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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat: Saat : 14,30 

REİS : İsmet Bey 

KÂTTİPLER : Şeref Bey (Dij arbekbir), Talât Bey (Çankırı) 

REİS — Efendim, celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacaktır. 
On Sekizinci İçtima 

25 Kânunuevvel 1926 Cumartesi 
Birinci Celse 

Hasan Beyin riyasetleri ile küşad edilerek zaptı 
sabık hülâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide ait 
oldukları mahallere havale olundu. 

İstanbul Mebusluklarına intihap edilen Haydar, 
Fuat ve Ziyaettin Beyler hakkında Birinci Şube maz
batası ile Eskişehir Mebusluğuna intihap edilen Ali 
Ulvi ve Kocaeli Mebusluğuna intihap edilen Ragıp 
Beyler hakkında İkinci Şube mazbatası kıraat ve 
mumaileyhimin mebuslukları kabul ve Ali Ulvi, Ra
gıp, Haydar Beylerin tahlifleri icra edildi. 

142 — 



t : 19 27 . 12 . 1926 C : 1 

Adana'nın kurtuluş bayramına bir heyeti mebu-
senin iştirak ettirilmesi hakkında Adana Belediye Ri
yasetinden mevrud tezkere okunarak azayı kiramdan 
bâkur'a 15 kişi tefrik edildi. Geçen içtimada tayini 
esami ile reye vaz edilen kanunların kabul edildiği 
tebliğ olundu. 

Ufak tefek, hatta ırza, namusa dokunan zabıta 
vak'aları kurbanlarının isimlerinin gazetelere dere 
olunmaması hakkında ne gibi tedabir ittihaz olun
duğuna dair Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Be
yin sualine Adliye Vekili Mahmut Esat Bey tarafın
dan cevap verildi. 

Müteakiben ruznameye geçilerek Mücadelei Mil-
liyeye iştirak eden ve etmeyen mensubini askeriye 

hakkındaki kanununun 7 nci madesjine müzeyyel ka
nun lâyihası ile jandarma ve hudut (kıtaatı zabitan ve 
neferatımn usulü iaşeleri hakkındaki kanun lâyihası
nın ikinci müzakereleri ikmal edild|. 

Belediye Reislerinin Avukatlık ejtmeleri caiz olup 
olmadığının tefsiri hakkındaki Adliyje Encümeni maz
batası okunarak vaki teklif üzerine Dahiliye Encü
menine ve Avukatlık ile imamlığın içtima edip et-
miyeceği hakkında Adliye Encümeni mazbatası da 
Adliye Vekâletine tevdi edildikten sonra Pazartesi 
günü içtima edilmek üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında mütalaa 
var mı efendim. (Hayır sesleri) 

Zaptı sabık hülâsası aynen kabul edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
/ . — Urfa Mebusu Saffet Beyin, Eğlence yed-

lerinden tayyare aidatı alınması hakkında teklifi ka
nunîsi (2/606) . 

(Lâyiha Encümeniiınıe) 
2. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, İlkmektep 

Muallim ve Muavinleri hakkındaki kanunun tadiline 
dair teklifi kanunîsi. (2/607) 

Lâyia Encümenine) 

Mazbatalar 
1. — Hizmeti maksureye tabi olarak vazifei as

keriyesini bilifa terhis edilmiş olan Mehmet Sürey
ya efendinin müterakim maaşatı hakkında İstida En
cümeni Mazbatası. 

REİS — Kavanini Maliye Encümenine havale 
olundu. 

2. — Türkiye Cumhuriyeti ile Arjantin Cumhuri
yeti beyninde akdolunan muhadenet muahedenamesi-
nin tasdiki hakkında 1/1019 numaralı kanun lâyiha
sı ve Hariciye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alınmıştır. 

3. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununa 
bir madde tezyili hakkındaki 1/990 numaralı kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye ve Adliye Encümenle
ri mazbataları. 

REÎS — Okunacaktır. 

Adliye Encümeni Mazbatası 
Bedeli mukassaten tesviye olunmak üzere mü

zayede suretiyle satılan emlâkin bedelinin tamamen 
tesviyesine kadar kıymetini tenkis edecek tahribattan vi
kayesi için 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu

na zeylen Maliye Vekâletinden tanzim edilen ve İc
ra Vekilleri Heyetinin 1 Ağustos 1926 tarihli içtima-
ında tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan 
kanun lâyihasiyle esbabı mucibe mazbatası sureti 
musaddakasının gönderildiğinden.. bahisle muktezası-
nın ifasına mütedair olan Başvekâljet tezkeresiyle bu 
baptaki lâyiha ve Muvazenei Maliye Encümeninin 
mazbatası Encümenimize havale buyurulmakla Mali
ye Vekili Mustafa Abdülhalik Beyefendinin hu
zuru ile tetkik ve tezekkür edildi: 

Lâyihai mezkûrenin Kanunu Medenînin mevkii 
mer'iyete vaz'ından evvel verilmiş olduğu ve Kanunu 
Medenînin teminatlı borçlara ait (j>lan faslı bu gibi 
mesailin hal ve faslına kâfi ahkânjı havi bulunduğu 
ve bundan sonra satılacak emlâki milliye metrukenin 
mezat kaimesine hukuku hazinenin temini zımnın
da icabeden şeraitin vaz'ına kanunî bir mani bulun
madığı cihetle bu lâyihanın müzakeresine mahal ol
madığına karar verilmiştir. 

Heyeti umumiyeye arz olunurK 

Adliye Encümeni Reisi Mazbjata Muharriri 
Saruhan 

Mustafa Fevzi 
Kâtip Aza 

Yozgat Antalya 
Ahmet Hamdi - Ajhmet Sakî 

Aza Aza 
Karesi Saruhan 

Osman Niyazi 
Aza Aza 

Kastamonu Kastamonu 
Hasan Fehmi Âli Nazmi 
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REİS — Adliye Encümeni mazbatasını reyi âli
lerine arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

4. — Ceza Kanununun mevkii meriyete vaz'ına 
müteallik kanunun 27 nci maddesinin tadili hakkın
da 1/1010 numaralı kanun lâyihası ve Adliye Encü
meni mazbatası. 

RElS — Ruznameye alıyoruz. 
5. — İstiklâl Madalyası Kanununun 1 nci mad

desini muaddil kanunun 2 nci maddesinin tefsiri hak
kında 3/830 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve Müda-
faai Milliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alınmıştır. 

6. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Beyin, 16 
Nisan 1340 tarihli affı umumî kanunu ile zabitan 
hakkında muamelâtı tazammun eden 25 Eylül 1339 
tarihli kanunun hükümleri arasındaki taaruzun tef
siri hakkında 4/216 numaralı takriri ve tayini mua
meleye mahal olmadığına dair Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır. 

maralı teklifi kanunîsinin Sayanı müzakere olduğu
na dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Maarif ve Dahiliye Encümenlerine ha-
, vale edilmiştir. 

8. — Kocaeli Mebusu İbrahim Beyin, merakibi 
bahriyede bulundurulacak cankurtaran simitleri hak
kında 2/604 numaralı teklifi kanunîsinin şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Ticaret Encümenine havale ediyoruz. 

9. — Rize Mebusu Esat Beyin, Hopa'da Karaha-
san ve Karaali oğullarının hazineye teberru eyledik
leri arsaların kendilerine iadesi hakkında 2/504 nu
maralı teklifi kanunîsi ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

10. — Dahiliye Vekâletinin 1926 senesi bütçesin
de münakale icrası hakkında 1/1011 numaralı ka
nun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası. 

REİS — Ruznameye alınmıştır. 

/ / . — Resmi damga kanununun 9 ncu maddesi
nin 113 ncü fıkrasının tadili hakkında 1/996 numa
ralı kanun lâyihası ve Kavanini Maliye ve Muvaze
nei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

12. — Karadeniz Boğazı tahlisiye idaresinin 1927 
senesi bütçe kanunu lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 
TakorMer 

/. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, köylerdeki 
kahvehanelerin kapattırılmadı hakkında takriri. 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 

2. — Denizli Mebusu Yusuf Beyin, tediyei deyn 
eden aşar mültezimlerinden istenmekte olan reddi 
ferağ harcı hakkında takriri. 

REİS — Başvekâlete havale olundu. 

Azayı Kiram Muamelâtı 
Mezuniyet 

1. — Azayı kiramdan bazı zevatın mezuniyetleri 
hakkında Divanı Riyaset' kararı. 

REİS — Okunacaktır. 
Heyeti Umumiyeye 

Zir'de isimleri muharrer azayı kiramın hizaların
da muharrer müddetlerle mezun adleri Divanı Riya
setin 26.12.1926 tarihinde münakit 4 ncü içtimaında 

Riyasete 
Takrir sahibi 16 Nisan 1340 tarihli kanunla ilân 

kılınan affı umumînin Bursa Heyeti Mahsusası tara
fından haklarında hüküm verilen zabitan için tefsi
rini talep ediyor. Bursa Heyeti mahsusası tarafın
dan nispeti askeriyesi kesilen bir zatın daha evvel 
Meclise müracaat etmesi sebebiyle aynı kanunun 
tefsirini talep eden Cavit Paşanın teklifi gerek En
cümen ve gerek Meclis tarafından reddedilmişti. 

Binaenaleyh mezkûr takrir hakkında muameleye 
mahal kalmadığına Encümen karar verdi. 

Müdafaai Milliye Encümeni 
Reisi namına Mazbata Muharriri 

Karahisarısahip Rize 
Musa Kâzım Ekrem 

Kâtip Aza 
Malatya Siverek 

Mahmut Nedim Kadri 
Aza 

Ertuğrul 
Rasim .—• 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır ses
leri) mazbatayı reyi âlilerine arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

7. — Burdur Mebusu Hüseyin Baki Beyin, İlk-
mektep Muallim ve Muavinleri hakkındaki kanunun 
2 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 2/605 nu-
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tensip edilmiş olmakla keyfiyet Heyeti Umumiyenin 
nazarı tasvibine arz olunur efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi 
Kâzım 

Hulusi Bey (Karesi) 2 ay hastalığına binaen tabip 
raporuna müsteniden 

Halil Bey (Zonguldak) 2 ay hastalığına binaen 
tabip raporuna müsteniden. 

Yakup Kadri Bey (Mardin) 3 ay hastalığına bi
naen tabip raporuna müsteniden. 

Süleyman Sudi Bey (Beyazıt) 3 ay hastalığına bi
naen tabip raporuna müsteniden. 

Kâmil Bey (Tokat) 3 ay hastalığına binaen tabip 
raporuna müsteniden. 

Faik Bey (Ordu) 1,5 ay hastalığına binaen tabip 
raporuna müsteniden. 

Kâzım Vehbi Bey (Ergani) 1 ay hastalığına bina
en tabip raporuna müsteniden. 

Mehmet Emin Bey (Şarkikarahisar) 2 ay hastalı
ğına binaen taoip raporuna müsteniden. 

Hacim Muhittin Bey (Giresun) 2 ay hastalığına 
binaen tabip raporuna müsteniden. 

Ömer Şevki Bey (Sivas) 2 ay hastalığına binaen 
tabip raporuna müsteniden. 

Falih Rıfkı Bey (Bolu) 20 gün hastalığına (mah
sup) 

Şükrü Bey (Biga) 1 ay (ailevî mazeretine bina
en) 

Dr. Rıza Nur Bey (Sinop) 1 ay (ailevî mazeretine 
binaen) 

Mithat Bey (Aydın) 20 gün (ailevi mazeretine bi
naen) 

REİS — Efendim, Karesi Mebusu Hulusi Beye 
hastalığına binaen iki ay mezuniyet verilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın kabul etmeyenler el kal
dırsın. Kabul olunmuştur. 

Zonguldak Mebusu Halil Beye hastalığına bina
en iki ay mezuniyet verilmesini kabul edenler el kal
dırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın. Kabul olunmuş
tur. 

Mardin Mebusu Yakup Kadri Beye hastalığına 
binaen üç ay mezuniyet verilmesini kabul edenler el 
kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edil
miştir. 

Beyazıt Mebusu Süleyman Sudi Beye hastalığına 
binaen üç ay mezuniyet verilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Tokat Mebusu Kâmil Beye hastalığına binaen üç 
ay mezuniyet verilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Ordu Mebusu Faik Beye hastalığına binaen bir 
buçuk ay mezuniyet verilmesini kajbul edenler lütfen 
el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edil
miştir. 

Ergani Mebusu Kâzım Vehbi Beye hastalığına 
binaen bir ay mezuniyet verilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, ka
bul edilmiştir. 

Şarkikarahisar Mebusu Mehmet Emin Beye has
talığına binaen iki ay mezuniyet verilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsıns kabul etmeyenler el kal
dırdın, kabul edilmiştir. 

Giresun Mebusu Hacim Muhittin Beye' hastalığı
na binaen üç ay mezuniyet verilmesini kabul eden
ler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul 
edilmiştir. 

Sivas Mebusu Ömer Şevki Beye hastalığına bina
en iki ay mezuniyet verilmesini kabul edenler el kal
dırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edilmiştir. 

Bolu Mebusu Falih Rıfkı Beye hastalığına bina
en 20 gün mezuniyet verilmesini kabul edenler el -
kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edil
miştir. 

Biga Mebusu Şükrü Beyin ailevî mazeretine bi
naen bir ay mezuniyet verilmesini kabul edenler el 
kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edil
miştir. 

Sinop Mebusu Doktor Rıza Nur Beye ailevî ma
zeretine binaen bir ay mezuniyet verilmesini kabul 
edenler el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, 
kabul edilmiştir. 

Aydın Mebusu Mithat Beye ailevî mazeretine 
binaen 20 gün mezuniyet verilmesini kabul edenler 
el kaldırsın, kabul etmeyenler el kaldırsın, kabul edil
miştir. 

Tahlif 
1. — İstanbul Mebusu Ziyaettin Beyin, tahlifi 
İstanbul Mebusu Ziyaettin Beyefendinin tahlifi 

icra edilecektir. 
(Mumaileyhin Tahlifi İcra Edilmiştir) 
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3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Birinci Büyük Millet Meclisi Azasına veril
miş olan silâhların sahiplerinin vefatında vereselerine 
intikal edip etmiyeceği hakkında (3/775) numaralı 
Başvekâlet tezkeresi ve Müdafaai Milliye Encümeni 
mazbatası. (1) 

REİS — Okunacaktır. 

Riyasete 
Birinci Büyük Millet Meclisi Azalarına verilen si

lâhların vereselerine intikaline dair Encümenimizin 
vermiş olduğu karar Heyeti Umumiyede müzakere 
edilmiş, yeniden verilen takrirler ile Encümenimize 
'iade olunmuştur. 

Bu takrirleri müzakere ettik. Atideki karar veril-
di. 

Karar 
1 inci Büyük Millet Meclisi Azalarına Zafer ha

tırası olarak kararı mahsusla verilen, muayyen alâ
meti havi silâhlar mirasçılara (7 Kânununisani 1341 
tarih ve 525 numaralı) İstiklâl Madalyası kanunu 
mucibince intikal eder. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Namına 

Afyonkarahisar 
Musa Kâzım 

Kâtip 
Malatya 

Mahmut Nedim 
Aza 

Ertuğrul 
Rasim 

Mazbata Muharriri 
Rize 

Ekrem 
Aza 
Ordu 

Aza 
Siverek 
Kadri 

REİS — Mütalaa var mı efendim? 
ŞÜKRÜ KAYA BEY (Menteşe) — Efendim, Ka

nunu Medeni'de verese kelimesi kalkmıştır. Kelime 
(mirasçılar) suretinde tashih edilsin. 

REİS — «Verese» kelimesi «mirasçılar» şeklinde 
tashih suretiyle kararı kabul edenler lütfen el: kal
dırsın, Ikalbul etmeyenler el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

2. — Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydar
paşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1927 seensi bütçe 
kanunu lâyihası (1/1017) ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası. 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 

Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa Li
man re Rıhtan idaresinin 1927 Senesi Bütçe Kanun 
Lâyihası 1/1017 ve Muvazene! Maliye Encümeni 

MazJbate 

14 Kânunuevvel 1926 

(1) Evveliyatı 12 nci içtima zaptındadır. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 

6/4868 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celidesin e 
Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa 

L ;man ve Rıhtım İdaresinin 1927 senesi bütçesi hak
kında Maliye Vekâleti Ceüilesince tanzim, edilen İcra 
Vekilleri Heyetinin 12 Kânunuevvel 1926 tarihli iç-
timamda tezekkür ve Meclisi Âliye arzu tasvip olu
nan kanun lâyihasiyie esbaibı mucibe mazbatasının 
musaddak sureti lef fen takdim olunmuştur. 

Mulctezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Varidat Bütçesi Esbabı, Mucibesi 
Anadolu Demiryollarının başlıca vazifei ticariye-

si; mühim bir transit ve istihlâk merkezi olan İstan
bul'dan Avrupa mamulât ve masnuatiyle müstemle-
kât zahiresini ve babren İstanbul'a vürut eden bazı 
sahil şehirler istihsalâtını Anadolu'nun içeri mahal
lerine ve Anadolu içerlerinin ziraî, hayvani ve ham 
madenî istihsalâtını kısmen İstanbul'da istihlâk kıs
men de memleketin sahil şehirleriyle harice sevk 
edilmek üzere İstanbul'a naklinden ve Anadolu da
hili mamureleriyle İstanbul arasında yolcu münaka
lâtını yapmaktan iibaret olup Anadolu'nun ihracat 
kabiliyeti ve ithalâta (ihtiyacı ve bu ihtiyacı tedarik 
kabiliyeti ne kadar çok artar ve şehirler ne kadar 
mamur olur ve nüfûsça ne kadar tekasüf ederse mü
nakalat ve hinnetice hat varidatı o nisibette artaca
ğından varidatın tahmininde arz olunan amilleri na
zarı tetkikten geçirmek ve bilhassa merkezi Hükü
met olan ve bir vaziyeti mahsusa iktisap eden An
kara ile diğer Anadolu mamureleri arasında günden 
güne mütezayit yolcu ve eşya nakliyat cereyanı ha
dis olduğundan bu mühim amili de ihmal etmemek 
icabeder. 

Harbi umumî ve istiklâl harpleriyle teşevvüşe ve 
hatta tevakkufa duçar olup ancak 1923 senesinden 
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itibaren tekrar tesis edilebilen münakalât-, mezkûr 
senedenberi bir sene varidatiyle ondan bir sene ev
velki sene varidatı arasında umumiyet itibariyle va
sati % 15 den dun olmayacak derecede fazlalarla 
mütemadiiyen tezayüt ettiği görülmüştür. 

Hat boyunda cabeca tesis edilip ilk zamanlarda 
tabiî olarak ümit edilen netayici veremeyen ve fa
kat senini âtiye için makinalar istimali ve zer edi
len ve edilebilecek olan arazinin vüs'ati ve irva ve 
iska iç'iîn tedavıiır alınması ucuz ve külliyetli miktarda 
zahire istihsalâtı için bir zımanıkavi teşkil eden bü

yük çiftliklerin vücudu ve bunlara yenilerinin inzi
mamı, tesis edilen bazı fabrikalar mahsulâtının git
tikçe tezayüdü ve yenilerinin küşadı gkek halk ve 
gerek Hükümet tarafından başta Ankara olmak üze
re birçok yerlerde başlanılan hususî ve resmî meba-
nil, fabrika, limalathaneler ve bahusus en mühimrni 
olmak üzere demiryolları inşaatınla verilen kermî gi
bi nakliyat yekûnunu kabartacak hususa* teemmül 
olunursa 1927 senesi varidatının senini sabıka vari
datı derecesinde tezayüdüne kaviyyen ihtimal veril
mek iiktiza eder. 

1927 senesi varidatının tayinlinde işte bu umumî 
mülâhazat hâkim olmuş ve bazı esbabı hususiye 
ayrıca nazarı itibara alınmıştır. 

Yolcu 

(Son aylar varidatı tahminidir) 

Haydarpaşa - Ankara 
Aritfiye - Adapazarı 
Eskişehir - Konya 

Anadolu hatları yekûnu 
Bağdat hattı 

Umumî yekûn 

1925 senesi 
varidatı 

mütehassılası 

1 853 817 
28 704 

614 289 

1926 senesi 
varidatı 

mütehassılası 

2 236 000 
37 000 

640 000 

Tezayüt 
misıbati 

0,20 
0,28 
0,04 

1927 tezayüt 
nislbeti 

muhaımımenesi 

0,04 
0,08 
0,0Î 

\ 1927 varidat 
mıühtemellesi 

2 330 000 
40 000 

660 000 

445 114 

işbu cetvelin tetkikinden müsıteban olacağı veç
hile 1926 senesi varidatında 1925 senesininkiine 
ndsbetle Haydarpaşa - Anlkara hattında 0,20, Arifi
ye - Adapazarıoda 0,28, Eskişehir - Konya'da 0,04 
ve Bağdat hattında 0,05 tezayüt hasıl olmuştur. 

Balâda arz edHdiği gibi hat boyundaki mamu
relerin kesafetçe arıtması, yolcu katanlarının sürat, 
intizam ve rahatça günden güne tekemmül eyleme
si, Anadolu İle Suriye arasında mevcut olüıp semimi 
sabıkada ref edilemeyen seyahat müşkülâtına artık 
bir hafctoe verilebileceği ahiren idarece iştirak edi
len Badın (badım (Almanya) belnıeJrnıilel kongresinde 
Avrupa ile Amadtolü ve Suriye'nin başlıca şehirleri 

467 000 0,05 0,05 
3 030 000 
470 000 

3 500 000 

arasında doğru yolcu ve yolcu ağırlığı biletli itası 
yani İstanbul'da tevekkül için fazla vakit zıyaıma 
meydan verimiyerek ve Sirkeci ile Haydarpaşa ara
sında yolcu ağırlıklarımın doğrudan doğruya ve ken
di mıesuliyetleri altında demiryol idarelerince nakli 
temin edilerek doğru yolcu ve yolcu jağırhğı müna
kalâtınım ihdası talbüri diğerle (semptom) sürat ka-
taırlarının Ankara'ya ve Suriye şehirlerine kadar ternı-
dtidi hakkında ittihaz edilip derdesti tatıblik bulunan 
mutkarrerat gM yolcu mümafcalâtıram i tezyidine ha
dim esibalba göre 1927 semesi yolcu varidatınım cet
velde görülen nisbet dahilinde tezyidin tainmdırinde 
mübalağa edilmiş sayılmaz. 
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Haydarpaşa - Ankara 
Aritfiye - Adapazarı 
Eskişehir - Koruya 

Anadolu hatları yekûnu 
Bağdat hattı 

Unıumî yekûn 

Yolcu 

1925 senesi 
varidatı 

mütehassılası 

76 735 
1 189 

25 975 

ağırlığı 

varidatı 
1926 senesi 

mütehassılaisı 

85 900 
1 300 

29 600 

Tezayüıt 

nisbeti 

0,12 
0,12 
0,14 

20 000 

nisbeti 1927 varidat 
1927 tezayüt 

muıharnimıenesi muıhtemellesi 

0,05 

Pek mühim olmayan yolcu ağırlığı varidatı Ana
dolu haltları 'idin 1926 senıesıi varidatına niisıbeıtfe 0,10 

tezayütle tahmin edilmiş ve Bağdat kısmı 
aynen ipka edilmiştir. 

0,12 
Q<10 
0,10 

•rdiaft kısmı 

96 500 
1 500 

32 000 

130 000 
20 000ı 
(aynen) 

150 000 

varidatı 

Seyriıseri 

Haydarpaşa - Ankara 

Arif iye - Adapazarı 

Eskişehir - Konya 

Anadolu hatları yekûnu 
Bağdat hattı 

Umumi yekûn 

Fek ehemmiyetli olmayan işbu nevi münakalâtta 
1926 "senesinde 1925 senesine nlisbetan tezayüt bu
lunduğu halde varidatında oüz'î tenalkus vukuu 
1 Teşrinlilevvel 1925 tarihinden itibaren karpuz, ka
vun, portakal ve bilumum yaş meyve, taze ©t, kesil
miş tuyur, buz, kar ve her nevi taze sebzeler tarife
sinden illeri gelmiştir, tşibu mevad ısıeyriseri ile nak
ledilmekte olup bunlardan evvelce seıyriseri ücreti 

1925 senesi 
varidatı 

müteıhassılası 

293 020 

1 123 

81 214 

33 576 

varidatı 
1926 işemesi 

müteıhassılası 

240 000 

1 500 

50 000 

38 80Q 

Tezayüt 

nisbeti 

0,18-

0,32 

0,38-

0,15 

nislbeti 
1927 tezayüt 

ımuıhammenesii 

- 1926 senesi 
aynen kaJbul 
1926 senesi 
aynen kabul 

- 1926 senesi 
aynen kaıbul 

0,006 — 

1927 varidat 

mulhtemelesi 

240 OOO 

1 500 

50 000 

291 500 
38 500 

330 000 

alınmakta iken işbu tarife ımucibince yine sayriseri 
ile nakilde devam edimakle ıbera'ber % 60 kadar 
tenzIMâtla seyrihafif ücreti alıınımıağa başkmlimışıtır. 
Bilhassa bu tenzilât dolıayıısiylle bu nevi münakalâ
tın 1927 senesinde tezayüt edeceği kavilyyen muhte
mel bulunduğundan 1926 senesi varidatının aynen 
deroile iktifa olunmuştur. 
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Seyriıhafif 

1925 senesi 
varidatı 

mütehassılası 

1926 senesi 
varidatı 

(son aylar 
tahminlidir) 

1927 tezayüi 
Tezıaıyüt nispeti 1927 varidat 
nispeti muhamımene^i muhtemelesi 

Haydarpaşa - Ankara 
Arif iye - Adapazarı 
Eskişehir - Koruya 

Anadolu hatlan yekûnu 
Bağdat halttı 

Umumi yekûn 

İşbu cetvelin tetkikinden anlaşılacağı vecih üzere 
1926 senesi seyrihatflif varidatı 1925 senesi varidatına 
nispetle Haydarpaşa - Ankara hattı için •% 23 ve 
Eskişehir - Konya hattı için % 52 tezayüit eylediği 
halde Ariciye - Adapazarı için % 3 Bağdat hattı 
içim % 2 tenezzül! eylemiştir. 

Arifıiıye - Adapazarı hattında görülen % 3 te
nezzül ehernmiyetsiiZ olup varidatı hiçbir sene Ana
dolu hatları nispetinde bir tezaıyüt göstermemek ve 
hatta 1926 senesinde % 2 derecede bir tenezzül irae 
eylemek, itibartiyle calibi nazar olan Bağdat hattı 
hakkında bazı mütalaat arzı zarurî gömimıüştür. 

İşbu hattan en ziyade 'istifade eden münakalât 
Ulukışla vaSiitasdylb Mersin'e sevk edilen Kayserü, 
Niğde ve civarı mahsulâtı ile bu havalinin alıştığı 
ve ancak Mersin piyasasından ıtedarilk edilebilen ve 
binaenaleyh Mersin'den bu havaiye sevik edilip Ye
nice'den Ulukışla'ya kadar bu hattan nakledilen bazı 
mamulât ve masnuattir. 

Ulukışla - Yenice mesafesi ise (109) kilometre 
olup Bağdat hattının 'yekûn tulü olan (347) kilo
metrenin sülüsü raddesinde bile değildir. 

Varidatı işletme masarifini bile kapatamayan 
işbu hattın bütün tulunce münakalâtı tezyit ve bun
dan Anadolu hututu münakalâtını da istifade ettir
mek emeliyle, Kayseri ve Niğde müessesaıtı maihal-
liyesi tarafından Haydarpaşa ile mahalli mezkûre 
arasında münalkajlâıtın bir hayM miktarda tezaıyüt 
edeceği hakkımda verilen teminat üzenine Haydar
paşa ile mahalli mezkûre arasında vuku bulacak mü
nakalât için 1 Temmuz 1341 tarihinden itibaren 
% 40 derecesinde bir tenzilâtla bir tarife tatbik 
edilmiş ise de, Haydarpaşa ile Kalyseri ve civarı 
arasındaki nakliyat bazı mahdut ve kıymetli matı-

32 652 000 
15 581 
752 243 

3293 000 

3 693 000 
15 000 

1 141 000 

319 000 

0,13 
0,03 — 
0,52 

0,02 

0,16 

0,17 

0,10 — 

4 300 000 
15 000 

1 335 000 

5 650 000 
350 000 

6 000 000 

sulâta rnüınıhasur olduğundan ve işbu tenzilâtla Mer
sin'e tabiî olanak akmak lâzım gelen münakalât ce
reyanını tebdil ile İstanbul'a tevcih,; yani denizle re
kabet mümkün olamadığından taritfei mezkûre ile 
hiçbir istifade temin edilememiş ve fazla fazla nakil 
ücretlerine mütehammil olan mevaddı mezkûre bey
hude olarak dun bir ücretle nakleÜitegelmekıte bu
lunmuştur. Bundan idarenin senevî j zararı aşağı yu
karı 150 000 lira kadar bir meblağ olup Bağdat 
hattına isabet eden miktar 30, 40 bin lira raddesinde 
tahmin olunmaktadır. 

İşbu tarifemin 1927 senesi bidayetinden itibaren 
lağvına tevessül edileceğinden seyrtlhafif münakalâ
tına ait tahminatın bu lâğvdan tevellüt edeceği ka-
viiyyen muhtemel olan tezayüt nazarı itibara alın
mıştır. 
, Dünyanın bilumum demiryollarında eşyayı tica
riye nakliyatından elde edilen varidat yolcu varida
tına nispetle hiç olmazsa 2, 3 misli raddesünde olup 
bu bir kaidei umumiye iken Anadolu Demiryolla!-
rında bu nevi varidatın yolcu varidatına nispetle 
hemen müsavi derecede kalması hfenüz eşyayı tica
riye nakliyatının hali tabiîye varriıamış olmasın
dan 'ileri gelmektedir. Anadolu ilerlerine doğru 
ilerleyen ve ilerleyecek olan yeni iyeni demiryolları 
gerek kendti levazımı inşaiyeleri ve gerek naklede
cekleri eşyayı ticariye dolayısıiyle Anadolu hatlarına 
bir hayli yardım edecektir. Binaenaleyh şerifini ati
ye varidatında tereffular husulüne intizar edilebilir. 

1925 senesine nispetle 1926 senjesinde Anadolu 
hatları varidatında % 52'ye kadaf görülen tezaıyüt 
bu intizarı pek muhik kılabilecek i mahiyettedir. 

Şu mülâhazata metoni Haydarpaşa - Ankara 1927 
varidatında % 16 ve Eskişehir - Konya % 17 ve 
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Bağdat hattının % 10 kadar tezayütle tahmininde ve 
Arifiye - Adapazarı 1926 senesi varidatının aynen 
kabulünde b'ir mübalağaya düşülmemiş olduğu anla
şılır. 

Muhtelif Varidat 
Derince limanı varidatı, demiryolları tahmil ve 

ihraç, kantariye, bedeli icar, tatili edevat ve zaibita 
işletimle nizamnameleri mucibince tahsil olunan cezayı 
nakdîler, antrepo ücretleri, fidan satış bedelleri 
ilah., gibi sair muhtelif vaılidat Anadolu haltları 
için (225 000) ve Bağdat hattı için (25 000) lira ola-
ralk tespit olunmuştur. 

Haydarpaşa Liman ve Rıhtımı 
Haydarpaşa Liman ve rıhtımı varidatı dahi 1926 

senesine nispetle ihtiyatkârane bir tezayütle (600 CD0) 
lîra tahmin edilmiştir. 

Anadolu Bağdat 
Hattı Hattı Yekûn 

Yolcu 3 040 000 470 000 3 500 000 
Yolcu ağırlığı 130 OCO 20 000 150 000 
Seyriseri " 292 000 38 000 130 000 
Seyrihafif 5 650 000 350 00O 6 000 OCO 
Varidatı muhtelife 225 000 25 000i 250i 000 

9 327 000 903 000 10 230 000 
Haydarpaşa Limanı 6C0 000 

10 830 000 

Masraf Bütçesi Esbabı Muclbesi 
Varidat bütçesinin esbabı mucibesinde tasilâtiyle 

arz edilen sevaiik dolayısiyle nakliyatımızın gittikçe 
tezayût etmesi hattım'izın kabiliyeti nakliyesini artır
mak için fevkalâde bütçe mühasses'atı ille hat ve köp
rülerimizin tahkim ve tecdidi diğer taraftan ioko-
rrnatîf ve yolcu araibası ve yük vagonu farkımızın tez
yidi ve merkez atelyemizin tevzi ve asri bir hale if
rağını mucip olduğu gibi her sene masarifi adiyemi-
zi de arttırmaktadır. Filhakika nakliyatın çoğalması 
yapılmakta olan tren adetlerimin tezayüdünü mucip 
olmuş ve mevadldu müstehlike sarfiyatı ile tamir ma
sarifi ve bazı kısım memurinin adedi de o nisbette 
artmış ve bu sebepten takdim olunan 1927 senesi 
bütçesi de hayat pahalılığı her gün arttığı halde me
murin ve müstahdeminin kadro esaslarında hemen 
pek cüz'î ve «ibarem» de hiçbir tebeddül yapılmamış 
olmasına rağmen (896 722) lira fazla bulunmuştur. 

îşjbu fazlalığın en mühim kısmının kömür sarf i-
yatiyle edevatı muharrike ve müteharrik em izin ta

mir masrafı teşkil edip yalnız bunlar için 1927 sene
si için fazla istenilen tahsisat 400 000 lirayı tecavüz 
etmektedir. 

1926 'bütçemiz makinelerimizin şehrî (325 OCO) 
kilometre katedeceğine göre tanzim edilmiş olduğu 
halde son aylarda bu miktar tecavüz edilmiş ve 1927 
senesinde (lokomotif kilom et rik) in (350 000) i geç
mesi muhakkak bulunmuştur. 

1927 senesinde Eskişehir atelyesi tevsiaıtınm hi
tam bulacağına nazaran atelyemizin tamir kaıbı.'lCyeti 
çoğalacağı cihetle masarifi tamiriyemiz de o nispette 
artacaktır, 

Münakalâtın ve tamiratın tezayüdünden başka 
1927 senesinde 'kömür ve malzeme fiyatlarının da 
artması masarifimizin tezayüdünde âmil olmuştur. 
Dolar ve ingiliz lirası fiyatının tezayüt etmesi netice
si paramızın kalbiliyeti iştiraiyeslnin biraz daha azal
masından sarfınazar İngiltere'deki grev neticesi baş
lıca saırfiyatımızı teşkil eden kömür fiyatlarının -
grevin hitamına rağmen - 1926 senesinden fazla ola
cağı kaviyyen muhtemel bulunduğu gibi İstihlâk ver
gisinin Hükümetçe teklif edilen tadilâtı kabul olun
duğu zaman Avrupa'dan Mubayaa eylediğimiz maî!-
zeme fiyatları da % 6 artacaktır. Bu sebepten ma
sarif faslında fazla görülen (522 C6C[) liranın zait gö
rülemeyeceği şüphesizd ir. 

Maaş ve yevmiyelere gelince : Kadro esaslarında 
asgarî ve azamî olarak tayin edilmemiş olan bazı 
memuriyetler mufıassesatının bu sene tespitinden 
başka bir tadilât yapılmamasına rağmen maaş mad
desinde; (128 650) yevmiye maddesinde de (199 920) 
lira fazla vardır. Bunun bir kısmını maikina personeli 
ile yol bekçileri ve bazı memurin ve müstahdemin 
adetlerinin tezayüdünden, bir kısmı da 1926 sene
sinde vasati muhassesat üzerinden bütçeye konulan 
tahsisatın 1927 senesinde usulü daireoinde yapılacak 
zamaimin milktarı vasatiyi tecavüz etmesinden dola
yı bu sene % 10 fazlasiyle konmasından neş'et eyle
miştir. 

Meclisi İdare aidatı maddesinde görülen (15 000) 
lira fazla 1926 sensindeki tahsisatın gayri kâfi gel
mesinden ve bilâhare münakale suretiyle tahsisat 
nakliyle tebeyyün eden ihtiyaç neticesi1 olduğu gibi 
Meclisi îdare kalemi mulhaıssesiaitındaki fazlalık da 
kadroda muayyen maaş vasatisini tecavüzden inbias 
eylemiştir. 

İkramiye maddesine de tezayüt eden maaş ve 
yevmiyeler dolayısiyle artacak olan kazanç vergisi 
karşılığı olarak geçen seneye nazaran % 10 fazla tek
lif edilmiştir. 
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Sigorta ücreti ve sigorta sermayesi olarak her 
sene ikinci faslın on sekizinci maddesine vaz olunan 
tahsisattan geçen senelerde sigorta sermayesine ay
rılan mebaliğ ile beraber bu sene teiklif olunan 
(50 000) liranın harik tehlikesine karşı kâfi bir ser
maye teşkili etmesine binaen bu sene doğrudan doğ
ruya sigorta sermayesi olarak 3 üncü fasla (50 000) 
lira teklif edikniştıir. 

Düyun faslı olarak istenilen (2 00ü) lira 1926 se
nesinde tahakkuk edip bütçede karşılığı olmamasın-. 
dan dolayı tediye olunamayan, düyunu umumiyeye 
ait 1337 senesinde satılan tuz bedeli bakiyesi ile as
ker olarak istihdam edilen müstahdeminin rubu is
tihkakları ve İsviçreıli Mühendislerin akça fariklı ola
rak istedikleri mebaliğ ve bir de 1341 senesinde va
gon servislerde kırılan idareye ait demirbaşların kar
şılığı bulunmuştur. 

İdaremiz ötedenberl bütçeyi tanzimde sarfiyatı 
hakikati nazarı itibara almak ve lüzumsuz hiçbir tah
sisat talep etmemek esasını kabul etmiş ve şimdiye 
kadar yapılan bütçeler ile hesabı katiler bunu bariz 
bir surette göstermiş olduğundan balâdaki izahattan 
dahi anlaşılacağı veçhile hak'ikî ihtiyaca müstenit ve 
1926 senesi bütçesine nazaran 1 338 400 lira fazla 
varidata mukabil yeikûnu (884 562) liraya balliğ bu
lunan işbu fazlaların da kabulü arz ve teklif olu
nur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisli 

Muvazenıeî 'Maliye Encümeni 
Mazbata Numarası 

31' 

Muvazenei Maliye Envümeni Mazbatası 
Anadolu - Bağdat demiiıryoUarı ve Haydarpaşa 

Liman ve Rıhtım İdaresine ait 1927 bütçesi Encü
menimizce tetkik ve müzakere olundu. 

Varidat 
On milyon dokuz yüz bin lira olmak üzere 1926 

senesine nazaran (1 338 400) lira fazlasiyle tahmin 
edilen İdarei mefkurenin varidat bütçesi, Hükümet 
tarafından gönderilen esbabı mucibesinde, bertafsi! 
izah edildiği veçhile 1925, 1926 seneleri varidat mü-
tehassılaılan nazarı dikkate aknaralc tanzim ve tah-
mıinatta (ihtiyatla hareket edilmiş olduğuna ve bilhas
sa son itilâfrtame mucibince, 1927 senesinde daha zi
yade sür'atle icra edilecelk olan demiryollar inşaatı 
için muktazi malzemenin muhlim bir ikısmn, Anadolu 
hatti vasıtasiyle taşınacağına binaen Encümenimizce 
de aynen kabul edilmiştir. 

Ancak, Müfettişler gibi bazı kısım memurini dev
let için idarece daimî ve meccani kart verilmekte ol
duğu alınan izahattan anlaşılmış olup idare varidatı
nı tenkis etmekle olan bu usulün esasen memurin i 
mezkûrenin vazifelen yapacakları seyahavlarda tren 
ücuratının mensup oldukları devair bütçelerinin har
cırah tertibinden tesviyesi tabiî bulunduğundan bu kı
sım memurine kart verilmemesinin Hükümetçe te
mini muktazi bulunmaktadır. 

BİRİNCİ FASİL 

Masarfif 
Maaşat, Ücurat, Yevmiyeler, İkramiye 

Madde 1, 2. — İşbu maddeler daimî ve muvak
kat idare memurin ve müstahdemini ile şimendifer 
mektebi muallimlerinin maaş, ücret ve yevmiyeleri 
maddeleri olup Hükümetçe 1926 senesi bütçesine na
zaran 328 570 lira fazlasiyle teklif edilmiiştir. Fazla
lığın esbabı 1927 senesinde tren adetlerinin tezayüdü 
ve lokomotif parkının çoğalması ve 1926 seenslnde 
hattın mühim bir kısmının raylarının tebdil ve tah
kimi dolayısile fevkalâde bütçeden yapılan sarfiya
tın 1927 senesinde tamiratı mütemadiye masarifine 
inkilâp etmesi neticesi yol dairesinde iki Mühendis 
Muavini, iki memur, bir muhasip, üç Şube merkez
leri yol fen memuru, 68 yol bekçisi, 14 geçit bekçisi, 
8 yarma bekçisi, iki tünel, 4 mecburî tevakkuf mahal
li bekçisi, 6 makasçı, Cer Dairesinde 11 Makinist, 
bir fen memuru, bir memur, on ateşçi, on gardöva-
gon, bir revizör, bir sabit makine makinisti, iki ateş
çi ve hareket dairesinde bir muhasip, sekiz memur, 
onbeş muvakkit ve ambar memuru, Haydarpaşa li
man ve rıhtımında beş memur, bir kaptan, bir ma
kinist ilâvesinden ve 1926 senesiinde kadro muhasse-
satının asgarî ve azamîye nazaran vasatisi bilhesap 
bütçeye (konulmuş 1927 senesinde ise usulü dairesin
de yapılacak zamaimin milktarı vasatiyi tecavüz et
mesinden dolayı miktarı vasatiye % 10 ilâvesi sure
tiyle konmasıından ve bazı sınıf memurin muhassesa-
tında cüz'î tebeddülat yapılmasından ve Haydarpaşa 
Liman ve Rıhtım İdaresinin muamelâtı tekessür et
tiğinden hamaliye ücuratının da 1926 senesine na
zaran 30 000 liraya kadar fazlasiyle vaz olunmasın
dan neş'et eylemiş olduğundan esbabı marazaya na
zaran teklif veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Meclisi İdare aidatı maddesi olup 
Hükümetçe 30 000 lira olarak teklif edilmiş ise de 
Encümenimizce azanın içtimaları nazarı itibara allr-
narak sabıkı veçhile 15 000 lira olarak kabul edil
miştir. 
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Madde 4. — Meclisi İdare kalemi maaş ve ücu-
ratı miad'desi olup 1927 senesinde kadro dahilinde 
yapılacak zamaim nazarı dikkate alınaralk 692 lira 
fazlasiyle teklif edilmiş ve aynen kabul olunmuştur. 

Madde 5. — İkramiye maddesi olup işbu mad
deye mevzu tahsisat vazifelerinde fevkalâde ehliyet 
ve liyakat gösterenlerle tahsisatı kadro azamîsine va
si). olmuş ve münhal bulunmadığından dolayı terfi et-
t inlemeyen ve vazifesinde sayü gayreti görülen me
murin ve müstahdemine ve vazife esnasında malul 
ve mecruh o'lanlaıra ve vefat edenlerin ailelerine mik
tarı maaş ve müddeti hizmetlerine göre veniılecek ik
ramiye ile resmî elbise giymek mecburiyetinde bu
lunan memurin ve müstahdeminin kışlık elbiselerinin 
% 20 'lerii miktarı derecesinde -bdıluımum "müseccel ve 
daimî memurlara verilen ikramiyeler karşılığı olup 
Hükümetçe 2Q 000 lıira fazlasiie teklif edilmiş ve 
1927 senesinde İdare Memurin ve Müstahdemininin 
adet ve muhassesatındaıki farik dolayı siyle aynen ka
bulü muvafık bulunmuştur. 

İKİNCİ FASİL 
Masarif 

Madde 1. — 1927 senesinde seyrüseferin tezayüt 
edeceği, binaenaleyh katar memurin ve mıüstahdemi-
nine verilen kilometre ikramiyelerinin de o miktarda 
artacağına binaen 1926 senesine nazaran 8 990 lira 
fazlasiyle (242 750) lira o'larak kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İdare memurlainnın 1926 senesi 
bütçesi ile kabul olunan esasata intibaen 1927 sene
sinde de Avrupa'da tetkik ve tedebbuları içıin Hükü
metçe teklif edilen 50 000 lira tahsisat aynen kabul 
olunmuştur. 

Madde 3. — İşbu maddeye mevzu tahsisattan 
20 000 lirası Haydarpaşa rıhtımındaki bina için Li
man ve Rıhtım İdaresi hesabına varidat kaydedilen 
meblağ karşılığı ve (1 250) lirası yenice istasyon ki
rası olup bakiyesi mebani talimatnamesi mucibince 

• istasyon civarında oturmağa icbar edilen memurin ve 
müstahdemine verilen icar mukabili olup 1926 sene
sindeki sarfiyata ve mebani talimatnamesinin tadil 
edilmiş bulunmasına binaen, 1 270 lira fazlasiyle ya
pılan teklif kabul olunmuştur. 

Madde 4. — 1926 senesindeki sarfiyata nazaran 
860 lira noksaniyle teklif olunmuş ve aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 5. — 1927 senesinde Eskişehir atelyesinin 
tevsiatı ikmal edileceğinden atelyenin tamir kabiliye
ti de artacağı ve binaenaleyh tamir için istimal olu
nacak alat ve edevat daha çabuk yıpranacağı cihet-
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le Hükümetçe 1926 bütçesine nazaran (29 520) lira 
fazlasiyle (105 420) lira olarak teklif olunmuş ve En-
cümenimizce kabul edilmiştir. 

Madde 6. — 1926 sarfiyatına göre (100) lira 
noksaniyle teklif edilmiştir. 

Madde 7. — 1926 senesinde lokomotiflerin ayda 
325 bin kilometre kat edeceğine nazaran tahsisat 
vaz olunduğu halde 1927 senesinde ayda 350 bin ki
lometre kat edeceği nazarı itibara alınmış ve bilhas
sa kömür fiyatındaki tezayüt dolayısiyle (244 170) 
lira fazlasiyle teklif olunmakla kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Eskişehir Fabrikasının tevsiatının 
1927 senesinde ikmali ve tamir kabiliyetinin teza-
yüdü dolayısiyle 150i 040 lira fazlasiyle teklif edil
miştir. 

Madde 9. — Hattın ve köprülerin hemen mühim 
bir kısmının 1926 senesinde fevkalâde bütçeden tec
dit ve tahkimi dolayısiyle senei mezkûrede tamiratı 
mütemadiye masrafı pek o kadar fazla olmamış 1927 
senesinde işe tecdit ve tahkimi ikmal edilen hatların 
hüsnühalde muhafazası masarifinin adi bütçeden 
tasviyesi zarurî bulunmuş olduğundan teklif veçhile 
78 340 lira fazlasiyle kabul olunmuştur. 

Madde 1Q. — 1926 senesinde inşa edilen meba-
niğ dolayısiyle idare binaları çoğalmış ve tabiatiyle 
bunların tamirat masarifi de artmış olduğundan tek
lif edildiği üzere 7 150 lira fazlasiyle 115 150 lira 
olarak kabul olunmuştur. 

Madde 12. — Ankara - Sivas, Yenice - Nusay
bin, İzmir - Kasaba hatları vagonlarının Anado
lu - Bağdat demiryollarında tatili edevat ücretinin 
Anadolu - Bağdat İdaresi vagonlarının mezkûr ida
reler hatlarındaki tatili edevat ücretinden mütebakisi 
mukabili olup teklif veçhile 4 900 lira olarak kabul 
edilmiştir. 

Madde 13. — Kaza tazminatı ile eşyayı ticari-
yeye haşarat ve zayiata mukabil işletme nizamname
si mucibince verilecek tazminat karşılığı olup Hükü
metin teklifi veçhile kabul olunmuştur. 

Madde 15. — 1926 senesinde 15 nci maddede 
faiz ve komisyon karşılığı olarak 6 000 lira mevzu 
bulunduğu halde adi bütçeden faiz verilmekte oldu
ğuna ve idarede gümrük nakliye ve komisyon vesa
ire suretiyle verilen mebaliğ ötedenberi malzeme fi
yatına ilâve edilmekte bulunduğuna binaen işbu tah
sisatın sarf edilemediği cihetle maddei mezkûrenin 
tayyı teklif edilmiş, 1926 bütçesinde 16 ncı madde
de muharrer bulunan zarar ve ziyan -masarifi için 
15 nci madde olarak 5 CfOO lira teklifi aynen kabul 
olunmuştur. 
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FASIL : 3 
Masarifi Müıtetoevvia 

Madde 3. — 1926 bütçesinde işbu maddeye sey
yar sergiye iştirak masrafı için 3 OİOİO lira mevzu olup 
1927 bütçesinde işbu masrafa lüzum olmadığından, 
maddei mezkûr tay edilmiş ve 1926 bütçesinin ikin
ci faslın 18 nci sigorta ücreti ve sigorta sermayesi 
maddesi olarak mevzu 48 OOO lira tahsisata mukabil 
bu sene doğrudan doğruya sigorta sermayesi olmak 
üzere işbu madeye 50 CIÖQ lira konulduğu görülmüş 
ve geçen seneler bütçeleri sigorta sermayeleri mad
desinden tefrik edilen muhassesat ile beraber işbu 
tahsisatın her hangi bir harik tehlikesine karşı kâfi 
bir sermaye teşkil edeceği mütalaasiyle teklifi vaki 
aynen kabul edilmiştir. 

FASIL : 4 
Madde 1. — Sabıka düyunu : Şimendifer daire

lerinin sene nihayetlerinde hesaplan katı olarak ka
patmaları ve matlubat ve düyunatını her halde ta
hakkuk ettirmeleri muktazi bulunduğuna binaen ge
çen sene idarei mezkûre için sabıka düyunu namı ile 
rakamsız bir fasıl küşadı kabul olunmamıştı. Bu 
kere miktarı muayyenle 1926 senesinde tahakkuk eden 
ve bütçede karşılığı olmadığından dolayı tesviye edi
lemeyen mebaliğ için Hükümetçe 2 000 lira teklif 
edilmiştir. 2 OOO liranın 1 488,70 lirası 37 senesinde 
İdarece satılıp doğrudan doğruya irat kaydedilen 
varidatı mahsusa idaresine ait tuz bedeli bakiyesi 
olup mütebakisi hareket ve cer daireleri memurin 
ve müstahdemininin askerde bulundukları halde ida
rede ifa eyledikleri hizmet esnasında kendilerine ve
rilmemiş olan 1/4 istihkaklariyle vagon servislerde 
kırılan demirbaş eşyanın ve İsviçreli Mühendislerin 
akça farkları mukabili olduğu anlaşıldığından, kabul 
edilmiştir. 

Bütçe Kanunu 
Hükümetçe gönderilen bütçe kanunu 1926 kanu

nunun ahkâmını aynen muhafaza etmekle kabul olu
narak Heyeti Umumiyeye arz edilmiştir. 

23 Kânunuevvel 1926 

Diyarbekir 
Şeref 
Konya 
Faik 

Gaziantep 
Ali Cenani 

Kütahya 
Musa Kâzım 

Reis 
Çatalca 

Şakir 
Kâtip 
Konya 

Fuat 
İzmir 

Ahmet Münir 
Bozok 

Süleyman Sırrı 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Ertuğrul 
Dr. Fikret 

İsparta 
Mükerrem 

Çorum 
Ziya 

Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa Liman 
ve Rıhtım İdaresinin 1927 Senei Bütçe Kanunu 

Hükümetin Teklifi 
Birinci Madde — Merbut (A) cetvelinde muhar

rer bulunduğu veçhile Anadolu - Bağdat Demiryol
larının ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 
1927 senesi varidatı (10 900 0QQ) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

İkinci Madde — Merbut (B) cetvelinde gösteril
diği veçhile Anadolu - Bağdat demiryollarının ve 
Haydarpaşa Liman ve rıhtımının 1927 senesi masa
rif atı adiyesi (7 706 71Q) lira olarak tayin olunmuş
tur. 

Üçüncü Madde — Anadolu Demiryolları ve Hay
darpaşa Liman ve Rıhtım İdarelerinin bilcümle va
ridat ve hasılatının usulü meriye ve nizamatı nizama-
tı mahsusasına tevfikan 1927 senesi zarfında dahi 
cibayet ve isti yfasına devam olunacaktır. 

Dördüncü Madde — Anadolu - Bağdat Demir
yolları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 
1341 ve 1926 seneleri bütçe kanunlarının işbu kanun 
ile tadil olunmayan ahkâmı 1927 senesinde de meri-
yülicradır. 

Beşinci Madde — İşbu kanunun ahkâmı 1 Kânu
nusani 1927 tarihinden muteberdir, 

Altıncı Madde — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Nafıa Vekili memurdur. 

12 Kânunuevvel 1926 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaa Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Mehmet Cemil 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

İhsan Bey 
İmzada bulunmadı. 
Hariciye Vekili 

Dr. Tevfik Rüştü 
Maarif Vekili 

M. Necati 
Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Refik Bey 
İmzada bulunmadı 
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Muvazenei Maliye Encümeninin teklifi 
Birinci Madde — Aynen kabul. 
İkinci Madde — Merbut (B) cetvelinde gösteril

diği veçhile Anadolu - Bağdat demiryollarının ve 
Haydarpaşa Liman ve rıhtımının 1927 senesi masa-
rifatı adiyesi (7 60(1 710|) lira olarak tayin olunmuş
tur. 

Üçüncü Madde — Aynen kabul edilmiştir. 
Dördüncü Madde — Aynen kabul edilmiştir. 
Beşinci Madde — Bu kanun 1 Kânunsani 1927 

tarihinden muteberdir. 
Altıncı Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 

Nafıa Vekili memurdur. 

(A) CETVELİ - VARİDAT BÜTÇESİ 

F. M. Varidat Nevi 

1 

2 

3 
4 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Yolcu 
Ağırlık 
Seyriseri 
Seyrihafif 
Tahmil ve ihraç 
Ardiye . 
Kantariye 

Birinci Fasılın Yekûnu... 
Tatili edevat 
Zabıta cezası 
İşletme cezası 
Bedeli icar 
Eşcarı müsmire satışı 
Hasılatı mütenevvia 

İkinci Fasıiın Yekûnu... 
Sıhhiye tevkifatı 
Derince Limanı 

HAYDARPAŞA LİMAN VE RIHTIMI 
VARİDATI 

1 Palamar 
2 Rıhtım 
3 Tahmil ve ihraç 
4 Demiryolu ücreti 
5 Kantariye 
6 Ardiye 
7 Varidatı muhtelife 
8 Bedeli icar 
9 Su satışı 

10 Cerri sefain ve duba icarı 
11 Elektrik satışı 

Beşinci Faslın Yekûnu... 
YEKÛNU UMUMİ 

F. 

(B) CETVELİ - MASARİF BÜTÇESİ 

M. Nevi Muhassasat 

MAAŞAT, UCURAT, YEVMİYE, Aİ
DAT ve İKRAMİYE 

1 Memurini daima ve muvakkate ve şimendi
fer mektebi muallimleri maaş ve ucuratı. 

2 Daimi ve muvakkat memurin ve müstah
demin ve amele, hamal ve bekçi ücret ve 
yevmiyeleri. 

3 Meclisi İdare 

4 Meclisi İdare kalemi maaş ve ücuratı 

5 İkramiye 

Birinci Faslın Yekûnu... 

MASARİF 

1 Harcırah ve kilometre ikramiyeleri (şimen
difer mektebi, katar memurları ikramiye
leri dahildir.) 

2 Avrupa'da tetkik ve tahsil masrafı. 

3 Memurin hane kiraları ve mebani icarı 

4 Kırtasiye, evrakı matbua, kitap ve mecmua 
bedeli. 

5 Demirbaş eşya ile Ziraat ve sıhhiye alât ve 

levazımı tamir ve tecdit masrafı. 

6 Posta ve telgraf ve telefon ücuratı ile akçe 
nakliyesi ve ilânat. 

7 Mebani ve edevatı muharrike ve mütehar
rike, yağ, mahrukat, tenvirat ve tatlv-at 
vesair mevaddı hüstehlike ve mualecat ma
sarifi. 

8 Edevatı muharrike ve müteharrike tamirat 
masarifi. 

9 Kat ve köprüler ve telgraf hatlarının tamir 
masrafı ve liman ve rıhtım tathiriyesi. 

10 Mebani tamiratı,; Bağdat hattında mebani 
inşaatı masrafı. 

11 Lokomotiflerin manevra masrafı, telgraf ve 
işaratı elektrikiye, dinamo, akümülatör ve 
asansör masrafı 
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F. M. Nevi Muhassasat 

12 Transit vagonlarının tatili edevat ücreti 
13 ' Kaza ve eşyayı ticariye haşarat ve zaiyat 

tazminatı. 
14 Masarifi muhakeme ve aidat 
15 Zarar ve ziyat 
16 Memurin tasarruf sandığına, memurin ve 

müstahdemin çocuklarına mahsus mekte
be, zimendifer mektebi iaşe masrafına, 
memurin ve ailelerinden hasta olanlara 
muavenet masrafı. 

17 Masarifi müteferrika 
İkinci Faslın Yekûnu... 

3 MASARİFİ MÜTENEVVÎA 
1 Masarifi temsiliye 
2 Masarifi gayri melhuza 
3 Sigorta sermayesi 

Üçüncü Faslın Yekûnu... 
4 SABIKA DÜYUNU 

YEKÛNU UMUMÎ... 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim; 
Türkçeleştirilmekten vazgeçtim, evvelemirde birbiri
ni tutmayan, manaları sık sık kullanıyoruz. Muvaze
nei Umumiye kanunu, bütçe kanunu bu ne demek
tir? Binaenaleyh Muvazenei Maliye Encümeninden 
evvelemirde rica ediyorum. Adını değiştirsin. Bütçe 
Encümeni desin, Muvazenei Umumiye kanununda 
da umumî muvazene kanunu denilsin. (Bütçe Türk
çe midir? Sesleri) Evet, bütçe Türkçedir. En birinci 
delilim bütün Milletin hiç olmazsa ekserisi bütçeyi 
anlar. Fakat Muvazenei Umumiye Kanunu, ne de
mektir? Bunu anlamaz, çünkü terkiptir. 

İkincisi, bütçe iki heceden ibarettir. Ötekisi; 
mü-va-ze-ne-i - u-mu-mi... İlâh gidip duruyor. (Han
deler). 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim; malumu 
aliniz Anadolu - Bağdat hattının mubayaasına hükü
metçe karar verilmişti. Gazetelerde bu bapta bir çok 
havadis okuyoruz. Zannederim ki bu mesele şimdi
ye kadar neticelenmiştir. Nafıa Vekili Beyden rica 
ediyorum, bu mesele hakkında bizi tenvir buyursun
lar, meselenin son safhası nedir, neticelenmedi ise bu 
mesele ne zaman intaç edilecek? 

NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY (İstanbul) — Efen
dim, Anadolu - Bağdat demiryolunun mubayaası 
meselesi henüz intaç edilmemiştir. İntaç edilmeden 
safahatı hakkında izahat vermekte mazur görmenizi 
istirham ederim. (Doğru sesleri), 

REİS — Başka mütalaa var mı efendim? (Hayır 
sesleri) madde ve cetvellerin müzakeresine geçilme
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 

Fasıl 

(A) CETVELİ 

Maaşat, ücurat, yevmiyeler, aidat 
ve ikramiye. 

REİS — Mütalaa ^var mı efendim? 
(Hayır sesleri) İkinci fasla geçiyo
ruz. 

Lira 

1 Yolcu, ağırlık, seyriseri, seyriha-
fif, tahmil ve ihraç, ardiye kanta
riye. 

REİS — Birinci fasıl hakkında 
mütalaa var mı efendim) (Hayır 
sesleri) ikinci fasla geçiyoruz. 

2 Tatili edevat, zabıta cezası, işlet
me cezası, bedeli icar, eşcarı müs
mire satışı, hasılatı mütenavvia 

REİS — Mütalaa var mı efendim? 
(Hayır sesleri) Üçüncü fasla ge
çiyoruz. 

3 Sıhhiye tevkif atı. 
REİS — Mütalaa var mı efendim? 
(Hayır sesleri) Dördüncü faşla 
geçiyoruz. 

4 Derince limanı. 
REİS — Mütalaa var mı efendim? 
(Hayır sesleri) Beşinci fasla ge
çiyoruz. 

5 Haydarpaşa liman ve rıhtım va
ridatı. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? 
(Hayır sesleri) 
Yekûnu Umumi 
REİS — Mütalaa var mı efen
dim) (Hayır sesleri) 

(B) cetveline geçiyoruz : 

(B) CETVELİ 

10 069 000 

70 000 

68 000 

600 000 

10 900 000 

Lira 

3 411 170 
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Fasıl Lira 

2 Masarifat 4 219 040 
REİS — Mütalaa var mı efendim? 
(Hayır sesleri) Üçüncü fasla ge
çiyoruz. 

Fasıl 

3 Masarifi mütenevvia 595 500 
REİS — Mütalaa var mı efendim? 
(Hayır sesleri) Dördüncü fasla ge
çiyoruz. 

Fasıl 

4 Sabıka düyunu # 2 000 
REÎS — Mütalaa var mı efendim? 
(Hayır sesleri) 

Umumî yekûn 7 691 710 

REİS — Mütalaa var mı efendim? 
(Hayır sesleri) Kanun lâyihasının 
müzakeresine geçiyoruz. 

Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa 
Liman ve Rıhtım idaresinin 1927 Senesi Bütçe 

Kanunu 

Birinci Madde — Merbut (A) cetvelinden mu
harrer bulunduğu veçhile Anadolu - Bağdat Demir
yollarının ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresi
nin 1927 senesi varidatı 10 900 000 lira olarak tah
min edilmiştir. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır ses
leri) birinci maddeyi aynen reyi âlilerine arz ediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

İkinci Madde Merbut (B) cetvelinde gösterildi
ği veçhile Anadolu - Bağdat demiryollarının ve Hay
darpaşa Liman ve rıhtımının 1927 senesi masarif atı 
adiyesi 7 691 710 lira olarak tayin olunmuştur. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Üçüncü Madde — Anadolu Demiryolları ve Hay
darpaşa Liman ve Rıhtım İdarelerinin bilcümle va-
sına ve hasılatının usulü meriye nizamatı mahsusa-
sına 'tevfikan 1927 senebi zarfında dahi dlbayeit ve iis-
tiyfasına devam olunacaktır. 
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REİS — Üçüncü madde hakkında mütalaa var 
mı efendim? (Hayır sesleri). Üçüncü maddeyi kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmitşir. 

Dördüncü Madde — Anadolu - Bağdat demiryol
ları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1341 
ve 1926 seneleri bütçe kanunlarının işbu kanun ile 
tadil olunmayan ahkâmı 1927 senesinde de meri-
yülicradır. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) Dördüncü maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Beşinci Madde — Bu kanun 1 Kânunusani 1927 
tarihinden muteberdir. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) beşinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul emeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Altıncı Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Nafıa Vekili memurdur 

REİS — Altıncı maddeyi kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi tayini esami ile reyi
nize vaz edilecektir efendim. 

3. — Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydar
paşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1927 senesi fevka
lâde bütçe kanunu lâyihası ve Muvazene i Maliye 
Encümeni mazbatası. (1/1015) 

REİS — Mazbatayı okuyoruz. 
Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Liman ve 

Rıhtım İdaresi fevkalâde bütçe kanunu lâyihası 
1/1015 ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Türkiye 
Büyük Mıillet Meclisi 

Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbata No. : 32 

22 Nisan 1340 tarihli kanun mucibince 5 sene zar
fında sarfedilmek üzere Anadolu Demiryolları ve 
Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresi mebani ve 
müessesatı ile alât ve edevatının tecdit ve ıslahı için 
muhassas' 15 0001 000 liraya mahsuben 1340 senesi 
nafıa bütçesine üç milyon ve 1341 nafıa bütçesine 
bir milyon tahsisat vaz olunmuş 1341 senesi fevka
lâde bütçe kanuniyle beş milyon, 1926 senesi fev
kalâde bütçe kanunu ile de 5 890 ODÖ lira tahsis edil-
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mistir. Nafıa Vekâleti 4Q, 41 seneleri bütçelerine mev
zu dört milyon tahsisat işbu fevkalâde masarif için 
Hükümetçe muavenet mahiyetindedir, idarece 340, 
341 senelerinde 5 685 686 lira ve 926 senesinde şim
diye kadar 4 421 032 lira sarf edilmiş olup bunlar
dan başka iki buçuk milyon lira kadar da taahhü-
data girişildiği alınan izahattan anlaşılmıştır. Sarfi
yatı mezkûreden bir kısmı kredi ile yapılmış oldu
ğundan 1927 senesinde hemen hemen idarenin fazlai 
varidatını işbu krediler beletmekte bulunduğuna gö
re senei mezkûre için Hükümetçe teklif olunan üç 
milyon liranın karşılığı mevcut değilse de bunun ya 
kredi veyahut istikraz akdi suretiyle temini müm
kün bulunduğundan kabulü muvafık görülmüştür. 

İşbu üç milyon lira ile idare 1927 senesinde ber-
veçhiati mubayaat ve inşaatın icrasını teemmül et
mektedir. 

İkisi Haydarpaşa Limanı için manevra ve üçü 
G 10 olmak üzere beş lokomotif mubayaası, 10 yol
cu vagonu ve furgon, 20 adet 40 tonluk kömür va
gonu Konya, Eskişehir, Haydarpaşa atelyeleri için 
tezgâhlar, Eskişehir Fabrikasına buharlı dinamo ma
kinesi ile elektrik bataryaları muhtelif mevakif için 
beş adet pombaskül, Haydarpaşa Limanı kömür tahliye 
tertibatı vinçleri, balast yol malzemesi, Haydarpa
şa - Ankara dairesindeki küçük köprülerin tahkimi, 
pendik katarının kârgir temeli, Gebze köprüsü, tay
yar makasında bir baraka inşası, mağazanın tesisa
tı dahiliyesi, Esk.'şehir istimlakâtı, Eskişehir atelye-
sinin tevsi ve tadili, seksen tonluk kantarın temel ve 
kârgiri, Haydarpaşa - Ankara arasında 4 ncü telgraf 
teli temdidi, Haydarpaşa geçidinin nısıf bedeli, An
kara istasyon meydanı parkesi, muhtelif, mebani in
şaatı. 

Esbabı maruza dolayısiyle Hükümetçe teklif olu
nan fevkalâde bütçe kanunu eşkâl ve kel i mata ait 
bazı tadilât ile kabul edilmiş ve Heyeti Umumiyenin 
nazarı tasvibine arz olunmuştur.. 

23 Kânunuevvel 1926 

Diyarbekir 
Şeref 
Konya 

Kâzım Hüsnü 
Kütahya 

Faik 
Giresun 

Musa Kâzım 

Gaziantep 
Ali Cenanı 
Gümüşhane 

Hasan Fehmi 
Kütahya 

Nuri 
Maraş 
Mithat 

Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Liman ve 
Rıhtım İdaresinin 1927 Senesine Mahsus Fevkalâde 

Bütçe Kanunu 

Hükümetin Teklifi 
Birinci Madde — 22 Nisan 1340 tarihli kanun ile 

beş sene zarfında sarf edilmek üzere Anadolu De
miryolları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresi 
menabi ve müessesatı ile alat ve edevatının tamir, 
tecdit ve ıslahı için muhassas (15 000 OQ0[) liradan 
1927 senesinde merbut (A) cetveli mucibince 
(3 00Q 000) liranın sarfı kabul edilmiştir. 

İkinci Madde — İdarei mezkûrenin fazlai vari
datı işbu sarfiyata karşılık ittihaz olunmuştur. 

Üçüncü Madde — Anadolu Demiryolları ve Hay
darpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1341 ve 1926 
seneleri fevkalâde bütçelerine mevzu tahsisatın sarf 
edilemeyen miktarları 1927 senesinde de devren sarf 
olunur. 

Dördüncü Madde — Anadolu Demiryolları ve 
Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresi fevkalâde büt
çe açığının temini için idarenin gelecek seneler vari
dat fazlalarını karşılık göstermek üzere istikraz ak
dine ve kredi ile mubayaat ve taahhüdat icrasına ve 
bu hususta Hükümet de kefalete mezundur. 

Beşinci Madde — Anadolu Demiryolları ve Hay
darpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1341 ve 1926 
seneleri fevkalâde bütçe kanununun işbu' kanun ile 
tadil olunmayan ahkâmı 1927 senesinde de meriyülic-
radır. 

Altıncı Madde — İşbu kanunun icrasına İcra Ve-
Reis 

Çatalca 
Şakir 
Kâtip 
Konya 
Fuat 
İzmir 

Ahmet Münir 
Bozok 
S. Sırrı 

Mazbata Muharriri 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Ertuğrul 
Dr. Fikret 

İsparta 
Mükerrer 
Çorum 

Ziya 

killeri Heyeti memurdur. 

Başvekil 
İsmet 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Dahiliye Vekili 
Mehmet Cemil 

12 Kânunuevvel 1926 
Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Bahriye Vekili 

- — İhsan Bey 
İmzada bulunmadı 
Hariciye Vekili 

Tevfik Rüştü Bey 
İmzada bulunmadı 
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Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Maarif Vekili 
M. Necati 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Dr. Refik 

Muvazenei Maliye Encümeninin Teklifi 
Birinci Madde — 22 Nisan 1340 tarihli kanun 

ile beş sene zarfında sarf edilmek üzere Anadolu de
miryolları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresi 
mebani ve müessesatı ile alât ve edevatının tamir, 
tecdit ve ıslahı için muhassas (15 000 0Û0) liradan 
1927 senesinde (3 OOp 000) liranın sarfı kabul edil
miştir. 

İkinci Madde — Aynen kabul. 
Üçüncü Madde — Aynen kabul. 

Dördüncü Madde — Anadolu demiryolları ve 
Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresi fevkalâde büt
çe açığının temlini için idarenin gelecek seneler vari
dat fazlalarını karşılık göstermek üzere kısa vadeli 
istikraz akdine ve kredi ile mubayaat ve taahhüdat 
icrasına ve bu hususta Maliye Vekâleti de kefalete 
mezundur. 

Beşinci Madde — Anadolu demiryolları ve Hay
darpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1341 ve 1926 
seneleri fevkalâde bütçe kanununun işbu kanun ile 
tadil olunmayan ahkâmı bakidir. 

Altıncı Madde — Bu kanun 1 Kânunusani 1927 
tarihinden muteberdir. 

Yedinci Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur.. 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalaa var 
mı? Maddelere geçiyoruz. 

Anadolu - Bağdat Demiryolları ve Haydarpaşa 
Liman ve Rıhtım İdaresinin 1927 Senesine Mahsus 

Fevkalâde Bütçe Kanunu 
Birinci Madde — 22 Nisan 1340 tarihli kanun 

il. 5 sene zarfında sarf edilmek üzere Anadolu de
miryolları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresi 
mebani ve müessesatı ile alât ve edevatının tamir, 
tecdit ve ıslahı için muhassas 15 000 000 liradan 
1927 senesinde 3 000 000 liranın sargı kabul edilmiş
tir. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? Hayır sesle
ri. Birinci maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir, 

İkinci Madde — ldarei mezkûrenin fazlai vari
datı işbu sarfiyata karşılık ittihaz olunmuştur. 

REÎS — Mütalaa var mı efendim? Hayır sesleri. 
İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir.. 

Üçüncü Madde — Anadolu Demiryolları ve Hay
darpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1341 ve 1926 
seneleri fevkalâde bütçelerine mevzu tahsisatın sarf 
edilemeyen miktarları 1927 senesinde de devren sarf 
olunur. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? Hayır sesleri 
üçüncü maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Anadolu Demiryolları ve 
Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresü fevkalâde bütçe 
açığının temini için idarenin gelecek seneler varidat 
fazlalarını karşılık göstermek üzere kısa vadeli istik
raz akdine ve kredi ile mubayaat ve taahhüdat icra
sına ve bu hususta Maliye Vekâleti de kefalete me
zundur. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? Hayır sesleri 
4 ncü maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir, 

Beşinci Madde — Anadolu Demiryolları ve Hay
darpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1341 ve 1926 
seneleri fevkalâde bütçe kanununun işbu kanun ile 
tadil olunmayan ahkâmı bakidir. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Efendim, daha evvel 
bir sual soracaktım. Fakat müyesser olmadı. 

Tarifede bir tadilât olup olmadığını anlamak isti
yorum. Bugün Ankara Hükümet merkezi olmakla 
yeniden yapılan bir Şehir'dir. Bunun için de bir takım 
malzemei inşaiye getiriliyor. Saniyen odun, kömür 
için de tarifede tadilât var mıdır? Bu arz ettiğim şey
ler buraya çok pahalıya mal oluyor. Evvelki mad
delerde söylemek için vakit kalmadı. Burada söyle
meği münasip gördüm. 

NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY (İstanbul) — Efen
dim; Beyefendinin irat buyurdukları isualin bütçe 
kanunu ile alâkası yoktur. Bundan evvelce müzakere 
edilen bütçede bu sual varit olabilirdi. Mamafih yi
ne arzı cevap edeyim. Efendim, malumu âliniz tari
fenin beş misli üzerinden cibayetine dair evvelce bir 
kanun yapılmıştı. O kanun mucibince azamî beş mis
li alınıyor. Fakat ihtiyacatı hazıraya nazaran bir çok 
tarifeler yapılmıştır. O meydanda inşaat malzeme
si için tenzilât yapılmıştır efendim. 
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TALAT BEY (Ardahan) — Bu sene için mi?... 
NAFIA VEKİLİ BEHİÇ BEY (istanbul) — Çok

tan beridir yapılmıştır, iki üç seneden beri devam 
ediyor. Bundan dun yapılmağa imkân yoktur. Çünkü 
hattın bir kilometresi için masarifi iki kuruştur. Bun
dan daha dun nakliyat yapmak zararına yapmak de
mektir. Temin ederim ki Anadolu Hattı kadar ucuz 
nakleden dünyada hiçbir hat yoktur. Diğer hatların 
hepsi altun üzerinden % 50 ilâ % 150 zam yapmış
tır. 

RElS — Başka mütalaa yoktur efedim. Beşinci 
maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler elleri
ni kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Altıncı Madde — Bu kanun 1 Kânunusani 1927 
tarihinden muteberdir. 

RElS — Maddeyi reyi âlinize arz ediyorum. Ka
bul edenler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler el
lerini kaldırsın... Madde kabul edilmiştir efendim. 

Yedinci Madde — Bu kanunun ahkâmını icraya 
Maliye ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

RElS — Maddeyi reyi âlinize arz ediyorum. Ka
bul edenler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler el
lerini kaldırsın... Madde kabul edilmiştir. 

Efendim, bu kanun da tayini esami ile reyi âlini
ze arz olunacaktır. 

4. — Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdiriyetinin 1927 
senesi bütçe kanunu lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatan. (1/1011) 
Hudut ve Sevahil Sıhhiye idaresi Bütçe Kanunu 
Lâyihası (1/10)11) ve Muvazenei Maliye Encümeni 

9 Kânunuevvel 1926 
Mazbatası 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başv ekâlet 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
adet lef 

6/47845 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdiriyeti 1927 senesi 
bütçesi hakkında Sıhhiye ve Muaveneti içtimaiye Ve
kâleti Celilesince tanzim edilen icra Vekilleri Hey'eti-
nin 1 Kânunuevvel 1926 tarihli içtimaında tezekkür 
ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kanun lâyihası 
ile esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti lef-
fen takdim olunmuştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin iş'arına mü
saade buyurulmasını rica ederim efendim, 

Başvekil 
ismet 

I Esbabı Mucibe 
I Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdiriyetinin 1927 se-
I nesi bütçesi senini sabıkadaki hidematının tarzı ce-
I reyanından elde edilen tecrübelere nazaran tanzim kı-
I lınan 1926 senesi bütçesi esas ittihaz edilerek tan

zim edilmiştir., 

I Memurin kadrosu ve maaşları senei sabıkanın 
I hemen aynıdır. Yalnız bulaşık mahallerden gelen 
I transit sefainin ihtilatsız olarak boğazlardan geçme-
I sini teminen memur edilen gardiyanlara verilen yev-
I miye ahvali fevkalâde düşünülerek kısmen ipka edil-
I mekle beraber daima elde tecrübedide ve usul ve ka-
I vaide vakıf gardiyanlar bulundurmak maksadiyle 

Kavak ve Çanakkale Sahil Sıhhiye Merkezlerine se-
I kiz adet gardiyan ilâve edilmiştir. 

I Esardaki mütemadi tereffü nazarı dikkate alına-
I rak emrazı sarî hastaneleri masarifine (sarî hastalara 
I yevmiye 5 ve veremli hastalara yevmiye 12 kuruş he-
I sabile) bir mıiktar ilâve edilmiş ve her iki hastanenin 
J pek mübrem tamirat ve tadilâtları için 7 nci faslın 
I birinci tamir ve meremmet maddesine bir miktar 
I tahsisat vazolunmuştur. Bundan başka memurin ma-
I aşat ve ücüratma zam yapılmadığı nazarı dikkate 
I alınarak çalışan ve vazifesini büyük bir sayü gay-
I retle ifa eden memurlara, diğerlerine de bir vesilei 
I gayret vermiş olmak üzere, bir miktar ikramiye ita-
I sı teemmül olunmuş ve zaten Müdiriyetin senini sa-
I bıka bütçelerinde mevcut olup yalnız geçen sene büt-
I çeden çıkarılmış olan ikramiye maddesi bu sene yine 

bütçeye konulmuştur. Bütçenin 8 inci faslında mev-
I cut 1 000 liraya gelince : Usul« Muhasebei Umumiye 
I Kanununa müzeyyel 14 Kânunusani 1926 tarih ve 

715 numaralı kanunun neşrinden evvel mezkûr ka-
I nunun 32 nci maddesine tevfikan verilmiş olan avans

ların mutemetlerce sarfı sırasında tahsisatın nev'ini bi-
I dayeten tespit eylemek ve taahhüt kaydettirerek bütçe-
I sinde mevkuf tutturmak gibi eşkâl ve merasimi hesabi-
I yenin ifasına vakit ve imkân bulamamalarından dolayı 

1341 senesinde memurini muamileyhim tarafından 
I tahsisatı olmadığı halde sarf olunan ve buna sebep 
I mahsubuna çare olmayan ve 1926 senesinde Hudut 
I ve Sevahil Sıhhiye bütçesinden 4 ay sonra çıkıp mev-
I kii mer'iyete vaz edilmiş olan senei mezkûre muvaze-
I nei umumiye kanununa merbut «tahsisatın sureti isti-
I mali hakkındaki» formülün neşir ve tamiminden evvel 

yahut neşir ve tamim olunup keyfiyetten haberdar ola-
I mamalarından dolayı hülhakat memurlarınca işbu for-
I mül hilâfında havalenamelerini istimal ve binnetice 
| tahsisat harici masraf icra eylediklerinden kezalik mah-
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subuna imkân olamayan masarifin emri mahsubu zım
nında 1 000 liraya talep edilmiştir, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Adet 

23 
Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Hudut ve Sevahil Sıhhiye bütçesinde geçen 1926 
senesine nispetle esaslı bir tebeddül mevcut değildir. 
Varidatta görülen tezayüt bilhassa tonilato resminin 
terakkisinden ileri gelmiştir. Bu terakki ticarî seyrüse
ferin arttığına delâlet eder. Diğer maddelerde cüz'î te
nakuslar mevcut olup bu miktarlar geçen senenin tah
silat miktarına nispetle konulmuş olduğundan sıhhata 
kariptir denilebilir. 

Bulaşık resmi, hastalık olmadığı için geçen sene 
yapılan tahminden çok aşağı düşmüştür. Diğer cihet
ten tevdiat faizlerinin miktarı tasfiye neticesinde ida
renin eline geçen 600 000 liralık meblâğın inzimamiyle 
artmıştır. 

Sefainin mesaha resmi namiyle mevcut olup harç 
gemilerinden alınan resmin kaldırılması muvafık gö
rülmemiş her ihtimale karşı bu varidatın korunması 
ve maddenin ipkası tercih olunmuştur. 

Masraf kısmına gelince : Hükümetin esbabı muci-
besinde zikrolunduğu üzere kadroda husule getirilen 
tebeddülat cüzîdir. Hastanelerde sertababetin adeta 
fahrî kalması tecviz edilmediğinden sertababet ücreti 
olarak 30 liranın zammı teklifi muvafık bulunmuştur. 
Bundan başka geçen sene masraf kısmından tediye edi
len muhafızlardan bir kısmının tavzifen kadroya ge
çirildiği görülmüş, bir iki yerde cüzî maaş zammından 
başka fark mevcut olmadığından kadro teklif veçhile 
kabul olunmuştur. 

Kırtasiye tertibindeki tezayüt İhtiyacın bittecrübe 
anlaşılması ve idareler beyninde muhaberat ile muhte
lif defter ve defterlerin tab'ı ve nihayet merkezle mül
hakat kırtasiyesinin bu maddeden müştereken temin 
olunmakta bulunması dolayısile çok görülmemiştir. 

Bedeli icar dahi Gemlik ve Bozcaada da yeniden 
tesis edilecek idareler için isticar olunacak binaların 
icar bedelleri dolayısiyle artmıştır. 

Her yerde sandal bulundurmaktan ise işi az olan 
yerlerde sandalları ücretle temin ederek tasarruf elde 
etmek için vesaiti münakale ücreti maddesi tezyit olun
muştur. Binaların hüsnü halde bulundurulabilmesi ve 
bilhassa îzmir emrazı sarî hastanesinin esaslı surette 

tamiri için tamir ve meremmet maddesine fazla tahsi
sat konulmuştur. Şayanı takdirdir ki, Müdiriyet şu üç 
sene zarfında mütemadi ve muttarit bir faaliyetle fe
yizli ve müspet neticelere vasıl olmuş, tahsisatını sarf 
hususunda katî bir fikri tasarruf ile hareket ve varida
tını sene be sene tezyit eylemiştir. 

Hudut ve Sevahili Sıhhiye Müdiriyetinin bütçe ka
nunu geçen seneki ahkâmı esas itibariyle muhafaza 
etmektedir. Geçen sene kabul buyurulmuş olan mer
kez binasiyle Hıfzıssıhha Müessesesinin inşa ve tesi
satını teminen mevcut bulunan ahkâm daha ziyade 
tavzih edilmiş olduğundan cüzî tadilâtla kabul ve He
yeti Umumiyenin nazarı tasvibine arz olunmuştur. 
23 Kânunuevvel 1926 

Reis Mazbata muharriri 
Çatalca Gaziantep 
Şakir Ahmet Remzi 
Kâtip 
Konya îzmir 
Fuat Ahmet Münir 

İsparta Çorum 
Mükerrem Ziya 

Dıiyarbdkır Gaziantep 
Şteref Ali Cenahı 

Konya Kütahya 
Kâzim Hüsnü Faik 

Giresun 
Musa Kâziırn! 

Hudut Ve Ssvıalhil Sıhhiye Müdüriyetinin 1927 semesi 
Bütçe Kanunu Lâyihası 

Hükümetlin Teklifi 
Birinci Madde — Sılhihiye ve Muaveneti îç'fcİMiatfya 

Vekâleti Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdiıliıyetiniin 1927 
sem;si varidatı merbut (A) cetvelinde gösterildiği veç
hile 57CI CİOO fra tahmin edilmiştir., 

İlklJnei Madde — Mü'diriyeti mezkûrenin 1927 se
lesi masarifi içli'n mterbu't (B) cetvelinde yaızüüdığı veç
hile 489 001 lira tahsis edilmiştir. 

Üçüncü Makide — Kâvanlin ve Nizamıalt ve Mu-
karreraıtı mahsusasma tevfikan cibayet edilmekte olan 
varidatın 1927 senesinde dahi tahsillime davam olunur. 

Dördüncü Madde — Fevkalâde hidematı sıhhiye 
icalbatadan olarak kadro haricinde ve muvafckeften 
istûhdaimına Sıhhiye ye Muaveneti içtimaiye Vekâle
tince lüzum görülerek mezkûr vekâletçe tayin edile
cek olan memurin ve müstahdemin ücuratı ile bey-
nelminel sıhhî cemiyetler ve kongrelere nrernuraı ilzam 
edlilecek zevat tahsisat ve masarifi ve Tahran Ve fek'sn-
dteriye sıhhiye delcgeferinne ika olunacak ücurat ma
sarifi adiye bütçesinin 4 ncü faşinadan tasıviye olunur. 
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İBeşinçi Madde — Hudutlarla sahil şeMrierindıe 
zuhur edecek emrazı sariyeye karşı ittihazı icabedıen 
tedabiri manıia ve murakabe masarifi ile mühim limaın-
larida lüzum ©örülecek itlafı far cihazımı havi mütehar
rik dubalar İftirası ve tahaffuzhanelerle sahi sıhhiye 
rmerkez ve idereleri inşaatı ile bunların etüv ve bak
teriyoloji ve sair tesisatı ve inşa edilmekte bulunan 
Müdirilyet binasiyle müştemilâtının ikmali imşaası ve 
1927 senesi zarfında inşaasına başlanacak olan 
Hıfzısıhha Müessesesi ile bilumum müessesat ve me-
baniinkı tesisat ve tefriişatı için Müdiriyetin fazla va
ridatı ile ihtiyat akçasından 900 000 lira kadar bir 
mliktan masraf bütçesinin açılacak faslı mahsusuna 
tahsisat kaydı ite sarfına Sıhhiye Vekilli mezundur. 

Altıncı Madde — Beşindi madde ile sarfına me
zuniyet verilen tahsisatın senesi zarfında sarf ©dile
meyen miktarların 1928 istemesi zarfında dahi sarfı
na devam olunur. 

Yedinci Madde — Müdiriiyeti mezkûrenin serini 
sabıka Ibütçe' kanunlarının işbu kanun ve kavaniiıni 
sairle ile fesih ve tadil edilmeyen ahkâmı 'bakidir. 

(Sekizinci Madde — Bu kamun 1927 senesi Kâ
nunusanisi ihtidasından muteberdir. 

Dokuzuncu IMadde — Bu 'kanunun ahkâmım ic
raya Sıhhiye ve Muaıvemati İçtimaiye Vekilli memur
dur. 1 Kânunuevvel 1926 * 

Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat 

Müdafai Milliye Vekili Bahriye Vekli 
Recep Beyefendi İhsan Beyefendi 

İmzada bulunmadı İmzada bulunmadı 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekli 
Mehmet Cemil Dr. Tevfik Rüştü 
iMaMye Vekili Maarif Vekili 

Mustafa Abdulhalifc Mustafa Necati 
Nafıa Vekili Ziraat Vekili 

Behiç Salbri Beyefendli 
İmzada bulunmadı 

Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 
İmzada bulunmadı İçtimaiye Vekili 
Ralhmli Beyefendi Dr. Refik 

Muavenıai Maliye Encümienii Teklifli 
Birinci Madde — Hudut ve Sevahil Sihhiye Mü

düriyetinin 1927 senesi varidatı merbut (A) cetvelinde 
'gösterildiği veçhile 570 1G0 lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

İkinci Madde — Hudut ve Sevahil Sıhhiye müdli-
riyeCMn İ927 senesi masarifi için merbut (B) cetve
linde gösterildiği veçhile 491 661 lira tahsis edifonaştir. 

Üçüncü Madde — Aynen kabul olunmuştur. 
Dördüncü Madde — Aynen Kabul olunmuştur. 
Beşinci M!aldde — Hudutlarla salhiileride zuhur ede

cek emrazı sariyeye karışı üitltilhazı jjcabeden, tedabiri 
mania ve murakabe masarfi ile mü'hjim limankalda lü
zum görülecek itlafı far cihazım nayi müteharrik du
balar iştirası ve tahaffuzhanelere Sihil Sıhhiye Mer
kez ve idareleri inşatı ve bunların etüv ve bektertiyiö-
loji vesaire tesisatı ve inşa tedimekte bulunan Müldıi-ı 
riyet binası ile müştemilâtının ikmali imşaası ve yeni
den bir hıfzısıhha müessesesi finşaasıi ile Wumum m|ü-
'essesat ve mdbaninin tesisialt ve tefrişaita için Müıdi-
'riyetin fazl'a varidaltı ille ihtiyat akçesinden 900 000 
'ünayıa kadar miktarını masıraf bütçesinde açılacak 
fazla mahsusa tahsisat kaydiiyle sarfa Sıhhiye VekiiM 
mezundur.: 

Altıncı Madde — Aynen kabul olunmuştur. 
Yedinci Madde — Aynön kabul otamıuştur. 
SeMzindi Miadde — Aynen kabul olümmıuştur. 
Dokuzuncu Madde — Aynen kşbul lOİiunmuştur. 

(A) CETVELİ - VARİDAT BÜTÇESİ 
F. M. Nevi Muhassasat 

1 
1 
2 
3 

2 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

3 

VARİDAT MUTADE 
(Tonilâto resmi 
Şahadetname resmi 
Mücellit patente resmi 
Birinci Faslın Yekûnu... 
VARİDAT FEVKALÂDE 
Cezayı nakdi hasılatı 
Bulaşık rüsumu 
Sefainin mesaha rüsumu 
Tevdiat faizleri 
Satılacak emval bedeli 
Hasılatı muhtelife 
İkinci Faslın Yekûnu... 
SİGORTA TEVKİFATI 

YEKÛNU UMUMİ 

(B) CETVELİ - MASARİF BÜTÇESİ 
MAAŞAT VE ÜCURAT 

1 Müdiriyet 
2 Şubeler 
3 Müstahdemini müteferrika 
4 Emrazı istilâiye hastaneleri 
5 Tehaffuzhaneler 
6 Sevail Sıhhiye İdareleri 
7 Vesaiti nakliye müstahdemini 
8 Mazulin maaşı 

Birinci Faslın Yekûnu... 
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F. M. Nevi Muhassasat 

KADRO CETVELİ 

Nev'i Memuriyet 

2 

3 
4 

5 

6 

7 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 

1 
2 
3 

TAHSİSATI FEVKALÂDE 

Kıdem zammı 
Memurin ve Müstahdemini muvakkate 
ücuratı 

LEVAZIM 
Kırtasiye 
Tenvir ve teshin 
Demirbaş eşya 
Melbusat 
Beşinci Faslın Yekûnu... 

MASARİFİ MUHTELİFE 
Müteferrika 
Bedeli icar 
Masarifi muhakeme 
Harcırah 
Kütüp ve resaili fenniye ve neşriyat masari
fi 
Telgraf ücreti 
Vesaiti münakale ücreti 
Sevk ve posta masrafı 
Altıncı Faslın Yekûnu...; 

MASARİFİ MÜTENEVVİ A 

Tamir ve meremmet 
Emrazı istilâiye hastaneleri masarifi 
Alât ve saiti nakliye ve tebhiriye, tamir 
ve fceliviıni levazımı 
Vesaiti nakliye ve tebhiriye kömür ve ma
yi atı muharrike ve levazımı 
Tebhir ve istihmam mevad ve levazımı 
Eczayı tıbbiye ve tebhiriye ve laboratuvar-
lar masarifi 

7 Fukara yolcuların iaşe, tedavi ve tekvin ve 
hastane masarifi. 

8 Bulaşık gardiyan yevmiye ve masarifi 

9 Vapurların mesaha masarifi 
10 Reddiyat 
11 Gece pratikası ücreti 

12 Vesaiti münakale iştirası 
Yedinci Faslın Yekûnu... 

İkramiye ve mükâfat ve muavenatı nakdiye 

Haliyeye inkilâp eden düyun 
YEKÛNU UMUMİ 

Müdiriyet 
Müdür 
Müfettiş 
Muavin 

Fen Şubesi 
Müdür 
Muavin 
Mümeyyiz 
Kâtip 
Kâtip 

Umuru Tahririye Şubesi 
Müdür 
Mütercim 
Evrak memuru 
Kâtip 
Kâtip 

Muhasebe Şubesi 
Müdür 
Mümeyyiz 
Muhasip 
Muhasip 
Kâtip 
Veznedar 

Tahsilat ve irsalâtı nakdiye memuru 
Tetkik ve ihsariyat Başmemuru 
Tetkik memuru 
Tetkik memuru 

Levazım ve Mubayaat Şubesi 
Levazım ve Mubayaa Memuru 
Depo Memuru 
Kâtip 
Levazım ve irsalât memuru 
Memurini Müteferrika 
Avukat 
Mühendis - Mimar 
Tersimat memuru 
Makine Mühendisi 
Müstahdemini müteferrika 
Başodacı 
Odacı 
Muhafız 
Kapıcı 
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Nev'i Memuriyet Nev'i Memuriyet 

EMRAZI SARİYE VE İSTÎLÂİYE 
HASTANELERİ 

İstanbul Hastanesi (1) 
Sertababet Ücreti 
Tabip (Dahili) 
Tabip (Bakteriyolog) 
Tabip (Mütehassıs) (2) 
Asistan 
Eczacı 
İdare memuru ve mutemet 
Kâtip ve mubayaa memuru 
Depo ve ambar memuru 
Başhemşire (Ecnebi) (3) 
Hemşire 
Hastabakıcı Hemşire 
Makinist ve etüv memuru 
Nakliye ve otomobil şoförü 
Ahçıbaşı 
Müstahdemini müteferrika 
İzmir Hastanesi (4) 
Sertababet ücreti 
Tabip (Dahili) 
Tabip, (Bakteriyolog) 
Asistan (Eczacı) 
Kâtip ve mutemet. 
Depo ve ambar memuru 
Başhemşire (Ecnebi) (5) 
Hemşire 
Hastabakıcı hemşire 
Makinist ve etüv memuru 
Ahçıbaşı 
Nakliye ve otomobil şoförü 
Müstahdemini müteferrika 

(1) Hastane kadrosu lOO'dür. 50'si veremli ve 50'si 
sari hastalıklar içindir. 

(2) Biri kulak, boğaz ve burun diğeri cerrahi ve or
topedi mütehassısıdır. 
Haftada üç gün muayyen saat dahilinde vazife 
görecekler ve hariçten mütehassıs bulunamadığı tak
dirde diğer müessesatta müstahdem maaşlı müte
hassıs Etıbbaya da işbu ücret verilir. 

(3) Ecnebi bulunmadığı takdirde 50 lira ücretle Türk 
hemşire istihdam olunur. 

(4) Kadrosu 50'dir. 20 yatağı veremliler, 30 yatağı 
sari hastalıklar içindir. 

(5) Ecnebi bulunmadığı takdirde 50,— lira ücretle 
Türk hemşire istihdam olunur. 

BİRİNCİ SINIF TAHAFFUZHANELER 
(Kavak - Urla) 
Müdür (Tabip) 
Muavin (Tabip) 
Kâtip ve Veznedar ı 
Ambar Memuru 
Mübahhir 
Hastabakıcı 
Laboratuvar müstahzarı 
Etüv Makinisti 
Ateşçi 
Muhafız 

İKİNCİ SINIF TAHAFFUZHANELER 
(Tuzla, Sinop, Mersin, Nusaybin, Kopmuş) 
Müdür (Tabip) 
Muavin (Tabip) 
Kâtip ve Ambar Memuru 
Kâtip ve Ambar Memuru 
Kâtip ve Veznedar 
Ambar Memuru 
Mübahhir 
Hasta bakıcı 
Laboratuvar müstahzırı 
Etüv makinisti 
Ateşçi 
Muhafız 

SIHHİYE DAİRELERİ 

(Galata Merkezi) 
Tabip 
Muavin (Tabip) 
Muhasip ve veznedar 
Kâtip 
Kâtip 
Zabıtai Sıhhiye Memuru 
Klayton mubahhiri 
Klayton taifesi 
Muhafız 

Kavak Merkezi 
Tabip 
Muavin (Tabip) 
Muhasip ve Veznedar 
Kâtip 
Kâtip 
Zabıtai Sıhhiye Memuru 
Muhafız 
Transit Zabıtai Sıhhiye Muhafızı 
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Nev'i Memuriyet 

Çanakkale Merkezi 

Tabip 
Muavin (Tabip) 
Muhasip ve veznedar 
Kâtip 
Kâtip 
Zabıtai Sıhhiye Memuru 
Mubahhir 
Muhafız 
Transit Zabıtai Sıhhiye muhafızı 

îzmir Merkezi 
Tabip 
Muavin (Tabip) 
Muhasip ve Veznedar 
Kâtip 
Zabıtai Sıhhiye Memuru 
Muhafız 
İkinci Sınıf Merkez 
(Zonguldak, Samsun, Trabzon, Mersin, Hopa, Antalya) 
Tabip 

Muhasip ve Veznedar 
Kâtip 
Mubahhir kâtip 
Muhafız 

Sahil Sıhhiye İdaresi 
Memur 
Mubahhir 
Muhafaza memuru 
Vesaiti Nakliye Müstahdemini 
İstimbot kaptanı 
İstimbot makinisti 
istimbot ateşçi 
İstimbot tayfası 
Kamyonet şoförü 
Sandalcı 
Motorbot şoförü 
Motorbot dümencisi 
Motorbot tayfası 
Kadro Yekûnu Umumisi 

REİS — Heyeti umumiyesi 
var mı efendim? (Bayır sesleri). 

hakkında mütalaa 

Fasılların müzakeresine geçilmesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Madde ve cetvellere geçilmesi kabul edilmiştir 
efendim. 

Fasıl 
(A) Cetveli - Varidat Bütçesi 

Varidatı mutade 
REİS — Mütalaa var mı efendim? 
(Hayır sesleri). İkinci fasla geçiyo
ruz, 
Varidatı fevkalâde 
REİS — Mütalaa var mı efendim? 
(Hayır sesleri). Üçüncü fasla geçi
yoruz. 
Sigorta tevkifatı 
REİS — Mütalaa var mı efendim? 
(Hayur sesleri). 

Yekûnu umumî 

Lira 

522 200 

46 600 

1 300 

570 100 

REİS — (B) cetvelinin müzaikeresine geçiyoruz 
elendim. 

(B) Cetveli -. Masarif Bütçesi 
1 Maaşat ve ücurat 158 976 

REİS — Mütalaa var mı efendim? 
(Hayır sesleri). İkinci fasla geçi
yoruz efendim. 

2 Tahsisatı fevkalâde 92 319 
REİS — Mütalaa var mı efendim? 
(Hayır sesleri). Üçüncü fasla ge
çiyoruz efendim. 

3 Kıdem zammı 1 000 
REİS — Mütalaa var mı efendim? 
(Hayır sesleri). Dördüncü fasla 
geçiyoruz efendim. 

4 Memurin ve müstahdemini mu
vakkate ücuıratı 30i C00 
REİS — Mütalaa var mu efendim? 
(Hayır sesleri). Beşinci fasla ge
çiyoruz efendim. 

5 Levazım 18 000 
REİS — Mütalaa var mı efendim? 
(Hayır sesleri). Altıncı fasla ge
çiyoruz efendim. 

6 Masarifi muhtelife 31 000 
REİS — Mütalaa var mı efendim? 
(Hayır sesleri). Yedinci fasla ge
çiyoruz efendim. 

7 Masarifi mütenevvia 154 386 
REİS — Mütalaa var mu efendim? 
(Hayır sesleri). Sekizinci fasla ge
çiyoruz efendim. 
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Fasıl Lira 

8 İkramiye ve mükâfat ve muave-
natı nakdiye 5 000 
REİS — Mütalaa var mı efendim? 
(Hayır sesleri). Dokuzuncu fasla 
geçiyoruz efendim. 

9 Haiiyeye inkilâp eden düyun 1 000 
REİS — Mütalaa var mı efendim? 
(Hayır sesleri). Yekûnu umumîye 
geçiyoruz efendim. 

Yekûnu umumî 491 661 

REÎS — Lâyihanın müzakeresine geçiyoruz efen
dim. 

Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdiriyetinin 1927 Senesi 
Bütçe Kanunu. 

Birinci Madde — Hudut ve Sevahil Sıhhiye Mü-
diriyetiniin 1927 senesi varidatı merbut (A) cetvelim
de gösterildiği veçhile 570 100 4ira olarak tahmin 
edilmiştir. 

REİS — Birinci maddeyi kabul edenler el kaldır
sın... Kabul etmeyenler el Ikailıdırsın... Birinci madde 
aynen kabul edilmiştir efendim. 

İkinci Madde — Hudut ve Sevahil Sıhhiye Mü-
diriyetinin 1927 senesi masarifi için merbut (B) cet
velinde gösterildiği veçhile 491 661 lira tahsis edil
miştir. 

REİS — Mütalaa var mı? Kabul edenler lütfen 
el 'kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Kavanin ve Nizamat ve Mu-
karreratı mahsusasına tevfikan cibayet edilmekte 
olan varidatın 1927 senesinde dahi tahsiline devam 
olunur. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Madde aynen kabul edilmiştir efendim. 

Dördüncü Madde — Fevkalâde hidematı sıhhiye 
icabatından olarak kadro haricinde ve muvakkaten 
istihdamına Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâle
tince lüzum görülerek mezkûr Vekâletçe tayin edi
lecek olan memurin ve müstahdemin ücuratiyle bey
nelmilel sıhhî cemiyetler ve kongrelere memuren 
izam edilecek zevat tahsisat ve masarifi Tahran ve 
İskenderiye Sıhhiye delegelerine ita olunacak ücurat 
masarifi adiye bütçesinin dördüncü faslından tesvi
ye olunur. 
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| MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efen
dim, burada konulacak bir fıkra unutulmuştur. (Tah-

I ran ve İskenderiye sıhhiye delegelerine) tabirinden 
sonra bir de (ecnebi müşavirlerine) tabirini koymaya 

I lüzum görüyoruz. Muhtelif vazaif dolayısiyle inde-. 
licap istihdam edilecek memurlar meyanında ecnebi 
müşavirler de vardır. Bunun için konulmasını rica 

I ediyorum. 
REİS — Encümen namına mı teklif ediyorsunuz 

i efendim? 
AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Evet efen

dim Encümen namına teklif ediyorum. 

I REİS — Tahran ve İskenderiye delegelerine ta
birinden sonra «ve ecnebi müşavMerine»ı tabirini 
koyacağız. Bu tabirin konmasını ıkabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaMür-
sın... Kabul edilmiştir. Maddeyi bu tashih ile kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın. Madde bu tashihle birlikte kabul edil
miştir efendim. 

Beşinci Madde — Hudutlarla sahillerde zuhur 
edecek emrazı sariyeye karşı ittihazı icap eden te-
dabiri mania ve murakabe masarifi ile mühim limon
larda lüzum görülecek itlafı far cihazını havi müte
harrik dubalar iştirası ve tahaffuzhanelerle sahil sıh
hiye merkez ve idareleri inşaatı ile bunların etüv ve 
bakteriyoloji ve sair tesisatı ve inşa edilmekte bulu
nan müdiriyet binasiyle müştemilâtının ikmali inşa
sı ve yeniden bir hıfsıssıhha müessesesi ile bilumum 
müessesiat ve mebaninin tesisat ve tefrişatı için mü-
diriyetin fazla varidatiyle ihtiyat akçasından 900 COO 
liraya kadar miktarını masraf bütçesinde açılacak 
faslı mahsusa tahsisat kaydiyle sarfına Sıhhiye Ve
kili mezundur. 

j REİS — Maddeyi aynen reye arz ediyorum. Ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el1 kal
dırsın... Madde aynen kabul edilmiştir. 

Altıncı Madde — Beşinci madde ile sarfına me
zuniyet verilen tahsisatın senesi zarfında sarf edile
meyen miktarının 1928 senesi zarfıhda dahi sarfına 
devam olunur. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? Maddeyi re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Madde kabul edilmiş
tir efendim. 

Yedinci Madde — Müdiriyeti mezkûrenin senlini 
J sabıka bütçe kanunJlarının işjbu kanun ve kavanini 
| saire ile fesih ve tadil edilmeyen ahkâmı bakidir. 
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REİS — Mütalaa var mı efendim? Maddeyi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Madde aynen kalbul edilmiştir •efendim. 

Sekizinci Madde — Bu kanun 1927 senesi kânu
nusanisi ihtidasından muteberdir. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? Maddeyi ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Madde aynen kabul edilmiştir efendim. 

Dokuzuncu Madde — Bu kanunun ahkâmını ic
raya Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekili memur
dur. 

REİS — Mütal'aa var mı? Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

Efendim, bu kanunun da heyeti umum iyesini ta
yini esami ile reyinize vaz edeceğim. 

5. — Seyrisefain idaresinin 1927 senesi bütçe ka
nunu lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası. (1/1013) 

REİS — Okunacaktır. 

Seyrisefain İdaresinin 1921 Senesi Bütçe Kanunu Lâ
yiham ve Muvazene! Maliye Encümeni Mazbatası 

Türkiye Cumhuriyeti 
Bakvekâlet 14 Kânunuevvel 1926 

Kalemi Mahsus Müdiriyeti 
Adet 

6 

4871! 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celi es i ne 
Türkiye Seyrisefain İdaresinin 1927 senesi büt

çesi hakkında Ticaret Vekâleti Celilesince tanzim 
edilen ve İcra Vekilleri Heyetinin 12 kânunuevvel 
1926 tarihli içtknamda tezekkür ve Meclisi Âliye ar
zı tasvilp olunan kanun lâyihası ile esbabı mucibe 
mazbatasının musaddak sureti lef fen takdim olun
muştur. 

Muktezasının ifasına ve neticesinin işarına mü
saade buyuruknasını rica eylerim efendimi. 

Başvekil 
İsmet 

Varidat Bütçesi Esbabı Muoi'besii 
Seyrisefain İdaresinin vasaiti hazıraya göre halen 

icra eylediği seferler ve ifa eylediği hidemata ve se
net haliyede şjimdiye kadar tahakkuk eden varidata 
nazaran 1927 senesi varidatı 4 653 681 lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

Fasıl : 1 Sevahiflı Baide Hasılatı 
Madde 1. — Trabzon Hattı: Hattın ekser iske

lelerine uğramak üzere haftada iki seferden bir se
nede icra kılınacak (104) seferin beherinden asgarî 
15 000 liradan 1 560 OCıü lira varidat husulü tahmin 
edilmiş ve elyevm icra kılınan seferlerin her birinden 
on yedi, on sekiz bin ve hatta bazan yirmi iki bin 
liraya kadar varidat alınmakta bulunmasına göre bu 
miktar varidatın istihsal olunacağı derkâr bulunmuş
tur. 

Madde 2. — Bartın hattı: Bartın hattının esas nak
liyatı İstanbul - Zonguldak arasında münhasır olup 
Zonguldak'tan ileri bir kaç iskele yolcusunun Zon-
guldak'a gelen motorları tercih eylemesi ve Trabzon 
hattına sefer eden idare vapurlarının Zonguldak is
kelesine uğramak suretiyle yolcuları almakta olması 
ve mevcut sefain 1927 senesinde Bartın hattına sefer 
icrası mümkün olamıyacağı cihetle işbu maddeye va
ridat konulmamış ve mahaza hat büsbütün bütçe ha
ricinde bırakılmamak üzere yalnız bir lira varidat 
vaz ve terkim kılınmıştır. 

Madde 3. — İstanbul Mersin hattı : İzmir de da
hil olmak üzere Antalya ve Mersin'e kadar 1926 se
nesi zarfında açdan iskelelerle beraber belli başlı is
kelelere ve bu meyanda Rodos ve Sakız'a dahi uğ
ramak üzere elyevm olduğu gibi haftada bir seferden 
bir sene yapılacak elli iki seferin beherinden on bin 
beş yüz liradan beş yüz kırk altı bin lira varidat tah
min edilmiş ve hattı mezkûre halen muntazaman ic
ra kılınan seferlerden mütehassil varidatın vasatisi 
nazarı dikkate alındıkta bu miktarın daha fazlasiyle 
istiyfa olunacağına kanaat hasıl edilmekte bulunmuş
tur. 

Madde 4. — İstanbul İzmir hattı : Haftada bir 
doğru İzmir'e azimet ve avdet etmek üzere icra kılın
makta olan seferlerin ekserisinde dokuz bin lirayı 
mütecaviz varidat temin edilmekte olmasına rağmen 
vasatî sekiz bin lira kabul edilmiş ve o miktar üze
rinden eli iki seferin baliğ olduğu dört yüz on altı 
bin lira ithal kılınmıştır. 

Madde 5. — izmir'e kadar Edremit ve Ayvalık 
hattı : 1926 senesi zarfında Avrupa'dan mubayaa ve 
celp olunan vapurların seferlere iştiraki hasebiyle iş
bu hatta çalıştırmak imkânı hasıl olmasına ve bir se
ferde azamî üç bin beş yüz ve asgarî bin sekiz yüz 
liraya kadar varidat temin edilmiş bulunmasına bi
naen icra edilmekte olan seferler varidat vasatisine 
göre bir sene zarfında icra olunacak elli iki seferin 
beher seferi iki bin lira olmak üzere mecmu için yüz 
dört bin lira konulmuştur. 
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Madde 6. — Zuhurat, kömür ve saire nakliyatı : 
1926 senesi tahakkukatı nazarı dikkate alınmış ve 
ona göre 1927 senesi için on iki bin lira vaz edilmiş
tir. 

Fasıl 2 : Marmara Havzası Hasılatı 
Madde 1. — Mudanya Hattı : Mevasime tabi 

olan işbu hat münakalâtından gerçi ekseriya seferde 
yedi, sekiz yüz liraya kadar varidat temin olunmuş 
se de mecmu tahakkukatı İtibariyle bir seferine altı 
yüz otuz lira isabet etmekte bulunmuş ve bu sebep
le işbu hat haftada üç seferden bir senede icra edi
lecek yüz elli altı seferin beherinden altı yüz otuz 
liradan doksan sekiz bin iki yüz seksen lira varidat 
vaz ve terkim kılınmıştır. 

Madde 2. — Bandırma hattı : İkisi Ekpres diğer 
ikisi seferi adî olmak üzere haftada yapılacak dört 
seferden bir senede iki yüz sekiz seferin beher şefe 
rinden bin yüz lira temini bir senelik tahakkukatımn 
vasatisine göre mümkünülistihsal olduğu sabit olmak
la ona göre ithal edilmiştir. 

Madde 3. — Karabiga hattı : Bu hatta mubayaa 
olunan vapurlardan hattın ihtiyaciyle mütenasip ol
mak üzere tahsis kılınanlar ile son aylar zarfında 
seferde bin yedi yüz liraya kadar varidat temin olun
makla beraber sekiz aylık tahakkukatın miktarı va
satisine göre haftada üç sefer itibariyle beher seferi 
dokuz yüz lira üzerinden bir senede icra kılınacak 
elli altı seferden yüz kırk bin dört yüz lira varidat 
istihsal edileceği kaviyyen memul olmakla olveçhile 
tahmin ve terkim edilmiştir. 

Madde 4. — İzmit hattı : İzmit hattına haftada 
üç seferden bir senede icra edilecek yüz elli altı se
ferin beherinden ancak iki yüz lira elde edilebileceği 
sabit olmakla ona göre otuz bir bin iki yüz lira ol
mak üzere ithal kılınmıştır. 

Fasıl 3 : Sevahili Mütecavire Hasılatı 
Mütecavire hatlarında da feyyaz bir inkişaf dev

resi geçirilmekte ve şu terakkinin senei atiyede dahi 
devam edeceği iki senelik tahakkukatın derecei nis
peti ile sabit olmakta ve bu hatlara yeni ve süratli ve 
memleketin ihtiyacatiyle mütenasip vapurlar sipariş 
ve celp olunduğu surette tezayüdü varidatın idame
sine hizmet edilmiş olacağı görülmekte olduğundan 
senei atiye varidatı 1927 senesi tahakkukatına göre 
vaz ve terkim kılınmıştır. 
Fasıl 4 : Nakliyat ve Sevkiyati Askeriye Hasılatı 

Peşin para ile naklolunan askerî ücuratın ait ol
duğu hatlar hasılatı meyanında tahakkuk eylemekte 
olmasına binaen bunun haricinde toptan veya müte

ferrik icra kılınan sevkiyat tahakkukatımn miktarı 
on bin lira olarak tahmin edilmiştir. 

Fasıl 5 : Kılavuzluk ve Romörkçülük Hasılatı 
13 Kânunusani 1340 tarihli talimatnarnenin ikinci 

maddesi mucibince cerh ve kılavuzluğun [mecburî bu
lunduğu İstanbul limaniyle ihtiyara muallak olduğu 
boğazlarda salifülbahis talimatnameye ve i merbut res
mî tarifelere terfikan istiyfa olunacak kılavuzluk ro
mörkçülük ücuratiyle talimatnamenin altıncı madde
si mucibince kılavuz ve römorkör almadan imtina vu
kuunda cezaen alınacak munzam şimdiye I kadar geçen 
zaman varidatı mütehakkikası esas ve mikyas ittihaz 
edilmek suretiyle yüz yetmiş bin lira varidat tahmin 
ve vaz edilmiştir. 

Fasıl 6 : Hasılatı Muhtelife 
Madde 1. — Kahve ocakları varidatı : Sevahili 

mütecavirede vapurlar derununda seyyar satıcılığın 
ilgası hasebiyle işbu hudut kahve ocaklarına talip 
zuhur etmemiş ve kahve ocacğı hasılatı sevahili bai-
deye inhisar etmiş olmakla mezkûr hatlar için müna-
kit mukavelâta ve icrası maksur seferlere göre on 
yedi bin lira olarak vaz ve terkim kılınmıştır. 

Madde 2. — Emakin bedeli icarı : Kısmen mev
cut mukavelâta ve kısmen icarı mutasavver mebani-
nin temin edeceği bedelâtı icareye ve tahakkukatı 
vakıaya göre yirmi iki bin lira olarak terkim kılın
mıştır. 

Madde 3. — Varidatı müteferrika : Eşyayı sına
iye tazminatı ile istirdat ve satılacak hurda ve saire 
ve fabrikalarda harice yapılacak tamirat bedelleri, 
kızak ücuratı, palamar hasılatı ve senei sabıkaya ait 
olarak senei haliyede tahakkuk edecek varidat ve bir
let cezalariyle memurin ve müstahdeminden idareten 
kat olunacak kıstelyevmler ve maaşattan istirdat ve 
banka hesabatı cariyesinden ahnan faiz ve mubayaa 
edilen ecnebi meskukatı için bankaca verilen komis
yon ve devlet hesabına tahsil kılınan vasaiti nakliye 
vergisinin yüzde beş hesabiyle alınan aidat ve müs-
tecirlerin teehhürü tediyatlarından dolayı alınacak 
güzeşteler ve bütçede tertibi mahsusu bulunmayan ve 
gayrı melhuz hasılat ve saireden mütevellit olarak 
istihsal kılınacak işbu kısım varidat da 1926 tahak
kukatı nazarı dikkate alınarak altmış bin lira olarak 
tahmin ve ithal kılınmıştır. 
Fasıl 7 : Türkiye Kömür ve Liman Şirketlerinden 

Alınacak Hissei Temettü ve Faiz 
Seyrisefain İdaresinin sermaye vazı( suretiyle te

şekkülüne iştirak etmiş olduğu İstanbul, İzmir, Trab
zon, Mersin liman şirketleriyle Kilimli Kömür Şir-
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ketinden hissei iştirakine mukabil alacak olduğu te
mettü ve faiz miktarı yirmi sekiz bin lira olarak tah
min ve terkim kılınmıştır. 

Fasıl 8 : Antrepo Hasılatı 
İdarece inşa ettirilmekte ve 1927 senesinde kuşat 

edilecek olan Tophanedeki antrepolar hududu olan 
rıhtımdan antrepo binalarına kadar yapılacak itha
lât ve ihracat nakliyatiyle ardiye olarak bir sene zar
fında alınacak hasıla yüz doksan beş bin lira olarak 
tahmin edilmiştir. İdare şimdiye kadar antrepo umu-
riyle meşgul olmadığından bundan husule gelecek va
ridat hakkında elde bir mikyas mevcut değilse de ic
ra kılınan tahkikat ve mütehassıslara yaptırılan he-
sabat bu miktarı varidatın maziyadetin kabili temin 
olduğunu göstermekte olduğundan vaz ve terkim kı
lınmıştır. 

Mesrudatı anifeye nazaran 1927 senesi varidatı 
umumiyesi olarak tahmin olunan 4 653 681 lira mu-
hammenattan ziyade hakikata taharrüp edilmek su
retiyle tespit edilmiştir. 

Masraf Bütçesi Esbabı Mucibesi 
Seyrisefain idaresinin 1927 masraf bütçesi senei 

mezkûre zarfında icra kılınacak seferler ve ifa olu
nacak hidema nazarı itibara alınarak bittecrübe sabit 
olan esasat dahilinde maaş ve masraf fasıllarında 
kabili tevhit görülen bazı fusul ve mevadd'in zîrde 
muharrer olduğu veçhile : 

1. — Maaşat, 
2. — Masarifat, 
3. — Sermayeye müteallik hususata şamil olmak 

üzere daha mütecanis olacağı teemmül edilerek olveç-
hile (3) fasıl üzerine tertip ve yekdiğeriyle münase-
bettar bulunan bazı mevad tevhit kılınmış ve muh
teviyatına ait esbabı mucibe berveçhi zîr arz ve izah 
olunmuştur. 

Birinci Maaşat Faslı 
Evvelki seneler bütçesinde ikinci, üçüncü ve be

şinci maddeler olmak üzere gösterilen ve mahiyet 
itibariyle yekdiğerinin aynı olan (idarei merkeziye 
fabrika ve ambarlar) ile (sevahili mütecavire) ve (bi
lumum merakip ve sefaini bahriye) memurin ve müs
tahdemini maaşatı maddeleri 1927 senesi için (ikinci 
madde) de toplanılmak suretiyle işbu faslın mecmuu 
dört madde üzerine vaz ve tertip edilmiştir. 

Bir müessesesi resmiye olmakla beraber mahiye
ti ticariyeyi de haiz olan ve varidatı evvelki senelere 
nazaran yüzde yüz derecesinde tezayüt etmiş olan 
idarenin muamelâtı gün begün tekesüf etmekte bu
lunması ve şu sebeplerle uhdelerine mevdu bulunan 

vazifeleri o nispette kesbi ehemmiyet ve tezayüt ey
lemiş olması hasebiyle diğer bahrî ve berrî müesse-
satı ticariye derecesine isal olunamamakla beraber 
merbut kadrolarının mütalaasından da anlaşılacağı 
veçhile idarei merkeziye, fabrikalar, ambarlar ve 
merbutatı memurin ve müstahdemini maaşı aslîleri 
mecmuuna şehrî 700, vapurlarda 1 200 liraya kadar 
zamaim icrası suretiyle kadroları tertip ve tanzim ve 
tahsisatları bütçeye vaz ve terkim kılınmıştır. Dere-
cei mesuliyet ve vaziyeti müsavi olduğu halde güver
te zabitanmdan noksan maaş almakta bulunan ma
kine zabitanının maaşatı dahi onların derecesine ib
lâğ edildiği gibi hayatı bahriyeleri tecrübe ve liya
katleri itibariyle emekdaranı idareden olup da terfi 
imkânı olmayanlar için senei sabıkada şahsi ile kaim 
olmak üzere birinci sınıf sefain süvari ve baş maki
nistlerinden on seneyi ikmal etmiş olanlara yüzde 
elli ve beş seneyi ikmal etmiş olanlara yüzde yirmi 
beş ve losturomolardan on beş seneyi ikmal edenlere 
de yüzde elli raddesinde zamaim icrası kabul buyu-
rulmuş ve bunun pek çok fevait ve muhassenatı gö
rülmüş olmakla 1927 senesinde de bu suretin, terfi
leri mahdut bulunan ve römorkörler, su vapurları 
süvarileri ile başmakinistlerine yüzde elli ve telsiz 
telgraf ve elektrik memurlarından on seneyi ikmal 
edenlere dahi teşmil edilmek suretiyle yüzde yirmi 
beş zam itası için muktazi tahsisat da ilâve kılınmış
tır. 

Bu kere Tophane meydanındaki kulede tesis olu
nan (merkez telsiz telgraf istasyonuna) vapurlarda ol
duğu gibi yirmi beşer lira maaşla iki memur ilâve 
kılınmıştır. Kezalik eşyayı ticariyenin, tüccarın mem
nuniyet ve hoşnudîsini temin ve idare vapurlarına 
fazla rağbet celp eylemek, emri muhafaza ve sürati 
tahliye ve teslimine itina edilmek üzere tesisine ipti-
dar olunan Tophanedeki antrepolar ihtiyacatı için 
yapılan kadroya vaz olunan maaşat da bu meyana 
ilâve kılınmıştır. 

İkinci Masraf Faslı 
Madde 1. — Acenteler ve antrepolar aidat ve ma-

sarifatı, kıilavuzlulk ücurat ve masarifi ve tîahmıil ve 
tahliye masarifi ve tazminat ve simsariye: 

Taşra Acentelerine ve idare biletlerini gişelerinde 
furuht eylediğinden dolayı Anadolu Demli ryolu İda
resine verilmekte olan aidatı mukannene ile İstanbul 
acente ve memurlarının ücuratı şehriyesi, gerek mer
kez ve gerek Taşra aeentecderince vuku bulacak eş
yayı ticariye tahmil ve tahliye masarifi, kılavuzluk 
romönkörçülük muamelâtından dolayı mezkûr kılla-
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vuzlarla sandalcılarına verilen ücurat ve bu hususa 
ait kâffei masaırtifat ve boğazlarda ihtiyarî olarak kı
lavuz alacak gemilerde ifayı vazife eden kılavuzlara 
medarı teşvik ve bu suretle varidatı idarenin tezyi
dine vesile olanak üzere temin ettikleri hasılatın yüz
de onu nisbetinde ücretlerinden 'başka verilmesi mü
nasip görülen mebaiiğ; 1927 senesinde faaliyete ipti-
dar edecek olan Tophane'deki antrepolar hududu da
hilindeki rıhtımdan antrepo binalarına yapılacak olan 
ithalât ve ihracattan mütevellit kâffei masarif; gerek 
antrepolar ve gerek vapurlar tahmiîâtı hususatında 
idareye temini menfaat edenlere verilecek simsariye; 
vapurlarda ve antrepolarda vuku bulacak eşyayı ti
cariye ve posta zaiyatı tazminatı bu maddeden veri
lecekti!'. 

Madde 2. — Vergi ve rüsum ve bedelli icar ve 
mukataatı vakfiye : 

idarenin malı olup kiraya verilmekte olan meba-
Üiğ ve araziye ait olarak verilecek vergi ile rüsumu 
tanzifiye ve tenviriye ve mukataatı vakfiye ve va
purlar için rıhtım, fener, tahlisiye, sıhhiye, liman gi
bi bilumum rüsum; idarenin tahtı isticarında bulunan 
'büyükdere kızağı bedeli icarı ile kılavuzluk idareha
neleri ve İzmir'deki kömür deposu ve İstanbul Şube 
Acentehanesi bedelâtı icariyesti bu maddeye dahil
dir. 

Madde 3. — Eşya ve malzemei müstehlike ve 
matbua ile tenvir ve teshin; tedavi, ilânat, reklam, 
ıkablo ve posta ve telgraf esman ve masarif ve ücu-
ratı: Çamaşır tathiratı ve mutfak takımları kalay 
masarif iyle bilcümle malzemei müstehlike ve techiizi-
ye ve tathiriye, demirbaş eşya atat ve edevat ve mal
zeme! saire ve bilumum sefain ve merakibin 1927 se
nesinde icra eyleyecekleri seferlere göre vasati olarak 
sıarf edecekleri tahmıin olunan 100 000 ton kömür 
esmanının beher tonu 11 lira üzerinden baliğ olduğu 
miktar ile kömür aktarması ücuratı ve Zonguldak' 
da kömür tahmili esnasında vuku bulacak bilcümle 
masarif ile su, elektirik, telefon ve tenvir ve teshine 
müteallik bilcümle sarfiyat; hilumum merakip ve se
fain ve idarei merkeziye ve sevahili mütecavire me
murin ve müstahdemini ve amele ile bunların ailele
ri tedavi ve mualecatı ve bu hususta alât ve edevat 
ve eczayı tıbbiye mubayaası, ilânat masarifi ve cel
bi reğebat zımnında reklam olmlak üzere ifa edilecek 
bilcümle hususat masarifi; ve bilcümle evrak, defa-
tir ve cerait ve resaili matbua esman ve masarifi ve 
işbu hususattam mütevellit istihlâk; vergisi idareye 
ait olarak muharrerat ve telgraflara verilecek kablo 
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ve posta ve telgraf ücurat ve masarifi bu maddeye» 
dahildir. 

Madde 4. — Bilumum inşaat ve tamirat ve tefri-
şat masarifi ve amele ücuratı: 

Fabrika ve mahalli sairede istihdam kılınacak 
ameıle ücuratı ile harice yaptırılacak inşaat ve tami
rat ve vapurların icra kılınacak tefrişatıj ve fabrika 
için lüzumu olan bilcümle eşya ve malzemei tamiri-
ye 'masarifi kazan ve makiine alât ve edevat gibi Av
rupa'dan celp olunacak eşya esman ve masarifi vel
hasıl idareye ait bilumum vapurlar, merakip, meba-
ni, fabrika, iskeleler inşaat ve tamiratı ve 1927 sene
sinde yaptırılacalk olan izmir acente binasiyle cadde 
bostianı iskelesi binası ve antrepo İnşaat ve tamiratı 
masarifi ve hususatı mezlkûreden mütevellit istihlâk 
vergisi bu maddedendir. 

Madde 5. — Harcırah ve yevmiye ve meclisi ida
re ücuratı içtimaiyesi. 

Harcırah Kanunu ahkâmına tevfikan memurine 
verilmekte olan harcırah ve yevmiyeler ile kanunu 
mahsus mucibince meclisi idare reisi ve azasına veri
lecek ücuratı içtimaiye bu maddeye aittir. Bunlar esa
sen kanuna müsteniden bilhesap verildiği dheti'e her 
iki mıadde birleştirilmiştir. 

Madde 6. — Mıahakim ve deavi ücurat ve masa
rifi : 

İdare avukatlarına verilmekte olan ücurat ile ida
re deavisine ait bilcümle masariftir. 

Madde 7. — Masarifi müteferrika ve rnütenev-
via: M 

t 

Bütçede ayrıca tertibi mahsusu bulunmayan kâf
fei masarif ile kadro dahüıindeki bir hizmet için bile 
olsa istihdam edilecek mütekaidin veya mütehassisi
ne verilecek yevmiye ve ücuratı maktua Ikarşıiığı ile! 
ticaret ve •sanayi odası ücreti kaydiyesi ve Meclisi 
İdarece sarfı tensip kılınacak masarifi saire ve gayrı 
melhuza karşılığıdır. 

Madde 8. — Mükâfatı nakdiye ve vefat eden 
müstahdemin aileleri ile müstahakı tekaüt olmayıp 
da hizmeti idareden çıkarılacaklar ikramiyesi: 

Gerek memurin ve müstahdemini idareden bulun
sun ve gerek hariçten olsun idareye hidematı fevka
lâde ve nafiası mesbut olanlarla vefat eden müstah
demin ailelerine tehvini lihtiyaçlan ve teçhiz ve tek
fin masarifi ve hizmeti idareden çıkarulacalklara ka
nunu mahsusuna tevfikan yüz liraya kadar Müdiri-
yeti Umumdyeee ve ondan yukarı meclisli idarece ve
rilecek 'ikramiye ile memurin ve müstahdemini ida
reden olup da harik veya suveri saire ile kazazede 
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ve muhtacı muavenet bir hale gelmiş olanlara ida-
reniin miahzıa bir muaveneti mahsusası olmak ve mec
lisi idare karariyle verilmek üzere 5 000 limaya ka
dar bir tahsisat ilâve kılınmıştır. 

Madde 9. — Tahlisiye ve müsademe masrafı: 
Hüdianekerde vapurlar bir kazaya duçar olduğu 

takdirde masarifi tahlisiyeileri lile müsademe vukuun
da idarece verilip müsebbiplerinden tahsil kıllinacak 
veya müselbbibi olmayıp idarece masarif kaydedile
cek meblağ mukabildir. 

Madde 10. — Senini sabıkadan müdevver dü
yun : 

Seyrisefain bütçesinin devrei mütemmıimesi ol
madığından kânunuevvel gayesine kadar ifa edijlip de 
senenin hitamı münasebetiyle bütçeden mahsubu ic
ra edilemeyen ve devairi resmiye ile henüz muameılei 
mahsutbiyesi ifa kılınamayan hesabatı atika mukabi
li oılüp emsali veçhile vaz edilmiştir. 

Madde 11. — Reddiyaıt: 
İrat kaydedilen bilet ücuratı ve salreden indeli-

cap reddi icabeden mebaliğin emri iade ve tesviye
sinde İstimal olunmak üzere emsali mıisulilu vaz olun-
muştuı. 

Madde 12. — Zabitan ve mürettebatın iaşe bede
li masarifti: 

Sevahiîi mütecavireden gayrı batılara çalışan va
purlar zabitan ve mürettebatının sefer esnasında te
mini iaşelerine ait olmak üzere sabıka bütçelerine it
hal olunan işbu maddeye mevzu tahsisat aynen ib-
ka edilerek 1927 senesindie mütecavireye de bitteşmil 
yalnız bunların aynen iaşelerinin imkânsızlığına meb-
ni kezaflik gemiler faaliyette bulundukça güverte za-
bitanına yevmi seksen, losturömolarına kırk ve mü
rettebatına otuzar kuruş bedel ita edilmek suretiyle 
tahsisatı lazime Vaz ve ilâve edilmiştir. 

Üçüncü Fasıl Sermaye İşleri 
Madde 1. — Merakip ve sefaini bahriye muiba-

yaat ve isticar esman ve masarifi : 
Bu maddedeki tahsisat, 1927 senesinde idarece 

mubayaasına lüzum hâsıl olacak sefain ve merakip 
karşılığı olup varidat bütçesinin masraf bütçesi ye
kûnundan fazlası mıiikiiara lieclüttevazün konulmuş 
miktardan ibaret olup halbuki 1927 'bütçe kanunun
da muharrer üçüncü madde kabul buyurulduğu tak
dirde aıiıt olduğu tahsisat bu maddeye naklen ilâve, 
vapur ve merakip mubayaasına hasrı ve tahsis kılı
nacaktır. 

Madde 2. — Sigorta ücreti ve sermaye imha be
deli : 

I İdare ambarları ile merakip ve sefain ini intielicap 
I meclisi idare karariyle doğrudan doğruya kendisi si-
j gorta eylemekte ve bu suretle bir sigorta sermayesi' 

meydana getirilmek üzere müterakim mebaliğ bir 
bankada teraküm ettirilmektedir. Sene nihayetlerinde 
gemilerin eskimesi ve saire suretiyle idare sermaye
sinden imha edilecek miktara ait tahsisat da işbu 
mıaddeye dahil 'bulunmuştur. 

Madde 3. — Türküye Liman ve Kömür Şirketle
rine hissel iştirak : 

Türkiye'min muhtelif limanlarında teşekkül edip 
seyrisefainin sermaye vazı suretiyle iştirak edeceği 
şirketlerden İstanbul, İzmir, Mersin ve Trabzon li
manlar şirketleri ile kilimli kömür şiirketinin 1926 
senesi bütçesinde mevzu tahsisat ile 16 kânunusani 
1926 tarihli ve 719 numaralı kanunu mahsus muci
bince devrolunan tahsisat mecmuu birleştirilerek his-
sei iştirak temin edilmıiş ve ancak Kilimli Kömür 
şirketine 1927 senesinde verilecek 50 000 liradan nok
san kalan 20 C00 llira tahsisat olarak vaz ve terkim 
kılınmıştır efendim. 

Kanun Lâyihası Esbabı Muoi'besi 
1927 senesi zarfında yeni vapur inşasını ve Top

hane antrepolarına vapurların doğrudan doğruya ya-
naştırılmasını tem inen büyük iskelelerin inşası teem
mül edilmiş ve bunların temini inşası ancak bir is
tikraz akdi suretiyle mümkün görülmüştür. Bundan 

I dolayı 1926 senesi bütçe kanununda kabul buyuru -
lan altıncı madde bu noktai nazlara göre tadllen se-

I nei hazıra bütçesine üçüncü madde olarak vaz edil-
j mistir. 
I Harbi umumînin zuhurundan mukaddem İngilte-
I re'den mubayaa edilmiş olup da evrakı müsbitelleri-
I nin harbin zuhuru üzerine elde edii'lmesine imkân 
I bulunamamış olmasından dolayı icap eden mahaller-
j le biılmubabere kısmen celb ve cem edilmıiş evrakı 
I müsbitelere müsteniden vaktiyle sarfiyatı muvakka-
I te suretiyle usulen verilmiş olan mebaliğin ve bir de 
I Gülcemal vapurunun Amerika seferilerinde kezalik • 
i sarfiyatı muvakkate suretiyle verilmiş olup da mua-

melei mahsubiyesinin icrası evrakı müsbitelerinin 
I ikmaline muallak bulunmuş olan mebailiğin esasen 
I ait olduğu seneler bütçelerinde mevcut bulunan tah-
I sisatından icrayı mahsubuna mezuniyeti havi dör-
I dünoü madde vaz ve tertip kılınmıştır. 
I Olbabıdaıki imtiyaz mukavelenamelerine tevfikan 
I halen İstanbul, İzmir, Trabzon ve Mersin'de seyrise-
I fain idaresiniin müşareketiyle teşekkül etmiş olan li-
j man şirketleri, vapurların tahmil ve tahliyeleri hide-
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matîyle de mükellef olup alınacak; olan tahliye ve 
tahmil ücret ve masarifi mezkûr şirketler tarafından 
tahsil olunacağından ve ekserisinde irse ücret tarife
leri henüz muayyen bulunmadığından dolayı bütçeye 
muayyen bir rakam vazına imkân görülemeyerek tüc
cardan almanak liman şirketlerine verilecek bu gibi 
varidat ve masarif atın 1926 senesinde olduğu m.isul-
lu varidat ve masraf bütçelerinde rakamsız olarak 
açılacak bıir faslı mahsusa kaydedi'lebiJmesıi zımnın
da beşinci madde aynen tahrir 'kılınmıştır. 

İdarenin gün begün meşhut olan inkişaf ve terak
kisinde büyük bir hisset mesaisi bulunan meclis ida
re heyetinin hidematı vakıaları derecesiyle mütena
sip olmak üzere altıncı ve yedinci maddeler ilâve kı
lınmıştır. 

Türidiye Büyük Millet Meclisi 
Muvazenei Maliye Encümeni 

(Mazbata! numarası 
Adet 

30 
Muvazene! Maliye Encümeni Mazbatası 

Seyrisefain idaresinin 1927 senesi bütçesinin gön
derildiğine dair Başvekâletten varit olup 13 Kânunu
evvel 1926 tarihli Heyeti Umumiye içtimaında Encü
menimize havale buyrulan ikamın lâyihasiyle teferru
atı Maliye ve Ticaret Vekilleri Beyler hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Seyrisefain iidareslimin vesaiti me-vcuıdesi'yl'e bir isiens 
zarfında temin edeceği varidatı umumiye «A»cetve-
linde işaret edildiği üzere 4 653 681 liradan ibaret olup 
varidat bütçesinin füsul ve mevaddı muhtelifesinde 
mütalaa buyurulacağı üzere işbu varidat hututu sefe
riye hizalarına terkim kılınan miktar ile hasılatı muh-
telifeden ve ilâvenin muhtelif kömür ve liman şirket
lerinden alacağı hissei teımefetüden ımütehaiscıs 1 varida
tın heyeti mecmuasından mürekkep bulunmaktadır. 

1926 senesi on aylık varidatının 3 000 119 lira tah
min edilmesine mukabil senei mezkûre tahakkukatının 
500 625 lira fazlasiyle zuhuru ve 1927 senesi varida
tının. tahak'kukat istatisliklerine istinaden 4 653 681 
lira tahmin edilmesi seyrisefain idaresinin faaliyet 
ve mesaisinde meşkûr bir inkişafın vücudunu teslim 
ettirmektedir. 

Hükümetçe maaşat, masarifet ve sermaye işleri 
namı altında üç 'fasılda tertip edıikn masarif büt
çesi Encümenimizce yedi fasla ayrılmış olup yekûnu 
umumîsi varidat bütçesi yekûnundan 1 200 lira nok
san olara'k 4 652 481 lira tespit ediliri işitıir. 

Hükümet tarafından gönderilen maftaf bütçesi
nin sekizinci maddesiyle mükâfatı naktiye ve ikra
miye bedeli olmak üzere teklif olunan 30 000 liradan 
5 000 liranın Teavün Sandığı sermayesine ve müte
baki 25 000 liranın dahi mükâfatı nakdiye ve ik
ramiye karşılığı olmak üzere ikiye tefriki ve yine 
ikinci faslın on ikinci maddesiyle iaşe bedeli karşı
lığı olmak üzere teklif olunan 100 000 lira ile üçün
cü maddesiyle liman ve kömür şirketlerine hissei iş
tirak karşılığı olarak teklif olunan 20 000 liranın ay
rı ayrı fasıllardan iraesii muafi'k görülerdk bunun için 
4, 5, 6 ve 7 nci faisıllar yenliden açılmıştır. 

Maaşat faslında geçen seneye nazaran bir fazla
lık mevcut olup bu da kadronun tetkikinden anla
şılacağı üzere 'birinci şube 'müidi.raniyle muavinlerine 
ve sehavili mütecavire iskele memur me müstahde-
miniyle köprü memurlarından maadia diğer mamu-
rin maaşattna vaki zamaimden ve muhasebe müdi-
riyötinde 17 lira maaşlı iki memuriyet ihdasından ve 
yeni vapurlar mubayyası ve fazla hututu seferiye 
ihdası dıolayis'iyle kesbi vüsat eden umumî faaliyetin 
•muntazam idaresi için işletme müdiriyeti emrins güver
te ve işletme amirlikleri namiyle iki memuriyet ihda
sından ve bu sene kuşat edilecek olan antrepolar 
memurin ve müstahdemini maaşatının ilâvesinden 
ileri gelmiştir. 

Bundan maada Muharube Müdiriyeti emrindeki 
tetkik ve murakabe kalemi mevcut kadrosiyle işlet
me Müdiriyeti ve istatistik kalemi Müdiriyeti Umu
miye makamına rapteidl'lmişlerdir. İdare avukat-
lan meyanına imalen iderece teklif olunan yüz lira 
ücreti üçüncü avukat lüzumsuzluğuna binaen Encü
menimizce kabul edilmeyerek mevzu tahsisatın bir 
seneliği olan bin iki yüz lira, maaşat yekûnu umu
misinden tay edilmiştir. 

Seyrisefain idaresi 1926 senesinde masarifi mu-
tade ve mütemadiyesinden maada sermayei asliye 
ilâve tarzında muhtacı tamir vapurlarının esaslı ta
miratını icra ve fabrikada demirhane, kazanhane, in
ce ve kaba marangoz daireleri teşkil ve eski Tophane 
binasının antrepo haline ifrağı için muktazi masari
fi ihtiyar etmekle beraber Kadıkö>|üne betonarma 
büyük bir iskele binası inşa ve Ankara, Anafarta, 
Bandırma ve İnebolu namiyle ceman 9 999 tonluk 
dört vapur mubayaa etmiştir. 

Bu faaliyet neticesi olarak kabotajın, Türk vasa-
itiyle tahakkuku ve bu davanın hüsnü halli yoluna 
girmiştir. İzmir'den Bedile Mersin'e müntehi hututu 
seferiye üzerinde mahza vapur noksanmdan dolayı 
ihtiyaca tekabül edecek adette vapur tahsis edileme-
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mesi ve bu yüzden Akdeniz sevahili iktisadiyatının 
mutazarrır ve müessir olması Encümenin ehemmiyet
le nazarı dikkatini celbetmekle müzakere esnasında 
hazır bulunan Maliye Vekili Beyefendinin de muva
fakatiyle Akdeniz münakalatını takviye etmek üzere 
(üç şilep) yük vapuru mubayaası ve bir büyük posta 
vapuru ile hattın takviyesi için seyrisefaine hükümetin 
kefaletiyle istikraz temini muvafık görülmüştür. 

Bir taraftan bu istikraz, diğer taraftan seyrisefa-
inin önümüzdeki sene için hasıl edeceği fazla varidat 
seyrisefainin sevahili mütecavire ve Akdeniz hutu-
tundaki vapur ihtiyacını kısmen bertaraf edecektir. 

Lâyihai kanuniyenin birinci maddesi aynen ve 
ikinci maddesi-ise 1 200 lira noksaniyle kabul olun
muştur. 

Geçen sene bütçe kanununun yedinci maddesin
deki ahkâmı ihtiva ve bunun yerine kaim olmak 
üzere teklif olunan üçüncü maddede 1926 senesinden 
1927 senine müdevver fazla varidat ile 1926 bütçesin
de ezgayn sarf bakiye kalan tahsisat vapur mubayaa 
ve inşaatına ve Tophane'de inşa edilmekte olan ant
reponun ikmali inşasiyle bu antrepoya gemilerin su
huletle yanaşmasını teminen yapılması muktazi rıh
tımın ve bazı iskelelerin inşasına tahsis olunmakla 
işbu madde cüzî bir tavzih ile dördüncü ve beşinci 
maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Altıncı madde; seyrisefain meclisi idaresinin sa
lahiyetine mütedair 4 nisan 1341 tarihli kanunun 
üçüncü maddesi tadil mahiyetinde görüldüğü için lâ
yihadan bittefrik yedinci madde ile birlikte ve müs
takil bir lâyihai kanuniye halinde heyeti umumiyeye 
arz edilmek üzere tay ve lâyihaya Encümence istik
raz salahiyetine ve teavün sandığı teşkiline ait altın
cı ve yedinci madde ilâve edilmiş ve bu suretle En-
cümenimizce kabul olunan lâyihai kanuniyenin He
yeti Umumiyeye arz ve takdimine karar verilmiştir. 

23 Kânunuevvel 1926 

Reis Mazbata Muharriri 
Çatalca Giresun 

Şakir Musa Kâzım 
Kâtip îzmir 
Konya Ahmet Münir 
Fuat 

İsparta Bozok 
Mükerrem Süleyman Sırrı 

Çorum Diyarbekir 
Ziya Şeref 

Gaziantep Gaziantep 
Ali Cenani Ahmet Remzi 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

M araş 
Mithat 

Kütahya 
Faik 
Sivas 
Rasim 

Seyrisefain İdaresinin 1927 Senesi Bütçe Kanunu 
Lâyihası 

Hükümetin Teklifi 
Birinci Madde — Seyrisefain idaresinin 1927 se

nesi varidatı merbut «A» cetvelinde muharrer oldu
ğu veçhile 4 653 681 lira tahmin edilmiştir. 

İkinci Madde — îdarei mezkûrenin 1927 senesi 
masarifatı için merbut «B» cetvelinde muharrer ol
duğu veçhile 4 653 681 lira tahsisat ita kılınmıştır. 

Üçüncü Madde — 1927 senesine müdevver mev
cut senei mezkûrede tahakkuk edecek fazla varidat 
ile bütçede ezgayn sarf bakiyei tahsisata vapur mu
bayaasına ve antrepolar ve rıhtım inşasına ve husu-
satı mezkûre için yapılmış ve yapılacak istikrazatın 
mafaiz resülmalinin itfasına tahsis ve sarfa meclis 
idaresi mezundur. 

Dördüncü Madde — Harbi umumîden mukad
dem İngiltere'den mubayaa edilmiş vapurlarla Gül-
ceman vapurunun Amerika'ya icra eylediği seferler 
için vaktiyle sarfiyatı muvakkateden verilmiş olan 
mebaliğin evrakı müspitesi mukabilinde ait olduğu 
seneler bütçelerinden mahsubuna seyrisefain idaresi 
mezundur. 

Beşinci Madde — Bazı limanlarda teşekkül eden 
inhisar şirketleri namına tahsil olunacak tahmil ve 
tahliye ücret ve masrafı varidat ve masraf bütçelerin
de rakamsız olarak açılacak bir faslı mahsusa kayıt 
ve sarf olunur. 

Altıncı Madde — Meclisi idarenin beher içtimaın-
da ücreti huzur olarak reise otuz ve azaya yirmi lira 
verilir. 

Yedinci Madde — Her sene geçen senenin varida
tına nazaran tahakkuk edecek fazla varidatın yüzde 
üçü Müdiri Umumî de dahil olduğu halde meclis 
idare azasına seviyen ikramiye olarak verilir. Reise, 
azalara nazaran yüzde yirmi fazla verilir. İşbu ikra
miyenin baliği tadiye olunduğu senenin masraf büt
çesine faslı mahsus olarak terkim olunup oradan sarf 
olunur. 

Sekizinci Madde — İşbu kanun 1 Kânunusani 
1926 tarihinden muteberdir. 

Dokuzuncu Madde — İşbu kanunun ahkâmını 
icraya Ticaret Vekili memurdur. 

12 Kânunuevvel 1926 
Başvekil Adliye Vekili 

İsmet Mahmut Esat 
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Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Nafıa Vekili 
Behiç 

Ticaret Vekili 
Mustafa Rahmi 

Bahriye Vekili 
İhsan Bey bulunmadı 

Dahiliye Vekili 
Mehmet Cemil 
Maarif Vekili 
Mustafa Necati 
Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Refik Bey imzada 
bulunmadı. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 
Birinci Madde — Aynen kabul olunmuştur. 

İkinci Madde — îdarei mezkûrenin 1927 senesi 
masarifatı için merbut (B) cetvelinde muharrer ol
duğu veçhile 4 652 481 lira tahsisat ita kılınmıştır. 

Üçüncü Madde — Seyrisefain idaresinin 1927 se
nesine devredilecek mevcudu ile senei mezkûrede ta
hakkuk edecek fazla varidatını ve bütçede ez gay

rı sarf kalacak bakiyei muhassesatını vapur muba
yaasına ve antrepo ve rıhtım ve iskeleler inşasına ve 
hususatı mezkûre için yapılmış ve yapjlacak istikra-
zatın mafaiz resülmalinin itfasına tahsis İve sarfa mec
lis idaresi mezundur. 

Dördüncü Madde — Aynen kabul j olunmuştur. 
Beşinci Madde — Aynen kabul olunmuştur. 
Tay olunmuştur. 
Tay olunmuştur. 
Altıncı Madde — Seyrisefain meclis idaresi vapur 

mubayaasına tahsis olunmak üzere azafai yüzde do
kuz faizle beş milyon liraya kadar istikraz akdine ve 
Maliye Vekili de işbu istikraza kefalete mezundur. 

Yedinci Madde — Seyrisefain bütçesinin beşinci 
faslına mevzu 5 000 lira ile bir teavün sandığı tesis 
edilmiştir. İşbu sandığın tarzı idaresi meclisi idaresin
ce tanzim olunacak bir talimatname ile tayin olunur. 

Sekizinci Madde — Bu Kanun 1 Kânunusani 1927 
tarihinden muteberdir. 

Dokuzuncu Madde — Bu Kanunun ahkâmını ic
raya (Ticaret Vekili memurdur. 

F. M. 

(A) CETVELİ - VARİDAT BÜTÇESİ 
1927 Senei Maliyesi İçin 

Hükümetçe Encümence Heyeti Umumiyece 
Nevi Varidat teklif olunan kabul olunan kabul olunan 

1 

2 

1 
2 
3 
4 

5 
6 

1 
2 
3 
4 

SEVAHİLİ BAİDE HASILATI 
Trabzon hattı 
Bartın hattı 
İstanbul - Mersin hattı 
İstanbul - İzmir hattı 

İzmir'e kadar Edremit ve Ayvalık hattı 
Zuhurat, kömür vesaire nakliyatı 

Birinci Faslın Yekûnu 

MARMARA HAVZASI HASILATI 
Mudanya hattı 
Bandırma hattı 
Karabiga hattı 
İzmit hattiı 

1 560 000 
1 

546 000 
416 '300 

104 000 
12 000 

2 638 001 

98 280 
228 800 
140 400 
31 200 

1 560 000 
1 

546 000 
416 000 

104 000 
12 000 

2 638 000 

98 280 
228 000 
140 400 
31 200 

İkinci Faslın Yekûnu 498 68Q 498 680 
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Nevi Varidat 

SEVAHİLİ MÜTECAVÎRE 
HASILATI 

1 Adalar hattı 
2 Kadıköy hattı 
3 Haydarpaşa hatı 
4 Anadolu hattı 

Üçüncü Faslın Yekûnu 

NAKLİYAT VE SEVKİYAT 
ASKERİYE HASILATI 
13 Kânunusani 1340 tarihli talimat
nameye tevfikan istifaya kılınacak 
kılavuzluk ve romörkörc'ülük ücuratı 
Hâsılatı muhtelife 

1 Kahve ocakları hâsılatı 
2 Emakin bedeli icarı 
3 Varidatı müteferrika 

Altıncı Faslın Yekûnu 

Türkiye kömür ve liman şirketle
rinden alınacak hissei temettü ve faiz 

Antrepo hâsılatı 

YEKÛNU UMUMİ 

1927 Senei Maliyesi İçin 
Hükümetçe Encümence Heyeti Umumiyec 
teklif olunan kabul olunan kabul olunan 

307 000 
353 000 
291 000 
64 (XX) 

1 015 000 

307 000 
353 000 
291 000 
64 000: 

1 015 000 

10 000 

170 OD0 

28 000 

195 000 

10 000 

170 000 

17 000 
22 000 
60 000 

99 000 

17 000 
22 000 

60 000 

99 000 

28 000 

195 000 

4 653 681 4 653 681 

(B) CETVELİ — MASARİF BÜTÇESİ 

MAAŞAT 
Müdiri umumi maaş ve tahsisatı mak-
tuasiyle muavini maaşı 
İdarei merkeziye, fabrika ve ambar ve 
antrepolar ve sevahili mücavire ve bi
lumum merakip ve sefaini bahriye me
murin ve musrtaihdtemlini mlaaişialtı 
Mütekaidin ve eytam ve eram'il maa-
şatı 
Tahsisatı fevkalâde 

Birinci Faslın Yekûnu 

4 800 

315 190 

5 000 
790 000 

4 800 

313 990 

5 000 
790 000 

1 114 990 1 113 790 
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Nevi Varidat 

MASARÎFAT 
1 Acenteler ve antrepolar aidat ve ma-

sarifatı kılavuzluk ücuratı ve masari
fi ve tahmil ve tahliye masarifi ve taz
minat ve simsariye 

2 Vergi ve rüsum ve bedeli icar ve mu-
kataatı vakfiye 

3 Eşya ve malzemei müstehlike ve mat
bua ile tenvir ve teshin, tedavi, ilânat, 
reklam, kablo ve posta ve telgraf es-

- man ve masarifi ve ücuratı 
4 Bilumum inşaat ve tamirat ve tefri-

şat masarifi ve amele ücuratı 
5 Harcırah ve yevmiye ve meclisi idare 

ücuratı içtimaiyesi 
6 Mahakim ve deavi ücurat ve masarifi 
7 Masarifi müteferrika ve mütenevvia 

8 Tahlisiye ve müsademe masarifi 
9 Senini sabıkadan müdevver düyun 

10 Reddi yat 

İkinci Faslın Yekûnu 

SERMAYE İŞLER t 
1 Merakip ve sefaini bahriye mubayaat 

ve isticar esman ve masarifi 
2 Sigorta ücreti ve sermaye imha bedeli 

Altıncı Faslın Yekûnu 

Mükâfatı nakdiye ve vefat eden müs
tahdemin aileleriyle müstahakı tekaüt 
olmayıp da hizmeti idareden çıkarıla
caklar ikramiyesi 

Teavün sandığı sermayesi 

Zabitan ve mürettebatın iaşe bedeli ve 
masarifi 
Türkiye liman ve kömür şirketlerine 
hissei iştirak 

YEKÛNU UMU M t 

1927 Senei Maliyesi İçin 
Hükümetçe Encümence Heyeti Umumiyece 
teklif olunan kabul olunan kabul olunan 

378 003 

314 000 

1 570 000 

550 000 

378 000 

314 000 

1 570 000 

550 000 

. 25 000 
7 000 
40 000 
20 000 
341 003 
2 000 

3 047 

341 291 
100 000 

341 291 

25 000 
7 000 
40 000 
20 000 
341 000 
2 000 

3 047 400 

341 291 
100 000 

341 291 

30 000 25 000 

5 000 

100 003 

20 000 

100 000 

20 000 

4 '653 781 4 652 481 
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KADRO CETVEYİ 
1927 Senei Maliyesi İçin 

Nevi memuriyet 

Müdiri umumi 
Müdiri muavini 
İstatistik kalemi 

Sermemur 
Memur 
Memur 
Memur 

Heyeti Teftişiye 
Sermüfettiş 
Müfettiş 
Müfettiş 
Müfettiş 
Müfettiş 
Müfettiş 
Muamelâtı zatiye şubesi 
Müdür 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 

Muhasebe şubesi 
Müdür 
Müdür Muavini 

Varidat Kısmı 
Kısım âmiri 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Tabı ve tevzi kalemi 
Sermemur . 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 

Masraf ve bütçe kısmı 
Kısım âmiri 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 
Mutemet 
Evrak memuru 

Adet 

1 
1 

1 
0 
1 
2 

1 
0 
1 
2 
0 
2 

1 
2 • 

0 

2 

0 

Maaş 

150 
75 

30 
Ö 

20 
15 

50 
0 

35 
30 
0 

20 

50 
20 
15 
12 
10 

60 
50 

40 
0 

17 
12 
10 

25 
0 

15 
12 
10 

40 
30 
0 

15 
12 
10 
25 
12 

1926 Kadrosu Hükümetçe teklif olunan Encümence kabul olunan 
":ret Adet Maaş Ücret Adet Maaş Ücret 

100 1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
2 
0 
0 
1 
1 

1 
2 
2 
1 
0 

1 
1 

1 
1 
3 
1 
0 

1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 

150 150 1 
100 

40 
25 
20 
15 

60 
40 

0 
0 

25 
20 

60 
20 
15 
12 
0 

80 
60 

50 
17 
15 
12 
0 

25 
17 
15 
12 
10 

50 
35 
17 
15 
12 
0 

30 
15 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
2 

* 0 
0 
1 
1 

1 
2 
2 
1 
0 

1 
1 

1 
1 
3 
1 
0 

1 
1 
2 
1 
1 . 

1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 

150 
100 

40 
25 
20 
15 

60 
40 

0 
0 

25 
20 

60 
20 
15 
12 
0 

80 
60 

50 
17 
15 
12 
0 

25 
17 
15 
12 
10 

50 
35 
17 
15 
12 
0 

30 
15 

150 
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1927 Senei Maliyesi tçin 

Nevi memuriyet Adet I 

Vezne 
Serveznedar 
Veznedar 
Veznedar 
Kâtip 
Tahsildar 

Defteri Kebir kısmı 
Kısım âmiri 
Memur 
Memur 

LEVAZIM ŞUBESİ 
Müdür 
Müdür muavini 

1 
0 
1 
1 
3 

1 
1 
2 

1 
1 

LEVAZIM MUBAYAAT KISMI 
Kısım âmiri 
Memur 
Memur 

LEVAZIM MÜNAKASAT VE 
MÜZAYEDAT KISMI 

Kısım âmiri 
Memur 

KAMAROT VE İAŞE KISMI 
Kısım âmiri 
Memur 
Mütehassıs kamarot ve aşçı 

DEMÎRBAŞ KISMI 
Memur 
Memur 
Evrak dosya memuru 

KAMARA MEMURLARI VE 
KAMAROTLAR 

Birinci sınıf kamara memurları 
İkinci sınıf kamara memurları 
Birinci sınıf kamarot 
İkinci sınıf kamarot 
Üçüncü sı m f kamarot 
Aşçı 
Aşçı 
Aşçı yamağı 

1 
1 
0 

1 
1 

1 
0 
2 

1 
1 
1 

7 
8 
8 

82 
120 

0 
23 
13 

vlaaş 

40 
0 

25 
12 
15 

30 
20 
15 

60 
40 

35 
20 

0 

30 
17 

25 
0 

20 
15 
12 

15 
12 
10 
7 
6 
0 

10 
5 

1926 Kadrosu Hükümetçe teklif olunan Encümence kabul olunan 
Ücret Adet Maaş Ücret Adet Maaş Ücret 

200 

1 
1 
1 
1 
4 

1 
1 
2 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
2 
2 

1 
1 
1 

8 
9 

36 
92 

132 
7 

22 
15 

50 
30 
25 
15 
20 

40 
25 
15 

80 
60 

40 
35 
17 

40 
25 

40 
20 

25 
15 
15 

15 
12 
10 
7 

5 
15 
10 
5 

240 

1 ' 
1 
1 
1 
4 

J 
1 
2 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
2 
2 

1 
1 
1 

8 
9 

36 
92 

132 
7 ; 

22 ; 
15 

50 
30 
25 
15 
20 

40 
25 
15 

80 
60 

40 
35 
17 

40 
25 

40 
20 

25 
15 
15 

15 
12 
10 
7 
5 

15 
10 
5 

240(1) 

(7) Şehri iki yüz kırk lira ücret iki adet mütehassıs kamarot ve asçı muallimi içindir. 
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1927 Senei Maliyesi İçirt 

Nevi memuriyet -

LEVAZIM AMBARI 
Sermemur (1) 
Sermuavini 
Memur 
Memur 
Ambarcı 

KÖMÜR AMBARI 
Sermemur (2) 
Sermuavini 
Tevzi mmeuru 
Ambarcı 

DAİRE MEMURLUĞU 
Daire memuru 
Hademe 
Hademe 
Hademe 

Hademe 
Hademe 
Gece bekçisi 
Geçe bekçisi 

Telefon memuru 
Telefon memuru 
Şoför (1) 
Şoför muavini (2) 

İŞLETME VE GÜVERTE 
ŞUBESİ 

Müdür 
Müdür muavini 
Müdür muavini 
Başkâtip 
Âmir 
Âmir 
Cer memuru 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Kılavuz muhasebe memuru -
İzmir kılavuz mutemedi 

Adet 

1 
1 
1 
1 
4 

1 
1 
2 
2 

_ 
•mi 

0 
1 
5 
3 

15 
1 
9 
1 
5 
1 

1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

•Maaş-

30 
20 
17 
15 
10 

25 
17 
12 
10 

15 
0 

11 
10 

8 
7 

11 
9 

12 
10 

60 
40 

40 
35 

0 
0 

25 
20 
14 
12 
25 
30 

1926 Kadrosu Hükümetçe teklif olunan Encümence kabul olunan 
cret ' Adet Maaş Ücret Adet Maaş Ücret, 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
2 

1 
4 
2 
0 
3 

15 
1 
9 
1 
4 

1 
1 

40 
30 
20 
17 
12 
40 
20 
15 
12 

15 
13 
11 
0 
9 

8 
12 
10 
15 
12 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
2 

1 
4 
2 
0 
3 

15 
l 

9 
1 

4 

1 
1 

40 
30 
20 
17 
12 

40 
23 
15 
12 

15 
13 
11 
0 
9 

8 
1 

10 
15 
12 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

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

12 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
2 
1 
1 

80 
60 
50 
40 
35 
30 

30 
25 
20 
15 
40 
35 

(1) Ayniyat muhasipliği vazifesini de ifa edecektir. 
(2) Ayniyat muhasipliği vazifesini de ifa edecektir. 
(1 ve 2) Yevmiye ile istihdam olunacaklardır. 
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192 
Nevi memuriyet Adet 

TADAT VE TETKİK KALEM t 
Sermemur 1 
Memur 1 
Memur 0 
Memur 0 
Memur 3 
Memur 0 
Memur 4 
Memur 3 
Memur 4 

ANTREPO MÜDÎRtYETİ 
Merkez kısmı 
Müdür 
Müdür muavini 
Muhasebe memuru 
Mukayyit 
Veznedar 
Hademe 

AMBAR KISMI 
Ambar memuru 
Kâtip 
Kâtip 
Ambarcı 
Başbekci 
Bekçi 

MAKİNE ŞUBESİ 
Müdür 1 
Müdür muavini 1 
Makine müfettişi 1 

Makine müfettişi 1 
Başkâtip 1 
Kâtip 1 
Kâtip 1 

FABRİKA MÜDİRİYETİ 
Müdür 1 
Mütehassıs 1 

Mühendis 2 
Ressam (1) 2 
Mimar 1 
Elektrik Mühendisi 1 
Muhasebe Başmemuru 1 

19 27 

.6 Kadrosu 

t l İ 

Maaş Ücret 

30 
15 
0 
0 

12 
0 

10 
9 
8 

60 
50 

35 
15 
10 

50 

45 

45 
45 
25 

123 

97 

300 
500 

. 1926 

Hükümetçe 
Adet 

r 
2 

1 
5 
2 
2 
8 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 
4 

10 
4 
1 

10 

C : 1 

1927 Senei Maliyesi İçin 

teklif olunan 
Maaş 

35 
15 

14 
13 
12 
11 
10 
9 
8 

70 
• 50 

40 
20 
35 

7 

35 
25 
20 
12 
20 
10 

80 
60 

120 
100 
40 
20 
15 

. 60 

50 

50 
50 
30 

Ücret 

503 

Encümence kabul olunan 
Adet Maaş Ücret 

1 
2 

1 
5 
2 
2 
8 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

6 
4 

10 
4 
1 

10 

3 

1 

I 35 
1 15 

14 
13 
12 

\ 11 
10 
9 
8 

70 
50 
40 

: 23 
; 35 

7 

35 
25 
20 
\2 
23 
10 

! 

i 80 
60 

120 
100 
40 
23 
15 

60 
500 

50 

50 
50 
30 

(1) Ücretle istihdam olunacaktır. 
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1927 Senei Maliyesi İçin 

Nevi memuriyet 

Memur 
Memur 
Memur 
Mutemet 

Tahrirat Başmemuru 
Memur 
Fabrika mağazası sermemuru 
Memur 
Memur 

TABABET 
Sertabip 
Sertabip muavini 
Sıhhiye memuru 

Tathirat memuru 
Tathirat memuru 
Eczacı 
Tabip 
Kimyager (2) 

İDARE AVUKATLIĞI 
Müşavir - Avukat 
Avukat 
Avukat 
Kâtip 

EVRAK ŞUBESt 
Müdür 
Başkâtip 
Memur 
Fransızca Tercümanı 

İngilizce Tercümanı 
Dosya memuru 
Muakkip 
Müsevvit 
Memur 
Mahzeni evrak memuru 
ve mukayyit 
Sermürettip 
Sermürettip refiki 

1926 Kadrosu 
Adet 

SEVAHİLİ MÜTECAVİRE ME
MURİN VE MÜSTAHDEMİNİ 

Sermemur, 
Sermemur muavini 
Abuneman gişe memuru 

2 

2 

6 

7 

Maaş Ücret 

15 
12 
10 
15 

15 
10 
20 
15 
12 

50 
30 
10 

15 
10 
20 

0 

15 

50 
25 

0 
25 
20 
16 
20 
15 
15 

15 

30 
20 
12 

70 

120 
100 

70 
40 

Hükümetçe 
Adet 

2 

2 

2 

0 

teklif olunan 
Maaş 

17 
13 
12 
17 

20 
12 
25 
17 
13 

60 
40 
10 
15 
10 
0 

150 
120 
100 

15 

60 
35 
40 
30 

30 
20 
30 
20 
15 

17 

. 30 
20 
12 

Ücret 

70 

80 
45 

Encümence kabul olunan 
Adet 

2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 

1 

, ı 
2 

1 
1 
0 
8 
1 

1 
1 
0 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

Maaş 

17 
13 
12 
17 

20 
12 

25 
17 
13 

60 
40 
10 

15 
10 
0 

15 

60 
35 
40 
30 

30 
20 
30 
20ı 
15 

17 

30 
20 
12 

Ücret 

70 

150 
120 

0 

80 
45 

(2) Üç liraya yevmiye ile istihdam olunacaktır. 

— 180 — 



İ : 19 27 . 12 . 1926 C : i 

1927 Senei Maliyesi İçin 

Nevi memuriyet 
1926 Kadrosu Hükümetçe teklif olunan Encümence kabul olunan 

Adet Maaş Ücret Adet Maaş Ücret Adet Maaş Ücret 

Abuneman vesika memuru 
Torba memuru 

İSKELELER 
Sermemure 
Sermemur 
Sermemur 

Sermemur 
Birinci sınıf gişe memuru 
Birinci sınıf gişe memuru 
İkinci sınıf gişe memuru 

Yük memuru 
Kapı memuru 
Kapı memuru 
Çimacı 
Birinci sınıf mevki memuru 
İkinci sınıf mevki memuru 
İhtiyat gişe memuru 
İhtiyat mevki memuru 
İhtiyat Kapı memuru 

BİLUMUM MERAKİP VE 
SEFAİNİ BAHRİYE 
MEMURİN VE 
MÜSTAHDEMİNİ 

Güverte kısmı 
Süvari 
Süvari 
Süvari 
Süvari 
Süvari 
Süvari 
Süvari 
Süvari 
İkinci kaptan 
İkinci kaptan 
İkinci kaptan 
İkinci kaptan 
Üçüncü kaptan 
Üçüncü kaptan 

Mülazım kaptan 
Motor kapta 
Motor kaptan 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 

t 
1 

2 
1 
2 

1 
6 
1 

24 

6 
31 

7 
16 

10 
10 
2 
8 

8 

8 
11 
7 

18 
2 
1 
l 

6 
8 
8 
1 
5 
7 
4 

24 
1 
5 
6 
5 
5 

11 
10 

15 
14 
13 
12 
12 
14 
11 

11 
10 
11 
6 

12 
11 
11 
11 

11 

45 
35 
35 
30 

' 25 
25 
18,5 

15 
30 
25 
20 
20 
20 
15 

10 
15 
13 
25 
20 
15 

1 
1 

2 
1 
2 
1 
6 
1 

24 

6 
31 

7 
16 

10 
10 
2 
8 

8 

10 
11 
12 
17 
2 
1 
1 
6 
9 

11 
1 
4 
9 
7 

27 „ 
1 
2 
8 
8 
4 

11 
10 

15 
14 
13 
12 
12 
14 
11 

11 
10 
11 
7 

12 
11 
11 
11 

11 

50 
4a 
35 
30 
20 
25 
20 
20 
35 
25 
25 
20 
25 
15 

10 
15 
13 
30 
20 
15 

1 
1 

2 
1 
2 
1 
6 
1 

24 

6 
31 
7 

16 

10 
10 

2 
8 

8 

10 
11 
12 

17 
2 
1 
1 
6 
9 

11 
1 
4 
9 
7 

27 
15 
2 
8 
8 
4 

11 
10 

15 
14 
13 
12 
12 
14 
11 

11 
10 
11 
7 

12 
11 

11 
11 

11 

50 
40 
35 
30 
30 
25 
20 
20 
35 
25 
25 
20 
25 
15 

10 
15 
13 
30 
20 
15 
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1927 Senei Maliyesi İçin 

1926 Kadrosu Hükümetçe teklif olunan Encümence kabul olunan 
Nevi memuriyet Adet Maaş Ücret Adet Maaş Ücret Adet Maaş Ücret 

Kâtip muavini 
Güverte losturomosu 
Marangoz 

Serdümen 
Ambarcı 
Tayfa 
Sudubaları reisi 

Mavnalar reisi 
MAKİNE KİSMİ 

Baş makinist 
Baş makinist 
Baş makinist 
Baş makinist 
Baş makinist 
Baş makinist 
Baş makinist 
Baş makinist 
Baş makinist 
Baş makinist 
İkinci makinist 
İkinci makinist 
İkinci makinist 
İkinci makinist 
İkinci makinist 
Üçüncü makinist 
Üçüncü makinist 
Dördüncü makinist 
Mülâzım makinist 
Çarkçı makinist 
Motor makinisti 
Motor makinisti 
Telsiz telgraf memuru 
Telsiz telgraf memuru 

Kazancı 
Makinist losturomosu 
Vinçci 
Yağcı 
Ateşçi 
Kömürcü 
Tahlisiye mütehassısı 
Dalgıç 
Pilot 
Motorcu 
Kadro yekûnu umumisi 

16 
41 " 
7 
60 
43 
230 
4 
14 

9 
9 
1 
9 
5 
9 
6 
1 
1 
6 
8 
15 
13 
2 
2 
8 
7 
7 
12 
4 
0 
0 
9 
7 
7 
36 
70 

• 11 
242 
168 
1 
1 
1 
3 

1 872 

13 
12 
8,5 
8,5 
8,5 
6,10 
9 
9 

43 
33 
33 
32 
28 
27 
20 
20 
20 
15 
30 
25 
20 
15 
15 
20 
15 
12 
10 
12 
0 
00 
20 
15 
12 
12 
8,5 
8,5 
8,5 
6,10 

200 
30 
15 
12 

2 137 

18 
44 
8 
70 
51 
267 
4 
20 

10 
12 
1 
9 
4 
9 
6 
1 
1 
.6 
9 
19 
12 
2 
1 
8 
10 
8 
17 
0 
1 
5 
10 
10 
8 
41 
83 
11 
273 
181 
1 
1 
1 
0 

2 137 

13 
12 
8,5 
8,5 
8,5 
6,10 
9 
9 

50 
40 
35 
35 
30 
30 
30 
25 
20 
20 
35 
25* 
20 
20 
15 
20 
15 
15 
10 
0 
15 
12 
20 
15 
12 
12 
8,5 
8,5 
8,5 
6,10 

18 
44 
8 
70 
51 
267 
4 
20 

10 
12 
1 
9 
4 
9 
6 
1 
1 
6 
9 
19 
12 
2 
1 
8 
10 
8 
17 
0 
1 
5 
10 
10 
8 
41 
83 
11 
273 
181 

200 1 
30 
15 
0 

1 
1 
0 

2 136 

13 
12 
8,5 
8,5 
8,5 
6,10 
9 
9 

50 
40 
35 
35 
30 
30 
30 
25 
20 
20 
35 
25 
20 
20 
15 
20 
15 
15 
10 
0 
15 
12 
20 
15 
12 
12 
8,5 
8,5 
8,5 
6,10 

200 
30 
15 
0 
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HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim, Seyrise
fain İdaresinde sabıka nazaran görülen intizam ve 
küşayiş şayanı şükrandır. Bununla beraber idare ta-
mamiyle tekemmül etmiş denilemez. Binaenaleyh büt
çe vesilesiyle bazı temenniyatta bulunacağım. Dairei 
intihabiyemin alâkası hasebiyle Karadeniz'den bahse
deceğim. Karadeniz iskelelerinde harice her sene sevk 
edilen bir çok ihracat eşyası vardır. Meselâ: inebolu 
kendi iskelemiz, İskenderi'yeye bir çok elma sevk 

. eder. Senede 23 - 25 milyon yumurta olur. Diğer is
kelelerde de bu vardır. Bunlar tabii ecnebi vapurları
na veriliyor. Biz temenni ediyoruz ki bilhassa bütün 
tüccarlarımız temenni ediyor, ihracat mevsimlerinde 
Seyrisefain bir vapur tahsis etsin, bütün iskelelere 
uğrayıp iskelelerde mevcut olan yumurtaları alsın, 
götürsün. Seyrisefain İdaresinden çok rica ederim. 
İmkân olduğu zaman bunu tespit buyursunlar. 

İkinci vapurlarda elyevm hayvanlarla bilhassa ka
mara yolcuları çok karışık gidiyor. Seyahat eden ar
kadaşlar görmüşlerdir. Üçüncü kamara yolcuları hay
vanat arasında, koyunlar arasında pek pis olan gü
vertede gidiyor. Zannederim Cumhuriyet idarede ar
tık buna cevaz vermezsiniz ve Cumhuriyeti idarenin 
artık bu gibi çirkin hallere hitam vermesi lâzımdır ve 
zannederim bu cihet temin edilebilir. Artık biz halkı
mızı hayvanlar arasında görmemeliyiz. 

Bir de kabotajın ilgasından dolayı tabii nakliyat 
kendi sahillerimizde Türk Bayraklarına inhisar etti, 
zannederim rakipsiz kaldılar. İhtimal bunun tesiriyle 
olacak tarifelerde çok tezayüt görülüyor. Meselâ ge
çen sene Trabzon'dan İstanbul'a bir koyun yetmiş ku
ruşa giderken bu sene yüz seksen kuruşa çıkmıştır. 
Tabii biz bu inhisar hakkını kendi vapurlarımıza ver
mekle bir taraftan milli idareler kazansın, bir taraf
tan Türk sefaini ticariyesi yani bir çok şirketler te
şekkül etsin diye verdi. Fakat ayni zamanda memle
ketin iktisadiyatının inkişafıria da yardım etmesini de 
isteriz. Esarın bu suretle galası hayat pahalılığına da 
tesir eder. Onun için çok rica ederim fırsatı gani
met bilerek tarifeler büsbütün artırılmasın. Yetmiş 
kuruş nerede, yüz seksen kuruş nerede? Hatta bende
nize gelirken bir kaç tüccar yana yakıla anlattılar ve 
bunu bir kaç memadan da tahkik ve tetkik ettim ve 
doğruluğuna kani oldum. Bazı sürüler Trabzon'a ka
dar gelmiş ve İstanbul'a gitmeye hazırlanmış iken, 
bu tarifelerin iki liraya kadar artırılması yüzünden 
geri çevrilmiştir. Gümüşhane, Erzurum cihetlerine 
gönderilmiştir. Onun için tecviz buyurmazsınız. 

Şimdi bundan anlaşılıyor ki bu fiyatların böyle 
sabit olmaması, boyuna terakki etmesi; tarifelerin bir 

makam tarafından tespit edilmediğini ve hatta kaptan
ların kefine tabi olduğunu gösteriyor. Zannederim bu 
doğru bir şey değildir. 

Bir de bilhassa canlı hayvanat alınjrken meselâ 
koyunlar vapurlara haddi istiabisinden f&zla alınıyor. 
Çünkü öteden beri teamül olduğu veçhile idarenin ta
limatı veçhile, kaptana koyun başına muayyen bir şey 
veriliyor. İhtimal buna binaen tamahla fazla hayvan 
alıyor. Meselâ : Bin beş yüz hayvan irkâmına mah
sus bir vapura üç bin hayvan irkâp ediliyor. Tabii 
bu telefatı mucip oluyor. Netice itibariyle tüccara 
ziyan oluyor. Onun için çok rica ederiJTi, fazla me-
vaşi alınmasın. Vapurun geleceğini haber alan tüc
carlar kayıklara hayvan yükletiyorlar. Vapura götürü
yorlar. Binaenaleyh vapurlara irkân olunan hayvanat 
için behemahal su verilmesi temin edilsin ve tüccarlar 
bu suretle zarara maruz kalmasın. 

İnebolu'da vapura bindiğim sırada bazı tüccarlar 
bazı şikâyette bulundular, arz edeceğim. Seyrisefain 
vapurlarından birisi geliyor -ismini söylemiyeceğim- ta
bii vapurun geleceğini haber alan tüccarlar mavnalara 
elmayı yükletiyorlar. Vapura gönderiyorlar. Kaptan; 
çok yüküm var alamam diyor. Tabii bîr çok masraf 
etmişler, mavnaları yüklemişler. İhtimal elmaları bo
zulacak, onun için tüccar çok sızlanıyorlar, kaptanın 
ayağına kapanıyorlar, ağlıyorlar, bilâhate kaptan ka
bul ediyor. Bu gibi hatalar belli olursa*Seyrisefain ida
resi de buna göre programını tespit eder ve halkı 
daha ziyade memnun etmeye çalışır. Bu çok şayanı dik
kat bir meseledir. Eğer almak mümkünl ise neden !ıu 
kadar ricalara, ısrarlara meydan verildi. Bu misali söy
lerken bu kürsüden bu mikyası söylemek istemezdim. 
Fakat çok acıdır. Bizzat tüccar hikâye i ettiği için <vrz 
edeceğim, 

O tüccar dedi ki kabotaj kalkmadan evvel ecne
bi vapurlarından birisi İneboluya uğramadan geçiyor, 
epey açılıp gidiyor, bilâhara seyrisefaiıiin bir vapuru 
geliyor, bakıyor o ecnebi vapuruna tahmil edilecek 
eşya var. Seyrisefainin telsiziyle o ecnebi vapurunu 
haberdar ediyorlar. Vapur dönüyor, tüccarın o malını 
alıyor, tabii dönüşte bir çok kömür yakıyor, masrafa 
duçar oluyor. Fakat yalnız tüccarın kalbini kazanı
yor. Bir ecnebi vapuru bunu yaptıktan sonra bizim 
kendi vapur kaptanlarımız tüccarlara teshilât göster
melidir bunu tüccar söylediği için arz ediyorum. Söy
lemeyi arzu etmezdim. Tabii hükümet ve Meclisi Âli, 
memleket iktisadiyatının inkişafı ve bayraklarımızın 
Türk sularında dalgalanması için Lozan muahedena-
mesinde uzun müddet kabotaj için uğraşıyor ve bu-

— 183 — 



İ : 19 27 . 12 . 1926 C : İ 

hu temin ediyor. Halk bundan istifade etmeli. Hal
kın burnundan getirmemeli. Biz bütçemizi kapatmak 
için bunu yapmıyoruz. Seyrisefain idaresi bir milyon 
açık versin. Memleket iktisaden ileri gitsin. İcabeder-
se Meclisi Âliniz ve hükümet bu açığı da kapar. Asıl 
mesele bu idarenin memleket iktisadiyatına yardım 
etmesidir. Benim kendi noktai nazarım böyledir. 

Bir de muhterem arkadaşlar; bendeniz burada kad
roya bakıyormuş; süvarilerin maaşları 45 liradan on 
beş liraya kadar tespit ediliyor. En büyük bir vapuru
muzun en müsteit bir kaptanın aldığı kırk beş lira z-
dır zannederim. 

KÂZIM BEY (Giresun) — Elli liradır beyefendi. 

HALİT BEY (Devamla) — Burada kırk beş gö
rünüyor. Ne ise elli lira da azdır. Meselâ bugün Ka
radeniz Vapurunu Avrupaya gönderiyoruz, buna elli 
lira mı vermeliyiz? En müşkül sularda vapuru sevk 
ediyor, hükümetin ve milletin takdiratına mazhar olu
yor. Aldığı para elli liradır. Binaenaleyh bunları hima
ye etmek lâzımdır. 

Bendenizin maruzatım bundan ibarettir. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMINA 
KÂZIM BEY (Giresun) — Efendim; Kastamonu Me
busu muhteremi beyefendi bir kaç sual irat buyurdu
lar. 

Bilhassa; İnebolu'dan Marsilya'ya eşya nakli 'çı ı 
doğru bir posta1 ihdasını söylüyorlar. Bu mesele hak 
kında ve bilhassa Antalyalıların mebusları vasıtasi /le 
Encümene vukubulan müracaatları üzerine Muvazenı 
Maliye Encümeniniz seyrisefain Müdirü Umumisi yi e 
müzakerede bulunmuştur. Müsaade ederseniz izah ede
yim : 

Efendim; Karadeniz hututu seferiyesi mevcut ge
mi adedine nazaran takyit olunmuştur. Ve bu tespit 
olunurken en ziyade bunda ihracat emtiası ihraç eden 
şehir nazarı itibara alınmıştır. Hiç şüphesiz ki İnebolu 
elma ve yumurta ihracatı noktai nazarından K aradeniz' 
in en mühim bir noktai ihracıdır. Ve iskelelerinden 
biridir. Bunun mevaredatını ancak İstanbul'a kadar 
Seyrisefain gemileri isal edebilir. Marsilye ve İsken
deriye'ye kadar bunu temdit etmek için muhakkak hü
kümetin idareye -ecnebi sularında takviye etmesi için-
tahsisat vermesi lâzımdır ve bu tahsisatın fevkinde di
ğer ecnebi devletlerin kabul ettiği sübvansiyon esasa-
tını kabul etmek lâzımdır. (Sübvansiyon nedir sesleri.) 
Hammaliye bedeli vermek demektir. İtalya ve Fran
sa hükümetleri -yine tetkikatımıza binaen arz ediyo
rum- mevcut sefaini ticariyeye ve ticareti bahriye üze
rine iş yapan şirketlere, müessesata ecnebi limanlarına 

seyahat ettikleri takdirde kendilerine meselâ Fransa 
Hükümeti yüz yirmi bin frank kad'ar sübvansiyon yap
maktadır ve zengin bir idare olan loittiristino kum
panyasına İtalya hükümeti kırk milyon lira sübvansi
yon yapmaktadır. Bu şekilde harici iskelelere mevarida-
tı ve seyriseferi temin ediyorlar. Eğer biz de bunu 
arzu ediyorsak Meclisi Âli karar verir. Seyrisefain 
bütçesine takviye için takriben üç dört milyon lira 
kadar fazla para verir ve seyrisefain idaresini ecne
bi sulara şevke mecbur ederiz. Fakat elindeki vasaiti 
ile ancak bugünkü programı dahiline girmiş olan sey
risefain idaresi karadeniz hututunda beş liman idare 
edebilecek kadar vasaite maliktir. Bunun fevkinde Av
rupa'ya kadar gidecek sefain yoktur. 

İkinci suallerine gelince; yolcularla hayvanlar bir 
arada seyahat ediyorlarmış buyurdular. Bu belki doğ

rudur. Fakat bizim bildiğimiz intizamı kendisine şiar 
edilmiş olan seyrisefain idaresi hiç bir zaman birinci 
ve ikinci sınıf yolcuları hayvanlarla seyahat ettirmez. 
Yalnız üçüncü sınıf yolcular (kalıyor. Bunlar gemilerin 
yapılışı itibariyle güverte ile güvertenin yanındaki am
barın yanındadırlar. Binaenaleyh güvertede bulunan 
hayvanlar bizzarure güvertede yatıp kalkmaya mecbur 
olan insanlarla bir arada bulunuyor demektir. Bu da 
bir zaruret ırneseTesiidir. Fa'kat seyritsefain bumdan son
ra kendi icabatıımıza göne gemi yaptırmak mecburi-
yötfinıde bulununsa o vakit üçüncü sınıf yolcuların am
barlardan ayıracak tedabir alınabilir. 

Sonra tarife meselesi üzerine -temas ettiler : Mu-
vazenei Maliye Encümeniniz bu tarifeler üzerinde Sey
risefain Müdiri Umumisinden lâzım gelen izahatı al
mıştır. Tarifeler üzerinde tebeddül yapıyor musunuz 
veyahut yapmak tasavvurunda mısınız diye sordum, 
aldığımız cevap şudur : 1339 senesinden beri Seyrise-
fainin haddi azami ve haddi asgari arasında bir ta
rifesi vardır ve bu muayyendir. Şimdiye kadar Seyrise
fain tarifeyi haddi azamiye kadar çıkarmıştır. Daima 
bir diğer haıd arasinıda mutavassıt bir tarife kalbül ve 
tatbik ediyor. Bu daima mütemevvictir. Eğer diğer va 
pur şirketleri ile rekabet hâsıl olursa rekabet neticemi 
olarak tonunu iki liraya götürecek olan bir vapura 
karşı Seyrisefain vapuru da iki liraya götürmek mee 
buriyetini hisseder. Hiç rakibi yoksa üç liraya götürür. 
Eğer rakibi varsa veyahut daha bir çok rakip çıkarsa 
elli, yüz kuruşa kadar indirir. Bilhassa Bandırma ve 
Mudanya hattında bu kesretle vaki oluyormuş. Fakat 
emin olmalısınız ki tarife haddi azamisine çıkmamıştır. 

Sonra dördüncü sualleri : Vapurlardan biri İnebo
lu limanına gelmiş ve elma sandıklarını alarak dön
müştür diyorlar. Bu bilhassa idari mesaildendir. 
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RASİH BEY (Antalya) — Arkadaşımız hükümet 
namına m ısöylüyor, yoksa mebus sıfatiyle mi söy
lüyorlar? 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeni namına söy
lüyorlar. 

RASİH BEY (Antalya) — Ne üzerine bunları söy
lüyorsunuz Kâzım Bey? 

KÂZIM BEY — Bütün bunların izahatını aldık be
yefendi. Onun için zannederim fırtına yüzünden ala 
mamıştır. Fazla malumaddar değiliz. 

Sonra efendim; kaptanların maaşatı meselesi var. 
Buyurdular ki süvari maaşatı yirmi ile elli liradır. 
Filhakika böyledir. Fakat birinci sınıf gemiler kapta
nı elli lira alıyorsa da aynı zamanda bunlara iaşe 
bedeli veriyoruz, iaşe bedeli bir kaptan için zanneder
sem yevmiye yetmiş kuruştur ki bunun tutarı yirmi 
lira kadardır. Bunu maaşın üzerine zammetmek lâzım
dır. Sonra koyunlardan teamül mucibince bir miktar 
para alırlar. Koyun başına beş yahut on kuruştur. Bun
lar da ilâve edilirse istisgar edilemeyecek kadar bir 
maaş olur. 

RASİH BEY (Antalya) — Muhterem arkadaşlar: 
Seyrisefain bütçesi üzerine geçen sene söylediğim sö
zü tekrar arz etmek mecburiyetinde kaldığımı söyle
mekle sözüme başlayacağım. 

Muhterem arkadaşlar; üç senedir aynı dert aynı 
mesele halledilmemiştir. Kâzım beyefendi arkadaşımız 
bir sübvansiyondan bahsettiler, zararı tazmin etmemiz
den bahsettiler^ Biz öyle mütalaa etmiyoruz. Bütçe 
burada müzakere ediliyor Seyrisefain devlet müessese- ,• 
sidir. Biz burada devlet bütçesini müzakere ediyoruz. 

Binaenaleyh yapacağı zararın tazmini burada 
mevzubahis değildir. Zarar olursa devlet verecektir. 
Onun için bugün bütün sahillerimizin nakliyatı ma
demki kendi bayrağımıza aittir, bunu temin etmiş 
miyizdir, etmemiş miyizdir? Bunu görüşelim beye
fendiler. Bütün Akdeniz sahilleri haftada değil, on 
bir günde tek bir bayrak görüyorlar, bu da bin iki 
yüz ton cesametinde olmak üzere,. Muhterem arka
daşlar, düşününüz bir defa Akdeniz sahillerinde en 
mühim varidatlı sekize yakın vilâyetlerimiz var... 

Bütün bu vilâyetlerden ikisi şimendiferle merke
ze merbuttur. Diğerlerinin şimendiferi de yoktur, yo: 

lu yoktur. Bütün nakliyatı on bir günde bir defa gö
rülen bin iki yüz tonluk vapura münhasır kalacak 
olursa, bu memleketin ticareti ne ile intişaf edecek
tir? Bu memlekette ziraat ne ile inkişaf edecektir? 
Efendiler günden güne seneden seneye ziraatın tena
kus ettiğini görüyoruz. Çünkü geçen sene başlayan 

meyvecilik sebzecilik bu sene Antalya'da ölmüştür. 
Çünkü nakledemiyorlar, gemiye verirlerse birinci, 
ikinci günü çürüyor. Onun için vermiyorlar ve gön-
dermiyorlar. Binaenaleyh bu sene ekmemişlerdir. Li
mon ve portakal bahçesi olanlar tevsi etmiyorlar, 
çünkü bahçede çürüyor. Bahçede çürüyeceğine hiç 
ekmiyorlar ve emek sarf etmeyelim diyorlar. Bina
enaleyh bugün Akdeniz nakliyatı işi b|r devlet işi
dir. Yapacağı kâr ve zarar mevzubahis değildir (doğ
ru sesleri). Yok ki şirketler, o şirketleri vücuda geti
relim de kendi bayrağımızla onlara neklettirelim. 
Fazla sermaye bulsak kendimiz yapacağız, fazla ser
mayemiz yoktur. Şu halde seyrisefain idaresi yegâne 
bu işi yapabilecek müessesedir. Bunun için üç sene
dir Ticaret Vekâletinden rica ediyoruz, Maliye Ve
kâletinden rica ediyoruz. Seyrisefainle Ticaret Vekâ
leti, Maliye Vekâleti arasında muhabere... Neticede 
gemi yoktur. Bendeniz burada ne Muvazenei Maliye 
Encümeninden rica ediyorum ve ne de başka bir mü
esseseden. Seyrisefain bugün Ticaret Vekâletine mer
buttur. Ticaret Vekâleti bizim bu hayalimizi İzmir' 
den tutunuz Mersin'e gelinceye kadar... Efendiler bu 
sahiller biliyorsunuz ki adeta melanet yuvası olan bir 
takım adaların karşısında bulunuyor. Bu sahillerin 
zarurî ihtiyacatını İzmir'den, İstanbul'dan naklet
mezsek izmir'e veya istanbul'a lâzım olan diğer vilâ
yetleri bizde bulunan şeyleri İzmir'den veya saireden 
nakledemezsek bu zarurî olan ihtiyacatırnızı nereden 
alacağız efendiler? Rüsumat varidatımız gidiyor. Bu
raya tahsis edeceğimiz üç, dört yüz bin liraya muka
bil her sene üç, dört milyon lirayı kaybediyoruz. 
Efendiler, geçen sene de arz ettim. Ve çok rica ede
rim. Bu kaçakçılığın önünü alacaksak, rüsumat vari
datının böyle ziyaa uğramasına her sene seyirci kal
maktan kurtulmak istiyorsak ibtida nakliyatı temin 
etmek lâzımdır. Çünkü lâzım olan eşyasını izmir' 
den getirmek için izmir'den Mersin'e gelinceye ka
dar, oradaki vilâyet merkezlerinin, kaza merkezleri
nin ne izmir'e merbut şosesi vardır, ne de şimendü-
feri vardır. Şu halde denizden getirilecektir. Denizden 
de on bir günde bir vapur uğruyor. On bir günde bir 
gelen tek gemi o da altı iskeleyi tutuyor. Yirmi kaza 
ve vilâyet merkezi vardır. Bu yirmi iskelenin altı ve
ya yedisi on bir günde bir vapur yüzü görüyor. O da 
ihtiyacını temin etmez. Geriye kalan om üç, on dört 
kaza merkezleri ihtiyaçlarını nereden alıyorlar? Bun
lar bütün ihtiyacatını kaçak olarak adalardan temin 
ediyorlar ve bunu açık bilelim. Sonra bu kaçak eşya 
arasında propaganda için öyle köt üeşya da giriyor 
ki, bizim mekteplerimize varıncaya kaidar o eşyalar 
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giriyor. Efendiler bunlar kaçak olarak giriyor ve ka
çak olarak satılıyor ve tevzi ediliyor. Bunun önüne 
geçebilmek için bu hattın, bu nakliyatın temininin 
bir devlet işi olduğunu kabul etmek zarureti vardır. 

Efendiler, bir iş daha vardır. Kaçakçılığın teves-
süü bizim şehir ve kasabalarımızda doğrudan doğru
ya rüsumat marifetiyle iş yapan tüccarlarımızın gün
den güne iflas etmelerine ve sermayelerinin tükenme
lerine sebep oluyor. Çünkü şeker şehirde seksen ku
ruşa satılıyor. Kaçak olarak mahalle arasında 30 ku
ruşa satılıyor. Seksen kuruşa çarşıdan şeker kim alır? 
Onun için Başvekil Paşa Hazretleri buradaki beya
natları meyanında bu sene kaçakçılığa karşı mühim 
mücadele edeceğiz... Buyurmuştur. Kaçakçılıkla mü
cadeleye başlarken iptida kaçakçılığa âmil olan şey
leri arayalım ve âmirlerden birincisi : Bendeniz vasa-
iti nakliyeyi gördüm. Çünkü nakliyat temin edileme
mektedir. Tüccar İstanbul ve İzmir'den eşyasını geti
rip halka satmak için vasıta bulamazsa tabiatiyle ne
reden getirebilecektir onu arayacaktır. B ugayrı tabiî 
hadise devam ederse hem rüsumat varidatımız gide
cek ve hem de tüccarımız günden güne iflas edecek
tir. 

İşte efendiler, bu havalinin şimdiye kadar inkişaf 
edememesine saik yetiştirdiğini sevk edememektir. 
Bu, bir derttir. Bu derdin de önüne geçememekteyiz 
ve geçemeyeceğiz. Ticaret Vekili Beyefendiden bu 
hattın bir gün evvel tesisi için üç senedir rica ediyo
ruz. Şimdi de bir çok telgraflar vardır. Mersin'de 
bin iki yüz tonluk gemi hemen hemen doluyor, pek 
az boş yer kalıyor. Antalya'ya gelinceye kadar Silif
ke vilâyetimiz var, onun iskelelerini tutacak olursa 
Antalya'da yük kalmıyor. Haydi kalsın Antalya açık 
kalıyor. Onun için burayı tatmin edecek bir hat te
sisi için bugünden itibaren yapabilmemiz imkânı var 
midir? Bunu soruyorum. 

İkincisi : Geçen seneden iki yüz küsur bin lira ile 
olsun şimdiden bir hat temin edemezler mi? 

Sonra burada görüyorum ki, Seyrisefain idaresi 
yalnız vapur almak ve vapurları işletmekle kalmıyor. 
Bir de liman ve şirketlerine giriyor ve deruhde ediyor. 
Bu hatları temin edemezken liman ve şirketlerine iş
tirak ediyor. Rıhtımlar yapıyor, iskeleler yapıyor. 
Esasen parası yoktur. Bunlara nasıl iştirak ediyor? 
Yani vapur yoktur diye hat açmıyor. Beş vilâyet mü
temadiyen bağırıyor. Onlara karşı param yoktur di
yor. O halde bu şirketlere nasıl giriyor? Parası var
dır ki bu şirketlere giriyor. Şu halde bu hatların te
min edilememesine sebep nedir? Onun için çok rica 

ederim, Ticaret Vekili Beyefendiden; bu Akdenizin 
nakliyat işi bugün bir devlet meselesidir. Sonra ora
ya tahsis edeceğimiz paranın üç, dört misli rüsumat 
varidatından kazanacağız, kaybedeceğimiz hiç bir 
şey yoktur, Onun için bu hatta biran evvel hatta bu 
kış geçmeksizin temin edebilelim. Temini için ne dü
şünüyorlar? Bizi tenvir buyurmalarını rica ederim. 

TİCARET VEKİLİ MUSTAFA RAHMİ BEY 
(İzmir) — Efendim, seyrisefain idaresi devlet serma
yesiyle müesses bir idare olduğu içini yalnız kazanç 
getiren işleri değil, daha ziyade memleketin menafii 
umumiyei iktisadiyesini düşünmek ve onu temin et
mek vazifesiyle mükelleftir. Şimdiye kadar da bu 
esas ve gaye haricinde hareket ettiğini zannetmiyo
rum. Seyrisefain idaresinin vaziyeti, vaziyeti umumi
yei maliyemizle müterafiktir. Seyrisefain idaresi, her 
sene Meclisi Âlinin, bütçesine koyduğu paralarla im
kân dahilinde vapurlarını tezyide, tesisatını takviye
ye va tamir ve sair işler için icap eden fabrikaları te
sise çalışmaktadır. Bunlar öyle şeylerdir ki; bir birin
den ayırmak imkânı yoktur. Geçen sene fazla vari
datı ile ve kendisi için mevzu kanunların verdiği sa
lahiyetler dahilinde elinde bulunan tahsisatla dört 
vapur almıştır. Fakat bu dört vapurun tabiî kâfi ol
madığı ve olmayacağı belli idi. Çünkü şimdiye kadar 
sevahilimizde ecnebi vapurları bizim emtiamızı ta
şımakta olduğundan, Seyrisefainin vapur noksanı 
Temmuzdan beri, hissolunduğu kadar şiddetle mah
sus değildir. Temmuzdan beri nakliyatın Türk sanca
ğına intikalinden sonra tabiatiyle sevahilimizin ihti-
yacatı Seyrisefain vapurları ile temin olunamaz bir 
hale gelmiştir. Zaman zaman muhtelif iskelelerde çok 
haklı şikâyetler işitiyoruz. Bazen muvakkat tedabirle 
ve bazan da daha esaslı programlarla bunun tatmini
ne çalışmaktayız. Fakat itiraf ederiz ki: Vapur nok
sanı, bu dertlere hakiki deva bulmaya mani oluyor. 

Bazı arkadaşlar, Marsilya'ya veyahut hemcivar 
hükümetlere vapur temininden bahsettiler. Kendi se
vahilimizin ihtiyacatını tamamen tatmin etmeden ha
rici düşünmek doğru olamaz. 

Fakat seyrisefain idaresinin şimdiki terakki ve in
kişafı devam ettiği halde, atiyen bunun teminine doğ
ru çalışmayı bir vazife bilir. Seyrisefain idaresinin 
muamelâtındaki intizam muhiti iktisadîde, itibarı 
müessesat nazarında mevkiini yükselttiği için kendi
liğinden ve hükümetin tekeffülü ile para bulmakta
dır ve bulduğu paralarla bildiğiniz vapurları muba
yaa etmiştir. Yakında üç şilep mubayaa etmek üzere
dir. Ümit ediyorum ki : Beş on gün içinde bu üç şi
lep meselesi kuvveden fiilen çıkacaktır. Şilepler için 
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tetkikat yapılmış ve bunların her birinin on beşer bin 
İngiliz lirasına alınabileceğine dair malumat elde edil
miştir ve bu sene bütçe kanununda ilâve olunan mad
delerle Seyrisefain idaresinin sahip olduğu salahiye
tin, hükümetin kefaletiyle beş milyon liraya kadar 
iblağı temin olunmuştur. Yalnız idarenin kendiliğin
den tedarik ettiği istikrazlarla değil, hükümetin mua-
venetiyle daha büyük istikrazlar yaparak yalnız üç 
şilep değil, İstanbul sevahili mütecaviresi ve diğer 
hutut için - ki hepsi de az çok ihtiyaç içindedir - cüm
lesini temin edecek tedabir ehemmiyetle derpiş olun
maktadır. 

Son zamanlarda havzai fahmiyede, İngiltere'deki 
grev dolayısiyle hasıl olan buhran, mevcut bir çok 
millî sefainin de bu sevahilimizdeki nakliyatı temin
den ziyade kömür nakliyatına hücum etmeleri, Ak
deniz sahillerindeki bu ihtiyacın artmasına ehemmi
yetli bir saik olmuştur. Seyrisefain İdaresi muntazam 
program ile münakalâtı ve nakliyatı temine çalışmak
tadır. Fakat vapur fıkdanı dolayısiyle ihtiyaç tama
men tatmin ulunamıyor. Reşitpaşa vapurunun tami
rinden sonra daha büyük bir vapurun Mersin hattına 
tahsisini düşündük ve belki on, on beş gün sonra da
ha büyük bir vapuru bu hatta tahsis edeceğiz. Şilep
ler geldikten sonra bu sevahilin ihtiyacatı tamamiy-
le tatmin edileceğine kaniim. Zannediyorum ki, bu 
cevaplarımla Antalya Mebusu Rasih Beyin sualleri
ne kâfi cevap vermiş oldum. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
Rasih Bey biraderimiz, hakikaten mühim bir nokta
dan bahsettiler. Hakikaten akdenizde vapurlarımız 
istihsalâtımızın nakline kâfi derecede olmadığından 
dolayı tüccarın mutazarrır olacağına şüphe yoktur. 
Yalnız şurasını arz edeyim ki : Temmuzdan itibaren 
kabotajın refi cihetiyle bizim eşyamızı tamamen nak
ledecek bir vasaite malik olmadığımızı daha evvelden 
biliyorduk. Dairei müteallikası bunu daha evvelden 
tahmin buyurmuştu. Zannederim, tedbir almakta bi
raz geç kalmışız. Fakat şayanı teşekkürdür ki : Ra
sih Beyefendinin beyanatını ve aynı olan mütalaamı 
Muvazenei Maliye Encümeni de tasdik buyurmakta
dır. 'Muvazenei Maliye Encümeni diyor ki: «îzmir' 
den bed'i ile Mersin'e müntehi olan hututu seferiye 
üzerinde mahza vapur noksanından dolayı ihtiyaca 
tekabül edecek adette vapur tahsis edilememesi ve 
bu yüzden akdeniz sevahili iktisadiyatının mutazar
rır ve müteessir olması Encümenin ehemmiyetle na
zarı dikkatini celp etmekle...» demek ki: Gerek Rasih 
Efendinin ve gerek bendenizin mütalaatını Encümen 
nazarı dikkate almış, buna bir çare buluyor. Yalnız 

bendenizin maruzatım; bu bulunan çarenin yine En
cümenin zikrettiği zararı izale edip edemeyeceği me
selesidir. Zarar meydanda. Bunda müttefikiz, buna 
mukabil Encümen diyor ki; bu mesele Encümenin de 
ehemmiyetle nazarı dikkatini celp ettiği için Akdeniz 
münakalâtını takviye etmek üzere üç şilebin muba
yaası... Pek güzel, fakat ne suretle alınacak? Seyrise-
faine hükümetin kefaletiyle istikraz temini suretiyle... 
îşte bendeniz muhterem Maliye Vekili Beyefendiden 
şunu öğrenmek istiyorum. Yalnız Maliye Vekili Bey 
kefalet mi buyuracaklar, yoksa Seyrisefainin istikra-
zatından başka kendileri de ayrıca bir kredi açacak
lar mı? 

HASAN BEY (Trabzon) — Krediyi ne ile aça
cak? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Devamla) — Ben sabık 
Maliye Vekilinden sormuyorum, lalhik Maliye Vekilin
den soruyorum, (handeler) Bendenizin öğrenmek 
asite'diğim budur. Maliye Vekâleti kendisine bir kredi 
açacak mıdır veyahut sırf seynisefaiinün iıstikıraziyle-
mi bu mesele hallolunacaktır? Bunu anlaımıaik istiyo
rum. 

İkincisi Beyefendiler, bir arkadaşımızla burada 
ibahis 'buyurdular. Gemi kaptanlarının maaşatımn 
dun olduğuna bendeniz de kaniim. Zira Ecnebi va-
purîarıda kırk elli lira ile süvari, yanii birinci 'kaptan 
yoktur. En aşağı 'otuz İngiliz lirasından başlar. Otuz 
İngiliz lirası ki aşağı yukarı üç yüz lira demektir. 
Buna mukabil Kâzım Bey biraderimiz yetmiş kuruş 
yevmiye ile koyun parası filan var dediler. Ne olur
sa olsun, yine kaptanın ayda alacağı 100 - 150 lira
dır. Fakat bir defa düşününüz efendiler, yüzhinlerce 
liralık mal, binlerde can bir adamın yedi emaneltıine 
tevdi ediliyor, o adama da azamî verdiğimiz maaş 
elli liradır. Fakat ne çare ki, onu da müdrikim. Maa-
şatın ıbütçeye ait kısmı için bir mebusun sözü para 
etmez. Hiç olmazsa elli mebusun imzası olmalı fa
kat hiç olmazsa şu temennim 'belki ilerde nazarı 
dikkate alınır. 

Yine bir arkadaşımızın buyurdukları gibi ecnebi 
vapurları türkün gönülünü yapmak için ge'lmemüşıtlir. 
Tesadüfen bende orada ıbulunuyortd'um. 'Bir Cuma 
günü geldi. Pake Kumpanyasının Tfdlia vapuru idi. 
Fırtına olduğu içıin akşama kadar kaldı. Onlar her 
on beş günde sırf yumürita almak için gelirler. Aldık
ları Çoktur. Aldıkları ücretde çoktur. Aldıkları yu
murtaya göre beş bin liradan on bin liraya kadar 
nakliye ücreti lalıyorlar. Tüccar elindeki malı o gün 
Veremezse on beş gün sonrayı beklemek mecburiye-
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tinde kalıyor ki o zamana kadar da yumurtalar çü-
nüyor. Ben oraya gelen ıseyırliısefaJin vapurlarından bi
rinde yolcu bulunuyordum. Ecnebi vapurun kapta-
'nıma telsiizie dönmesi mümkün müdür diye sordular. 
Herif ücret ne İkadandır diye sordu, On bin bu ka
dar lira ve şu kaidar sandık var diye cevap alınca ge
liyorum demiştir. İşte böyle on on beş 'bin İrayı du
yarsa döner, yoksa gönül yapmak Üçün değildir. Şüp
hesiz Türkün gönlünü yinle Türk yapar ve Türk Va
purları yapar. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK 
ıBEY (Çankırı) — Seyriısefaiin geçen sene parayı ken
disi buinıaımıştır. Yine -hükümet, Maliye Vekâleti ke
fil olmuştur. Yine Maliye Vekili imzasını atmıştır. 
Bu sene. bulacağı parayı da aynı suretle alacaktır. 
Vakıa parayı bulan ©dur. Verdiğiniz kanun muci
bince kefalet eden Hükümettir. O suretle para veri
liyor. Bu seneki ihtiyacına, varidatına nazaran yedi 
/yüz ıbin 'lira kaidar ıbir para bulabilir. Şilepleri almak 
için bir milyon lira daha lâzımdır. Üst tarafını da, 
hükümet 'kefil olduğu takdirde, yedi yüz ibin İra ye
rine bir milyon liraya kefil olacaktır Ve o parayı bu
lacaktır.. 

ŞÜKRÜ KAYA IBEY (Menteşe) — Hali hazırda 
bu istikraz edeceği para bulunmuş mudur? 

MALİYE VEKİLİ ABDÜLHALİK BEY (Çan
kırı) — Geçen sene aldığı parayı tediye etmekte ol
duğu için bir ay sonra o para 'bitecektir. Ve yeniden 
aynı kredi devam edecektir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Demek 
fci efendim, hükümetin muaveneti sırf kefaletten iba-
relüfcir. 

MALİYE VEKİLİ (MUSTAFA ABDÜLHALİK 
BEY {Çankırı) — Hükümetin muavenetini - iki sene
den beri ıbütçelbrde görüyorsunuz - Ibir milyon dört 
yüz 'bin ÜraJdır ve seyrisefain'den Ibuna mukabil hiç 
varidat almamıştır. İdarei ırniilliye burada istanbul'u 
aldıktan sonra ilk yaptığınız bütçede İskân Velkâle-
tinin teşekkülü dolayısiyle muhacirlerinin nakilleri
nin (temini için idare yeniden vapur almak medbu-
riyetlinde kaildi. O zaman hükümet bir milyon lira 
avans vermiştir. Sonra bu, ikraza kalb ve üzenine 
de para zammedilmiştir. Hükümet sermaye veroıiş-
tür. Ayrıca yardım da dtimiştir. Varidat almamıştır. 
Kefil de oluyor. Daha ne işitiyorlar arkadaşlarım? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Bendemizin 
istediğim bu sene de kefaletten ibarettir. Beyefendi 
kefalet dediler. Pekâla. 
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MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — Bir çok arka
daşlarımız memleketin ihtiyacı olan nakliyatı Seyri-
sefainin temin etmediğinden bahsettiler ve bilhassa 
Akdeniz havalisinde olan kifayetsizlik bütün vuzuh 
ve delailiyle söylendi. Karadeniz hakkında pek basit 

,geçilmişdir. Bendeniz de Karadeniz hakkındaki be-
sateti erkamla ifa edecek bir vesika elde ettim. Bar
tın - İstanbul hattı için bütçeye bir lira varidat bile 
konmuyor. Şu rakamla Bartın - İstanbul hattının ne 
suretle düşünüldüğünü göstermek kâfidir. Sonra ikin
ci maddede şu mütalaa yürütülüyor; deniliyor ki : 
Bartın hattının esas nakliyatı İstanbul - Zonguldak 
arasında münhasır olup Zonguldak'tan ileri bir kaç 
iskele yolcusunun Zonguldak'a gelen motorları ter
cih eylemesi ve Trabzon hattına sefer eden idare va
purlarının Zonguldak iskelesine uğramak suretiyle 
yolcuları almakta olması ve mevcut sefainle 1927 se
nesinde Bartın hattına sefer icrası mümkün olama
yacağı cihetle işbu maddeye varidat konulmamış ve 
mahaza hat büsbütün bütçe haricinde bırakılmak üze
re yalnız bir lira varidat vaz ve terkim kılınmıştır. 

Arkadaşlar; eğer Bartın ile Zonguldak'ı da ihtiva 
eden bu hat bir lira varidat koyacak kadar basit dü
şünülürse hayret ederim. Bendeniz bir kaç vakaya 
şahidim. Bundan on gün evvel Bartın'da bulunuyor
dum. Bartın'dan daha içerilerden tehacüm eden yüz 
küsur yolcu gördüm, vali bey de teşrif edeceklermiş. 
Sonra vapur bir posta yapıp geçti. İkinci posta için 
hükümete müracaat vaki olmuştur. Vali Bey ile be
raber Müdiriiyeti Umumiyeye istirhamda bulunduk. 
Hakikaten vapur uğradı. Gece saat ikide o mütela-
tım hava içinde kendilerini vapura atmak isteyenle
rin hali pek feci idi. Lehülharnd bütün yolcu kaza
sız bindi. 

Yalnız bu, valinin yolcu olması ve Bolu Mebusu 
Nuh Zade Mehmedin de orada bulunması ve istir
ham etmesiyle olmuştur. Halbuki cumhuriyet devrin
de vali ve Bolu mebusunu değil, halkın yolcusunu 
düşünmek mecburiyetindedir. 

Zonguldak halkı rica etti. Karadenize posta ya
pan vapurlar avdette buraya uğrasınlar diye. Diğer 
kumpanyalar uğruyorlardı ve bu iskelenin İhtiyacı 
da bu suretle temin olunuyordu. Bir mani ve mahzur 
da yoktur. Sadullah Bey orada bulundukları zaman 
bu istirhamı kabul etmişlerdi ve vaitte de bulunmuş
lardı. Şimdi görüyorum ki bütçede bir lira varidat 
konulmuş ve bir lira ile ölçülüyor. Şimdi bendeniz 
de rica ediyorum. Karadenize posta yapan ve Kara-
denizden dönen vapurlar bir defa Zonguldak'a da uğ-
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rasınlar. Seyrisefain bunu kabul edsin. Ufak bir mas- ı 
rafla büyücek bir varidat olur. 

Sonra arkadaşların da temas ettikleri gibi kap
tanların maaşları pek azdır. Ecnebi bıir vapurla Zon-
guldak'a gidiyordum. O vapurun süvarisi diyordu 
k i : Sizde büyük vapurları işletecek kaptan yo'kdu. 
Şimdi görüyorum ki daha büyük vapurları idare edi
yorlar ve ta Amerika'da Tüırk Bayrağını temevvüç 
ettiriyorlar. Bu kudretteki kaptanlara 80 lira - 100 
lira maaş çok görülmemeli, az görülmeli. Billiakis ec
nebi vapurlarında olduğu gibi hiç olmazsa 150 - 200 
lira olarak maaş verilmelidir. 

HASAN FEHMİ BEY (Kastamonu) — İki nök-
taıi nazar üzerine Ticaret Vekilli Beyefendinin nazarı 
dikkatini celpe çalışacağım. Bir noktadan; belki Meh
met Vasfi Bey ile anlaşılmış olmayacağız. 

Bizim bütün Karadeniz yolcuları, haftada bir de
fa 'İstanbul'dan hareket eden gemilerimizin yolcu al
mak ve yolcu boşaltmak için değil, kömür almak 
için Zonguldak'a uğramasından müştekidirler ve bu, 
son 5-6 ay zarfında başlamışta. 

Koca bir vapur ne yolcu almak maksadı, ne yol
cu çıkarmak için değil, Kömür almak için. 24 saat 
orada bekler, bu cihetin nazarı itibara alınarak yol
cu ve eşya ile beraber İstanbul'dan kömür almanın 
temimi zannediliyorum iktisadî menfaat iktizasıdır. Bu 
cihet hakkında vekil beyin - bizi değil, Karadeniz 
halikını - tatmin ve tenvir etmesini rica ederim. 

İkincisi; Karadeniz sahili üzerinde İnebolu'dan 
ileride 8 - 9 kaza vardır. Bu kazalara muntazaman 
vapur uğratmak imkânı istihsal edilememiştir. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — BM Ayancık 
diğeri Tirebolu. 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Efendiler, 
hepimizin temennisi, dünyanın her limanında bayrak
larımızın daillgallıanmasıdır. Fakat daha evvel, malı ile 
canı ile her şeyi ile bu mıemlekete kol ve kanat olan 
ve buma mukabil bütün vasaitten mahrum olan hal
ka, haftada bir kere olsun gemilerin uğratılması lâ
zımdır. 

Ayancık kazasının elli bin küsur nüfusu vardır. 
Ticareti yevmıen feyevmen son derece inkişafda olan 
Gerze Kazası, Fatsa, Ünye, Tirebolu, Vakfıkebir, 
Palathane, Of, Sürmene, Atina, kazalarına muntaza-
mlan vapur uğratmak imkânını istihsal ederse - çün
kü avdette uğrarsa azimette uğramaz - zannederim 
Seyrisefain idaresi vazifesini ifaya çalışmaya başla
mış olacaktır. (O sesleri). Yani bu cihet biraz iğneli 
ise de mazur görülmesini rica ediyorum. Çünkü beş 

kilometrelik yolu olmayan elıli bin nüfuslu halka 
böyle haftada bir parasiyle bir gemıi uğratmanın yo
lunu istihsal etmek zannederim Ticare| Vekili Beyin 
ve Heyeti Aliyenin bir vazifesidir. Buj cihetler hak
kında teminat ve tenvirat bekliyorum. | 

RASİH BEY (Antalya) — Efendini, malumu âli
niz geçen sene bütçe kanunumuzla db. bu kefalet 
mevzubahis idi. Fakat olmadı; ihtiyaç temin edile
medi. 

Beyefendiler, 3 gün evvel kabul i buyurduğunuz 
kanunlar nasıl ki memleketimizin daıhiılinâ bir birine 
raptedecek, memleketin dahilinde her türlü refahı, 
inkişafı temin edecekse, bu sahillerde! işliyecek olan 
bu gemiler de aynıdır ve şunu da nazian dikkati âti
lerine arz ederim ki; mevzubahis olan mahallerin -
sahillerinizin - şimendiferleri başlanmamıştır ve yok
tur. Sırf bu sahiller ki; bugün bu sahillerdeki vilâ
yetleriniz eğer inkişaf ederse, bugünkü verdiği vari
datın on mislini verecek kabiliyettedir. Binaenaleyh 
Seyriisefaine bu sabilerin inkişafını temin edecek bu 
tahsisatı vererek bu nakliyatı temin j etmek demek, 
meımeketiimıiz dahilinde şose yapmak,] yol yapmak 
demektir. Şoseden varidat düşünüyor; muyuz? Şose
nin varidatı ne demektir? Memleketin inkişafını te
min eder. Memleket zengin olur. İşte şose o zamian 
olur. Sahilde işliyecek olan bu gemiler de bu kabil
dendir. Demin de arz ettiğim gibi o (sahillerde rüsu
mat varidatınız bugünkünün üç misli j kadar artacak
tır. Muamele arttıkça ticaret de artacak. Sonra Beye
fendiler, bu sahillerdeki vMyetleriniz) dahilindeki vi
lâyetlerimize nislbetle belki on misli, yirmi misli faz
la kabiliyeti ziraîyesi olian arazidir. Bunların inkişa
fı ise bugün malesef huzuru edilenimde arz edeyim, 
hepiniz de bilirsiniz, buradaki ahali hâlâ seyyar aşaıir 
ile doludur. Niçin seyyar halde yaşıyor? Çünkü zi
raat yapsa satamıyacaktır. Sevk edeniiyecektir. Onun 
için takılmıştır, koyunun, keçinin sjğırın arkasına, 
mütemadiyen yayladan yaylaya koşuyor. O yurtları 
imar etmek, o yurtları ekmek için ! bunları orada 
oturtmak istiyorsak, bunların yetiştirdiği mahsulâtı 
nakledecek vasaiti temin etmeliyiz. Yoksa beyefen
diler, nüfusu artmaz, ticareti inkişafı etmez. Günden 
güne sönüp gidiyor. Geçen sene benim memleketlim
de ticaret edenlerden bu sene İzmir'e, İstanbul'a Mer
sine nakledenler vardır. Çünkü ne getirebildiği var
dır ne de memleketteki mevcudunu harice sevk ede
bilir. Sırf bu naklıiye darlığı, nakliyenin müşkülâtı 
ticareti bütün bütün durdurmaktadır.) Bu havalide İz
mir gibi, muazzam, Muğla gibi adetâ her tarafından 
servet fışkıran Silifke gibi, Antalya (gibi, Mersin gi-

— 189 — 



t : 19 27 . 12 . 1926 C : 1 

'bi, Adana gibi servet membaı olan vilâyetlerimiz, bu 
vilâyetlerin nakliyesi on bir günde bir gelen 1 200 
tonluk bir gemiye inhisar ederse bunun o havalide 
yapacağı faideyıi bir defa nazarı emanla düşününüz. 
Bendenizin Vekili Beyefendiden rica ettiğim şu idi 
ki; müzakere ettiğimiz bütçe gelecek senenin bütçe
sidir. 1927 bütçesidir. İstikraz için para aranacaktır 
ve onunla vapur mubayaası teemmül edilecektir. Ta
biî o vakit terciıhan vapur alınacaktır ve bu hatları 
takviye buyuracaklardır. Fakat bugün bür ihtiyaç 
vardır ki, nakliyat hemen her tarafta durmuş bir va
ziyettedir. Bugün bu ihtiyacı temin etmek için mev
cut tahsisatımız var mıdır? Bir şey alabilecekmiisi-
nliz? Ticaret Vekili Bey burada, 3 şilep muamelesi 
hitam bulmak üzeredir 'buyurdular. Teşekkür «de
rim. Fakat bu üç şilebin tahsisatı bu kanunla vere
ceğimiz yani gelecek senenin bütçesine konacak istik
razdan mı, yoksa geçen seneden - bendeniz öyle işit
tim. - daha iki yüz bin küsur lira maliyeden alacak 
tahsisatları varmış ve maliye bu paraları verecekmiş. 
Bununla bugünkü postaları takviye etmek üzere mi
dirler? Bu cihetin tavzihini rica ©diyorum. 

TİCARET VEKİLİ MUSTAFA RAHMİ BEY 
(izmir) — Bolu Mebusu Muhteremi Vasfi Beyefen
di, Bartın seferindekii yüz kuruştan bahsettiler. Bu
gün Bartın seferi mevcut değildir. Evvelce mevcut 
idi. Yalnız, vapur adedi çoğaldığı zaman bu hattın 
tesisi mütesavver olduğundan vaziyet icabı olarak 
bütçede bu rakam olsun diye bu bir lira konmuş
tur, 

Bunun mevzuunda başka bir mahiyet ve miana 
yoktur. Zaten esbabı mucibe de de bu dihet tasrih 
edilmiştir. Fakat Beyefendinin buyurdukları gibi Bar
tın ihtiyacatı da bütün bütün tatmin olunmaz bıir va
ziyette değildir. Evvelce Zonguldak'a muntazam se
ferler yapılamazdı. Yalnız Zonguldak'a kömür va
purları gidiyordu. Şimdi seyrisefain haftada iki defa 
muntazaman Zonguldak'a vapurlarım uğratmaktadır. 
tabiî o vilâyet merkezinin iktisadî bir merkezidir. 

Bartın'ın; Ereğli'nin ihtiyacatı o suretle temin edil
mektedir. Ve o vasıta ile diğer büyük istihlâk mer
kezlerine sevk olunmaktadır. Gönül arzu ederdi M, 
Bartın'a da bir sefer yapalım. Hakikaten Bartın itti
salden çok mühim bir noktadır. Safranbolu ve Çer
keş kazaları ve havalisinin ihraç iiskelesidir. Fakat 
millî sefainden bazı vapurlar bu ihtiyacatı kısmen 
tatmin etmektedirler. Seyrisefain herhangi bir iske
leye uğrasın ki, bunları tatmin edebilsin, buna da 
imkân yoktur. Karadeniz sahillerindeki bütün kaza 
merkezlerine, iskelelerine, Akdenizin limanlarına bü

tün iskelelerine her tarafın ihtiyacatını tatmin ede
bilmek için vapur adedi şimdikinden iki misli olma
lı ki bu ihtiyaç tatmin edilebilsin, bütün bunları Sey-
risefaine tahmil etmemelidir. Bu kadar millî sefain 
vardır, adetleri 20 - 30'u tecavüz eder, bunlar da az 
çok bu sevahilde nakliyat yapmaktadırlar. Yalnız 
Seyrisefainden bunların farkı, seferlerini muntazam 
yapamamalarıdır. Seyrisefainin muntazam sefer yap
ması tüccar malının zamanı şevkini tayin etmesidir 
ki tüccarı tatmin etmektedir. Bu itibarla biz de ar
zu ederiz ki, vapurlar biran evvel çoğalsın ve bütün 
bu sevahilin ihtiyacını tatmin edelim. 

TALAT BEY (Ardahan) — Vapurların bir an 
evvel çoğaltılmasının imkânı yok mudur? Yani ben
deniz öyle anlıyorum ki, Karadenizde gerek Akde-
nizde vapur noksanından dolayı halk fakir kalmış
tır. Vapur çok olursa halk zengin olacaktır. Çok pa
ra kazanacaktır ve memleketteki servet de artacak
tır. Maliye Velkili Bey vesika ile para veriir gibi şu 
şekilde para vereceğiz dediler. Şunu allan aşkına za
tı âliniz isteyiniz; Miıll'et Meclisi istediğiniz parayı 
size verecektir. Anadolu Sibiceziresini ihata eden bu 
iki hattın münakalâtı temin edilsin. Bu sevahildeki 
halkın çarçabuk zengin olması için çok vapura ihti
yaç vardır, Maliye Vekâleti adam akıllı yardım, et
sin. Meclisi Âli 'istenilen parayı verecektir, allan aş
kına bunun bir çaresine bakınız; Yani bu zorla zen
gin olamayacağız demektür. 

TİCARET VEKİLİ MUSTAFA RAHMİ BEY 
— Efendim, devletin vazalfi yalnız bir iki meseleye 
münhasır kalsa idi bütçede istediği hususata para sarf 
edebilirdi. Yarın gelecek herhangi bıir bütçe için de 
aynı temenniyat, aynı şikâyet dermeyan edilecektir. 
Mesele 'maliye meselesidir, bugün Seyrisefainin on 
milyon liraya ihtiyacı vardır. On milyon lira vermek 
imkânı var mıdır ki verelim? Bu, imkânsız bir şey
dir. Ancak istikraz suretiyle temin olunabilir. 

Buna da tevessül ettiğimizi vaziyetin müşkülâtını 
•îktiham eylediğimizi arz öttim. 

TALAT BEY (Ardahan) — Bundan müsmir baş
ka hiç bir şey olamaz mı? 

TİCARET VEKİLİ MUSTAFA RAHMİ BEY 
(Devamla) — Efendim, müsmir olmasaydı bir senede 
dört tane Vapur alamazdık beyefendi. Seyrisefain, 
mevcuduna her sene 4 - 5 tane vapur ilâve etmekte
dir. Memurlar, memleket, millet uyanmıştır, vaziyeti 
müdriktir, çalışmaktadırlar. Böyle kabotaj gibi bir 
meseleyi sıkıntısız, müşküiâtsız izale edelim dersek 
bu iş muhaldir. Bütün milletler aynı sıkıntılara uğra-
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mışlardır. Yeter ki, bu vaziyeti anlamış ve ihtiyacı 
müdrik bulunmuş olalım. Ancak, bunlara tedricen 
çare bıuiacağız. Bir sene içinde bütün ihtiyacata çare 
bulalım dersek, hakikati söylemiş olmayız. Rasih 
Dey Biraderimiz tekrar bir sual irat buyurdular, ya
pılacak istikraz 1927 seensj bidayetinden değildir. 
Seyrisefain >ildaresi kanunen salahiyettardır, bugün 
istikraz akdettiği gibi derhal! vapur mubayaa edebi
lir. Binaenaleyh 3 - 5 ay sonraya kalacak bir mese
le yoktur, o muamele için tedabir almışızdır. Binae
naleyh derhal vapur mubayaası için her türlü teda
bir aldık ve yakında inıtac etmeyi en mühim bir va
zife telakki ediyoruz, çünkü bunun ehemmiyetini ya
kından biliyoruz. Saydıkları bu esbabı mucibenin 
hepsi kuvvetli ve haklıdır. 

RASİH BEY (Antalya) — Çok teşekkür ederim. 

MEHMET VASFİ BEY (Bolu) — İstanbul'dan 
dönen Zonıguldak'a da uğrasın. Yalnız bendenizin is
tirhamım, yukarıdan gelen vapurlar evvelce olduğu 
gibi Zonguldak^a da uğrayarak haftada bir yolcu 
alısın, (maksadım budur. 

TİCARET VEKİLİ MUSTAFA RAHMİ BEY 
— İmkânı olsa teminine çalışacağız, bendeniz bunu 
biliyorum. 

MEHMET VASFİ BEY — Oraya uğraya biliir-
ler. 

TİCARET VEKİLİ MUSTAFA RAHMİ BEY 
—• O zaman; zaman kaybediyorlar, diğer sevahilin 
20 - 30 iskelenin emtiai ticariyesini Zonıguldak'a uğ
ratmak yüzünden menfaatini tatmin edemiyor ve 
sonra Zonıguldak'a bir çok millî vapurlar geliyorlar. 
Bunu onlar da temin edebilir ve mıiilî sefainin en 
çok uğradığı mahal de o havalidir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Şimdi efendim, millî se
fainin birtakım vapurları vardır. Fakat bu millî sefa
inin uğradığı birtakım iskeleler vardır ki, gerek Ak
deniz ve gerek Karadeniz seferlerini muntazam yap
mamaları yüzünden eşyayı ticariyenin bazı aksamı 
meselâ yumurta, sebze gibi bazı şeyler olduğu yerde 
günlerce kalıyor, çürüyor, mahvoluyor, buralar mah
sulâtından istifade edemiyorlar. Bu millî sefain pos
ta yaptığı yerler için intizam altına alınamaz mı? 

TİCARET VEKİLİ MUSTAFA RAHMİ BEY 
— Geçen sene seyrüsefer kanunu namı altında hü
kümetten meclise bir lâyihai kanuniye geldi, Ticaret 
Encümenindedir. (Bu lâyiha vekâletçe bir çok komis
yonlarda tetkik edilmiştür.) Millî sefalinle seyrisefain 
birleşerek, bu vapurların bir intizam tahtında işle
mesini tanzim ve çarpışan rekabeti ihtiyacat ile telif 

ederek hepsinin kazancını ve intizam seferi temin 
gayesiyle tanzim edilmiş bir kanun lâyİhasıdır. 

Fiyevm Encümendedir, Encümen ibunu tetkik 
eder, intaç eder, çıkarırsa maksadı temin eder. Fa
kat o zamanki müzakerattan şu hatıranda kalmıştır 
ki; ticaret serbesttir. Bu esas üzerinde bir çok sefali
ni tieariyeyi mutlaka şu günde şuraya uğrayacaksın 
diye talkyiıt etmek belki nazarî olarak bir haksızlık 
olabilir. Bunlar bu itilafnamenin birtakım hükümle
rine muvafakat etmemişlerdir, hepskjin muvafakat 
etmemesi yüzünden bu Encümenden: çıkmamıştır. 
Şimdi, bu zeminde mevcut kumpanyalar ittifak etse
ler bile yarın teeşkkül edecek olan b£şka bir kum
panya onlara muhalefet ederse, hayır;; sen mutalaka 
şu gün şu iskeleye uğrayacaksın diyje menfaatinde 
ve işinde ona müessir olmak, bir derecjeye kadar bel
ki haksızlık olabilir. Biz ümit ediyoruz ki rekabet 
saiikasiylıe kendiliğinden intizam teessüs etsin ve mem
leket müstefit olsun. Çünkü bu kumpanyalar kazan
mazlarsa bu kadar vapur mubayaa etmezler. Demek 
ki müteneffi oluyorlar. Bu menfaatleri bugün arzu
muza muvafık değilse yarın emin olunur ki kendili
ğinden arzumuz husule gelecektir. Mamafih Encü
men münasip görürse ve heyeti umumiye tasvip eder
se bir kanun tedvin olunabilir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Bu lâzımdır. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında takrirler 
vardır. Hakkı Şinasi Paşa, Van Mebusu ve rüfeka-
sının müzakerenin kifayetti hakkında: takrirleri var
dır. Müzakereyi kâfi görerek fasıllara geçilmesini 
kabul edenler el kaldırsın... Kabul etnjıey enler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

(A) CETVELİ - VARİDAT BÜTÇESİ 

Fasıl Lira 

1 Sevahili baide hasılatı 2 638 CCıl 
REİS — Birinci fasıl hakkıhda 
mütalaa var mı? (Hayır sesleri). 
İkindi fasla geçiyoruz. 

2 Marmara havzası hasılatı 498 680 
REİS — Mütalaa var mı efendim? 
(Hayır sesleri). Üçüncü fasla ] ge
çiyoruz. 

3 Sevahili mütecavire hasılatı 1 015 000 
REİS — Mütalaa var mı efendim? 
(Hayır sesleri). Dördüncü fasla 
geçiyoruz. 

191 — 



t : 19 27 . 12 . 1926 C : 1 

Fasıl Lira Fasıl Lira 

Nakliyatı ve sevkıyatı askeriye ha
sılatı 10 000 
RBİS — Mütalaa var mı efendim? 
(Hayır sesleri). Beşinci fasla geçi
yoruz, 
13 Kânunusani 1340 tarihli tali
matnameye tevfikan istiyfa kılına
cak kılavuzluk ve romörfcörlük 
ücuratı hâsılatı 170 000 
RBİS — Mütalaa var mı efendim? 
(Hayır sesleri). Altıncı fasla geçi
yoruz. 
Hâsılatı muhtelife 99 000 
REİS — Mütalaa var mı? (Hayır 
sesleri!). Yedinci fasla geçiyoruz. 
Türkiye kömür ve liman şirketle
rinden alınacak hissei temettü ve 
faiz. 28 C00. 

REİS — Mütalaa var mı? (Hayır 
sesleri). Sekizinci fasıla geçiyoruz. 
Antrepo hâsılatı 195 000 
REİS — Mütalaa var mı? (Hayır 
sesleri). Kabul edilmiştir. 

Yekûnu Umumî 4 653 681 

REÎS — Mütalaa var mı? (Hayır 
sesleri). Kabul edilmiştik. 

(B) CETVELİ - MASARİF BÜTÇESİ 
Maaşat 1 113 790 
REİS — Mütalaa var mı? (Hayır 
sesleri). İkinci fasla geçiyoruz. 
Masarifiat 3 047 400 

REİS — Mütalaa var mı? (Hayır 
sesleri). Üçüncü fasla geçiyoruz. 

Sermaye işleri 341 291 
REİS — Mütalaa var mı? (Hayır 
sesleri). Dördüncü fasla geçiyo
ruz., 
Mükâfatı nakdiye ve vefat eden 
müstahdemin aileleriyle müstahakı 
tekaüt olmayıp da hizmeti idare
den çıkarılacaklar ikramiyesi 25 000 
REİS — Mütalaa var mı efendim? 
(Hayır sesleri). Beşinci fasla geçi
yoruz.! 

5 Teavün sandığı sermayesi 5 000 
REİS — Mütalaa var mı efendim? 
(Hayır sesleri). Altıncı fasla geçi
yoruz. 

6 Zabıtan ve mürettebatının iaşe be
deli ve masarifi 10Cİ C00 
REİS — Mütalaa var mı efendim? 
(Hayır sesleri). Yedinci fasla ge
çiyoruz. 

7 Türkiye liman ve kömür şirketle
rine hissei iştirak 20 000 
RBİS — Mütalaa var mı efendim? 
(Hayır seslerii). Maddelerin müza
keresine geçiyoruz. 

Seyrisefain İdaresinin 1927 Senesi Bütçe Kanunu. 

Birinci Madde — Seyrisefain idaresinin 1927 se
nesi varidatı merbut «A»; cetvelinde muharrer oldu
ğu veçhile 4 653 681 lira tahmin edilmiştir. 

REİS — Birinci madde hakkında mütalaa var 
mı? (Hayır sesleri). Birinci maddeyi kabul edenler 
el kaldırsın... Kabul' etmeyenler el kaldırsın... Birinci 
madde kabul edilmiştir. 

İkincıi Madde — İdarei mezkûrenin 1927 senesi 
masarifatı için merbut «iB», cetvelinde muharrer ol
duğu veçhile 4 652 481 lika tahsisat ita kılınmıştır. 

REİS — İkinci madde hakkında mütalaa var mı? 
(Hayır sesleri). Maddeyi aynen reye arz ediyorum. 
Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... İkinci madde kabul' edilmiştir. 

Üçüncü Madde — Seyrisefain idaresinin 1927 se
nesine devredilecek mevcudu ille senei mezkûrede ta
hakkuk edecek fazla varidatını ve bütçede ezgayrı 
sarf kalacak balkiiyei muhassesatını vapur mubayaası
na ve antrepo ve rıhtım ve iskeleler inşasına ve hu-
susatı mezkûre için yapılmış ve yapılacak istikraza-
tın mafaiz resülmalinin itfasına tahsis ve sarfa mec
lis idaresi mezundur. 

REİS — Üçüncü madde hakkında mütalaa var 
mı? Üçüncü maddeyi reye arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsıın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Dördüncü Madde — Harbî umumîden mukad
dem İngiltere'den mubayaa edilmiş vapurlarla Gül-
cemal vapurunun Amerika'ya icra eylediği seferler 
için vaktiyle sarf i yat* mıuvakkaıteden verilmiş olan 
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mebaliğin evrakı müspitesi mukabilinde ait olduğu 
seneler bütçelerinden mahsubuna seyrisefain idaresi 
mezundur. 

REİS — Dördüncü madde hakkında mütalaa var 
mı? Dördüncü maddeyi kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Dördüncü madde ka
bul edilmiştir. 

Beşinci Madde — Bazı imanlarda teşekkül eden 
inhisar şirketleri namına tahsil olunacak tahmil ve 
tahliye ücret ve masrafı, varidat ve masraf bütçele
rinde rakamsız olarak açılacak bir faslı mahsusa ka-. 
yit ve sarf olunur. 

REİS — Beşinci madde hakkında mütalaa var 
mı? (Hayır sesleri). Beşinci maddeyi kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler eli kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Altıncı Madde — Seyrisefain Meclis İdaresi va
pur mubayaasına tahsis olunmak üzere azamî yüzde 
dokuz faizle beş milyon İkaya kadar istikraz akdine 
ve M'aliye Vekili de işbu istikraza kefalete mezun
dur. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, ben
deniz hem tay edilen maddelerin ve hem de ibka 
edilen 6 ncı maddeye ait maruzatta bulunacağım. Al
tıncı, yedinci maddeler muvazene! Maliye Encüme
nince tay edilmiştir. Şu esbabı mucibe ile : Seyrise
fain meclisi idaresinin salahiyetline mütedair bir ka
nun vardır. Bu iki madde o kanunun üçüncü mad
desini tadil mahiyetindedir. Lâyihadan tefrik edili
yor. Bir lâyihai kanuniye halinde müstakil olarak 
heyeti umumiyeye arz edilmek esası Muvazeneii Ma
liye Encümenince kabul olunuyor. Bu iki maddeyi 
gerçi müstakil bir lâyihai kanuniye geldiği zaman 
mütalaa ve tetkik etmek mümkündür. Ancak sırası 
gelmişken burada blir iki noktayı arz etmek isterim. 
Tay edilen iki madde yalnız meclisi idareyi düşün
müştür. Eğer geçen seneki varidattan bu seneki vari
datımız fazla olacak olursa yüzde üçü şu şekil ve 
surette müdiri umumî dahil olduğu halde meclisi ida
re azalarına ikramiye olarak tevzi edilecektir. Bu 
esasa itarazım yoktur. Nispeten olabilir. Ancak iti
razım şudur : Niçin yalnız Meclisi İdare azasını, ni
çin yalnız müdiri umumîyi bu ikramiyeden hisse-
ment edecek bir teklif yapıyoruz? Burada söz söyle
yen bütün arkadaşlar bu Seyrisefainin bilhassa esas
lı anasırı olan kaptanların maaşlarının azlığından 
bahsetmişlerdir. Teslim buyurursunuz ki bir idarenin 
muvaffakiyeti şu unsura, bu unsura hasr ve rapt olu
namaz. Muvaffaikıyetin âmilleri çoktur. Gerçi mec

lis idaresi dimağı hükmündedir. Muvaffakiyetin esa
sını oraya vermek mümkündür, fakat hiç şüphe et
mem k!i diğer uzuvların ve anasır ve avamıilin hüsnü 
hizmetlerinin tesiri küllisi vardır. Binaenaleyh hiç 
değilse bu ikramiyenin tevziinde bu noktanın nazarı 
dikkate alınması lâzım geleceği kanaatındayım. Ma
demki şu veya bu esbap ile maaşlarına zammetmek 
imkânı yoktur. O halde fazla bir varidat istihsal et
tiğimiz vakit bu istihsalde yardımı görüldüğünden 
şüphe olmayan diğer anasır, diğer avamil nazarı dik
kate alınmalıdır. Onun için bendeniz bir teklif arz 
ediyorum. Ve bu nispeti nispetin yüzde ona iblağını 
ve faaikt bu senebütçeskıde muhammen varidat ne 
ise o muhamen varidattan daha fazla bir miktar el
de edildiği surette onun yüzde onunu bu şekil ve su
rette bütçeden müstahdem suretiyle maaş alanların 
arasında nispet dahilinde ikramiye olarak verilmesi
ni teklif ediyorum. Bu şimdi 'arz olunacak değidir. 
Fakat mademki Encümen bu iki maddenin müstakil 
bir lâyihai kanuniye halinde buraya gelmesini esas 
itibariyle kabul ve temin etmiştir, binaenaleyh bu 
teklifimi lâyihai kanun iyenin mütalaasında ve Mec
lisi Âlîye takdiminde nazarı dikkate alırlar. 

Altıncı maddeye gelince: Seyrisetfain Meclis İda
resi vapur mubayaasına tahsis olunmak üzere aza
mî % 9 faizle beş milyon liraya kadar istikraz ak
dine Maliye Vekili de işbu istikraza kefalete mezun
dur deniliyor. Maruzatım, faiz noktasunadır. Azamî 
% 9 diye bir ibare vardır. Azamî kelimesi benim 
maksadımın istiksali içlin kâfidir. Fakat şimdi küçük 
bir tahkikle anladım, küçük bir tetkikte bulundum. 
Seyrisefain bugün i% 7,5 ile para almaktadır. Belki 
daha aşağı bir miktar ile, bir faiz ile istikraz yap
maya imkân bulacaktır. Fakat maddei kanuniyede 
bu sekide azamî 9 olarak bir sarahat görülürse bir 
teklif yapacak olan herhangi bir müessese % 9'dan 
aşağı teklif etmez. Bu noktai nazarı; yalnız Maliye 
Vekili Bey kefalet edeceği ve idare de istikraz yapa
cak olduğu için, nazarı dikkate alırlar ve bundan 
fazla yapmazlar. Böyle maddede muharrer olmasın
da faide yoktur. Belki zarar vardır. Onun için ayrı 
bir teklif takdim ediyorum. 

REİS — Efendim, Muvazenei Maliye Encüme
ni, bir lâyiha halinde teklif edeceği için 6 ve 7 nci 
maddeleri tay etmiştir. Hakkı Tank Beyefendi bir 
takrir verdiler. Tensip buyurursanız bu takriri de 
Encümene verelim, (Muvafık sesleri). 

Efendim, 6 ncı maddede (azamî '% 9 faizle) cüm
lesinin tayyını Hakkı Tarık Beyefendi teklif ediyor
lar, 
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MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA SAKİR BEY (Çatallıca) — Efendim, Hakkı Ta
nık Beyefendi faiz miktarlının % 9 olarak metni ka
nunda gösterilmesinin bazıı mahzurlar tevlit edeceği 
mütalaasında bulundular. Faiz miktarınım gösteril
memesini Encümeniniz verilecek salahiyetin hududu
nu tayin noktasından muvafık görmemişti. Bu mü
talaa ile faizin azamî haddi % 9 olacağı kaydını 
metni 'kanuna ilâve etmiştir ve bu kaydın mevcudi
yetini mutlaka % 9'dan dun bir faizle istikraz te
min edilemeyeceği neticesini vereceği zannında deği
liz. Faiz miktarımın takarrürü kanun metnimde görü
leceği veçhile yüzde dokuz kaydından ziyade ayrı 
avamie tabiidir. Bu avamlüli Heyeti Celiİeniz tabiîdir 
ki takdir buyururlar. Encümenimiz mutlaka yüzde 
dokuz kaydının kalması ısırannda olmamakla bera
ber kalması faideii olacağı mütalaasımdadır. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim, esa
sen murabaha kanunu j % 9'dan ziyade bir miktar 
tayin etmiş midir ki fazla olarak bu şekilde tasrihe 
lüzum görüyorlar, memlekette bugün faiz nizamı ka
nunen |% 9'dan fazla mıdır? 

SAKİR BEY (Devamla) — Efendim, muamelâtı 
umumiye hakkındaki bu sülale, memleketimizde ka
nunun, nizamın faiz hakkımda tayin etmiş olduğu faiz 
haddi muayyen olmakla cevap arz etmekliğim tabiî
dir. Ancak kendileri de bilirler ki bu gibi muamelâ
tı maliyede faiz miktarının ve faiz nizamının dunun
da veya fevkinde olması neticesini meydana getire
cek bazı şekiller de olabilir. Buna meydan vermemek 
ve işi daha ziyade vazıh göstermek mütalaası Encü
meninizi bu yolda bir kayıt vazına sevk etmiştir efen
dim, 

HASAN BEY (Trabzon) — Efendim, arz edece
ğim nokta daha ziyade hukukçu arkadaşlarımızın teş
rih buyurması! icap eden bir noktadır. 

Murabaha nizamnamesi Kanunu Medenî ile ilga 
edilmıiştir. Binaenaleyh dayin ve medyunun, mukriz 
ve müstakrezin aralarımda tesıpıit ettikleri şeraite göre 
her türlü faiz caiz olmak lâzım gelir. Buradaki tah
dit, muvazenei Maliye Encümeni bu müessesenin '•% 
9'dan fazla faiz ile para istikraz etmesini caiz gör
mediğin dendir. Eğer buradaki kaydı kaldıracak olur
sanız !% 15 faiz ile bir .akdi malîye bugün bir manii 
kanuni yoktur. Malumu âliniz faiz mizamı hakkında 
yine bir kanun lâzımdır. Faizin meskütü anh olduğu 
yerlerde ve hukuken güzeşte lâzım gelen hususatta 
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hükmü hâkim ne suretle iahik olacaktır? Faiz niza
mı diye bugün bir mesele yoktur. Vaziyet .bundan 
ibarettir. Bendemiz bunu arz etmek üzere kürsüye 
geldim. 

REİS — Efendim, Hakkı Tank Beyefendi «ı% 9 
faiz»ı kaydının tayyını teklif etmektedir. İşbu tay tek
lifini reyi âlimize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
olunmamıştır. 

Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... 
Kabul olunmuştur. 

Yedinci Madde — Seyrisefain bütçesinin beşinci 
faslına mevzu 5 000 lira ile bir teavün sandığı tesis 
edilmiştir. İşbu sandığın tarzı idaresi meclis idare
since tanzim 'olunacak bir talimatname ile tayin olu
nur. 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesle
ri). Yedinci maddeyi reye arz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Sekizinci Madde — Bu kanun 1 Kânunusani 1927 
tarihimden muteberdir. 

REİS — Sekizinci maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldiırsım... Kabul etmeyenler lütfen el kaidursın... 
Kabul olunmuştur. 

Dokuzuncu Madde — Bu kanunun ahkâmını ic
raya Ticaret Vekili memurdur. 

(Maliye Vekili de ister sesleri). 

REİS — Efendim; dokuzuncu madde «Bu kanu
nun ahkâmını icraya Ticaret ve Maliye Vekilleri 
memurdur^ tarzında tashih edilmıiştir. Bu suretle 
maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldiırsın... Kabul olun
muştur. 

Bu kanunun da heyeti umumiyesini tayini esami 
ile reyinize arz edeceğim. Lütfen reylerimizi istimal 
buyurunuz. Reylerini istimal etmeyenler varsa lütfen 
versinler. 

İstihsali ârâ muamelesi hitam bulmuştur. 
Kanunların neticei arasının arz ediyorum : 
Anadolu - Bağdat demiryolları ve Haydarpaşa li

man ve rıhtım idaresi 1927 senesi bütçe kanununa 
rey veren azanın adedi 157 dir, muamele tamam, 157 
kabul vardır. Kanun 157 rey ile kabul edilmiştir. 

Anadolu demiryolları ve Haydarpaşa liman ve 
rıhtım idaresinin 1927 senesine mahsus fevkalâde 
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bütçe kanununa rey veren azanın adedi 157 dir. Mu
amele tamam, 157 kabul vardır. Kanun 157 rey ile 
kabul edilmiştir. 

Hudut ve sevahil Sıhhiye idaresinin 1927 senesi 
bütçe kanununa rey veren azanın adedi 155 dir. Mu
amele tamam. 155 kabul vardır. Kanun 155 rey ile 
kabul edilmiştir. 

Seynisefain Müdiriyeti Umumiyesj 1927 senesi 
bütçe kanununa rey veren azanın ade$i 158 dir. Mu
amele tamam. 158 kalbul vardır. Kanlın 158 rey Me 
kabul edilmiştlir. 

Perşembe günü saat 14'de içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 16,55 
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Anadolu - Bağdat DeıminyoMarı ve Haydarpaşa Liman ve RıJıtım İdaresi 1927 Senesi Bütçe Kanununun 
Netfîcei Ârâsj 

(Kanuni ikalbul edilmiştir.) 
Âza aldedi 
Râye iştir'aSk edenler 
Kafbul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 
Reye iştirak etfnıeyenler 
Münihaller 

287 

157 

124 
6 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Zamir IB. 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet U M B. 
(Kâmil !B< 
Muisa Kâzım iB.: 
Ruşen Bşrelf B. 
Siadijk) B. 

AKSARAY 
(Besim, Atalaiy B„ 
Neşet IB. 

AMASYA 
•Ali Rıza B. 
Gsaıt İB. 
Nafiz fi, 

ANKARA 
Ali B< 
Hi t a i IB. 
İhsan İB. 
Şalkir IB, 

' ANTALYA 
Ahmıelt Safisi iB, 
Hasan Sııtıkı fi. 
Rasih İB. 

ARDAHAN 
Talât fi. 

ARTVİN 
Hilmi IB, 

AYDIN 
Dr. Mazlhaıı B. 

BAYEZİD 
Şaf'ikj (B. 

• BIİGA 
IMehjmıat IB, 
SaimıJh Riıfat IB. 

BOLU 
Cflvait Ablbas IB. 
Dr. Emini Cemal ıB.. 
Metanet Viasfi BH 

ıBOZOK 
Ahmet Halmldi B. 
Salih B, 
ISüll'öyıman' Sırrı B. 

(BURDUR 
Hüseyin! BâSçi B, 

IBURSA 
Muısltafa Fdhmi B. 
Osman /Nuri B. 

OANİK 
Cavifi 'Paşa 
Süleyman! Necini B. 
Talât Avni B, 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa ÂbdlüıHhalik B. 
Talât IB, 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şaki* B. 

ÇORUM 
Dr. MıMatfal B., 
İısma'il Kemal B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
Mazlbarı Müfit B. 
Yusuf fi. 

DERSİM 
Ahmet Şüikrü fi. 
Feridun Fikri IB. 

DİYARIBiEKİR 
Cavit IB. 
Feyzi B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin 'Rıîflkj İB. 

BLÂZİZ 
Hüseyin fi. 
Muhittin B. 
Muısltafa IB. 
Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet fi. 
Dr. Fiikrelfc B. 
Halil B« 
Rasilmı B. 

ERZİNCAN 
Sa'bit fi. 

ERZURUM 
Câziim B. 
Münir Hülsrev B, 
Raif fi. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenanı B. 
Şalhkıi B, 

GELİBOLU 
Celâl iNuri IB, 

GENÇ 
Mu!hit#n B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarılk IB. 
Kâzılm IB. 
'Şevket !B< 

ıGÜıMÜŞANE 
Zefloi B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Mülkenrem B, 

(İÇEL 
Dr. Tevfiik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtarı fi. 
Akçioraioğl'U! Yusuf B. 
Dr. HakJkı Şinasj Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamldi B,> 
HamldullaJh Suphi fi. 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B, 

İZMİR 
Kâmil B, 
Mümıir B. 
Musltafa Raihmi B. 
Münir B. 

(KARESİ 
Ali Şuuri fi. 
Osman Niyazi! ıB, 

(KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Nazrni B. 
Ali Rıza B. 
Halit fi. 
Hasan Fdlrai B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B„ 
'De, Halit IB. 
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KIRKLARELİ 
Dr. Fuat fi. 
Şevketi !B. 

KIRŞEHİR 
Refıilk ftsmaü fi, 

KOGAELİİ 
tbralhiırrj Süreyya B. 
Ragıp fi. 

KİONYA 
Etyülp Salhrî fi, 
FualC fi. 
Kâzılm; Husulü iB. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa fi, 
M'üstiafa! Feyzi İB. 
Naimi Hâzalmi fi. 
Tevfilk Fikret fi. 

KÜTAHYA 
Falk| B. 
Nuri İB. 

Rağıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Dr, Hiİmi fi. 
Mahmut Nedimi B. 

MARAŞ 
Abdülllkaldifl B. 
Mehmet B. 
MMıalK B. 

MARDİN 
Abdiüligarij; B« 
Abd'ülnezzaik .fi. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
.'Bsafll İB. 
Şükrü Kaya fi, 

. IMBRSİN 
Beisditn fi. 
Niyazi İB, 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebuldekir Hazım1 fi. 
HaliH fi. 

ORDU 
Faiki fi. 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai !B. 

RİZE 
EsaJt B, 

SARUHAN 
Dr, iSafon fi. 
Ethent fi. 
Kemal fi. 
Yaşari fi. 

ISİNOP 
Yusuif Ketmıal fi. 

®İVAS 
Mıüamtoeı4 fi w 
Rateıi fi. 

Rasiım !B. 
Zîiyaeöt'io İB. 

SİVEREK 
«alil Faihrf ıB. 
Kaidri Aihlrneti fi. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
tsitnıail IB. 

TEKİRDAĞ 
Faiki fi, 

TRABZON 
Abkiullah fi. 
Hasanı fi. 
Rahmi fi. 

PRFA 
Refet IB, 
Saffet fi. 

VAN 
Müınip B. 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya IB. 

(Reye İştirak Etmeyenler) 

ADANA 
ismail Safa B. 
Kemal IB. 

AFYONKARAHİJSAR 
Ali IB. pistik. Matı. R.) 

AKSARAY 
Mustafa Velhlbi B. 

ANKARA 
Ali Fualt ıPaşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reilsıiculmlhur) 

ANTALYA 
Murat fi. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib fi. 
Mitihat fi, ı(M.) 
Taihsiın ©< 

iBAYEZÎD 
Süleyman! ISudJ IB. (M.) 

İBltoA 
Şülkrti B. (M.) 

fiİTLİS 
Muhittin! Nâmi B. 

IBOLU 
Falilh Rıfik* ıB. (M.) 
Şülkrü Beiy 

IBDZOK 
lAivmi B. (İst. Mah. Â.) 

IBURDUR 
Mustafa Şeref fi. 

jBURSA 
Necaiti fi. 
Nurettin! ıPaşal ('M.) 
Refet IB, 

CEBELİBEREKET 
İhsan: fi. (V.) 

ÇANKIRI 
R'ilfaıt fi. 

ÇORUM 
Muinini B. 
Ziya fi, l(]M.) 

DENİZLİ 
Dr. Kâzılm fi. 
Haydar 'RüşJtÖ B. 
Necip Ali B. 

iDtYARBEKİR 
ıllbralhird Tâli B. 
Züilfi fi. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

ERGANİ 
(İjhsan IB. 
İhsan Hâlmiit fi. 
Kâzılm Vehbi fi. (M.) 

ERTUĞRUL 
İbralhim IB. 

ERZİNCAN 
Abdiülhak fi. (İstik. 
Mah. Â.) 

ERZURUM 
Halet fi. 
Ziyaettüri tB, 

ESKİŞEHİR 
Ali ÜW fi. 
Emin IB. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remizi fi. 
Feri* fi, 
Kılıç Ali fi. 

GİRESUN 
Hâcürn Muhittin B, (M.) 
Tahin IB, 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü! fi, (M.) 
Hasanı Fehmi fi. 

HAKKARİ 
Asâfl fi. (İÂ.) 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü! İB. 
'îh âlhiirri fi. 

İSTANBUL 
Ali Rıza İB. (İ Â.) 
Behiç B. 
Edip Servet fi. 
Fualt fi. 
Haydar fi. 
İhsan Pa$a l(IM.) 
Kâzım Karalhekir Paşa 

JİÜZMİR 
Dr, Tdvffk Rüştü fi. (V.) 
Mahmuıt Celâl fi. 
Mahmut Esnakii fi. (V.) 
Mustafa İNecati fi. (V.) 
Ösmanızalde Halmldi B. (İM.) 
Saraçoğlu Şükrü fi, 

KARESİ 
Afhlrnöt Sıjiıreyya fi. (ılsıtilk 
Mı*. M'iiıd. U.) 
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HaJyidar Aldifl B. (M.) 
Hulû&i B, (M.) 
Kâzıim Paşa 
Mehmet Camit B. 
Mdhmelt Vehbi B. 

KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Metanet Fuaıt B, 
Vefed Çelelbi IB. 

KAYSERİ 
Salblilt İB. 
Zdki B. 

KIRŞEHİR 
LÛfiö Müfit IB, 
Yafaya Galip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KONYA 
Belkiı? B. M.) 
Refiki B. 

I KOZAN 
Ali Sahip B. (İstik. 
Mallı. R.) 
-Ali Şadii B. (M.) 

1 KÜTAHYA 
1 Cevdet B. 

Recep B. (V.) 

MALATYA 
Bedir İB. 
İsmet Paşa <iBaJ§tvelkjil) 
Reşit B. 

MARAŞ 
Nurettin IB. 

MARDİN 
Neta'ip B. '(M.) 
Yakup KaJdri IB. 

j MENTEŞE 
Yunus iNaidi B. (M.) 

MUŞ 
! İflyas ıSamji B. (M.) 
s Osman Kadri B. 
| Rıza B. 

(Münh 

Elâziz 1 
Erzurum 1 
Sardhan 1 
Sivas I 

1 NİĞDE 
Gaiilp B. 

ORDU 
Halü SıDki B. (M.) 

1 RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
'Fuat B. 
Hasan Caıvit B. 

•SARUHAN 
Mehmet Saıbri B. 
Musifcatfa ıFeıvzi B. 

ıSÜİlRT 
Mahmuit IB. 

SİNOP 
Dr. Rızâ Nur B. (M.) 
Recep ZülbJtü B. 

ISIVAS 
Dr. Ömer Şevkli B. 

SİVEREK 
Mahmut IB. 

ŞARKİ KARAHIİISAR 
'Mehmet Etain B. (M.) 

aller) 

Şarlki Karalhtear 1 
Urfa 1 

—. 
Yekûn 6 

j TEKİRDAĞ 
Cem'İl B. (V.) 

'TOKAD 
Bekir Sami B. 

1 Emin B. (M.) 
i Kâıma B. (M.) 
Mustaifa Vasfi B. 

TRABZON 
Alhlmet Muhtar B. (M.) 
NdbizaJde Hamıdi B. 
Süleyman Sırrı B.i(M.) 
Şefslk; B, 

'URFA 
Ali B. 

VAN 
Hakkı B. 
'İbrahim B, l(M.) 

ZONGULDAK 
Halil IB. !(M.) 
Ragııp IB. 
Tuna'iı Hilmi B. 
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Anadolu Demiryolları ve Haydarpaşa Liman ve Rıhtım İdaresinin 1927 Senesi Fevkalâde Bütçe Kanununun 
Neticei Ârâsı 

(Kanun Kabul Edilmiştir.) 

Âza aldedi 

Reye iştirak efdenter 

KalbuJ edenler 

Reddedenler 
Müstenkifle!» 

Reye iştirak etmeyenler 
Münlhaitler 

287 

157 

157 

0 

0 

124 

6 

[Kabul Edenler] 

ADANA 
Zamir B. 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 

ANKARA 
AliB. 
Hilmi B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Sâfci B-
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 

Dr. Emin Cemal B. 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 

OANÎK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

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

DENİZLİ 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik B. 

[Hüseyin Rıfkı B. 
ELAZİZ 

Hüseyin B. 
Muhuttin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
Rasim B, 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Ali Ulvi B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenani B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevkat B. 

GÜMÜŞ ANE 
Zeki B. 

HAKKARİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL, 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza b) 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Hallit B. 
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KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Faik B, 
Nuri B. 
Rağıp B. 

Rıza B. 
MALATYA 

Dr. Hilmi B, 
Mahmut Nedim B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

NÎGDE 
Ata.B. 

Ebubekir Hazım B. 
Halit B, 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Esat B. 

SARUHAN 
Dr. Saim B. 
î. them B. 
Mehmet Sabri B. 
Yaşar B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rahmi B. 

Rasim B. 
Ziyaettin B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadn Ahmet B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Faik Br 

TRABZON 
Abdullah B. 
Hasan B. 

URFA 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. (İstik. Mah. R.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. (M.) 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Şükrü B. (M.) 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 

BOLU 
Falih Rıfkı B. (M.) 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. (İstik. Mah. Â.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa (M.) 
Osman Nuri B. (M.) 
Refet B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Rifat B. 

ÇORUM 
Münir B. 
Ziya B. (M.) 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 

DİYARBEKİR 
İbrahim Tâli B. 
Zülfi B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
İhsan Hâmit B. 
Kâzım Vehbi B. (M.) 

ERTUĞRUL 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. (İstik. Mah. 
Â.) 

ERZURUM 
Halet B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Renizi B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B, (M.) 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (t. A.) 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahm B, 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. (İ. Â.) 
Edip Servet B. 
Fuat B. 
Haydar B. 
İhsan Paşa (M.) 
Kâzım Karabekir Paşa 
(M). 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Mahmut Celâl B. 
Mahmut Esad B, (V.) 
Mustafa Necati B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B, (İstik. 
Mah. Müd. U.) 
Haydar Adil B. (M.) 
Hıılûsi B. (M.) 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi B. 
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KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Mehmet Fuat B. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Galip B. (M.) 

KOCAELt 
İbrahim B. 
Mustafa B. 
Rağıp B. 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. (İstik. Mah. 
R.) 

Ali Sadi B. (M.) 
KÜTAHYA 

Cevdet B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA 
Bedir B. 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Reşit B. 

MARAŞ 
Nurettin B. 

MARDİN 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. (M.) 

MENTEŞE 
Yunus Nadi B. (M.) 

MUŞ 
İlyas Sami B. (M.) 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Galip B. 

[Münf 

Hâiziz. 
Erzurum 
Saruihan 
Siıvals 

1 
il 
1 
1 

ORDU 
Faik B. (M.) 
Halil Sıtkı B. (M.) 

RİZE 
AliB. 
Ekrem B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. 

SİRT 
Mahmut B. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. (M.) 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mehmet Emin B. (M.) 

idiler] 

Şariti iKaralhisar 1 
Urfa 1 

— 
Ydkûn 6 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (Vl) 

TQKAD 
Bekir Sami İB. 
Emin B. (M.) 
Kâmil B. (M.) 

I 

Mustafa Vasfi B. 
TRABZON 

Ahmet Muhtar B. (M.) 
Nebizade Hamdi B. (M.) 
Süleyman Sırrı B. 
Şefik B. 

URFA 
Ali B. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 
Ragıp B. 
Tunalı Hilrhi B. 
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Hudut vö SevlahiK Silıhiyc Müdiiriycikil n 1927 Bütçe Kammıunm Netaî Arası 

(Kanun Kabul Edilmiştir.) 

ADANA 
Zamir B 

Âzja afdedi 
Refye âşıtiralk ödemler : 
KalhuJ edenler 
Reddedenlleı' : 
Müsitenikifleii : 
Reye i'sltiraîk, etmeyenler : 
Miünihaller : 

287 
155 
155 

0 
0 

126 
6 

[Kabul Edenler] 

AFYONKARAHİSAR 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Hilmi B. 
İhsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmet Saki B, 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmet B. 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 

1 Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Osman Nuri B. 

CANİK 
Cavit Paşa 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

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

DENİZLİ 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmet Şükrü B. 
Feridun Fikri B, 

DİYARBEKİR 
Cavit B. 
Feyzi B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 

1 Faik B. 1 Hüseyin Rıfkı B. 

| ELÂZtZ 
I Hüseyin B. 
1 Muhittin B. 
1 Mustafa B. 
| Süleyman B. 
I ERGANİ 
I İhsan B. 
I İhsan Hâmit B. 

ERTUGRUL 
j Dr. Fikret B. 

Halil B. 
1 Rasim B.

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
j Câzim B. 
I Münir Hüsrev B. 

Raif B. 
ESKİŞEHİR 

Abdullah Azmi B. 
GAZİANTEP 

Ali Senanî B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. . 
Şevket B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
1 Nazmi B. | 

1 İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet: Muhtar B. 
Akçoraoğlu Yusuf B. 
Behiç B. 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
Tevfik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B, 
Ali Rıza B. 
Halit B. 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 
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KIRŞEHİR 
Refik tsmail B. 

KOCAELİ 
İbrahim Süreyya B. 

KONYA 
Eyüp Sabri B. 
Fuat B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Faik B. 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Rıza B. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 

ADANA 
İsmail Safa B. 
Kemal B. 

AFYONKARAHİSAR 
Ali B. (İstik. Mah. R.) 
Kâmil B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Mustafa Vehbi B, 
Neşet B, 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa (Reisicumhur) 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galib B. 
Mithat B. (M.) 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Süleyman Sudi B. (M.) 

BİGA 
Şükrü B. (M.) 

BİTLİS 
Muhittin Nâmi B. 
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Mahmut Nedim B. 
M ARAŞ 

Abdülkadir B. 
Mehmet B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülgani B. 
Abdülrezzak B. 
Ali Rıza B. 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

NİĞDE 
Ata B, 
Ebubekir Hazım B. 
Halit B. 

ORDU 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Recai B. 

SARUHAN 
Dr Saim B. 
Ethem B. 
K emal B. 
Yişar B. 

SİİRT 
Halil Hulki B. 

SİNOP 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Zıyaettin B. 

[Reye İştirak Etmeyenler] 

BOLU 
Falih Rıfkı B. (M.) 
Şükrü B. 

BOZOK 
Avni B. (İstik. Mah. Â.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B. 

BURSA 
Necati B. 
Nurettin Paşa (M.) 
Refet B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Rifat B. 

ÇORUM 

Münir B. 
Ziya B. (M.) 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B 

DİYARBEKİR 
İbrahim Tâli B. 
Zülfi B, 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. (M.) 

ERTUÖRUL 
Ahmet İffet B. 
İbrahim B. 

ERZİNCAN 
Abdülhak B. (İstik Mah. 
Â.) 

ERZURUM 
Halet B. 
Ziyaettin B. 

ESKİŞEHİR 
Ali Ulvi B. 
Emin B. 

GAZİANTEP 
Ahmet Remzi B. 
Ferit B. 
Kılıç Ali B. 

GİRESUN 
Hacim Muhittin B. (M.) 
Tahir B. 

GÜMÜŞHANE 
Cemal Hüsnü B. (M.) 
Hasan Fehmi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. (t. Â.) 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Mükerrem B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KİARAHİSAR 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 

ÜRFA 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Münip B. 

ZONGULDAK 
Yusuf Ziya B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza B. (t. Â.) 
Edip Servet B. 
Fua tB. 
Haydar B. 
İhsan Paşa (M.) 
Kâzım Karabekir Paşa 
(M.) 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V,) 
Mahmut Cblâl B. 
Mahmut E$ad B. (V.) 
Osmanzade Hamdi B (M.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 

Ahmet Süreyya B. (İstik. 
Mah. Müd, U.) 
Haydar A()il B. (M.) 
Hulusi B. |(M.) 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet \fehbi B. 

KARS 
A y _ ^ w 1 - A^l_ - J. T% 

Ağaoglu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Mehmet ijııat B. 
Veled Çelebi B. 
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KAYSERİ. 
Sabit B. 
Zeki B. 

KIRŞEHİR 
Lûtfi Müfit B. 
Yahya Gaip B. (M.) 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
Mustafa B. 
Rağıp B. 
Saffet B. 

KONYA 
Bekir B. (M.) 
Refik B. 

KOZAN 
Ali Sahip B. (İstik Malı. 
R.) 
Ali Sadi B, (M.) 

KÜTAHYA 
Cevdet B. 
Recep B. (V.) 

MALATYA RİZE 
Bedir B. 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Reşit B. 

M AR AŞ 
Nurettin B. 

MARDİN 
Necip B. (M.) 
Yakup Kadri B. (M.) 

MENTEŞE 
Yunus Nadi B. (M.) 

MUŞ 
İlyas Sami B. (M.) 
Osman Kadri B. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Galip B. 

ORDU 
Faik B.. (M.) 
Hail Sıtkı B. (M.) 

[Münh 

Blâaiz 
Erzurum 
Sarulhari 
Sivas 

1 
»1 
H 

ı 

Ali B. 
Ekrem B. 
Esat B. 
Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

SARUHAN 
1 Mehmet Sabri B. 

Mustafa Fevzi B. 
SİİRT 

Mahmut B. 
SİNOP 

Dr. Riza B. (M.) 
Recep Zühtü B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 

SİVEREK 
Mahmut B. 

ŞARKİ KARAHİSAR 
Mehmet Emin B. (M.) 

aller] 

Şariki Karalhisan 1 
Urffa 1 

—. 
Yekûn 6 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 

TOKAD 
Bekir Sami B. 
Emn B. (M.) 
Kâmil B. (M.) 
Mustafa Vasfı B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. (M.) 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. (M.) 
Şefik B. 

URFA 
AliB. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B. (M.) 

ZONGULDAK 
Halil B. (M.) 
Ragıp B. 
Tunalı Hilmi B. 
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Seyri Sefain İdaresinin 1927 SenusG Bütçe Kanununun Nelicei Ârâsı 
(Kanun kabul edilmiş tir.) 

Âza adedi : 287 

Reye iştirak edenler : 158 

Kabu*. edenler : 158 

Reddedenler 

Müstenkifler —•* 
Reye iştirake etmeyenler : 123 

Münhallar : 6 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Zamir 'B. 
AFYON KARAHİSAR 

İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sarinle B. 

AKSARAY 
Besim At al ay B. 
Neşet ıB. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esat B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Ali B. 
Hilmi B. 
İhsan B. 
Şalkir B. 

ANTALYA 
AhmeL' Saki B. 
Hasarı S ittik ı B. 
Rasih B. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi' B. 

AYDİN 
Dr. Mazshar B. 
Mithat B. 

BAYEZİD 
Şefi-k B. 

BİGA 
Meihmet B. 
Samilh Rifat B. 

BOLU 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Mehmet Vasfi B. 

BOZOK 
Ahmet Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Mustafa Feblmi B. 

CANİK 
Cavi't Paşa 
Süleyman Necini B. 
Talât Avnr B. 

I CEBELİBEREKET 
r Avni Paşa 
I ÇANKIRI 
i Mustafa Abdülhaliık B. 
: Talât B. 
| Ziya B. 
\ ÇATALCA 
f Şaılcii' B. 
S CORUM 
i 

I Dr. Mustafa B. 
\ İsmail Kemal B. 
[ İsmet B. 
! DENİZLİ 
t 

i Mazhar Müfit B. 
[ Yusuf B. 
j DERSİM 
' Ahmet Şükrü B. 
\ Feridun Filkri fi. 
\ DİYAR BEKİR 
\ Cavit B. 

Feyzıi B. 
Şeref B. 

EDİRNE 
Cafer Tayyar Paşa 
Faik: B. 
Hüseyin Rıfkt B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhittin B. 
Mustafa B. 
Süleyman B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İfföt B. 
Dr. Fikre* !B. 
Halil B. 
Rasim B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Münir Hüsrev B. 
Raif B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi B. 
Ali Ulvi B. 

GAZİANTEP 
Ali Cenan i B. 
Şahin B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GENÇ 
Muhittin B. 

GÎRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 
Şevket B. 

GUMUŞANE 
Zöki B. 

ıHAKKÂRİ 
Nazımı B. 

İSPARTA 
Mükerreim B. 

İÇEL 
Dr. Tevfiik B. 
Emin B. 

İSTANBUL 
Ahmet Muhtar B. 
Akçoraloğlu Yusuf B. 
Behiç B. 
Dr Haiklkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Hamdi B. 
Haımidullaih Supihi B. 
Tevfiik Kâmil B. 
Ziyaettin B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münk B. 

KARESİ 
Ali Şuuri B. 
Osman Niyazi B. 

KARS 
Ömer B. 

KASTAMONU 
Ali Nazmi B. 
Ali Rıza B. 
HaMt B. 
Hasan Fehmi B. 
Necmettin Molla B. 

205 — 



İ : 19 27 . 12 . 1926 C : 1 

KAYSERİ 
Ahmet Hilmi B. 
Dr. Halit B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuat B. 
Şevket B. 

KIRŞEHİR 
Refik İsmail B. 

KOCAİBLf 
İbrahim Süreyya !B. 

KONYA 
Bylü|pi Sabra fi. 
Fuiat B. 
Kâzım Hüsnü (B. 
Musa Kâzum fi. 
Mıustafai B. 
Mustafa Feyzi B. 
Naim Hazım B. 
TöMfük FJkrdtı B. 

KÜTAHYA 
Faik fi. 

Nuri B. 
Ragıp fi. 
Rıza fi. 

MALATYA 
Dr. Hilmi B. 

| Mahmut Nedim B. 

i 
I MARAŞ 
l Abdüikadir B 
i Mehmet B. 

Mithat B. 
MARDİN 

Abdülgani B. 
Abdülrezzalk B. 
AK- Rıza IB, 

MENTEŞE 
Esat B. 
Şükrü Kaya B, 

MERSİN 
Besiim fi. 

I Niyazi B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebulbekir Hazım B. 
Halit fi. 

ORDU 
Hamidi fi. 
İsmail fi. 
Recai B. 

RİZE 
Esat B. 

SARUHAN 
Dr. Saim fi. 
Bthem B. 
Mehmet Sabri B. 
Yaşar B. 

SİİRT 
i Halil Hulki B. 
I SİNOP 
S Yusuf Kemal fi. 
| SİVAS 
i 
i; Muammer B. 

I Rahmi fi. 
I Rasim B. 
| Ziyaaütim B. 

SİVEREK 
Halil Fahri B. 
Kadri Ahmet B. 

ŞARKİ KAR AHİSAR 
İsmail B. 

TEKİRDAĞ 
Faik B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 

URRA 
Refet B. 
Saffet B. 

VAN 
Muhip fi. 

ZONGULDAK 
Yusuf Zi'ya B. 

(Reye İştirak Etmeyenler) 

ADANA 
ismail Safa B. 
Kemal B. 

AFYON KARAHİSAR 
Ali B. <tsit»ik. Mah. R.) 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 
Gazi Mustafa Kemal 
Paşa '(Reisicumhur) 

ANTALYA 
Murat B. 

ARDAHAN 
Tahsin B. 

AYDIN 
Dr. Reşit Galiıb B. 
Mithat B. (M.) 
Tahsin fi. 

BAYEZİD 
Süleyman S udi B. (M.) 

ıBİÖA-
Şükrü B (M.) 

IBİTLİS 
M'uhdıtüin Nâlmi B. 

BOLU 
Falih RıfUu B. (M.) 
Şükrü Bey 

BOZOK 
Avni B. I(iisıtilk. Maih. Â.) 

BURDUR 
Mustafa Şeref B, 

BURSA 
Necati B. 
Nuretltin Paşa (M.) 
O'smian Nuri B. (M.) 
Refet B. 

CEBELİBEREKET 
(İhsan B. (V.) 

ÇANKIRI 
Rifiat B. 

ÇORUM 
Münir B. 
Ziya IB. (M.) 

DENİZLİ 
Dr. Kâzum B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. 

DİYARBEKİR 
İfbrahim Tâli fi. 
Zülfi B. 

S ' ERGANİ 
î İhsan B. 
| İhsan Hânıit B. 
I Kâzım Vehbi B. (İM.) 
| ERTUĞRUL 
1 İbrahim fi; 
I ERZİNCAN 
l Abdülhalk B. <tst3k. 
\ Mah. Â.) 
t ERZURUM 
rl 

\ Halet B. 
I Ziyaetltkı B. 
| ESKİŞEHİR 
l Emin fi. 
I GAZİANTEP 
l Ahmet Remzi B. 
\ Fetiiıt B.. 
I Kılıç Ali B. 
I GİRESUN 

Hacim Mühiıfcöin B. (M.) 
i Tahir B. 

GÜMÜŞANE 
Cemal Hüsnü fi. (M.) 
Hasan Fehmıi B. 

HAKKÂRİ 
Asâf B. i(İ. Â.) 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İlbr^ahim B. 

İSTANBUL 
Ali Rıza fi. (I. A.) 
Edip Serivet fi. 
Fuat B. 
Haydar fi, 
İhsan Paşa (M.) 
Kâzıim Karabekir Paşa 
'(M.) 

iİİZMtR! 
Dr. Teyfik RüşJtlÜ fi. (V.) 
Mahmut Celâl fi. 
Mahmut Esakf fi. (V.) 
Mustafa NecaJti B, (V.) 
Osmanzade Hamıdi B. (M.) 
Saraçoğlu Şükrü B. 

KARESİ 
Ahmet Süreyya B. 
'(İstik. Mah Müd. U.) 
Haydar Adil B. (M.) 
Hulusi B. (M.) 
Kâzım Paşa 
Mehmet Cavit B. 
Mehmet Vehbi fi. 
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KARS 
Ağaoğlu Ahmet B. 

KASTAMONU 
Mehmet Fuat fi. 
Veled Çelebi B. 

KAYSERİ 
Sabit fi. 
Zeici !B. 

KIRŞEHİR 
LüBfl Müffilt B. 
Yahya Galip B. (M.) 

KOOABLÎ 
tbralhim fi. 
Mustafa B. 
Ragııp fi. 
Saffet fi. 

KONYA 
Befcir fi. (!M.) 
Refik fi, 

KOZAN 
Ali Sahip B. (İstik. 
Malı. R.) 

Alı Sadi fi. !(M.) 
KÜTAHYA 

Cevdet B. 
Recep fi. (V.) 

MALATYA 
Bedir fi. 
İsmet Paşa (Başvekil) 
Reş't fi. . 

MARAŞ 
Nurettin B 

MARDİ'N 
Necip fi. (İM.) 
Yaikjup Kadri fi. (M.) 

MENTEŞE 
Yunus Nadi fi. ('M.) 

MUŞ 
tlyas Sarrui fi. (M.) 
Osman Kadri fi. 
Rıza B. 

NİĞDE 
Galip fi. 

Blâzûz 
Erzurum 
Sarulhan 
Sivas 

• 

ORDU 
Faik fi. (M.) 
Ha i l Sı'tkı B. (M.) 

RİZE 
Ali fi. 
Bkrefm B. 
Fuat fi. 
Hasan Cavit B. 

i SARUHAN 
Kemal B. 
Mustafa Fevzi B. 

SİİRT 
Mahmut fi. 

SİNOP 
Dr. Rıza Nur B. (M.) 
Recep Zühltü fi. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevlki B. 

SİVEREK 
Maihımıut fi. 

ŞARKt KARAHİSAR 
Mehmet Emin fi. <JM.) 

(Münhdler) 

1 
1 
1 
1 

Şariki Karahisar 1 
Unfa 1 

— 
Yökün 6 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. (V.) 

TÖKAD 
Bekir Sami; B. 
Emin fi. 0İ) 
Kâmil fi. #1 . ) 
Mustafa Vfsfi fi. 

: 
TRABZON 

Ahmet Muhtar B.(M.) 
Nehizade Hamldi B. 
Süleyman Sırrı B. (M.) 
Şeflik B. 

UjRFA 

Ali fi. 
VAN 

Haiklkı fi. 
İbrahim B. ('M.) 

ZONGULDAK 
Halil fi. <M.) 
Raıgıp B. 
Tunah Hilmi fi. 

»»-« 
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