sıhhıyesiyle- iştigal et
mek üzere, tesis edeceğimiz dairenin nizamatını, bey
nelmilel mukavelâtı sıhhiye muvafık olarak tanzim, 
varidatını masarifin ve tahsis eyleyeceğimizi derme-
yan etmiştik. Bu hususta üç ecnebi mütehassısın mua
venetinden istifade edileceği de mezkûr idi. 

Hudut ve savabilin müdafaayı sıhhiyesine ve ida-
rei dahiliyesine ait umdeler ve usuller, şimdiden ka
nun şeklinde tespit edilmelidir ki işlerde intizam ve 
istikrar hâsıl olsun. Eski nizamatı sıhhiye, müruru 
zamanla tamamen hükümden sakıt olmuş nizamatı 
idariyede muhtelit ve 'beynelmilel esasata iptina et
tiğinden kabiliyeti tatbikiyesini zayi eylemiştir. Ecne
bi idaresi zamanında Meclis kararlarıyle yürüyen bu 
müessesenin, yeni hükümlere ve yeni nizamata ih
tiyacı kafidir. 

Yeni müdüriyetin eseri faaliyeti olarak kolera, 
veba, itlafı fâr hakkında memurların vazifelerini 
gösteren esaslı birer talimatname vücuda getirildiği 
memnuniyetle meşbu d olmuştur. 

Teşkilât : 1340 senesinde mülhak bütçe ile mü
düriyetin kadrosu tanzim edilmiş bulunmakla bera
ber ifayı vazife esnasında görülen eksiklerin tamam
lanması ve ihtiyacı kafi hissolunan bazı memuriyet
lerin ilâvesi 1341 senesi bütçesinde teemmül ve ka
bul olunmuştur. 

Veba âfeti geçen sene zarf nida Mısır, Yunanis-
tan, Suriye, Filistin'de hükmünü şiddetle icra etti
ği halde bu âfetin memleketimize sirayetinin men'i 
ve keza tifüsün önüne geçilmesi ve muhtelif tekay-
yüdatı sıhhiye altında boğazlar seyrü seferinin süra
tine halel getirilmemesi yeni idaremizin gösterdiği 
faaliyet ve kabiliyete delâlet edebilmektedir. Hu
dudu sıbhiye idaresinin vazifesi memleketimizin ya* 
zıyeti coğrafiye ve siyasiyesi itibariyle çok müıhinv' 
dir. Denizler vasrtasiyle şimal ve cenup kıtalarıyle 
ihtilât eden Türkiye, Iran ve Rusya ile hem hudut
tur. Şarka kuvvetli alâka ile bağlıdır. Her hangi 
bir memlekette zuhur eden salgın (hastalıkların şa-1 

hillerimizden veya hudutlarımızdan birine çarpması 
ihtimali her zaman mevcut olduğundan salgınlara 
karşı lâyıkı veçhile tedabir tatbik edecek kuvvetli 
bir idareye ihtiyaç derkârdır. Avrupa'daki beynel
milel sıhhi müesseseler, idaremizin icraatını, boğaz
larda hali sıhhinin tarzı muhafaza ve cereyanım te-
rakküple meşgul olduğundan cihan efkânı umumiye-
si karşısında lâğv ettiğimiz idareden daha asri bir 
idare tesisine muktedir bulunduğumuzu ispat etmek 
mecburiyeti milliyesindeyiz. 

Bu mülâhazalara binaen hududu sıhhiye idare
sinin mahiyeti hususiyesinin nazarı itibara alınma
sı, gittikçe daha müterakki bir hale gelebilmek üze
re kendi inkişafına bizzat kendisinin sevk edilmesi 
icap eylemektedİTi 

Sıhhiye Vekâleti, iktizayı hali takdir ederek, 
müdüriyeti umumiyenin salâhiyetini bilfiil tevsi eyle
miş ve salâhiyeti kâfiye hususunun tanzim edilecek 
yeni kanunda nazan itibare alınması lüzumuna en
cümenimizde müştereken kani bulunmuştur. 

Müdüriyetin bütçesi her sene bir miktar fazla 
irad teraküm ettirdiğinden ve eski meclisin tasfiyei 
hesabı neticesinde oradan da bir miktar meblâğ inti
kâl edeceğinden, yeni idarenin, möbani alât ve teç
hizat itibariyle en son terakkiyatı fenniyeye göre 
takviyesi ve bu suretle medeniyet alemi sıhhisinde 
Oiddî bir mevkiî emniyet kazanılması encümenirniz-
ce ümit edilmektedir. 

Varidat Bütçesi 
Varidatın tertibinde tebeddül olmadığı gibi me-

kadirinde de esaslı fark bulunmamaktadır. Tahmin 
edilen miktarlar 1340 senesi on aylık tahsilatı naza
rı itibare alınarak vaz edilmiştir. 

Varidat meyanında görülen resimlerin kâffesl 
22 Nisan 1340 tarihli ve. 500 numaralı Rüsumu Sıh
hiye Kanununa tevfikan, cibayet olunmaktadır. Bun-
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larni içerisinde en' mühim varidat veren tonilâto res- I 
midir. Resim, hizmeti vakıa mukabili olarak bilû
mum sefahiden alınmaktadır. Bu cihetten de yapı- j 
lan hizmetin seri ve emin olması varidatı rusumiye- I 
•riîn muhassâs lehine hakiki surette sarf edildiğinin I 
dünya efkârı umumiyesine telkin »olunması lâzumeden-
dir. Tesisatı sıhhiye tekemmül ettikten sonra mem
leketin ticaretinin ve hususuyle yeni inkişafa baş- I 
lıyan Türk sefainihin nefi'için resim miktarının ten
zili derpiş edilebilecektir.'' Birinci faslın dördüncü 
maddesini teşkil eden (memaliki ecnebi yeden gelen 
yolcu rüsumu) Lozan Muahede! Sulhiyesine tevfikan I 
ilga edilmiştir. 

Sefainin mesaha resmi geçen sene tahsilat olma
dığı halde ihtiyaten konulmuştur. Bu resim fceynil-
milel mukavele mucibince hacı vapurlarından alın- I 
maktadır. I 

Fazlai varidattan bankalara tevdi edilen ihtiyat I 
'akçasının" faizleri varidatı fevkalâde faslına dördün
cü bir madde olarak ilâve edilmiştir. I 

Mazuliyet maaştan her dairenin kendi bütçesin- I 
den tesviye edileceğinden memurların maaşlarından I 
tevkif olunacak miktarları irae etmek üzere, yeniden I 
üçüncü fasıl küşad olunmuş, .tahminen bu fasla 800 
lira konulmuştur. Bu suretle varidat bütçesinin ye
kûnu umumisi 463.100. lira olarak tespit edilmiştir. 

Masraf Bütçesi I 
1341 kadrosunda görülen 1792 lira tezayüd bilhas- I 

sa muhasebe şubesinin takviyesinden ileri gelmiştir. 
Bundan başka vazifelerin ehemmiyeti ve geçen sene
ler nazarı dikkate alınarak teklif edilen bazı zam-
rnıyat Encümenimizce tetkik olunmuş, tenzili müm- I 
.kün görülen yerlerde, tasarruf icra edilmiştir. Netice
de kadronun mecmu rak'kamı tekliften 4 280 lira 
nçksaniyle 117 592 liraya vasıl olmuştur. 

OfCîsım : 1 — Fasıl : 1 
Varidatı bulunan diğer müdüriyeti umumiyeler-

de olduğu gibi müdür maaşının 100 liraya iblâğı tek
lifi idarenin mevki ve vazaifi nazarı itibare alınarak 
muvafık bulunmuştur. 

Vekâlet kendi müfettişleriyle bu idarede (bihak
kın teftiş yapılamıyacağma kani olarak bu sene için 
ayrıca bir müfettiş konulmasını tensip etmiştir. Bu 
müdüriyetin dairei vazifesine dahil bilcümle sıhhî, 
malî, idarî muamelât çok farklı mahiyet irae et
mekte olduğundan bu muamelâtın teftişi için ihtisas 
ve meleke sahibi müfettişe ihtiyaç derkârdır. Bu 
suretle memurların üzerinde ciddiyetle murakabenin 

tesisi, sicillâtın hüsnü tanzimi daha ziyade emniyet 
ve suhulet kesbedecektir. 

Fen şubesinde bulunan iki muavinden birinin 
müdüriyete alınarak vazaifi umumiye için yetiştiril
mesi encümenimizce faydalı addolunmuştur. 

Fen şubesi : Fen şubesi sıhhî bütün tedabirin it
tihazında tetkik ve karar mercidir. Bu şubeye ko
nulan iki muavinden birinin istihdam edilemediği ve 
bir muavin ile de tedviri umur edilebileceği anlaşıla
rak tayyl muvafık görülmüştür. Bu şubeye ilâve 
•olunan mühendisin evvelce % 25 keşif ücretiyle va
zife gördüğü, verilen ücretin teklif edilen maktu 
maaştan daha ziyadeye baliğ olduğu anlaşılmış ve 
ücretle istihdam edilen müteaddid mühendislerden 
lâyıkı veçhile fayda temin edilemiyeceği yolundaki 
dairenin mütalâası varit bulunmuştur. 

Memurin ve sicil : 1340 senesinde müdüriyet 
maddesinde mevcut bulunan mümeyyiz ile evrak ve 
dosya memurları birleştirilerek sicillât ile de meşgul 
olmak üzere memurin ve sicil şubesinin teşkili mu
vafık görülmüştür. Tabiplerle memurlara ecnebi 
müesseselerinde ve devair ve merakizde tatbikat gös
terilmesi bu meyanda ecnebi lisanlarının nazarı iti
bara alınması lâzîmedendir. Bu suretle temasta bu
lunmaya mecbur oldukları ecnebilere karşı memle
ketimizi hüsnü temsil etmeleri mümkün olabilir. 

Muhasebe : Mülhakat da dahil olduğu halde va
ridat ve sarfiyatı umumiyeyi münhasıran ve müsta-
killen idare etmekte bulunan müdüriyetin muamelâ
tı hesabıyesinden bu şube mes'uldür. işlerin kesret 
ve ehemmiyeti dolayısiyle bu şubeye (bir muavin ilâ
ve edildiği ve tetkik memurlarının artırıldığı görül
müş ve ancak muavin yerine mümeyyiz ikamesi cüz'i 
tadilât icrasıyle iktifa olunmuştur. 

Levazım Şubesi : Bu şubenin senevî 200 000 lira
lık muamelât ile meşgul olduğu düşünülerek amba
laj vesair irsalât işleriyle meşgul olmak üzere bir me
mur ilâvesi kabul olunmuştur. Bundan başka geçen 
sene yevmî ücretle çalıştırılan makine mühendisine 
biîevsile arz olunan esbaptan dolayı maktu ücret ita
sı tensip edilmiştir. 

Fasıl : 2 
Bu fasıl yekûnu geçen seneye nispetle 500 lira faz

ladır. Bu fazla tebdili icabeden mefruşat ve demirbaş 
eşya için konulan beşinci maddedeki tahsisatetan ile
ri gelmektedir. Mütefrrika meyanında muhtelif diğer 
masarifte mevcut olduğu anlaşıldığından dördüncü 
maddenin ismi müteferrika ve masarifi muhtelife 
olarak tashih edilmiştir. 
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Kısım : 2 - Fasıl : 3 j 

Mülhakat 
Mülhakat kadrolarında cüz'i tadilât ve münaka-

latetan başka tebeddül görülmemektedir. 
. Tahaffuuzhaneler : Bu maddede görülen (20 180) 

lira noksan şu sebeplerden ileri gelmektedir. 
1. Sandalcılar ücuratının müceddeden bu fasılda 

küşad edilen üçüncü maddeye nakli. 
2. 1340 bütçesine sekiz adet ikinci sınıf tahaffuz

hane maaşı konulmuş olduğu halde hasbellüzum açı- I 
lacak olan bu tahaffuzhaneler bir sene zarfında tesis I 
edilemeyeceğinden altı adedinin tenzil edilmesi. I 

Tahaffuzhaneler kadrosuna şehri (15) lira maaş
la birer ambar memuru ilâvesi kabul olunmuş, baş I 
gardiyanlık ihdası zait addedilmiştir. J 

Sahil Sıhhiye idareleri : Bu maddede görülen te- I 
nakus vasaiti nakliye mürettebatı meyanında geçiri- I 
len kaptan, ateşçi vesairenıin maaşlarının naklinden I 
ileri gelmiştir. İlâve olarak görülmekte bulunan krlay- j 
ton cihazı rnübahhir ve tayfası merkezden buraya na- I 
kil suretiyle gelmiştir. - I 

En mühim merakizi sıhhiyeden bulunan ve en çok I 
varidat veren Galata Kavak ve Çanakkale sahil sıh- I 
hiye merkezlerinin memur adedi artırıldığı ve mev- I 
cut memurlardan müstehak olanlara bazı zamaim ic- i 
ra edildiği görülmüştür. I 

Lüzumuna göre küşad edilmek üzere beş sahil I 
sıhhiye idaresi maaşatı olarak 3 300 ve oniki sahil I 
sıhhiye muhafızı maaşı olarak 1 728 lira bu zamaim I 
arasındadır. I 

Üçüncü madde : Vasaiti nakliye mürettebatı ücu- I 
ratı : 1340 bütçesinde birinci ve ikinci maddeler mu- I 
hassesatı meyanında bulunan bu ücuratın üçüncü bir I 
madde olarak ayrıca tespiti vasaiti nakliyenin bir ida- I 
re veya merkeze hasredilrneyerek ahvâl ve zuhuratın 
sevk ve icabatına göre herhangi bir mahalde istimal I 
edilebilmesi içindir. Bunların idaresinde intizam te- I 
mini hususunda teemmül edilmiştir. Birinci ve ikin- j 
ci maddelerden bu maddeye nakledilen tahsisat I 
26 520 liradır. Bu tahsisatın bazı mevakide muaye- I 
nei tıbbiye veya sıhhî istinkaj: muamelesi için kifa- I 
yet etmeyeceği tahmin olunarak ayrıca (6 780) lira I 
ilâve edilmiştir. I 

Fasıl : 4 
Tahaffuzhanelerle sevahil sıhhiye idareleri masa- I 

rifatı mutadesini teşkil eden kırtasiye, tenvir ve tes- I 
hin, müteferrika maddelerinde mevcut tahsisat mera
kizi sıhhiye ve tahaffuzhaneler adediyle gılayı es'ar I 
nazarı dikkate alınarak vazedildiği cihetle aynen ka- j 

I 'bul olunmuştur. Kırtasiye maddesine altıncı faslın 
birinci maddesinde mevcut evrajkı matbua masrafı 
nakil ve ilâve edilerek 1 000 lira fazlasiyle tespit olun
muştur. 

I Merkezler ve idareler adedin nazarı dikkate alınır* 
sa 1340 bütçesinde mefruşat ve demirbaş eşya için 
mevzu 500 liranın lâşey olduğu tebarüz eder. Harbi 
umumiden beri tamir görmeyen ve herhangi bir se
beple zayi olan eşya mukaibilini temin edebilmek için 
her sene bir miktar tahsisat vaz'ı esası muvafık görül
müş, bu sene için teklif edilen 10 000 lira kabul edil' 
mistir, 

. Vasaiti nakliye tamir ve telvin tahsisatının tez
yidi, esaslı surette tamir edilemiyenlerinin bu sene 
tamir edilerek istimal ve istifade olunabilmesi için
dir. Vasaiti nakliye, bakımı ihmal edildiği takdirde 
harap olacağı cihetle idarenin teklifi musip' görül
mekle beraber geçen sene münakale suretiyle de kıs
men tamirat icra edildiği anlaşıldığından bu madde 
bir miktar noksaniyle kalbul olunmuştur. 

Fasıl : 5 
1340 bütçesinde bu.faslın unvanı (masarifi umu

miye) olarak zikredilmişti. Halbuki burada mevcut 
masarif kamilen emrazı sariye zuhurunda hali faali
yete gelecek olan tahaffuzhanelerin masarifi oldu
ğundan buna (bulaşık masarifi) namım vermek ve 
yalnız bulaşık hidematı için sarf edilecek masarifi 
bu fasılda cem etmek münasip görülmüştür. Bunun 
için 1340 bütçesinin altıncı faslındaki eczayı tıbbiye 
ve tephiriye bedeli, hastahaneler, fıkara yolcuların 
iaşe ve tedavisi masraflarıyle bulaşık gardiyan yev
miyesi bu fasla nakledilmiş, yolcu müşahade daire
lerinin tenvir ve teshini için diğer maddelerden tefrik 
suretiyle sekizinci maddenin küşadına lüzum hissolun-
muştur. 

Kısım : 3 - Fasıl : 6 
Hidematı sıhhiyenin bilcümle şubelerine şâmil 

olan üçüncü kısmın altıncı faslına . 1340 bütçesinin 
onuncu faslını teşkil eden telgraf ücuratı nakledilmiş 
ve 1340 bütçesinde unutulmuş olan (sancak ve leva
zımı) namiyle bir madde küşadı muvafık bulunmuş
tur. Bu faslın birinci maddesinden naklolunan ev
rakı matbua masrafı tenzil edilmekle beraber taljav-
vülâtı sıhhiye ile alınan tedabiri her tarafa tamim 
ve neşr edebilmek için çıkarılacak aylık mecmuanın 
tahsisatı dahili hesap edilmiştir. 

îkinci melbusat maddesi müstahdemin miktarına 
göre tezyid olunmuştur, 



Harcırah maddesi, yeniden tayin veya iktizasına 
göre istihdam edilecek memurlarla ihdas olunan bir 
müfettişlik için artırılmış ise de bir miktar tenkisi 
mümkün görülmüştür. Diğer cihetten telgraf ücreti 
ile mesaha masrafının geçen sene tecrübelerine na
zaran tenzil edildiği anlaşılmıştır. Bedeli icarda, yeni 
idarelerle iktizası takdirinde tutulacak binalar, naza
rı itibare alınmış, inşaat ve tamirat bilhassa mühim 
merkezler için düşünülmüştür. 

Hudut sıhhiyesi, bilhassa beynelmilel münakalât 
üzerinde tedabir ittihaz ettiği ve varidat cibayetiyle 
de meşgul olduğu cihetle memurlarının taltif ve tec
ziyesi bahsi şayanı itina olduğundan iane ve ikrami
ye maddesinde görülen tezayüd kabul edilmiştir. Bun
lardan başka, mevcut vasaiti nakliyenin kifayet etme
diği, hastalığın tevessü eylediği bir zamanda ücüretle 
diğer vasaitin istimali için onbirinci madde kabul 
olunmuştur. 

Fasıl : 7 
Aynen kabul edilmitşir. 

Fasıl : 8 
Hasbelicap istihdam edilecek memurin ve müs

tahdemin ücuratı faslına 25 000 lira ilâve olunmuş
tur. İlâvenin sebebi emrazı sâriye zuhur eylediği ve
ya sair sebeplerle fevkalâde tedabiri sıhhiye icap et
tiği takdirde muvakkaten memurin ve müstahdemin 
tavzifi imkânının bulunabilmesidir; Bundan başka 
lozan muahedei sulhiyesinin maddei mahsusasına 
tevfikan istihdam edilecek üç ecnebi müşaviri sıhhi
nin ücuratı da istihdamları halinde bu fasıldan tes
viye edilecektir. 

Fasıl : 9 
Memurinin gece pratikası ücreti: Geceleri vürud 

eden sefaine pratika muamelesi ifa edilmekte oldu
ğundan memurine çalıştıkları geceler için yevmiye 
hesabı ile verilmek üzere 5 000 lira teklif edilmek
tedir. 

Meclisi Âlice memurine gece mesaisi mukabilin
de ücret verilmesi esası kabul edilmemiş olmakla be
raber zaruret muvacehesinde müstesna olarak büt
çede tasrih edilmek şartiyle tecvizi mümkün görül
müştür. Encümenimiz şu sebepleri nazarı itibare ala-
nak bu tahsisatı bizzarur kabul etmiştir. 

1. Sefainin sürati seyrü seferini temin ve bil
hassa boğazlarda serbestii ve suhuleti azami dereceye 
isal için geceleri dahi, pratika verilmesi zaruridir. 

2. — Karantina nizamnamesi karantinaların tulûla 
açılıp grupla kapatılmasını tasrih etmiş olduğundan 
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I gece işleri memurların vazifesi asliyelerinden hariç 
görülmüştür. 

3. Ayrı memur istihdamı, bazı limanlarda haf
tada veya ayda ancak iki üç gece pratikası isabet 

I ettiğinden fazla masarifi dai bulunacağı teemmül 
I edilmiştir. Memurlar aynı zamanda mükeffel ve va

ridat tahsili ile de meşgul olduklarından başkaca me-
I mur istjhdamı bu cihetten de mahzurludur. 
I 4. — Gece pratikaları malûm ve muayyen bu-
I lunduğundan sarfiyatta israf ihtimali mevcut değil

dir. 

Fasıl : 10 
I Mazuliyet Kanununa tevfikan mazuliyete alınan 
I memurların maaşlarını tesviye edebilmek üzere bir 
I fasıl küşadı ile 800 lira tahsisat konulmuştur. İlk 
I sene olduğu için bu tahsisatın tamamen sarf edileme-
I mesi muhtemeldir. 

Fasıl : 11 
I Hudut ve Sevahil Sıhhiye müdüriyetinin devrei he-
I sabiyesi Şubat sonunda nihayetlenip ayrıca devrei 
I mütemmimesi bulunmadığından senei sabıka düyu-
I nunun tahakkuk ettirilebilmesi için bu fasla lüzum 
I görülmüştür. Senesi geçtikten sonra vuku bulan işar-
I la bilhassa mülhakatın düyun havalesine ihtiyacı ol-
I düğü 1340 senesi zarfında anlaşılmıştır. 
I Lüzum görüldüğü takdirde iştira veya imal etti-
I rilecek vesaiti münakale esmanıdır. 

I Fasıllarla kabul olunan masarifin yekûnu 440 243 
I liraya baliğ olmuştur. Bütçede görülen tahsisatın mü-
I him kısmı indeliktiza sarf edilmek üzere ihtiyaten 
I konulmuştur. 
I Müdüriyet esbabı mucibesinde bütçeden mümkün 
I olduğu kadar tasarruf icrasına sayugayret edeceğini 
I Yenikapı, Bartın, Edremit, İmroz, Ereğli, Gelibolu, 
I Bozcaada, Foça, Kuşadası, Çeşme, Alâiye gibi mua-
I melâtı az bulunan idarelerin memuriyetleri inhilâl 
I ettikçe beşer lira noksaniyle onbeşer liralık bir sımf 
I memuriyet ihdas edeceğini zikretmektedir. 

I Bütçe Kânunu 
i Geçen sene hudut sıhhiyesi Muvazene Kanunun-
I da mevcut maddelerden başka iki maddenin ilâvesi 
I teklif edilmiştir: 
I Altıncı madde, itlafı fâr ameliyesinin icap ettirdi-
I ği masrafı sefinelerin sahiplerinden istiyfa edebilmek 
I için konulmuştur. Yedinci maddeye gelince: Fevka-
I lâde istilâ zuhurunda alınacak tedabir için istihdam 
j olunacak memurlarla müstahdemlerin ücuratının tes-
I viyesi maksadını istihdaf etmektedir. 
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Encümenimiz hudut sıhhiye memurlarının, memu
rini mülkiye mazuliyet maaşları hakkındaki ahkâm
dan istifadesini temin için, sarahat iktiza ettiğine 
kani olarak, dokuzuncu maddeyi ilâve eylemiştir. 

Tasfiye muamelesi 1339 senesinden evvele raci 
olduğundan, muamelâta esas olmak üzere bu tarihin 
maddeye dercini muvafık bulmuştur. Diğer madde
lerde şeklî tadilât vuku bulmuş olmakla beraber 1340 
meyaddının aynı olduğu için ayrıca tafsiline lüzum 
görülmemiştir. Yalnız beşinci madde ile kabul olu
nan tahsisat miktarı geçen sene 40 000 lira idi. Bu 
sene itlafı kâr cihazını havi müteharrik dubalar iş
tirası ve keza yeniden açılacak tahaffuzhanelerin te
sisatı düşünülerek tahsisat miktarının artırıldığı an
laşılmıştır. idarenin varidatı kamilen kendi umuru
na hasrolunacağından, zaruret muvacehesinde ihtiyat 
akçasını istimal edebilmesi tabii bulunmuştur. 

Tadilen kabul edilen hudut ve sevahili sıhhiye mü
düriyeti bütçesi heyeti umumiyeye arz olunur. 

Muvazenei Maliye Encümeni Namına 
Mazbata Muharriri 

Gaziantep Mebusu 
Ahmet 

Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdüriyetinin 1341 senesi 
Bütçe Kanun lâyihası 

Birinci madde — Hudut ve Sevahil Sıhhiye Mü
düriyetinin 1341 senei malisi varidatı merbut (A) cet
velinde irae olunduğu veçhile 463 100 lira olarak tah
min edilmiştir. 

İkinci madde — Müdüriyeti mezkûrenin 1341 se
nei maliyesi masarifi merbut (B) cetvelinde göste
rildiği veçhile 460 243 lira olarak kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde — 22 Nisan 1340 tarihli ve 500 
numaralı kanuna tevfikan cibayet edilen rüsumu sıh
hiyenin işbu sene zarfında dahi tahsil ve sarfına 
Sıhhiye Vekili mezundur. 

Dördüncü madde — İşbu müdüriyetin (B) cet
velinde muharrer fusulün mevaddı beyninde müna

kale icrası için sıhhiye vekiline mezuniyet verilmiş
tir. 

Beşinci madde — Zuhur edecek emrazı sariyeye 
karşı hudut ve sevahilde ittihazı icapeden tedabiri 
sıhhiye masarifi ve mühim limanlarda lüzum görü
lecek itlafı fâr cihazını havi müteharrik dubalar iş
tirası için ellibin ve yeniden açılacak tahaffuzhane
lerin etüv ve bakteriyoloji tesisatı için yüzbin ki 
cem'an bin liranın müdüriyeti mezkûre fazlai vari
datından ve ihtiyat akçesinden sarfına Sıhhiye Vekili 
mezundur. 

Altıncı madde — İtlafı fâr ameliyesine tabi tu
tulan sefinelerde ameliyatı mezkûrenin icap ettirdiği 
masarifi vakıa bilhesap kaç kuruşa baliğ olursa 1912 
senesi beynelmilel Paris Sıhhiye Mukavelenamesinin 
16 ncı maddesine tevfikan eshabı sefainden istiyfa 
edilecektir. 

Yedinci madde — Fevkalâde hidematı sıhhiye 
ica'batından olarak kadro haricinde muvakkaten is
tihdamına lüzum görülen memurin ve müstahdemin 
ücuratı (B) cetvelinin sekizinci faslından tesviye edi
lecektir. 

Sekizinci madde — 1341 senesi zarfında yeni ta
haffuzhane ve sahil sıhhiye idareleri tesis ve inşaası 
masarifi için masarifi adiyenin tenzilinden sonra ha
sılattan kalacak fazladan ve ihtiyat akçesinden ikiyüz 
bin liraya kadar sarfiyat icrasına Sıhhiye Vekili me
zundur. 

Dokuzuncu madde — 1339 senesinden itibaren 
idareye intikal ve intisap eden hudut sıhhiye memur
ları 7 Ağustos 1325 tarihli memurini mülkiye mazu
liyet maaşları hakkındaki kanun ahkâmına tevfikan 
hakkı mazuliyeti haizdirler. Mazuliyet maaşları hu
dut sıhhiye bütçesinden tesviye olunur. 

Onuncu madde — İşbu kanun 1341 senesi Mar
tından itibaren meriyül icradır. 

Onbirinci madde — İşbu kanunun icrai ahkâmı
na Sıhhiye Vekili memurdur. 
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VARİDAT BÜTÇESİ (A) CETVELİ 

Nev'i varidat 

VARİDATI MUTADE 
Tonilâto rüsumu 
Şıhadetname rüsumu 
Mücellit patenta rüsumu 
Memaliki ecnebiyeden gelen yolcu rüsumu 

Birinci faslın yekûnu 

VARİDATI FEVKALÂDE 
Cezayı nakdî hasılatı 
Bulaşık rüsumu 
Sefainin mesaha resmi 
Bankalar ile hesabı cari ve depozito 
faizleri 

İkinci faslın yekûnu 

Mazuliyet tevkifatı 

Yekûnu Umumî 

1340 senesinde 
Heyeti Umumi-

yece kabul 
olunan lira 

323 758,20 
5 000 
3 000 
5 000 

336 758,20 

11 000 
27 981,72 

600 

— 

39 581,72 

— 

376 339,92 

1341 senesi için 

Hükümetçe 
tahmin olunan 

lira 

390 000 
5 200 
5 900 

— 

401 100 

11 100 
45 000 

200 

5 000 

61 200 

800 

463 100 

Muvazene 
Encümenince 

tahmin olunan 
lira 

390 000 
5 200 
5 900 

— 

401 100 

11 000 
45 000 

200 

5 000 

61 200 

800 

463 100 



Nev'i muhassasat 
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MASARİF BÜTÇESİ (B) CETVELİ 

1340 senesi 
Heyeti Umumi-

yece kabul 
olunan lira 

1341 senesi için 

Hükümetçe 
teklif olunan 

lira 

Birinci Kısım 
İdarei Merkeziye 

Maaşat 
Müdüriyet 
Şubeler 
Müstahdemini müferrika 

Birinci faslın yekûnu 

Masarifat 
Kırtasiye 
Tamir ve meremmet 
Tenvir ve teshin 
Müteferrika ve masarifi muhtelife 
Mefruşat ve demirbaş eşya 

İkinci faslın yekûnu 

Birinci Kısmın yekûnu 

İKİNCİ KISIM 
Mülhakat 
Tahaffuzhaneler 
Sevahili sıhhiye idareleri 

Muvazene 
Encümenince 
kabul olunan 

lira 

1 620 
6 540 
6 140 

12 300 

2 500 
1 000 
1 250 
750 
— 

5 500 

17 800 

52 040 
55 740 

1 800 
9 864 
3 540 

15 204 

1 000 
1 500 
1 250 
1 750 
500 

6 000 

21 204 

31 860 
41 508 

2 220 
8 460 
3 364 

14 044 

1 000 
1 500 
1 250 
1 750 
500 

6 000 

20 044 

29 460 
41 628 

(t : 102) 
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M. Ney'i muhassasat 

3 Vesaiti nakliye mürettebatı ücuratı 

Üçüncü faslın yekûnu 

MASARİFAT 
1 Kırtasiye ve evrakı matbua 
2 Tenvir ve teshin 
3 Mefruşat ve demirbaş eşya 
4 Müteferrika ve masarifi muhtelife 
5 Vasaiti nakliye tamir ve telvini 
6 Vasaiti nakliye kömür ve maiyeti mu

harrike ve levazım bedeli 

Dördüncü faslın yekûnu 

BULAŞIK MASARİFİ 
1 Alât ve vasaiti tebhiriye tamiri ve leva

zım bedeli. 
2 Tebhirhane ve hamamlar masarifi ve 

levazım bedeli. 
3 Bakteriyoloji lâboratuvarları masarifi 
4 Tebhir makineleri kömür bedeli 
5 Eczayı tıbbiye ve tebhiriye masarifi 
6 Hastahaneler masarif ve levazım bedeli 
7 Fukara yolcuların iaşe ve tedavi ve tef-

kin masarifi 
8 Tahaffuzhanelerde müşahade, yolcu 

dairelerin tenvih ve teshini 
9 Bulaşık gardiyan yevmiye ve masarifi 

Birinci faslın yekûnu 

İkinci Kısmın yekûnu 

1340 senesi 
Heyeti Umumi-

yece kabul 
olunan lira 

— 

107 780 

500 
1 500 

500 
500 

2 000 

20 000 

25 000 

1341 senesi için 

Hükümetçe 
teklif olunan 

lira 

33 300 

106 668 

1 000 
2 500 

10 500 
1 500 
7 500 

20 000 

42 500 

Muvazene 
Encümenince 
kabul olunan 

lira 

32 460 

103 548 

2 000 
2 500 

10 000 
1 500 
6 000 

20 000 

42 000 

6 500 

6 000 

3 000 

68 750 

4 750 

1 000 

2 000 
20 000 

68 750 

5 750 

15 000 
6 000 

10 000 
14 000 
8 200 

15 000 
1 000 

10 000 
10 000 
5 000 

15 000 
1 000 

10 000 
10 000 
5 000 

1 000 

2 000 
20 000 

68 750 

201 530 217 918 214 298 
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1341 senesi için 

M. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

Nev'i muhassasat 

1340 senesi 
Heyeti Umumi-

yece kabul 
olunan lira 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Masarifi Umumiye 

Mütenevvi Masarif 
Kütüp ve risaili fenniye ve kütüphane 
masarifi 
Melbusat 
Harcırah 
Sevk ve posta masarifi 
Telgraf ücuratı 
Sancak ve levazımı bedeli 
Vapurların mesaha masarifi 
Bedeli icar 
inşaat ve tamirat 
tane ve ikramiye 
Vasaiti münakale ücreti 

Altıncı faslın yekûnu 

Tahsisatı fevkalâde 
Hesbelicap istihdam edilecek 
ve müstahdemin ücuratı 
Memurinin gece pratikası ücuratı 
Mazuliyet maaşı 
Haliyeye inkilâp eden düyun 
Vasaiti münakale iştira bedeli 

Üçüncü Kısmın yekûnu 

73 844 

Hükümetçe 
teklif olunan 

lira 

Muvazene 
Encümenince 
kabul olunan 

Ura 

1 500 
2 000 
4 000 
700 

10 000 
— •. 
600 

1 500 
52 544 
1 000 

— 

2 000 
2 500 
8 000 
2 500 
2 500 
1 000 ; • 
200 

4 000 
60 000 
5 000 

—. 

1 100 
2 500 
7 000 
2 500 
2 500 
.1 000 
: 200 
3 500 
60 000 
5 000 
x; 5oo 

87 700 85 800 

memurin 

ıratı 

78 165 

5 000 
— 
— 
— 
— 

79 209 

30 000 
5 000 
800 
481 

7 500 

76 320 

30 000 
5 000 
800 
481 

7 500 

175 009 210 790 205 901 

Yekûnu Umumî 376 339 449 812 440 243 



HUDUT VE SEVAHÎLÎ SIHHÎYE 

M. Unvanı Memuriyeti 

îdarei Merkeziye Maaşatı 
Müdür 
Müfettiş 
Muavin 
Mümeyyiz 
Şuebat 

Fen Şbesi 
Müdür 
Muavin 
Mütercim 
Mümeyyiz 
Kâtip 
Kâtip 
Mühendis Mimar 

Umuru Tahririye ve Sicil Şubesi 
Müdür 
Kâtip 
Evrak Memuru 
Dosya Kâtibi 

» » 

Muhasebe Şubesi 
Müdür 
Müdür Muavini 
Mümeyyiz 
Muhasip 
Muhasip 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 

1340 

Aded 

1 

1 
1 

senesi 
kadrosu 

Beheri 
Lira L 

70 

40 
25 

1341'de Hükümetin 

Aded 

1 
1 

— 
— 

teklifi 
Beheri 
Lira 

100 
50 
— 
— 

50 
35 
30 
25 
20 

25 
15 

40 

25 
25 

15 

50 
35 
30 
25 
20 
15 
50 

35 
20 
25 
15 
10 

45 
30 
25 
25 
20 
15 
12 
10 



Veznedar 
Tahsilat ve îrsalâtı Nakdiye Memuru 
Tetkikat ve ihsaiyat Başmemuru 
Tetkik Memuru 

Levazım ve Mubayaa Şubesi 
Müdür 
Levazım ve Mübayaat Memuru 
Depo Memuru 
Kâtip 
Kâtip 
Levazım ve trsalât Memuru 

3 Müstahdemini Müteferrika. Ücuraü 
Başodacı (1) 
Muhafız (1) 
Odacı (1) 
Kapıcı 
Klâyton Cihazı Mubahhiri 

» > Taifesi 

3 1 Tahaffuzhaneler 
Birinci Sınıf 
Kavak 
Müdür (Tabip) 
Muavin > 
Kâtip ve Veznedar 
Ambar Memuru 
Mübahhir 
Hastabakıcı (1) 
Lâboratuvar Müstahzarı (1) 
Makinist Etüv Makinesinde (1) 
Ateşçi Etüv Makinesinde (1) 
Sandalcı 

(/) Ücret 



F. M. Unvanı memuriyeti 

Başgardiyan -) 
Muhafız (1) 

Tuzla 
Müdür (Tabip) 
Muavin ••»•• , 
Kâtip Veznedar 
Ambar Memuru 
Mübahhir. 
Hastabakıcı (1) 
Lâboratuvar Müstahzarı (1) 
Makinist Etüv Makinesinde (1) 
Ateşçi Etüv Makinesinde (1) 
Sandalcı 
Başmuhafız 
Muhafız (1) 
Urla, Sinop, Yumurtalık, Mersin, Tahaffuz
haneleri 
(Karayolları Tuzla Tahaffuzhanesinin ay
nıdır) 

İkinci Sınıf Tahaffuzhaneler 
Adet : 2 

Tabip 
Kâtip ve Ambar Memuru 
Mübahhir 
Makinist Etüv (Makinesinde) 
Muhafız (1) 
Sahil Sıhhiye Merkez İdareleri 

Galata Merkezi 
Tabip 

i 340 senesi 
kadrosu 

Beheri 
Aded Lira 

S5 

1 
1 
1 

3 
1 
1 
1 
1 
3 

50 
25 
20 

15 
35 
35 
70 
35 
35 

35 

8 
8 

16 
8 

16 

50 
20 
15 
70 
35 

45 

(1) Ücret 

1341'de Hükümetin 

Aded 

1 
2 

1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 

1 
2 

teklifi 
Beheri 

Lira 

40 
35 

50 
25 
20 
15 
10 
35 
35 
70 
35 

40 
35 

2 
2 
4 
2 
4 

50 
20 
15 
70 
35 

45 



Muavin Tabip 
Muhasip Veznedar 
Kâtip 

» 
Zabıtai Sıhhiye Memuru 
Klâyton Mübahhiri (1) 
Klâyton Tayfası (1) 
Muhafız (1) 

Kavak Merkezi 
Tabip 
Muhasip Veznedar 
Kâtip 

» 
* •-, • 

Zabıtai Sıhhiye Memuru 
Muhafız (1) 

Yenikapı İdaresi 
Memur 
Muhafız (İ) 
îzmit, Tekfurdaki, Mudanya, Bandırma, 
Gelibolu, imroz, Bozcaada, Edremit, Ayva
lık - Kuşadası, Foça, Çeşme, Bodrum, Fet
hiye, Antalya, Silifke, Akçaşehir, Ereğli, Bar
tın, İnebolu, Hopa, Ordu, Giresun, Alâiye 
Rize Merkezleri 
(Kadroları Yenikapı İdare kadrosunun 
aynıdır) 

Çanakkale Merkezi 
Tabip v 
Muhasip Veznedar 

(1) Ücret 



M. Unvanı Memuriyeti 

Kâtip 
Kâtip 
Zabıtai Sıhhiye Memuru 
Muhafız (1) 

îzmir Merkezi 
Tabip 
Muhasip Veznedar 
Kâtip 
Muhafız (1) 

Mersin Merkezi 
Tabip 
Tabip Veznedar 
Kâtip 
Muhafız (1) """"• 
Zonguldak, Sinop, Samsun, Trabzon Merkez
leri (Mersin Merkezi kadrosunun aynıdır) 

Muhtelif Limanlar : Adet : 5 
Memur 
Muhafız 

Sahil Sıhhiye Muhafaza Memurluğu 
Muhafaza Memuru 
tstimbot Kaptanları (1) 

» Makinistleri (1) 
> Ateşçisi (î) 
> > (1) 

1340 senesi 
kadrosu 

Aded 

1 
— 

2 
2 

1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 

• 2 

— 
— 

;.- __ 
4 
4 
8 

— 

Beheri 
Lira 

15 
— 
15 
35 

45 
20 
15 
35 

40 
20 
15 
35 

— 
— 

— 
80 
70 
35 
— 

(1) Ücret 

1341'de Hükümetin 
teklifi 

Aded 

1 
—. 

2 
2 

1 
1 
1 
2 

1 
I 
1 
2 

Beheri 
Lira 

15 
— 
15 
35 

45 
20 
15 
35 

40 
20 
15 
35 

5 
5 

12 
3 
3 
3 
3 

20 
35 

12 
80 
70 
40 
35 



» Tayfa (1) 8 
Motorbot Şoförü (1) 3 

» Dümencisi (1) 3 
Motorbot Tayfası (I) 3 
Kamyonet Şoförü — 
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TAHLİSİYE İDARESİ 





Büyük Millet Meclisi 
Riyaseti Celilesine 

Karadeniz Boğazı tahlisiye idaresinin 1341 senesi 
varidat ve masarifatına dair Ticaret Vekâleti Celile-
since tanzim olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
19 . 2 . 1341 tarihli içtimaında ledettezekkür Meclisi 
Âliye arzı takarrür eden Bütçe Kanunu ile merbutu 
müfredatlı izahname leffen takdim kılınmıştır. Muk-
tezasının ifa ve neticesinin imhasına müsade buyurul-
masını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Karadeniz Boğazı haricinde Anadolu Fenerinden 
Şile'ye ve Rumeli Fenerinden Darboğaza kadar olan 
tahminen elli millik bir sahada icrayı faaliye etmek
te bulunan Tahlisiye İdaresinin 1341 senesine mahsus 
Bütçe Kanunu ile varidat ve maaş ve masarifatmı 
mübeyym tanzim kılınan bütçe bu bapta yapılan bir 
kıt'a müfredatlı izahname ile maan ve leffen arz ve 
takdim kılınmıştır. Tahlisiye İdaresi boğazdan mürur 
eden sefain ve merakibin boğaz haricinde bulunan 
fener dubası ve mevakideki top ve sis işaretleriyle 
selâmeti seyir ve hareketini temin etmek ve aynı za
manda fırtına vesaire dolayısıyle kazaya mâruz olup, 
istimdat eden ve sevahildeki tahlisiye nöbethanele-
rinden görülen gemiler mürettebat ve yolcularının 
hayatlarını tahlisiye sandalları ve sahilden atılan ro
ket ile kurtarmak maksadı insaniyetkâranesiyle 1869 
senesinde Hükümetçe teessüs etmiş Türk müessesesidir 
ve bu zamana kadar müstakil bütçe ile idare edilmiş
tir. İdarenin varidatı ilk teessüsünde Karadeniz Bo
ğazından mürur eden sefain ve merakibin beher rü
sum tonilatosundan tahlisiye resmi namiyle alınan 
onbeşer para iken bunun masarife ademi kifayesine 
mebni resmî mezkûr Şubat 1871 tarihi milâdisinde 
yirmi paraya iblâğ olunmuş ve bilâhare bazı tadilât 
geçirmekle beraber en sonra 1324 senesi Temmuzu 
iptidasından itibaren sekizyüz tonilatoya kadar olan 
sefain ve merakipten oniki para ve ondan yukarısı için 
altı para alınması kararlaştırılan resmin bu suretle is-
tiyfasına devam olunmuştur, öteden beri umuru ma
liyesini murakabe eden ecnebilerin harbi umuminin 
infilâkıyle işten uzaklaşmaları üzerine tarafımızdan 
idare edilen müessese gene mütareke hesabiyle bunla
rın yedi gasbına geçmiş ve bu ecnebi mürakiplerin 
karariyle tahlisiye rüsumu yüz paraya iblâğ edilmiş ve 
halen bu suretle istiyfa edilmekte bulunmuştur. 

İmdi müessesenin mezkûr Bütçe Kanununun bi
rinci maddesi mucibince mülhak bir bütçe ile idaresi 

öteden beri devam edegeldiği tarz ve şekli idareden 
başka bir şey olmadığından bunun böylece devamı
nın temini için esbabı mucibe dermeyanı müstağnii 
izahtır. Bu zamana kadar hazineye bâr olmıyarak 
kendi hasılatı ile idare olunan işbu müessesenin bun
dan sonra da Avrupadaki emsaline makis bir surette 
idaresinin temini emniyesi iledir ki: Memurin ve müs
tahdeminin terfihi ile idare nevakısının ikmaline ve 
harbi umumide ve mütareke senelerinde fevkalâde 
harap olan ebniye ve emakinin imarına ve can san
dallarının ihyasına ve fener dubalarının tecdit ve tami
rine kâfi olmıyan ve halen beher rüsum tonilâtosu 
için yüz para olarak alınagelen tahlisiyle resmi dör
düncü bapta da izahı olunduğu veçhile beş kuruşa 
iblâğ edilmiştir. Esasen boğazdan mürur eden sefainin 
idareden gördükleri faydaya nazaran tahammül et
tikleri bir külfet lâşey mesabesinde ve bu sefainde 
mahdut olduğundan bu tezyit ile mükellefine büyük 
bir şey tahmil edilmiş olmıyacaktır. 

Karadenizin fırtınalarla malâmâl olan yalçın 
boğaz sahillerinde senelerden beri kazazede sefain ve 
merakipten kurtarılan binlerce hayata bedel sefa-
inden esasen cibayet edilen bu rüsum az ve bu mü
esseseyi yaşatacak mertebede değildi. İdarei maliyesi 
ecnebilerin murakabesi altında iken her sene arttırıl
mak suretiyle teraküm eden ve miktarı seksendört-
bin siterline baliğ olan işbu paradan bazı esham ve 
tahvilât alınarak Londra Osmanlı Banka şubesine 
yatırılmış. Bu esham bedelâtının bugün tutarı ne ol
duğu meçhul ise de her halde nısfına karip bir mikta
rının mevcut bulunduğu zannolunmakta bulunmuştur. 
Mütareke devrelerinde İngiliz liman riyaseti tarafın
dan bu paralardan alınarak bazı masarifat yapıldığı 
meşhud olmuştur. Her halde bugün bile miktarı mühim 
bir yekûna baliğ olduğu tahmin olunan mezkûr pa
ralardan bilâhare mahsubu icra edilmek üzere harbi 
umumide boğazların kapanmasından idare varidatının 
sekteye uğraması hasabiyle mülga Meclisi Vükelâ ka
rariyle mülga Maliye Nezaretinden idareye yüzsek-
senbin beşyüzelli lira ondokuz kuruş yirmibeş para 
verilmiştir. 

Mezkûr bankada müdahhar olup, -idareye ait bu
lunan işbu servete gelince: İstirdat olunduğu takdirde 
maliyeye olan değinin mahsubuyle mütebakisinin ida
reye ait bulunması ve bununla tahlisiye mıntıkasının 
tevsii veyahut Karadeniz Ereğlisİ gibi daima her ka
zazedelerin eksik olmadığı manatıka teşmili mümkün 
olacaktır. Bu * sebepten kanunun beşinci maddesi bu 
suretle tahrir edilmiştir. Birinci Maddedeki açığın va-
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ridatı umumiyeden kapatılması keyfiyetine gelince, I 
bu açık harbi umumide olduğu misillû ya varidatın 
birdenbire kesilmesi veyahut bazı ahvali fevkalâde i 
hasabıyle boğazlardan mürur eden sefainin eksilmesi 
yüzünden tahmin edilen varidatın hâsıl olamamasiyle 
zuhur edecektir ki, idarenin hayat ve idamesi için ne I 
büyük bir darbe olacağı varestei izah bulunan bu I 
halin önüne geçilmek için birinci madde olveçhile ya
zılmış ve bu husus mavekaa pek mutabık bulunmuş- j 
tur. 

Bugünkü idarenin vaziyeti umumiyesi ise elham-
dülallah ecnebi müdahalesi bertaraf edildiği gibi ec
nebi müstahdemini dahi birer birer çıkarılmış ve bu [ 
müessese bugün bütün Türklerin elinde olup, sabıkı I 
misilli vazifesine devam etmekte bulunmuştur. Bu I 
suretle bütçenin varidat faslına 1341 senesi için beş I 
kuruştan tahmin edilen yüzdoksanbirbin ikiyüzseksen- i 
sekiz lira sekiz kuruş vaz edilmiştir. I 

Maaşat ve masarifat kısmı ise senei sabıka büt- I 
çesine nisbetle elli yedi bin beş yüz seksen lira yetmiş I 
bir kuruş fazladır. Fakat fazlai mezkûre müstahdemin I 
kadrosunun ikmali için yeniden alınacak hademe I 
maaşatı ile kısmen memurin ve müstahdeminin terfi- I 
hine ve kısmen elyevm icra edilegelmekte olan mu- I 
amelâtı tahlisiyenin sureti mükemmelede icrası için I 
vasaiti nıevcudenin ve emakinin tamir ve İslahına I 
karşılık olduğu cihetle istiksar buyurulmıyacağı şüp- I 
hesizdir. I 

Evvelen memurin ve müstahdeminin maaşları t 
tezyid edilmiştir. Bunun esbabı aşikârdır. Çünkü tah- I 
lisiye mevkii kura ve kasabattan uzak mahaller de I 
ve dağ tepelerinde ve fener dubası dahi boğazdan I 
takriben ondört mil buud mesafede bulunmakla I 
müstahdemin temini maişetleri için pek çok müşkü- | 
lata duçar olmakla beraber şehir ve kasabalarda alın- I 
ması mümkün olan fiyatlarla ekmek ve erzakını te- I 
darik edememektedir. Binaenaleyh işbu müstahdemi- I 
nin maişeti hususu memurini saire ile kabili kıyas I 
değildir. Bu fedakâr insanların ifa ettikleri hidemat I 
pek ağır ve mesakaver olup, vazifei asliyeleri de can I 
kurtarmak gibi insaniyete hadim bir husustur. I 

Tahlisiye müstahdemini vazifei asliyelerinden I 
mada harbi umumi ve mütareke senelerinde vatanî I 
pek mühim hidemat ifa etmişler ve icabında gene ic- I 
raya hazır bulunmuşlardır. Bunlar memleketin öz I 
Türk evlâtlarından bilhassa karadenizin yalı ve ge- I 
mici uşaklarındandır. Yarım asra karip ecnebi ta- I 
lim ve tedrisi bunları vazifelerinde pek rasih ve I 
kifayetli yapmıştır. İ 

Boğazlar mukavelenamesiyle nazik bir safaya 
giren boğazın bu elli millik sahasında bilâperva ama-
dei hizmet bulunan bu fedakâr insanları hiç bir zaman 
kendilerini iktar edebilecek bir halde bulunmayan 
hali hazır maaşlarıyle bırakmak doğru olmadığından 
bunların her halde idarei maişetlerini temin edebilecek 
bir raddeye iblâğı elzem görülen maaşları bütçeye 
haddi kifayede vaz ve terkim olunmuş ve sahil me
murini de fener dubası kaptanlarına ve bilûmum müs
tahdemine mukannen olan melbusat da kablel harp itâ 
olunduğu veçhile dahili hesap edilmiştir. 

Saniyen, idarei tahlisiyenin en mühim vasaitin-
den olan cankurtaran sandallarından üç adedi muh
tacı tamir olmakla bunların tamir ve ıslâhı ve beş 
reis roket beygirinin mubayaası ve mevaki beynin
deki münakalât vesaireyi teshil ve temin etmek mak-
sadiyle altı adet sandalın müceddeden inşa ve imali 
ve telefon hattı için muktazi malzeme ile mevaki nö
bet mahallerine onbeş adet dürbün ve işaret fener 
dubasına lüzumu olan eşya alınmak üzere tamirat ve 
masarifatı müteferrika vesaire ile masarifi gayri mel
huza için yedi, sekiz, dokuz, on ve onbirinci madde
lere otuzbeşbin yetmişbeş lira vaz kılınmıştır. 

Şu halde memleketimizde Avrupadaki emsaline 
kıyas olunabilecek derecede bir intizamı tam daire
sinde senelerden beri ifayı vazife ile binlerce can ve 
malı kurtaran işbu müessesenin atiyen de aynı yolda 
kema-hiye-hakkıhâ devamı intizam ve bekası için rü
sumu tahlisiyenin beş kuruşa iblâğı hakkındaki tekli
fin kabulü vacibattan görülmüş ve işbu bütçe bu esas 
dairesinde bittanzim takdim kılınmıştır efendim. 

Karadeniz Boğazı tahlisiye idaresinin 1341 senesi 
Bütçe Kanunu 

Birinci Madde — Tahlisiye İdaresi mülhak bütçe 
ile idare olunur. 

İkinci Madde — Tahlisiye İdaresi Ticaret Vekâ
leti tarafından tayin edilen dört âza ile müdürü umu
miden müteşekkil bir Meclisi İdare tarafından idare 
olunur. Meclisi İdare içlerinden birini reis intihap 
eder. 

Üçüncü Madde — Tahlisiye İdaresinin varidatı 
merbut ı«A» cetvelinde muharrer olduğu veçhile yüz
doksanbirbin ikiyüzseksensekiz lira sekiz kuruş tah
min edilmiştir. 

Dördüncü Madde — İdarei mezkûrenin 1341 
senei maliyesi masarifi umumiyesi merbut «B» cet
velinde yazıldığı veçhile yüzdoksanbirbin ikiyüzseksen 
sekiz lira sekiz kuruş tahsis edilmiştir. 
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Beşinci Madde — Rüsumu tahlisiye karadeniz 

boğazından mürur eden bilumum sefain ve merakibi 
bahriyenin beher rüsum tonilatosundan beş kuruş he
sabiyle istiyfa olunur. Beş tonilatoya kadar olan me
rakibi sagire işbu resimden müstesnadır. 

Altıncı Madde — idarenin Londra Osmanlı Ban
kasında bulunan esham ve tahvilât bedelâtı müesse-
satın tamiratına karşılık olarak idarece temniye edile
cektir. 

Yedinci Madde — Aynı faslın mevadr beyninde 
münakale icrasına Meclisi tdare mezundur. 

Sekizinci Madde — Tahlisiye İdaresi müstahde-
mininden temettüğ vergisi istiyfa edilmez. Şimdiye 
kadar müterakim zimmetleri de affedilmiştir. 

Dokuzuncu Madde — İşbu kanun 1 mart 1341 
tarihinden itibaren mer'iyül icradır. 

Onuncu Madde — İşbu kanunun icrasına Ticaret 
Vekili memurdur. 19 . 2 . 1341 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili 

Ali Fethi 
Dahiliye Vekili 
Mehmet Cemil 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik 
Nafıa Vekili 

Feyzi 
Ticaret Vekili 

Ali Cenanı 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Bahriye Vekili 
ihsan 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maarif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 

Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekili 

Hastadır. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Heyeti Vekileden 1556 numara ve 19 . 2 . 1341 

tarihiyle mevrut tahlisiye idaresi bütçe kanunu encü-
menimizce tetkik ve mütalâa olundu. 

Ticaret Vekâletine merbut olarak ifayı vazife 
eden tahlisiye idaresi Vekâleti mezkûrenin merbut 
esbabı mucibe lâyihasından da anlaşılacağı veçhile Ka
radeniz Boğazı haricinde Anadolu fenerinden şile'ye 
ve Rumeli Fenerinden Darboğaza kadar tahminen 
elli millik bir sahada icrayı faaliyet etmekte olup, bo 
gazdan mürur eden sefain ve merakibin boğaz hari
cindeki fener dubas ve diğer mevakideki top ve sis 
işaretleriyle selâmeti seyir ve hareketlerini temin et
mek ve fırtına zuhurunda kazaya maruz kalacak ge
milerin mürettebat ve yolcularını kurtarmak maksadı 

insanıyetkâranesiyle 1869 senei milâdiyesinde ve bey
nelmilel mahiyette teessüs etmiş bir müessesedir. Va
ridatı, Karadeniz boğazından karadenize çıkacak be? 
tonilatondan fazla sefainden alınmakta olan rüsum
dan hasıl olup, beher tonilato için yüz para resim 
alınmaktadır. 

Tarihi teessüssünden harbi umumi ilânına kadar 
büyük devletlerin ataşe nevallerinden mürekkep bir 
Meclisi idare tarafından fahriyen idare edilmiş olan 
işbu müessese harbi umuminin ilânı üzerine hüküme
ti osmaniye tarafından tamamen vaziyed edilerek ida
reye başlanmış ve mütarekenin ilânıyle tekrar idarei 
ecnebiyeye intikâl etmiştir. Elhaletühazihi işbu idare
ye izafeten istanbul'daki italyan ateşe nevali tahlisi
ye müdürüyeti umumiyesinin umur ve muamelâtı 
maliyesinin teşekkülü kanunisi meclisi âlice tasdik 
edildiği anda idarenin bütün umur ve muamelâtı her 
türlü mürakabei ecnebiyeden azade bir surette tahlisi
ye müdürüyeti umumiyesi tarafından tedvir ve tem-
şiyet edilecektir. 

idarei maliyesi ecnebilerin murakabesi altında iken, 
her sene arttırılmak suretiyle teraküm eden ve mik
tarı 84 000 sterline baliğ olan paradan bazı esham ve 
takvilât alınarak tedvinine Osmanlı Bank Şubesine ya
tırılmıştır. 

Bugünkü kambiyo farkına nazaran 900 000 Türk 
lirasına baliğ olan işbu paranın Türkiye Hüküme
tince ve tahlisiye Müdüriyeti Umumiyesinin teşek
külü kanunisi Meclisi Âlice tasdik edildikten sonra 
tamamen tesellüm edilebileceği idarei ecnebiye na
mına müessesenin umuru maliyesini murakabeye 
memur bulunan italyan ateşe nevalinin istanbul'da
ki tahlisiye idaremize vukubulmuş olan ifadei tahri-
riyesinden anlaşılmıştır. Binaenaleyh Encümenimiz 
bu paranın biran evvel tesellümü ile müessesenin me
murin maaşından mütevellit zimmetini "tasfiye etme
si ve mütebaki kalacak miktar ile idarenin muhtacı 
tamir bulunan bazı mebaninin, alât ve edevatı tah
lisiyesinin tamirini temin etmesi temennisini şayanı 
arz görmekteyiz. 

Tahlisiye idaresinin 1341 senesi varidatı hükü
metçe beher rüsum tonilatodan beş kuruş tahlisiye 
resmi alınmak suretiyle 191 288 lira tahmin edil
mekte ve masarif maaşatı ise 191 288 lira olarak tes
pit edilmektedir. 1341 senesi varidatı, 1340 senesi 
varidatına nispetle beher tonilatodan beş kuruş re
sim alınacağına nazaran 57 580 lira fazla olup, işbu 
fazlai varidat fasıllarda izah edileceği üzere müb-
rem ve zarurî masarifata hasr ve tahsis edilmiştir 



32 — 
Fasıl : 1 — Maaşat 

Müdürü Umumî sivil memur addıyle maaşı 
7 500 kuruşa iblâğ edilmiş ve şimdiye kadar maaş
la istihdam edilen odacılara sayır devairi devlette 
olduğu gibi 30 lira ücreti maktua itası tensip ve bi
naenaleyh faslın yekûnu umumisi 30 809 lira olarak 
tadilen kabul edilmiştir. 

Fasıl : 2 — Masarifat 
Faslın sekizinci masarifi muhtelife maddesine tel

siz telgrafı cihazı mubayaa edilmek üzere 300 lira 
zam icrası kabul ve masarifi gayrı melhuza namıyle 
hükümetçe vaz edilen 2 000 lira tay ve kezalİk ec
nebi işgali zamanında maaşlarını alamamış olan me
murin, müstahdemin ve mütekaidinin bir senelik 
mütedahil maaşlarına mahsuben mevzu bulunan 
13 342 lira tayyedilerek işbu maaşatı mütedahilenin 
merbut Bütçe Kanununun dördüncü maddesindeki 
ahkâm ile hal ve tesviyesi tensip edilmiştir. Binaen
aleyh faslın yekûnu umumisi 60 120 lira olarak ka
bul edilmiştir. 

Fasıl : 3 — Memurin ve Mütekainin 
tahsisatı fevkalâdeleri 

işbu fasıl 85 366 lira olarak kabul edilmiştir. 

Fasıl : 4 — Telgraf ücuratı 
Hükümetçe bin lira teklif edilen işbu fasıl ber-

mucibi teklif aynen kabul edilmiştir. 

Fasıl : 5 — Sinini Sabıka Düyunu 
Sinini sabıka düyunu merbut Bütçe Kanununun 

dördüncü maddesindeki ahkâm ile hâl ve tesviye edi
leceğinden işbu fasla bir güna tahsisat vaz olunama
mıştır. 

Mevadı Kanuniye lâyihasına gelince : Birinci ve 
ikinci maddeler ahkâmı tahlisiye Meclisi idaresinin 
vazife ve salâhiyetine ait bulunduğundan işbu salâ-
hiyatın ayrıca bir kanun lâyihası ile Heyeti Umu-
miyeye arzı tensip edilmesine mebni lâyihadan tay-
yedilmiştir. 

Üçüncü madde ahkâmı birinci maddeye alınarak 
aynen kabul ve dördüncü madde ikinci maddemiz
de tespit edilmiştir. 

Beşinci madde üçüncü maddemizdeki ahkâm 
dairesinde ve altıncı madde ahkâmı dördüncü mad

demizdeki eşkâl ile tadilen ve tesvian tespit edilmiş
tir. 

Yedinci madde ahkâmı Meclisi idarenin salâhi
yetine dair olan lâyihada nazarı dikkate alınmakla 
tay ve sekizinci madde beşinci maddelerde tevsian 
ve tadilen tespit edilmiştir. Dokuzuncu ve onuncu 
maddeler ahkâmı altıncı ve yedinci maddelerimiz
de aynen nazarı dikkate alınmıştır. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Namına 
Giresun 
Kâzım 

Karadeniz Boğazı Tahlisiye idaresinin 1341 Senesi 
Bütçe Kanunu 

Birinci Madde — Tahlisiye idaresinin varidatı 
merbut (A) cetvelinde muharrer olduğu veçhile 
191 288 lira 8 kuruş tahmin edilmiştir. 

ikinci Madde — Idarei mezkûrenin 1341 senei 
maliyesi masarifi merbut (B) cetvelinde yazıldığı 
veçhile 168 296 Ura 84 kuruş olarak tahsis edilmiş
tir. 

Üçüncü Madde — Rüsumu tahlisiye bilûmum 
sefain ve merakibi bahriyenin beher rüsum tonila
tosundan beş kuruş hesabı ile yalnız boğazdan Ka-
radenize çıkarken istiyfa olunur. Beş tonilatoya ka
dar olan merakibi sagıre işbu resimden müstesnadır. 

Dördüncü Madde — idarenin Osmanlı Banka
sında bulunan esham ve tahvilâtı bedelâtından mües-
sesatın tasfiyei hesabatı neticesinde tahakkuk ede
cek düyunu sinini sabıka düyunu namıyle tahsilât-
sız olarak küşad olunan fasla vaz olunarak tesviye 
edilecek ve bakiyesi ihtiyat akçesi olarak idarece 
tenmiye edilecektir. 

Beşinci Madde — Tahüsiye Vazaifinde bilfiil 
hizmet eden efrat ve çavuşlardan temettüğ vergisi 
istiyfa edilmez. Elyevm müstahdem efrat ve çavuş
larının temettüğ vergisinden müterakim zimmetleri 
affedilmiştir. 

Altıncı Madde — işbu kanun 1, Mart 1341 tari
hinden muteberdir. 

Yedinci Madde — işbu kanunun icrasına Tica
ret Vekili memurdur. 



VARÎDAT BÜTÇESİ (A) CETVMLÎ 

1341 senesi için 

Hükümetçe tahmin Muvazene Encümenince 
olunan tahmin olunan 

Nev*i varidat Lira Lira 

1 Karadeniz Boğazından mürur eden se-
fain ve merakipten beher rüsum tonası 
beş kuruş hesabiyle tahmin kılman rü
sumu tahlisiye 188 797,60 188 797,60 

2 Memurin, Müstahdemin ve mütekai
din maaşatından tevkif olunan aidatı 
tekaüdiye. 2 490,4$ 2 490,48 

Yekûn 121 28»,ÖS 191 288,08 

(t : 102) 
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MASA^tF B Ü T Ç E S I <B) C E T V E L ! 

Nev'i muhassasat 

Maaşat 
1 Tahlisiye idaresi müdiri umumisi 
2 Merkez memurin ve ketebe ve hademe 

maaşı 
3 Anadolu Ciheti memurin ve müstahdemin 

maaşı 
4 Rumeli Ciheti memurin, ve müstahdemin 

maaşı 
5 Fener dubası kaptan ve tayfası maaşı 
6 Mütekaidinin maaşı 

Birinci Faslın Yekûnu 

Masarifat 
1 Fener duba kaptan ve kaptan muavinle-

riyle tayfasının tayin bedelâtı 
2 Sevahil müdür ve muallim, tabib, cerrah ve 

postabaşılarının hayvan yem bedelâtı ile 
roket beygirlerinin arpa, saman ve çayır 
esmanı 

3 Fener, duba kaptan ve kaptan muavinle-
riyle sevahil muallim ve postabaşılarının 
sayfiye ve şitaiye elbise bedelâtı 

4 Fener, duba tayf asiyle sahil müstahdemi-
ninin sayfiye ve şitaiye melbusat esmanı 

5 Tenvirat ve mahrukat esmanı 
6 Bedeli icar 
7 Tamirat ve inşaat 
8 Masarifi muhtelife 

Masarifi gayrı melhuza 
9 Meclisi idare ücuratı içtimaiyesi 

10 Hitedamatı fevkalâde ve fedakâraneleri 
görülen efrat ve çavuşlara verilecek mü
kâfatı nakdiye. 

1341 senesi için 

1340 senesi 
Muhassesatı 

lira 

900 

2 011,20 

6 378 

6 930 
2 586,48 
2 995,64 

21 801,32 

Hükümetçe teklif 
olunan 

lira 

600 

2 220 

10 206 

11 448 
3 198 
2 567,23 

30 239,23 

Muvazene 
Encümenince 
kabul olunan 

lira 

900 

2 490 

10 206 

11 448 
3 198 
2 567,23 

30 809,23 

4 768 

1 681,84 

10 

5 172 

3 736 

320 

5 172 

3 736 

320 

3 182 
2 941,25 
1 922 

— ' 
17 500 
2 500 

— 

12 379,50 
3 858,20 
1 280 

17 000 
13 625 
2 000 
1 200 

12 379,50 
3 858,20 
1 280 

17 000 
13 625 

— 
1 200 

1 500 1 250 1 250 



- 35 — 

1341 senesi için 

M. Nev'i muha&sasat 

1340 senesi 
Heyeti Umumi-

yece kabul 
olunan lira 

Muvazene 
Hükümetçe Encümenince 

teklif olunan kabul olunan 
lira lira 

Ecnebilerin işgali zamanında maaşlarını 
alamayan memurin, müstahdemin ve mü
tekaidinin mütedahil maaşlarına mah
suben verilmek üzere tahsis kılınan 13 342,24 

İkinci Faslın Yekûnu 

Memurin ve mütekaidinin tahsisatı fev
kaladeleri 
Telgraf ücuratı 
Sinini sabıka düyunu 

Yekûnu Umumi 

46 101,09 

75 804,96 

143 707,37 

65 162,94 

85 885,91 

181 288,84 

60 120,70 

85 366,91 

168 296,84 



TAHLİSİYE İDARESİ 
1340 senesi 

kadrosu 

Unvanı memuriyeti Aded 

Müdürü Umumi 1 
Merkez Memurin ve Ketebe ve Hademe maaşı 
Muhasebe Müdürü 1 
Hesap Kâtibi 1 
Rüsumu Tahlisiye Kâtibi 1 
Muharrerat Kâtibi 1 
Muamelât Kâtibi 1 
Kavak Ambar Memuru 1 
Odacı 1 
Tercüman 1 
Kâtip 1 
Anadolu Ciheti Memurin ve Müstahdemin 
maaşatı 
Müdür 1 
Muallim 1 
Tabip 1 
Cerrah 1 
Kâtip ve Ambar Memuru 1 
Telefon Memuru 1 
Tamirat ve İnşaat Memuru — 
Postabaşı 1 
Sandal Çavuşu 2 
Sandal Birinci Reisi 2 
Sandal İkinci Reisi 2 
Sandal Tayfası 24 
Roket Çavuşu 5 
Roket Onbaşısı 4 

Beheri 
Lira 

75 

50 
30 
30 
22,5 
10 
7,5 
6 
5,60 
6 

20 
15 
15 
12 
9 
9 

— 
10 
9 
7 
6,5 
6 
7,5 
6,25 

1341 'de Hükümetin 

Aded 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

teklifi 
Beheri 
Lira 

50 

50 
35 
35 
27,5 
20 
10 
7.5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 

24 
5 
4 

40 
25 
30 
20 
13 
12 
17,5 
15 
12,5 
10 
9,5 
8 

11 
9 



Topçu Onbaşısı 1 
Roket ve Topçu Efradı 24 
Hastane Efradı 2 
Telefon Efradı 2 
Sermarangoz 1 
Nakkaş 1 
Demirci 1 

4 Rumeli Ciheti Memurin ve Müstahdemin 
Maaşatr 
Müdür 1 
Muallim 1 
Tabip 1 
Cerrah 1 
Kâtip ve Ambar Memuru 1 
Sayran Düdüğü Sermakinisti 1 
Postabaşı 1 
Sandal Çavuşu 2 
Sandal Birinci Reisi 2 
Sandal İkinci Reisi 2 
Sandal Tayfası 24 
Roket Çavuşu 6 
Roket Onbaşısı 6 
Roket Efradı 30 

Sayran Düdüğü Birinci Efradı 1 
Sayran Düdüğü İkinci Efradı 1 
Sayran Düdüğü Üçüncü Efradı İ 
Hastahane 2 
Telefon Efradı 2 
Marangoz Efradı 1! 
Nakkaş Efradı 1 
Kalafatçı Efradı 1 

6,50 
5 
5 
5 
7 
6,5 
5 

1 
35 
2 
2 
1 
1 
1 

9 
7,5 
7,5 
7,5 
13 
9 
7,5 

20 
15 
15 
12 
10,5 
15 
10 
9 
7 
6,5 
6 
7.5 
6,25 
5 
7 
6,5 
6 
5 
5 
7 
6,5 
5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
26 
6 
6 
42 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
— 

40 
25 
30 
20 
15 
25 
15 
12,20 
10 
9,5 
8 
11 
9 
7,5 
10 
9 
8 
7,5 
7,5 
11 
9 
— 



M. Unvanı memuriyeti 

Fener Dubası Kaptan ve Tayfası maaşatı 
Birinci Kaptan 
İkinci Kaptan 
Birinci Kaptan Muavini 
İkinci Kaptan Muavini 
Fener Duba Güverte Lostromosu 
Fener Lostromosu 
Fener Bölük Emini 
Fener Tayfası 
Ecnebi Kaptan 

1340 senesi 
kadrosu 

Beheri 
Aded Lira 

15 

2 
2 
1 

15 
2 

9 
7 

11 
7 

16,25 

(*) Maktu 

1341'de Hükümetin 
teklifi 

Beheri 
Aded Lira 

1 
l 
1 
1 
2 
2 
1 

15 
. 

25 
20 
15 
15 
12 
10 
12,5 
9 
_ 
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Tahlisiye İdaresinin Teşkilât ve Vazaifi Hakkında 
Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Tahlisiye tdaresi, şahsiyeti hükmü-
yeyi haiz ve Ticaret Vekâletine merbut mülhak 
bütçe ile idare olunur bir müessesedir. 

Madde 2. — Mezkûr idare, Ticaret Vekâleti tara
fından tayin edilen dört aza ile müdürü umumiden 
müteşekkil bir Meclisi tdare tarafından idare olu
nur., 

Madde 3. — Meclisi idare azalarının müddeti 
hizmeti iki senedir. Her sene iptidasında tebdil olun
mak üzere reyi hafi ile aralarından birisini reis inti
hap ederler. 

Madde 4. — Meclisi İdarenin vazaifi şunlardır: 
A) Bütçe ve hesabatı seneviye ve kadroların tet

kik ve ihzarı. 
B) Her nevi mübaayat ve siparişat, mebani in

şaat ve tamiratı ve satışlar. 
C) Ticaret Vekâleti veyahut Müdürüyeti Umumi

ye tarafından havale edilen mevadın tetkiki. 
D) Miüdürü Umuminin teklifi üzerine bilûmum 

memurinin tayin ve azilleri. 
Madde 5. — Meclisi İdare azalarına beher içti

ma için Ticaret Vekâletince tensip edilecek bir üc
reti huzur verilir. 

Madde 6. — Her sene iptidasında Meclisi İdare
ce tanzim edilecek blânço Ticaret Vekâletince tasdik 
olunur. 

Madde 7. — Aynı faslın mevadı beyninde münaka
le icrası Meclisi İdarenin kararı ve Ticaret Vekâleti
nin mezuniyetiyle yapılır. 

Madde 8. -r- İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdin 

Madde 9. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ti
caret Vekili Memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Reisi Namına 

Çatalca 
Şakir 

Aza 
Sivas 

Halis Turgut 

Aza 
Mersin 
Niyazi 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
Erzurum 

Rüştü 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

»-»-<' 

(1 : 102) 




