
DEVRE:: 4 CİLT : 8 İÇTİMA : 1 

T. B. M.M. 

J> iv» »-C"C<T' 

ELLİ BEŞİNCİ İNİKAT 
30-V-1932 PAZAftTESt 

Mündericat 
Sayıfa 
384 
384 
384 

1 —• Sabık zabıt hulâsası 
2 — Havale edilen evrak 
3 — Müzakere edilen maddeler 
1 — Seyrisefain idaresinin "1932 senesi büt

çes i hakkında '1/248 numaralı kanun lâyihası ve 
JBütçe encümeni mazbatası 384,408,409 

2 — Millî Müdafaa vekâleti 1931 senesi kara 
Tve deniz bütçelerinde 442 924 liralık münakale 
"^yapılması hakkında 1/380 ve Askerî fabrikalar 

Sayıfa 
umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 3 670 
liralık münakale yapılması hakkmda 1/382 nu
maralı kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni maz
batası 407,408,411 

3 — Kati ticaret muahedeleri akti için müza
kereye başlanmış veya başlanacak devletlerle mu- -
vakkat itilâflar aktine dair kanunun tadili hak
kmda 1/367 numaralı kanun lâyihası ve İktisat 
ve Bütçe encümenleri mazbatalan 408 
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SABIK ZABIT HULÂSASI 

Hasan Beyin riyasetlerile aktedilerek Darülfünunun 
1932 senesi bütçe kanunu lâyihasile 1931 senesi bütçe
sine tahsisat ilâvesine ve münakale yapılmasına ve 961 
numaralı kanuna merbut cetvelde tadilât icrasına, takas 
komisyonu teşkiline, maaşatm tevhidi kanununa mer
but bir cetvelin tadiline, askerlik ""mükellefiyeti kanu
nunun bir maddesine bir fıkra ilâvesine, inhisarların 
tevhidine, dahilî istihlâk yergisi kanununun birinci, mu
amele vergisi kanununun beşinci maddelerinin tadille
rine ve iktisadî buhran vergisi kanununa bir madde tez-
yiline dair kanun lâyihaları müzakere ve kabul edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika ve Irak Hükümet
leri arasında münakit mukavelenamelerin tasdikine^ 
kendi hesaplarına tahsil yaparak Tıp fakültesinden ne
şet edecek doktorların mecburî hizmetlerinin lâğvine ve-
matbuat kanununun 38 inci maddesinin tadiline müte
dair lâyihaların birinci müzakereleri icra olundu ve mü
teakiben pazartesi günü toplanılmak üzere celse tatil" 
edildi. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Çanakkale Yozgat 

> Hasan Ziya Gevher A. Doğan 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Tezkereler 
1 — Çorum mebusu Mustafa Beyin teşriî masuniye

tinin kaldırılması hakkında Başvekâlet, tezkeresi (Adli
ye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkep Muh
telit encümene) 

2 — Orman ve amenajman gruplarına ve bu işlerde 
çalışan orman mühendislerine yevmiye tediyesinde te
reddüt edildiğinden keyfiyetin tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresi (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar ••* 
3 — Katî ticaret muahedeleri akti için müzakereye 

başlanmış veya başlanacak devletlerle muvakkat itilaf--
lar aktine dair kanunun tadili hakkında 1/367 numa
ralı kanun lâyihası ve İktisat ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (Ruznameye) 

4 — Millî Müdafaa vekâleti 1931 senesi kara ve de 
niz bütçelerinde 442 924 liralık münakale yapılması hak
kında 1/380 ve Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 
1931 senesi bütçesinde 3 670 liralık münakale yapılması: 
hakkında 1/382 numaralı kanun lâyihaları ve Bütçe 
encümeni mazbatası (Ruznameye) 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati: 14,10 

Reis — Refet B. 

Kâtipler: Avni Doğan B. (YOZGAT ), Haydar Büstü B. (DENİZLİ) 

Reis — Celse açılmıştır. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Seyriscfain idaresinin 1932 senesi bütçesi 
hakkında 1/248 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası fil 

Reis — Seyriscfain bütçesinin müzakeresine 
başlıyoruz.' 

Bütçe encümeni namına Süleyman Sırrı B. 
(Yozgat) — Seyrisefain 'bütçesinin geçen seneki 
.bütçede yazılı varidat miktarı ( 5 159 140 ) lira 
idi, 'buna muka'bil 32 senesi için (4 132 312) lira 
teklif olunmuştun'. Bu arada fark yani bu seneki 
noksan para (1 029 828) liradır. Hükümetin verdi-

fl] 181 (numaralı [matbua zaptın sonuna (mer
buttur. t. 

ği bütçe, encümence tetkikat neticesinde, varidat;, 
membalarının, senenin vaziyeti dolayısile konulan; 
rakamları tamamen temin edemiyeceğine kani ol
duğumuz için bu miktarı (3 371 937) liraya tenziL 
ettik. Binaenaleyh encümenin tetkikatma nazaran: 
geçen seneki bütçe ile ıbu seneki .bütçe arasındaki 
fark (1 787 203) liradır. Hükümet (1 026*828) lira. 
tafhmin etmiş olduğu halde, encümen (1 787 203) 
lira yapmıştır. Binaenaleyh lbu seneki bütçe açığı. 
( 1 787 20.3 ) liradır. 

Masrafa gelince, masraf miktarı geçen seneki: 
bütçede ( 5 159 140 ) lira yazdı idi. Hükümetin. 
teklifi ( 4 844 680 ) liradır. Bütçede yazdı rakam
la Hükümetin teklifi arasındaki fark (314!,460) l i 
radır. Yani geçen sene bütçesindeki masraf, r.aka-

384 
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mma göre bu sen eki noksandır. 

Masraf cetvelleri (4 723 293) lira olmak üzere 
tenzil edilmiştir. Encümenin tesbit ettiği (121 387) 
lira daha tenzil edilmiştir. Hulâsa yapmak icap 
ederse bu sene Seyrisefain bütçesinin açığı masra
fına nazaran ( 1 351 356 ) liradır. Bütçe vaziyeti 
budur. Arzu edilen izahatı bilâhara arzederim. 

Sırrı B. ( Kocaeli ) — Efendim, bir sual sora
cağını. 

Reis — Müsaade buyurunuz efendim, sıra Re
fik Şevket Beydedir. Sual de, nizamnamei dahilî 
mucibince, söz gibi sıraya tâbidir. Bundan sonra 
sıra size gelecektir. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Arkadaşlar, 
Devletin istinat ettiği malî siyaseti millet namına 
murakabe ile mükellef heyetimizin mütehassıs 
encümeni, Seyrisefain bütçesinde sükût etmiş gö
rmekten dolayı kendi teessürümü, bundan ev
velki teşekkürlerime mukabil olmak üzere arzet-
meği vazife tanırım. (Gülüşmeler). Eğer mesaimi
zin yaralarımızı tedaviye matuf samimî mesai ol
duğunda bir dakika şüphe etmiş olsaydım, böylece 
açık teessüratımı arkadaşlarıma karşı söylemekten 
içtinap ederdim. Fakat Seyrisefain idaresi gibi her 
birimizin yüreğinde sureti mahsusada bir dert 
halinde bulunup her gün için söylenen bir mevzu
un derdi, çaresini ancak mütehassıs gözü ile Bütçe 
encümeninden beklerken onun da şu veya bu şe
kilde gösterdiği bizi müteşekkir bırakan vaziyeti
nin bu noktada inikas etmemesi, nazarlarımızı mah
rumiyet içinde bırakması itibarile teessürümüzü 
mucip olmuştur. Inşaallah burada soracağım sual
lerle alâkadar olarak cevap vermekten istiğna gös-
termezlerse o zaman, ifa edilmiyen vazifeyi burada 
ifa lûtfunda bulunmuş olurlar . 

Arkadaşlar, Seyrisefain idaresile münasebeti 
ancak senede bir veya iki defa vapura binmekten 
ibaret olan bir arkadaşınızım. Benim toplıyabile-
ceğim malûmat, ya ancak vicdan ve namuslarına 
emin olabileceğim arkadaşlardan aldığım malûmat
tır veyahut ayni derecede bulunan vatandaşların 
verdiği malûmat. Daha dün tevzi olunan bütçenin 
esasını teşkil eden, seyrisefaine müteallik bütün 
kanunlar arasında bir mukayese yaparak huzuru 
âlinize nıüsbet, muayyen bir malûmatla gelemedi
ğimden müteessirim. Fakat arzedeceğim bu malû
matı bana veren sözlerine itimat olunan şahsiyetler 
olduğu için ayni kuvvettedir. Ook temenni ediyo
rum ki bu malûmat yanlıştır. O zaman bu yan
lışların tashihinden mütevellit olan zevk, millî ve 
vicdanî bir zevk olacaktır. Hepimizin vazifesi bir 
kötü şeyi ve kötü olduğunu zannettiğimiz şeyleri 
açık söylemektir. Taki kötü zannettiğimiz şeyin iyi 
olduğunu görmek saadetine kavuşalım. 

Arkadaşlar, sözü umumî dertlerimizin iyi teda
visi için açık söylemek lâzımdır. Geçen seneki 
bütçe müzakeratıııı okuyup o müzakerattan lâzmı-
gelen ilhamı alamadım. O zaman Hükümet namı
na söylenen sözlerin neler olduğunu bilmiyorum. 
Şayet suallerim geçen sene sorulan şeylerin tek-, 

rarf ise, tekrarından dolayı zannederim ki bende
nizi mazur görürsünüz. 

Seyrisefain idaresi; bir idarenin teşekkülü 
için icap-eden evsaf ve anasırın heyeti mecmuası 
itibarile toptan tenkide lâyık bir müessesedir. 
Bu idarenin işlemesinde ve idaresi için başında bu
lunması lâzmıgelen ihtisas sahibi zevatın mevcu
diyeti noktasında maalesef Türkiye Cumhuriyeti
nin heyecan ve hararetine muvafık hır şekli te
rakki ve salâh göstermekte değildir. Onun için
dir ki evvelâ işi idare noktasından mevzubahs 
etmek lâzımdır. 

Seyrisefain idaresinin mevcudiyetini, elinde 
kanunlarının, bütçelerinin, talimatnamelerinin ol
masına rağmen bendenizee keyfî telâkki etmek en 
doğru bir tabirdir. Ne maliyetleri üzerinde nü
fuz, ne muamelâtında inzibat, ne de ifasile mükel
lef olduğu vazifenin ifasında asla intizam ve in
sicam yoktur. Gözümüze görünen vapurların za
hirî hallerine nazaran yine mütehassısların riva
yetine göre masrafları fazla, ömürleri haddi tabi
isini bulmuş ve sonra içlerindeki temizlik ve ne-
zafet ve idare kabiliyeti de tamamile ölmüştür, 
Çanakkaleden, Antalyadan îzmire giderken bin
diğim bir vapurun lüks kamarasında gece uyur
ken farelerin beni rahatsız ettiğini kaptana söy
lediğim zaman kaptan ne yapayım efendim, am
barımız dolduğu zaman oradaki fareler kamara
lara hücum ediyor dedi. Bundan evvel yine bu
raya gelirken Bandırma ile. İstanbul arasında iş-
liyen Gülnihal vapurunun bir kamarasında yatak 
ve yorgan çarşaflarını değiştirmek için ben, me
bus arkadaşınız kamarota bahşiş vermek mecbu
riyetinde kaldım. Sen, bunları temizle sana bah
şiş vereyim demiştim. Tabiî mebus olduğumu 
söylememiştim. Karşıdaki oda taaffünden fevka
lâde muztaripti. Çok eminim ki Bandırma ile İs
tanbul arasında seyahat edenlerin ıztırabını an
latmak için bu sözümle iktifa ediyorum. İdarenin 
temizlik hususuna ne kadar lakayt kaldığını ba
şımdan geçen bu iki hâdise ile gördüm. Belki ar
kadaşlarım buna daha ç.ök şey ilâve edebilirler. 

Seyrisefain idaresi, işletmekte olduğu vapurla
rın bir Devlet malı olduğunu ve Devletin malını 
kendi malından daha dikkatli ıbir hüsnü nazarla 
idare etmesi lâzmıgeldiğini unutmuş maalesef va
pura binen bazı zevata Devlet kesesinden pişkeş. 
çekmeği kendisine meslek ittihaz etmiştir. Efendi
ler; şu veya bu zat veya bu şahsın ve cemiyetin 
îstanlbul boğazında veya Adalarda gezmek için ve
rilmiş olan hususî vapurları, kimin malını kimin pa-
rasile kime ikram ediyorlar. Heyeti muhteraneniz
den sorarım. Arkadaşlar, talimatname mucibince 
permilerin yani biletsiz gitmek hususunda kimlerin 
istifade edebileceğine dair talimatnamede sarahat 
varken, bir çok kimselerin senede bir, iki, üç defa 
Iskenderuna, Rodosa. Ilopaya, Îzmire kadar seya
hat ettiklerini işitivor ve görüyoruz, soruyorum. 
Şu veya bu adamların keyif ve hatırı için imtiyazlı 
bir sınıfa bunlar nasıl bahşoluııuyör. 
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Arkadaşlar, Seyrisefain idaresinin dahiline ta-! mütecaviz kalem eşyanın fiatlarr üzerinde, zanne-

allûk eden bu hikâyesinden sonr asıl iktisadî hattı I derim ki gene erbabının verdiği haberlere göre ba-
hareketine ait olan noktaların şayanı tenkit olan-1 zan 4bazan5ve bazan da 20 misli kadar bir fark 
İrini arzedeceğim. Bir defa vapur mubayaa keyfi- vardır ve çok şayanı teessürdür ki bu keyfiyet mu-
yetinde bu memlekette vapurculuktan anhyan mü-'hakkak bir haİdeymiş. 
tehassıs kimse yokmuş gibi ömrü tabiisini ikmal j Arkadaşlar, malzemei asliyesini bile tedarik et-
etmiş ve asrı hazır taraıkkiyatının istilzam ettiği mekte ıstırar çeken bir millet bütçesine o aslî ma-
tasarrTlfa mugayir olarak saatte fazla kömür yn-jliyetm 4 - 5 misli fazla bir yük yükleten müesse-
kan vapurlar alınıyor. Bu suretle hem beyhude 
yere memleketin parasını israf etmiş oluyoruz. 
Hem de onların idamesi için haddinden çok fazla 
kömür yakmak suretile hararımıza ikinci bir ilâve 
yapmış oluyoruz. 

Kendi bayraklarımızın, kendi sahillerimizde ol
duğu gibi, yabancı sahillerde de-dalgalanmnsından 
duyacağımız zevki vicdanim ize çok istiyoruz ki 
bunların hüsnü idaresinden doğacak zevki iktısa-i 
di ve menafii maddiye de inzimam etsin ve bu su
retle onların getireceği kâr bu günkü halin 
doğurduğu zararın yerine kaim olsun :i,5 milyon 
liraya yakın i)ir açıkla önümüze gelen Seyrisefain 
bütçesi Devletin bu fakir zamanında, bütçesini tev-
zin için dört yere baş vurduğumuz bu zamanda, şu 
veya bu vergilerle halkr mükellef kıldığımız İni z'a-

seye sual sormak hakkı zannederim evvel emirde 
Türkiye Büyük Millet Meclisinindir. 

Tasarruf devrinin girmesi bu gün için değil her 
Devlet için daima mevzubahs olan mesailden-
dir. Bu gün için yaptığımız, hakikî tasarruf de
ğil hakikî ihtiyaçtan tenkisattır. Bu şekilde zaten 
kendisi - birazdan arzedeceğim - boğazına kadar 
borçlu olan .bir müessese lüküsle alâkadar olmamak 
lâzımgelirken, Seyrisefain idaresi seyyahlara mah
sus binaların kiremitlerini . güzel görünsün diye 
yağlı boya ile boyatmıştır. Kiremitlerin yağlı bo
ya ile boyatılması ucubesine şahit olmak ilk defa 
bize mahsus gibi bir nakisa olacaktır. 

Arkadaşlar, gazetelerde gördük ve okuduk. Bi
liyoruz ki Seyrisefain idaresi henüz daha müstah-

l demlerinin maaşını verememiştir. Scyrisefain ida-
' resi islettiği fabrikalarda kullandığı amelenin ma-manaa zannederim ki en evve ve en evre hem , ' • , • S ı 

„,«.„, „•.„,.: : ı- , . , • , ,". • .. , ., ' a s l a r ı n ı - bir kısmını - verememiştir ve bu acı ne-ınendeketimizde, hem hariçte bizi t emi; i. eden. bay
rağımızı taşıyan vapurlarımızın getirmesi 
eden gelir yanında çok feei bir vaziyetledir. Bütün i 
hareketlerinin çok iktisadî olması lâzımgelir. *\-ı-LüJiU1!; bütçelerden, müstakil bütçelerden maaş a-
kat oeyi'isefam idaresi bu noktaı nazardan tama- h a ! 1 Jiğer nuiessosatın erbabı avrı avrı av basında 
men gafil hareket etmiştir ve etmektedir ve her j , m m sbmm alırken, bu müessesenin kendi ırıüstah-
gun jçııı bundan doğacak zararı tazmin edecek | demlerine iic dört av maaş vermemesi Türkiye 

tice bir grev.doğurmuş, zavallr adamlar tabiî ola-
!(!l')'. rak niza mal a ademi riyaetten dolayı (»ezaya duçar 

olmuşlardır. Tarkivr Cumhuriyetinin kesesinden, 
mülhal 

milletin bilmiyorum, bu paralarım da kim tazmin 
edecektir? Alınmasında hu şekilde han-ket edilen 
vapurların alınma keyfiyetinde bilmiyorum ne'ka
dar zamaııdanberi lâzımgelen dikkat ve ihtisas görül
memiştir. Mubayaaya memur edilen bir tek ada
mın aldığı vapurların cezasını çekmekteyiz. Zanne
derim ki gecen seneden beri bir tek adamın el ile 
yapılan alış veriş muameleleri bir komiyson ile ifa 
edilmeğe başlanmıştır. Fakat heyhat ve heyhat ki 
bu g:iın tezayüt etmekte olan zararlar ödet'firilme-
nıiştir. Bu zararları tazmin ettirmek vazifesi de el
bette ve elbette milletin hakkıdır. Bahriyede müte
hassıs bir arkadaşın ifadesine göre; bu idarede se
nede 150 000 ton kadar kömür yokdıyor. Rakam
ların bence ehemmiyeti yoktur. Çünkü bunları 
tutanlar bilir 150 bin ton kömür yakan bir müessese
nin elinde bunların nakli için şilepler olduğu halde 
193.1 senesi kânunları içerisinde İstanbulda 
bazı ellerden'yazın elde edebileceği fiatın belki % 
50 fazlasile böyle simsarlar, komusyoncular delâ-
letile elde etmek mecburiyetinde kalmıştır. Dev
let malı üzerinde ç.ok büyük bir taassupla milletin 
vergilerinden, onar paralarından toplanan bir mec
muanın külçeler halinde sarfında gösterilen müsa
adeyi, müsamahayı zannetmem ki Türkiye Büyük 
Millet'Meclisi'affetmiş olsun. Mubayaa kevfiye-

{.'ümhuriyeti Hükümetinin Hazinesini batakçı mev
kiine düşürmüştür. Diğer müesseseler maaşatı ta
mamen veri]) dururken bu idare tarafından veril
memesinin sebebi, zarurî masraflar yerine fazla 
masrafların yapılması, netice itibarile müessesenin 
idaresindeki intizamsızlıktandır. Onun içindir ki 
bilhassa bu noktada; Büyük Millet Meclisi Hazine
sini, maaşları veremiyen bir vaziyette gösteren 
Seyrisefain idaresi ticaret sahasında da tamamen 
itibarını kaybetmiştir. Eğer Seyrisefain idaresi
nin borsa ve ticaret âleminde itibarı düşkünse, 
nihayet bunun neticesi T. B. M. Meclisi Hükümeti
ne ademi itimadı ifade eder. 

Böyle bir hareketi B. M. M'.,asla kabul ve affet
mez. Bunun baisleriui dikkatle takip eder, icabma 
göre hareket eder. 

Borçlu olmanın verdiği elim ıstırap dolayısile 
her şeyi hali tabiisinden fazlaya almak mecburiye
tinde kalan Seyrisefain idaresinin vaziyeti, zan
nederim ki her halde gözden kaçırılmıyacak ve 
üzerinde çok fazla işlenecek ıbir mevzudur. Seyri
sefain idaresinin şu veya bu gedikleri kapatmak 
için lâzımgelen hakikî iktisat yollarına gitmesi lâ-
zinıgelirken, bu sefer de serbest vapurcularla re
kabet yoluna sapmıştır. Bu hareketin halk lehine 
olduğunu kabul etmekle beraber kimin kesesinden 

tinde levazım-. idaresinin mubayaa ettiği 200 ü -halkın lehine olduğunu da sormak vazifemizdir. 
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Arkadaşlar, Soyrisefain idaresinin merkezine ta-; 
allûk eden' işler hakkında arzedeceğim malûmatın j 
heyeti umıımiyesi mütaleai umumiye halinde olan
lardır. Bütün teferruatı ile ne Heyeti âliyenizi | 
•tasdi etmek isterim, ne de muayyen şahıs ve idare-1 
ler hakkında söz söylemek isterim. Yalnız Seyri-
sefain namına çalışan acentalar üzerinde_ Seyri
sefain idaresi murakabe yapmamaktadır. İzmirde, 
Haşim Bey isminde bir zatı - ki şimdi vefat etmiş
tir/ismini söyliyebilirim - evvelce bu idare açığa çı
kardığı zaman kendisile hesap görmemiştir. Kendi-
sile üç senedir hesap görülmediğini bizzat söylemiş-1 
ti. İdare kendisinden (3000) lira istiyor. Halbuki 
Haşim Bey, hayır, benimle üç senedir hesap 
görmüyorsunuz, hesap görelim, benim sizde ala
cağım var diyordu. Bu gün Haşim Beydeki mat-
lûbatmı Seyrisefain idaresi kimden alacaktır? Bu-1 
mı sormak isterim. 

Seyrisefain idaresinin borçlu olmasının her ida
re gibi zarurî neticelerinden biri de bankalara ve 
alacaklılarımı vermekte olduğu faizdir. Bu mües
sesenin çerçevesi dahilinde işletmekle mükellef oldu
ğu iş için Devlet kesesine bir de ayrıca faiz 
yükletmekteıı mütevellit mesuliyeti, her halde ha
fif olmamak lâzımdır. 

Bilhassa bir noktayı çok şayanı dikkat gördü
ğümden dolayı İktisat vekili Bey arkadaşımdan 
soruyorum. Seyrisefain idaresi altında çalışan fab
rikamız kendi ihtiyacına kâfi olduğu halde başka 
fabrikalarda, tamirat yaptırmakta ve para vermek
te imiş. Bunun başka fabrikalarda yaptırılmasın-1 
daki hikmet; ya bizimkinde bu işin ifa edilememiş 
olması veya diğerlerinin fevkalâde mükemmel, ucuz 
olmasıdır. Hangi sobeibe binaen bu fabrikaya si-
parişat yapılırken bu şekilde tediyatta bulunulmuş
tur. Bunun izahına lüzum vardır. 

Bn ehemmiyetli olarak ve sureti katiyede açık 
olarak söylenmesini rica ettiğim bir nokta da; 
bu dakikada, Seyrisefain idaresinin umum borcu
nun ne olduğunun anlatılmasıdır, Yani, Dev
letten muayyen bir meblâğ alarak bize iş görmek 
taahhüdünde bulunan bu müessesenin bu dakikada 
olan borcunun hakikî miktarını öğrenmek ihtiya
cındayız. Bu borcun öğrenilmesidir ki .Seyrise
fain idaresi hakkında verilecek kararın ana hat
tını teşkil edecektir. 

Yine Mustafa Şeref Beyefendiden bir şey rica 
edeceğim. Demin bir kaç. mebus arkadaşım ben
denize söylediler ki, Seyrisefain teftiş edilmiş, 
sureti mahsusa da. rapor verilmiş. Bu rapor acaba 
nedir? Bir müfettişin raporu, her halde onun 
bu iş üzerinde işlemeden mütevellit kanaatini gös
termesi noktasından bizim 'şu veya bu sahada, şu 
veya bu arkadaştan alacağımız malûmata mürec
cahtır. Bu rapor nedir, ne vakit verilmiştir ve 
•onun üzerine ne muamele yapılmıştır? Bu husus
ta tenvir ederlerse Seyrisefain idaresinin haki
kî vaziyetini görmüş oluruz. Eğer verilecek iza
hatı, benim beyanatımı tekzip eder bir mahiyet

te görürsem, şimdiki merakım yerine bir hazzı 
vicdanî duyacağımı şimdiden arzederim. 

Bendenizin noktai nazarıma göre; bütçenin 
tetkikına memur ettiğimiz Süleyman Sırrı Bey ar
kadaşımız, cok arzu ederdim ki, bizim namımıza 
İstaııbula giderek bu işi teftiş etmiş olan müfetti
şi görsün. Öyle yapsalardı ne bizi.böyle ufak te
fek malûmat aramağa mecbur ederler ve ne de 
müfettişin raporunu istemek mecburiyetinde bu
lundururlardı. Onun içindir ki İktisat vekâletinin 
vereceği izahat bendenizce Seyrisefainin gerek ida
re ve gerek bütçesi hakkında ittihaz' edeceğimiz 
karara amil olacaktır. İzahatlarına ihtiyacımız var
dır. 

j Sırrı E. ( Kocaeli) — Bana tekaddüm ederek 
I bu kürsüden söz sÖyliyen arkadaşımın beyanatını 
leh ve aleyhte telâkki edebilmek için, kendi hesa
bıma gerek İktisat vekili Beyefendiden ve ge
rek encümenden bazı sualler soracağım. Zira 
bu esasları anlamadan evvel benim için söz söyle
menin imkânı yoktur. İstirham ederim bu sualleri
me lütfen cevap versinler. 

Masraf kısmının ikinci faslının ikinci maddesin
de 330 bin lira tahsisat konulmuş ve buna diğer 
ufak tefek maddeler arasında bir de mukataatı 
vakfiye ismi altında bir mahalli sarf gösteriyor ve. 
Seyrisefain idaresinde bu tabirin mefhumu nedir? 
bendeniz anlıyamadrm. Ayni faslın 3 üncü madde
sinde 1 850 640 lira tahsisat konmuştur. Bunun 
içinde alelade evrakı matbua mubayaatı bulun
duğu, keza idarenin teshini hakkında bir fıkra gö
rüldüğü gibi bu idarenin en esaslı mubayaa ettiği 
bir şey vardır ki o da kömürdür. Bu kömürü idare 
kaçtan almakta ve ne miktarda almaktadır. Bunun 
için arada vasıta var mıdır? Yani komusyoncu va-
sıtasile mi alınıyor, yoksa doğrudan doğruya mı 
mubayaa ediyor? Bunun da bilinmesi lâzrmdır. 

Ayni faslın 4 üncü maddesinde 238 bin lira tah
sisat konmuştur. Bunun havuz ücreti olarak ko
nulduğu görülüyor. Halbuki biz idarenin kendi ge
milerini hatta bizim millî gemilerimizi de tamir 
edecek havuzlara malik olduğunu biliyoruz. Bahri
yeden kendisine havuzlar verildiğini biliyoruz. Bu 

[bilgiye rağmen yine burada havuz masrafı olarak 
1238 bin lira tahsisat konmaktaki hikmet ve saik 
nedir? 

Yine masraf bütçesinin 5 inci faslının 2 ııci 
maddesinde 403 795 lira tahsisat var ve bu tahsi
sat istikrazatm resülnıal ve faizlerine tediyat kar
şılığıdır. Bunu bulabilmek için, bu parayı kabul 
edebilmek için bizim idarenin ne miktar para istik
raz ettiğini bilmekliğimiz lâzmıgelir. Kaç, bin lira. 
sermayenin faizi olarak bu parayı veriyor, bilmek
liğimiz lâznııdır. Keza, bu borç hangi senelerden 
kalmıştır? Bunu da bilmekliğimiz lâzımdır. 

Keza, bu eski senelere ait olan borçların ait ol
duğu senelerde karşılığı var mı idi, yok'mu'idi? Bu
nu da bilmekliğimiz lâzımdır. 

Masraf bütçesinin 6 ncı maddesinde ufacık bir 
I hesap, ufacık bir madde vardır. Hizmet otomobili 
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masrafı. Bunun Seyrisefainde ne olduğunu anla
madım. Bu otomolbil hangi hizmeti ifa ediyor. İd
rak ve ihate edemedim. 

Yine masraf 'bütçesinin 11 inci faslında (84 868) 
lira tahsisat vardır. Bu paraya eski seneler düyu
nu deniliyor. Halbuki yukarıda, şimdi söylediğim 
veçhile, eski istikrazatın faizleri filân diye bir ba
his geçmişti. Bu ondan gayri bir şey midir? Bunu 
da bendeniz tefrik edemedim. 

Varidat kısmı hakkında yalnız bir madde zikre
deceğim, o da yedi.noi fasılda gösterilen 50 bin lira 
havuzlar (hasılatıdır. Bu havuzlar, demek oluyor ki 
idarenin doğrudan doğruya kendi elinde bulunan 
havuzlar hasılatıdır. Mukayese edemem. Bu havuz
ları kendisi istimal ederek varidat alıyor. Halbuki 
masraf bütçesinde demin 'miktarını arzettiğim bir 
tahsisat vardır. Hiç olmazsa varidat ve masraf 
karşılığı olarak varidatta gösterilen miktar masraf-
tada gösterilmiş olsaydı karşılıklı bir hesap yapılıyor 
derdik. Fakat masraf kısmında, böyle varidatın bir 
kaç misli derecede miktar gösterilmiştir ki, varidat 
kısmında pe*k az gösterilmesi nazarı dikkati eelıbet-
miştir. işte bu suallerimin cevabını dinledikten 
sonra esaslı bir surette beyanatta bulunacağım. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. ( Gümü-
şane ) — Arkadaşlar, Scyrisefain bütçesini açık 
olarak Heyeti Celilenize arzetmek mecburiyet ve 
zaruretinde kaldık. Şimdiye kadar hiç bir bütçeyi 
açık oh'brak huzuru âlinize azetmek cesaretini ken
dimizde görmemiştik. 

Her imkâna baş vurarak bütçeleri tevzin etmek 
hususundaki azmimizi, bu bütçeyi varidatile mas
rafı arasındaki çok büyük fark dolayısile tevzin 
etmeksizin huzuru âlinize açık olarak arzettik. Bu 
açık her hangi bir ameliye ile kapanması mümkün 
olmıyacak kadar mühimdir. Evvelce de encü
men namına Süleyman Sırrı Bey arkadaşım 
izah buyurdular. 1932 için tahmin edilen bütçe
de 1 300 000 küsur lira açık vardır, idarenin 
şimdiye kadar muhtelif hesaplardan borcu takri
ben 3 090 000 lira kadardır. Bunun bir kısmı 
evvelce Heyeti Celilenizin kabul buyurduğu 5 mil
yon liralık istikraz akti salâhiyetine müsteniden 
alınmıştır. Yeniden gemi mubayaa etmek üzere 
muhtelif bankalardan % 8 faizle aldığı paralar
dır ki bunların vadeli olanlarile hesabı carilerinin 
yekûnu 2 milyona kariptir. 

Diğer yani bir milyon küsur bin lira da muh
telif hesaplardan sene nihayetinde zuhur eden 
borçtur. Meselâ kömür bedelinden, her hangi bir 
mubayaadan veyahut alacak ve vereceği karşı
laştırdıktan sonra nakliyat vergisinden maliyeye 
kalan fark gibi şeylerdir. Gerçi nakliyatta böyle 
bir borcu görünüyor amma bunun mukabilinde 
alacağı da vardır. Mahsup edilince- hakikatte 
borcu kalmaz. Maaşattan memurine bir miktar 
borcu vardır ki onu da arzettiğim rakama ithal 
ettik. Seyrisef ainin yani kabotaj üzerindeki Devlet | 
hakkının sureti tatbik ve istimali için Meclisi 
Âlinize bir kanun teklif edilmiştir. Bu henüz 

Bütçe encümeninize gelmedi. Diğer alâkadar en
cümenlerde tetkik edilmektedir. Fakat evrakı 
varide arasında böyle bir kanunun geldiğine mebus 
olarak muttali olduğumuz gibi ,bütçesinin tetkiki 
münasebetile mensup olduğu vekâlet te bize 
böyle bir kanun teklif ettiğini izah ettiler. 

Fakat senenin nihayete gelmiş olması ve iki 
gün sonra yeni senenin başlamış bulunacağı do
layısile Seyrisefainin faaliyette devam edebilmesi 
için elinde bütçesinin mevcut olması zaruridir ki 
bize o kanunun Bütçe encümenine gelmesini bek
lemeksizin Seyrisefainin bütçesini Heyeti Celile
nize sevketmek lüzumunu hissettirdi. Eğer vakit 
biraz müsait olsaydı tabiî tehir eder evvelâ o ka
nunu arzederdik ve bütçesini de Heyeti Celileni
zin kabul ettiği esasa göre tanzim ederdik. îşte 
bu bütçe hakkında encümenin mazbatasında Sey
risefainin bu günkü umumî vaziyetine dair uzun 
uzadıya tafsilât verilmemesinin sebebi, bir kaç 
gün sonra huzuru âlinize takdim edilecek olan 
0 kanunda idarenin bu malî vaziyeti teşrih edile
ceği için tekrar edilmesine mahal kalmaması ve 
vaktin dar olmasıdır. Kanunun ne şekilde çıka
cağını biz şimdiden tahmin edemeyiz. Fakat her 
halde gelmiş bir tekliftir. Huzuru âlinize herhan
gi bir şekilde arzeclilecektir. Bu izahatımla kanu
nun esas ve teferruatı hakkında hiç bir noktai 
nazar arzetmiş olmuyorum. Çünkü henüz tetkik 
ettiğimiz bir kanun değildir. Fakat Bütçe encü
meninin esbabı mucibesinin kısa olması Meclisin 
evrakı varidesi arasında bulunan ve bir kaç gün 
sonra da encümeninize gelecek olan o kanunda bu 
vaziyeti daha güzel izah etmek mümkün olduğu 
için izahatı oraya talik edilmiştir. 

Hasın B. (Antalya) — Olur mu? 
Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Devam

la) — Arkadaşlardan çok rica ederim silsilei ke
lâmımı bozmasınlar. Olur mu, olmaz mı? Bu da 
ayrı bir meseledir. Encümene taallûk eden ne 
sorarsanız cevabını vermiye hazırız. Zannederim 
ki mazbatayı çok uzun yazdınız, çok kısa yaz
dınız gibi itaplara maruz kalmamamız icap eder. 
Daha iyi mazbata yazmak, daha iyi tefsir, teşrih 
etmek istiyeıı arkadaşlar da tetkikatlarını yapar
lar, burada söylerler. Nitekim söylediler de. 
Gelecek bir kanun vardır. Bu kanım da bu isin 
esasına taallûk ediyor. Orada bu vaziyeti izah 
edeceğimiz için ve senenin son günleri olduğundan 
tafsil edemedik. Encümen burada şifahen soru
lacak her suale cevap vermeğe amadedir. 

Easıh B. (Antalya) — Biz de encümenden 
soruyoruz. 

Bütçe encümeni reisi Hasan Fehmi B. (Devam
la) — Efendim, bendeniz encümene taallûk eden 
sualler hakkında izahat vereceğim. İdarî kısma 
taallûk eden işler için de makamı aidi cevap ve
rir. 

Mukavelâta istinat eden ve etmiyen borç ye
kûnu 3 090 000 liraya yakındır. Bütçede de 
1 351 000 küsur açık vardır. Bunları telâfi için 
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»encümeniniz yoktan var etmek kabiliyetine malik 
•-değildir. Bir senelik varidatı umumiyesi 1 300 000 
l i radan ibaret olan bu bütçenin, geçmiş senelerde 
vapur müİbayaası için ve ıslah ve işletmeye ait 
•3 090 000 liraya yakın olan açığını bir senede 
'her hangi bir kehanetle kapatmak imkânsızlığını 
. arzediyorum. Binaenaleyh böyle bir vaziyette 
.zaten rakamların belagatı size her şeyi ifade et
mektedir. Bin sahife yazı yazsak bu rakamların 

" Ihelâgatinden daha fazla bir şey arzedemeyiz (Doğ 
rru sesleri). 

Pasolardan ve primlerden bahsedildi. Bunlar 
^hakkındaki miktarları arzedeyim. Bunları arzet-
mekle şunu söylemek istiyorum ki mazbatanın 
.kısa olması dolayısile bu mevzulara temas edilme
diği zihabma varılmaması içindir. Bazı arkadaş
lar belki böyle bir kanaatte bulunabilirler, onun 
için tafsiline lüzum hissediyorum. 

Meccanen bir sene zarfında yapılan nakliyat 
1968 adettir. Tenzilâtlı nakliyat miktarı 1467 dir. 
Bunların heyeti umumiyesi nakliyatı umumiyenin 
0,06 ve meccani nakliyat, nakliyatı umumiyenin 
yüzde nisbeti % 1 i ifade eder. Biz bunları dahi, 
t u malî vaziyette bulunan bir müessese için çok 
gördük. Daha tenkis ve' tahdit edin diye maz
batamızda işaret ettik. Seyrisefain, takdir buyu-
rulur ki, yalnız tütün, müskirat gibi bir varidat 
müessesesi değildir. Âmme hizmetini ifa eden, 
nakliyatı umumiyeyi yapan bir müessesedir. Kâr 
getiren iskeleleri olduğu gibi, zararına işliyen is
keleleri do vardır. Nakliyatı umumiyeyi ifa için 
Hükümetçe de lüzum görülen yerlere, pek haklı 
•olarak sefer yapmak mecburiyetinde kalmıştır. 
Kâr ettiğin yere git, etmediğin yere gitme den
memiştir. Binaenaleyh menafii umumiyeye çalışı
yor Listelerini arzu eden arkadaşlarım olursa 
okuyayım. Teferruatını tetkik ve mündericatma 
muttali olduk. Fakat falan iskelemiz zarar ediyor, 
buraya gemi gönderme, demek elbette doğru olmaz. 

Sonra gümrük antreposu halinde kullanılmak 
üzere Tophanedeki büyük bir bina kendisine veril
di. 250 000 - 300 000 lira kadar bir para sarfe-
dip onları tamir etti. Sonra burası bir kanunla 
Fort müessesesine devredildi. 

Diğer böyle umumî hizmetlerden, kendisine 
tevdi edilen işler vardır. Havuzlarda verildi. Ha
vuzların işler bir hale gelmesi için 250, 300 000 li-
Taya yakin bir para sarf etti. Kendi gemilerini 
tamamile tamir ediyor. Bütçede görülen 50 000 
lira kendi gemilerinden başka tüccar gemilerini ta
mir için alınan bir paradır., Havuzlar tabiî kendi 
kendine işlemez. Bir çok işçisi ve masrafı vardır. 

Masraf bütçesindeki para onların ücret ve yev
miyeleridir. Seyrisefain idaresi, kendi havuzların
da hem kendi gemilerini tamir ediyor ve hem de 
hariçten iş alıyor. Varidat bütçesinde görülen 
(50 000) lira da bu hariçten aldığı tamir ye sair 

"hususatm bedelidir. Kendi gemilerini kaç kuruşa 
tamir ettiğinin hesabı aranırsa bunu burada tefer-
Tuatile söylemeğe imkân göremem. Çünkü bu gi-
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bi masarif işletme idaresinin masarifi umumiyesi 
faslında bir yekûn halinde gösterilir. Ayrı bir 
kalem halinde onu ancak hesabı katilerde görebi
liriz. Bütçe bu kadar geniş tafsilâta girmez. Mu-
hammenatı ifade eder. Bu sözümle Sırrı Beye
fendi arkadaşımın sorduğu sualin cevabını da. ver
miş oluyorum. 

Mukataatı vakfiye ile Seyrisefainin ne müna
sebeti var, dediler. Malûmu âliniz îstanbıılunun 
yüzde sekseni vakıftır. Mukataa, arsa kirasıdır. 
Bazı vakıflar harap olmuştur, arsaları kalmıştır. 
Seyrisefain de diğer eşhas gibi Evkafa ait olan bu 
arsaların kirasını verir. Mevzubahs olan mukataa 
bu arsaların mukataasıdır. Mukataa meselesi ise 
başlı başına bir mevzu teşkil eder. Ayrı bir ka
nuna taallûk eder. Meclisi Âli bu gibi meseleler 
üzerinde muhtelif vesilelerle tevakkuf etmiştir. Bir 
çok meseleler halletmiştir. Fakat şu vaziyet onun 
tekrar mevzubahs edilmesine müsait değildir. 

Kömür meselesine gelince; Seyrisefain bunu 
Zonguldakta teslim alıyor ve doğrudan doğruya 
ocak işletenlerle muamele yapıyor. Bu hususta biz 
de tetkikatta bulunduk. Seyrisefainin aldığı kö
mür demiryolları idaresinin aldığı kömürden daha 
ucuzdur. Çünkü evsaf itibarile vapurlarda daha 
adi cinsten kömür yakılabilir. Kömürü Zonguldak-
tan t eslim alıp kendi vesaitile îstanbula nakledi
yor. _ 

Biz evvelce de arzettiğim gibi Seyrisefainin yal
nız bütçesini düşündük. Çıkacak kanunu Meclisi 
Âli nasıl kabul edecek, bilmiyoruz. 

Fakat seyrisefaine yeni bir istikamet lâzım gel
se, bunun kanununu tanzim edip plânlarını tertip 
edip her hangi bir istikamete sevkedebilmek her 
halde zaman işidir. Nasıl olursa olsun Seyrisefai
nin faaliyetini durdurmamak için bütçeye ihtiyacı 
vardır ve bunun içindir ki bu bütçeyi Meclisi Âli
ye şevkettik. Yoksa asıl Seyrisefaine verilecek 
istikamet zannederini ki yeni kanunun etrafında 
taayyün edecektir. Muvakkat bir bütçe yapabilir
dik. Bunu düşündük, kafat o takdirde bu kanun 
etrafında, icap edecek noktai nazarımızı dermeyan 
etmek istemedik, eledik ki ; zaten yeni bir kanun 
çıktığı zaman bu hükümler tabiatile tadil edilmiş 
olur. Seyrisefain muhtelif senelerde; nakliyatı u-
mumiyede bulunduğu için, muhtelif tarihlerde 
Maliye vekâletinden yardım görmüştür. Fakat iki 
üç senedemberi vekâlet tarafından bu yardım ya
pıl amiyor. İskenderiye hattı için açık veriyor. Va
kıa ıbu açık, ilk aylara nisbeten daha dun ise de 
fakat yine mühim bir rakam ifade ediyor. Her se
nenin açığı oldukça mühimdir. Mazbatamızı kısa 
kestiğimizin esbabı bunlardır. Başka, encümene. 
müteallik soracağınız bir şey varsa cevap arzede-
rim. 

Sadettin Bı^a B. (İstanbul — Efendim, Seyri
sefain idaresinin bütçesi müzakere edilirken ma
zeretim dolayısile encümende bulunamadım. Onun 
içindir ki burada maruzatta bulunacağım. Fakat 
muhterem Refik Şevket Beyefendi arkadaşım, 
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Derıdenizin maruzatınım hemen kısmı küllisini söy-1 
lediler. Onun için onların haricinde maruzatım kı
sa olacaktır. 

Efendim, bu müessesenin îstanbuldaki vaziyeti 
ticariyesi çok elim bir manzara arzediyor. Ticaret 
âleminde bu müessese hemen bir sene içerisinde 
tediyatını tatil etmiş ,amelesine maaşlarını, üc
retlerini veremez .vaziyette ve mubayaatını da te
diyatını; ifa edememek dolayısile çok yüksek fi-
atlarla yapmış olduğu da rivayet edilmektedir. 
Vakıa buhranı iktisadî dolayısile nakliyatın azal
ması bittabi bu müesseseyi de alâkadar edecek
tir. Bunu kabul etmekle beraber ,bu müessese
nin sevahili' mütecavirc için imtiyazlı bulunması 
ve kendisinin diğer kumpanyalara nazaran bir
çok tekaliften ve saireden ari olarak çalışması do-
layıile bu kadar feci vaziyette kalması kamilen 
buhranı iktısadiyeden mütevellit değildir. Biraz 
da sui idareden ileri geldiği kanaati bendenizde 
hâsıl oldu. Bu husus hakkında Vekil Beyefendi
nin bizi lâzımolduğu kadar tenvir etmelerini ri
ca edeceğim. Bir defa bu müessesenin borcu var
dır. Bu sene mubayaatmm tediyatma ne suretle 
devam ediyor? Müflis vaziyette midir, tatili te-
diyat mı etmiştir? ayni zamanda mübayaasmdaki 
fiatlar ne şekildedir? bu hususta rakam üzerine 
müstenit izahat vermelerini rica ederim. 

Bir de yine îstanbuldaki rivayetlere nazaran 
bir kömür meselesi 'hadis olmuştur. Yani teseh 
lüm ettikleri kömürlerden .100 ton kadarının am
bardan noksan çıktığı söylenmektedir. Bunun 
faillerinin mahkemeye verildiği de söyleniyor. Bu
nu da lütfen izah buyursunlar. 

îstanbulda müntehiplerimle temasımda kendi
lerinin iki şikâyetine muttali oldum. Bunlardan 
birisi halen memlekette ve hatta cihanda her. şe
yin düştüğü ve bu meyanda vesaiti nakliye fiat-
larmın da düştüğü halde sevahili mütecaviredeki 
nakliye fiatlarının yine eski halinde kalmasıdır. 
Halkın tediye kabiliyetinin noksanlığı bu halde 
devam edip dururken bu müessesenin ticaret zih-
niyetile hareket edip ve fiatlar üzerinde her han
gi bir tadilât yapmak zaruretini makamı aidi şim-

, diye kadar nazarı dikkate aldı mı"? 
İkinci şikâyetleri; Refik Şevket Beyefendinin 

buyurdukları gibi, bu müessese oldukça, eski mal
lara çok rağbet ediyor. Yeni mubayaa ettikleri 
vapurların mühim bir kısmı, Avrupada hayatını 
ikmal etmiş, istimalden sakıt olmuş, içerisine insan 
değil,' hayvan bile giremiyecek bir hale gelen va
purları satın almıştır. Hatta bunlar içerisinden bi
risi de Büyükada vapurudur. Bendeniz bu va
pura bindiğim zaman çok heyecan duyuyorum. Ma-
kinalannın yataklarının yanmaması için Büyük 
mikyasta su doldurduklarını--ve iki günde bir ta
mirhaneye sevkedilerek tamir edilmekte olduğunu 
her zaman işidiyor ve görüyoruz. 

İstanbul gibi mühim bir yerde her gün iki üç 
tün kişiyi taşıyan bir vapuru işletmek mesuliye-1 

I tini üzerine alan bir müesseseye çok hayret .ediyo
rum, maazallah günün birinde her hangi bir hâ
dise karşısında bu vapurları işleten bu müessesenin. 
bu kadar ağır bir mesuliyetin altından nasıl kal-, 
kaçağını tahayyül edemiyorum. Bu hususta lütfen 
izahat vermelerini çok rica ederim. 

Sonra tatil zamanında muhterem, arkadaşla
rımla Silivriye gitmiştim. Silivride halk bize gel
di. Dedi ki ; eskiden bu iskeleye 3-5 vapur iş
lerdi. Aşağı, yukarı bu iskele bir ihracat iskelesi 
idi. Son zamanlarda Seyrisefain buraya vapur 
uğratmadı. Kış dolayısile bazen Istanbuldan mü
nakalemiz kesiliyor. Buraya bir vapur işlemesi
nin temini hem halka teshilât noktai nazarından,. 
Istanbula irtibat noktai nazarından hem de şi
mendifer navlunlarının yüksek olması dolayısile^ 
fiat noktasından faideli olacaktır. Eğer buraya 
bir vapur işletilirse idare de müstefit olacaktır. 
Bendeniz muhterem arkadaşım Ziyaettin Beye» 
fendile Seyri»sefain idaresine gittim ve her halde 
işi anlattığımıza kani olmuştum. Gerçi bazı ikti
sadî düşünceler de arzettik. Bilmem her hangi 
bi-r noktai nazardan bunu kabul buyurmadılaıv 
Bir kaç, defa idareye gidip gelmemiz neticesi ora
ya vapur, işlediğini duyduk. Bu gün haber alıyo
ruz ki vapurun işlemesi menedilmiş ve seferlere 
nihayet verilmiştir. Bendeniz zannediyorum ki 
Tekirdağma, Karabiğaya giden her hangi bir va
puru oraya uğratmak suretile hem halkın ihtiya-
catını tatmin hem de kendilerine menafi temin 
etmiş olurlar. Çünkü, fazladan kömür sarfiyatı 
olmıyacaktır. Halk ta memnun olmuş olur. Bu, 
husus hakkında, niçin bu nakliyatın geri durdu
rulduğu hakkında izahat vermelerini rica ederim.. 

İbrahim Alâettin B. (Sinop) — Bendenizin de
niz işlerile iştigalim yoktur. Bu hususta ihtisasım 
bulunmadığı için söyliyeceğim mesele Seyrisefa-
inin umumî vczaifinden iki noktaya temas edecek
tir. Bu da müşahedeye ve müşahededen alınmış 
tahassüse, intibaa müstenittir. Birinci nokta şu
dur; malûmu âliniz bizim sahillerimizde Seyrise
fain hakkı millî şirketlere veya Devlet müessesesi 
olan Seyrisefain idaresine hasredilmeden evvel 
burada Nemse, İtalyan, Yunan ve Rus ve saire 
vapurları işlerlerdi. Bunların halka, bilhassa pa
rası az olan halka karşı yaptıkları bir tarzı mu
amele, vardı. Seyrisefain muhtelif iskelelerde - ar
kadaşlarımın hepsi de müşahede etmişlerdir - ay-
nile o ecnebi vapurların takip ettiği sistemi, faz
la ticarî - fakat asıl ticaret fikrine müstenit midir 
bilmem, fakat her halde millî hislerden uzak olan -
o sistemi takip etmektedir. Halka kıymet verme
mektedir. Bendeniz bu noktayı kemali ehemmi
yetle arzetmek isterim. Biraz uzakça seferlere-
iştirak etmiş olan. arkadaşlarımın tahtı müşahede-
sindedir. Halk için üçüncü sınıf yolcular için 
bizim vapurlarımızda maalesef bir mevkii mahsus. 
yoktur. Gerçi Seyrisefain diğer millî şirketlerle 
rekabet etmek için gayet ucuz nakliyatta bulun-

I duğunu ilân eder. Fakat zannederim ki asıl ma-
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rifet koyun pahasına insan nakletmekte değil, 
belki nakledilen insanlara, nıillettaşlara, vatan
daşlara insan muamelesi yapmaktadır. Hepimiz 
görürüz, koyunların arasında, eşya denklerin
den daha kıymetsiz bir halde nakledilirler. Ken
dilerinin ayrı yer eri yoktur. Zannederim ki 
Seyrisefainin; demindenberi bir kısım arkadaşla
rımın bahsettikleri gibi, halkın gayet fakir taba
kalarını biraz daha insanca, onların sıhhatlerini 
koruyacak vesaitle nakletmek imkânını bulur. 
Ecnebi vapurları bizim sahillerimizde halkımıza 
karşı hiç bir vazifei milliye ile mukayyet değil
dirler. Binanealeyh onları koyun sürüsü gibi 
naklederlerdi ve biz o zaman millî varlığımızı 
müdrik olmadığımız için onlara bunu ihtar ede
mezdik. Fakat Seyrisefainin bu usule devam et
mesi çok şayanı teessürdür. O ecnebi vapurları 
kendi memleketlerinde güverte yolcuları için bir 
mevki ayırırlar. Onlarda yataklar olmasa bile 
hiç olmazsa yolcunun kendi yatağını, battaniye
sini sereceği bir yer vardır. Onların hayvanlar
dan ayrı ve tabiatın, kışın şedaidinden masun,' 
bir yerleri vardır. Seyrisefain bunu pekâlâ ya
pabilir. Bunu idareden öğrenmek isterim. Aca
ba teşebbüs edilmiş midir"? Bunu yapmak imkânı 
yok mudur? Bunu yapmak neye mütevakkıftır? 
Ikııuı öğrenmek isterim. Aı-zetmek istediğim bi
rinci nokta budur. Yani^ şu iktisadî buhran za
manında fakir halkın biraz daha insanî surette 
taşınması imkânı yok mudur? 

İkinci: Bendeniz Seyrisefainin muhtelif iske
lelere sevkettiği vapurların tevziinde nasıl bir ih
tisas veya fennî vukufa istinat ettiğini öğrenmek 
isterim. Bittabi bunda isabet olup olmadığını 
bilmem. Yalnız mensup olduğum dairei intiha-
biyem olan Sinoba seyrisefer eden vapurlardan 
beİLsedeceğim. Sinoba, haftada bir defa vapur 
uğrar. Halkın ve belediyenin iddiasına göre; son 
zamanlarda buhran dolayısile duçarı tezelzül olan 
ticarî vaziyetini Seyrisefain vapurlarının isabetsiz 
seferleri büsbütün öldürmüştür. Seyrisefain ida
resi millî bir müessesedir. Onun için yalnız bu 
günkü ticarî vaziyeti değil, yarınki inkişafı da 
nazarı itibara alması lâzımdır. Bir şehrin hayatı 
ticariyesini büsbütün faaliyetten düşürecek ih
malde bulunmak doğru mudur? Oraya haftada 
bir defa vapur geliyor. O da gece yarısından 
sonra. Bunun muamelâtı ticariyeye ve halkın ha
yatına ne kadar müşkülât iras ettiğini tasavvur 
etmek mümkündür. Bir de ne, ayni vilâyetin 
mülhakatından olan Ayancığa giden vapurlar 
Sinoba ve ne de Sinoptan giden vapurlar Ayancı
ğa uğruyor. Halbuki Sinobun Ayancıkla yalnız mu
amelâtı ticariye itibarile değil, ayni zamanda ha
yatı resmiyesi itibarile de sıla bir surette irtibatı 
vardır. 
yaz, kış Sinoptan Ayancığa gitmek istiyenler mo-
törleî-le gider, yahut geçen sene bir müfettişin ol
duğu gibi karadan kolunu, bacağını kırarak gider. 

Seyrisefain idaresi bunların irtibatını düşün

mez mi? Bunlar hakkında katı malûmatım olmadı
ğı için katı olarak arzı malûmat etmiyorum. Belki 
bu gibi dairei intihabiy esini alâkadar eden bir çok 
arkadaşlarım vardır. Binaenaleyh Seyrisefain. 
idaresinden inkişaf noktai nazarından hayati bir 
vazife addetmesini rica ve temenni ederim. 

Sırrı B. ( Koca-eli ) — Bu lâyihanın isticalle 
Meclisi Âliye sevkedilmesindeki sebebi Bütçe en
cümeni Reisi Beyefendinin lisanlarından öğrendik. 
Sene bitmiş, muamelenin durdurulmasına imkân 
görülmemiş olduğundan böyle muvakkat bir bütçe 
ile ( Muvakkat değil bir senelik sesleri ) huzuru
nuza gelmektense bu şekilde şevkettik diyorlar. 
Doğrudur, fakat Seyrisefain idaresinin muamelâtı 
dürüst ve biran bile sekteye uğratılması' doğru 
olmıyan bir idare ise doğrudur. Fakat alacaklıla
rına, işçilerine iki üç aydır parasını vermiyen bir 
idare için bu cevap yerinde değildir. İdarenin 
(3 09CfO00) lira borcu olduğunu buyurdular. Faiz 
olarak gördüğüm tahsisat, (403 795) liradır. 

Ahmet İhsan B. (Ordu) — Bu; faiz ile resul -
maldır. 

S i m B. (Devamla) — Resülmal de itfa mı edi
liyor sözleri resülmal i de ifham eder mi? bilmem. 
Ancak söyledikleri sözlere göre ,(390 000) liranın 
senevî (403) bin lira faizi olamaz. 

Kömürün kaça mubayaa edildiği zeminindeki" 
sualime, yalnız Devlet demiryolları idaresinin 
verdiği paradan noksan olduğunu ifade ile iktifa 
ettiler. Zannederim ki bu da gayrikâfidir. Çün
kü kömürü Zonguldakta tesellüm ettiğine göre ta
bi at il e daha ucuz olacaktır. Fakat bu kömürü na
kil için mııhassas vapurun da bir randmanı, bir 
masrafı, bir ücreti olacaktır. Acaba bu zammı yap
tıkları halde dahi yine yaptıkları masraf /Dev
let demiryolları idaresininkinden noksan mı tutu
yor? Rakam beyan buyurma diki arı için ben hâ
lâ şüpheden kendimi kurtaramadım. 

„ Deniz nakliyatı için muamelâtı tadil ve tan
zim edici bir kanunun teklif edildiğinden; İkti
sat vekili Beyefendinin ifadelerine atfen muh
terem encümen bizi haberdar ediyor. Diyor ki:: 
bu kanun esaslı ıslahat ve tadilâtı ihtiva edecektir. 
Biz bu ıslahat ve tadilât kelimesinden istihdaf ecli-

jlen mananın ne olduğunu - biz demiyeyim ben -
anlıyamıyorum. Acaba ıslahat ve tadilât demek
le bu kelimeleri şimdiki kamuslarda gördüğümüz. 
mana ile mi kastediyorlar, yoksa bütün millî t i
careti kökünden sökmeği ifade suretile mi telâkki 
buyuruyorlar? Bunu ancak, bu kanun geldiği 
zaman anlıyacağız. Şu kadar ki esaslı ıslahat ve' 
tadilât kelimesinin manasını bizim bildiğimiz şe
kil ve mefhumda bir kanun getirmek için verdik
leri bu sözü senet ittihaz ediyoruz. Elimizde tut
makta olduğumuz Seyrisefain bütçesinin tetkikına 
başlarken şüphe yok ki azamî dikkat ve azamî 
ehemmiyet hislerile mücehhez olmalıyız , çünkü 
bu kayitler ve şartlar altında millet namına mü
vekkillerimiz nâmına, bu idarenin leh ve aley
hinde vereceğimiz rey bizim vekâlet sıfatımızı ve-
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^salâhiyetimizi ne derece sadıkane ifa ettiğimize 
miyar addedilecektir. Ben Meclisi âlinin bu hu
susta her halde gayet ince bir nazarla meseleyi 
tetkik ederek hükmü katisini vereceğine emni
yet ederim. Her hangi bir idare bütçesile Mec
lisi âlinin huzuruna geldiği zaman o bütçenin mü-
tevazin veya gayrimütevazin olduğunu nazarı 
itibara alarak her iki ihtimale ve her iki şıkka 
göre mutlaka esbabı mucibeye müsteniden beyanı 
mütalea etmesi lâzımdır. Bu ilmî bir şekildir ki 
buna bütçe lisanında bünyenin takviye ve inkişa
fı esbabının irae ve taharri denir ki bunu tetkik 
ve mukayeseden maihrum bir bütçeye ıstılah ma-
nasile bütçe denemez, işte elimizdeki Seyrisefain 
bütçesi tamamen ve kamilen bu manayı ilmiden 
mahrumdur. Bence Seyrisefain idaresi bu mahi
yette bir büçte ile huzuru âlinize gelmemeli idi. 

Ben diyorum ki eğer Seyrisefain idaresi bu ma
hiyette kendisinin bütçe dediği bir cetvelle huzu
runuza geleceğine iflâs ve tasfiyesini istemiş olsay
dı daha halisane, daha açık kalple ve daha huzuru 

edilmiş olmaması, yani yolun mebdeinden, Odesa-
dan başlanmaması, bundan beklenen faideyi verme
mektedir. Ben geçen sene bu vakayı söylediğim za
man Vekil Mustafa Şeref Beyefendi Rus
ların rejiminin buna müsait olmamasını se
bep göstererek adetâ Seyrisefain vapurlarının Ode-
saya gitmemesine bir mazeret zemini göstermişlerdi. 

Halbuki yine bizim millî vapurlarımızdan bir 
kaç. tanesi, İtalyan vapurları, Yunan vapurları ka
file halinde Rus limanlarını ziyaret etmekte ve 
oralarla diğer Avrupa limanlan arasmda müna
kalât yapmaktadırlar. Onun için Rus rejiminin 
ecnebi bir vapurun kendi limanlarına uğramasına 
müsait olmadığı zeminindeki noktai nazar, diğer 
bayrak altında seyrüsefer eden vapurların uğrama-
larile hükümden düşer zannederim. Seyrisefain 
idaresi, yine geçen sene söylediğim gibi, kendi
sinden intizar edildiği veçhile ufak iskeleleri millî 
şirketlere • bırakarak memleketi hariç iskelelere 
bağlamak çaresine tevessül etmiş olmadığından 
en büyük ve esaslı vazifesini de ihmal etmiştir. 

vicdanla karşınızda ahzı mevki ederdi. Çünkü bunu i E 8 ' e r Seyrisefain idaresi bir fikri ticaretle hare-
tabiî esbabı mucibeye istinat ettirdiği zaman içi
mizden. hiç birimiz buna hayır demezdik. Seyrisefa
in idaresinin senelerden beri inhitat ve indirasa 
doğru gitmekte olduğunu aynelyakin görmekte
yiz, dııjanaktayız, kanaat getirmekteyiz. 

Hakkı Tank B. ( G-iresun ) — Görmekteyim, 
etmekteyim. 

Sırrı B. (Devamla) — 14 milyon Türkc ilân 
ederim ki bu sözüme Hakkı Tank Beyefendi mua
rızdırlar. 

Fakat, bu inhitat ve indirasa sebep olan saik 
nedir acaba? Artık vur abalıya kabilinden bunu 
da buhrana mı atfedeceğiz, idarenin dediği gibi. 
Halbuki görüyoruz ki, bereket versin, çok şükür, 
benden evvel söz söyliyen arkadaşlar bunun buh
ranla alâkadar olmadığını, binefsihi idaresizlik 
yüzünden olduğunu işaret ettiler. Zannederim ki 
Hakkı Tarık jB-eyefendi bu noktaya olsun itiraz 
buyurmazlar. Öyle zannediyorum ki millet bu hu
susta hükmü katisini vermiştir. Büyük jüri heyeti, 
bütün millet, Seyrisefain idaresinin idaresizlik, 
vukufsuzluk ve ihtisassızlık yüzünden bu derekeye 
sukut ettiğini görmüştür ve söylemektedir. Bu jü
ri heyetinin bu hükmü karşısında büyük mahkeme
nin yani Meclisi Âlinin vereceği yalnız bir karar 
vardır, o da bu idareyi bu derekeye indirenlerin 
taJıkikile meydana çıkarılması ve ıslahı çarelerini 
aramasıdır. 

Seyrisefain idaresi kendisine verilen müsaadelerle 
kendisinden beklenen bir çok hidematı yerine getir
mesi iktiza ederdi, halbuki bunları katiyen yapma
mıştır. Ben, idarenin münhasıran aleyhinde delil 
aramak mevkiinde, kalmamak için, iyi gördüğüm 
noktaları da söylemek isterim. Nasılki geçen sene 
de söylemiştim, o da Mısır sevrüseferini tesise ve 
Yalovanın ihyasına çalışmasıdır. Ancak Mısır se
ferinin daha seyrüsefer icâplarına göre tanzim 

ket etmiş olsaydı, biraz Yunanlılardan ibret ala
rak şilepçiliğe ehemmiyet verir ve bu gün Rus 
masnuat ve mamulâtını kafile halinde Avrupaya, 
şuraya, buraya nakleden gemilerin gördüğü hiz
metin bir kısmını olsun kendisi yapar ve memlekete 
faide temin ederdi. 

Arkadaşlar, iyi biliniz ki Yunan bütçesinin 
muvazenesini temin eden menabii varidattan birisi
de, Yunan şileplerinin Rus limanlarından başka 
limanlara emtia nakil bedelidir. Geçen sene iyi 
hizmetleri arasında saydığım ve şimdi de tekrar 
ettiğim Yalovanın ihyası meselesini ben zannede
rim ki, Seyrisefain idaresi munzam bir vazife ola
rak, bir külfet olarak üzerine almıştır. Hayır 
belki bu vazifenin ifasını, teşekkülü tarihinden iti-
baraen düşünmesi iktiza ederdi. Yunanistana son 
seferimde gördüm ki oralarda böyle âsari atikadan 
olan yerlerde bir takını yüksek ve esbabı istira
hatı cami oteller, mebanii saire inşa etmek, şimen
difer idaresinin, Seyrisefain idaresinin esaslı dü
şüncelerini teşkil ediyor. Oralarda kaplıcalar ya
pıyorlar, oteller tesis ediyorlar, misafir celbedi
yorlar ve bu suretle hem memlekete hariçten para 
girmesini temin ediyorlar hem de kendilerine bir 
membai varidat ihzar ediyor ve bununla millî ve 
vatanî bir hizmet te yapmış oluyorlar. Onun için 
bendeniz Yalovanın ihyası hususunda yapılmış olan 
bu hizmeti teahhür etmiş bir vazife olarak gör
mekteyim. 

Yalnız Seyrisefain idaresi bir meselede cidden 
büyük bir azim göstermiştir, bunu inkâr edemem. 
O da kendisine rakip telâkki ettiği millî müessese
lerin imhası neye mütevakkıfsa onu yapmak. Sey
risefain idaresi Devlet hazinesine müstenit kuv-
vetile kendisine rakip gördüğü millî müesseseleri 
imhaya çalışmıştır. Halbuki ticarette, rekabette 
aslolan başka şartlardır. Onlarla iktisadiyatın 
ieabatma riayet ederek rekabet etmiş olsa hiç 
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"kimsenin diyeceği yoktur. Devlet Hazinesine gü
cenerek Devlet kuvvetile halkı menfaatten mah-
Tum etmek istemiştir ve etmiştir. Çok defa on
lar la itilâf etmek istemiştir. Hakikaten hem on
lar ve hem Seyrisefain bundan mutazarrır olmakta 
idi. Her iki tarafa ait ve her ikisinin de muhas-
salası vatana raci olan bu zararın izalesi çaresini 
düşünelim dediler. Fakat Seyrisef ain idaresi yalnız 

;ben, ben hazretleri bu meselede hakemim, ben söyli-
yeceğim, ben talimatnameyi yapacağım ve siz buna 
ittiba edeceksiniz dedi. Mukabilindeki millî mü
esseseler ise, hayır efendim bunu ne sen ve ne biz 
yapacak değiliz. Liman şirketinin, Haliç şirketi
nin, Şirketi hayriyenin tarifelerini yapan bir ko
misyon vardır ve bu da deniz ticareti işleri müdüri
yetinin tahtı riyasetindedir. îtilâfnameyi bu ko
misyon yapsın ve hepimiz buna bilâkaydüşart tâ
bi olalım dediler. Halbuki Seyrisef ain idaresi efen
dinin bu, işine gelmedi ve yalnız kendi tarafından 
.yapılmasını ve diğerlerinin buna ittiba etmesini 
istiyordu. Netice itiibarile millî vapurcularm pek 
makul olan bu teklifleri Seyrisef ain idaresi tara
fından kabul edilmemiş ve itilâf ta yapılmamıştır. 
Bunları sukut ettirmek için rekabet edeceğim diye 
kendisi de bu dereceye düşmüştür. Halbuki Sey
risefain idaresi bir çok muafiyetlere mazhardır. Me
selâ kazanç vergisi vermez, diğer-rüsumu yarı ya
rıya verir. Bomorkörlük imtiyazı kendilerine ait
t i r . Bir taraftan ziyan etse diğer tavaftan bu gibi 
menabiden gelecek varidat bunu telâfi edebilir. Di-
.ğer millî vapurcular bu gibi haklardan mahrum ol
dukları halde şayi zatî ile çalışan bu mü
esseseler Seyrisefainin bu kadar resmî kuv
vetlerle mücehhez olmasına rağmen onu ka
bili rekabet görmüşlerdir ve Devlet kesesine vergi 
verdiğimiz halde onunla rekabet ettik ve karşımız
da Devlet kesesine ve imtiyazlara istinat ettiği 
halde bu hale girdi buyurunuz diyorlar (Cena
ze namazına sesleri, handeler). Seyrisef ain idaresi 
•diğer bir cihetten hakikî hissi millî ile, hissi va-
tanperverile telifi gayrikabil olan bir harekette bu
lunmuştur. 

Bunu, tenkit için değil, teessürüme mağlûp oldu
ğum için söylüyorum. Gerçi varidat temin etmiyen 
iskelelerden seferi kesmiştir. Bir kere bu, gayri-
iktısadidir. Çünkü bir idare her seferi kendisine 
getireceği varidatla ölçmez, umum varidatını na
zarı dikkate alarak seferlerini ona göre yapar. 

Ahmet îhsan B. (Ordu) — İktisadidir fakat 
gayrisiyasidir. 

Sırrı B. (Devamla) — Bu noktada bütün his
leri bertaraf etmektedir. Meselâ memleketimizin 
kapısında olan Çanakkalenin önünde bulunan iki 
-adaya İmroz ve Bozcaadaya da vapur işletmemekte
dir. Bu iki ada her zaman canımızı almak için 

..mevcudiyetimize nihayet vermek için toplanan 
bir komisyonun verdiği kararla terkedilmiş
t i r (Lozanda mı sesleri). Her halde Lozanda de-
rğil, (Sevr) dedir. İtalyanlar günlerce aşırı, mil-

I lerce uzak yerlerden daha dün kendilerine hiç mü
nasebeti olmıyarak ellerine geçirdikleri iki adaya 
vapur işletiyorlar. Yine bir maksadı mahsusu si
yasî ile Rodosa kadar vapur işletmiye lüzum his
sediyorlar ve yapıyorlar. 

Yunanlılar Midilliye, Sakıza vapur işletiyor
lar, niçindir?... Onların gözlerinin önünde bayra
ğını sallandırmak ve onların hissiyatını ana va
tana merbut bulundurmaktır. Biz ise pek kıymetli 
olarak elimize düşen bu ikicik adaya Seyrisefain 
idaresi tarafından esasen yapılmakta olan sefer ker 
silmek suretile adeta Lü'kata gibi, köşe başında 
bırakılıyor 1 Bu iki adanın sebep olacağı masraf 
ne olabilirdi? Acaba idare oraya gidecek vapurun 

I seyrüseferinden edeceği zararı, diğer menabiden 
! edeceği faidelerle temin etmiş olsaydı ve burada 
da efendiler, yaptığım seyrüseferlerde menfaat ala
madım, " fakat böyle bir zarar karşısında şu ve şu 
hisse tebean seyrüseferimi kesemezdim deseydi bu
rada Heyeti Cclilenin duyacağı takdir mi olurdu, 
ret mi olurdu? 

Mütalea kabilinden başka söyliyecek sözüm yok
tur. Dediğim gibi bu hususta yani Seyrisefain 
idaresinin mahiyeti hakkında vereceğimiz rey bi
zim millete karşı sadıkane hizmet yolundaki ettiği
miz yeminin bir tezahürü olacaktır. 

İsmail Kemal B. (Çorum) — Efendim, Yalova 
meselesi mevzubahs olsaydı bir şey söylemiyeeek-
tim. Yalova hakkında bazı maruzatta bulunma
ğı vecibe addettim. 

Bendeniz romatizmadan çok muztarip idim 
(Vatı, vah sesleri). Arkadaşlar tedaviye git dediler. 
Viyanayı tavsiye ettiler. Burada fikrimi çelen 
nokta şu oldu ki Viyana doktorları kendi menfa
atlerine bakmaksızın işi mütehassısına tevdi eder
lermiş. Mütehassıs bir profesöre gittim. Dedi ki 
(Baden) e git, orada bir ayda tekmil rahatsızlığı
nız bertaraf olur. Gittim, üç hafta durdum. Fa
kat hiç bir eseri şifa göremedim. Tekrar profe
söre geldim, dedim ki bir ay zarfında geçer dedi
ğiniz hastalık üç haftada hiç. bir şifa alâmeti gös
termedi. Cevabında; romatizma mütehassısı bu
lunduğunu onunla konsültasyon yapılması icap et
tiğini söyledi. Sordum, siz nesiniz dedim. Ben mi
de, bağırsak mütehassısıyım dedi. 

Muayene ettiler, bir ay daha kalacaksın de
diler, kaldım. Hiç bir eseri şifa görmeden meyu-
sen geldim. Biliyorsunuz ki yürüyemiyordum. 
Geldikten sonra Yalovaya gittim. Orada az za
man içinde hastalığım iyi oldu. Efendiler, Ya
lovaya ne kadar masraf edilse azdır. Avrupada 
3, 4 bin lira sarfettim, bir faide görmedim. Hiç. 
olmazsa bu para memlekette kalsaydı daha iyi 
olurdu. Onun için Yalova hakkındaki teşekkür
lerimi huzuru âlinizde arzetmeyi bir vecibei vicda
niye biliyorum. 

Bir de Sırrı Beyefendi dediler ki bu idare iflâs 
etmiştir. Binaenaleyh iflâs vaziyetile buraya gel
sin. Halbuki bu müessese bir Hükümet müessese
sidir. Hükümet müessesesi hiç. bir zaman iflâs 
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«etmez. Onun için noktai nazarını tashih etmele
rini rica ederim. 

Ahmet İhsan B. ( Ordu ) — Beyefendiler, ben 
bir yalı çocuğuyum. Gemi ile, bayrakla çocuk-
luğumdanberi çok alâkadar olurum. •Küçükken 
Loit vaporları geçtikçe alı benim vapurum diye 
yüreğim yanardı. O zamanın adamları, ıirenk-
ler bizim denizlerimize sahiptir. Onlarla rekabet 
edemeyiz derlerdi. O vakit ki idare - ki ta Mitat 
Paşanın ilk sadareti zamanında tesis edilmişti -
Ummanı bahrî diye yapılan bir müessesenin - ki 
Mitat Başa onun babası idi - ilk vapurunun da adı 
Babildi (Handeler). Bu elemlerle yaşarken Lozan 
konferansında matbuat münlesipleri arasında bü
tün müzakeratta bulundum. Kabotaj meselesi ko
nuşulurken münşerîlı oldum. Kabotaj hakkını 
firenklerden aldık. Onlar yapamazsınız dedikçe 
İsmet Başa ve arkadaşları son derece müdafaa et
tiler ve yapabiliriz dediler ve bu hakkı bir mehille 
aldık. Bununla beraber römorkajı da aldık 

Eu çok zevkle beklediğim şoy bayrağımızı İçen
di sularımızda kendi adamlarımızın gezdirmesi ve 
ecnebi sularında görünmesi idi. Onun için Seyrise-
i'aiıı ortaya geldiği zaman (,'ümhuriyet.in banileri 
olan büyüklerimiz ve bu Meclisi Âli elinden gelen 
her şeyi yaptı. Çünkü uzak denizlere işliyen va
purlar - istitraden arzedeVim berideniz' o*n sene ka
dar Ali ticaret mektebinde iktisadî coğrafya dersi 
vermiştim. Denizcilik ticaretile meşgul oldum - an
laşılmıştır ki kargobotiar rekabetten korkmaz. 
Çünkü vapur doldukça muayyen günü dolmadan 
kalkar gider. Her gün muayyen posta kaldıranlara 
mutlaka mensup olduğu Devletin prim vermesi lâ
zımdır. Onu da Heyeti âliye düşünmüş, istanbul un 
Haydarpaşa gibi şu buhranlı zamanında 900 bin lira 
irat temin öden bir varidatını buna terketmişlir. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Belediyenin hakkı. 
Ahmet İhsan B. (Devamla) — Belediyenin ola

bilir. Eyiki belediyede kalmamış. Onu da başka 
türlü yerlerdi. Sonra efendim, römorkajr almış
tır, o da bir primdir. Havuzları verdiler, o da bir 
primdir. Hazır binaları buldular. Tophane rıhtımı 
verildi - ki orası evvelce yalnız ecnebi sefinelerine 
mahsustu - bu da bir primdir. İstanbulun en mü
him bir iskelesidir ve nihayet istikraz hakkını ver
diler. Bunlardan hepsi olduktan sonra yine muhte
lif mülhak bütçelerin müzakeresinde geldiğimiz 
yere geldim. Sermayenin tebahhuru. Ticaret fik
rinin hâkim olmamasından çıkan neticeler. Va
kıa tebahhur, buhar bunun içindedir am
ma bu, yalnız tebahhurla kalmamıştır. Büyük 
bir borç bırakmıştır. Gelecek sene için de bir bu
çuk nıilyon lira isteniyor. Uzak hatlara prim verilme
si lâzımdır. Onu da Meclisi Âli düşünüyor. Şu kür
sünün üz-erinde arkadaşlarımız saydılar, ben vakıa 
çoktan beri bu vapurlarla seyahat etmedim. 

Yalnız bir defa Ege vapurile Başa ile beraber 
geçen sene Atinaya, Tiryesteye gitmiştik. O zaman 
bu vapur çok muntazamdı. Yalnız Haydarpaşa ile 

, İstaubul arasında işliyen vapur çok harap bir ha l -
I dedir, bunu görüvoruz. Esiri vapurlardan da cok za-
ırar ediyor. Meselede ticarî zihniyet olmadığı için 
kendilerine verilen sermaye de bu suretle kaybo
lup gidiyor. Bu bütçeyi biz çıkaracağız. Beki, hu 
çıktıktan sonra ertesi gün bu bir buçuk milyon 
açığı kim verecek 1. 

Karşılık konmadan bu borçların ödenmesinden 
geçtik. Faizleri bile bankalara verilemiyecek ve 
bütün İstanbul, Galata Beyoğlunda her kes Seyri-
sefain batakçıdır, paramızı kaybetmiştir, diye ağ-
hyacaktır. Öeyrisefain hususî bir müessese, değil. 
Devletin bir cüzüdür. Bir buçuk yıldan beri birik
miş olan bir buçuk milyon uranın sahibi 3 - 5 kişi. 
değil 300 - 500 kişi^ve ait bir meseledir. Bir çok es
babı maaşın, esbabı matlubun imi aş ve matlupları 
tedahülde kalmıştır. Bütçeyi çıkarmakla beraber-
İktisat vekili Beyin ne yapmak istediklerini anla
mak istiyorum. Yeni bir kanun çıkacakmış. Bu ka
nun Avrupalıların bir tabiri vardır. Baket majik 
denilen bir sihirbaz değneği-varmış. Bu değnek 
şali andıkça masraf kendi kendine kapanırın iş. Ge
lecek kanun da bu kabilden olmasın. Bunu dört 
gözle bekliyorum. Acaba o kanun bu açığı kapa
yacak mı? Bunu Vekil. Deden anlamak istiyorum.. 

Rasıh B. (Antalya) — .Muhterem arkadaşlar.. 
gerek Karadeniz ve gerc-k Akdenizde kış ve yaz. 
seyrüsefer vaziyeti bize her halde Devlet elinde bir 
seyrüsefer idaresinin bulunmasını ve bunun mun
tazam idare edilmesini emretmektedir. 

Arkadaşlar, malûmu âlinizdir ki bizde deniz 
ticareti ancak siyasî ve iktisadî istiklâlimizi elde 
ettikten sonra başladı. İşe yeni girdiğimiz için da
ha henüz hem Akdeniz hem Karadeniz ticareti bah
riyemizde ihtiyaeatmıızı temin edecek millî şirket
lerin, fertlerin elinde muntazam vapur]armuz yok.. 
Belki 30 sene. 40 sene 50 sene sonra millî serveti
miz, denizciliğimiz artar, fertlerin millî şirketlerin 
meydana getirecekleri vapurlar bu hatları idare-
eder. Fakat bu gün her halde huzuru âlinizde, be
yanatta bulunurken şuna kanaiim ki bilhassa Ak
deniz seferlerini ancak Devletin elinde bir idare-
temin eder. Çünkü şu 10 - 12 sene zarfındaki tec
rübemiz bilhassa kışın millî vapurlarrmızm seferle
rini katetmesi bize gösteriyor ki Akdenizde sefer 
çok müşküldür. İzmirden başka liman olmadığın
dan kışın Akdenize millî şirketler çok az sefer ya
pıyorlar. Yalnız Devlete ait olan vapurlar çıkabili
yor (Ya Karadeniz sesleri ) . Kara deniz i o kadar-
bilmiyorum. 

Aİi B. ( Rize ) — Orasını da Haindi Bev söy
ler. 

Rasıh B. (Devamla) — Ben o havaliyi görme
diğim için limanı olup olmadığını bilmiyorum. Fa
kat Akdenizde İzmirden başka, liman yoktur. Bazı t a 
biî limanlar varsa da ve kışın vapurlar fırtınaya 
tutuldukları zaman hiç. olmazsa oraya iltica etmek 
imkânı mevcutsa, da fenerleri olmadığı için 12, 13,. 
15 saat deniz-e açılıp mütemadiyen denizde dolaş
tıktan ve ortalık ağardıktan sonra o tabiî'liman--
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l a r a girebiliyor!.. . 
iar kışın bu tehlikeleri göze alarak muntazam sey 
rüsefer yapamıyorlar. Yalnız Seyrisefain postaları 
Devlet elinde olduğu iein zaruri olarak bunu yapı-

.yorlar. Hatta bu seyrüseferlerde Devlet idaresinde 
olan vapurların bilhassa şimdi arzettiğim nokta
dan, limansızlık yüzünden kışın çektikleri müşkü
lâtı bir iki defa İktisat vekili arkadaşımıza da ar-
jzettim've zannederim ki bazı tabiî limanlara fener 
koymak suretile teşebbüs aldılr. Bu; seyrüseferin 
înkitaına sebep olduğu gibi masrafın da fazlalaşma
sına sebep oluyor. 

10-15 saat denizde beyhude kömür yakmak 
mecburiyetinde, kalıyor. Fener olsa vapurlar o 
sarardan kurtulacaklar. Onun için sözüme geli
yorum arkadaşlar, Seyrisefain idaresini tanzim 
etmek memleketimizin vaziyeti icabı olarak bir 
•emri zaruridir. Bunu bu hale niçin getirdik1? 
İki seneye gelinciye kadar doğrusu mütemadiyen 
inkişaf ve terakki görüyorduk. Hem idarede in
tizam vardı, hem de vapurlarda. Bilhassa va
purlarda bu seneki vaziyet yoktu. Bu. anî ola
rak niçin oldu?. Bunu her halde İktisat vekâleti
miz çok esaslı olarak tetkik buyurmahdır. Sey
risefain bu memleket için zaruridir, lâzımdır. 
Fakat her halde idaresini tanzim etmek te emri 
zaruridir. Zararı böyle zara/ ettik diyerek kabul 
edemeyiz. Çünkü şimdi arkadaşlarımın da say
dığı gibi oldukça fazla imtivazları. primleri var
dır. 

Kabili hazım zararları doğrudan doğruya Dev
let tarafından yapılır bir vazife olduğu için belki 
prim olarak ta kabul edebiliriz. Fakat çok fazla 
.zararlar nazarı dikkatimizi biraz celbetmeğe baş
ladı. Zannederim ki idare biraz bozuldu. 
halde ehemmiyetli bir tetkik ister. İktisat 

o n n v o u r - ı d a B. M. Meclisinde mevzubahs o ması, bence 
' biraz soğuk oluyor arkadaşlar. Millî vapurcular 

bu millet efradından değil midir? Telsiz teçhı-
yatı voknius, vapurları çürükmüş. Her ıkısı de 
ellerindeki kanunlarla halledilebilir. Gayr-kanum 
rekabet vamlıvormus, onun da önüne geçebilirler. 
Çok rica ederim, bir an evvel bu memleket ısım 
halletsinler. Bendenize öyle geliyor ki, ne Ak
deniz ne de Karadeniz ve İskenderiye seferlerinde 
zarar edilmez arkadaşlar. Her halele idareye 
zâf geldi. İdareyi biraz daha kuvvetlendirmek 
lâzımdır. İktisat vekili Bey arkadaşımızdan bu 
hususta biraz daha azmile idarenin kuvvetlenmesi 
iein ne yapılması lâzım ise yapmalarını rica ederim. 
"" Akdeniz seferleri; arkadaşlar, memleketimi

zin en güzel sahalarının inkişafına yardım edecek 
bu seferlerin üzerinde her sene seyrisefain bütçesi 
mevzubahs oldukça beyanatta bulunuyorum, i a-
kat muntazam ve'muttarit bir şekil tcsbıt edilme
di. Her sene iki üç sekle girer. 

Masraf cok oluvor diye, masraftan kurtulmak 
iein değişiklikler oluvor. Bunu da göze almamız 
I l ımdır İd bu kadar uzun bir sahîlm inkişaf et
mesi iein her hakD Devlet bütçesinden, inkişaf 
tezahür cdineiye kadar, fedakârlık yapmak aru-
reti vardır. 

ûr iki vaka oldu. Nakliyat için An
ılmadılar dive gerek İktisat veka

letine ve -eıvk .bize tekraflar pMl Anladığımıza 
o-öre Antalvadan Seyrisefain idaresi yuk almıyor-

Her 
ve kâ-

CI ecen sene 
falyadan yük 

muş. Tüccarla ı 
dan birisi demiş 

•isef'ain idaresi memurların
la siz vaktile millî vapu ti ara > ük 

Jetimiz idare üzerinde hemen tetkika. başlasın. 
Biz Seyrisefainden vaz geçmeyiz dedikçe her ne 
-olursa olsun kabul ettiririz diye akıllarına geli
yorsa bunu istemeyiz. Her halde Seyrisefain ida
resinin ıslahını isteriz. Bu ıslah için ise ellerinde 
mühim miktarda imtiyaz da vardır, vesait, te 
vardır: Bunu yapabilirler. 

Millî şirketlerle olan rekabeti işi: Bunda da 
gene İktisat vekâleti Celiiesinin aflerine mağruren 
•arzediyorunı. Deniz ticareti işlerine bakan daire 
bununla meşgul olursa bu iş te düzelir. Ne Sey
risefain millî şirketleri imhaya gider, ne de mil
lî vapurcular çürük vapurlarile kendilerinin id
diası veçhile, obirisile rekabete çıkar. Vapur çü-
rükse niçin müsaade edilmiştir? Bu hususta hiç 
bir kanun yok mudur? Bunlara bihakkın yaptı
racak bir kanun yok mudur? Vardır arkadaşlar. 
"Bu hususta teşkilâtımız da vardır. Bu gibi ci
hetlere hariçteki teşkilâtımızla ve buradaki mer
kez santralında niçin bakılmasın? Çürük vapur
lar işlet iliyorsa bunlara bakacak teşkilâtımız var
dır, kanunlarımız vardır. Bunun halli, onlara 
-düşen bir vazifedir. Yoksa Seyrisefain idaresi-
jıin .millî vapurcularla rekabete girmesi Ve bunu 
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verdiniz, onun için simdi biz de sizin yokunuzu 
almıvacağız. Şubatta Antalyada idim. Bir bal
tada', üc vakava şahit oldum. Istanbula naklolu
nmak ipek kozaları varmış. Sahibi müdüriyeti u-
r.uımiveve gitmiş. Bu yükün vapura alınması için. 
emir almış. Övİe iken. yine almamışlar. Halbuki 
ambarlarda bos ver de varmış. Fakat. ıskele»erm 
birinde vük varmış, onu almak için gitmiş. İkinci 
V. üçüncü hafta vinç almamış. Sonra ben de ala
kadar oldum. Zorla verdik. Sonra anladım ki ko
zalar vapurda cok yer işgal ediyor diye nazlanır-
larmıs. İste bövle bazı manasızlıklar da başlamış
tır. 'İktisat vekili Bey arkadaşımızın bu noktaya 
da nazarı dikkatini celbederim. 

Sevrisefaini idare eden arkadaşlar, her halde 
bu Devletin bu külfeti ve yükü; sırf o sahillerin 
inkişafı ivin ihtivar ettiğini gözlerinin oııunde tu
tara!; hareket etmelidirler. Yani bu vapurlar on
ların değil, milletin malıdır. Binaenaleyh onla
rı milletin arzu ettiği sahillerin inkişafı ıçııı kullan
sınlar ve bu sebeple nakliyatı cok hassasiyetle ida
re etsinler. 

Seyrisefain lâzımdır. Fakat Seyrisefain lâzım
dır dive milletin elindeki malları da tasfiye etme
mek lâzımdır. Sevrisefainin yedilideki mallar ıs
lah olunmalıdır. Arkadaşlar, bendeniz bu ıslahm 
mümkün olduğu kanaatindeyim. 
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İktisat vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 

Arkadaşlarımızdan bir çoğunun burada izah ettik
leri veçhile Seyrisefain memleketin en mühim 
ve mesuliyctli yükünü üzerine almış bir idaredir. 
Millî iktisadın deniz münakalesi itibarile memle
ketteki bütün meesuliyeti doğrudan doğruya bu 
idareye aittir. Her memlekette ticaret filosunun 
o memleketin umum idaresile ve askerliği ile bü
yük münasebeti vardır. Bizde bu münasebetten 
doğan mesuliyet te tamamen Seyrisefaine tevdi 
edilmiştir. Bilhassa bizim gibi büyük bir yarım 
ada halinde olan memleketlerde deniz nakliyatının 
mesuliyeti daha ağırdır. Bunun için Seyrisefain 
idaresinin hem askerî, hem idarî ve hem iktisadî 
bütün mülâhazalarla bağlı olması tabiidir. Seyri
sefain vapur alırken, alelıtlak ben şu iskeleler ara
sında, şu vapurlarla seyrüsefer ederek şu parayı 
kazanabilirim diye bir mülâhazaya tâbi olamaz. 
Onun alacağı vapur, ticaret noktai nazarından 
belki hiç, gitmemesi lâzımgelirken sırf umumun 
menfaati cihetinden gitmesi icap eden en uzak nok
talar nazarı itibara alınarak satın alınacaktır. Ve
yahut onun icabında memleket askerî noktai naza
rından her hangi bir ihtiyacı karşılaması düşünüle
cektir. Binaenaleyh alelıtlak * deniz nakliyeciliği 
yapmak ve denizde sermaye işletmek üzere teşebbü
se girmiş her hangi bir müessesenin vaziyetile Scy-
risefainin vaziyetini mukayese ederken arzettiğim 
noktalardan tefrik etmek lâzımdır. Bu itibarla 
Seyrisefain muamelâtında şayet kazandığı ile 
masrafım idare edemiyorsa bu, kendisine verilen 
emirler ve verilen diğer mesuliyetlerle ölçülmek 
lâzımgelii'. Arkadaşlarımız beyanatta bulunur
ken çok güzel noktalar tebarüz ettirdiler. Alâ-
ettin Beyefendi arkadaşımız Sinoba bir defa gemi 
uğruyor, iki yapalım dediler. Ayancıkla Sinop 
arasında Seyrisefain işletmiyor dediler. Sırrı Be
yefendi, Boğaziç.inin karşısındaki iki adaya 
•her halde vapur uğratmak lâzımgeldiğinden bah
settiler. Bununla beraber Seyrisefainin haricî 
nakliyatı niçin idare etmediğinden bahsettiler. De
mek oluyor ki serbest ticaretin yapmadığı işleri 
her halde - bir ticaret, bir kâr olmasa bile - Sey-
risefainnden (bekliyoruz. Seyrisefain ticaretin 
icap ettiği yerlere ve ticaretin icap ettiği mevsim
lerde gitmekte muhtar değildir. Ticaret menetse 
dahi ticaret mevsimi olmasa dahi bazı yerlerde 
işlemeğe mecburdur. Bu itibarla kazancı masra
fına tekabül etmiyorsa bunun sebebini kendisine 
yüklediğimiz yüklerde aramak lâzımgelir. Bu nok
tai nazardan Hükümet arzettiğim üç ciheti dü
şünerek Seyrisefaine bilhassa Lozan muahedesin
de istihsal ettiğimiz kabotajın millî bayrağa hasrı 
üzerine büyük ehemmiyet vermiştir. Seyrisefaine 
ehemmiyet vermek tabiî, ona bir takım gemiler 
almak işini, kolaylaştırmakla olacak ki bu iş için 
borca girmiş Ve bu borcu muayyen senelerde hem 
faiz ve hem de sermayesini itfa edebilmek için 

şüphesiz bütçesinde bir takım masraflar mevkr 
almıştır. 

Sonra Seyrisefain idaresine 1930 senesine gelinci-
ye kadar ve 1930 senesinde - zannederim dört yüz birt 
lira idi - Hükümet bu mecburiyetleri düşünerek 
kendisine prim veriyordu. Geçen sene bu primi 
koyamadık. Bu sene de koymağa imkân yoktur» 
Bu imkân olmayınca şüphesiz hem geçen seneden 
gelme, hem de bu sene kendiliğinden olan açık 
tabiidir. Bu noktai nazardan bendeniz, Seyrise
fain idaresi kemâle varmıştır. İdarenin tahtıe-
edilecek hiç bir noktası yoktur. Binaenaleyh bu
rada söylenen sözlerin hiç birisi varit değildir, 
demek istemiyorum. Fakat mütalealarını burada 
izah ederken Seyrisefainin içine girdiği mecburiyet
leri nazarı itibara almağı her halde hakikati oldu
ğu gibi görmek için esaslı bir nokta olarak görüyo
rum. 'Onun için bu ciheti evvelâ arzetmek mecbu
riyetini hissettim. Bundan sonra arkadaşlarınım. 
beyan ettikleri noktai nazarlara geçiyorum. 

Refik Şevket Beyefendi, bir kere temizlik ol
madığından şikâyet ettiler. Birinde kamaralarının, 
yanında fare zuhur etmiş, diğerlerinde de yatak 
çarşaflarını değiştirmek için bahşiş vermiş. Refik 
Şevket Beyefendi, bu vakalara müsadif olmuşlar. 
Fakat bendeniz de diğer arkadaşlarımdan, Seyrise
fain vapurlarının temizliği diğer vapurların temiz
liğinin fevkinde olduğunu işitiyorum, (öyledir 
sesleri). 

Sonra İskenderiye seferini yaptığında tesadüf 
ettiğim bazı ecnebilere vaziyeti sordum. Hakikaten 
Seyrisefain idaresindeki vapurların muadili ecnebi 
vapurlarına nazaran temizliğinin daha iyi olduğunu 
ve müşterilerini daha iyi memnun ettiğini söyledi
ler. Olabilir ki bu, ferdidir. Belki Refik Şevket 
Beyefendinin buyurdukları da ferdidir. Müdürü. 
umumî Bey buradadırlar. Cereyan eden müzakeratr 
dinlediler, şikâyeti ve hoşnutsuzluğu mümkün ol
duğu kadar menedecek tedabir almak için elbette 
çalışacaklardır. Vapur mubayaatı keyfiyetinden-
de bahsettiler. Bu yeni bir iş değildir. Müdürü 
umumî Beye sordum. Daima vapurları meclisi 
idare marifetile mubayaa ettik ve komisyonlar 
göndererek oradan mubayaasını tahakkuk ettirdik 
ve tesellüm ettik, dediler. Böyle bir kişi vasıtasile 
mubayaa varit değildir. 

Sonra senede (150 000) tona yakın kömür yak
maktadır. Kendisinin nakliyatı yapacak vapurları 
varken hariçten kömür almış, dediler. Muntazam su
rette Seyrisefain mahallinden kömür alır, arada hiç 
bir vasıta kullanmaz. Aldığı kömürleri kendi şileple-
rile nakleder. Yalnız bir defa evvelki sene îstanbul-
da bir fırtına olmuştu. İşte böyle vakalar zuihur et
tiği zamana vekâlet bunları sıraya tâbi tutmuştu. 
O sırada ellerinde mevcut kömürleri bulunmadığı 
için eklen kömür almışlardır. Onun haricinde kö
mürleri kendileri alırlar ve kendi vasıtalarile nak
lederler. 

Rekabet meselesine gelince; müsaade,buyurur
sanız bu meseleyi şimdi açarak izah etmiyeyim,. 
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memleketin posta nakliyeciliğine ait olan bu mese
leyi daha evvel düşündük. Aldığımız tedbirleri Mec
lisi Âliye arzetmek maksadile bu hususta düşün
düklerimizi bir lâyiha halinde olarak, Meclise ar-
zettik. Lâyiha şimdi İktisat encümenindedir. Müsa
ade buyurursanız lâyiha geldiğinde alınması icap 
eden tedbirlerin mahiyeti hakkında uzun uzadıya 
görüşür ve müzakere ederiz (Muvafık sesleri). 

Acentalar meselesine gelince; acentalarm mura
kabesi meselesinde, İzmirdeki bir acentadan bah
settiler. Müdüriyeti umumiye bunda bir suiistimal 
gördüğünü ve bunun için lâzmıgelen takibat ve 
tahkikatı yapmakta olduğunu beyan ettiler. 

Borçlar meselesini Hasan Beyefendi'uzun uza
dıya izah ettiler. Sırrı Beyefendi bu izahatı dinle
dikten sonra yine bu dört yüz bin liranın ne için 
konduğunu anlamadıklarını söylediler. Borç. dört 
senede itfa edilecektir. 1 850 000 lira olan ilk borç 
dört senede itfa edilecektir. Şimdi buradaki; o it
fa edilecek paranın faizi münderiçtir. Bu bir mil
yon sekiz yüz elli bin liranın bir milyon 350 bin li
rası avans, 500 bin lira kredi aranjömant olmak 
üzere mevcuttur. Faiz &* 8 dir. Geçen sene yaptık
ları bir aranjömant mucibince; Refik Şevket Beye
fendi hariç tamirattan bahsettiler, iki serıedenbe-
ri harice tamirat yaptırılmaktadır*. Kendi fabrika
larını, havuzlarını tanzim etmişi erdir, tamiratı 
kendileri yapmaktadırlar. Fakat bu gün dahi elle
rinde bulunamıyan bazı aletler dolayısile fevkalâde 
hallerde harice tamir için müracaat etmek zarure
t i vardır. 

Teftiş raporundan bahsettiler. Maliye vekili 
arkadaşımdan gerek Seyrisefainin gerek İstanbul 
liman idaresinin teftişi için bir müfettiş izam et
mesini rica etmiştim. Emrettiler, bir müfettiş gitti, 
müfettiş uzun zaman meşgul olarak 60 sahifeye 
yakın bir rapor yaptı. Mart iptidalarında İktisat 
vekâletine geldi, bendeniz hukuk müşavirine ver
dim. Her noktanın hukuki icabatı ne olduğunu 
tesbit etmesini söyledim. Bunların hepsini tesbit 
etti. Bir aydan beri rapor bendenizdedir. Okudum, 
rapor mündericatına göre şimdiki hissiyatım şu
dur. Kanunu cezanın ceza tehdidile menettiği bir fii
le tesadüf etmedim. Fakat mutaassıp bir dikkatin 
bütçe kanunlarile telif noktai nazarından güçlükle 
görerek lâubalilik addedebileceği muameleler bul
dum. Başvekil Paşa Hazretleri geldikten sonra İc
ra Vekilleri Heyetinin takdirine arzedeceğim. Tef
tiş hakkındaki noktai nazarım bundan ibarettir. 

Sadettin Bey arkadaşımız, Seyrisefain idaresi
nin ticarî vaziyetinin çok elim olduğundan bah
settiler. Bu nokta hakkındaki mütaleatımı biraz 
evvel umumiyetle beyan ettim. Filhakika bu gün
kü variyette arzettiğim gibi masrafla varidat ara
sında tevazün ölmadiğıMan piyasaya dâhi borçlu 
bulunmaktadır. 

Bu da mademki umûmî hizmettir Devlet büt-
-çesile karşılanması lâzimğelir. Fakat bu gün için 
d e ona imkân yoktur. Bu noktanın hallini de ar-i 

zettiğim lâyiha zamanında bert af sil görüşeceğiz. 
Tesellüm edilen kömürden 1.00 ton eksik kal

mıştır. Mahkemeye tevdi edilmişlerdir haklarında 
takibat yapılmaktadır. 

Sevahili mütecavire biletlerinin indirilmesi me
selesi ayni sahada çalışan diğer şirketlerin bilet
lerine nazaran % 10, 20 derecesinde hafiflik var
dır. Fakat vaziyeti hazıraya göre bundan daha 
ziyade büyük tenzilât yapmağa imkân göremedik. 

Silivriye vapur istiyorlar. Arzettiğim gibi ba
zı arkadaşlarımız Silivriye istiyorlar bazıları Si-
noba Ayancığa istiyorlar. Akdenizin diğer iske
lelerine istiyorlar. Bunların hepsi tamamen tat
min edilmek isteniyor. Fakat arzettiğim gibi bu> 
siai maliye ile mukayyettir. Bir dereceye kadar 
varidat nazarı itibara almıyor o noktai nazardan 
tabiî tatbik olunamryor. 

Alâettin Beyefendi halka iyi muamele yapıl
madığından bilhassa üçüncü sınıfa rahat ve hu
zurla seyahat imkânları temin edilmediğinden ba
his buyurdular. Tabiî kendilerinin bu husustaki 
yüksek hissiyatına hepimiz de ve idarei umumi
ye de iştirak etmektedir. Ne temin etmek kabilse 
onu temin edeceklerdir. 

Sırrı Beyefendi, kömürün kaça mal olduğu
nun söylenmediğini beyan ettiler. Kömürü Zon-
guldakta teslim, 10 lira 25 kuruşa almaktadır. 

Rus limanlarına niçin sefer yapılmadığından 
bahis buyurdular. 

Diğer memleketlerin vapurlarının Rus limanla
rına yaptıkları seferler şilepçilik ve postacılık hu
susunda yapılan masraflarını koruyanuyorlar.. 
Onun için Seyrisefain idaresi Rus limanlarına va
pur işletemiyor. 

Haricî iskeleler için noktai nazarımı arzettim. 
Haricî iskelelerden İskenderiye seferi keyfiyeti 
hakikaten memleketin esaslı bir ihtiyacına teka
bül etmiş ve memleketimizin Mısırda mütareke
den soriraki harbi umumî vakasile eksilmiş olan 
ticaretini yeniden ihya etmiye başlamıştır ve se
ferin devamına nazaran gittikçe yükü azalmakta
dır ve öyle ümit ediyoruz ki bir müddet daha de
vam edip ticareti inkişaf ettirdikten sonra bu se
ferden kârlı çıkacağız. Bu kâr iki cihetten ola
caktır. Biri masarifini koruması, diğeri de orada 
millî ticaretimizi inkişaf ettirmesidir. 

Refik Şevket B. (Manisa ) — Bir sualime ce
vap vermediniz. O da primlerin suiistimali me
selesidir. 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Bu hususta Hasan Fehmi Bey icap edenleri söyle
diği için bendeniz lüzum görmemiştim. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Sizden isterim. 
İktisat vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 

Kanım ve talimatname ahkâmına tevfikan prim 
vermek salâhiyeti idarei umumiye tarafından is
timal olunur. Bunun haricinde primleri istimal 
edecek bir idarei umumiyenin zannederim ki dün
yada misali yoktur. Şayet kanun harici mesail 
varsa bildiriniz tahkikat yaparız (.Doğru sesleri)* 
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Sırrı B. (Kocaeli ) —Ref ik Şevket Bey, ida-ı bir idareye kim istikrazda bulunacaktır. 

renin kendi vesaiti varken, bizzat kömür alması | İktisat vekili Mustafa Şeref B. — Elimin altın-
.kabilken, mevsim müsaitken bu müsaadelerden j da Seyrisefaine ikraz etmek için Paristen gel-
istifade' etmiverek' Istanbulcıa piyasaya müracaatla 
kömür aldı dediler. Sizde; bu istisnaî bir muame
ledir, sıraya tâbi olmuştu, bir defaya mahsus ola
rak alındı dediniz, değil mi efendim ? 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 
U v e t . • ' • "" 

Sırrı B. (Devamla) — Beyefendi, zat] âlileri
ne bu hususla verilen izahat hakikatten aridir, 
değil. Devlet müessesesi olan Seyrisefain; hatta 
imtiyazlı şirketlere bile verilen kömürler sıraya tâ
bi değildir. 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 
•'Sıraya tâbi olmaları için telgrafı çeken benim. Bü
yük fırtına oldu; 1 iman, rıhtım ve mendirekleri 
ıbozuldu ve limanın tahmil ve tahliye kabiliyeti 
azaldı. Bunun üzerine hususî işlere ait vapurlar 
ikinci dereceye bırakılarak amme hizmetlerine ait 
olanların da sıraya tâbi olmasını bendeniz emret
tim. Bizzat bende:1.iz emir verdim. 

Sın B. (Kocaeli) — Sıraya tâbi olmak meselesi 
tüccarlara ait idi, imtiyazlı şirketlere ait değii. 

Sadettin B. (İstanbul) — Büyükaua -vapuru
na ait sualime cevap vermediniz. Hâlâ o eski vapur 
işleyecek ini hâlâ iki üç bin adamın hayatı tehli
kede devanı edecek mi? 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Not aldılar her halde nazarı dikkate alırlar. Bura
da hangi «rominin işlemesi muvafık olur veya ol
maz münakaşası yapılamaz. 

Yusuf Ziya B. (Eskişeitir) — 101 deki bütçeye 
•»'öre idarenin (1 000 000) lira kadar açığı varmış 
ve Meclisi Âli bu bülçeyi kabul ederse muvazene! 
ıımumiyedeu para verilemiyeceği tarafı âlinizden 
beyan edilmesine nazaran Seyrisefain İm şekilde 
:nasıl idare olunacaktır? 

İktisat vekili. Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Buradaki açık, Bütçe encümeninin varidatı ten
zilden sonra bulduğu üzere bir milyon küsur lira-
•dır. Her bütçede açık zuhur edince müracaat 
edilecek yollar muayyendir. Kendisine ya vari
dat tayin edilir veyahut-.istikraz kabiliyeti veri
lir. Bir de masraftan kesilir. Bütçe encümeni 
Seyrisefain in masrafından kâfi miktarda kısmis
in'. Şimdi açığı kapamak için diğer bir yola, 
istikraza müracaat edilecektir. 

Yusuf Ziya B. (Eskişehir) — Demek ki kendi
l ine istikraz salâhiyeti verilmiştir. 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. — Evet efendim. 
Kitapçı Hüsnü B. (İzmir) — Bendenizin sora

cağım suali Yusuf Ziya B. irat buyurdular. Ne
ticede idareye istikraz salâhiyetinin verildiği de 
-anlaşıldı. Yalnız vaziyeti haziranın onun istikraz 
.yapmasına müsait olmadığı da tebeyyün etmiştir. 
Ha t t a bütçenin ikinci faslının üçüncü maddesinde 
deniyor k i : «Alınacak kömürlerin ve diğer me-
vaddı müstehlikenin vakti zamanında parası ve
rilemediği, için; faiz -konuyor;'». Bilmem ki bövle 

iniş müsbet bir teklif vardır. Öyle ümit ediyo
rum ki Büyük Meclis arzettiğim kanun lâyihası
nı münakaşa ederken bu meseleyi de eezrî bir su
rette halleder. 

Yusuf Eiya B. (Eskişehir) — Böyle bir açığın 
temadisi Seyrisefain için tehlike teşkil eder. De
mek ki vapurlar ve Seyrisefaine verilen imtiyazat 
bu istikrazın karşılığı olacaktır. 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. — Tabiî efen
dim. Burada da eleminden beri arzettiğim izahatla 
vaziyetin parlak ve emniyetbahş olmadığını ve 
bunun üzerinde Hükümetin düşündüğü tedbirlerin 
^Meclisi Aliye arzedilmiş olduğunu ve bu tedbir
lerden biri olarak posta vapurculuğu meselesinin 
halli yoluna gidilmesini hep ifade etmiş bulunu
yorum. 

Rasıh B. (Antalya) — Fenerler için bir sual 
sormuştum. Lütfen o noktayı da tenvir buyuru
nuz. 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. — Beyan bu
yurdukları noktada fenerin yapılmasına Seyrise
fain mecbur edilmiştir. Bu iki senelik bir taahhüdü 
icap ediyordu. Çünkü yapacağımız fenerin kona
cağı mevki gayet sarp bulunuyordu. Hem bu 
sene, hem de gelecek sene taahhüt altına «'irmek 
lâzımdı. Bu sene umumî bütçe tenzilâtı sebebile 
parası olmakla beraber taahhüt altına airemedik. 
Önümüzdeki sene zarfında her halde yapacağız. 
Çünkü buyurdukları gibi filvaki ihtiyaç vardır 
ve lâzımdır.. 

Refik Şevket B. (Manisa ) — Efendim, vekâ
let makamını ihraz etmenin müşkülâtını takdir 
etmemek kabil değildir. Seyrisefaini şu veya bu 
şekilde müdafaa etmenin müşkülâtı bizzat Şeref 
Bey arkadaşımızı dinledikten sonra takdir ediyo
rum ve biraz ela kendilerine karşı insaf duyu
yorum. Bizim davamız şudur: Seyrisefaine ve
rilen vazifenin iktisadî, ticarî, ve askerî olduğunu 
biliyoruz. İşte bu üç umdeyi temin edece!: eller ken
dilerine tevdi edilen işleri yapamadıkları için şikâ
yet ediyoruz. İktisadî, ticarî, askerî işlerle 
meşgul olmak üzere kendilerine makina verdik
lerimizin tamamile aykırı hareketleri hakkında 
mesai arkadaşlarını sureti malısusada yere vur-
mıyacak şekilde güzel bir ifade ile ve gayet kâ-
nıilâne, etraflı bir surette bizi teskin etmek için 
dediler ki : tetkik ettim, okudum işin içerisinde 
ceza tehdidi 1 e cezalandırılması icap eden bir fiil ve 
hareket, göremedim. Ancak ifası lâzımgelen bazı 
işlerin yapılmasında kavanin ve nizamatın müsa
adesi olmadığından dolayı - aynen ifadesini soy
uyorum - lâubalilik addedilecek muamelelere rast-
geldim. Binaenaleyh Heyeti Vekile Reisi İsmet 
Paşa geldiği zaman icabına bakacağım.. 

Efendiler, bütün bu sözlerin içerisinde istimal 
edilen lâubalilik, işte bizim mücadele ettiğimiz 
davanın en büyük cezasını istilzam edebilecek bir 
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harekettir. Devlet parasının sarfmdaki lâubaliliği 
affedemeyiz. Devlet paralarını kendi ellerine ema
net ettiğimiz arkadaşların lâubaliliği, bizim için 
en büyük isyanı, en büyük feveranı muciptir. Bil
hassa suiistimal olursa Türkiye Büyük Millet Mec
lisi bunları hiç bir vakit effetmez. Bendenizce lâu
balilik, ceza kanunu mucilbince en hafif tabirile ih
mal ve terahidir. Profesör arkadaşımızın bü şekil
de ifade, etmesini bendeniz bir kaiclei nezaket te
lâkki ediyorum. Fakat temenni ediyorum, bu iş, bu 
mütalea ile kapanmasın. Sui idarede bulunanlar 
varsa - ki bunun hakkında bir de rapor, olduğunu 
öğrendik - bilhassa suiistimal edenler varsa, suiis
timal edenlerin cezasını çekmeleri bahtiyarlığını, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bir defa daha gör
müş olsun. 

Sorduğum suallere verilen cevaplar bence ta
mamen tatminbahs değildir. Acentalar için takibat 
yapıyoruz dediler. Acentalar için takibat yapılma
ması büyük ıbir kabahattir. Fakat aeenta hesapla
rının üç sene görülmemesi ve öldükten sonra arka
sından kovalanması o idarenin murakabe noktası
nın çok lâkayidane olduğunun bir delilidir. Ben 
yalnız Ahmet Haşini Bey için söylemedim. 

Temizlik hususunda Seyrisefain idaresinde 
muayyen bir sistem yoktur. Büyük vapurlarda te
mizlik vardır. Maadasında yoktur ve istimal edil-
miyen lüks kamaralar ihdas edildiği için paraları
mız heder oluyor. Gülcemarvapuruîıda rahat seya
hat ettim. Ankara vapurunda ve Eğe vapurunda 
da seyahat ettim. Onlarm güzel temizlikleri içinde 
zevkle seyahat etmiş bir arkadaşınızım. Asıl da
vanın mevzuu buradadır. Göz görecek, kendileri 
tatyip edilecek bey, paşa ve ecnebiler için güzellik. 
Fakat hakikî şekilde halk ve vatandaşlar bu temiz
liği zannederim göremiyorlar. Asıl dava buradadır. 

Benim birinci bindiğim vapurun ismi Çanakka
le vapuru idi. Bu vapurla Antalyadan Çanakkale-
ye geldim. İkincisi de Gülnihal vapuru idi ki, tek
rar ediyorunı bu vapur daima pis, berbat bir vazi
yettedir. Bundan böyle dikkat edeceklerinden ba
his buyurdular. îrışaallaih vaitlerini göstermekle 
bizi mübalhi ederler. Bazı cemiyetlere ve bazı şa
hıslara da bedava vapur verildiğinden de bahset
tim. Fakat şahıs mevzubahs etmek adetim olmadı
ğı için bunu tasrih etmedim. Yalnız cemiyetlere ve 
bilmem Seyrisefain idaresile münasebette 
bulunan şeflere talimatname mucibince bir defa 
verilmesi lâzımgelirken senede 5 - 10 defa verildi
ği görülmüştür. Bilhassa matbuat cemiyetine de 
vapur verilmiştir. Parası alınmamıştır. 

Hakkı Tank B. (Giresun) — Sös istiyorum Re
is Bey. 

Refik Şevket B. (Devamla) — lıışaallah Hakkı 
Tarık Bey arkadaşnnız benim bu iddiamı tekzip 
ederde biz de fikrimizi tashih etmiş oluruz. Benim 
bu davalardan maksadım; bundan böyle Devlet 
parasından şuna buna ikram edilmenin önüne ge
çilmesidir. Bu müesseseye ikrazat yapacak bir mü

essesenin hazır bulunduğunu Mustafa Şeref Bey 
arkadaşımız söylediler. Bu müesseseden para alın
mamasını rica edeceğim. Şimdiye kadar alınmış 
borçlar, Ödenmemişken tekrar bir borca girmek 
doğru değildir. Bu borç Seyrisefain idaresine ait 
değil, hakikatta onun memlbamı teşkil edecek olan 
Hükümet Hazinesine ait olacaktır. Bir taraftan 
eski istikraz ettiği paraları ödeyip dururken, diğer 
taraftan da borcunun üç milyon olduğunu söyler
ken tekrar istikraza girmekte selâmet yoktur. 

Remzi B. (Sivas) — Muhterem arkadaşlar; 
bendeniz yalnız Seyrisefain bütçesinin açığı me
selesine temas edeceğim. Bu açık bir milyon 300 
küsur bin liradır. Zannetmiyorum ki Heyeti Ce-
lileniz bu bütçeyi açıkla çıkarsın. " Çünkü açıkla 
çıkarıldığı takdirde tevellüt edecek mahzurlar 
gayet mühimdir. Bekliyordum ki İktisat veki
li Beyefendi bunun hakkında fikirlerini söylesin
ler. Söylediler. Düşündükleri şudur. Açığı kapatmak 
imkânı yoktur. Sonra bir teklif te bulunmuşlar. Millî 
vapurlarla Seyrisefaini birleştirerek bir şekil 
bulmuşlar. Onun neticesine intizardan başka ça
re yoktur buyurdular. Bendenizce bu bir çarei 
hal değildir. Bu teklifi encümenlerde tetkik e-
dilecek kabul edileceğini farzedersek şirketin, teş
kiline başlanacak, bu ameliye 6 ay, 8 ay, sürecek, 
idare de bu müddet zarfında bu halde devam ede
cektir. 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 
Ne yapacaksınız... Tebdir? 

Remzi B. (Devamla) — Kabul edilmiyecek o-
lursa ne olacaktır? Önümüzdeki senede de bu 
idare bu şekilde devam edecek. Arzettiğim gibi 
bu çok fena bir şeydir. Buna katiyen cevaz ver
memek lâzımdır. İmkân yoktur buyurdular. Ben
deniz diyorum ki, imkân olmıyabilir. Fakat bu 
imkânsızlık nisjbetinde bütçe üzerinde tevakkuf et
mek lâzımdır. Çare gösteremem. Fakat masraflar
dan kesmek imkânı yok mudur? Başka çare yok 
mudur? Bu bir Devlet müessesesidir. Gittikçe 
büyümek istidadını gösteren açık, büyümekte de
vam ederde bu idare işliyemiyecek bir hale gelirse, 
çökecek olursa ne olacaktır? Her halde mesele 
çok. mühimdir. (Bütçe encümenindesiniz sesleri). 
Bütçe encümeninde bendeniz bulundum, ayni fik
rimi orada da arzettim. Dediler ki; çare göster. 
Göstermek için hep beraber çalışalım. Bir hafta 
uğraşalım. Bu bütçe açıksız çıksın. Açığın sebep
lerinden biri ve en mühimmi iktisadî buhrandır. 
Arkadaşların temas buyurdukları veçhile sui ida
re neticesi, fena bir vaziyet var mıdır, yok mu
dur? Bu hususta tetkikatım yoktur. Tetkik etme
diğim bir şey hakkında bir fikir arzedemem. Şunu 
biliyorum ki idare mubayaatmı pahalıya mal et
mektedir. Teftiş yapan eski bir arkadaşımın bana 
dediğine göre bizzat idaredeki 'memurlar biz kırk 
paralık bir şeyi on kuruşa almaktayız demişler. Bu, 
tabiî peşin para ile mubayaatta bulunamamanın 
neticesidir. Bu hal devam etmeli midir? Devam 
etmemesi için her halde bir şey düşünmeli ve büt-
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•çeyi açığı ile çıkarmamalıdır. Heyeti Cel ileniz ne 
tensip buyurursanız encümene mi havale edilecek, 
Hükümete geri mi iade edilecektir? Ne yapmak lâ-
zımgeliyorsa yapılmalıdır. Bu, prime muhtaç bir 
müessesedir « ve sonra ben bu açığı şayanı hayret 
görmüyorum. Bu gün açığı olan müessese, yal
nız Türkiyedeki Seyrisefain idaresi . değildir. 
Fransada da muhtelif nakliyat müesseselerinin, 
şu veya bu gibi şimdiye kadar prim görmekte olan 
müesseselerinin bütçelerindeki, iktisadî buhrandan 
mütevellit, açığını kapamağı bu sene Hükümet 
kendisine vazife telâkki etmiştir. Diğer umumî 
bütçedeki açığı nasıl düşünüyorsa bunu da öylece 
düşünmektedir. Biz de onlar gibi hareket etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Seyrisefaindeki bu açığı husule getiren sebepler
den birisi iktisadî buhrandır. Bütçe encümeninde 
müzakere edildiği zaman hazır bulundum. 1932 se
nesinde Seyrisefain idaresi varidatının 1931 so
nesine nazaran % 20 derecesinde noksan olacağını 
tahmin ettik ve bu, fikrimce isabetli bir tah
mindir. 1931 senesi bütçesi tanzim edildiği zaman 
da 1930 a nisbetle % 20 derecesinde bir noksan ile 
kabul edilmiş olduğu halde % 40 derecesindeki nok
sana iktisadî buhran sebebiyet vermiştir. 

Bundan başka sebepler de'vardır? Mısır seferi: 
Bunun senevî açığı 250 bin lira imiş. Filhakika 
Mısır seferi iyi bir şeydir. Ben aleyhinde değilim. 
Fakat bu zararı daha az bir miktara indirmek için 
çare yok mudur? Esnayi seferde bizim diğer iske
lelerimize de uğrasınlar. Bunun ne mahzuru ola
bilir? 

O vakit bu Mısır seferi seferlikten çıkar, dediler. 
Memleketimize gelecek bir kaç Mısırlı zatin memnun 
olması için müstakil bir sefer yapılamaz. Diğer 
iskelelere uğramakla fazla ticarî eşya nakletmiş ve 
binneticc kazanmış olur. Eğer yine Heyeti Celi-
leniz olsun, biz mutlaka müstakil bir sefer yapaca
ğız, bu bizim şerefimizdir, derseniz diğer bazı za
rarlı seferler gibi buna da tahammül edeceğiz. Di
ğer bazı seferlerin de zararlı olduğu müdüriyeti u-
mumiye tarafından beyan edildi. Fakat bunlar za
rarlı oluyor diye sarfı nazar edilecek seferler de
ğildir. İdarenin zararı oluyorsa diğer taraftan da 
memleket kazanıyor demektir. Her halde prime 
ihtiyaç vardır. Bu bütçe böyle açrkla çıkmaz. He
yeti Celilenizin nazarı dikkatini celbederim. 

Bir taraftan da masrafları kısalım. Meselâ kö
mür masrafından tasarruf yapılamaz mı? Seyrisefa
in kömürü 10 - 10,5 liraya alıyor. Halbuki şirket 
hariçte yedi liraya satıyormuş, bu bir nevi dam
ping işidir. Hariçte ucuz daihilde pahalı satılıyor. 
Bunun için de bir takım tedbirler bulunabilir. Hu
lâsa bu bütçe bu açıkla Meclisten çıkarılamaz. 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) - -
Arkadaşlar bendeniz Eefik Şevket Beyefendinin 
müfettiş raporu hakkında buradan izahatta bulun
dukları zaman yaptıkları formül hakkında biraz' 
izahat vereceğim. Bendeniz lâubaliliği kendi şah-1 

sî mütaleam olarak söylemedim ve müteassıp 
bir dikkat dedim. Bütçe kanımlarile telif edebil
mek noktai nazarından görülebilecek güçlük iti-
barile lâubalilik diyebilirim. Bu müfettişin yap
tığıdır. Bunların vaziyetini Başvekil Paşa Haz
retleri geldikten sonra teftiş neticesini îcra Vekil
leri Heyetine arzedeceğim. 

Diğer-taraftan Remzi Beyefendi tehir tek
lif ediyorlar. Efendiler ya bu müessese lâzımdır 
diyeceğiz, yahut değildir (Lâzımdır sesleri). Bu 
müessese amme müessesesidir. Memleketin büyük 
bir ihtiyacını temin etmektedir. Devam ederse 
Devlet prim verir. Geçen sene darlık hasebile 
bütçeye koymadık. Prim konmadığı takdirde 
masrafın tenzili lâzımdır. Her zaman kılı kırk 
yardığını iftiharla bahsettiğimiz Bütçe encümeni, 
malî bir heyet gönderdi, tetkikat yaptırdı. Masraf
tan ne tenkis etmek lazımsa yaptırdı. ' 

Bütçenin çıkacağına nazaran bu açığı istikrazla 
kapatmak lazımdır. Fakat önümüzde miktar iti-
barilc kesîr iskele ve sa'hillerimiz arasında posta 
nakliyatı vardır. Bunu ya Hükümetin düşündüğü 
surette veya Büyük Millet Meclisinin tedbirile 
halletmek lâzımdır. Bazı arkadaşlarımız müşterek 
bir şirkete ihale etmek veya bir inhisar yapmak gi
bi bir çok noktai nazarlar dermeyan ettiler. Bun
lar ayrı meselelerdir. Bununla Büyük Millet Mec
lisi meşgul olmağa başlamıştır. Bu iş üzerindeki 
tetkikatımı bu baptaki lâyihanın müzakeresinde 
Meclisi Âliye arzederim. 

Müsaade buyurursanız bütçe bu şekilde bu gün
kü haiile çıkarılsın (Müzakere kâfi sesleri). 

Reis — Müzakerenin kifayeti hakkında takrir 
vardır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Müzakere kâfidir, maddelere geçilmesini teklif 

ederim. 
Yozgat 

A. Hamdı 
Hakkı Tank B. (Giresun) — Müzakerenin ki

fayeti aleyhinde söyliyeceğim. 
Reis — Buyurun Hakkı Tarık Bey. 
Hakkı Tank B. (Giresun) — Bir iki nokta 

var ki bunlar tavazzuh etmeksizin müzakere kâ
fi görülmemelidir. Konuşulacak şeylerden birisi de 
şudur: 

Refik Şevket Beyefendi burada bir milyon açık
lı, üç milyon lira borçlu bir bütçenin vaziyetini 
münakaşa ve bu bütçeyi tatbik ile mükellef bir ida
reyi muahaze ederken bir çok müesseselerin ve bir 
çok cemiyetlerin de aşağı yukarı bu idarenin zara
rına sebebiyette iştirak eder gibi bir vaziyet aldık
larını ihsas ettiler. Matbuat cemiyeti de rnevzubahs 
oldu. 

Bendeniz giresun mebusuyum, Matbuat cemiye
tinin de reisiyim. Müsaadenizle bu mesele burada 
halledilmelidir (Mesele yok sesleri). Acaba matbuat 
cemiyeti bu bir milyon lira açığa sebebiyet verdn-
ler arasında bulunuyor mu? 
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Refik Şevket B. (Manisa) — Lütfen sualime 

kısaca cevap verin efendim. Matbuat cemiyeti Bo
ğaziçi müsameresinde bindiği vapurun ücret ini ver
miş midir vermemiş midir? 

Hakkı Tarık B. — Müsaade ediniz efendim. 
Bu mesele ne'şekilde ye ne mahiyettedir. Hakika
ten bu para verilmiş midir verilmemiş midir. Bu
nu izah edeceğim. 

Ben reisleri olmak sıfatile diyebilirim ki Mat
buat cemiyeti Seyrisefain idaresinin kendisinin te-
nezzühüne tahsis ettiği bir vapura değil bir sefer
lik tenezzüh ücretini belki on seferlik tenezzüh 
ücretini tediye etmiştir. 

Refik Şevket B. (Manisa) — O halde mesele 
yoktur. 

Hakkı Tank B. (Devamla) — Yalnız nasıl te
diye etmiştir?... (Ha.... sesleri, gülüşmeler). Matbu
at cemiyeti böyle bir sui zan altında kalmamalıdır. 
Arkadaşlarım da bunu her halde iltizam ederler 
(Hay hay sesleri). Bu meseleyi halletmek için ev
vel emirde bir rakamı göz önüne getirmek icap eder. 
Şu suali sormağa hakkım var mı, yok mu? 

Seyrisefain idaresinin Yaluvaya tahsis ettiği 
vapurlar her seferlerinde yüz yolcu getirir, yüz 
yolcu götürürler. Bu tenezzühte de vapura binen 
bütün gazetecilerin adedi filen gazetelerde çalışan
lar yüz yirmi beşten ibarettir. Arkadaşlarını da ilâve 
edersek iki yüz elliye varır. Farzediniz ki idarede 
Yalova kaplıcalarının açılması münasebetile da
vet vaziyeti vardır. İki yüz yolcu alan gemi, bu 
yolcular için gidip gelme masrafı olarak altmışar 
kuruştan yüz yirmi lira alacaktır. Dernek ki iki 
yüz gazeteci gitse ve gelse Seyrisefain îstanbuldan 
gelen bu gazetecilere yüz yirmi lira vermiştir ve 
almamış farzolunsun. Efendiler, üç milyon lira
lık bir parayı tevdi ettiğiniz bu idare meclisinin 
icabında her hangi bir müteferrika masrafı için yüz 
yirmi lira tahsis etmeğe hakkı var mıdır, yok mu
dur? (Yok sesleri). Nasıl yok? Bütün müesseseler 
için bu salâhiyet tanınmıştır. Şu kadarla şu kadar 
sarfedebilir denmiştir. Maamafih bahsedilen iş 
böyle değildir. Refik Şevket Beyin mevzubahs et
tiği şey Yalova kaplıcalarının küşadı münasebeti-
le gazetecilerin iştirak ettiği bir tenezzühtür. Aca
ba bizim Seyrisefain bütçesi yüz yirmi, bin yirmi, 
on bin yirmi lira bir masrafı ilân ücreti olarak kabul 
etmez mi? (Gürültüler). Halbuki efendiler, gazete
ci olarak arzediyorum ki gazetecilerin oraya git
mesinde gazetecilerin üzerlerine aldıkları neşir va
zifesi vardır. Hiç bir gazete sahibi kendiliğinden 
bu işi deruhde etmez. Gazetenin yapacağı, nihayet 
Yalova kaplıcaları açılmıştır diye bir iki satırlık 
bir ilândır. İlk açılma gününde gazetecileri çağır
mış bulunmakla idarenin temin edeceği menfaat, yal
nız böyle yüz yirmi lira gibi bir menfaat değildir. 
Bir kere idarenin böyle müteferrik masarife salâ
hiyeti vardır. Bu noktai nazardan bu mevzubahs 
olmamak lâzımdır. Ondan sonra. nihayet idarenin 
temin ettiği menfaati düşününüz. Gazetecilerin 

[yapmış oldukları neşir vaziyetini düşününüz. Bu-
| îıu nazarı itibara almak ve mevzubahs edilmemek lâ-
zınıgelirdi. Çünkü Seyrisrffiin idaresinin bu ka
dar milyon açığı vardır. Matbuat milletin dilidir, 
görürler ve söylerler. Bunu düşünerek, adeta 
iştirak manasında bir vaziyeti ihdas etmemek lâzım-
gelirdi. Onun için bu mesele müzakere edilmeli ve 
bizzat vekil Beyefendi tarafından da lâzımgelirse 
ifade' olunmalıdır. 

İkinci bir noktai nazardan da müzakere gayri-
kâfidir. Burada söz söyliyen arkadaşlar, bilhas
sa Sırrı Beyefendi, vakıa cemimütekellim siga-
sile söylemeğe hakları vardır. Fakat efkârı umu
miye böyledir. Böyle gördük, böyle söylüyoruz, 
bu*kanaatteyiz, böyle teklif ediyoruz suretinde ifa
dede bulundukları için bendeniz, böyle görüyo
rum, bu kanaatteyim... tarzında bir iki kelime ifa
de etmiştim. Sırrı Bey de o zaman, Hakkı Ta
nk bu noktai nazarda değildir buyurdular. Evet 
Hakkı Tarık, Sırrı Beyin noktai nazarında değil
dir. Çünkü Mustafa Şeref Beyefendi pek güzel 
işaret ettiler. Bir iki kusur olur. Bunlar belki 
g'örülmiycıbilir. Fakat bütün Karadeniz seferlerin
de Seyrisefain vapurlarının tercih edildiğini dai
ma görüyoruz. Müsavi vaziyet hâsıl olduğu vakit, 
yani öteki üç, beriki üç lira ücret aldığı zaman 
niçin Seyrisefain vapurlarını tercih ederler. Vic
danı umuminin tecellisi burada aranmaz mı? 

Üçüncü bir noktai nazara göre de müzakere 
kâfi değildir. Burada tenkit, bütün arkadaşların 
hakkıdır. Bu sözlerimle arkadaşlarımın söyledik
leri sözleri kıymetten'ıskat etmek gayesini asla 
takip etmiyorum. Burada söylenen sözlerin yapa
cağı akislerin neticelerini arzetmek istiyorum. Yani 
şunu söylemek istiyorum ki Seyrisefain idaresini 
bu gün muhtelif arkadaşlar şiddetli kelimelerle mu-
a'hazc ettiler. Halbuki bu idarenin başında bulu
nan Sadullah Beyin bizzat canla başla nasıl çalış
tığına şahit olduğumu bu kürsüden söylüyorum. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Öyledir, şahit 
olduk. 

Hakla Tarık B. (Devamla) — Niçin bu sözü 
söylüyorum. Bu tenkitler kaptanlardan tutunuz
da, bütün mürettebata varıncıya kadar hepsi üze
rinde aksi tesir yapacak ve onların neşelerini, 
sevklarını kıracaktır. Benim kendi müessesemi 
muahaze etseydiniz o kadar müteessir olmazdım. 
Bu idarenin fena taraflarını söylerken fırsat bul
dukça hiç olmazsa iyi taraflarını da söylemek lâ-
zımgelir. Hakikati halde bu. idarenin içinde öyle 
çalışkan- namuslu kaptanlar vardır- ki bunlar ga
yet kibar nazik, vazifesini müdrik ve adeta bir 
baba gibi idare adamlarıdır ve şimdiye kadar 
idare ettikleri nıakinalarda hiç bir kazaya bile 
meydan vermemişlerdir. Böyle vazifelerinde can
la başla çalışan bu arkadaşlar hakkında söylenen 
sözler bunları bittabi çok müteessir edecek ve mün-
fail olacaklardır. İşte bu noktai nazardan da müza
kere kâfi değildir (Müzakere kâfi- sesleri). 
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YÜKSEK REİSLİĞE 

Müzakere kâfidir, maddelere geçilmi'smi teklif 
ederiz. 

Afyon İstanbul 
Cemal Haindi Mustafa 

Reis — Müzakerenin kifayeti hakkındaki tak
riri reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et-
miyenler Müzakere kâfi görülmemiştir. 

10 dakika istirahat için celseyi tatil ediyorum. 
Kapanma saati: 17,30 

Î K İ N C Î C E L S E 
Açılma saati : 17, 35 

Reis — Refet B. 

Kâtipler : Avni Doğan B. (YOZGAT), Haydar Rüştü B. (DENÎZLİ). 

Reis — Celse açılmıştır. Buyuran Celâl Nuri 
Bey, 

Celâl Nuri B. ( Tekirdağ ) — Muhterem efen
diler, Müzakerenin ademi kifayetine Heyeti Ce-
lilenin karar vermesi pek isabet oldu. Çünkü, 
hiç bir mesele halledilmiş değildir. Bir çok muhte
rem hatipler çok güzel lakırdılar söylediler, te
ferruattan bahsettiler, hatta gemilerdeki fareler
den bahsedecek kadar her şey mevzubahs oldu. 
Fakat af buyursunlar, asıl mesele mevzubahs ol
madı. Yine afbuyursunlar, muhterem encümenin 
mazbatasında ruhlu bir şey görmedim, yine af, 
buyursunlar, Vekil Beyefendinin ifadesinde de, 
ruhlu bir şey göremedim. (Bravo sesleri, alkışlar, \ 
gürültüler). Yalnız Remzi Beyefendi biraderimizi 
meseleye hakikaten temas ettiler. Mesele, ortadaki 
açıktır. İki tane mesele vardır ki mevzubahs ol
mamıştır. 

Birincisi açık bütçe geliyor, nasıl kapanacak 
bunun hakkmda bir söylüyen lâzımdı. Tabiri af 
buyurunuz firekçe soylüyeceğim. Konkre bir şey 
yapmak lâzımdı. (Türkçe söyle sesleri). Türkçesini 
söylersem pek hocavari olacak, anlamıyacaksınız, 
canınız sıkılacak 

Salâhattin B. (Kocaeli ) — Onu da tercüme 
ettiririz. ' 

Yusuf B. ( Denizli ) — İstifade ederiz söyle
yiniz. 

Celâl Nuri B. (Devamla ) — Elle tutulacak 
bir şey lâzımdır. İkincisi Seyrisefainde bir cihan 
buhranı safhası vardır. Bundan kimse bahsetme
di. Müsaade buyurulürsa buna dair 4 - 5 lâkırdı 
söyliyeceğim: Fakat müstahzar olmadığımdan 
söyliyeceğinı biraz takribidir. Cihan buhranından 
dolayı cihan sefaininden dörtte biri terkedilmiş
tir, palamarbenttir. Hatta bunlardan bir çoğu
nun dökülmesine, bozulmasına bile başlanmıştır. 
Geçenlerde dilenciliğe ait bir mecmuada okudum. 
İngilterenin bir limanında dünyanın 6 büyük gemi
sini kale yıkar gibi yıkıyorlar, bozmacı esnafına veri
yorlar. Fransada en büyük seyrisefain kumpan

yası olan (Kumpani Jeneral Trans Atlantik) ge
misi değil kendisi karaya oturmuştur. Fransa Hü
kümeti bu şirketi kurtarmak için çalışıyor. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Sebebi ne imiş? 
Celâl Nuri B. — Sebebi; doğrudan doğruya ci

han buhranıdır. 
Süleyman Sırn B. (Yozgat) — O halde Seyri

sefain idaresi mazurdur. 
Celâl Nuri B, (Devamla) — Bu şirketi kurtar

mak için bir kaç kere 125, İ50 milyon franklık gi
bi meblâğ sarf edilmiştir. Çünkü bunda Fransanm 
şerefi mevzubaihsti, bayrağı nıevzubahsti, nakliya
tı nıevzubahsti. Bundan dolayı hatta Fransada Ti
careti bahriye nezareti bile tesis edilmişti. Son ka
binede bu nezaret geri alındı. 

Almanyaya gelince: Rakamlarını unuttum. Zan
nederim ki 70 ile 100 milyon markı Almanya ken
di şirketine vermiştir. Başka bir suretle bu şirket
lerin idaresi kabil değildi. 

İngiltereye gelince: Bu da ayni vaziyetedir. 
(Norduviç) diye meşhur bir şirket vardır. Bunun 
ne halde olduğunu gazetelerde okuyoruz. Bittabi 
Sej'risefain idaresinin her yaptığı işi bir müstantık 
gibi tetkik etmediğim için bu gün lehinde ve aley
hinde söz söylemek haddim, hakkım değildir. Hat
ta son zamanlarda uzun bir seyahat yapmadığım 
için pislik ve temizliği hkkmda beyanı mütaleayı 
da küstahlık addederim. Şunu arzedeyim ki cihan 
buhranı pek mühim bir meseledir ve bu en ziyade 
Seyrisefain idaresine tesir etmiştir. Cihan buhranı 
zannetmeyinjz ki bize tesir etmemiştir. 

Yahya Galip B. (Ankara) — Zannettik efendim. 
Celâl Nuri B. (Devamla) — Biz gökte ayrıca 

bir sitare değiliz ki işimiz dünya işlerinden müsta-
kil'olsun. Bİnaenaleylh bu meseleyi iki ııoktai na
zardan tetkik etmek lâzmıgeİir. Birincisi cihan 
buhranının bize tesiri mevzubahs olmalıdır ki bu, 
mevzubahs olmamıştır. 

İkincisi; Hükümet te bunun mutlaka kapan
ması çaresini bulmalıdır. Çünkü Devletimizin, bay
rağımızın bir şan ve şerefi vardır. Saniyen kabo-
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taj hakkı diğer Devletlerin elinden alındıktan son
ra bu işi biz kendi vesaitimizle behemehal ve kema-
lıiyehakkııha başarmak mecburiyetindeyiz." Aksi 
takdirde rüştümüzü, ispat edemeyiz. Lozan muahe
desinde reşidiz dedik ve kabotaj hakkını diğer
lerinin elinden aldık. Kendi Seyrisefainimize ait 
işleri kendi vasıtamızla halletmek mecburiyetinde
yiz. Bu işlerin bizde verimi yoktur. Verim tabirini 
ben icat ettim, isterseniz fransızcasmı söyliyeyim -
Rnadman almak imkânı yoktur. Dünyanın en kuv
vetli şirketlerinin iş göremediği bir zamanda bizim 
idaremizin bu zararı bir kaziyedir. Bunu kabul et
mek lâzımdır. 

Yeni bir şirket teşkili gibi bazı tedbirleri zanne-
rim ki Vekil Beyefendi de beyan buyurdular ve Baş
vekil Paşa Hazretlerinin avdetinde bir kanun teklif 
edileceğini de ilâve ettiler. Ortada bir açık vardır. 
Evvelâ bunu kapatmak lâzımdır. Yeni bir şirket 
gelecekse fennî kırtasiye ilmi simya ile hareket 
edip kâğıdı keserek para yapacak değil, bu da be
hemehal bu vaziyette "«irdim görmek ve m-im al
mak mecburiyetindedir ve tasavvur edeceği bütçe
sini bununla karşılıyacaktır. Bunu yapmazsa ola
maz. 

Binaenaleyh her halele hükümet, bütçe bunu üze
rine almak mecburiyetindedir. Üzerine aldığı tak
dirde işde bir saffet hâsıl olacaktır. 40 paralık bir 
şeyi 10 kuruşa alıyorlarmış. Talbiî bir idarenin kre
disi olmazsa, piyasada itibarı olmazsa elbette 40 
paralık bir malı 10 kuruşa alır. Hükümet bir çare 
bulsun, o zaman 10 kuruşa aklığı şeyi bir kuruşa 
alacaktır ve o zaman bütçesi tevazün edecektir. 
Onun için burada noktai nazarımızı, realist bir su
rette vaziyeti tesbit etmeliyiz. Bundan başka bir 
çare yoktur. Bendenizce bu işin hamı alınmamıştır. 
Pek kaba taslak bir bütçe ile buraya gelinmiştir. 
Bu bütçeyi lütfen ve merhamet en başka bir suretle 
buraya getirmelidir. Mühim bir mesele karşısında 
bulunuyoruz. Meclisi Âlinin en mütehattim vazi
fesinden biri de budur. Bunu aldıktan sonra 
yaruağyarm karşısına reşit bir millet olarak çıka
biliriz. 

Hakla Tarık B. (Giresun) — Hail edememişler. 
buraya getirmişler. 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Arkadaşlar, Devlet bütçesi, mülhak bütçeler; hep
sinin tevazünü tahtı emniyette, her hangi tarafta 
teraküm etmiş paralar mevcut, malî vaziyet ve 
manzara mükemmel bir şekilde olsaydı, o zaman 
hakikaten amme hizmetini ifa eden bir mülhak 
bütçeyi de açıkla huzuru âlinize arzetmek encümen 
için bir vazif esizlik olabilirdi. 

Zannediyorum ki arkadaşlar, içinde bulunduğu
muz malî senenin memleket üzerinde, Devlet büt
çesi üzerinde yaptığı tazyikin tesirlerini hiç. dahili 
hesap etmeksizin mütalea ediyorlar. Maaşlar üze
rinden üç nevi vergi kesecek kadar ileri giden Dev
letin, bütçesinden yardmıla, muavenetle açığı ka
pamak imkânlarını eğer bulsaydık zaten bu açık I 

bütçeyi huzuru âlinize arzotmezdik. Devletin hayatî 
hizmetleri meyanında, her halele bundan daha çok 
mühim işleri vardır. Binaenaleyh bakışa, görüşe, 
anlayışa göre bunun diğerlerine: daha çok mürec
cah olduğunu kabul edenler bulunabilir. Encüme
niniz bu kanaatte değildir. 

Tahmin ettiğimiz Devlet varidatından, sayımın 
son neticesi alındığı zaman hem Maliye vekili ve 
hem encümeniniz endişe ile bu rakamı da nasıl 
karşılıyacağız, diye düşünmekteyiz. Daha beş, altı 
saat evvel Maliye vekili Bey, aldığı bu haberden en-
dişenaktirler, 

Her Saman açıksız bir bütçe ile huzura gelen 
Hükümet ve encümeniniz acaba bir imkânı maeldî 
olsaydı, açığı kapamak çaresini bulsaydı, v huzuru 
âlinize tam bir bütçe ile gelmek istemez miydi?.. Bu 
bütçeyi encümene iade edelim buyurdular. 

Efendim, encümeniniz Devlet bütçesinden yar
dım çaresini görmedi, göremedi, görmüyor. Baş
ka bir çare de bulamadı. Rica ederim, encümene 
iadesini tavsiye eden arkadaşlar lütfen açığı na
sıl karşılıyacağımıza bir çare, bir yol göstersinler. 
Birinci defa hatıra gelen Devlet bütçesinden yar
dım etmektir. Bu imkânsızdır. Diğer bir yol da 
seferlerde tensikat yapmaktır. Rica ederim, Büt
çe encümeni şu sefer lâzımdır; kalsın, bu sefer 
lâzım değildir, kaldırılsın diyecek bir mevkide-
midir? Eğer Heyeti Celileniz isterse bu tenkisa-
tı kendisi yapsın, yahut vekâlet, dairei aidesi da
ha esaslı tetkikata girerek seferleri tenkis eder. 
îskenderyo seferi açık veriyor. Fakat temin ettiği 
iktisadî menfaatler nelerdir, bu seferlerin kaldırıl
ması doğru mudur, değil midir? Buna zannederim-
ki Bütçe encümeninin karar vermesi doğru de
ğildir. Tetkikat neticesinde açık vermekle bera
ber bu sefer devam etsin neticesi çıkabilir. 

Üçüncü şekil; henüz Bütçe encümenine gelmi-
yen büyük kabotaj üzerindeki nakliyat için başka 
bir şekil tasavvur edilmesidir. Fakat bunun ka
nunu elde olmadığı için buna imkân olmaelı. Eğer 
kanun encümende olsaydı o kanunun bütçeden 
evvel huzurunuza sevketmeği çok arzu ederdik. 
ve Heyeti Celilenizin kabul ettiği şekle göre büt
çeyi hazırlardık. Fakat çıkacak kanuna göre de 
teşkilâta başlamak faaliyete geçmek ve binnetice 
bütçesini hazırlamakta beş altı ay, belki de bir 
sene işidir. Encümeniniz lâyihada görüldüğü 
veçhile bir kerre dedi ki, madem ki bir çok amme 
hizmeti ifası suretile az varidat getiren ve bu su
retle kendisine zararla bazı iskelelere uğramak 
mecburiyeti tahmil edilen bu müesseseye 
devairi Devletin nakliyatı umumiyesi de verilsin. 
Çarenin birisini bu olarak gördük. Diğer bir çare 
olmak üzere, lâyihada istikrazı tazammum eden iki 
maelele vardır. Biri evvelce kabul buyurduğunuz 
maliyenin kefaletile mütedavil sermayesine ilâve 
edilecek istikrazdan bakiye kalan kısımdır. Bunu, 
evvelce de izah ettik. Borcun miktarı gemi almak 
için yaptığı istikrazdan bakiyedir. O kanun beş 
milyon liraya kadar istikraza mezuniyet veriyordu. 
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Onun bir kısmı aktedildi. Diğer bir madde daha 
ilâve ettik. Bütçe açığı herjıangi bir istikraz akü
ne mezuniyettir. Meclisi Âlinin hangi gün tatili 
müzakere edeceğini bilmiyoruz? Fakat iş bittikten 
sonra yaz tatili yapacaktır. Fakat teşrinisanide ve 
belki daha evvel buradayız. Eğer Heyeti Celile ar
kadan diğer kanunu müzakere eder, yeni bir şekil 
verirse tabiî o kanun çıktıktan sonra onun icapla
rına göre yeni bir Mitçe yapmak lâzımgelir. Fakat 
o kanunun ne şekilde kabul edileceği malûm ol
mayınca bu gün ona göre nasıl bir bütçe yapılabi
lir? Mevcut olan kaideye, ahkâma ve şaraite göre 
bütçe arzettik. Nihayet bu şirketin günden güne 
açığının büyümesi idareyi bazı tasarruflara da ic
bar etmektedir ve yapmalıdır, yapıyor da ve daha 
yapmalıdır. Fakat burada encümen, her hangi bir 
noktai nazardan âmine hizmeti addedilecek hizmet
lerden şunu tayyedelim, bunu kaldıralım şeklinde 
bir karara gidemez. Amma doğrudan doğruya He
yeti Celileniz tarafından tasvip edilen bir mütalea 
olursa o vakit başkadır. Biz bu gün mevcut olan 
seferlerin, postaların istilzam ettiği masrafı hesap 
ederek masraf bütçesini yaptık. 

İktisadî buhran hiç şüphe yoktur ki çok büyük 
âmil olmuştur ve zaten bu buhran her mesele 
üzerinde bilhassa millî, iktisadî bütün mesail üze
rinde müessirdir. Bunun neticesi olmak üzere 
bazı seferlerin tenkis «dilmesi lâznn-geliyor diye 
biz bunu takdir edemeyiz. Bunu ya vekâleti aide-
sine bırakırız ve yahut ta Heyeti Celilenizden bir 
karar alırız. 

1340 senesinde Beyrisefainin sureti idaresine 
dair bir kanun Meclisi Âliden çıkmıştı. Bu ka
nunda Seyrisefain bir meclisi idare tarafından 
idare olunur, müdürü umumi de buranın azayi ta-
biiyesindendir, denmiş ve meclisi idareye bir çok 
salâhiyetler verilmiştir. Muhtar bir müessesedir. 
Bu müessese pasoda verir. Fakat daha evvel ar-
zctmiştim. Permi ve pasoların adedini rakamla 
söylemiştim. Bunlar ancak umumî nakliyatın 
yüzde biri nisbetiııdedir. Mazbatada yazdığımız 
veçhile bunu çok gördük. Kendi menfaatini mü
lâhaza ettiği her hangi bir teşekküle bir tenezzüh 
için dahi bir vapur verebilecek salâhiyeti haizdir, 
verebilir. Vermemek matlüpsa o kanunda meclisi 
idareye verilen salâhiyetlerin tenkis edilmesi lâ
zımgelir. Yine mucibi memnuniyettir ki bu salâ
hiyeti daha fazla istimal etmemiştir. 

Ali B. (Rize ) — Allah razı olsun. 
Hasan Fehmi B. ( Devamla ) — O kanunda 

meclisi idareye verilen salâhiyetlerin nelerden 
ibaret olduğunu tasrih etmek""'istemiyorum,. Yal
nız sermayesi Devlete ait olan böyle muhtar mü
esseselerin meclisi idarelerine, müdürü umumile
rine verilen salâhiyetin ölçüsü geniştir. Bunların 
çerçevesini biraz daraltalım. Buda o kanunun ta-
dilile mümkündür. Bendenizce bunun encümene 
iadesine lüzum, yoktur. 

Çünkü encümenin yapacağı bir nokta göremi
yorum. Meğerki Heyeti Celilenizden müsbet bir ka

rar 'çıkarda şunu kesin, bunu tenkis edin denirse, 
o başkadır. Nihayet Hükümet diyor ki, ben bu iş 
iejn bir kanun şevkettim - ki ne şekilde olacağım 
bilmiyoruz - onun neticesine bırakmak lâzımdır. 
Fakat; bu günden bütçeyi kahul etmek zaruretin-
deyiz ki 1 haziran deyince gemiler, postalar dur
masın, faaliyet devam etsin. Hayır; bu şerait altın
da bunun açığını kapatmak .için bir çare düşünül
sün denirse maliye'para vermez, seferler de tenkis 
edilmez, açık da kapanacak.. Buna bir çare denirse 
- ki iki arkadaşın mütaleasma arzı cevap ediyo
rum - biz, açık için mümkün olan şeyleri iki mad
de ile izaih ve tekili ettik. Haricinde bir kapanma 
şekli varsa lütfen açık ve alenî olarak söylesinler, 
kabili icra ise biz de yapalım. 

Sun B. (Kocaeli) — Efendim (Müzakere 
hafi sesleri). 

îsmail Kemal B. (Çorum) — Reis Bey, kifayeti 
müzakereyi'reye koyun. 

Sırrı B. (Kocaeli) — Zannederim iki, hitabe-
claha olsa, noktai nazardan uzaklaşacağız. Üzerin
de durulması iktiza eden bir nokta avr; idarenin 
şu hale gelmesine saik nedir? Bunu teöbit ettik. 
Araya başka hitabe girince noktai nazarlar başka 
tarafa temayüle başladı. 

Bir istitrat yapacağım; idarenin bütçesini tet
kik eden ve burada müdafaa eden Sırrı B. İzmit 
mebusu değil, Yozgat mebusudur. Şimdi söz söyli-
yen îznıit meibusudur. Bunun tefrik edilmesini ri
ca ederim. 

Mustafa Vasfi B. ( Tokat ) — Kim lehte, kim 
aleyhte söyler?.. Onu Reis Bey tefrik eder. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — O Meclise gelin-*4 

diği gün tefrik olunur. 
Sim B. (Devamla) — Deniyor ki idareyi şu ha

le getiren, şu izmihal noktasına isal eden sebep sui-
idaredir., Biz sonra cihatı sairesini düşüneceğiz. 
Her hangi bir şekilde idareyi yine ayni manzumeye 
teslim edeceksek netice değişmiyecek elemektir. 

Emin B. (Eskişehir) — Onu değiştiriyorlar. 
Sırrı B. (Devamla) — Celâl Nuri Beyefendi 

büyük bir misal ile - istimal edeceğim kelimeyi af 
buyursunlar - efkârı tağiit eder gibi oldular. Pa
nama kanalındaki trans atlantik idaresindeki 
buhrandan bahsettiler ve bunu bize misal gös
terdiler. Bu kıyası maalfanktır. Onların bize 
katiyen şümulü yoktur. Bizim idaremize umumî 
buhranın zerre kadar tesiri olmamıştır. îşte elim
de millî müessese sahiplerinin bana gönderdiği 
vesika. Bu vesika bana nasıl gelmişse İktisat 
vekili Beyefendiye de mutlak surette gelmiştir 
(Bize de geldi sesleri). 

Her birerimize ayrı ayrı gönderilmiştir. Fakat 
en salâhiyettar surette bunu okuyacak İktisat 
vekilidir. Millî müessese sahipleri diyorlar ki: 
efendiler, bunu sdbebi, düşünüldüğü, efkârın baş
ka taraflara imale edildiği gibi buhranın tesiri de
ğildir, ticaretin noksanı değildir, sui idaredir. 
Bunu ispat ederiz. Verin, bu izmihlale doğru gi
den idareyi, biz idare edelim, ve bunun malî me-
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suliyctini üzerimize alalım, kaç milyon lira tak
dir edilirse devam resmiyeden musaddak vesika 
ile o yaptığımız zararı vereceğimizi taahhüt edelim. 

Bu mütaleaya göre arıyaeağımız şey, idareyi bu 
izmihlal haline getiren saik nedir? İlk evvel bunu 
düşünmek lâzımdır. Bunu düşünelim. 

İktisat vekili Mustafa Şeref B. (Burdur) — 
Beyefendiler, Sırrı Beyefendi suiidareden bahset
tiler. Elimde biraz evvel arzetmiş olduğum mü
fettiş raporundan başka sûi idareyi gösterir hiç 
bir maddî vesika yoktur. Müfettiş raporundaki 
vaziyeti de izah ettim. Onda takibatı cezaiyeyi 
müstelzim bir şey yoktur. 

Kendileri alelıtlak buraya çıkıpta bütçe nıüna-
sebetile suiidare vardır diye halkın muvacehesin
de, anime hizmeti gören bir idareyi tahtıe ettikle
rinden dolayı ve bunu da elinde hiç bir vesika 
olmadığı halde yaptıklarından dolayı hem tekzip, 
hem tahtıe ve protesto ediyorum. Diğer taraftan 
bu sene 30 milyon lira tenkihat yaptık. Bütçenin 
170 milyon lirayı tutabilmesi için buhran ve mu
vazene vergisi koyduk. Birisi çıksada bunlara lü
zum yoktur, .memleketin idaresinde suiidare var
dır, onun için idare olunamıyor, bunu bana bıra
kın, bunlara ihtiyaç göstermeksizin idare edeyim 
dese ne dersiniz? öyle şey olur mu? (Böyle şey ol
maz sesleri). Veyahut Müdafaai -Milliye iyi idare 
edilmiyor, bunu bana ihale edin dese (Onu kimse
ye veremeyiz sesleri) bu, vermemizi mi icap eder? 
Böyle muhakeme mi olur, böyle söz söylenir mi? 
Binaenaleyh bütçenin heyeti umumiyesini kabul 
edelim. Maddeler üzerinde de müzakere ederiz. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif 

eylerim. 
Yozgat 

A. Hamdı 
Celâl Nuri B. (Tekirdağ) — Kifayet aleyhinde 

söyliyeeeğim. Efendim, muhterem Bütçe encüme
ni reisi Hasan Fehmi Beyefendi bazı fikirler der-
meyan ettiler. Yani biz bunun fevkine çıkama
yız gibi bir şeyler söylediler. Bu sözle halli lâ-
zımgelen bir meseleyi ortaya''atmaktadır. Yani 
Hasan Fehmi Beyefendi kerametlerini bir çarei tes
viye bulmak şeklinde gösterecekti. 

Binaenaleyh bu işi tutup Heyeti Celileye atfet
mek, işin içinden çıkmak gibi bir şeydir. Burada 
münakaşa, edilecek meselelerin en mühimini budur. 
Bu meselenin halli lâzımdır. Bu mesele üzerinde 
ısrara' tahammül etmemekle gerek Hükümet ve 
gerekse encümen âciz bir halde kalıyor. Bu mesele 
hidematı umumiyeden ve birinci derecedeki mese
lelerden midir, yoksa sair 34 - 35 inci derecede ge
len meselelerden midir? Bu meselenin hidematı 
umumiyeden olduğunu, posta ve telgraf umuru gi
bi ve belki daha ehemmiyetli olduğunu ispat et
mek üzere bu bapta söz istiyorum. Binaenaleyh 
müzakere kâfi değildir. Heyeti Âliye sabırsızlık 
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göstermesin. Millete karşı bu idare hakkında söy
lenecek sözlerimizi burada söyl ivelim ve her halde 
bir çare bulalım. 

Reis — Müzakerenin kifayetini reyinize arzedi-
yorıvm. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Müzake
renin kifayeti kabul olunmuştur. 

Takrirleri okuyoruz: 

YÜKSEK REİSLİĞE 
. Bütün hatipler tarafından verilen izahata göre 

Seyrisefainin vaziyeti hazırasmı muhafazada mem
leket için zarar muilıakkak olduğundan bütçesinin 
reddile vekâletçe muvakkat bir heyete tevdiini 
teklif ederim'. 

Kocaeli 
Sırrı 

' YÜKSEK REİSLİĞE 
Karşılığı bulunmıyan bir bütçe kabul edilemez. 

İstikraza itimat edilemez. Alınacak paranın tedi
yesi yine umumî bütçenin sırtına yüklenecektir. 
Buna meydan vermemek üzere bütçenin her faslı 
üzerinde yeniden tetkikat ve tasarruf icrasını tek
lif ederim. 

Manisa 
Refik Şevket 

Reis — Sırrı Beyin takriri reddi tazammun 
ediyor. Refik Şevket Beyin ta'kriri ise encümene 
iadesini tazammun ediyor. Evvelâ ret takririni re
yinize arzediyorum. Sırrı Beyin takririni kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmemiştir. 

. Refik Şevket Beyin takririni reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
memiştir. * 

Maddelere geçilmesini kabul edenler-. . . Etmi
yenler'. . . Kabul edilmiştir. 

Seyrisefain idaresinin 1932 malî senesi 
bütçe kanunu 

MADDE 1 — Seyrisefain idaresinin 1932 malî 
senesi masarifi için merbut (A) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 4 723 293 lira tahsisat varil-
mistir. 

A - CETVELİ 

F. ' , . 
1 Maaş, ücret, tahsisat 1 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler 
edilmiştir. 
F. 
2 Masraf 2 

Reis — Kaibul edenler . . . Etmiyenler 
edilmiştir. 
F. ' • ,. ;- , 
3 Mükâfat ve ikramiye 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler 
edilmiştir. 

Lira 
300 116 
. . Kabul 

Lira 
679 640 
. . Kabul 

Lira 
. 5 000 

, . Kabul 
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F. Lira 
4 Zabitan ve mürettebatın iaşe bedel 

, ve masarifi 103 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
5 •;••" Sermaye işleri 403 896 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . l Lira 
6 Hizmet otomobili masarifi 1 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
7 Yalova kaplıcaları 58 400 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
8 Yalova kaplıcaları sermayei müte-

davilesi 8 278 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F . Lira 
9 Havuzlar 29 830 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
10 Reddiyat 2 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
11 ' Eski seneler düyunu 84 868 

Reis — Kabul edilmiştir! 
F. Lira 
12 1715 numaralı kanunun 8 inci mad

desi mucibince Cumhuriyet merkez 
bankasına verilecek itfa karşılığı 4.6 765 

Reis — Kabul edilmiştir. 
(Birinci madde tekrar okundu). 
Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 
. MADDE 2 — Seyrisefain idaresinin 1932 malî 

senesi masarifine karşılık olan varidat' merbut 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 3 371 937 
lira tahmin edilmiştir. 

B - C E T V E L Î 

Lira F. 
1 Akdeniz ve Karadeniz hatları 1 664 332 

Reis — Kabul edilmiştir. . 
F . ' Lira 
2 Marmara hatları 334 500 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
3 istanbul iç hatları 890 095 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F . Lira 
4 Kılavuzluk, romörkörcülük 148 732 

Reis — Kabul edilmiştir. 
F. Lira 
5 Muhtelif hasılat 179 000 
• Reis — Kabul edilmiştir. 

F. " •, Lira 
6 . Türk gemi kurtarma şirketinden 

idare hissesi 61 000 
Reis — Kabul edilmiştir. 

F. 
7 

F. 
8 

Lira 
Havuzlar hasılatı 50 000 

Reis — Kabul edilmiştir. 
Lira 

Yalova hasılatı 44 278 
Reis — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 
Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

.. MADDE 3 — Seyrisefain idaresinin memur 
ve müstahdemleri kadrosu merbut (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Seyrisefain idaresinin 1927 se
nesi bütçesinin altıncı maddesile istikrazına mezu
niyet verilmiş olan beş milyon liranın bakiyesi için 
1932 senesinde de maddei mezkûre hükmü tatbik 
olunur ve bu suretle istikrazdan tahassül edecek 
mebaliğ bir taraftan 1932 varidat bütçesine irat 
kayit ve diğer taraftan masraf bütçesinin 5 inci 
sermaye işleri faslının 1 inci maddesine tahsisat 
olarak ilâve edilir. 

Reis — Madde musahlhahtır. Maddeyi bu şe
kilde kabul edenler . . . Etmiyenler . . , Kabul edil
miştir. 

- MADDE 5 — Seyrisefain idaresinin 1932 sene
si varidat ve masarif at evrakı müsbitesi Divanı 
muhasebatça tetkikatı icra edildikten sonra ida
rece hıf zolunur. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — Açıkta kalacak veya açığa çıka
rılacak olan maaşlı memurlara beher tam hizmet 
senesine mukabil şehrî maaş ve tahsisatı fevkalâ-, 
de ve maktualarmm bir nısfı miktarında masraf 
cetvelinin birinci faslından tazminat verilir. 

Bunlardan umumî, Seyrisefain idaresi de da-: 

lıil olmak üzere mülhak ve hususî bütçelerle bele- . 
diye bütçelerine dahil bulunan teşkilâtta vazi
fe alanlar eski vazifelerinden infikâk tarihi ile 
yeni vazifelerine mübaşeret tarihi arasında açıkta 
geçecek her aya mukabil yalnız bir nısıf tazminata 
istihkak kesbederler . Aldıkları tazminatın mü
tebakisini idareye iade etmekle mükellef tutulur
lar. Açıkta geçen müddetin on beş günden faz
la olan kesirleri tam ay itibar olunur. 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7 — Umumî mülhak ve hususî büt
çelerle idare edilen Hükümet daire ve müessese
leri Seyrisefain idaresinin muntazam surette va
pur işlettiği mahallere ait nakliyatlarını idarenin 
gemilerile yaptırırlar. 

Reis — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ..^ 
Kabul edilmiştir. v 
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!MADDE 8 — Fevkalâde seferler icrasında 

tahsil olunacak mebaliğ o seferde ihtiyar oluna
cak bilcümle masarif karşılığı olmak üzere vari
dat bütçesinin masarifi müteferrika maddesine bir 
taraftan irat ve diğer taraftan masraf bütçesinin' 
ait olduğu fusul ve mevaddına tahsisat olarak 
ilâvesine meclisi idare mezundur. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9 -— 1932 senesi Seyrisefain bütçesi 
açığının karşılığı olmak üzere istikraz akti için 
mezkûr idareye mezuniyet verilmiştir. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Efendim, bir 
sual soracağım. 

Bütçe encümeni, Hükümetin teklif ettiği 7 nci 
maddesini 8 inci madde olarak aynen kabul etmiş
tir. Diğer maddelere cevap vermemiştir. Kanunun 
maddeleri nizamname mucibince sırasile Bütçe 
encümeninin olmak lâzımgelir. Bütçe encümenin
den soruyorum : Hükümetin 8 inci, 9 uncu, 10 un
cu, 11 ve 12 nci maddelerini aynen mi kabul et
miştir, aynen kabul etmişlerse niçin mukabilin
de söylememişlerdir ? Kabul etmemişlerse niçin nu
mara sırasile konmamıştır? Halbuki Hükümetin 
15 maddesine mukabil Bütçe encümeninin 11 mad
desi vardır. İzahat versinler. 

Salâhattin B. (Kocaeli) — Onlar tayyedilmiş-
tir. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. ( Konya ) — 
Refik Şevket Beyefendi o maddeler tayyedilnıiş-
tir. 

Refik Şevket B. ( Manisa ) — Pekâlâ, bravo. 
Reis — Dokuzuncu maddeyi kabul edenler ... 

Etmiy enler ... Kabul edildi. 
Refik Şevket B. ( Manisa ) — Yani encüme

nin 9 uncu maddesi . 
Reis — Evet efendim, encümenin. 

MADDE 10 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiy enler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanunun icrasına İktisat 
vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun, heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reye arzediyorum. 

Efendim, Zekâi Beyefendinin bir teklifi var: 

RİYASET YÜKSEK MAKAMINA 
Sene nihayeti olmak itibarile Millî Müdafaa 

bütçesinde mahsup için yapılacak münakaleye dair 
olan Bütçe encümeninden bu gün gönderilmiş lâ
yihanın müstacelen müzakeresini arz ve teklif 
ederim. 

Diyarbekir 
Millî Müdafaa vekili 

Zekâi y 

-Reis — Vekil Bey, bu münakale kanununun 
•bu gün müzakeresini teklif ediyorlar. Teklifi reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul, edilmiştir. 

2 — Millî Müdafaa vekâleti 1931 senesi kara ve 
deniz bütçelerinde .442 924 liralık münakale yapıl
masına dair 1/380 -ve Askerî fabrikalar umum mü
dürlüğü 1931 senesi bütçesinde 3670 liralık .müna
kale yapılması hakkında 1/382 numaralı kanun lâ
yihaları ve Bütçe encümeni mazbatası [1] , 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı efendim? (Hayır sesleri). 

Maddelere geçilmesini kabul edenler. . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

^1931 malî senesi bütçesinde münakale yapılması 
hakkında kanun 

MADDE 1 — 1931 malî senesi bütçesinin mer
but cetvelde yazılı fasılları arasında 446 594 lira
lık münakale, yapılmıştır. 

CETVEL 

Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 
F. Tenzil 

697 Tayinat 42 924 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti (Deniz kısmı) 
F. Tenzil 

774 Faslı mahsus 400 000 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 
F. Zam 

682 ^ Maaşatı umumiye 400 000 
Reis —-* Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
F. Zam 

690 1493 numaralı kanun mucibince 
verilecek ikramiye . 3 840 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

F . Zam 
702 . Faslı mahsus , 39 084 

Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Askerî fabrikalar U. M. 
F. ' Tenzil 

791 Maaşatı umumiye 3 670 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 

tur. 
[1] 223 numaralı matbua zaptın sonuna merbut-
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F. Zam 

792 Müstahdemin ücreti 3 500 
Reis — Kabul edenler... Etıniyenler... Kabul 

edilmiştir. 
F. . Zam 

793 Muvakkat tazminat 170 
Reis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
(Birinci madde tekrar okundu) 

Reis — Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 30 mayıs 1932 tari
hinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Kabul etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya, 
Maliye vekili memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Eamiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi tayini esami ile reyinize ar-
zolunacaktır. 

Reis — Evvelki lâyihaya rey vermiyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
İktisat vekili Mustafa Şeref B. (Burdur ) — 

Arkadaşlar, Hariciye vekâletinden Büyük Meclise 
takdim edilmiş bir kanun lâyihası vardır, iktisat 
ve Bütçe encümenlerinde müzakere edilerek hu
zuru âlinize arzolundu. «. 

Kanun- lâyihasının mevzuu, muvakkat nicarî 
itilâflar akü için Hükümete salâhiyet vermektir. 
Hjaziran birde şimdiye kadar yapılmış olan mu
vakkat ticarî muahedelerin müddeti munkazi ola
caktır. Bunu hazirana kadar çıkarmıyacak olur
sak gerek bizden gidecek eşya ve gerek hariçten 
gelecek eşyalara eski tarife tatbik edilecektir. Bu
nun için bu lâyihanın müstacelen bu gün müzake
resini rica ediyorum. 

Reis — Muvakkat ticarî itilâflar aktine dair 
olan kanun lâyihasının müstacelen müzakeresini 
reyinize arzedeceğim. Müstacelen müzakeresini 
kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

3 — Katı ticaret muahedeleri akü için müza
kereye başlanmış veya başlanacak devletlerle mu
vakkat itilâflar aktİ7ie dair kanunun tadili hakkın
da 1/367 numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve 
Bütçe encümenleri mazbataları fi] 

Reis — Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında 
söz istiyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etuıi-

[1] 222 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kati ticaret muahedeleri akti için müzakereye 
başlanmış veya başlanacak-devletlerle muvak
kat ticarî itilâflar akti hakkındaki 1679 nu

maralı kanunu muaddü kanun 
MADDE 1 — 5 haziran 1930 tarih ve 1679 nu

maralı katî ticaret muahedeleri akti için müzake
reye başlanmış veya başlanacak devletlerle mu
vakkat ticarî itilâflar aktine dair kanunun birinci 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıda yazıldığı veçhile 
tadil edilmiştir: 

« Bu suretle bir veya bir kaç defada olarak ak-
tedilecek muvakkat ticarî itilâfların.müddeti 1933 
senesi temmuz iptidasını tecavüz edemez. » 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1932 tari
hinden muteberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Evvelki lâyiha için rey vermiyen var mı efen
dim? 

Rey toplama muamelesi hitam bulmuştur. 
Efendim, icra ve iflâs kanunu malûmu âliniz 

ruznamededir. Geçen gün, encümen salı günü mü
zakeresini teklif etmiş ve o suretle kalmıştı. Ya
rınki ruznameye alınmasını reye arzediyorum. 

Mükerrem B. (İsparta) — Yarın için karar 
alınmıştı efendim. 

Reis — Hayır efendim, yalnız riyaset teklif et
mişti. 

İcra ve iflâs kanunu lâyihasının yarınki ruzna
meye alınmasını ve yarın içtima yapılmasını kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
Seyrisefain idaresinin 1932 malî senesi bütçe ka

nununa 183 zat rey vermiştir. 175 zat kabul ve 
8 zatta reddetmiştir. Binaenaleyh kanun 175 reyle 
kabul olunmuştur. 

1931 malî senesi bütçesinde münakale yapılma
sı hakkındaki kanuna 162 zat kabul etmek suretile 
rey vermiştir. Binaenaleyh kanun 162 rey ile ka
bul olunmuştur. 

Yarın saat 14 te toplanmak üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Kapanma saati : 19,30 
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Seyrisefain idaresinin 1032 malî senesi Bütçe kanununa verilen 
reylerin neticesi 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmiyenler 
Münhaller 

317 
183 
175 

8 
O 

134 
O 

[Kanun kabul edilmiştir.] 

/ Kabul edenler J 

Adana 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Taşar B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. , 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Nazif i Şerif Bs 

Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
İhsan B. -

Bilecik 
Salih B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

İsmail Hakkı B. 
Burdur 

Mustafa Şeref B. 
Bursa 

(Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

. Cebelibereket 
Hasan Barvi B. 
tbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. • 
Ziya B. 

Çorum 
İBekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
IZbkâiB. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

jŞakir B.. 
[şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
İFazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
İNafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
[Alioğlu Ahmet B. 
İCafer B. 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

. Gazi Antep 
|Şahin B. 
İNuri B. 

Giresun 
Kâzım B. 
|Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
I Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
itbrahim B. 

tçel 
Emin B. 
İHakkı B. 

İstanbul 
|Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Salah Cimcoz B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 

İsparta 
Eîüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B, . 
Faik B. 
Memet Nazif B, 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Refik B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazım B. 
Lûtf iMüfi tB. 
Serdar Ahmet B. 
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Kocaeli 

İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 

r Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B, 
Naim Hazini B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. , 
Memet B. 
Muhlis B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 

Mahmut Nedim B. 
[Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
İTahir B. 
[Turgut B. 

Maraş 
JAbdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
İAli Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
İDr. Hüseyin Avni B. 
İNuri B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
iNaki B. * ' 

Ordu 
[Jumdi B. 
(Recai B. 
;Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Ali'B. 
İFuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
|Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
İHulûsiB. 

Swas 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Ş. Karahisar 
ISadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Nebizade Hamdi B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

ürfa 
Refet B. 
Memet Emin B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Avni B. 
İHamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

Balıkesir 
İbrahim Yörük B4 
Vasfi Memet B. 

/ Reddedenler J 

İstanbul 
Hasan Vasıf B. 

İzmir 
Kitapçı Hüsnü B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 

Kocaeli 
Sırrı B. 

Manisa 
Refik Şevket B. 

Zonguldak 
Ragıp B. 

[Reye iştirak etmiyenler J 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 

Ankara 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal 
(R. C.) .;. 
Hasan Yakup B. 

Pş. 

Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
tsmail Hakla B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 

Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(İ.Â.) 
Übeydullah B. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 

Bolu 
Cevat.Abbas ü . 
Falih Rıfkı B. 
Hasan Cemil B. , 
|Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
lEsat B. (V.) 
|Refet B. (Rs. V.) 

Çanakkale 
ISamih Rifat B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Talât B, 

Çorum. 
(ismet B. 

Denizli 
\ E min Aslan B. 
Necip Mi B. (I. Â.) 
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Diyaroekir 

Zeki Mesut B. 
Edirne 

Faik B. 
Erzincan 

Azız Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B., 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
ihsan Pş. 
Münir Be 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 

İzmir 
Dr. Tevfik RüştüB. (V.) 
Halil B. 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

Vasıf B. (Rs. V.) 
İsparta 

İbrahim B. 
Kastamonu 

Ali Rıza B. 
Dr. Suat B . 
Hasan Fehmi B. 
İTahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
ISait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kocaeli 
lAli B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Refik B. 
ISı'rn B." "* 

Kütahya 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
ismet Pş. (Bş. V.)' 

Manisa 
Kani B. 
Memet Sabri B. 

Mustafa Fevzi B. 
Takup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
irfan Ferit B. (I. Â.) 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B, 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
ismail B. 

Bize 
Atıf B. 
Esat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
Emin B. 
Etem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 

Mahmut B. 
Sinop 

ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. (V.) 

Sivas 
İsmail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 

Tekirdağ 
CelâF Nuri B. 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Hakkı Sofu B. 
Halil Nihat B.. 
Hasan B. (Rs. V.) 

Urfa 
Ali Saip B. 
Mahmut B. 

• Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 

1931 mali senesi bütçesinde münakale yapılması hakkındaki kanuna veri
len reylerin neticesi 

'[ kanun kabul edilmiştir ] 

) 

Aza adedi : 
Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler; : 
Müstenkifler : 

317 
162 
162 

0 
0 

Reye iştirak etmiyenler : 155 
Münhaller : 0 

Adana 
Ömer Resul B. 

/ Kabul edenler ] 
Afyon Karahisar 

izzet Ulvi B. 
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Mollaoğlu Cemal B. | 

L l -

Aksaray 
Besim Atalay B, 
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Hıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
ismail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Halit Ferit B. 
Muslihittin Abdullah B. 

. Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Adnan B. 

Balıkesir 
Ali Şımri B. 
ibrahim Yörük B. 
Pertev Etçi B. 
Vasfi Memet B. 

Bilecik 
Salih B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
ismail Hakkı B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Mustafa Fehmi B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. ' 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
Münir B. v 

Nabi Rıza B. 
Denizli 

Mazhar Müfit B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zakâi B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. . 

Elâziz ' 
Ahmet Saffet B. 
Fazıl Ahmet B. 
Hasan Tahsin B. 
Hüseyin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioglu Atinîet B. 
Cafer B. 
Emin B. 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Şahin B. 
M. Nuri B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

lstanty.il 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B, 
Mit a t B. 
Sadettin Rıza B. 
Salah Çimcoz B,, 
Yaşar B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Esat B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta . 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Memet Nazif B, 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu -
Halil B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Kemalettin B. 
Ragıp 13. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi p . 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Kemal Zaim B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B . ' 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Muhlis B. 
Rasim B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
TahirB: 
Turgut B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nur iB. 

M us 
Kılıçoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Ordu 
Hamdi B. 
Recai B. 
Şevket B, 

' Rize 
Akif B. 
Ali B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Memet Hacryumıs B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

Sivas 
ismail Memet B. 
Rahmi B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

$. Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Bekir Lûtfi B. 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Nazım B. 

Trabzon 
Hakkı Sofu B. 
Raif B. 
Süleyman Sırrı B. 

ürfa 
Refet B. * 
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Memet Emin B. 
Van 

Hakkı B. 

I : 55 
Yozgat 

Ahmet Avni B. 
Hamdi B. 
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Zonguldak 

Esat B. 
Halil B, 

Hasan B 
Ragıp B. 
Rifat B. 

( Reye iştirak etmiyenler ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Hilmi B. (V.) 
Zamir B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
Haydar B. 
izzet B. 
Ruşen Eşref B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Ankara 
Ali B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş 
(Rs. C.) 
Hasan Yakup B. 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Dr. Reşit Galip B. 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (Rs.) 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(Î .Â.) 
İhsan B. 
ÜbeydullahB. 

Bilecik 
Hayrettin B. 
ibrahim B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Palih Rıfkı B. -
Hasan Cemil B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 
Mustafa Şeref (V.) 

Bursa 
Asaf B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. (V.) 
Refet B. ( Rs. V. ) 
Rüştü B. 

Çanakkale 
Samih Rifat B. 
Şükrü B v _ 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
(V.) 
Talât B. 

Çorum 
İsmet B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Necip Ali B. (I. Â.) 

Diyar oekir 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Memduh Şevket B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Reşit B. 
Giresun 

Hakkı Tarık B. 
İhsan Pş. 
Münir B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
Ahmet Hamdi B. 
Ahmet Rasim B. 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kâmil B. 
Mahmut Celâl B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 
Vasıf B. (Rs. V.) 

İsparta 
tbrahim B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Dr. Suat B. 
Hasan Fehmi B. 
Refik'B. 
Tahsin B. 
Velet B. 

Kayseri 
Coşkun Osman B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. ( 

Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. 

Konya 
Refik B. 

Kütahya 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
ismet Pş. ( Bş. V. ) 
Talât Haşim B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Kani B. 
Memet Sabri B. 
Mustafa Fevzi B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
trfan Ferit B. ( I . Â. ) 

Mersin 
Hamdi B. 

Muğla 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. 
Faik B. 
Galip B. 
Halit B. 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
ismail B. 

Rize 
Atıf B. 
E s a t B . 
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Fuat B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Aziz Hızır B. 
EminB. 
Etem B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. ( V.) 

Sivas 
Necmettin Sadık B. 
Rasim B. 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 

Faik B. 
Tokat 

Süreyya Tevfik B. 
Trabzon 

Danış B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Nebizade Hamdi B. 

Vrfa 
AliSaipB. 

IMahmut B. 
Yan 

Münip B. . 
• Yozgat 

Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
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T. B. M. M. Matbaası 



Sıra No 181 

1932 
SEYRİSEFAİN İDARESİ BÜTÇESİ 





Seyri sefain idaresinin 1932 senesi bütçesi hakkında 1/248 
numaralı kanun lâyihası ve bütçe encümeni mazbatasi 

T. C. 
Başvekâlet 29 - II -1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/429 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Seyrisefain idaresi 1932 malî senesi bütçesi hakkında hazırlanan ve îcra Vekilleri 

Heyetinin 28 - I I - 1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mueibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasmm ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Masraf kısmı esbabı mucibesi 
Birinci fasıl - Maaş, ücret, tahsisat 

Birinci madde : Umumî müdür ve muavini maaş ve tahsisatı maktuaları, 
ikinci madde : Merkezi idare ve fabrika ve ambar ve sefain ve iç hatlar ile ida

reye merbut sair müessesat memurları maaşları ve maktu tahsisatları, 
öteclenberi muayyen nisbetler dairesinde verilegelmekte olan kıdem zamları, 
Üçüncü madde : idare memurini ile mütekaidini ve bunların eytam ve eramili 

maaşatmdan nizamnamei mahsusasma tevfikan kat edilmekte bulunan tekaüt ai
datı noksanını ikmalen vazolunan tahsisat, 

Dördüncü madde : Hakkı tekaütten müstefit olan maaşlı memurlarla idare mü
tekaidin ve eytam ve eramiline verilegelmekte olan tahsisatı fevkalâde, 

Beşinci madde : Kadro dahilinde istihdam olunan memurin ve müstahdeminin 
ücret ve yevmiyeleri mukabili olmak üzere beş madde üzerinden tertip olunan bu 
faslın yekûnu (1 342 056) lira olarak terkim kılınmıştır. 

îkinci fasıl - Masarif 
Birinci madde : Acentalarm aidat ve masrafları, kılavuzluk, tahmil ve tahliye 

masrafları, tazminat ve simsariye. 
Bu maddeye acentalarm alacakları aidat ve talimatname! mahsusuna tevfikan 

ihtiyar eyliyecekleri acentalık masarifatma ve ecnebi hatlarda kılavuzlara veri
lecek ücret ve bahşışlara ve idareye fazla varidat temin eden idare kılavuzlarına 
ve İstanbul iç hatları memurlarına verilegelmekte olan aidat ve idare vapurlarile 
naklolunacak tüccar eşyasının tahmil ve tahliye masraflarına ve hariçten ve da
hilden idareye menfaat temin edenlere verilecek simsariye ve ihbariyeye ve zu
hur edecek tüccar eşyası ve posta haşarat ve zayiatı tazminatına ve Kadıköy cihe
tinde bir stadyomun bulunması bir cok yolcuların bu semte geçmeleri suretile 
idareye menfaat temin edeceğinden fener stadyomuna ( 2 000) lira ile muavenet 
edilmesi tezyidi varidata hadim görülmüş olmakla buna velhasıl işbu madde ah
kâmına müteallik bilûmum hususata karşılık olmak üzere 1931 senesine nazaran 
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( 11 633 ) lira ııoksanilc ( 224 000 ) lira vazolunmuştur. 
ikinci madde : Vergi ve rüsum ve icar bedeli ve mukataatı vakfiye işbu mad

deye mevzu tahsisat idareye ait olmakla beraber idaremin filen işgali altında bu-
lunmıyan mebaninin bilûmum vergilerde tenvirat ve tanzifat resimlerine ve mu
kataatı vakfiyeye ve hariçten celbolunacak eşya alât ve edevat ile mubayaa olu
nacak merakibi bahriye ve makin alarm gümrük ve sair rüsumuna ve idareye ait 
husıısatta istimal olunmak üzere isticar olunacak depo, antrepo mebani ve ara
zinin icar bedellerine ve vaporlarm icra eyliyecekleri seferlere, göre liman şamandıra, 
fener, sıhhiye, tahlisiye pul ve sair resimlerle rıhtım ve palamar ücretlerine, ferağ 
ve intikal harç ve masraflarına velhâsıl idarece tediye olunacak bu kabîl kâffei rü
sum ve tekâlif ve bunlara müteforri masraflara karşılık olmak üzere vaz ve terkim 
kılınmıştır. 

Üçüncü madde : Eşya ve malzemei müstehlike ve matbua ile kömür, tenvir ve 
teshin, tedavi, ilânat, reklâm, tablo, telefon, esman, masarif ve ücuratı, idareye ait 
mebani ve merakip ve Yalova Âe sair müessesatm lokanta, yatak ve banyo takıın-
larile çamaşır tathiratı kalay, matbah takımları tamiratı haliç masarifi, bilcümle 
mevat ve malzemei müstehlike ve teçhiziye ve tathiriye, tefrişiye ve inşaiye ve 
tamiriye ve demirbaş eşya ve alât ve edevat ve makiııa ve teferruatı ile kâffei mal
zeme ve esas hizmet ve tarifeye göre yapılacak dahilî ve haricî seferlerde vapor
larm sarf ve ihrak eyliyecekleri kömür bedelde bunun taahhürü tediyattan mütevel
lit faizleri ve aktarma, tahmil ve tahliye ve nakil ücuratı ve lıavzai fahmiyede alı
nacak kömürler için mahallinden ihtiyar olunacak bilcümle masarif ile su bedelleri 
ve idare memurin ve müstahdemin ve amelesinin ve bunların ailelerinin dahilde ve 
indeliktıza hariçte tedavileri için ihtiyar olunacak masarif ile alât, edevat ve eczayi 
tıbbiye esmanı ve kablo, elektrik, telefon, tenvir ve teshine müteallik bilcümle ücu-
rat ve sarfiyat, ilânat afişaj, broşür, takvim masrafları ayakkabı ve melbusat ile rek
lâm olmak üzere alınacak sinema ve fotoğıafi alât ve edevat ve levazımatı ve masa
rif atı ve gemilerde bulundurulacak muzıka masarifi ve verilecek ziyafetler ve ter
tip olunacak balo ve müsamereler için ihtiyar olunacak bilcümle masraflar, 
maiyet yatlarile motörlerinin kamara ve büfe ve cumhuriyet bayramını tesiden 
ihtiyar olunacak ayni mahiyetteki bilcümle masarifi ile kırtasiye ve defatir ve 
evrakı matbua ve gazete ve risale, mecmua ve salname ve vapurlar kütüphaneleri 
için alınacak kitaplar ve zabıtan ve mürettebatın tezyidi malûmatlar] için telif 
veya tercüme olunacak asar bedellerde bunların tabı ve tevzi masrafları ve fab
rika ihtiyacı için alınması lâzımğelen bilcümle eşya ve malzemei tamiriye esman 
ve masarifi, kazan ve makiııa ve bunlara müteallik alât ve edevat bedelleri ve mu
bayaa ve hariçten celbolunacak tezgâh ve saire esmanı masarifi velhâsıl yukarıda 
zikrü tadat olunan hususattan mütevellit bilcümle masarife karşılık olmak üzere 
vazolunmuştur. 

Dördüncü madde : Bilûmum inşaat ve tamiratta istihdam olunacak amele ücu
ratı ve idare vapurlarının havuz ücret ve masarifi. 

Fabrikalar ve küçük tamirat atelyelerile sair mahallerde istihdam olunacak 
amelenin ücretleri ve icabında harice yaptırılacak işlerle ve vapurlarla Yalova da 
dahil olduğu halde idarenin tahtı temellük ve işgalinde bulunan bilûmum mebani 
ve iskelelerin inşaat ve muhtaç oldukları tamirat, tadilât ve tertibatta kullanıla
cak amele ücuratile idare vapurlarının havuzlanma ücret masraf ve havuzlar tara
fından yapılacak tamirat bedeli karşılığıdır. 

Beşinci madde : Harcırah, yevmiye* ve meclisi idarenin içtima ücreti, idare1 

memurin ve müstahdemiıiine verilmekte olan harcırah ve yevmiye ve seyahat mas-
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raflarilc meclisi idare reis ve azasına ait lıuzur ücretleri karşılığı olmak üzere 
vaz ve terkim kılınmıştır. 

Altıncı madde : Mahkeme ve dava ücreti masarifi: 
İdareye ait deavi için yapılacak bilcümle masarif ( İdare avukatlarının harcı

rah ve masarifi zaruriyeleri de dahil ) karşılığı olmak üzere vaz ve terkin kılın
mıştır. 

Yedinci madde : Masarifi müteferrika ve mütenevvia : 
Bütçede ayrıca tertibi mahsusu buluıımıyan kâffei masarif ile telgraf ve posta 

ücretleri ticaret ve sanayi odasına verilecek kaydiye ücreti ve gemi muayenesi ve 
şehadetname ücretleri ve kezalik meclisi idarece hususatı saireye sarfı tensip kı
lınacak masarifi idare ile gayrimelhuz bilûmum sarfiyat mukabili olmak üzere var 
ve terkim kılınmıştır. 

Sekizinci madde : Tahlisiye ve müsademe masarifi: 
Vapurlar bir kazaya duçar olduğu takdirde vukubuiacak bilûmum tahlisiye 

masarifi ile müsademe vukuunda idarece verilip müsebbiplerinden tahsil kılına
cak ve müsebbibi olmayıpta idarece mas -af kaydoluuması zarurî görülecek ıneba-
bğ ve gemi demirlerinin kurtarılması masarifi karşılığı olarak vaz ve terkim kı
lınmıştır. 

Üçüncü fasıl - Mükâfat ve ikramiye 
Birinci madde : Naktî mükafat ve vefat eden müstahdemin ailelerde müstahiki 

tekaüt olmayıp ta hizmeti idareden çıkarılacaklar ikramiyesi : 
Gerek memurin ve gerek müstahdemini idareden bulunsun ve gerek hariçten 

olsun idameye hidematı fevkalade ve nafiası ınesbuk olanlarla vefat eden müstah
demin ailelerine ihtiyaçlarının tevilin ve teçhiz ve tekfin masarifine medar ol
mak hizmeti idareden çıkarılacaklara ve ınemurin ve müstahdemini idareden olup 
ta harik veya su veri saire ile kazazede ve muhtacı muavenet bir hale gelmiş olanlara 
idarenin malıza bir muaveneti mahsusası olmak üzere (100) liraya kadar müdü
riyeti umumiyece ve ondan yukarı meclisi idarece verilecek ikramiyeler karşılığı 
olmak üzere vaz ve terkim kılınmıştır. 

Dördüncü fasıl - Zabıtan ve mürettebatın iaşe bedeli ve masarifatı 
Gemiler çalıştıkça temini iaşeleri usul ittihaz kılınmış olup vapurlar zabitan 

ve mürettebatile ' İstanbul iç hatlar memurları ve meclisi idare karar ile çalışan ve
ya hizmete amade bulundurulan gemiler zabitan ve mürettebatına ve idare müş
temilâtında gece nöbette kalacaklarla hasbelicap geceleri ve eyyamı tatiliyede çalış
tırılacak memurin ve müstahdemine -verilecek iaşe masarifatı mukabili olmak 
üzere terkim kılınmıştır. 

Beşinci fasıl - Sermaye işleri 
Birinci madde : Merakip ve sefaini bahriye mubayaa, isticar, esman ve masa

rifi: 
Evvelki senelerde olduğu gibi bu maddenin muhafazası için bir lira vazile ikti

fa edilmiştir. 
İkinci madde : İstikrazatm faizleri: 
Mubayaa olunmuş ve olunacak merakip ve sefain esman ve masarifi karşılığı ol

mak üzere iş bankasından istikraz edilmiş olan mebaliğ ile mezkûr banka tarafın
dan idare nam ve hesabına açılmış olan avans ve kredi hesabı carisinin muhtelif ta
rihlere ait olmak üzere 1932 senesinde teb eyyün edecek resülmal ve faizleri karşı
lığı olarak vaz ve terkim olunmuştur. 
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Üçüncü madde : Sigorta ücreti ve sermaye imha bedeli: 
Görülen lüzum üzerine sigorta ücreti olmak üzere işbu maddeye (100) lira tah

sisat vazolunmuştur. 

Altıncı fasıl - Hizmet otomobili masarif atı 
Birinci madde : işbu madde idare hizmet otomobilinin tamir masrafına kar

şılık olmak üzere vazolunmuştur. 
İkinci madde : Lâstik, benzin, yağ gibi mevaddı müstehlike karşılığı olarak ko

nulmuştur. 
Yedinci fasıl - Yalova kaplıcaları sermayei mütedavilesi 

Yalova kaplıcaları ilk seneleri olmak itibarile açıldığından beri bir temettü te
min edemiyerek bir kısım sermayei mütedavilesi tenakus etmiş olduğundan ve kap
lıcalar muamelâtının temini devamı için ( 40 000 ) liralık daha sermayei mütedavi-
leye lüzum görüldüğünden bu miktar konulmuştur. 

Sekizinci fasıl - Beddiyat 
İ ra t kaydedilen bilet ve eşya ücuratı ve saireden indelicap reddi lâzımgelen me-

baliğin emri iade ve tesviyesinde istimal olunmak üzere vaz ve terkim kılınmıştır. 

Dokuzuncu fasıl - Eski seneler düyunu 
İdarenin 1931 ve ondan evvelki senelere ait düyunu karşılığı olmak üzere 

84 868 lira tahsisat vaz ve terkim kılınmıştır. 

Onuncu fasıl - Cumhuriyet merkez bankası hissei iştiraki 
Ahiren teşkil kılınmış olan Cumhuriyet merkez bankasına idarenin hissei iştiraki 

olmak üzere vaz ve terkim kılınmıştır. 

On birinci fasıl - İdare memurin kooperatifi hissei iştiraki 
Gerek gemilere, gerekse Yalovaya alınacak erzakın hem ucuz ve hem de eyi cinsten 

olmasını ve ayni zamanda idare memurin ve müstahdemininin de ucuz fiatlarla er
zak tedarikini teminen teşkiline teşebbüs olunan kooperatife hissei iştirak olmak 
üzere (20 000 ) lira konulmuştur. 

Varidat kısmı esbabı mucibesi 
Türkiye Seyrisefain idaresinin 1932 senesi zarfında icra edeceği seferler ve 

yapacağı hizmetlere göre istihsali tahmin olunan varidata nazaran haziran 1932 
iptidasından mayıs 1933 nihayetine kadar 1 senei kâmile zarfında elde edeceği 
varidatı ( 4 132 312 ) lira olarak tahmin edilmiştir . 

Fası: 1 - Akdeniz ve Karadeniz hatları hasılatı 
Madde 1 : Trabzon hattı : İdarenin en mühim hattı olan bu kısımda şimdiye 

kadar haftada iki posta yapılmakta idi. Buhran dolayısile 1932 senesinde posta
ların biri yalnız ihracat mevsimine hasrolunacak diğeri bütün sene yapılacaktır. 
Bu şekilde postaların birisi 52 sefer diğeri de 17 sefer olacaktır. Daimî olan bi
rinci seferin vasati hasılatı ( 12 000 ) küsur lira, ikincisinin vasatisi dahi (6 000) 
lira tahmin edilmiştir, 
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MADEE 2 : İstanbul - Mersin hatt ı : 
Bu hatta her hafta bir vapur tahrik olunacaktır, her seferin vasati hasılatı 

(8 000) lira olarak tahmin olunmaktadır. 
Madde 3 : Istanbu - îzmir - iskenderiye hatt ı : 
Şimdiye kadar birisi İstanbul - i z m i r : Iskenderiyeye diğeri istanbul - izmir 

arasında olmak üzere yapılmakta olan iki seferden istanbul - izmir seferinin 
buhran dolayısüe yalnız yaz mevsimine mahsus olarak icrası karargir olmuş ve 
diğer seferlerin her hafta yapılması takarrür etmiştir . 

istanbul - izmir hattının vasati hasılatı ( 5 000) lira, istanbul - izmir - is
kenderiye hattının vasatı hasılatı da (12 500 ) lira tahmin olunmuştur. 

Madde 4 : istanbul - Edremit - Ayvalık hatt ı : 
Madde 5 : Imroza kadar Bozcaada hat t ı : 
Zararı mucip olan bu hatlar bu sene yapılmıyacaktır. 
Madde 6 : Zuhurat 
Kanun lâyihasında arzedilen 7 inci madde mucibince zuhurat seferler ve vari

dat ve masraflarının tahakkukuna göre bir taraftan irat, diğer taraftan masraf 
kaydolunacağından ve esasen zuhurat, kömür ve sair nakliyesini bu madde teş
kil ettiğinden yalnız kömür vapurlarile yapılacak olan pek ufak mikyastaki nak
liyat müteferrika maddesine naklolunmuştur. Ve bu suretle vücutlarına ihtiyaç 
kalmıyan bu madde tayyedilmiştir. 

Fasıl: 2 - Marmara hattı hasılatı 
Madde 1 : Mudanya hatt ı : 
Haftada üç defa yapılacak olan bu seferlerin vasatisi (500) lira olarak tahmin 

edilmiştir. 
Madde 2 : Bandırma hatt ı : 
Haftada dört defa yapılacak olan bu seferlerin vasatisi (1 200) lira olarak tah

min olunmuştur. 
Madde 3 : Karabiga hatt ı : 
işlerin azalması dolayısüe bu hatta biri her hafta, diğeri mevsiminde yapılmak 

üzere iki posta icrası karargir olmuş: haftalık olan 52 seferin vasatı hasılatı 
(1 250) lira, mevsiminde yapılacak 17 seferin vasati hasılatı da (730) lira olarak 
tahmin olunmuştur. 

Fasü: 3 - İstanbul iç hatlar hasılatı 
Kadıköy, Haydarpaşa, Adalar, Yalova ve Anadolu hatlarından mürekkep olan 

bu kısım varidatı 1931 senesi zarfında tenakus göstermiş ve buna nazaran 1932 
senesi varidatı (75 700) lira noksanile (1 155 000) lira olarak tahmin olunmuş
tur. 

Fasıl : 4 - Nakliyat ve sevkıyatı askeriye hasılatı 
Tahakkukuna tâbi olan işbu kısım varidatı emsaline ve 1932 senesi zarfın

daki vaziyetine göre tahmin edilmiştir. 

Fasıl: 5 - Kılavuzluk ve romorkörlük hasılatı 
13 kânunusani 1340 tarihli talimatnamenin ikinci maddesi mucibince cer ve 

kılavuzluğun mecburî bulunduğu istanbul limanile ihtiyara muallak bulunduğu 
boğazlar da salifülbeyan talimatnameye merbut tarifelere tevfikan istifa kılınacak 
kılavuzluk ve romörkörcülük ücuratile izmir limanındaki kılavuzluk teşkilâtı-
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nm istihsal edeceği ücurat ve talimatnamenin (> ıııcı maddesi mucibince kılavuz 
almaktan imtina vukuunda alınacak munzam ücurata senei haliye mütehakkak 
varidatı esas ittihaz edilerek 1932 senesi için ( 203 000 ) lira vazedilmiştir. 

Fasıl: 6 - Muhtelif hasılat 
Madde 1 : Kahve ocakları hasılatı: 
İşbu ocaklar hasılatı muhammcncsi alarak konulan miktar mukavelelerine 

göre vaz e dilini ştir. 
Madde 2 : Binalar icar bedeli: 
1931 senesinde temin edecekleri bedelâtı ibareye göre konulmuştur. 
Madde 3 : Perakende hasılat: 
Evvelki senelerde olduğu gibi zayi eşya tazminatile istirdat ve satılacak hur

da ve saire ve harice yapılacak tamirat bedelleri ve idareye devredilmiş olan ha
vuzların ve Yalova kaplıcalarının mevzu sermayei mütcdavilesiniıı istimalinden 
tahassfıl edecek faziai varidatı, palamar hâsılatı ve sinini sabıkaya ait olup senei 
haliyede tahakkuk edecek varidat ve memurin ve müstahdemini idareden katolu-
nacak kıstelyevmler ve ücıırattan-istirdat ve bank hesabatı cariyesinden alınacak 
faizler ve Devlet hesabına tahsil kılman vesaiti nakliye vergisile İstanbul şehre
maneti namına idarece tahsil kılman köprüler mururiyesinden alman aidat ve 
müstecirlerin taahhürü tediyatmdan alınacak güzeşteler, seyyalim salonu hâsıla-
tile gemi kurtarma şirketine idare mevcudundan verilecek kömürün maamasa-
rif bedel, idareye ait rıhtım ve iskelelerin palamar ve mururiye varidatı kömür 
varmrlarile yapılacak nakliyat hasılat ve bütçede tertibi mahsubu bulunmıyan 
ve gayri melhuz hasılat ve saireden mütevellit olarak elde edilecek varidata göre 
tahmin edilmiştir. 

Bütçe kanunu lâyihası esbabı mucibesi 
Madde 1 : 1932 senesi için merbut (A) işaretli cetvelde muharrer ( 4 844 460 ) 

lira tahsisat idarenin senei mezkûrede ifasını tasavvur eylediği hidemat ile hutııtıı 
muhtelifeye icra kılınacak seferler için icrası muktazi masarif ve İş bankasından 
istikraz olunan mebaliğin resülmal ve faizlerine karşılık olan 1932 senesi zarfında 
tesviyesi meşrut resülmal ve faizine mukabil olarak vazolunmuştur-

Madde 2 : Seyrisefain idaresinin esfari malûmeden istihsal edebileceği varidat 
ile iç hatları varidatı umumiyesi ve kılavuzluk, kahve ocakları, emakin icarı ve ha
sılatı müteferrika ve nakliyatı askeriye ücuratı gibi varidatı umum iyesinin 1932 
senesinde baliğ olacağı miktar merbut (B) işaretli cetvelde muharrer olduğu üzere 
( 4 132 312 ) lira tahmin edilmiştir. 

MADDE 3 : İdarenin 1932 senesi zarfında istihdam edeceği memurin ve müstah
demin için azamî tasarrufat nazarı itibare alınarak merbut (C) işaretli kadro tan
zim kılınmıştır. 

Madde 4 : 1927 senesi bütçe kanunu ile aktiue mezuniyet verilmiş olan istikraz 
bakiyesi için 1932 senesinde de ayni hüküm cari olmak ve bu suretle istikrazdan 
tahassül edecek mebaliğ bir taraftan 1932 senesi bütçesine irat kayit ve diğer taraf
tan masraf bütçesinin 5 inci sermaye işleri faslının birinci maddesine tahsisat olarak 
ilâvesi için işbu madde vazedilmiştir. 

Madde 5 : Seyrisefain idaresinin 1932 senesi varidat ve masraf evrakı müsbi-
tesinin indelhace mehakime ibraz ve hukuku idareyi siyanete medar olmak üzere 
Divanı muhasebatça tetkikatı icra edildikten sonra idareye iade edilmek maksadile 
vazolunmuştur. 



•• 'Madde 6 : Hasbellüzum açıkta kalacak veya çıkarılacak maaşlı .memurlara bir 
iıisbet dairesinde verilecek tazminat için vazedilmiştir. 

Maddi' 7 : Fevkalade seferler icrası halinde ihtiyar olunacak masarif ve elde edi
lecek varidatın büteevc sureti kavit ve ithali hakkında işbu madde tanzim kılınmış
tır. 

Madde 8 : İdarenin en mühim hizmet ve faaliyet sahası deniz ticaretidir. Bütün 
muamelatı ticariyede asıl olan hususiyet deniz ticareti işlerinde hemen hemen 
beynelmilel denilebilecek ananevi bir mahiyeti barize irac eder. Deniz ticaret işle
rinde muvaffakiyet her şeyden ziyade, bu esas ve ananeye uygun bir tarzda tanzi
mi faaliyete vabestedir. Bu teamüllerden, esaslardan her hangi bir mülâhaza 
ile uzaklaşmak teşebbüsün tam bir akametini iltizam eder. Binaberin bu maddenin 
ilk fıkrasile idare i umumiye hesabat ve muamelatını bunlara göre tanzim ve ifa 
etmek-mezuniyeti verilmiştir. 660 numaralı inhisar kanununun ikinci maddesi 
metin ve ruhuna goro tanzim edilmiş olan son fıkrada ise Divanı muhasebata tet-
kikatınm bu hususiyet ve istisnaiyet derpiş edilerek yapılacağını müşir bulun
muş olmakla işbu madde vazedilmiştir. 

Madde 9 : Seyrisefaiu idaresi mahiyeti hizmeti itibarile tamamile bir müesse-
sei ticariyedir. Binaberin yapacağı mübayaatı da her tüccar gibi mevsim ve za
manının ve vaziyeti maliyesini kollıyarak yapmağa mecburdur. (Senelik muka-
vo'lât senei âtiyeye sirayet edemez.) takyidi kanunisile seyrisefainin mahiyeti tiea-
riyesi ve bunu riıhaiı ifade eden 1597 numaralı kanun daima ve muhtelif vesilelerle 
çarpışmakta olduğundan bu madde ile tavzihi hale lüzum görülmüştür. Meselâ; 
kömür mukavelâtınm ne yaz ortasında ne de kış evasıtıııda yapılmasına menfaat 
endişesinden doğan ticarî teamüller müsait değildir. Kezalik vaziyeti maliyeye gö-
re Avrupadan getirilecek halat, yağ gibi ihtiyacatı nıübremede uzun münakaşalar ve 
muhaberattan sonra elde edilen en ucuz fiat üzerine derhal mukaveleye raptedile
rek bedeli ödenmesi mümkün olan aylarda parti part i getirilmek mecburiyeti 
vardır ki her iki hal dede bizzarur mııkavelât hükmü senei atiyeye sirayet edecek
tir. Maahaza her sene aşağı yukarı ayni. miktarda kullanılan bu malzemenin kar
şılıkları daima her sene bütçesine tahsisat olarak konmakta olduğundan bu madde
nin vazettiği teshilât bütçe esasat ve samimiyetini ihlâl edecek mahzurlu bir mahi
yet arzetm iveceği maksadile konulmuştur. 

Madde 10 : Ecnebi ve uzak hatlara gidecek vapurlar ihtiyacatı zaruriyesinin 
1 000 lira avansla veva kredi küşadile temini maddeten mümkün olmadığından böy
le bir hal vukuunda duçarı müşkülât olmamak için bu madde tertip ve vazedilmiş
tir. 

Madde 11 : Avrupadan gelen eşya için gümrük idarelerine evvel emirde usul da
iresinde bir depozito yatırmak mecburiyeti vardır. Bu depozitolar, ekseriyetle 1 000 
lirayı geçmekte oludnğnndan mutemetlerin kanunen almağa mezun oldukları 1 000 
lira avansla muamele ifasına imkân olmadığından gümrük idarelerinin kendi ka
nunlarına istinaden istedikleri bu depozitoları kolaylıkla verebilmek için bu madde 
vazedilmiştir. 

Madde 12 : Harbi umumiden evvel Av.rupada mubayaa edilmiş olup harbin vu
kuu üzerine İstanbııla sevk ve naklin temin edilebilipte evrakı elde edilememiş ve şu 
yüzden elyevm mahsubu yapılamamış sefain ve ine rakibi bahriye ile mütareke sene
lerinde Amerika ve Hanburga yaptırılan seferler masarifine ait bulunmuş ve mu
bayaasını müteakip-düşman eline'düşerek mahsup, muamelesine imkân kalmamış 
olan vapurlar esmanı ve masarifi ve muhtelif bankalar faizlerine ve bu kabîl evra
kı müsbiteyi sarfiyenin vaktü zanıanile tedarik imkânı temin edilememiş ve ancak 
icra kılman takibatı mütevaliye neticesi olarak elde edilebilmiş hususat ile tesviyei 
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hesabat heyetince peyderpey muameleleri ifa ve ikmal edilmekte bulunmuş olan har
bi umumî ve onu takip eden seneler sarfiyatına taallûk eden işbu madde tasfiyei 
kuyut ve temini intizamı hesabat noktai nazarından bizzarur vazedilmiştir. 

Bütçe encüme»i mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 28 - V - 1932 

M. NO. 136 
E san No. 1/248 

Yüksek Reisliğe 

Seyrisefain idaresinin 1932 malî senesi bütçesi hakkında olup Başvekâletin 
29 - I I - 1932 tarih ve 6/429 numaralı tezkeresile encümenimize tevdi kılman 
kanun lâyihası İktisat vekili Beyefendile Seyrisefain umum müdürü Bey hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere edildi: 

idarenin .1.931 senesi bütçesindeki varidat miktarı 5 159 140 lira iken buna 
karşı 1 026 828 lira noksanile 4 132 312 lira olmak üzere teklif olunmuştur. En
cümenimiz içinde bulunduğumuz malî senenin ticaret hacminin nakliyat üzerinde 
yapacağı tesirleri nazarı itibara alarak varidat fasılları üzerinde arız ve amik 
yaptığı tetkikat neticesinde hemen bütün fasıllar üzerinde tenzilât icrasını lüzum
lu görmüş ve binaenaleyh 1931 senesine nazaran 1932 senesi için 1 787 203 lira 
noksanile 3 371 937 lira varidat tahmin etmiştir. 

Geçen sene 5 159 140 lira olarak bütçeye konulmuş olan masraf fasılları ye
kûnu da senei mezkûreye nazaran 314 460 lira noksanile 4 844 680 lira olmak 
üzere teklif olunmuş ise de varidatın tenkisini istilzam eden esbaba göre masari
fin de mehmaemken tenkisi bir emri zarurî olduğundan bu maksatla bazı fasıl
lara konulan tahsisat tenzil edilmiş ve memurlar kooperatifi ve ıslahı hayvanat 
cemiyetlerine yardım unvanile acılan fasıllarda mevzu tahsisat bu bütçenin acık 
olmasından naşi kaldırılmıştır. Binnctiec masraf bütçesi geçen seneye nazaran 
43)5 847 lira noksanile 4 723 293 lira olmak üzere tesbit olunmuştur. 

Hulâsa masraftan mümkün olduğu kadar tenzilât yapılmış olmasına rağmen 
Seyrisefain idaresinin 1932 malî senesi varidatile masrafı arasındaki açık miktarı 
1 351 356 liradan ibaret bulunmuştur. 

Deniz nakliyatının tanzimi için bir kanun ihzar ve teklif edildiği İktisat vekili 
Beyefendi tarafından beyan edilmekle esaslı İslahat ve tadilâtın mezkûr kanunla 
derpiş ve bilhassa ücretsiz seyahatlerin tahdit edilmesini encümenimiz lüzumlu gör-
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müştür. Bununla beraber yeniden ve taclilen yazılan maddeleri ihtiva ederek hazır
lanmış olan kanun lâyihasını Umumî heyetin yüksek tasvibine arzeyleriz. 

Reis Rs. V. Bu M. M. Kâtip 
Gümüşane Konya Yozgat Tokat Konya Aksaray 
H.Fehmi K. Hüsnü S. Sırrı Süreyya K.Zaim A'Süreyya 

Bursa Çorum Elâziz Erzurum Giresun İsparta 
Dr. Galip Mustafa H. Tahsin Aziz Kâzım Mükerrem 

Kırklareli Kayseri Niğde 
Şevket A.Hilmi Faik 
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Seyrisofâin idaresinin 1932 m»lî sıknesi bül<;e kanunu layihası 

H Ü K E M E T İ N T E K L İ F İ 

MADDE 1 — Seyrisefain idaresinin 
1932 malî senesi masarifi için merbut 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
( 4 844 400 ) lira tahs isa t ita kılınmıştır . 

MADDE 2 — Seyrisefain idaresinin 
1932 malî senesi masarifine karşılık olan 
varidat .-merbut (D) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere ( 4 132 312 ) lira talimin 
edilmiştir. 

M A D D E 3 — Seyrisefain idaresinin 
191-32 kadrosu merbut (C) cetvelinde gös
teri lmişt ir . 

M A D D E 4 •— Seyrisefain idaresinin 
1927 senesi bütçesinin altıncı maddesile 
is t ikrazına mezuniyet verilmiş olan beş 
milyon l i ranın bakiyesi için 1932 sene
sinde1 de maddei mezkûre hükmü tatbik 
olunur ve bu suret le ist ikrazdan tahassül 
edecek mebaliğ bir t a ra f t an 1932 varidat 
bütçesine irat kayi t ve diğer taraf tan 
masraf bütçesinin o inci sermaye işleri 
faslının 1 inci maddesine tahsisat olarak 
ilave edilir. 

M A D D E 5 — Seyrisefain idaresinin 
1932 senesi varidat ve nıasarifat evrakı 
müsbitesi Divanı muhasebatça te tk ikat ı 
icra edildikten sonra idarece bıfzolunur. 

M A D D E (> — Açıkta kalacak veya çı
kar ı lacak olan maaşlı memurlara masraf 
bütçesinin birinci faslından aşağıda yazılı 
nisbet ler üzerinden tazminat veril ir: 

Hizmet müddet i bir seneye kadar olan
lara biı- aylık maaş ve tahsisatı maktua 
ve fevkalâdelerinin t u t a r ı ; 

Hizmet müddeti iki seneye kada r <>-
lanlara iki aylık maaş ve tahsisatı mak
tua ve favkalâdeleriı ı in t u t a r ı ; 

Hizmet müddeti iki seneden fazla olan
lara ilk iki senelik hizmet mukabil inde 
tahsisat lar i le bir l ikte iki aylık maaşının 
t u t a r ı ve bundan fazlası için beher sene 
ve küsur lar ı mukabilinde1 tahsisat lar i le 
bir l ikte birer nısıf aylık maaşlarının tu
ta r ı . 

B Ü T ( J K - 1 0 N C Ü M E N İ M N T A D İ L İ 

M A D D E 1 . — Seyrisefain idaresinin 
1932 malî senesi masarifi için merbut 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği -üzere 
4 723'293 lira tahsisat verilmiştir. 

MA.DDE 2 — Seyrisefain idaresinin 
1932 malî senesi masarifine karşılık olan 
varidat merbut (D) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 3 371 937 lira tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Seyrisefain idaresinin. 
memur ve müstahdemler i kadrosu merbut 
((.•) işaretli cetvelde gösteri lmiştir . 

M A D D E 4 — Seyrisefain idaresinin 
1927 senesi bütçesinin (i ıııcı maddesile 
ist ikrazına mezunivet verilmiş olan 
;") 000 000 liranın bakiyesi için 1932 malî 
senesinde de mezkûr madde hükmü ta tbik 
olunur ve bu suretle ist ikrazdan tahassül 
edecek mebaliğ bir taraf tan 1932 var idat 
bütçesine irat kaydedilerek 1932 bütçe 
acı gına sarfedilir. 

M A DDK, f> — Avneıı kabul. 

M A D D E (> — Açıkta kalacak veya açı
ğa çıkarılacak olan maaşlı memurlara be
her tanı hizmet senesine mukabil şehrî 
maaş ve tahsisat ı fevkalade ve ınaktua-
larınnı bir nısfı miktar ında masraf cetve
linin birinci faslından tazminat verilir. 

Dunlardan umumî, Seyrisefain idare
si de dahil olmak üzere mülhak ve hususî 
bütçelerle belediye bütçelerine dahil bu
lunan teşki la t ta vazife alanlar eski vazi
felerinden infikak tarihi ile yeni vazife
lerine mübaşeret tarihi arasında açıkta 
geçecek her aya mukabil yalnız biı* nısıf 
tazminata is t ihkak kesbederler. Aldık
ları tazminat ın mütebakisini idareye iade 
etmekle mükellef tu tu lur lar . Açıkta 
geçen müddetin on beş günden fazla olan 
kesirleri tanı av i t ibar olunur. 



MADDE 7 — Fevkalâde seferler İc
rasında tahsil olunacak mebaliğ o seferde 
ihtiyar olunacak bilcümle masarif karşı
lığı olmak üzere varidat bütçesinin masa
rifi müteferrika maddesine bir taraftan 
irat ve diğer taraftan masraf bütçesinin 
ait olduğu fusul ve mevaddma tahsisat 
olarak ilavesine meclisi idare mezundur. 

MADDE 8 — İdarei umumiye lıesa-
bat ve muamelâtını deniz ticaret işlerin
de meri esasat ve taamülâta tevfikan tan
zim ve ifa edecektir. Binaberin Divanı 
muhasebat kendisine tevdi olunan . idare 
hesaplara üzerinde yapacağı, tetkikler de 
bu hesapların ait olduğu bütçeyi ve idare 
için neşredilmiş olan kanun ve nizamları 
ve hassatan idarenin deniz ticareti işlerde 
meşgul olmak itibarile haiz olduğu husu
siyeti nazarı itibara alır. • • 

MADDE. 9 — Mevsimlerinde taahhüt 
ve mukaveleye raptı zarurî ve idare men
faatine daha çok kâfi bulunması hasebile 
müteakip seneye sirayetine mecburiyet 
hâsıl olacak inşaat ve sefain mubayaa, ta
mir, sipariş ve malzeme mübayaatı gibi 
taahhüdat icrası caizdir. Ancak taahhüdü 
başladığı sene nihayetine kadar olan za
mana ait kısmı o sene bütçesinden ve taah
hüdün ikmal olunacağı tarihe kadar olan 
kısmın ise müteakip sene tahsisatından 
mevkuf tutularak mahsubu icra olunur. 

MADDE 10 — Tahakkuk ve ita emri 
muamelâtının ikmaline mütehammil ol-
mıyan müteferrik veya müstacel masraf
lar için âmiri ita tarafından tayin olu
nacak merkez daire mutemetlerde dış 
hatlarda çalışan gemiler mutemetlerine 
biner ve uzak ecnebi hatlarına çalışan ge
milere ise on bin liraya kadar avans veri
lebilir. 

MADDE 11 — İdare namına Avrupa-
dan gelecek malzeme için kanunen güm-

MADDE 7 — umumî, mülhak ve hıi-
ussî bütçelerle idare edilen Hükümet da
ire ve müesseseleri Seyrisefain idaresinin 
muntazam surette vapur işlettiği mahal^ 
lere ait nakliyatlarını idarenin gemilerile! 
yaptırırlar. 

MADDE 8 — Hükümetin yedinci mad
desi avnen kabul. 
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rük idarelerine tarifesinde muharrer % 
de fazlasile verilmesi meşrut bulunan de
pozitoların miktarları her ne olursa olsun 
avans olarak resmi makbuz mukabilinde 
verilir. 

MADDE 12 — İdarenin 1931 ve ondan 
evvelki senelere ait düyundan vacibütte-
diye kısmı o seneler bütçelerinde karşılığı 
olsun olmasın 1932 senesi bütçesinde açı
lan (eski seneler düyunu) faslından sarf 
ve tesviye olunacaktır. 

Harbi umumî, mütareke ve müteakip 
senelere ait olup muamelei mahsııbiyesi 
henüz icra edilmemiş olan sarfiyattan, ev
rakı müsbitesi peyderpey tedarik ve ikmal 
edilmekte olanlar, geçmiş seneler bütçeleri 
yekûnu bakiy muhassasat baliği karşılık 
ittihaz edilerek mahsup muamelesi ifa 
olunur. 

MADDE 13 — 1932 senesi Seyrisefain 
bütçesi açığının karşılığı olmak üzere is
tikraz akti için mezkûr idareye mezuniyet 
verilmiştir. 

MADDE 14 — Bu kanun 1 haziran 
1932 tarihinden muteberdir. 

MADDE 15 — Bu kanunun icrasına 
İktisat vekili memurdur. 

28 - I I -1932 
Bş.V. Ad.V. M.M.V. Da.V. 
İsmet Yusuf Kemal Zekâi Ş.Kaya 

Ha. V. V. Mal. Y. Mf. V. 
Ş. Kaya M. Abdiilhalik Esat 

Na. V. îk . V. S. I . M. V. V. 
Hilmi M. Şeref M. Abdiilhalik 

(h î. V. Zr. Y. 
Ali Bana Muhlis 

MADDE 9 — Hükümetin 13 üncü 
maddesi aynen kabul. 

MADDE 10 — Hükümetin 14 üncü 
maddesi aynen kabul. 

MADDE 11 — Hükümetin 15 inci 
maddesi aynen kabul. 





A CETVELİ 

Muhassasatm nev'i 

1932 sonesi için 

2 

Maaş, ücret, tahsisat 

Umumî müdür ve muavini maaş ve tahsisa
tı maktuaları 
Merkezi idare, fabrika ve ambar ve sel'aini 
bahriye ve iç hatlar memurları ve müstah
demleri maaş ve tahsisatı maktuaları 
Mütekaidin, eytam ve eranıili idare maaşatı 
Tahsisatı fevkalâde 
Ücret 

Fasıl yekûnu 

Masraf 

Acentalar aidat ve masarifatı, kılavuzluk, 
tahmil ve tahliye masrafları ve tazminat ve 
simsariye ve ihbariye 
Vergi ve rüsum ve icar bedeli ve mukataatı 
vakfiye 
Eşya ve malzemei müstehleke ve matbua ile 
kömür, tenvir ve teshin, tedavi ve ilânat, 
reklâm ve kablo, telefon esman ve masarif 
ve ücuratı ve gümrük resmi 
Bilûmum tamiratta müstahdem amele yev
miyesi ve idare vapurlarının havuz ücret ve 
masarifi 
Harcırah ve yevmiye ve meclisi idare içtima 
ücreti 
Mahkeme, dava ücret ve masarifi 
Masarifi müteferrika ve mütenevvi a 
Tahlisiye ve müsademe masarifi 

Fasıl yekûnu 

a Mükâfat ve ikramiye 

Vefat eden müstahdemin ailelerine verilecek 
ikramiye 

Hükümetçe ı Encümence 

talep edilen j kabul edilen 

7 1)20 

:527 820 
5 000 

084 616 
:ÎIT ooo 

1 342 056 

224 000 

350 ooo 

1 915 040 

238 000 

25 000 

7 (İ20 

327 820 
5 000 

084 (İKİ 
275 060 

1 300 116 

224 000 

330 000 

850 040 

238 000 

20 000 
5 000 
10 000 
5 000 

2 767 640 

20 000 
5 000 
10 000 
2 000 

2 679 640 

5 000 
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cö 
muhassasatın nev'i 

1932 senesi için 

Hükümetçe Encümence 
talep edilen i kabul edilen 

4| 
5̂  

6 

8 
9 

10 
ıı 
12İ 

Zabitan ve mürettebatın iaşe bedel ve masarifi 
Sermaye işleri 

Merakip ve sefaini bahriye mubayaa ve is
ticar esman ve masarifi 
îst ikrazatm resülmal ve faizlerine tediyat 
Sigorta ücret ve sermaye imha bedeli 

Fasıl yekûnu 

Hizmet otomobili masarifi 
Tamir 
İşletme 

Yalova kaplıcaları 

Fasıl yekûnu 

Memurini daime ücretleri 
» muvakkate ücretleri 

İnşaat ve tamirat ve sair tesisat 
Demirbaş eşya ve mefruşat 

Fasıl yekûnu 

Yalova kaplıcaları sermayei mütedavilesi 
Havuzlar 

Memurin maaşat ve ücuratı 
İnşaat, tamirat ve sair tesisat 
Demirbaş ve mefruşat 

Fasıl yekûnu 

Reddiyat 
Eski seneler düyunu 

1715 numaralı kanunun 8 inci maddesi mucibince 
Cumhuriyet Merkez bankasına verilecek itfa kar
şılığı 

İdare memurin kooperatifbıe lıissei iştirak 

UMUMÎ YEKÛN 

103 000 

1 
403 795 

100 

403 896 

1 000 
1 000 

2 000 

0 
o 
o 
o 
o 

40 000 

0 

4 000 
84 868 

52 000 
20 000 

4 844 460 

103 000 

1 
403 795 

100 

403 896 

500 
1 000 

1 500 

18 660 
28 050 
8 690 
3 000 

58 400 

8 278 

19 830 
7 000 
3 000 

29 830 

2 000 
84 868 

46 765 
JO^ 

4 723 293 



B - CETVELİ 

03 

1 

1 
: * i 2 
! 3 
4 

1 5 

2 
1 
2 
3 

1 ' 
3 

I 

4 

5 

1 
2 
3 
4 
5 

1 
2 
3 

<; 

71 
8 

Varidatın nev'i 

1932 senesi için 

Hükümetçe 

tahmin edilen 

Encümence 

tahmin edilen 

Akdeniz ve Karadeniz hatları 

Trabzon hattı 
İstanbul - Mersin hattı 
İstanbul - İzmir - İskenderiye hattı 
İstanbul - Edremit - Ayvalık » 
Bozcaada - İmroz hattı 

Fasıl yekûnu 

Marmara hatları 

Mudanya hattı 
Bandırma » 
Karabiga » 

İstanbul iç hatları 

Adalar Hatt ı 
Kadıköy » 
Haydarpaşa » 
Anadolu » 
Yalova . » 

Kılavuzluk, romorkörcülük 

Muhtelif hasılat 

Kahve ocakları 
Binalar icar bedelâtı 
Müteferrik hasılat 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Türk gemi kurtarma şirketinden idare hissesi 

Havuzlar hasılatı 

Yalova hasılatı 

UMUMI YEKÛN 

729 000 ! 
416 000 I 
854 100 ı ı ! 

ı i 
1 999 102 

585 93C 
352 400 
726 000 

1 
1 

1 664 332 

78 000 
228 800 
142 410 
449 210 

66 000 
155 500 
113 000 
334 500 

315 000 
412 000 
300 000 
75 000 
53 000 

1 155 000 

207 500 

21 500 
61 000 
169ı_000_ 
251 500 

70 000 
0 
0 

4 132 312 

18 000 
52 000 
109 000 
179 000 

61 000 
50 000 
j44 278 

3 371 937 

251 933 
320 291 
216 187 
58 267 
43_417_ 
890 095 

148 732 



D - CETVELİ 

c/J j 3 

'35 t i 
Memuriyet Adet Maaş Ücret fi g 

Umumî müdür 1 150 350 
» » muavini 1 100 35 

Meclisi idare ve müdürler encümeni başkâtipliği 
Başkâtip 1 60 

Müdüriyet kalemi 
Âmir 1 60 
Memur 1 35 

Evrak kısmı 
Memur 1 30 

» [Mahzen memurluğu vazifesini 
de görecektir] 1 20 

Matbaa kısmı 
Matbaa ve fotoğraf memuru 1 
Mürettip 1 

» 1 
» çırağı 1 

Makinist 1 
» 1 

Mücellit 1 
» muavini 1 

Kamara ve iaşe ve demirbaş müdüriyeti 
Müdür 1 

» muavini 1 
Memur 2 

» 2 
Memur 2 

» 1 
Mütehassıs kamarot muallimi 1 
İskeleler tathirat memuru 1 

Küçük tamirat postası 
Marangoz 1 

» 1 

80 
60 
35 
25 
20 
10 

80 
55 
45 
25 
70 
50 
50 
32 

200 
60 

100 
60 

10 
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Memuriyet Adet Maaş 

Demirci ve borucu 2 
Çilingir 1 
Döşemeci 1 

» 2 
Yelkenci 1 
Piyano tamir ve akortçusu 1 
Usta işçi [Lüzumu halinde yevmiye 5 li
rayı geçmemek üzere kullanılabilir] 

Çamaşırhane 
Âmir 1 
Kâtip 1 
Ambar memuru 1 
Yıkamacı 1 
Sıkmacı 1 
Kurutmacı 1 
Hademe 1 
Amele [birer buçuk lira] 2 

» [Birer lira yemviye ile kullanı
labilir] 6 

'M s 
Ücret £ | 

70 
60 
60 
45 
50 
15 

100 
60 
50 
60 
45 
40 
30 

Gemi kadrosu 
Sınıf 1 kamara memuru 

» 2 » » 
Baş kamarot 
Sınıf 1 kamarot 

» 2 » 
» 3 » 

Pikolo 
Baş ahçı 

» » 
Sınıf 1 ahçı 
» 1 » 
» 2 » 
» 3 » 

9 
8 
11 
32 
106 
120 
13 
2 
1 
2 
4 
22 
16 

15 
12 

45 
40 
35 
23 
10 
110 
100 
70 
50 
40 
23 

15 

Yalova kaplıcaları 
Müdür 
Muhasip 
Baş makinist 
Ambar memuru 

» » 
Elektrik memuru 
Borucu ustası 

175 
100 
100 
80 
50 
70 
70 
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Memuriyet 

Marangoz 

Adet Maaş 

1 
Alıcı 1 
Şoför 1 
Bekçi 3 
Erkek kamarot 4 

» » 5 
Kadın kamarot 3 
Bahçivan 1 

» 2 
» 2 

Su yolcusu 1 
Baş doktor 
Doktor 
Muhasip muavini 
Veznedar 
Lokanta kâtibi 
Makinist 
Eczacı 
Masajcı 
Banyo memuru 
Şoför 
Yağcı 

1 
1 
1 
1 
3 

[1] 2 
1 
2 
1 
1 
1 

Teftiş heyeti 
Baş müfettiş 1 
Müfettiş 1 

» 1 
» 1 
» 1 

Muamelâtı zatiye müdüriyeti 
Müdür 1 
Kısım âmiri 1 
Memur 1 

» 2 
» 1 

Kontrol ve istatistik müdüriyet 
Müdür 1 

60 

40 

60 
25 

15 
15 

* 

80 

Ücret 

70 
60 
50 
40 
40 
30 
30 
35 
30 
25 
15 

150 
100 
70 
70 
60 
75 
50 
40 
50 
45 
35 

115 
100 

70 

70 

sis
at

ı 
tu

a 

•c "S 
£ |B 

20 
20 

5 

[l] Altı ay müddetle istihdam edileceklerdir. 
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Memuriyet 
is 

Adet Maaş Ücret fi c 

Âmir 
Kontrol kısım 

50 10 

Acentalar İzalemi 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Tasnif memuru 
Tetkik ve dosya 

Memur 
» 

Mukayyit 
Tadat şefi 

» memuru 

Kısım âmiri 
Memur 

» 
» 

Müdür 
» muavini 

Kısım âmiri 
Memur 

» 

Âmir 
Memur 

» 

memuru 

İç hatlar halemi 

İstatistik kalemi 

Muhasebe müdüriyet 

Varidat kısmı 

Tabı kısmı 

1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
8 

1 
1 
1 
1 

% 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
2 

40 
17 
16 
16 
15 

12 
17 
15 
12 
16 

16 
15 
15 

40 
25 
20 
15 

80 
60 

50 

25 

25 
15 
15 

50 

54 
42 

120 

15 
5 
8 

5 
10 

15 

15 

35 
35 

15 

10 

5 
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Memuriyet Ade. Maaş 

Tevzi kışını 
Âmir 1 17 
Memur 1 

Masraf kısmı 
Kısım âmiri 1 50 
Memur 1 35 

» 1 15 
» 1 35 

Memur 3 15 
Mutemet 1 30 
Evrak memuru 1 15 

Vezne 
Baş veznedar 1 50 
Veznedar 1 30 

» 1 25 
Kâtip 1 17 
Tahsildar 4 20 

Defterikebir kısmı 
Kısım âmiri 1 50 
Memur 1 40 

» 1 25 
» 1 15 

Muvazene ve tasfiyei hesdbat kısmı 
Kısım âmiri 1 40 
Memur 1 35 

» 1 30 
» 1 15 

Ankara irtibat memuru 1 30 

Levazım şubesi 
Müdür 1 80 
Müdür muavini 1 60 

Mubayaat komisyonu 
Reis 1 
Mubayaat kısım âmiri 1 40 
Memur 1 35 
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Memuriyet Adet 

Memur 
Münakaşa kısım âmiri 
Memur 
Güverte murahhası 
Makina » 
Mukavele kısmı memuru 
Memur 
Evrak ve dosya memuru 
Daktilo 

Levazım ambarı 
Baş memur 
Baş memur- muavini 
Ambar muayene heyeti azasmdan 

» » » » 
Memur 

» 
» 

Ambarcı 
Hamal 

Kömür ambarları 
Baş memur 

» » muavini 
Muhasip 
Ambar memuru 
Ambar kâtibi 
Tevzi memuru 

» » 
Tesellüm memuru 

» » 
Bekçi 

» 
» 

Levazım inşaat ve tamirat 
Müdür 
Heyeti fenniye âmiri 
Mimar 
inşaat memuru 

» » 
Kâtip 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
o 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
1 

mud 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Maaş 

17 
40 
25 

30 
12 
15 

40 
30 

20 
17 
15 
12 

40 
20 
20 
12 

15 

50 
40 
10 

ürlüğü 

70 
50 

20 

Ücret 

40 

75 
60 

35 

40 

40 

30 
36 

125 

70 
60 

.2 3 

Ta
hs

 
m

ak
t 

5 
10 
10 

5 

15 

5 

5 

10 
10 

5 

10 
10 
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Daire menıuru 
Merkez hademeleri 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

gece bekçileri 
» » 

1 
4 
2 
3 
9 
2 
7 

15 
13 
11 

9 
10 
12 
10 

Bekçi 1 36 

Telefon santralı 
Telefon memuru 

» » 
Nebatat mütehassısı 
Asansör » 
Saatçi 

Bas doktorluk 

1 
• > o 
1 
1 
1 
1 

15 
12 

100 
10 
20 
60 

işletme ve </üverte müdüriyeti 
Müdür 
Müdür muavini 

» » 
Baş kâtii) 
Seyrisefer mütehassısı 
Âmir 
Memur* 

3 3 
1 s 

• as Memuriyet" Adet Maaş Üc et £ g 

Daire memurluyu 

Baş doktor 
Doktor 
Sıhhiye memuru 

» » 
Tatlara t memuru 
Eczacı 
Doktor 
Kimyager [dört lira yevmiyeli] 

İdare avukatlığı 
Müşavir avukat 
Avukat 

» 
Memur 

1 
1 
I 
1 
1 
1 
4 
1 

1 
1 
1 
1 

60 

12 
12 
15 
15 

30 

125 

80 

200 
140 
120 

W 

5 
10 
4 

10 

15 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

80 
60 
50 
45 

30 
25 

130 

35 
20 

25 

10 
10 
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Memuriyet 

Memur 
» 

Cer memuru 
İç hatlar baş memuru 
Ic hatlar baş memur muavini 
Yalova iskele baş memuru 
Abonman kişe memuru 

» vesika memuru 
Torba memuru 

Adet Maaş jcret £ ğ 

10 2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

15 
20 
30 
30 
20 
20 
12 
11 
10 

15 
10 
10 

5 
o 

İskeleler 

Baş memur 
» » 
» » 
» » 

Yalova kişe memuru 
Birinci sınıf kise memuru 

» » » » 
İkinci » » » 
Yük memuru 
Kapı memuru 

» » 
Birinci sınıf mevki memuru 
Yalova iskele kapı memurları 
Çımacı 

» 
Yalova çımacısı 
Sınıf 2 mevki memuru 
İhtiyat kişe memuru 
İhtiyat mevki memuru 

» kapı memuru 

2 
1 
2 
1 
2 
6 
1 

24 
6 

31 
7 

10 
1 

16 
1 
1 

10 
2 
8 
8 

15 
14 
13 
12 
14 
12 
14 
11 
11 
10 
11 
12 
13 
7 

11 
11 
11 
11 

30 
30 

10 
12 
14 
5 

10 

Kılavuzlar 

Tahakkuk memuru 
İzmir kılavuz mutemedi 
Kılavuz 

» 

mülâzimi » 
» » 

İşaret memuru 
Hademe 

1 
1 
8 
13 
12 
1 
4 
1 
••> 
o 

100 
100 
150 
135 
120 
105 
70 
60 
45 
36 



27 

Memuriyet Adet Maaş Ücret fi g 

Kılavuz sandalcısı 
» » 

Palamar » 

İstanbul acentası 
Baş acenta 
Şube acentası 
Veznedar 
Navul ve havale memuru 
Ser tahliye memuru 
Memur 

» 
» 
» 
» 
» 

Hademe 
» 

150 
110 
130 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
8 
11 
3 
3 
1 
2 

60 
50 
25 
30 
30 
25 
20 
15 
14 
12 
10 
13 
9 

15 
15 
15 
15 
15 

Güverte - Gemiler memurin ve müstahdemini 
Süvari 

» 
» 
» 
» 
» 

İkinci kaptan 
» » 
» » 

Üçüncü » 
» » 

Mülâzim » 
Motor » 

» » 
Kâtip 

» 
» 
» muavini 

Küverte lostromosu 
» » 

Marangoz 
» 

Serdümen 

11 
11 
13 
15 
1 
5 
15 
12 
3 
10 
7 
27 
1 
1 
10 
9 
4 
10 
1 
46 
1 
7 
3 
64 

50 
40 
35 
30 
25 
20 
35 
25 
20 
25 
15 
10 
30 
15 
30 
20 
15 
13 
20 
12 
15 
8,5 
10 
8,5 

10 
10 

10 
10 
10 

10 
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Mem uri yet 

Ambarcı 
Tayfa" 
Tayfa 
Su dubası reisi 
Mavuııa » 

Adet 

44 
4 
230 
2 
20 

Maaş Ücret 

8,5 
8,5 
6,10 
9 
9 

! T
ah

si
sa

 
m

ak
tu

a 

Makina m üdüriıjcli 

Müdür 
Muavini 
Makina müfettişi 

» » 
Telsiz müfettişi 
Başkâtip 
Memur 

» 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

80 
60 

45 
30 
20 

120 
1.00 
120 

3)5 
15 

25 

Fabrika müdürlü ya 

Müdür 
Mütehassıs 
Mühendis 
Ressam 

» 
Elektrik mühendisi 
Fon nen 
Muhasebe baş memuru 
Memur 

» 
- » 
Mutemet 
Tahrirat memuru 
Memur 
Mağaza baş memuru 
Menini' 
Zazaucı başı 
Demirci » 
Nakkaş » 
Dülger 
Makina ayar mütehassısı 
Boru » 
Armador 
Telsiz elektrik şefi 
Sıhhiye memuru 
Kontrol memuru 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

60 

50 

50 

17 
13 
15 

20 
15 

17 

200 

70 
90 

85 
100 

00 

80 

110 
110 
110 
130 
150 
140 
80 
90 
50 
50 

20 

50 

10 

• 5 

10 



- 2 9 -

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
i • 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
2 

150 
120 
100 
80 
70 
70 
.100 
100 
(İO 
60 
90 
90 
50 
40 
35 
35 
30 

Memuriyet Adet Maaş Ücret 

11avazlar müdiirlüfjil 

Müdür 
Inşaiye mühendisi [ 1] 
Makina şefi 
Muhasip 
Makinist' 
Veznedar 
Mağaza memuru 
Mühendis 
Dayakçı ve; dalgıç 
Kapakça 
Yoklama memuru 
Baş tesviyeci ; . 
Inşaiye usta hasisi 
Ambarcı 
Hademe 
Yağcı 
Ateşçi 
Kömürcü 

Makİna İtisin ı - yenliler memurin ve m Ustalı demini 
Baş makinist 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Tkinci makinist 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

tîçüncü » 
» » 

y> » 
'.Dördüncü» 
Mülazim » 
Motor makinisti 

» » 
Motor makinisti 

11 
13 
11 
3 
15 
1 
5 
11 
10 
12 
9 
4 
2 
10 
11 
1 
9 
13 
0 
1 
1 

50 
40 
35 
30 
30 
25 
20 
35 
25 
25 
20 
20 
15 
20 
15 
15 
15 
10 
20 
35 
15 

[l] Bu sene iei)i ınüdiiriıjel vazifesini de (jörerek'tir. 



30 

Mejnuriye t 

Telsiz istasyon memuru 
» memuru 
» » 
» » 

Elektrik memuru 
Kazancı 
Makina lostromosu 
Vinççi 

y> 
Yağcı 
Ateşçi 

» 
Kömürcü 

» 
Dalgıç 
Pilot 
Tahtelbahir demirci ustası 

ÎAdet 

3 
1 
11 
4 
1 
1 
45 
2 
63 
13 
6 

253 
o 

179 
1 
1 
1 

Maaş ı 

30 
25 
20 
15 
20 
12 
12 
10 
8,5 
8,5 
10 
8,5 
8,5 
6,10 
40 
15 
40 

Ücret 

•O 
t/J jrj 

25 



Sıra No 223 
Millî Müdafaa vekâleti 1931 senesi kara ve deniz bütçele
rinde 442 924 liralık münakale yapılması hakkında I 380 
ve Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1931 senesi bütçe
sinde 3 670 liralık münakale yapılmasına dair 1382 numa

ralı kanun lâyihaları ve Bütçe encümeni mazbası 

Millî Müdafaa vekâletit 1931 senesi bütçesinde 442 924 liralık münakale yapılması hakkında 
1/380 numaralı kanun lâyihası 

T. C. 
Başvekâlet 28 -V -1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1450 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa vekâleti 1931 senesi kara ve deniz bütçelerinin fasılları arasında 442 924 liralık 
münakale icrasına ve bu paradan 400 000 lirasının maaşatı umumiye faslına zammına dair Maliye 
vekâletince hazırilanan ve icra Vekilleri Heyetince 24 - V -1932 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasınm ifasına müsaade buyuruhııasını rica ederim efendim. 
Başvekâlet vekili 

Dr. Refik 

Esbabı mucibe lâyihası 

Kara bütçesinin 682 nci faslının birinci maaşatı umumiye maddesine mevzu tahsisat kâfi gel
memiş ve bu yüzden gedikli ve kıdemli küçük zabitan ve efrat maaşları verilememiş ve 1493 
numaralı ordu ikramiyesi kanunu izahnamesinin 8 ve 13 üncü maddeleri mucibince tesviyesi icap 
eden ikramiye ve hakkı telif ve tercüme ücretlerinden 3 840 lira borç tahakkuk etmiştir. 

Bundan başka yapılan bazı mukavelât mucibince müteahhitlere verilip vadeleri hulul eden 
bonolar bedelinin tesviyesine kâfi 702 nci faslı mahsustan tahsisat hitam bulmuş olduğundan 
deniz bütçesinin 774 üncü faslı mahsus tahsisatından 400 000 lira ve kara bütçesinin 697 nci fas
lın birinci tayinat maddesinden de 42 924 lira teuzilile bundan 400 000 lirasının 682 nci faslın 
birinci maaşatı umumiye maddesine ve 3 840 liranın 695 inci ordu ikramiyesi faslına ve 39 084 
liranın da 702 nci faslı mahsusa nakil ve ilâvesine zaruret hasıl olmuştur. 

Bu maksatla kaleme alınan kanun lâyihası müsveddesi rapteu takdim kılınmıştır. Aynen ka
bulünü arz ve teklif eylerim efendim. 

Kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa vekâletinin 1931 senesi deniz bütçesinin 774 üncü faslı mahsus tah
silatından 400 000 lira ve kara bütçesinin 697 nci faslın birinci tayinat maddesinden de 42 924 lira 



Da. V. 
Ş. Kaı/a 

S. 1. M. V. 
Dr. Kefil; 

Ha 
»S. 

24- V- 1932 

. V. V. Mal. V. 
Kaı/a M. AbdülhaUl, 

C. i. V. 'Av. V. 
Ali Kana Malili* 

_ 2 
ki ceman 442 924 liranın tenzilde bundan 400 000 lirasının 082 nci faslının'birinci maasatı umumiye 
maddesine ve 3 840 lirasının 690 iner ordu ikramiyesi faslına ve 39 084 Uranın da 702 inci faslı mah
sus tahsisatından nakline mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 

Bş. V. V. Ad. V. M. M. M. 
Dr. Kefil; Yusuf Konul Zehâi 

Mf. V. Na. V. tk. V. 
Emi Jlilmi . Mustafa So'< ( 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinde 3 670 liralık münakale yapılmasına 
dair 1/382 numaralı kanun lâyihası 

T. V. 
Başvekâlet 28- V - ÎM:İ 

MuanıelâI müdürlYıfıü 
Saifi: 6/1 i:">9 

II. M. M. Yüksek Reisliğine 

Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 1931 senesi bütçesinin bazı fasılları arasında münakale 
icrası hakkında Maliye vekâletince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 2 0 - V - 1932 tarihinde 
Yüksek jVfecli.se arzı kararlaştırılan kanun layihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekâlet V. 

Dr. Kefil; 

Askerî fabrikalar müdüriyeti uınumiyesi bütçesinin bazı fasılları arasında münakale icrası
na dair esbabı mucibe lâyihası 

Madde 1 — 1931 senesi müstahdemini daime kadrosu Meclisi Alice yüksek derecede tasdik ve 
kabul edildiği halde bütçenin 792 nci müstahdemini daime faslına sene iptidasında mevcut müs
tahdemin vaziyetine «yöre tahsisat vaz ve kabul buyurulmııştur. 

Halbuki Avrupada tahsilde bulunan sivil talebelerden tahsilini ikmal ederek muhtelif tarih
lerde avdet eden on talebe nıusaddak kadro dahilinde tayin ve istihdam edildikleri gibi bu sene 
zarfında mevkii meriyete vazolunan kazanç ve buhran vergisi kanunları mucibince tevkifi icap 
eden vergilerden mevcut tahsisat ve müstahdem üzerinden değil muhasebei umumiye kanununun 
43 üncü maddesi mucibince nıusaddak kadro üzerinden defaten tevkif ve mahsubu icra edilmiştir. 

Bu sebeple 792 nci müstahdemini daime faslına mevzu tahsisat mayıs 1932 ücretinin tesviyesine 
kâfi gelmemiş ve 3 500 lira acık hâsıl olmuştur. 

Madde 2 — Yeni 1931 senesi bütçesinin 793 üncü muvakkat tazminat faslına tahminen mev
zu tahsisat Avrupadaki zabit talebelerden iki zabitin tahsilini ikmal ile avdet etmesi ve bizzarur 
icra kılınan bazı tebeddül ve ordulardan müdüriyeti umumiye enirine tayin kılınan zabıtan dola-
yısile kâfi gelmemiş ve 170 lira açık hâsıl olmuştur. 

Binaenaleyh bunların temini için 791 inci maaş faslından sarfedilnıeyip kalan tahsisat bakiye
sinden 3 070 liranın tenzilde 3 500 lirasının 792 nci müstahdemini daime faslına ve 170 lirasının 
da 793 üncü muvakkat tazminat faslına zam sureiile münakalesine zaruret hâsıl olmuştur. 

http://jVfecli.se
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1931 senesi Askerî fabrikalar müdüriyeti umumiyesi• bütçesinin bazı fasılları arasında münakale 

icrasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Askerî fabrikalar müdüriyeti umumiyesi 1931 senesi bütçesinin 791 inci faslın birinci 
maaşatı umumiye maddesinden 3 670 lira tenzil edilerek 3 500 lirasının 792 inci müstahdemini daime 
faslına ve 170 lirasının 793 üncü muvakkat tazminat faslına münakalesine mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Malive vekili memurdur. 

Bş. V. V. 
Dr. Refik 

Mf. V. 
Emt 

Lira F. 

3670 761 

Ad. V. M. M. V. 
Yusuf Kemal Zckâi 

Na. V. İk. V. 
Hilmi Mustafa Şeref 

Alınacak fasıl 

M. İsmi 
1 Maaşatı umumiye 

Da. V. 
Ş. Kaya 

: ;i 

Lira 
3500 

170 

26 - V -1932 
Ha. V. V. Mal V. 
S. Kaya • M.Abdülhalik 

S. I. M. V. (İ. 1. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

~~T. 
792 
793 

Verilecek fasıl 

M. İsmi 
0 Müstahdemin ücreti 
0 Muvakkat tazminat 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 29 - V -1932 
M. No. 137 
Esas No.-1/380 

1/382 

Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa vekâletinin 1931 senesi kara ve deniz bütçelerinde 442 924 ve Askerî fabrikalar 
U. M. bütçesinde 3 670 liralık münakale yapılması hakkında olup encümenimize havale olunan 
kanun lâyihası Millî Müdafaa vekâleti levazım şubesi reisi hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. Esbabı mucibelcrde serdolunan mütaleaya ve ayrıca alınan izahata binaen teklif lâyihaları 
şekle ait bazı tadilâtla ve ekseriyetle kabul edilmiştir. Umumî heyetin tasvibine arzoluniır. 

Reis Reis V. - M. M. Kâ. 
liümüşane Konya Konya Tokat 
/ / . Fhmi K. Hüsnü K. Zaim Süryya 

İstanbul Kırklareli Yozgat 
Sadettin Şevket S. Sırrı 

Ankara 
Y. Galip 

Bursa 
Dr. Galip 

Erzurum 
Aziz 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1931 malî senesi bütçesinde münakale yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1931 malî senesi bütçesinin merbut cetvelde yazılı fasılları arasında 446 594 lira
lık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun 30 mayıs 1932 tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya Maliye vekili memurdur. 
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CETVEL 

Tenzil edilen Zammedilen 
F. M. Muhassasatın nevi Ura Lira 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ ( KARA KISMI ) 
697 1 Tayinat 42 924 

MİLÜ MÜDAFAA VEKÂLETİ (DENİZ KISMI) 
774 faslı mahsus 400 000 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ ( KARA KISMI ) 

682 1 Maaşatı umumiye 400 000 
690 1493 numaralı kauun mucibince verilecek ikramiye 3 840 
702 Faslı mahsus 39 084 

ASKERÎ FABRİKALAR U. Af. 

791 1 Maaşatı umumiye 3 670 
792 Müstahdemin ücreti 3 500 
793 Muvakkat tazminat 170 

UMUMİ YKKÛN T İ J T 9 4 ~446İİ94 



Sıra No 222 
Katı ticaret muahedeleri akti için müzakereye başlanacak 
devletlerle muvakkat itilâflar aktine dair kanunun tadili 
hakkında 1/367 numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve Bütçe 

encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 22 - IV - 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/ 1342 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

10 - VI -1931 tarih ve 1679 numaralı kanunun tadiline dair Hariciye vekâletince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 18-V-1932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştrrılan kanun lâ
yihası esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe mazbatası 

Kendisile katı ticaret itilâfı aktedihnemiş olan Devletlerle muvakkat itilâflar akti iyin İcra 
Vekilleri Heyetine salâhiyet veren 10-VI-1930 tarihli ve 1679 numaralı kanun mucibince muhte
lif tarihlerde bu gibi Hükümetlerle modüs - vivendi 1er aktedilmiştiı\ Mezkûr kanunun bu sa
lâhiyet için tayin ettiği azamî müddet bu mayıs ayı nihayetinde hitama ereceğinden meycut 
modüslerin bu tarihten sonra kendiliğinden münfesih olması lâzmıgelmektedir. Halbuki elyevm 
muhtelif Devletlerle ticaret muahedeleri akti için müzakerat devam etmekte olduğu gibi imza 
edilenlerden bir kısmı Yüksek Meclisimizin tasvip nazarlarına arzedilmiş bulunmakta ve bir kıs
mı da tastiknamelerin teatisi safhasına girmiş bulunmakta olduğundan bu Hükümetlerle ticarî 
münasebatımız mevcut modüslerle idare edilmektedir. 

Yukarıda zikredilen tarihin inkizasında vâsi mikyasta ticarî münasebetlerimiz bulunan bu 
gibi Devletler ülkesinde emtiamızın azamî tarifeye tâbi tutularak diğer memleketlerin mümasil 
müstahsıllarma rekabet edemiyerek müşkilâtâ maruz kalmaları muhakkak bulunmaktadır. Bir 
taraftan bu vaziyete mahal vermemek ve diğer cihetten ne beynelmilel teamüle ne de Cumhu
riyet Hükümetimizce takip edilen siyasete muvafık bulunmıyan Devletler arasında mütefavit 
muamele icrasını bertaraf etmek üzere mezkûr kanun ile bahşedilen müddetin 1934 mayıs niha
yetine kadar temdidi için ihzar edilen kanun lâyihasınT Hükümetimiz Yüksek Meclisimizin tasvip 
nazarlarına arzeyler. 
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İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 

Karar No. 32 
Esas No. 1/367 

30 - V - 1932 

Yüksek Reisliğe 

Katî ticaret muahedeleri akti iyin müzakereye başlanmış veya başlanacak Devletlerle muvakkat 
itilâflar akti hakkındaki kanunun tadiline dair olan kanun lâyihasile esbabı muciibesi iktisat vekili 
Mustafa Şeref ve Hariciye vekâleti müsteşarı Nııman Beylerin huzurile tetkik ve müzakere edildi: 

Kendilerile henüz katı ticaret mukavelesi yapılmamış veya yapılmak üzere bulunan Devletlerle 
aramızda mevcut ticarî münasebetin haleldar olmaması zımnrnda Kî79 numaralı .kanunla 1932 senesi 
mayıs nihayetine kadar bu gibi Hükümetlerle muvakkat ticarî itilâflar aktedilebilmesi için Hükü
mete salâhiyet verilmiş idi. 

Elyevm Hükümetimizle ticaret mukavelesi aktetmiş veya aktetmek üzere yapılan müzakeresi intaç 
edilmemiş Devletler bulunduğundan bu gibilerle katî ticaret mukaveleleri aktine kadar ticarî mü
nasebetimizin idamesi için yukarıda dahi arzedildiği veçh üzere 1679 numaralı kamuda Hükümete ve
rilmiş ve müddeti 1932 mayısı nihayetinde bitecek olan salâhiyetin iki sene da.ha temdidi lüzumlu 
görülmüş ve bunu temi nen Meclisi Âliye arzohman 'bu lâyihanın esas itibarile kabulü encümenimizee 
kararlaştırılmıştır. Bu kanun lâyihasının Meclisi Âlice tasdik ve kabulü ve mevkii meriyete vazı ha
ziranın iptidasından sonraları vaki olduğu takdirde mayıs sonu ile o gün arasında geçecek zaman 
zarfında gerek ticaret mukavelesi yapılmamış olan memleketlere vaki ihracatımız ve gerek buralar
dan gelen eşyalar hakkında ayrı bir muamelenin tatbiki zarureti gibi karışıklığa meydan vermemek 
için de lâyihanın 2 inci maddesinin tadili ve binaenaleyh kanunun 1 haziradan muteber olması lü
zumlu görülmüştür. 

Lâyihanın serlâvhasmm da daha kısa bir surette ifade edilmesinin faydalı olacağı düşünülerek 
scrlâvhada da ona göre değişiklik yapılmıştır. Vaktin darlığı dolayısile bu lâyihanın nıüstaceleıı 
müzakeresi encümenimizin cünılei temenniyatmdandır. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

iktisat E. Reisi M. M. Kâtip Aza 
izmir Mardin Afyon Aydın 

M. Rahmi Ali Rıza İzzet Fuat 

Aza 
Aksaray 
Yasar 

Aza 
izmir 

M. Sadettin 

Aza 
Zonguldak 

Ragtp 

Aza 
Maraş 
Nuri 

Aza 
Eskişehir 

Emin 

Aza 

T. B. M. M. 
Bütçe e?ıcümeni 

M. No. 139 
Esas No. 1/36", 

Bütçe encümeni mazbatası 

Yüksek Reisliğe 

30 - V - 1932 

Katî ticaret mukaveleleri akti için müzakereye başlanmış veya, başlanacak Devletlerle mu
vakkat itilâflar akti hakkında olup Başvekâletin 2 2 - V - 1932 tarih ve 6/1342 numaralı tezkeresile 
gönderilen kanun lâyihası İktisat encümeni mazbatasile birlikte encümenimize tevdi edilmekle 
İktisat vekili Beyin huzurile tetkik ve müzakere olundu: 
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Teklif lâyihası encümenimizee de esas itibarile muvafık ç. 'İnilmekle beraber bazı Devletlerin 

memleketimize yaptıkları ithalât hasebile bu Devletlere karşı ticarî muvazenemizi yüzde seksene 
kadar açığa sevkettikleri anlaşıldığından bu Devletlerin kanun hükümlerinden hariç bırakılması 
mütaleası varit olmuştur. Ancak bu Devletlerle klering- mukaveleleri ^sktetmek ve takas esasına 
göre bir anlaşma temin ve ileride beynelmilel iktisadî muamelâtta tebarüz edecek diğer esaslara 
göre itilâflar akteylemek mümkün olduğu ve herhalde bu kabîl tedbirlere müracaat olunacağı ik
tisat vekili Bey tarafından ifade edilmiş bulunduğundan Vekil Beyin bu husustaki teminatı kâfi 
görülerek kanun lâyihasına böyle bir hükmün ilâvesinden sarfı nazar edilmiştir 

Bu mülâhazalarla muvakkat ticarî itilâflar akti için Hükümetçe talep olunan salâhiyetin, 
on üç ay müddetle takyit edilerek, kabulü muvafık görülmüştür. 

Bu suretle tadilen hazırlanan kanun lâyihası Umumî heyetin tasvibine arzolunmustur. 

Reis Reis vekili M. M. Kâtip Aza Aza 
Gümüşane Konya Konya Tokat Ankara Bursa 
H. Fehmi K. Hüsnü K. Zaim Süreyya Y. Galir Dr. Galip 

Aza Aza . Aza Aza Aza Aza 
Çorum Elâziz İsparta istanbul Niğde Yozgat 

Mustafa H. Tahsin Mükerrem Sadettin Faik S. Sim 



4 -
HÜKÛMETİN TEKLİFİ 

10 - VI -1930 tarihli ve 1679 numaralı kati ticaret 
muahedeleri akti için müzakereye başlanmış veya 
başlanacak Devletlerle muvakkat itilâflar aktine 
dair kanunun tadiline mütedair kaunn lâyihası 

MADDE 1 — 10-VI-1930 tarih ve 1679 nu
maralı kati ticaret muahedeleri akti için müzake
reye başlanmış ve başlanacak Devletlerle muvak
kat itilâflar aktine dair kanunun birinci madde
sinin ikinci fıkrası aşağıda yazıldığı veçhile tadil 
edilmiştir: 

« Bu suretle bir veya bir kaç defada olarak 
aktedilecek muvakkat ticarî itilâfların müddeti 
1934 senesi mayıs gayesini tecavüz edemez. » 

MADDE 2 — Bu kanun 
baren muteberdir. 

nesri tarihinden iti-

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

18-V 

Ad. V. Bş. V. 
İsmet 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

M. M. V. 
Zekâi 

Mal. V. 
M. Abdülhalik 

Ik. V. 
M. Şeref 

S. 1. M. V. 
Dr. Refik 

Mf. V. 
Esat 

G. 1. V. 
Ali Hana 

1932 
Da. V. 

Ş. Kaya 

Na. V. 
Hilmi 

Zr. V. 
Muhlis 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Katı ticaret muahedeleri akti için müzakereye 
başlanmış veya başlanacak Devletlerle mu

vakkat ticarî itilaflar akti hakkındaki 
kanunu muaddil kanun 

MADDE 1 
edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen kabul 

MADDE 2 — Bu kanunun 
1932 tarihinden muteberdir. 

hükmü 1 haziran 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen kabul 
dilmiştir. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN'TADİLİ I 

Katı ticaret muahedeleri akü için müzakereye I 
başlanmış veya başlanacak Devletlerle mu- I 
vakkat ticarî itilâflar akti hakkındaki 1679 
numaralı kanunu muaddil kanun lâyihası 

MADDE 1 — 5 (haziran 1930 tarih ve 1679 nu
maralı katî ticaret muahedeleri akti için müzake
reye başlanmış veya başlanacak Devletlerle muvak
kat ticarî itilâflr aküne dair kanunun birinci mad
desinin ikinci fıkrası aşağıda yazıldığı veçhile 
tadil edilmiştir: | 

' ' Bu suretle bir veya bir kaç defada olarak I 
aktedilecek muvakkat ticarî itilâfların müddeti 
1933 senesi temmuz iptidasını tecavüz edemez.,, 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1932 tarihin
den muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına icra Vekil-1 
leri Heyeti memurdur. 




