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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Refet Beyin riyasetlerile aktedilerek bir şahsın ölüm 
cezasına çarptırılmasına müteallik mazbata ile Sanayi 
kredi bankası teşkiline, Türkiye - Fransa ticaret mua
hedesine merbut (A) cetvelinin tadiline, 1932 senesi 
muvazenei umumiye kanununa merbut (M) cetveline 
bir kayit ilâvesine ve gümrük tarifesi kanununun 14 ün
cü maddesinin tadiline mütedair lâyiha ve teklifler mü
zakere ve kabul edildi. 

Teklifler 
1 — İdare heyetinin, muhasebei umumiye kanunu

nun 83 üncü maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 
teklifi (Bütçe encümenine) 

Mazbatalar 
2 — Haczedilen ziraî gayrimenkullerin paraya çev

rilmesi hakkmda 1/420 numaralı kanun lâyihası ve Ad-

1 — Kocaeli mebusu Sırrı Beyin Karadeniz mın-
takasındaki ormanların işletme hakkını almış olun 
Zingal şirketinin fen icabına mugayir olarak yaptığı 
katiyat Jıakkındaki sualine Ziraat vekili Muhlis Be
yin şifahî cevabı 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Karadeniz mıntakasmdaki ormanların, işletil

mesi hakkını almış olan Zingal şirketinin tahrip
kâr bir şekilde fen icabrna mugayir katiyat yaptı
ğı ve memleket zararına olarak imal ve ihraç ta
ahhüdünü yerine getirmediği işitilmektedir. Bu şa
yia doğru mudur? Şifahen cevap verilmek üzere 
Ziraat vekâletinden müstaceldi sualini teklif ede
rim. 

Kocaeli 
Sırrı 

Ziraat V. Muhlis B. (Kütahya) — Zingal orman
larının işletilmesi hakkı; 10 şubat 1926 tarihli mu
kavelename ile şirkete 50 sene müddetle verilmiş
tir. Fakat katı plân yapılmadığı için muvakkat 

Köy kanununa bir fıkra ilâvesi hakkındaki teklifi 
kanuninin dahi ruznameye alınmasına dair takrir ka
bul edildikten sonra cumartesi günü toplanılmak üzere 
celse tatil olundu. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Afyon Karahisar Denizli 

Rcfel Ruşen Eşref H. Rüştü 

üye, Bütçe ve İktisat encümenlerinden mürekkep Muhte
lit encümen mazbatası (Ruznameye) 

3 — İdare heyetinin, muhasebei umumiye kanu
nunun 83 üncü maddesine bir fıkra ilâvesine dair 2/47 
numaralı kanun teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası 
(Ruznameye) 

plânla işletilmeğe başlanmıştır. Katı plân ya
pıldıktan sonra arada 300 000 metre mikâbı fark 
görülmüştür. Bunun sebebi muvakkat plân tan
zim edilirken ihtiyaten işletilecek olan miktardan 
aşağı tesbit edilmiş olmasındandır. 

Katî plân ile muvakkat plânın arasındaki bu 
eksik katiyat farkı bir iki sene işletilemiyeceğin-
den ve tesisat ta tamamile ikmal edilmemiş oldu
ğu için Heyeti Vekileniıı 15 - X - 930 tarihli ka-
rarile 8 senede 931-39 seneleri arasında işletilmesi 
bir şekle raptedilmiş. 

Sırrı Beyefendinin sual takrirlerinde yapıl
madığından bahsetmiş oldukları imal taahhütleri 
şayiasının sebebi bu olsa gerektir. 

İhraç meselesine gelince; şüphesiz bir kaç. .se
neden beri normal katiyata başlanmıştır. Bu nor
mal katiyat ilerledikçe ve bilhassa hariçteki ke
reste piyasası normal bir vaziyete geldikçe bu 
şirketin mühim bir miktarda ihracat yapacağı 
ümit edilmekte ve beklenmektedir. 

Şirketin ormandaki katiyatı fen murakabe 
heyetimizin nazareti altında yapılmaktadır. Şim-

2 >— HAVALE EDİLEN EVRAK 

B I R Î N C Î CELSE 
Açılma saati: 14, 20 

Reis — Kâzım Pş. 

Kâtipler: Ruşen Eşref B. (AFYON KARAHİSAR ), Haydar Rüştü B. (DENİZLİ) 

Reis — Meclis inikat etmiştir. 

3 — SUALLER VE CEVAPLAR 
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diye kadar tahammülü senevî haricinde, usulü 
fennisi haricinde katiyat yapıldığı hakkında ma
lûmatımız yoktur. 

Sırrı Beyefendinin vermiş oldukları sual tak
riri üzerine mahallinden tekrar sordum. Orada
ki murakabe heyetimizden almış okluğum cevap 
bu malûmatımı teyit etti. Eğer Sırrı Beyefendi 

mevzubahs buyurdukları şayiayı tevsik ederler 
ye madde tayin ederlerse bu vadide tamikat icra 
etmek vazifemizdir. 

S i m B. (Kocaeli) — Bendeniz de zatı âlinize 
bu hakikati kürsüden söyletmek için bu takriri 
verdim. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Türkiye posta vapurculuğu anonim şirketi 
teşkili hakkında 1/377 numaralı kanun lâyihası 
ve İktisat ve Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

Reis — Kanunun müstaceliyetle müzakeresi 
teklif olunuyor. Müstacelen müzakeresini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı ? 
Hamdi B. (Ordu) — Efendim, kabotaj mese

lesini halledecek mahiyette Meclisi Âliye takdim 
olunan bu kanunu maksatla tamamen, taban ta
bana zıt görüyorum. Kanun tamamen maksadı 
temin etmiş değildir. Fırkada verilen karar ka
botaj meselesini devletleştirmek ve vapurculuğu 
Hükümetin idare etmesi mahiyetinde idi. Kanunu 
okudum. Heyeti umumiyesinden anladığım mana 
şudur: Seyrisefer hususunda Hükümet serbesttir, 
armatörlerle uyuşabilirler, şilepçilik nakliyatına 
müsamaha edebilir, istediği iskeleye vapur uğ
ratır. İstediği iskeleye vapur uğratmaz, kanunun 
heyeti umumiyesinden çıkardığım mana budur. 

Biz Meclisi Âliye bu kadar külfet tahmil ede
ceğimiz yerde bir maddelik bir kanunla bu salâ
hiyeti Hükümete verebilirdik, ve derdik ki ; ka
botaj meselesini Hükümet- arzusu veçhile halle 
salâhiyettardır. Şimdi bu kanun evvelâ sahilleri
mizde şilepçiliğe müsaade ediyor. Halbuki şilep
çiliğin manası nedir, ve şilepler ne gibi eşya nak
ledebilirler f Vakıa İktisat encümeninin tanzim 
etmiş olduğu maddede şilepçilik bir cins eşyaya 
hasrediliyor. Bu daha iyi idi. Çünkü bunda bir 
nevi tahdit vardı. Şilep namı altında armatörler 
gene iskelelere vapur işletebilirler. Bu doğru de
ğildir. ve Hükümetin işleteceği vapurlara yolcu
dan başka bir şey kalmaz. Biz yolcu ve eşya nak-
liyatındaki intizamı temin etmek istiyoruz. Şi
lepçiliğe bu şekilde müsaade edersek doğru olmaz. 
Bunu maksadımız veçhile tahdit etmeliyiz. 

İkincisi, Hükümete salâhiyet veriliyor. Hangi 
iskeleye vapur işleteceğini tayin edebilecek Hükü
mete böyle bir salâhiyet vermek doğru değildir. 
Hükümet en işlek limanları elinde tutar, ikinci 
derecedeki limanları armatörlerle anlaşarak onla
ra bırakır. Belki de memleket bundan mutazarrır 
olur. Çünkü zaten armatörlerin işlettiği vapur-

f11 2/1 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

lann bu işi yapamadığını gördüğümüzden dolayı 
böyle bir kanun buraya geldi. 

Sonra Hükümet armatörlerin vapurlarını sa
tın alacak. Hükümet madem ki armatörlerle tıyu-
şaeaktır, böyle bir zahmet ve masrafa lüzum 
yoktu. Binaenaleyh bendeniz bu kanunun heyeti 
umumiyesile aleyhindeyim ve reddine taraftarım. 
Fakat bu hususta bir takrir verecek değilim. 

Salâhattin B. ( Kocaeli ) — Niye öyle? 
Kâzım Pş. ( Diyarbekir ) — Peki nasd redde

deceğiz?. 
Kitapçı Hüsnü B. ( İzmir ) — Efendim, ben

deniz de bu kanunun aleyhinde bulunacağım. Za
ten kanunun esbabı mucibesinde o kadar zayif, 
bir sebep serdediliyor ki bu sebebi başka türlü 
izale etmek imkânı vardır ve imkân olmasa bile 
halkın aleyhinedir. Bu sebep nedir? Vapur kum
panyaları ile seyrisefain arasındaki rekabet yü
zünden millî sermayeyi korumağa lüzum görül
müş ve bu kanunun vazına lüzum hâsıl olmuş-. 
tur. 

Gene esbabı mucibede Hükümet kabotaj 
hakkını vatandaşlara hasrettiği dakikadan biliti-
bar vatandaşlarımızın vapurculuğa inkişaf verme
leri için tergip ve teşvikte bulunmuş hatta bazı mu
af iyetler bahşetmiş. Bu vatandaşlar da bu tergip ve 
teşvika, Hükümetin göstermiş olduğu yola imtisal 
ederek vapur almışlar, mehmaemken limanlarımız 
arasındaki muvasalâyi temine çalışmışlardır. Şimdi 
bu yaptıkları hareketten sonra kendilerine ceza 
tertip etmek doğru değildir. Bu kanunun zararla
rının birincisi; vatandaşların hukuku müktesebele-
rini ihlâl etmelinden ibarettir; İkincisi; geniş sa
hillerimizin icap ettirdiği sık sık seferlerin yapıl
masına mâni olacaktır. Üçüncü derecede Hazinei 
millete bir fedakârlık tahmiline bais olacaktır. İş
te bu üç sebepten dolayı bendeniz bu kanun lâyiha
sını muvafık bulmuyorum. Bunların en mühimmi 
Türk vatandaşlarının hukuku müktesebelerinin 
ihlâli meselesidir. Bizde, Balkan harbine kadar 
Türk münevverleri ticaret hayatına çok bigâne 
idiler. Hepimizin tahsilden yegâne gayemiz, Hükü
met memuru olmaktı. Balkan harbinden sonra ve 
bilhassa Cumhuriyette bir intibahi millî hâsıl ol
du, bizden giden anasırın yerini feyzi Cumhuriyet
le Türkün azmi ve himmeti doldurmuştur. Onların 
yokluklarını hissettirmiyecek derecede bir çok 
[eserler vücude getirilmiştir (Bravo sesleri). Bina
enaleyh millî ticareti ben, Cumhuriyetin bir mey» 
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lûdu telâkki ederim. Vatandaşların bu yola dökül
mesine saik olan Cumhuriyettir. Her ne suretle 
olursa olsun bunları bu yoldan geriye döndürmek 
şiarımızla muvafık değildir kanaatindeyim. Millî 
ticaretin en hakikî şekli, en canlı misali deniz tica
retinde görülmüştür. Evvelce ticaret filosundan 
bahsetmek hatırımıza bile gelmezdi. Fakat bu az 
zamanda bir taraftan vatandaşlarımızın bu yola 
dökülmeleri sayesinde, bir taraftan da bütçemiz
den yapılan fedakârlıklarla temin edilen seyrisefa-
in vapurlarile bu gün medarı iftiharımız olacak 
derecede bir ticaret filosuna malik olduk ve eğer 
buhran bize böyle şiddetle çarpmasaydi elbette bu 
vapurlarımız daha çok olacaktı ve sahillerimiz bir 
birine daha ziyade yaklaşacaktı. Şimdi bu gayeyi 
fevtettirecek sebepleri kendi elimizle ihdas etme
mek gerektir. Bizim işimiz ne olmalıdır. Bu filonun 
tezyidine el birliğilc çalışmak ve sancağımızı yal
nız sahillerimizde, kendi denizlerimizde değil; hat
ta daha eniğin denizlerde dalgalandırmaktır. Bu 
emelimize nail olmak için zannederim ki hususî 
sermayelerden istiğna gösterecek vaziyette deği
liz. Bütçe darlığını her vesilede gerek Hükümet, 
gerek Bütçe encümni ve gerekse diğer vatandaşla
rımız söylemişlerdi. Böyle bir darlık zamanında bifc 
ticareti bahriyemize ne kadar inkişaf verebiliriz ki 
hususî sermayelere; artık size ihtiyacımız yoktur, 
Devlet bu işi kendi sermayesile yapacaktır diye
bilelim. Halbuki biz bu vatandaşları teşvik etme
nin daha ziyade lüzumlu olduğu bir zamandayız 
kanaatindeyim. 

Kabul etmişizdir ki nakliyatı bahriye bizim için 
hayatî bir meseledir. Çünkü işimiz çiftçiliktir. Mah
sulâtı ziraiyemizi bilhassa ihraç iskelelerine ne ka
dar süratle ve ucuz nakledersek memlekette o 
kadar faideli bir iş yapmış oluruz. Binaenaleyh 
nakliyatı bariyeye sekte verecek bir surette istih-
salâtımızm pazar yerine şevkini teahhur ettire
cek bir şey yapmak; kısa bir zaman için olsa 
dahi bundan tevakki etmek!iğimiz lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım, varidat ile masarifi 
karşılaştırmağa ve millî serveti korumağa mecbur 
olduğumuz halde böyle bir kanun vazına neden 
lüzum görüyoruz. Hali hazTrd'aki seferlerimiz an
cak haddi kifayededir. Yani Seyrisefain vapurla
rını, millî vapurların hepsin: bir araya toplasak 
bunların yaptıkları sefer memleket için ancak 
kâfi gelöbilir. Navlunlara gelince: bunlar için her 
taraftan şikâyet ediliyor. Bu navlunların fazla
lığı vaziyeti ticariyemizi müşkül bir hale sokuyor. 
Bir idare şekli kuracağız. Seferleri mi tahdit ede
ceğiz, yoksa navlunları mı tezyit edeceğiz? Sefer
leri tahdit edersek istihsalâtımızı istediğimiz yere 
tam zamanında, süratle gönderemiyeceğiz, eğer 
navlunları tezyit edersek o vakit te sair piyasalar
la rekabet edemeyiz. Bunun her ikisi de iktisa
diyatımıza sekte verecektir. Şuna nazaran tasar
ruf için hiç bir imkân görülmemektedir. Binaen
aleyh buna mahal bırakmaklansa, Hükümet bütçe

sinden gene Seyrisefaine bir miktar para verelim. 
Tâki mahsulâtı ziraiyemiz para etsin, sonra Mecli
simizin bütün gayesinin yalnız buna müteveccih ol
duğunu, her kanunun müzakeresinde bütün arka
daşlarım izah etmişlerdir. Böyle olduğu halde müs
tahsilleri zarara sokacak bu gibi kanuna neden te
şebbüs ediliyor, bilmiyorum. 

Sonra muhterem arkadaşlar: Devlet maliyesine 
dayanan müesseselerin ne dereceye kadar muvaffa
kiyet gösterdiklerini hütçe müzakeresi esnasında 
öğrendik. Seyrisefain idaresinin vaziyeti uzun boy
lu teşrih edildi ve orada gördük ki almış olduk
ları parayı lâyikile kullanan, memlekete müfit 
olabilen hiç bir teşekküle maalesef malik değiliz. 
Bilhassa Seyrisefain idaresinin bütçesi kanunu mü
zakere edilirken biliyorsunuz ki o idare'bir çok arka
daşların tarizine hedef oldu. Varidatında görülen 
noksanlıklar, idaresindeki noksanlıktan ileri ge
liyor. Yoksa rekabet yüzünden değildir. Bütçe
de tahassül eden farkı fahiş sırf idaresindeki 
noksanlıklardan mütevellittir. Binaenaleyh ne 
olacaktır, şimdi bizim bir çok tecrübelerle, mu
vaffakiyetlerini görmediğimiz, bilâkis ehliyet
sizliklerini gördüğümüz bir idareye daha vâsi bir 
salâhiyet vermek doğru olabilir mi? 

Seyrisefain bütçesinin müzakeresinde bir çok 
arkadaşlar söz aldılar, bir çok meseleleri tenvir 
ettikleri için söz söylemeğe lüzum görmemiştim. 
Fakat yalnız bir nokta için nazarı dikkati celbet-
mekliğim lâzımgeldi. O da; kılavuzluk mesele
si idi. Kılavuzluk Seyrisefaine ait bir iş olduğu 
halde memurlarına, yani kılavuzlarına verdiği 
para yekûnu 79 bin liradır. Mevaddı müstehlike, 
amortisman ve saire bunda dahil değildir. Buna 
mukabil getirdiği para 148 bin liradır. Bunun 
içerisine amortisman, faiz ve daha buna benzer 
bir çok masrafları da yekûna dahil edecek olur
sak aşağı yukarı varidatla sarfiyat bir birine an
cak tekabül edecek derecede bir rakam ifde 
eder. Bu idare fuzulî masraflar yüzünden kendi
ni toplayamıyor, yoksa rekabet yüzünden değil
dir. Onun için diyorum ki, bu idareye daha 
büyük işler tevdi edilirse zarar da, verilen işle 
mepsutan mütenasip olur. Yeni kanunla teşkil 
edilecek, vücut bulacak müesseseyi idare edecek 
zevat kimlerdir? Şayet bu idareyi müsbet bir sa
hada ilerletecek müdebbir, müdekkik adamları
mız varsa şimdiye kadar Seyrisefain idaresine 
ne için alınmamışlardır. Seyrisefain idaresinde 
bulunan idarecilerden baskı kimse yok olmalı ki 
bu iş bunların elinde kalmıştır. Şu halde ayni na-
ehil kimselerden bu teşekkül vücut bulacaktır. 
Bunların ise şimdiye kadar filî sahada göstermiş 
oldukları muvaffakiyet veya ademi muvaffakiyet 
meydandadır. Binaenaleyh bu teşkilâtı tevsi et
mek demek, bütçeye bir kat daha yük tahmilinden 
başka bir şeye yaramaz. 

Binaenaleyh arkadaşlar, her ne cihetten olursa 
olsun inhisarlara lüzum yoktur. Vatandaşlar hu
kuku müktesobeden istifade etmelidirler. Fakat 
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denecek ki ; gemileri; Hükümet tarafından alı
nabilir. Fakat düşünmeli ki hayatlarını bu işe 
vakfeden bu vatandaşlar bu işten de mahrum edil
dikleri vakit yeni bir işi nasıl tutabileceklerdir"? 
Bunlar da taibiatile diğer iş bulamıyan zevat gibi 
ya paralarını bankaya yatıracaklar, yahut gidip 
îstanlbulda bir kaç apartıman satın alacaklardır. 
Bundan da memleketin miitedavil sermayesi aza
lacaktır. Bundan dolayı yalnız bunlar işsiz kal-
niıyacak, ayni zamanda bu diğer erbabı teşebbüsü 
de tethiş edecektir, bunlar da, Hükümet her ne 
vakit isterse her hangi bir kanun vazile bizim eli
mizdeki işi alabilmek kudretini haizdir zihniyeti 
hâsıl olacaktır. Onlara iskeleler arasında şilep 
işletmek hakkını vereceğiz fakat, bu Vaziyete bir 
kere düştükten sonra o adamlar bundan sonra 
yeni teşebbüsler yapmağa kendilerinde kudret bu
labilirler mi? Sonra memlekette her hangi bir 
teşebbüs erbabını korkutacak derecede işsizlik 
vardır. Bir memuriyet açıldığı zaman, 40 - 50 ki
şinin talip olduğunu gazetelerde görüyoruz. Bi
naenaleyh yapacağımız kanunla işsizlerin miktarı
nı bir kat daha çoğaltmanı s k ve esasen kazııçlı 
olan bir takım insanlara, beyhude yere yardım et
memek için bu kanunu vazetmemeliyiz. Bu vatan
daşların işlerini yarı yolda bırakacak bir takım 
işlerle onları tethiş etmemeliyiz. îstirhamatmı bun
dan ibarettir. 

S i m B. (Kocaeli) — Bu mühim kanunu da, 
bermutat müstaceliyet kararile çıkarıyoruz (Gü
rültüler) . 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Mühim olduğu 
için. 

Reşit B. (Gazi Antep) — Nizamnameyi okuma
dınız zannederim. 

Sırrı B. (Devamla) — W A kanun lâyihası nıü-
nasebetile yalnız notu 35 sayıt'ayı bulan bir tahlil 
yapmış ve huzurunuzda söylemeğe teşebbüs etmiş
tim (Gürültüler, ey vahi ar oh-uv sesleri). Fakat bu 
ifadatımı telhis ederek sizi yormaksızın mülâhaza
tımı arzedeeeğim (Allah ra::t olsun sesleri). Cleçen-
de de arzettim. 

İktisat kanunlarını kendi mülâhazalarıma, ken-
ki görüşlerime göre tenkit etmektense, Hükümetin 
bu kanunlara ilâve ettiği esbabı mucibe lâyihala
rını dikkatle okuyarak onda gözükecek tezatları 
zikretmek ve bir cümleyi öteki cümleye tenkit 
ettirmek daha kolaydı ve daha ziyade hakikatin 
tezahürüne bais olurdu. Çünkü bu ifadatı reddet
mek te, bizzat kendi ifadelerini reddetmek mahi
yetinde olduğu için elbette benim sözlerimi red
detmek kadar kolaylık duymayacaklardır. Bina
enaleyh bu gün iki saat evvel aldığım kanunun 
esbabı mucibe lâyihasında gördüğüm cümleleri 
huzurunuzda okuyacağım : 

Dendi ki, biz de o kadar vapurlar çoğalmıştır. 
hatta ihtiyacımızın derecesini aşmıştır. 

Çoğalan vapurlar müteşebbislere aittir. Yani 
bu Türk kudreti teşebbüsiyesinin tevlit ettiği ne

ticedir ki şükranla görülmeğe lâyıktır, tenkide de
ğil. 

Buhran hasebile nakledilecek eşya azalmıştır. 
Vapur navlunları tenezzül etmiştir. Onun için 
vaziyeti düşünmeğe mecbur olduk, diyorlar. Ha
yır, nakledilen eşya kâfidir ve müteşebbisleri 
doyuruyor, onlara temettü temin ediyor, onlar da 
kazandıkları paradan bir miktarını Devlet Hazi
nesine veriyor. Rekabet hâsıl olmuştur. Onun 
için millî serveti korumak lüzumunu hissettik, 
diyorlar. 

Rekabet vardır;. Fakat millî müteşebbisler ara
sında değil, millî müteşebbislerin heyeti umumi-
yesile Hükümet müessesesi olan Seyrisefain ara
sındadır ve masrafını korumıyan millî müteşeb
bisler değil, Seyrisefain idaresidir. Bu kanunun 
vazı esbabı dolayısile bir de deniyor ki; Seyri-
sefainin borçlanması tekâmül merhalesi esnasında 
olmuştur. Hiç olmazsa esbabı mucibe lâyihasında, 
huzuru âlinizde bütçesinin müzakeresi esnasında 
cereyan eden müzakeratın vereceği ilham ile olsun 
bu tekâmül kelimesi kullanılmamalı idi. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Şimdi değil vaktile. 
Sırrı B. (Devamla) — Muhakkaktır ki Seyrise

fain idaresinde hiç bir vakit tekâmül olmamıştır 
ve borçları bu tekâmül merhalesi esnasında vapur 
almak için para istikraz edilmesinden değil, fena 
idare edilmesinden mütevellittir. Bu da netice ile 
anlaşılmıştır. (Her halde rekabet husulü zarara mü-
eddi olmuştur) deniyor. 

Evet müteşebbislerin tarifeleri Deniz işleri mü
düriyetinde tetkik ve tesbit edilir. Fakat Seyrise
fain mümtaz bir idare olduğu için bu ana kadar 
kendi tarifelerini kendisi tesbit ederdi. Diğerleri 
gibi tarifesini hiç bir zaman Deniz işleri müdüriye
tine tevdi ederek müsaade almamıştır. Yalnız son 
günlerde iktisat vekâleti buna emir vermiştir. 

Aradaki rekabeti izale için kanunî hükümler 
koyamazdık, deniyor. Hatırlarsınız ki geçen sene 
bu kürsüde Seyrisefain idaresine ait bütçe müzake
re edilirken kendi meş'hudatrma müstenit olarak 
ve yakın memleketleri misal getirerek bu rekabet 
için ve muvazeneyi temin için bir kanuna lüzum 
vardır demiştim. Fakat o vakit İktisat vekili Be
yefendi ; bu serbest ticarete mânidir, böyle bir tak
yit yapamayız demişti. Zabıt mevcuttur. Bu günkü 
ifade ayni mevzu üzerindeki daha evvelki ifade ile 
bir tenakuz teşkil ediyor. 

Yine bu kanunun sebebi vazı üzerinde Seyrise
fain borçlarının itfası dahi düşünülüyor. Olabilir 
şüphesiz, madem ki Hükümetin himayesi altında
dır. Bunun nevakısmm ikmali Hükümete düşer. 
Fakat hiç olmazsa bu tedbir vatandaşları ızrar ede
cek mahiyette olmamalı idi. 

Gayet mühim bir nokta daha; deniyor k i : 
Biz bu şirkete de rekabet edilerek ıslahına çalı
şılan bugünkü vaziyetin tekerrürüne meydan kal
masın diye bunu yapıyoruz. Yani evvelce Hükü
metin daima muavenetine mazhar olan Seyrise-
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fain idaresi müteşebbis vatandaşlarla rekabet sa
hasında. muvaffak olamadı. Eğer onları serbest 
bırakırsak bıı müessese ayni rakabetten gene mü
teessir olacaktır. Buna mahal kalmaması için 
inhisar yapıyoruz. Mana sarihtir, tahlile lüzum 
yoktur. Bu izahattan sonra nazarımızda iki va
ziyet tebarüz ediyor. Birisi yelkencilikten, ta
kacılıktan tedricî tekâmül ile bir kaç vapur sahi
bi olmuş, kendisini geçindirmeğe vüsat hâsıl et
miş, onun sayesinde bir çok vatandaşlar daha 
geçinmeğe başlamış, Devlet Hazinesine bir çok 
vergiler vermek imkânı hâsıl olmuş ve bundan 
başka Türk teşebbüsünün daha ilerde, daha bü
yük denizlerde, daha geniş denizlerde millî bay
rağı temevvüç ettirecek ümidini değil, kanaatini 
husule getirmiştir. Vaziyetin birisi ,bu. Hiçten 
vâsıl olunmuş netice. Bir de yukarıdan aşağıya 
gelmiş bir vaziyet vardır. O da Seyrisefain ida
residir. Kendisine mükemmel bir idare verilerek 
lıer sene açığı Devlet Hazinesinden kapatılmış, hiç 
vsây ve gayrete ihtiyaç hâsıl olmaksızın Istanbula 
mücavir iskelelerden gelen hasılat onun borçla
rını kapatmış oluyor. Onun her sene idaresinde 
olan bozukluk hasebile bu sermaye ve sây her 
gün azala azala nihayet bu hale müncer olmuş. 
Bu iki manzara karşısında vaziyeti ıslah etmek ik
tiza ederse bitaraf verilecek bir hüküm ne ola
bilir? Birisinde teşebbüsünde tamamen muvaf
fak olmuş bir vatandaş, diğerinde izharı aczct-
miş resmî bir müessese. Bunların ortasında bir 
vaziyet almak iktiza ederse her halde mantık 
icabı olarak, teşebbüsünde muvaffak olnııyan 
bir müessesenin, teşebbüsünde muvaffak olan bir 
müesseseye terki mevki etmesi icap eder. Halbuki 
burada muvaffak olanlar olmıyanlar için kurban 
edilmektedir. Şu vaziyette hiç bir zaman Hükü
metin müdaJıaleşini istilzam edecek bir cihet yok
tur. Yalnız bir nokta vardır ki o da ammeye ta
allûk eden işlerde menafli umum iyeyi gözeterek 
Hükümet elini uzatabilir. Acaba burada bu cihet 
var mıdır, yok mudur. Bunu muhakeme edelim. 
Millî teşebbüslerimiz faaliyete başladıkları gün
den beri her arzu edilen iskeleye vapur uğratma
dılar, deniyor. Pekâlâ emsali diğer memleket
lerde olduğu gibi biz de bir kanun yapabilirdik. 
Falan iskelenin falan iskeleye kadar seyrisefer 
yapacak vapurlar onun mebdei ile müntehasr ara
sında bulunan falan iskelelere de uğraması lâ
zımdır, denilebilirdi. 

»Sonra bunların teçhizat itibarile de noksanları 
varmış; vapurlarda şöyle alât ve edevat olacak, 
şöyle kaptan bulunacak, şöyle kamaraları olacak, 
doktoru olacak, eczanesi bulunacak, şöyle ola
cak, böyle olacak denilebilirdi. Ammeyi düşün
mek hususunda Hükümetin kendisine düşen va
zifeyi şu suretle yapması icap ederdi. Bunun ha
ricinde Hükümetin müdahalesini istilzam edecek 
hiç bir sebep yoktur. 

Kâzım Pş. (Diyarbekir) — Siz onu Müdafaai 
Mili iyeye sorunuz. 

Sırrı B. ( Devamla ) — Yapılacak kanunda 
idarî noktalar, askerî mülâhazalar da derpiş edi
lerek bir ahkâm konabilirdi. Bazı memleketler 
buna ait kanunlar yapmışlar ve faidelerini de gör
müşlerdir. Bu hususta uzun uzadıya söz söyle
meğe, fazla izharı teessüre lüzum yoktur. 

Çünkü cenaze başında mersiye okur gibi geli
yor. Yalnız bu kanunun reddi için bir takrir veri
yorum. Kabul veya ademi kabul reyi alinize me-
nuttur. 

Fakat aziz arkadaşlarım, büyük milletin yük
sek vekilleri, düşününüz ki bu kanunun kabulüne 
müsadif olacak gün, Türk denizciliğinin her sene 
hatırlıyaeağı matemli bir gün olacaktır. 

Reis — Söz Emin Beyindir. 
Emin B. (Eskişehir) — Sarfınazar ettim. 
Raif B. (Trabzon) — ('{erek Sırrı Bey ve gerek

se Hüsnü Bey arkadaşımız bu kanunun kabulünde 
mantıkî ve zarurî hiç bir sebep olmadığından dola
yı kabul edilmemesi ve reddedilmesi lâzımgeleeeği-
ni mütalea buyurdular. 

Hâdiseleri böyle münferiden nazarı mütaleaya 
almaktan ziyade bu günkü vaziyeti, umumî surette 
mütalea etmek ve ona göre lâzrmgelen hüküm ve 
kararları vermek daha isabetli bir hareket olur. 

Arkadaşlar; bu gün ortada halledilmesi, çare 
bulunması lâzımgelen bir vaziyet vardır. (İerek 
hususî armatörler ve gerekse Seyrisefain idaresi 
arasında temadi etmekte olan ve iki seneye karıp 
zamandan beri denizlerde birbirini boğarcasına, 
batırırcasma, imha edercesine devam eden bu vazi
yete; velayeti âmme dolayısile Hükümetin bir ça
re bulması lâzım gelir. 

Rekabetten ne hâsıl oluyor arkadaşlar? rekabet 
çok zararlar doğuruyor. Bunun nasıl cereyan etti
ğini yakından görenler bu vaziyetin çok elim ol
duğuna ve şimdiye kadar buna niçin çare bulun
madığına hayret ederler. Lstaubuldan veya her 
hangi bir iskeleden yük yükliyecek olan tüccar ve 
kumpanyalar tarafından tesbit edilmiştir. Her han
gi bir sebeple meselâ seyrisefain vapurlarından bi
risine yük veren tüccarın malını diğer kumpanya 
almıyor veyahut fahiş fiat istiyor. Bu mütekabildi 
cereyan etmektedir. Hatta iki vapur yan yana gel
diği zaman f"tatları alabildiğine düşürüyorlar. Fa
kat iskelede başka vapur yoksa evvelki seferlerden 
çektiği zararın acısını çıkarmak için bu defa fiat-
ları alabildiğine yükseltiyorlar, bırakalım diyor
lar, aralarında bu rekabet devam etsin dursun. 

Velayeti ammeyi haiz olan, vatandaşların hu
kukunu muhafaza mevkiinde bulunan Devlete ve 
Hükümete bu vaziyete çare bulmak lâzım değil mi, 
bu onun vazifesi değil midir? 

Bu bir vaziyettir. Bundan başka çare bulun
ması lâzımgelen diğer bir vaziyet daha vardır. O 
da, Seyrisefain idaresinin bu günkü malî vaziyeti
dir. Fakat arkadaşlar Seyrisefain malî vaziyeti 
mevzubahs olurken, daima bu idarenin fena idare 
edilmiş olması hatıra gelir ve daima bunun için 
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bu açığa biz sebebiyet verdik veyahut fena idare e-
dildi, bu yüzden buna çare bulalım diye bir şey 
varidi hatır olabilir. Fakat arkadaşlar, ne kadar 
fena idare edilirse edilsin itiraf etmelidir ki Sey-
risefainin bu büyük açığı yeni vapurlar mubayaa 
edilmiş olmasından ve Devletçe görülen lüzum üze
rine kâr getirsin, getirmesin bazı hatlarda işleme
ğe onu mecbur tuttuğumuzdan ileri gelmiştir. 
Seyrisefain idaresinin yalnız böyle kâr getirmedi
ği halde, idarenin bir hizmeti amme vasıtası oldu
ğu için idamesinde bir fayda mülâhaza edilmiş 
xc bu hizmetleri dolayısile onun açığı iki milyon 
liraya baliğ olmuştur. 

Bundan başka Seyrisefain idaresinin elinde 
vapurlar yokken, bir kaç sene içinde yeni vapur
lar mubayaa edilmiş ve mücadelei milliye hitam 
bulduktan sonra yeni depolar, havuzlar, tesis et
miş eskileri tamir ettirmiş, noksanları itmam et
tirmiş ve bugünkü mertebeye gelmiştir ve açığı 
5 milyonu bulmuştur. Bu açığın üç milyon liraya 
kadar olanı tesis ve sermaye açığıdır. Diğer iki 
milyon lirası da kâr ve zarara bakmıyarak, mühim 
olan hatlarda zarurî olarak sefer yapmak mecbu
riyeti hasebile hâsıl olmuştur. 

Bu itibarla Seyrisefain idaresinin bu günkü bu 
beş milyon lira açığına bir çare bulmak lâzımdır. 
Fakat bir an için kabul edelim ki bu açık Seyrise
fain idaresinin fena idare edilmesinden ileri gel
miştir, bugünkü mertebeye gelmiştir. Binaenaleyh 
biz bir çare bulmıyacağız demek mevkiinde deği
liz. Zannediyorum ki ona gene bir çare bulmak va
zifemizdir ve bu zaruret karşısındayız. Vaziyet bu 
olunca, kendi haline bu işi terketmek, rekabet ala
bildiğine devam etsin, 5 milyon lira açığı da Hü
kümet bütçesinden karşılryalrm demek nasıl olur? 
Hükümet bütçesinden 5 milyon açığı nasıl karşılı-
yacağız. Bütçenin heyeti umumiyesi müzakere edi
lirken, memleket ihtiyaçlarının nasıl derpiş edildi
ği ve ona çare bulmak için ne kadar çalışıldığı He
yeti Celilenin malûmudur. Bu 5 milyonu bütçeden 
karşılamak rçin yeni bir vergi ihdas etmek, vatan
daşlara yeni bir teklif yapmak zaruretinde kala
cağız. Böyle bir teklif yapmak, yeniden bir vergi 
ihdas etmek ve meselâ memurların maaşından 
seyrisefain hissesi diye % 5 daha tenkis et
mek ve bu suretle bir çare bulmak acaba bu gün 
bulunan çare muvacehesinde daha hafif mi gelir? 
Hiç şüphe yok ki bugün vatandaşlardan bazılarına 
sermayelerini vererek onları hiç bir zarara duçar 
etmiyerek siz bu sermayelerinizi başka sahalarda 
kullanınız demek, Devlet tarafından vatandaşla
rın umumuna böyle bir teklif yapmaktan daha eh
vendir. 

Arkadaşlar, rekabet kendi haline bırakılacak 
ve bu şekilde devam edecek olursa ya Seyrisefain 
idaresi ortadan kalkacak veyahut millî vapurcular 
ortadan kalkacaktır. Bu rakabetin tevlit ettiği elîm 
netayiç o kadar hafif değildir. Bu şekil bu vaziyet
te devam ederse bir gün nakliye hidematı sekteye 

uğrıyacak, bundan çok endişe edilebilir. Bir gün 
için tasavvur buyurunuz. Nakliye hizmetleri sek
teye duçar olursa, memleketin coğrafî vaziyeti iti-
barile nakliyatımız temin edilmiyecek olursa bu
nun ıstırabı, bunun acısı çok büyük olacaktır. Roka
mız bir çare buluyorlar. İyi tavzih etmediler. Fa
kat yalnız bir noktaya işaret ettiler, dediler ki 
eğer bazı iskelelere tüccar vapurları uğramıyorsa 
Hükümet uğratmağa mecbur etsin. 

Arkadaşlar, yalnız bu şekilde bir vapuru her 
hangi iskeleye uğrıyacaksm diye mecbur tutmanın 
mansı yoktur. Ancak bir inhisar, bir şirket vü-
cude getireceğiz ve o zaman bütün halleri tesbit 
edeceğiz. Aksi takdirde vatandaşlar tamamile ser
besttir. İstedikleri iskeleye uğrarlar, istedikleri is
keleye uğramazlar. O halde vatandaşlar serbest
tir. Yalnız şu iskeleye uğrayacaksın demek mev
zuatı hukukiye ve umumî prensiplerle kabili telif 
olmryan bir vaziyet olur. tşte gerek Seyrisefaini 
borçlarından kurtarmak çarelerini bulmak ve ge
rekse devam eden rekabetin önüne geçmek için zan
nederim ki bu kabotajı Devlet idaresi altına al
maktan başka amelî ve filî hiç bir çare yoktur. Yal
nız böyle inhisarın memlekette tevlit edeceği za
rarlardan ve bunların iyi olmadıklarından bahset
mek bu gün başka bir çare bulamadıktan sonra 
hiç bir faide vermiyecek şeylerdir. Tenkit etmek 
çok kolaydır. Fakat çare bulmak çok müşküldür. 
Bulunan çarenin zayif noktalarını tenkit etmek te 
kolaydır. Fakat ne Sırrı Beyefendi ve ne de Hüs
nü Beyefendi tenkit ettikleri bu çarelerin yerine 
çareler bularak, amelî ve müfit olabilecek bir şe
kil göstererek müdafaa etmemişlerdir. Yalnız bul
duğunuz çare noksandır. Zarar tevlit eder demiş
lerdir. Arkadaşlar, eğer bu çare tatbik edilir ve 
kabotaj Devlet idaresi altına alınabilirse bunda1 ne 
zarar olabilir. 

Hüsnü Bey dediler ki, hakkı müktesep vardir. 
Vapurcular evvelâ taka ile başladılar ve Hükü
metin teşvikile ve şahsî tcşebbüslerile bu günki 
mevkii aldılar, fakat bu gün bunlara siz başka sa
halarda çalışın demek, bu hakkı müktesebi ihlâl 
etmektir ve yanlıştır dediler. Arkadaşlar, Devlet 
hiç bir zaman böyle ihtiyaçlar baş gösterirse ve 
umumî vaziyet icap ederse böyle muayyen bir hiz
meti ben ifa edeceğim dediği zaman vatandaşların 
itiraz etmiye hakları olamaz. Bütün vatandaşlar 
Devlet idaresinde ve Devletin doğru ve dürüst 
hareket edebilmek için lâzımgelen tedbirleri alma
sını menedemez. Peşinen bir taahhüt altına Dev
let giremez. Yalnız bir hizmeti günün birinde Dev
let; kendim yapacağım, bu hizmeti kendi elime 
alacağım dediği zaman, ona karar verdiği zaman 
meydanda bulunan ve mevcut sermayelerini 
bu teşebbüs uğrunda dökmüş bulunan vatan
daşların maddî ve mevcut zararlarım tazmin 
etmekle mükelleftir. Fakat siz bu tesisatı kurdu
nuz ve bu işlere başladınız, madamelhayat siz bu 
işte çalışacaksınız gibi hiç bir Devlet, bir teminat 
verememiştir ve veremeyecektir. Yalnız dikkat 

- 5 2 7 -



İ : 81 9-7-1 (*32 c : 1 
edilecek nokta, bütün vatandaşların ittihaz olu
nan ve olunacak tedbirlerden dolayı doğrudan 
doğruya görmüş oldukları zarardır. îşte bu kanun 
da o zararları temin etmiştir ve hatta bu kanunun 
şimdi okunacak olan maddelerinde görülecektir ki 
yalnız vapurculardan vapur mubayaa etmekle ka
lınmamış, onların mubayaa edildikleri eski kıymet
leri de nazarı itibara alınarak bu günkü düşük fiat-
lardan almmıyarak makul bir fiat kabul edilmiştir 
ve sonra gene bir takım vecibelere de girişmişler
dir. Müstahdemlerine yol vereceklerdir. Acen-
talarile bazı vaziyetleri vardır. Binalar kirala
mışlardır. Bu kanun, bu vecaibin doğrudan doğ
ruya Devlet uhdesine geçmesini temin edebilecek 
müeyyideler koymuştur. Bütün bu müeyyideler 
vapurcuların mevcut haklarını tamamile temin et
tikten sonra, Hükümet bunların madamelhayat 
bu işte çalışacakları hakkında bir taahhüt altına 
girdiği yolundaki itirazlar amelî ve mantikî bir mü-
talea teşkil etmez. 

Arkadaşlar; Hüsnü Bey arkadaşımız diğer bir 
noktaya temas ettiler. Çok şayanı dikkattir. De
diler ki - Sırrı Bey arkadaşımız da buna yakın bir 
şey söylediler - Seyrisefain idaresi meydandadır. 
Hususî müteşebbisler bu işi güzel idare etmişlerdir. 
Fakat Seyrisefain idaresi idare edememiştir. Ma
demki güzel idare diyorlar, o halde niçin onların 
elinden bu vapurları alıpta Devlet idaresine veri
yoruz. 

Arkadaşlar, bu gibi mütalealar, bizce hayatî 
ehemmiyeti haiz olan nakliye işlerini, resmî me
suliyet altında olmıyan, vatandaşların hayatını 
kurtarmak için sarih bir gayeleri bulunmıyan bu 
vatandaşlara terketmek demektir ki zannediyo
rum ki devletçilik mefhumile kabili telif olmıyan 
şeylerdir ve bu mütaleanın diğer manası da şu ola
bilir: Seyrisefain idaresi mademki iyi idare ede
memiştir, hususî müteşebbisler bunu daha iyi ida
re etmiştir. Seyrisefain idaresi bunu yapamıyor, 
o halde yeni alacağımız tedbiri nasıl yapacaktır? 
Arkadaşlar, Seyrisefain idaresi bir çok müfettiş
ler tarafından teftiş edilmiştir ve müfettişler ra
porlarını Hükümete vermişlerdir. Onun üzerine 
Hükümet te takibatını yapmaktadır. Binaenaleyh 
bu iş Hükümetin elinden gelmiyor diye Hükümetin 
deruhde ettiği vazifeleri bırakması mı lâzımgelir? 
Bittabi çaresi ne ise ona tevessül etmesi lâzımge
lir. Şüphesiz bu çareleri bulmak için çalışmak, 
zannediyorum ki Heyeti Celilenize ve Hükümete 
teveccüh eden yegâne vazifedir. Bu itibarla ge
rek Sırrı Bey ve gerek Hüsnü Bey arkadaşımızın 
bu hususta buna bir çare bulmadan bunun reddini 
teklif etmeleri doğru değildir. Bu kanun bütün ih
tiyacımızı tatmin edecek vaziyettedir ve vatan
daşlarımızın zarara uğramamaları için lâzımgelen 
ahkâmı da ihtiva etmektedir. Onun için Heyeti 
Celilenizden bu kanunun kabulünü rica ediyorum. 

Bütçe E. R. Hasan Fehmi B. ( Gümüşane ) — 
Muhterem arkadaşlar, bu lâyiha İktisat encüme

nince tetkik edildikten sonra Bütçe encümenine 
geldi. Meselenin esası doğrudan doğruya iktisadî 
bir mevzu olduğu için Bütçe encümeni yal
nız bunun ahkâmı maliyesile de kalmıyarak 
esasları üzerinden dahi tetkikatını geniş mikyasta 
yapmıştır. Evvelâ şunu arzedeyim ki bu kanunla 
Hazine için hiç bir malî gaye takip edilmiyor. 
Mündericatı da gösteriyor ki bununla her hangi 
bir varidat elde etmek, her hangi bir açığı kapat
mak veyahut Devlete yeni bir irat membaı bulmak 
maksat ve gayesinden uzaktır. Bu lâyiha bir şeyi 
istihdaf ediyor, o da; Türk kara sularındaki nak
liyatı umumiyenin intizam ve inzibat altında ol
ması ve bunun bir elden idaresinin temin edilmesi. 
Bunu bir iki misal ile huzuru âlinizde tebarüz 
ettirmek isterim. Bu, bu gün kara nakliyatında mu
ayyen tarifeli vesait, bir kaza dahilinde, bir şehir 
dahilinde veya bir vilâyet dahilinde işlese dahi 
idarei ıımumiyei vilâyat ve belediye kanunları 
mucibince resmen ruhsat almağa mecbur mudur, 
değil midir? mecburdur. 

Muayyen tarifeli vesait böyle dar bir sahada 
dahi Hükümetten resmen ruhsat almağa mecbur 
olduğu halde Türkiyenin bütün kara sularında 
şarktan ta garbine ve garbinden dolaşarak cenup
taki son hududa kadar, bu kadar geniş saha dahi-
lnde seyrüsefer edecek gemiler üzerinde ve bilhassa 
kara sularında seyrüsefer edecek gemilerin hare
kâtında Devlet istediği şekilde bu işi tanzim etmek 
hak ve salâhiyetini neden haiz olmıyor, fikrimce 
her zaman haizdir ve bu kanunda da o vazifeyi 
yapmış oluyor. 

Bir iş amme hizmeti addedildikten sonra; bu
nun üzerinde bazı zihinlerde ve fikirlerde kök
leşmiş ( fert var Devlet yok ) düsturu artık bu 
asrın zihniyetine sığmaz. Devlet vardır, ferdin 
hak ve menfaati o mefhumda dahildir ve onunla 
beraber mütalea olunur, amme menfaatile ferdin 
menfaati de telif edilir. Türk gemiciliğinin öldü
ğü tarihî bir gündeyiz ve cenaze başındayız 
gibi belki de şuurla, muhakeme ile işi teemmül 
etmiyecek olanların veyahut pek cüzi miktarda 
istikbale ait mevhum menfaatlerle mahmul olan
ların hoşuna gidecek olan bu iptidaî sözleri, hiç 
bir zaman aklü şuuru ve muhakemesi yerinde olan 
Türk camiası, doğru ve dürüst bir fikrin mah
sulü ad ve telâkki edemez ve etmiyecektir ( Bra
vo sesleri, şiddetli alkışlar ) . 

Arkadaşlar, harbi umumiden çıktık. İstik
lâl harbi devam ederken Jbizim elimizde, Türk 
bayrağı taşıyan gemilerin adedi çok mahduttu ve 
belki de işimizi göremiyecek derecede harap ve 
perişan idi. Efendiler, bu camiai siyasiyenin, 
yaptığı muavenetler, gösterdiği müsaadelerle ve 
açtığı kredilerle, gümrük mııafiyetlerile muha
cirinin nakli için serbest, sahada işliydiler de da
hil olmak üzere, Türk gemilerine verdiği vasi 
mikyastaki avanslarla, vaziyeti kısa bir zamanda 
bu hale getiren bu camiai siyasiye, elbette bun
ları bugün de dünkü kadar düşünmekte, alâka-
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«darlann hak ve menfaatlerini temin eylemek şar-ı 
tile Devlet vezaifini ifa ettirmektedir. Hizmetin 
mahiyeti dolayısile Devlet, bu amme hizmetini, 
ben nazaretim altında yaptıracağım,' demek hak
kını her zaman haizdir. Alelhusus ki ferdin mad
dî zararları da tamamen telâfi edilmiş oluyor. 

336 tarihinde Büyük rehberin ışaretile Anka-
rada toplanan Büyük Millet Meclisinin ve Büyük 
•Gazi Mustafa Kemalin «kurduğu idare hiç bir 
şeyi öldürmemiş, bilâkis ölmüş olanlara can ver
miş, her şeyi yaşatmış, ölmek istidadını göste
renleri diriltmiş ve daima istikbale, atiye doğru 
süratli bir inkişaf ile yürütmekte azami surette 
muvaffak olan bir idareye, öldürüyorsunuz, ce
naze karşısındayız diye amiyane, avamfiribane 
sözlerle hitap etmekle bu millet aldatılamaz f Bra
vo sesleri, alkışlar). Her teşebbüsümüz yaşatma
c a matuftur. Şayet herhangi bir yeni şekiller 
veriyor kek, basit düşünenler onu tazyik adde
debilir. Fakat emsalile sabittir ki netice daima 
<iaha kuvvetli yaşatmak ve onu daha esaslı su
rette yürütmek ve yeni kuvvetle, yeni memba-
larla yeni kudretle takviye ederek meydana çı-
.karmaktır. Yalnız Türk kara sularına değil, 
belki ihracat eşyamızın satış pazarlarile nakliye-

.mizi temin edecek bir ticaret filosu meydana ge
tirmek azminde olduğumuzu takdir edemezler. 
İstikbal kendilerini ikaz edecektir (Bravo sesleri).\ 
Vatandaşların hak ve menfaatlerini gözetmekte 
"herhangi bir mebusun diğerlerinden daha yüksek 
bir düşünce ve salâbet iddiasını asla kabul edemeyiz 
( Alkışlar ) . ı 

Hor Türk mebusu vatandaşların hak ve men
faatlerini elbette düşünür ve elbette onun müda
faası ile mükelleftir, kürsü açıktır. Birbirimizi 
maddî ve müsbet delillerle ikna edelim. Yoksa 
böyle adeta çocukların hissiyatını tahrik edecek 
mahiyetteki basit sözlerle beyhude efkârı tağlit 
•etmiyelim. Oünkü karşımızda mugalataya kapı
lacak ibir millet yoktur (Bravo sesleri, alkışlar).\ 

Arkadaşlar, fazla sizi tasdi etmiyeceğkn, 
kanunun müdericatma ait bazı noktalara da kı
saca temas edeceğim: | 

Bir mütaleaya göre seyrüseferi bir elden idare 
etmek demek ve bilhassa Devletleştirmek demek, 
umumî iskelelere, iş olsun olmasın bilâkaydüşart 
gemi uğratmak şeklinde telâkki edilmek değildir. 
Deniliyor ki bu lâyiha her iskeleye gemi uğratmak 
mecburiyetini tahmil etmiyor ve keza yine deniliyor 
M şilepçilik niçin inhisara aimmadı. 

Hamdi B. (Ordu) — İnhisara alınmadı değil, 
tahdit edilmedi dedim. 

Hasan Fehmi B. (Devamla) — Arkadaşlar, bu 
• gün de Devlete ait muhtar bİT müessese tarafından 

işletilen postalarla eşhasa ait olan ve istediği yerde 
•seyrüsefer eden gemiler, Karadenizde, Akdenizde, 
Ege denizinde en küçük iskelelere varıncaya ka
dar vapur uğratmağı temin etmiş değildi ve mad-

.«deten de buna im'kân yoktur. On beş haneli bir çok 
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i köylerimiz vardır ki bunlar iskeledirler ve gayet 
cüzî muamelâtı ticariyeleri olur. Şimdiye kadar ol
duğu gibi bundan sonra bunlarm nakliyatını temin 
eden yelkenli takalardı. Şimdi ise daha ziyade bu
harlı küçük vesaittir. Bunlar yolcu ve eşyayı bü
yük limanlara getirerek büyük posta gemilerine 
aktarma ederler. İdarenin bir elde olmasını, dev-
letleşmeği lâalettayin her nereden bir duman çıkı
yorsa oraya gemi uğratmak manasında almak ta 
zannederim doğru olamaz. Küçük iskelelerden icap 
eden mahallere gemi uğratmak lâzım ise ve Seyri-
sef ain oralara gemi uğranmazsa; Seyrisefain mül
hak bütçe ile idare olunduğuna ve hesabı her sene 
huzuru âlinize geldiğine, ve keza her hangi bir is
kelede bir hizmet ihmal edildiği zaman arkadaşla
rımız sual ile, istizha ile Hükümetin nazarı dikkati
ni celbetmekle ve idareye ait muamelâtı daima 
kontrol ettirmeğe hak ve salâhiyetleri vardır. Bina
enaleyh kanunda her iskeleye gemi uğratmak mecbu
riyeti tahmil edilmediğinden dolayı bendenizce en
dişeye düşmeğe mahal yoktur, işin icabına göre 
nakliyat varsa idare zaten kendisi oraya vapur 
uğratır, şayet iş varda uğratmazsa Meclisi Âli bu
nu kontrolile temin eder. 

Salepçiliği inhisara alrp almamak meselesi: 
Arkadaşlar, malûmu âliniz şilepin tarifini tam 

ve kâmil olarak yazmak bizim için mümkün olmadı. 
Bu deniz ticareti ıstılahının tam ve kâmil ola

rak tarifini Bütçe encümeninden, maliyecilerden 
beklemeyiniz.. 

I Şilep mefhumu neyi ifade ediyorsa, ondan iba
rettir. Tam tarifi ehli erbap yapsnı. Türk limanlan 
arasındaki münakalât bir cins eşyaya şamil dahi 
olsa bunları da bu idareye vermekte ati için belki 
bir mahzur çıkabilirdi. Şilepçiliği Türk limalan 
ile ecnebi limanları arasındaki münakalâtı teshil 
edecek mahiyette inkişafa müsait ve geniş bırak
makta iktisadî f aide de mülâhaza edilmiştir. Ser
best sahada gemiciliğin inkişafına medar olur ümi
di vardır. Fakat Türk limanları arasındaki müna
kalâtta şilepçiliği de bir inhisar altına alırsak, dü
şündük ki limanlarımızla diğer limanlar arasmda 
eşya nakliyatı üzerine inkişaf edecek ol an Mı nevi 
nakliyatın belki inkişafına mâni oluruz endişesin
de bulunduk. Bu itibarla şilepçiliği hariç bıraktık. 
Fakat şilepçiliğin tarifini de, dünya nasıl tanımış 
ise bizde de öyle tatbik edilmesini düşündük. 

Diğer bir mütaleaya göre devletleştirilen idare
lerin hiç birisi muvaffak olamamıştır, hepsi zarar 
etmiştir. Bunlar Devlet bütçesinden bir çok yar
dımlar görmüştür, tarzında mütalea beyan edilir
ken hepsi zarar etmiştir denilmiştir. Fakat misal 
olarak yalnız Seyrisef a in idaresi gösterilmiştir. 
Eğer bu hususta muvaffak olamıyan yalnız Seyri-
sefain idaresi ise, Seyrisefain idaresi muvaffak ola
mamıştır demek lâznngelirdi. Hiç birisi muvaffak 
olamamıştır dedikten sonra bu fikrin sahibi olan 
zatın, bunları tadat etmesi lâzrmgelir, yapmadı-

11ar. Bendeniz de ilk hatırıma gelenleri sayacağım 
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ve muvaffak olup olmadıklarını da kısaca tahlil 
•edeceğim. Evvelâ şunu söylerim ki muhtar idare
lerin hemen hepsi muvaffak olmuştur. Meselâ, De
miryolları idaresi bu güne kadar Devlet bütçesin
den on para muavenet almadan, ve bir açık verme
den kendisini idare etmiştir. 

Gazetelerde okuduğumuz veçhile ecnebi mem
leketlerde imtiyazla işliyen bir çok demiryolları
nın senelik blânçolarmı görüyoruz. Evet zarar 
edenler çok olduğu gibi belki kâr edenler de var
dır. Fakat tazminat alarak veya ihtiyat serma-
yelerile veyahut istikrazla açığını kapatanlar ek
sik değildir. Halbuki bizim memleketimizde 
nüfusun azlığına ve sahanın geniş olmasına rağ
men şimdiye kadar demiryollanmız on para bile 
tazminat istememişlerdir. Hatta nüfusu daha zi
yade eksik bulunan yerlerde işliyen ve yeni inşa 
olunan demiryollanmızm ve yeni işlemeğe başlı-
yan hatlanmızm açığını da, nüfusu ziyade olan 
ve evvelce maliyenin garantisi altında işliyen hat
larımız Devlet idaresine geçtikten sonra teminat 
almadıktan başka, diğer hatların açığını dahi 
kapatmaktadır. îşte Devlet idaresinde bulunan 
demiryollanmızm hakikî tahlili. 

Keza muhtar müesseselerden Hudut ve sevahil 
sthlhiye idaresi de Hükümet bütçesine hiç bar ol
mamıştır. Kendi varidatile hem deruhte ettiği 
hizmeti yapmış ve hem de fazlai varidatile vazı 
aslisine uygun diğer sıhhî hizmetlere dahi yardım 
etmektedir. 

Sonra Tahlisiye idaresi; bu idare de Devlet
ten hiç yardım almamıştır. Bu da deruhte etti
ği hizmetleri kendi hasılatile yapmış ve ayrıca 
da vaizi mahsusile münasip tâli işlere de yardrm 
etmiştir. 

İnhisarlar; tütün, müskirat ve saire; malî 
gayeleri istihdaf eden bu idarelerin şirket elile 
idare edildiği zaman ile bugün Devlet elile idare 
edildiği zamandaki hâsılat farklarını gösteren ra
kamlara bakarak biraz insaf ile mukayese eder
lerse Devlet elinde nasıl inkişaf ettiği ve millete 
ne büyük varidat vererek halkımızın vergi kül
fetlerine ne mühim miktarda kolaylık temin etti
ği görülür. 

Diğer misaller; meselâ Uşak şeker fabrikası 
şirket vaziyetinde iken mühim zararlar verdi. 
Fakat muhtar bir Devlet müessesesi haline geçtik
ten sonra vaziyetini kurtardı. 

Gene böyle muhtar müesseselerden daha aklı
ma gelmediğinden dolayı izah edemediğim bir çok 
müesseseler vardır. Bunlar şirket halinde bulun
duğu zaman zarar etmiş fakat Devlet elile idare 
edildikten sonra zarar etmek şöyle dursun, Dev

l e t ondan üste kâr almış ve daha muntazam bir 
şekilde işlemeğe muvaffak olmuştur. Hiç olmaz
sa Heyeti Celilenizin bütün teferruatına kadar iş
lerini tetkik ve murakabe etmesine imkân ha
zırlamıştır ki bu da amme hizmetleri için ayrıca 
faideler verir. Devlet elile yapılan işler zarar 
«diyor nakaratı kavli müeerrettir. Hele hepsi 

zarar ediyor maliyeden yardım, alıyor. Bunlar-
saçma ve efkârı tağlit eden sözlerdir. Amma 
isim zikrediniz denince yalnız seyrisefain söyle
niyor. O halde hakikati söylemek şiarları ise,. 
niçin yalnız Seyrisefain zarar etmiştir denmiyor-
da Devlete ait muhtar müesseseler açık veriyor 
şeklinde hakikatler tağyir ediliyor? 

Seyrisefain bütçesinde açık vardır. Evet ar
kadaşlar vardır, ve bu açıifr bütçe müzakeresi 
esnasrnda çok sarih olarak size izah eylemiş 
idim. Seyrisefain idaresi yeni gemiler mubayaa 
etti. Bankaya borçlandı. Bu borçlarını yavaş ya
vaş verecektir. 

Sonra İskenderiye seferini açtılar iktisadî 
mülâhazalar dolayısile bu lâzım olan bir sefer
dir. Fakat Seyrisefain için belki bugün zararlı 
olabilir. Seyrisefain açık veriyor, Devlet bütçe
sinden kapatılıyor. Hayır arkadaşlar, ben böyle 
bir şey bilmiyorum. Seyrisefain bütçesinin açığı
nı bütçeden kapattığımızı hatırlamıyorum. Bütçe
ler neşir ve ilân edilmektedir. Seyrisefaine yar
dım faslı nerede ise göstersinler. Çıksın bir şeha-
det parmağı da bunun yerini göstersin. Yalnız 
Kümeliden gelen muhacirlerin nakli için Seyrise
faine bir hesap açılmıştı. Fakat bu hesap yalnız 
Seyrisefaine değdi, öteki serbest gemicilere dahi 
daha vâsi sermayelerile mütenasip olmıyacak su
rette hesaplar açılmıştır ve avanslar verilmiştir. 
Binaenaleyh seyrisefaine diğerlerinden fazla hiç 
bir naktî yardrm yapılmamıştır. 

Arkadaşlarım, kıymetli dakikalarınızı fazlaca 
zayi etmiyeyim. Bendenizce bu lâyiha alâkadar
ların hak ve menfaatlerini icabı veçhile tahtı em
niyete almıştır. Devlete kendi vazifesini bizzat 
kendi tarafından idare etmesi külfetini tahmil ve 
şeraitini gösteriyor. 

Gene tekrar ediyorum; Türk sularında nakli
yatın icrası amme hizmetidir ve bu amme hiz
metini ifa eylemek te, Devletin vazifei esasîyesin-
dendir. Devlet; ben bu âmme hizmetini bizzat 
yapacağım dedikten sonra vatandaşın o sahadan 
çekilmesi tabiidir. Fakat çekilirken vatandaşın, 
hakkını veriyoruz. Başka zamanlarda belki çok 
az düşünülen ve hatta eski idarelerde hiç düşü-
nülmiyen vatandaş hakkı, gemicilerin hakkı, ve 
bu işten mütevellit bilûmum vecibelerini Devlet 
kendi tarafından ödeyecek tedabir ve taahhüdatta 
bulunuyor. Binaenaleyh vatandaş hakkmm ko
runması için bundan daha fazla bir şey yapıla
maz. Bundan daha fazla bir şey yapmak, diğer-
vatandaşların haklarına tecavüz olur ki bu da 
doğru olamaz. 

Binaenaleyh lâyihanın Bütçe encümeninin ta
dili veçhile heyeti umumiyesinin kabulile madde
lere geçilmesini rica ediyoruz. Lâyiha; Devletle 
beraber alâkadarların hak ve menfaatlerini de 
gözetmiştir. Fakat ne yapalım ki görüşlerimiz 
bu gün bir iki arkadaşımızla ittihat edememiştir^ 
Bunu da samimiyetimize ve kendileri kadar b u 
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memleketi düşündüğümüze ve hak bilen olduğu
muza bağışlasınlar. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Kanunun heyeti umumiyesi hakkmda müzakere 

kâfidir. Maddelerin müzakeresine geçilmesini tek-
d£ eyleriz. 

Mersin Artvin Kütahya 
Ahmet Hamdi Memet Ali Memet 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Kanunun heyeti umumiyesi hakkmda müzake

re kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif ederim. 
Yozgat 

Süleyman Sırrı 
Reis — Müzakereyi kâfi görenler ... Görmiyen-

ler ... Müzakere kâfi görülmüştür. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etmi-

yenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Snrt B. (Kocaeli ) — Daha evvel verilmiş bir 

takririm vardı. 
Reis — Sizin takririniz reddi tazammun edi

yordu. (Bahdım rey s koyun sesleri ) . Maddelere 
geçilmesi kabul edildikten sonra ret takriri reye ko
nulmaz, 

Türkiye iskele ve limanları aatasmda posta se
ferleri hizmetinin Devlet idaresine alınmasına 

dair ka^i"* 
MADDE 1 — Türkiye iskele ve limanları ara

sında muntazaman posta seferleri yaparak yolcu, 
eşya ve hayvan nakli işi Devlet idaresine alınmış
tır. 

Ancak işbu hüküm alelûmum şilepçiliğe, terti
batı mahsusayı haiz gemilerle hayvan nakliyatına, 
limanlar ve korfezlerdeki iç hatlar nakliyatına ve 
Devlet idaresinin muntazam vapurlar işletmediği j 
iskele ve limanlar arasında ve işlettiği iskele ve li
manlarla işletmediği iskele ve limanlar arasında 
makinalı ve makinasız deniz vasıtalarile her nevi 
nakliyat icrasına şamil değildir. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Devlet denizyol
larının bu 'birinci madde mucibince gireceği şekle, 
bittabi kanunun heyeti umumiyesi hakkında beyanı 
mütalea buyuran Sırrı Bey arkadaşımızın derhal 
itiraz edeceklerini biliyoruz. Fakat Sırrı Bey ar
kadaşımız evvelâ, esbabı mucibeleri okurlar, es
babı muciıbedeki kelimelerin müptedasını ararlar, 
zamirini, nüvesini tetkik ederler ve derhal filân 
vekil filân gün bunu demişti, esbabı mucibe de 
böyledir, tezat var, şurası şöyle, burası böyle 
derler. Güzel bir meslek. Fakat şurası muhak
kaktır ki tezattan bahseden Sırrı Bey arkadaşı
mız ayni zamanda kendileri ayni tezada düşüyor 
(Misal, 7msal seslen). Meselâ bu kanunun iki saat 
evvel verildiğini söylediler. Burada, avamfriba-
ne, bir tabirle, demagoji yaptılar. 

S i m B. (Kocaeli) — Bu sözlerinizin elinizde-
id mevzu ile hiç bir alâkası yoktur. 

MSaahar Müfit B. — İki saat evvel verilen bu I 

I kanun için 35 sahifelik notum var dediler. Aca
ba bu kanunu ne vakit okudular da bu kadar no-

I tu yazabildiler. Demek ki Sırrı Bey kendi bu ka-
Inuna dünden beri muttali idiler (Doğru sesleri). 
I İkincisi, Sırrı Bey efendi.bur ada, Seyrisefainin 
I tekâmülüne imkân yoktur, dedi. A Sırrı Beyefen-
I di, zati âlileri değil midir, 21 temmuz 1932 tarihli 
33 üncü inikat zaptının 32 nci sayıfasının birinci 
sütununda şu sözleri söyliyen! Aynen okuyorum: 

(Büyük limanlar arasında behemehal Seyrisefa-
in işlemeli, küçük limanlar da küçüklere bırakıl
malıdır.) dedikten sonra, (Bu gün Mısıra gidip 
gelen vapurlar, nefaseti itibarile, intizamı itibarile 
hakikaten her Türkün göğsünü kabartacak kadar 
mükemmeldir). 

Srrn B. (Kocaeli) — Doğrudur, yine söylüyo
rum. 

Mazhar Müfit B. (Okuyarak) —"Hatta ben Lâ-
martin vapurile ayni yolu katettim. Şöhret ve kı
demi dlolayısile Seyrisefaine faik olması lâzmıge-
len kumpanya vapurlarında Seyrisefaindeki inti
zamı, mükemmeliyeti görmedim). 

Rica ederim Sırn Beyefendi, 33 üncü inikat, 
Isayıfa 259, sütun 1. Bunları söyliyen zati âlileri 
değil misiniz? 

r Srrn B. (Kocaeli) — Altını, üstünü de okusa-
nıza.... 

Mazhar Müfit B. (Devamla) — Seyrisefainin 
tekâmülünden bahseden zati âlileri, bu gün söyli
yen yine zati âlileri. 

Acaba o günkü hava ile bu günkü hava ara
sında ne fark hâsıl oldu ki bugün o fikrin aksini 
iltizam buyuruyorsunuz. 

Bendeniz çok söz söyliyecek değilim. Yalnız 
Sırrı Beyefendiden bir ricam vardır. Kendileri 
taıbiî mebusturlar, hakkı tetkikleri vardır, iste
diklerini söyliyeıbilirler. Lâkin mebusuz diye biz
den insaf refedilmesin. Biraz munsıf olmak lâ
zımdır. 

Bir gün evvel metettiği bir dairenin, bu gün 
aleyhinde bulunmak doğru değildir. Nasıl Sırrı 
Beyefendi esbabı mucilbe ile Vekil Beylerin be
yanatını karşılaştırıyorlar ve burada gösteri yo rlar-
sa ben de zaptı aynen okuyorum. 

Sırrı Beyefendinin bu beyanatı tekâmülün mev
cut olduğuna delâlet etmekle beraber acaba Sırrı 
Beyefendinin o katettikleri seferdeki vapur, Lâmar-
tinin vapurlarından daha mükemmel ve daha mun
tazam olduğunu söyledikleri'vapur ne ile alınmış
tır? Karadeniz, Ankara, izmir ve Ege vapurları te
kâmül yoksa havadan mı inmiştir"? 

Ahmet Süreyya B. (Aksaray) — îdarei mahsu-
sadan müntakildi. 

Mazhar Müfit B. (Devamla) — Bu vapurların 
mubayaası için Hükümet para mı vermişti ? Yal
nız Seyrisefaine istikraz salâhiyeti verilmişti. 
Denmişti ki, çalışacaksın, para kazanacaksın, yok
sa işte sermaye, işte yol diye bir sermayei müte-
davile verilmemiştir. 

Binaenaleyh çok muhterem Sırrı Beyefendiye 
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zabıttaki ifadelerini okumakla iktifa ederim. Ken
dimden bir cevap vermek istemem. Yalnız kak
ma kapıyı, kakarlar kapını. Sırrı Bey!' (Alkışlar, 
handeler). 

S u n B. (Kocaeli) — İkinci defa olarak kürsü
ye gelmek istemezdim. Zaten mutadım değildir. 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Zaten yorgun 
geliyorsun. 

Srrrı B. — Fakat arkadaşlarımın benim hak
kımda istimal ettikleri ve bu künsünün nezaketi ile 
mütenasip olmıyarı sözleri beni buraya gelmeğe ic
bar etti. Çok rica ederim arkadaşlarım söz söyler
ken nezahete benim kadar riayet buyursunlar. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Her halde zatı 
âlileri kadar nezihim Sırrı Beyefendi, mugayiri ne
zaket hiç bir söz söylemediğimi iddia ederim. 

Sırrı B. — Benim; kanaatimde tezada düştü
ğümü zabıttan çıkarmışlardır. Okudular. Doğru
dur. 

Mazhar Müfit B. (Denizli) — Tabiî.. 
Sırrı B. — Bana bunu okumazdan evvel sormuş 

olsalardı yine bunu söylerdim. Eskiden Mısır sefe
rini yapan Seyrisefain vapurunun intizamsızlığın
dan bahsetmiş değilim ki eskiden bunun aleyhinde 
söylediğim sözleri şimdi benim aleyhimde delil gös
teriyorlar. Evet o zaman söylediklerim hak ve ha
kikat namına idi. (/-ördüğüm noksanları tenkit ve 
iyilikleri takdir etmeği ötedenberi vazife bilirim 
ve sizin dahi nerede fenalık varsa tenkit, nerede 
iyilik varsa tebcil etmenizi rica ederim. Ben bu 
icaba riayetle, Seyrisefainin Mısır seferinde göster
diği muvaffakiyeti görerek ondan sitayişle bahset
miştim. Fakat bu bir istisna idi. 'Bunun böyle olma-
BI heyeti umumiyesindeki nevakısı örtmez arka
daşlar. 

Mahzar Müfit B. ( Denizli ) — Cevap ister mi
sin? 

Sırn B. — Buyurun kürsü açıktır. 
Hamdi B. (Ordu) — Efendim, Devletin her du

man gördüğü yere vapur işletmiyeceğini bendeniz 
bilirim. Maksadmı şu idi. Hükümete böyle bir salâ
hiyet verilirse en mümtaz iskelelere vapur tahsis 
ederek ikinci derecedeki yerleri armatörlere bıra
kacaktır. Bu itibarla kanun zayıftır. 

ikincisi; şilepin tarif olunmaması hakkındaki 
beyanatıma karşı Hasan Fehmi Beyefendi mukni 
bir delil gösteremediler. Şilep tarif olunmalıdır. 
Yoksa suiistimale müsaittir. Meselâ; Karade-
nizde »bir fındık mevsimi vardır. Bu mevsim
de bütün armatörlere mahsus olan gemiler 
fındık nakliyatına üşüşürler ve o vakit Dev
let idaresinde bulunan vapurlara iş kalmıya-
caktır. Tekrar onların bütçe açıklarını kapatma
ğa mecbur olacağız. İfadem bu nokta i nazardan
dır. En mühim olan mesele yolcu meselesi değil, 
yük meselesidir. Yük meselesi hallolunmazsa Dev
letçe idare edilen vapurların bir şey kazanamıya-
cağına kaniim. Bu noktai nazardan kanunu zaif 
buldum. 

Reis — Madde hakkında başka mütalea var mı 
efendim? (Hayır sesleri). Maddeyi kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümet, birinci maddede ma
hiyet ve hududu tesbit olunan posta seferleri hiz
metini görecek olan umum müdürlüğün teşkilât ka
nun lâyihasını 1933 senesi gayesine kadar Büyük 
Millet Meclisine arzeder. Ancak bu teşkilât kanu
nunun meriyete gireceği tarihe kadar yukarıda be
yan edilen posta seferleri hizmeti İktisat vekâleti
nin vereceği veçhe dahilinde Seyrisefain umum mü
dürlüğü tarafından görülür. 

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

MADDE 3 — Türkiye limanları arasında pos
ta seferleri yapmak işinin Devlet idaresine alınması 
dolayısilc şimdiye kadar bu işte çalışmakta olan 
hususî vapur sahiplerinin vapurları aşağıda yazılı 
şerait dahilinde Hükümet tarafından satın alınır: 

A) Satın alınacak gemiler evvelemirde yolcu ve 
yük taşımaya ve muntazam posta seferleri yapmı-
ya elverişli evsafta bulunp bulunmadıkları nok
tai nazarından bu hususta mevcut usul ve teamülü
ne tevfikan tasnif olunur. 

B) Tasnif neticesinde yolcu ve yük taşımaya 
ve muntazam posta seferlerine el .ver işi i olarak ay
rılanların seyrüsefer kabiliyetleri derecesi tayin 
edilmek üzere muayeneleri yapılır. Muayene neti
cesinde vapurların vaziyeti umumiyesi mevcut 
envanterlerile beraber teŞbit olunur. 

C) A ve B fıkraları mucibince seyürsefere sa-
lih olduğu teMbit edilen gemilerin Hükümetçe 
mubayaasında esas tutulmak üzere D fıkrasında 
yazılı heyet tarafından hali hazır kıymetleri takdir 
olunur. 

D) Mubayaa edilecek vapurların hali hazır 
kıymetleri İstanbuldaki İngiliz Loidi mühendisinin 
iştirakile ikisi İktisat vekâleti, ikisi hususi vapur 
sahipleri tarafından müntehap beş kişilik bir ehli 
vukuf marifetile takdir olunur. Ancak işbu mu
kadder kıymetlere itiraz edenler İstanbul birinci 
ticaret maihkemesi reisinin hakemliğine müracaat 
edilebilirler. 

Hakemin vereceği kararlar katidir. îşbu kara
rı kabul etmiyenler vapurlarını harice satabilirler. 

E) C ve D fıkralarına göre kıymetleri takdir 
olunan gemilerin hali hazırdaki sahipleri tarafın
dan satın alındıkları tarihlerdeki mubayaa bedel
lerini (mubayaa akabinde yapılmış tamirat ve ta
dilâtı esasiye de dahil) gösteren resmî ve musad-
dak vesaik Hükümetçe tetkik edilerek bu bedeller 
ayrıca tayin ve tesbit olunur. 

Bu suretle tayin olunan mubayaa bedellerin
den, mubayaa tarihinden itibaren geçen her sene 
için % 5 amorti tenzil olunur. Tenzilden sonra 
elde edilecek bakiye ile takdir edilip katiyet kes-
betmiş olan hali hazır kıymeti yekûnunun yarısı 
her geminin Hükümet tarafından satın alınma 
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bedeli olarak sahibine tediye olunur. 

Ancak bu yekûnun yarısı ne olursa olsun ge
mi sahibine tediye olunacak miktar yukarıda ya
pılı şerait dahilinde takdir olunacak hali hazır kıy
metinden dun olama;/. 

F) Yukarıki fıkralarda şeraiti yazılı olan tas
nif, muayene, takdiri kıymet ve Hükümetçe satın 
.alınma muamelelerinde, takdiri kıymet itirazla
rından mütevellit hakem ücreti hariç olmak üzere, 
yapılacak bilcümle, masarif ile hare ye resimler 
seyrisefain idaresine ait olup bu idarenin 1932 ma
lî senesi bütçesinin ikinci faslının 7 nci maddesin
den verilir. 

Bütçe E. M. M. Kemal Zaim B. ( Konya ) — 
Efendim, bu maddede bir tashih vardır. (E) fıkra
sında kerre içinde yazılmış bir ibare var. (Muba
yaa akabinde) bu (mubayaayı müteakip 3 ay zar
fında) olacak ve mabadi devanı edecektir. 

Beis — Maddeyi bu suretle kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir . 

MADDE 4 — Gemi sahipleri işbu kanunun me
riyete girdiği tarihten itibaren iki ay zarfında 
gemilerini satıp satmıyacaklarını bir beyanname 
ile Hükûenıete bildirmeğe mecburdurlar. Yerecek
leri beyannameye gemilerinin kendileri tarafın
dan mubayaasına ait mubayaa bedelini gösteren 
resmî evrakın noterlikçe musaddak suretlerin 
raptedeceklerdir. 

Beyannamenin itası tarihinden itibaren azamî 
bir ay zarfmda Hükümetçe, her türlü muamele te
kemmül ettirilerek mubayaa ve tesellüm şeraiti 
ihzar edilir. 

Bu müddet, zaruret halinde, İcra Vekilleri 
Heyeti kararile temdit edilebilir. 

Birinci fıkrada yazılı iki ay zarfında beyanna
mesini vermemiş olanlarm gemileri satın alınmı-
yaeağı gibi muahharen vaki olacak müracaatlar 
dahi kabul olunmaz. 

Beis — Kabul edenler . „. Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun üçüncü ve dördün
cü maddelerinde yazılı muameleleri tekemmül et
tirilip mubayaa ve, tesellüme amade bulunduru
lan gemilerin bedelleri nakten tediye olunur. Bu 
bedeli kabulden istinkâf edenlerin gemilerine vazi
yet edilerek bedel alâkadarlar namına bir bankaya 
tevdi olunur. 

Bedellerinin nakten tediyesine kadar gemilerin 
seyrüseferine devamı caizdir. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — Halen Seyrisefain idaresinin e 
linde mevcut bulunan bilcümle deniz vesaitile bu 
kanun mucibince satın alınacak gemilerin üçüncü 
maddenin (E) fıkrası mucibince hesap olunacak 
vasatî kıymetleri hisse senetlerile temsil olunur. 

işbu hisse senetlerinin, mülhak bütçeli idare 

lerin ihtiyat akçelerinden ve bu idareler narama 
mubayaasına icra Vekilleri Heyeti mezundur. 

Beis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7 — Mubayaası takarrür eden gemi 
sahiplerinin bu gemilere ait ve aşağıda yazılı men-
şelerden: 

1) Satm alınacak gemilerdeki müstahdemin
den ; 

2) Satın alınacak gemilerin işletme ve tamirine 
ait her nevi mevat ve malzemesinden; 

3) Gemi sahiplerinin idarehanelerde müstakil 
ve münhasır acentahanelerinin satın alma mua-
meselesi tarihinden sonraki kira bedellerinden; 

Mütevellit vecaibi biri Seyrisefain idaresi ve di
ğeri alâkadarlar tarafından müntehap iki kişilik 
bir heyet tarafından tetkik ve tefrik olunur. İhti
lâf zuhurunda iktisat vekilinin hakemliğine mü-
racat olunur. Vekilin vereceği karar katidir. 
Bu suretle Seyrisefain idaresine intikali takarrür 
edecek vecaip idare bütçesinin mümasili hizmetle
rin ait oldukları fasıllarından ifa olunur. 

Celâl Sahir B. (Zonguldak) — Efendim, gerek 
Devletçe teşkil olunacak idare tarafından satın 
alınacak gemilerde ve gerek elverişli bulunmıyan 
gemilerde çalışan kaptan çarkçı, atesci «rbi bîr cok 
mürettebat vardır. Bu yedinci maddenin birinci 
fıkrası bunlardan mukaveleye merbut olanların 
istihdamlarını t'emin ediyor, halbuki mukaveleye 
merbut olmıyanlar açıkta kalıyor. Madde, bun
ların açıkta kalmamalarını temin edecek bir şe
kilde değildir. Binaenaleyh bunların mağduri
yetlerine meydan vermemek üzere bunlarında 
yeni idare tarafından - tabiî ehliyetleri takarrür 
ettiği takdirde - ayni veyahut mümasil hizmetler
de istihdamını düşündük. Alnımıyan vapurlar da 
açıkta kalanların münhallere tercihan tayinini 
istihdaf eden bir fıkra ilâvesini istirham ediyoruz 
ve buna dair de bir takrir veriyoruz. 

9 - VII - 1932 
YÜKSEK REİSLİĞE 

Satın alınacak gemiler müstahdemleri hakkın
da 7 nci maddedeki fıkranm tayyı ile aşağıdaki 
şekilde bir fıkra veya müstakil madde ilâvesini 
teklif ederiz : 

Bu kanunun hükümleri mucibince satın alına
cak gemilerin kaptan ve müstahdemleri hizmetle
rinde veya mümasil bir hizmette istihdam olu
nurlar. Satın alınmıyacak gemilerin açıkta kala
cak kaptan ve müstahdemleri ilk açılacak vazife
lere tercihan tayin olunur. 

Zonguldak Erzurum 
Celâl Sahir Dr. Hakkı Şinasi 

îktısat vekili Mustafa Şeref B. ( Burdur ) — 
Reis Paşa Hazretleri, «istihdam olunurlar» tabiri 
Hükümete katî bir vecibe tertip etmektedir. Hal-
bu ki, içlerinde ehil olanları tefrik edilerek alma-
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eaklardır, bu ise yazılmış olan madde ile temin 
edilmiştir. Satın alınmamış olan gemilerin sahip
leri onları istediği gibi kullanmakta muhtar oldu
ğundan onlar hakkında da bir fıkra koymağa lü
zum yoktur. Binaenaleyh maddenin olduğu gibi 
kabulünü rica ederim. 

Beis — Takriri nazarı dikkate alanlar ... Al-
mıyanlar ... Nazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi aynen kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden 61 
gün sonra muteberdir. 

Beis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Beis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler ,.. 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

2 — Türk gemi kurtarma an&nim şirketi teşküi 
'hakkında 1/376 numaralı kanun lâyihası ve tkttsat 
ve Bütçe encümenleri mazbataları [1] 

Beis — Kanunun müstaceliyetle müzakeresi 
teklif ediliyor. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

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

( Türk gemi kurtarma anonim şirketi ) teş
kili hakkmda kanun 

MADDE 1 — İstanbul ve Çanakkale boğazlan 
mıntakalannda vukubulacak gemi kurtarma işle
rini inhisar altına almağa ve bu inhisarı işletmek 
ve bilhassa Türk kara sularmda ve icabında açık 
denizlerle ecnebi sularında kazazede gemileri ve 
hamulelerini ve yolcu ve mürettebatını kurtarmak, 
bunlara yardım etmek ve çekmek gibi işleri yap
mak üzere (Türk gemi kurtarma anonim şirketi) 
namında bir şirket teşkiline Hükümet mezundur. 

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

MADDE 2 — Şirketin esas sermayesi beheri 50 
türk lirası kıymeti itiıbariyeli 10 000 nama muhar-j 
rer hisseye münkasem 500 000 türk lirasından iba
rettir. Gerek Türkiye Seyrisefain idaresinin Türk 
gemi kurtarma limitet şirketindeki yüzde kırk beş 
hissesile yine mezkûr idarenin malı olan Alemdar 
vapurunun bedeli ve gerek Türk gemi kurtarma 
limitet şirketinin diğer şeriklerinin hisselerde husu
sî eşhasa ait tahlisiye vapurlarının işbu kanunun 
altıncı maddesi mucibince takdir olunacak kıymet
leri şirketin ilk sermayesini teşkil edip bu kıymet
lere mukabil, esbabına, erkarılacak 500 000 türk li-

[îj 272 numaralı matbua zaptın sonuna mer~\ 
buttur. 

ralık hisse senetlerinden hisse senedatı verilir. 
Mütebaki hisse senetleri evvelemirde Hazinenin 

şirketteki hissesini yüzde yetmişe iblâğ etmek üze
re Hükümet tarafından taahhüt olunur. Müteba
kisi diğer hissedarlara ve bunlarea mubayaa edil
mediği takdirde hariçte taliplerine satılır. 

Yukariki fıkra mucibince Hükümetçe taahhüt 
olunacak hisse senetleri miktarı Hazine hissesini 
yüzde yetmişe iblâğa kifayet eylemediği surette 
diğer müessis hissedarlar Hazine hissesini yüzde 
yetmişe iblâğa kifayet edecek miktarı Hazineye 
satmağa mecburdurlar. 

Heyeti umumiye kararı ve Hükümetin müsaa-
desile şirket sermayesi nısıf nisbetinde tezyit olu
nabilir. 

Beis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE S — Türkiye Seyrisefain idaresinin 
teşekkül edecek şirkete devredeceği Türk gemi 
kurtarma limitet şirketindeki hissesile Alemdar 
vapuru Hazinenin işbu şirketteki ilk hissesini teş
kil eder. 

Beis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Şirketin müessisleri bir taraftan 
Hazine diğer taraftan bu kanun mucibince şirke
te hissedar olarak girecek olan ve elyevm faali
yette bulunan tahlisdyecilerdir. Bunlardan ikinci 
madde mucibince sahip olacakları hisselerini sat
mak istiyenler satılacak hisselerini evvelâ Hazine
ye teklif edeceklerdir. 

Beis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — Şirkete aynî sermaye olarak gi
recek tahlisiye vapurları tahlisiye hizmeti noktai 
nazarından beynelmilel usullere göre tasnife tâbi 
tutulacaktır. 

Beis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — Şirkete aynî sermaye olarak ko
nacak tahlisiye vapurlarının alât ve edevatı tahli
siyelerde karada ve denizde mevcut demirbaş 
eşyalarının bedelleri Istanbuldaki İngiliz loidi 
mühendisinin iştirakile ikisi İktisat vekâleti, 
ikisi eshabı sefain tarafından müntehap beş kişilik 
bir ehli vukuf heyetince takdir olunur. Bu heye
tin takdir ettiği kıymeti kabul etmiyen vapur sa
hipleri vapurlarını başka işlerde kullanmakta veya 
memleket dahil ve haricinde taliplerine satmakta 
serbesttirler. 

Beis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7 — Bilcümle umumî masraflarla 
sermaye için yüzde on amortisman payı ve yüzde 
on ihtiyat akçesi çıktıktan sonra tahakkuk edecek 
safi temettüden evvelâ Hazine de dahil olduğu 
halde bilûmum hissedarlara yüzde dokuz ilk temettü, 
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-şirket memurdu ve müstahdominine birer maaş nis-
betinde ikramiye verildikten sonra bakiyenin yarı
cı inlhisar hakkı olarak Hazineye verilir. Mütebakisi 
keza Hazine de dahil olduğu halde umum hissedar 
arasında taksdm olunur. 

Beis — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8 — Birinci maddede inhisar mmta-
kası olarak gösterilen mahallerdeki limanlarda ge
mi kurtarmağa ait olarak verilmiş olan inhisarlar 
kaldırılmıştır. 

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

MADDE 9 — Tahlisiye ücretleri bidayeti mu
kavelede takarrür ettirilmediği hallerde beynelmi
lel kabul edilmiş usullere tevfikan açık mukavele 
ile ve hakeme müracaat suretile tayin olunur. 

Beis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10 — Müessisler bu kanunun neşri 
tarihinden itibaren üç ay zarfmda şirket esas 
mukavelenamesini tanzim ve iktisat vekâletine 
ita etmeğe mecburdurlar. Bu müddet lüzumu ha
linde bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçme
mek üzere Hükümetçe temdit olunabilir. 

Beis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11 — İktisat vekâleti şirketin mua
melât ye hesabatmı tetkik ve murakabe etmek üze
re şirket nezdinde daimî bir komiser ve Maliye 
vekâleti de icabına göre bir murakıp bulundurma
ğa salâhiyettardır. Komiser ve murakıbın tahsi
satı İktisat ve Maliye vekâletlerinee tayin ve şir
ketçe Hazineye tesviye olunur. 

Beis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Beis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 13 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye ve İktisat vekilleri memurdur. 

Beis — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile 
reyinize arzediyorum. 

3 — Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin, köy 
kanununun 13, 36, ve 44 üncü maddelerine bazı fık
ralar ilâvesine dair 2/26 numaralı kanun tekli-
fi M 

Süleyman Srrrı B. ( Yozgat ) — Lâyiha hak
kında müstaceliyet teklifim vardır. Binaenaleyh 

Fi 1 274 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

müstaceliyetle müzakeresini reye vaz buyurunuz. 
Kaim Harim B. ( Konya y — Maarif encüme

ninde bunu henüz müzakere etmedik. 
Reis — Efendim, bu kanun Maarif encümenin

de idi. Maarif encümeni muayyen zamanda ifc-
nunu intaç edip Heyeti umumiyeye sevketmediğî 
için teklif sahibi nizamnamedeki sarahat veçhile 
muayyen zaman geçmiştir. Encümen intaç etme
miştir ; ruznameye alınsın diye Riyasete müraca
at etmiş; Heyeti Celile de kabul etmiştir. 

Nazim Hazim B. ( Konya ) — Meclis kararüe 
15 gün evvel encümene havale edilmişti, daha he
nüz müzakere edilmedi. 

Reis — Ne zamandanberi encümende bulunu
yor? 

Süleyman S i m B. (Yozgat) — Yedi aydanberi. 
Naim Hazim B. (Konya) — Encümenden he

yeti umumiyeye gelmişti. Ahiren Meclisi Âli tek
rar encümene gönderdi. 

Şükrü B. (Çanakkale) — Söz istiyorum. 
Reis — Bunun ruznameye alınması için heyeti 

umumiye karar vermiştir. Ruznameye gireme» 
denecekse mesele bitmiştir. 

Dahiliye E. Na. Şükrü B. (Çanakkale) — Da
hiliye encümeni namına başka bir noktayı arıe-
deceğim. 

Beis — Buyurun. 
Şükrü B. (Çanakkale) — Efendim, bu kanun 

teklifi Dahiliye encümeninde müzakere edilmiş
ti. Binaenaleyh tekrar Dahiliye encümenine gri-
mesi lâzımdır. 

Evet bu kanun Beyefendi Hazretlerinin takriri 
üzerine ruznameye alınmıştır. Ona bir şey dene
mez. Ancak bu kanun teklifi malûmu âlileri doğ
rudan doğruya Dahiliye encümenini alâkadar eden 
bir tadildir. Her hangi bir kanunun, tadili için 
behemehal ait olduğu encümene gitmesi şarttır. 
Bendeniz bunu mazbata muharriri sıfatile Dahi
liye encümenine verilmesini rica ediyorum. 

Beis — Her hangi bir kanunun müzakeresi es
nasında bir encümene alınması teklif olunabilir. 
Bu teklifi reyinize arzedeceğim. Fakat teklif sa
hibinin mütaleası vardır. Onu da dinliyelim. 

Süleyman Sırrı B. (Yozgat) — Efendim, bu 
teklif malûmu âlileri Maarif encümenince red
dedilmişti. Dahiliye encümeni de intaç etmemiş
ti. Bunun içindir ki îbunun müzakeresi ve intacı 
maksadile nizamnamei dahilî mucibince ruzname
ye alınmasını teklif etmiştim ve teklifim kabul o-
lunmuştu ve bu gün de müstaceliyetle müzakere
sini teklif ediyorum. Köy kanununa aittir. Büt
çe ile, para ile alâkası yoktur. Yalnız köy he
yeti ihtiyariyesinin salâhiyetini tevsiden ibarettir. 
Zaten Dahiliye encümeni reddetmiş olduğu için
dir ki bendeniz ruznameye aldırdım, tekrar tek
rar oraya gitmesinde bir mana yoktur. 

Reis — Dahiliye encümeni teklifin kendisine 
verilmesini arzu ediyor. Bir encümen on defa is
terse on defa da bir lâyiha kendisine iade edilebi
lir. Bu teklifi reyinize arzediyorum. Dahiliya 
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encümeninin teklifini kabul edenler . . . Kabul et-
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Necip Ali B. (Denizli) — Paşa Hazretleri, ev
rakı varide meyanmda idarenin bir teklifi kanu
nisi vardır. Müstaceliyetle müzakeresini teklif e-
diyorum. 

Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — Arkadaşlar, 
bütçenin zannediyorum 28 inci faslında mevzu tah
sisatın usulü sarfı hakkında ufak bir zeyil vardır. 
Müstaceldir. Evrakı varide meyanmdadır. İdare 
heyeti tarafından teklif edilmiştir. Bunun müstace
liyetle ruznameye alınarak müzakeresini rica edi
yoruz. 

Reis — Bu kanun teklifi encümenden bu gün 
gelmiştir. Müstaceliyet teklifini reyin-z o arzc.1-
meden evvel bir kere okunsun (Kanun lâyihası 
okundu). 

4 — îdare heyetinin, muhasebei umumiye kanu
nunun 83 üncü maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
2/47 numaralı kanun teklifi ve Bütçe, encümeni 
mazbatası [1] 

Reis — Encümenden gelen kanun budur. Şim
di encümen bunun ruznameye alınarak müstace
liyetle müzakeresini teklif ediyor. 

Bu teklifi kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz ist iyen var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etmi

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
26 mayıs 1927 tarih ve 1050 numaralı muha
sebei umumiye kanununun 83 üncü maddesine 

bir fıkra ilavesine dair kanun 
MADDE 1 — 2 6 mayıs 1927 tarih ve 1050 nu

maralı muıhasebei umumiye kanununun 83 üncü 
maddesinin (A) fıkrasına aşağıdaki hüküm ilâve 
edilmiştir: 

Ancak Riyaseti Cumhur bütçesinin masarifatr 

umumiye ve müstahdemler iaşesi faslından veri
lecek avansların Büyük Millet Meclisi Siyaset di
vanının kararile altı bin liraya kadar çıkarılması 
caizdir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Keıııal Zınai B. (Konya) — «İşbu kanun» olmı-
yacak «.bu kanun» olactktır. 

Reis — Bu suretle maddeyi kabul edenler 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmü B. M. M„ 
tarafından icra olunur. 

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

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

5 — Haczedilen ziraî gayrimenkulleriu paraya 
çevrilmesi hakkında 1/420 numaralı kanun lâyi-
has ive Adliye, Bütçe ve İktisat encümenlerinden. 
mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

Bütçe E. Reisi Hasan Fehmi B. (Gümüşane) — 
Efendim, bu mazbatanın hülâsası; bu işin teşrinisa
nide daha geniş bir tetkika tâbi tutulmasından iba
rettir. Ruznameye girecek bir mevzu değildir. 
Muhtelit encümen tetkikatını yaptı. Fakat bu 
gün için bir karara vâsıl olamadı. Teşrinisaniye ta
lik etti. 

Reis — Efendim, bu mesele teşrinisanide ariz 
ve amik görüşülüp halledilecektir, tehir ediyoruz. 

Türk gemi kurtarma anonim şirketi teşkili hak
kındaki kanun lâyihasına 172 kabul, 1 ret ve bir 
müstenkif reyi verilmiştir. Kanun 172 reyle kabul 
olunmuştur. 

Beş dakika celse fasılası veriyoruz. 
Kapanma saati: 16,20 

ÎEÎNOt CELSE 
Açılma saati: 16,45 

Reis — Kâzım Paşa 

Kâtipler: Ruşen Eşref B. (AFYON KARAHİSAR), Haydar Rüştü B. (DENİZLİ) 

BEYANAT 

1 — Cemiyeti Akvama duhul davetini mutazam-
mtn Türkiyenin Bern Elçiliği vasıtasile tebliğ edi-

[1] 278 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. 

len davetname üzerine Hariciye vekili Dr. Tevfifo 
Rüştü Beyin bey amiti. 

Reis — Celse açılmıştır. Söz Hariciye vekili 
Tevfik Rüştü Beyefendinindir. 
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Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüştü B. (îzmir) — 
Muhterem arkadaşlarım, Bern elçimizden iki gün 
evvel bir telgraf aldım. Müsaadenizle huzurunuzda 
okuduğum zaman maruzatımın mevzuu derhal te-
vazzuh eder. 

Asamblenin bu sabahki içtimamdan az sonra 
Kâtibi umumilikten aldığım mektubu aynen arze-
diyorum: 

Vekil Beyefendi: 

Cemiyeti akvam fevkalâde heyeti umumi vesi-
nin 1 temmuz tarihli celsesinde aşağıda isimleri 
zikredilen memleketlerin heyeti murahhasalan He
yeti umumiyeye atideki teklifte bulunmuşlardır: 

Arnavutluk, Almanya, Avusturya, Avustralya, 
Beritanya İmparatorluğu, Bulgaristan Kolombiya, 
Guıba, Danimarka, İspanya, Estonya, Fenlândiya, 
Fransa, Yunanistan, Guatamala, Macaristan, italya, 
Japonya, Letonya, Yeni zelânt, Panama, Felemenk, 
Iran, Lehistan, Romanya., İsveç, İsviçre, Çekoslovak
ya, Yogoslavya heyeti murahhasalan Türkiye Cum
huriyetinin bir Devletin Cemiyeti akvam azası 
olması için lâzımgelen ve misakın birinci madde
sinde derpiş edilen umumî şeraiti haiz olduğunu 
müşahede ederek Türkiye Cumhuriyetini Cemi
yeti Akvama girmeğe ve kıymettar teşriki mesa
isinden Cemiyeti Akvamı istifade ettirmeğe davet 
etmeyi Heyeti umumiyeye teklif ederler. 

Heyeti umumiye 6 temmuz tarihli celsesinde 
bu teklifi ruznamesine koymıya ittifakla karar 
vermiştir. Heyeti umumiye berveçati kararı ka
bul etmiştir: 

Heyeti umumiye Cemiyeti akvama yeni azala
rın kabulüne dair olan ve misakın birinci madde
sinin ikinci fıkrasında derpiş edilen şeraiti haiz 
olduğunu müşahede ederek, Türkiye Cumhuri
yetin Cemiyeti Akvam azası olmıya ve Cemiyeti 
kıymettar teşriki mesaisinden müstefit etmeğe 
davete karar vermiştir. Heyeti umumiye bu ka
rarın neticelendirilmesini Kâtibi umumiye tevdi 
etmiştir. Bu kararı müstaceliyetle Hükümetinize 
lütfen tebliğ etmek ve Heyeti umumiyenin vaki 
davetine Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin ver
mek tasavvurunda bulunduğu neticeyi mümkün 
olan süratle bana bildirmekle Zatı devletlerine 
minnettar olacağım. 

Heyeti umumiyenin yukarıda mezkûr iki cel
sesine ait zabıtnamelerini tabedilir edilmez gön
dermekte kusur etmiyeceğim. İhtiramatı faika-
mm kabulü ve saire... 

Kâtibi umumi 
Erik Drummond 

Asamble içtimaına ait tafsilâtı takip ediyorum 
efendim. 

Bern Elçisi 
Cemal Hüsnü 

İşte sarahatle görülüyor ki Milletler cemiyeti 
umumî heyetinin kararile Kâtibi umumî S ir 

Drunıuıond Cenapları Cumhuriyet Türk iyesini; 
bu cemiyete iltihaka davet ediyor. Her şeyden 
evvel şurasını kaydetmeliyim ki davetin şekli çok 
nazika nedir. Bu daveti intaç eden iki içtimadaki 
büyük hatiplerin milletimiz, inkılâbımız, Büyük. 
Reisimiz ve haricî siyasetimiz hakkında söylemek 
lûtfunda bulundukları mümtaz nutuklar etrafın
da ajansların hulâsa şeklindeki tebligatını arzet-
ıııek isterim ki, bu beyanatın her birinden ayrı 
ayrı mütehassis olmamak mümkün değildir. 

Türkiyenin Cemiyeti Akvama davet edilmesi 
hakkında 28 Devlet tarafından verilen takrir mü-
nasebetile bu gün heyeti umumiye içtimaında 
cereyan eden müzakerat berveçhi âtidir : 

Heyeti umumiye reisi M. Hymans celseyi aça--
rak İspanya murahhası M. Madariagaya söz ver
diğini bildirmiştir. 

M. Madariaga reise teşekkür ettikten sonra şu 
beyanatta bulunmuştur: 

«Terki teslihat konferansı umumî komisyonu
nun 13 nisan celsesinde Türkiye Hariciye vekili, 
maksadının iyi anlaşılıp anlaşılmadığını, ve Tür
kiyenin izah ettiği şekildeki siyasetinin Cemiyeti 
Akvamın mefhumuna mutabık olup olmadığını 
sormuştur. Tevfik Rüştü Bey bu asil davaya işti
rak için Türkiye Cumhuriyetinin hiç bir mâni 
görmiyeceği hakkında konferansa teminat vere
bileceğini de ilâve etmişti. Tevfik Rüştü Bey 
bu sözlerle ayni zamanda benim bir ay evvel arka
daşlarıma yaptığım davete cevap vermiş olduğu 
mütaleasında bulunmuş ve bu nutuktan bir gün. 
evvel aramızda cereyan eden çok dostane bir mü-
kâlemeye atfen de bu davette şahsî ve samimî bir 
telmih müşahede eylemişti. Türkiye murahhası-» 
nm benim naçiz müdahaleme bu kadar ehemmiyet 
vereceğini hiç beklemiyordum. Çünkü İspanya 
heyeti murahhasasmm her hangi bir Devleti Ce
miyeti Akvama girmeğe davet için kâfi derecede 
sahibi salâhiyet olduğunu katiyen zannetmiyordum. 
Cemiyeti Akvama girmek değil, fakat bu girişi 
muhabbetle telâkki etmek hususundaki daveti
min bir çok heyeti murahhasalar tarafından da 
iyi karşılandığını bu gün söyliyebilmekle bahtiya
rım. Heyeti aliyenize şu vesikayı arzediyorum: 

« Biz, Arnavutluk, Almanya, Avustralya, İngil
tere, Bulgaristan, Kolombiya, Güba, Danimarka, 
İspanya, Estonya, Fenlândiya, Fransa, Yunanis
tan, Guatemala, Macaristan, İtalya, Japonya, Yeni 
Ze)ânda, Panama, Hollanda, İran, Lehistan 
Romanya, İsveç, İsviçre, Çekoslovakya ve 
Yoğııslavya heyeti murahhasalan, bir devle
tin Cemiyeti Akvama aza olabilmesi için 
misakın birinci maddesinde derpiş olunan umumî 
şeraiti Türkiye Cumhuriyetinin yerine getirmiş ol
duğunu müşahede ederek, Türkiyenin Cemiyeti 
Akvama girmeğe ve kıymetli teşriki mesaisinden 
cemiyeti istifade ettirmeğe davet olunmasını tek
lif ediyoruz. 

Bu davetiyenin temenni ettiğimiz hüsnü kabu
lü yakında göreceği ümidini izhar etmekle Heyeti 
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umumiyenizin efkârına tercüman olduğumu zan
nediyorum. Bir çok maihat'il geçirmekte olduğu
muz bu'hranın Cemiyeti Akvamın istikbaline tevsir 
ettiği mütaleasına mütemayildir. Bu endişeyi ben 
katiyen hissetmedim. Vatandaşlarım da benim gi
bi, Cemiyeti Akvamın istikbalinden katiyen endi
şeye mahal olmıyan ve beynelmilel münasebatta 
daha ziyade intizama, adalete ve sarahate doğru 
beşeriyetin tekâmülünde zarurî bir merhale teşkil 
ettiği kanaatindedir. Maamafih en sağlam iman-
iarm da hâdisat ile takviye edilmesi iyidir. Bugün, 
yafanda vukubulaca'k bir aza kaydi hâdisesile kar
şılaşmış bulunuyoruz. Bu hâdiseye muhakkak na-
zarile bakılabilir. Binaenaleyh ne münhasıran Av
rupa, ne de münhasıran Avrupa harici olmıyan ve 
daha ziyade bir Akdenizli olan bir milletten bah
sedebiliriz. Çünkü denizler ayırmaktan ziyade bir
leştirirler. Türkiyenin Cemiyeti Akvama duhulünün, 
akıllardan mezkûr cemiyetin buhran geçirmekte 
olduğu fikrini tamamen silmesi ümidini izhara mü-
easeret ediyorum. Dünyanın buhran geçirmekte 
olması Cemiyeti Akvamın bilhassa daha kuvvetli 
olmasını istilzam etmektedir. » 

Reisi Hymans, M. Mihalakopulosun Cenevreyi 
terketmek mecburiyetinde bulunduğundan heyeti 
umumiyenin mesaisini takip edemiyeceğini ve 
mevzubahs edilen meselenin inkişafında hazır bu-
lunamıyaeağmı bildirerek "sözü M. Mihalakopulo-
sa veriyorum,, demiştir. 

Dostumuz ve komşu hükümetin kıymetli recüli 
Reise teşekkür ettikten sonra şöyle idarei kelâma 
başlıyor: 

" İspanya murahhasının beliğ sözlerine, üç 
gen^ Cumhuriyetin - Türkiye, İspanya ve Yuna-
nistanın - Cemiyeti Akvamın yüksek idealinde sıkı 
sıkıya birl&şmiş olduklarını görmekle duyduğum 
sürurdan mülhem bir kaç kelime ilâve edeceğim. 
JZira burada umumî bir müşahedede bulunacağım. 
ispanya sulh ve milletlerin teşriki mesaisi idealle
rinin tahakkukuna hadim olduysa, Yunanistan da 
"kendi vesaitinin verdiği imkân dairesinde ve basit 
bir nisbet dahilinde Cemiyetimize hâkim olan pren
siplere derin merbutiyetini ispat eylemiştir. Yeni 
Türkiye hepimizin istihdaf eylediğimiz yüksek ga
yelere erişmek için sarfoluuan mesaiye iştirak az
mini mükerrer defalar izhar etmişt'r. Yeni Türki
ye ne terki teslihat konferansının ihzari komisyo
nuna, ne de mezkûr konferansa iştirakten imtina 
eylemiştir. Türkiye Cumhuriyet! Avrı'pa iılihadr 
komisyonunun mesaisine faaliyetle iştirak etmiş 
ve daima sulh için çalışmak hususundaki samimî 
arzusunu göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti; beşe
riyeti' daha iyi bir istikbal temin için mütesanit bir 
şekilde birleşmiş olan milletlerin arasında kendisi
ne isabet eden mevkii işgal hususundaki davet şe
refine kesbi liyakat etmiştir. Türkiye Yunan mil- j 
leti ile kendisini ayıran asrrdide münafereti izale 
'hususunda gösterdiği hüsnü niyet ve bu münafore-
tin yerine bulutsuz bir dostluk ikame etmek yo

lunda sarfettiği halisane mesai ile ihtilâfların v& 
endişelerin evcaı olarak telâkki edilen bir toprak 
parçasında suliıa samimiyetle hizmet ederek Avru-
paya ve bütün dünyaya büyük bir iyilik yapmış
tır. Bu hayırlı eserde Yunanistanm da ayni dere
cede müşterek olduğunu beyan edebilmekle büyük 
bir gurur duyuyorum. Şayet birisi bu kürsüden 
Yunanistanm bir gün Türkiye ile clele vererek 
müşterek ideale doğru yürüyeceğini söylemiş olsay
dı bu adara kehanetlerinde çok ileriye giden bir 
hayalperest gibi tebessümlerle karşılanırdı. Bu ne
viden daha bir çok dostlukların tahakkukunu ya
kında selâmlamaklığımızı temenni ederim. Daha 
amelî bir sahada diyebilirim ki, Türkiye ile Yuna
nistan bugün terki teslihat konferansının o kadar 
müşkülâtla elde etmeğe çalıştığı gayelerin büyük 
bir kısmını aralarında tahakkuk ettirmiş bulunu
yorlar. Bunun içindir ki Yrunan heyeti murahha-
sası Türkiyenin Cemiyeti Akvama girmesini bil
hassa selâmlıyacaktır. Ben, arkadaşım ve dostum 
Tevfik Rüştüyü aramızda göreceğimizden dolayı 
şahsen bahtiyarım (Alkışlar). 

Reis yukarıdaki teklifin metnini okuduktan 
sonra demiştir k i : 

« Bu teklif heyeti umumiyenin ruznamesinde 
münderiç olmadığından yapılacak ilk iş bu teklifin 
ruznameye konulmasını heyeti umumiyenin tasvip 
edip etmediğini bilmektir. Heyeti umumiye nizam
namenin dördüncü maddesinin dördüncü fıkrası 
mucibince bu meseleyi ruznameye koyabilir. Hiç 
bir itiraz vaki olmazsa, heyeti umumiyenin bu me
selenin ruznameye konulmasını kabul ettiği sure
tinde telâkki edeceğim. » 

Reis meselenin ruznameye konulduğunu bildir
miştir. 

Cemiyeti Akvam heyeti umumiyesinin dünkü 
fevkalâde içtimaında Türkiyenin daveti hak
kında ilk söz alan Avustralya murahhası şu beya
natta bulunmuştur: 

« Türkiyenin Cemiyeti Akvama davet olunma
sına dair ileri sürülen teklife Avustralya Hükü
meti hararetle muzaheret eder. Bir çok batınlar
dan mevrus en yüksek bir hars derecesine ve fev
kalâde ciddî bir millî mahiyete malik olması Tür
kiyenin en bariz vasıflarından birini teşkil etmek
tedir. Bu vasıflar geçen asırlardan ziyade bu gün 
inkişaf etmiş bulunmaktadır. Harbi umuminin 
muhariplerinden ve Gfelibolu, Filistin, Sina ve 
Suriyede harp hattında bulunmuş bir insan sıfa-
tile söyliyorum. Türk askerinin müdafaadaki em
salsiz kahramanlığını ve hücumdaki kudret ve ka
biliyetini hayretle görmek fırsatlarına nail oldum 
(Şiddetli alkışlar). Geliboluda arkadaşlarım ve 
ben Türklerin cesaret ve mukavemetleri karşısın
da mükerrer defalar hayretler içinde kaldık. Türk 
ordularının Avustralya mitralyozlarına karşı ve 
Britanya donanmasının gülle yağmuru altında 
pervasızca 'ileri atıldıklarını gördük. Türklerin 
kıymet ve mukavemet kudretleri hakkındaki yük-
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»ek düşüncelerimi işte ben, bu suretle elde ettim 
(Alkışlar). Harbin fecayiini bu kadar yakından 
gören bu milletin istikbalini harbe mâni olmağa 
hasredeceği kanaati o zamandanberi diğer her 
hangi hissin fevkinde olarak bende katı surette 
yer etmiştir. Cemiyeti Akvamın mesleki harbi 
kanun harici addetmek ve beynelmilel ihtilâfları 
muslihane vasıtalarla halleylemektir. Türkiyenin 
Cemiyeti Akvama girmesi bu memleketin istikba
lini bu mefkurelere hasredeceğini gösterir. Böyle 
bir hâdisenin birinci derecede ehemmiyeti haiz 
olduğunu düşünmekten kendimi menedemiyorum. 
Bu hâdise ayni zamanda Türkiyenin millî hayatın
da yeni bir devrenin başlangıcını teşkil edecektir. 
Türkiyenin Cemiyeti Akvam eserinde teşriki me
saisi fevkalâde kıymetli olacaktır. Karar sureti
ne büyük bir memnuniyetle muzaheret ederim. 

İtalyan murahhası M. Scialoja İtalya Hüküme
ti namına şu beyanatta bulunmuştur : 

«Heyeti umumiyeye tevdi olunan karar sure
tine samimî muzaherette bulunmakla müftehirim. 
ötedenberi Cemiyeti Akvam davasının, cihanşü
mul mahiyetinde mündemiç olduğu ve muvaffaki-
yetile istikbalinin bu cihanşümüllüğe vabeste bu
lunduğu mütaleasmdayım. Aza olmıyan Devlet
lerin mesaimize iştirakini temin için nizamname
lerimizin en geniş bir tarzda tefsirine İtalyanm 
daima muzaheret etmiş olduğunu heyeti umumiye-
nize hatırlatmıya lüzum görmiyorum. Bu Dev
letlerin cemiyetimize girmelerini teshil için bunu 
yaptık ve bunun için böyle hareket ettiğimizi de 
ilân eyledik. Bu gün muhik ve iyi olan bir isti
kamette adım atıyoruz. Bu gün Türkiyeye hitap 
«dilmesinden dolayı İtalya bilhassa bahtiyardır 
(Alkışlar). Filhakika Türkiye Avrupa menafimin 
esaslı bir unsuru sıfatile aramızda eksik duruyor
du. Biz İtalyanlar, bu unsuru manevî bir emniyeti 
haiz olarak telâkki ediyoruz ve bu gün İtalya ile 
Türkiye arasında mevcut fevkalâde samimî müna-
sebat, atfettiğimiz kıymetin de beliğ ve sarih 
bir delilidir. Heyeti ıımumiyenize yapılan teklife 
muzaheret etmekle yalnız Türkiye hakkında tek
rar dostluk ve samimiyet beyanatında bulunmuş 
olmuyorum. Ayni zamanda Gazinin münevver 
idaresi altında gene Akdeniz Devletinin doğuşunu 
memleketlinin nasıl bir itimat hislerile karşıladı
ğını ve inkişafını da takip eylediğini Heyeti umu-
nüveniz önünde teyit ediyorum ( Alkışlar ) . ital
yan siyaseti bu hislerden mülhem olmuştur. Tür
kiye Cumhuriyeti mümessilini yakında aramızda 
görmek temennisinde bulunurken bu hisleri ifade 
etmek isterim. ,, 

Fransız murahhası M. Paul Boncour şu beya
natta bulunmuştur: 

<l Türkiyenin daveti için beyan olunan his
siyata iştirak etmek üzere Fransa namına bizzat 
gelmek istedim. Avrupa ile Asya arasında bir 
rabıta teşkil eden bu çok eski memleketin bu ye
ni iltihakı, takip olunan cihanşümul eserin bir 
remzidir ( Alkışlar ) . Bir çok arkadaşınım Tür

kiye ile olan eski ve yeni dostluklarını yadettlk-
lerini işittim. Memleketimin, bu hususta en ka
dim dostluk iddiasında bulunabilecek bir memle
ket olduğunu zannediyorum. Çünkü bu dostluk 
ta Haşmetlu Hıristiyanlık Kralının Müminler 
reisini selâmladığı ve bazı iskandalleri mucip ol
duğu zamana kadar çıkmaktadır. Bu, Cemiyeti 
Akvamın bir müjdecisi idi. Bu gün memleketle
rin medeniyet, itikat ve dinlerini sulh ve müsbet 
teşkilât vücude getirmek arzusile mezcediyoruz. „ 

İngiliz murahhası Lord Jbondonderrv demiştir 
ki: 

" Türkiyenin Cemiyeti akvama kabulü cihan
şümul bir memnuniyet tevlit edecektir (Alkışlar). 
ingiltere Hükümeti Türkiyenin mühim bir istik
rar ve sulh unsuru olduğu kanaatindedir. Tür
kiyenin teşriki mesaisi yalnız coğrafî vaziyeti iti-
barile değil ayni zamanda Gazinin çok mümtaz 
idaresi altında takip ettiği siyaset itibarile de 
elzemdir ( Alkışlar ) . Gazi, millî bir eserin mut
lak dar bir milliyetperverliği icap ettirmediğini 
görmüş ve milletlerin içtimalarmda Türkiyenin 
oynaması lâzımgelen rolü derpiş eylemiştir ( Al
kışlar ) . Eski düşmanlıklar unutulmuş ve eski 
dostluklar ihya olunmuştur. Türkiye tarafından 
katolunan yeni merhaleyi memnuniyetle karşılı-
yabiliriz. Türkiye daveti isaf ederse Haşmetlu 
Britanya Kralı Hazretlerinin Hükümeti onu ka
bul edeceklerin birincilerinden olacaktır ( Alkış
lar ) . 

Japon murahhasının beyanatı şudur: 
" Beşeriyetin istikbali hakkında bu kadar 

mühim meselelerin görüşüldüğü bir anda arka
daşlarımın söylediği sözlere Japonya meserretle 
iştirak eder ( Alkışlar ) . Japonya, kendisi Garp
lılar tarafından pek az tanınmış olduğu bir dev
rede bile samimî münasebatta bulunmuş olduğu 
Büyük milleti fevkalâde memnuniyetle karşılar 
(Bravo sesleri). Türkiyenin Cemiyeti akvama ka
bulü tarihte rolü daima mühim olmuş olan bir mil
letin kıymetli teşriki mesaisini . temin etmek su-
retile yeni bir merhale teşkil eyliyecektir ( Al
kışlar ) . „ 

Alman murahhası şu nutku söylemiştir: 
" Namdar reisinin isabetli idaresi altında 

beynelmilel sulh eserinde teşriki mesaiye bilhas
sa lâyık olan Büyük Türkiye Cumhuriyetinin 
davetini Almanya memnuniyetle karşılar ( Al
kışlar ) . Bu mevki Türkiyeye çoktan beri muhas-
sastı. Almanya, eski ve sadık dostunun iki 
millet ve iki Hükümet arasındaki münasebatı 
tekrar canlandırdığını ve bu münasebatın müs
takbel teşriki mesaiye de hâkim olacağını gör
mekle bilhassa bahtiyardır. „ 

İran murahhası Türkiyenin davetini memnu
niyetle karşıladığını, Türkiye Cumhuriyetinin te
essüsünden beri dünya sulhu işlerine teşriki me
saiden biran geri kalmadığını ve bu faaliyetinin 
Cemiyeti akvam haricinde kalması mucibi teessür 
olduğunu, Türkiyenin muhtelif komşularile, bu 
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meyanda Iranla mevcut bir asırdan beri halle-1 
dilmerniş ihtilâfları samimiyetle halletmesi aulh-
perverane fikrinin parlak delili olduğunu ( AlkışA 
lar ) ve Cemiyete girmesi cihan sulhunun idamesi 
için bir garanti olduğunu söylemiştir. „ 

Bulgar murahhası Türkiyenin Cemiyeti akva
ma girmesi bu müessesenin cihanşümul olmasına 
doğru bir hatve teşkil ettiğini, Bulgaristanm 
komşularından Cemiyete girmemiş yegâne Dev
let Türkiye olduğunu ve cemiyete girmesi mü
him bir boşluğu doldurduğunu, Türkiyenin za
ten Cemiyetin faaliyetlerine yardım ettiğini, Ce-I 
miyetin mefkuresine daha evvelden muhtelif mua
hedeler akti suretile merbutiyetini gösterdiğini 
söylemiş ve Türkiyenin duhulünü hararetle selâm-1 
lamıştır ( Alkışlar ) . 

Macaristan gibi daha bir çok dostlarımız da 
ayni suretle hararetli nutuklar söylemişlerdir. 

« Ajansın hulâsa i tebligatı burada bitmektedri. I 
Nutukların bilâhare tamamı geldikçe heyeti umu-1 
miyesini toplıyarak bir risale halinde muhterem 
arkadaşlarıma ta/kdim edeceğim. Cemiyeti Akvam 
meclisinin hususî içtimarnda müzakerenin nihaye
tinde Meclis reisi ve Belçika Hariciye Nazırı M. 
Hymans Hazretleri hatiplerin nutuklarını hulâsa 
ederek yeni Türkiye Cumhuriyetinin namdar Reisi I 
Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin (Alkışlar) }'a\ 
yizli ve nurlu idareleri altında vücude getirdiği te-j 
raikki esaslarını zikretmiş, genç ve kudretli Tür
kiye Cumhuriyetinin Cemiyeti Akvama girmeğe 
davet edilmesinde Asambleyi müttehit görmekle 
bahtiyar bulunduğunu ve bu kararın Kâtibi umu
mî tarafından hemen Türkiye Hükümetine iblâğ edi
leceğini, Türkiyenin cevabı gelince bunu bütün he
yeti murahhasalara tebliğ ederek Asambleyi ayın 
18 inci pazartesi günü tekrar içtimaa davet edece
ğini ve bu içtimada Tünkiye mümessillerinin de 
Asamblede ahzi mevki etmiş olacaklarını görmekle 
mesut olacağını söylemiştir (Alkışlar). I 

Evvelce de arzettiğim veçhile her biri ayrı bir 
büyük kıymeti haiz olan bu nutukların tamamla
rı posta ile gönderildiğinden gelince hepsini bir risa
le halinde Büyük Meclisin muhterem azasına arz 
ve takdim edeceğim. Huzurunuzda hususî bir bah-J 
tiyarhk'a okuduğum bu hulâsalar dahi bize kâfi 
belagat ve sarahatle öğretiyor ki bütün bu güzel 
sözlerde Kemalist Türkıiyeye karşı muhabbette vah
detin beliğ sesini ve bizim umum dünya milletleri
ne karşı yüreğimizde halisane beslediğimiz ayni 
hislerin samimî bir makesini işitiyoruz (Alkışlar). 
(}ene bu güzel sözlerde milletlerin ve milletler ce
miyetinin eihanşümııilüğe doğru bir hamlesi ve bu 
itibarla yeni bir tekâmül merhalesi seziliyor. Ayni 
zamanda sulh ve âlemşümul muhabbete istinat 
eden dürüst politikamızın salâbetini ve şimdiye 
kadar yürüdüğümüz yolda devamın isabetini gös
teriyor. 

Bu kadar hususî bir itina ve teveccüh tecelliya-
tı önünde hassasiyetimizin istilzam ettiği süratle I 
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I cevabımızın yazılabilmesi için Hariciye vekâleti-
jnizce ihzar edilmiş olan projeyi sözlerimin nihaye-
I tinde yüksek takdir ve tasvibinize arzedeceğim. 
I Türkiyenin işte bu suretle daveti hakkında ka-
I rar alınması teklif ve iltimasile 18 Devlet mümes-
I silîeri tarafından, takrir verildiği elçimizin işa-
I nndau öğrendiğimizi müteakip, müşarileyh mü-
Jmessillerin mensup oldukları hükümetlere Türkiye 
I Cumhuriyetinin bu dostane tezahüratından müte-
Jvellit derin ve çok hararetli tehassüs ve teşekkür-
jlerini derhal arzetmek için neztlerindeki mümes-
jsillerimize telgrafla talimat verdim. 

Neztlerinde henüz mümessillerimiz bulunmı-
fyan Hükümetlere teşekkürlerimizin iblâğı için bu 
Hükümetlerin Londradaki mümessillerini ziyaret 
etmesini Londra maslahatgüzarımıza telgrafla bil
dirdim. 

Hakkımızda bu kadar güzel sözler söylemek 
lûtfunda bulunmuş olan bu yüksek zevata Cumhu
riyet Hükümeti namına Hariciye vekiliniz tarafın
dan yazılan teşekkür telgraflarını da birer birer 
arzediyorum: 

Cenevrede İspanya heyeti murahhasası 
Reisi M. Madriaga Cenaplarına 

Memleketimin yüksek müesseseye davetine 
mütedair olarak 28 Devlet tarafından takdim kı
lınan teklif münasebetile irat buyurulan pek se
vimli nutuktan dolayı zati devletlerine hararetle 
teşekkür etmekliğime müsaade buyurunuz. Bu ka
dar kıymettar bir vesikanın, Akdenizin asil, hemşire 
Cumhuriyetinin namdar mümessili tarafından 
takdimi Hükümetimi bilhassa mütehassis etmiştir. 
llıtiramatı faikamın kabulünü rica ederim efen
dim. ( Güzel sesleri ) . 

Atinada Hariciye Nazırı M. Mihalakopulos 
Cenaplarına 

Türkiyenin Cemiyeti Akvama aza olması dave
ti hakkındaki teklif münasebetile lütfen irat buyu
rulan ve memleketimizi mesut bir şekilde birleştiren 
kardeşlik münasebetlerinin ve ayni zamanda pek 
iftihar ettiğim samimî dostluğumuzun makesi olan 
beliğ nutuktan dolayı en hararetli teşekkürlerimi 
zati devletlerine takdim etmekliğime müsaade bu
yurunuz. 

Hükümetimi pek ziyade mütehassis eden bu 
parlak nutuk her iki memleket halkının sulh 
mefkuresine olan merbutiyetini ve mütekabil 
menfaatlerimizin karşılıklı ve müsavi şekilde an
laşılması ve asil komşumuzun dürüstlüğü saye
sinde vücude getirilen eseri vazıhan cihana gös
termektedir. 

Bu yeni yolda, müsmir ve sıkı bir teşriki me
sai yapmak ümidile ihtiramatı faikamın kabulünü; 

(rica ederim aziz mcslekdaşım efendim (Alkışlar). 



I : 8 1 9 - 7 - 1 9 3 2 i : 2 

Akvam Cemiyeti meçlisi reisi M. Hymans 
Cenaplarına 

Memleketim ve Büyük Reisim hakkında sar-
fettiğiniz takdirkâr sözlerden dolayı Zatı Devlet
lerine heyecanlı teşekkürlerimi arzetmek vazi
femdir. 

Hakkınızdaki samimî saygı ve yüksek ihtira
matımın teminatını tekrar için bu vesileden isti
fade ediyorum efendim (Alkışlar). 

Almanya murahhası M. Göppert Cenaplarına 

Akvam cemiyetine davet edilmesi münasebe
t l e Zatı âlileri tarafından ifade buyurulmuş olan 
ve Almanya Cumhuriyetinin memnuniyetini gös
teren sitayişkâr sözlerden dolayı Türkiye Cumhu
riyeti derin bir surette mütehassis olmuştur. 

Büyük memleketiniz hakkında en dostane his
ler beslemekte olan Türkiyenin eski dostunun 
muhterem ve şerefli mümessili sıfatile irat buyur
muş olduğunuz bilcümle ifadelerinizden dolayı 
Hükümetimin en har teşekküratmı takdime mü-
'saraat ederim. îhtiramatı faikamın kabulü ve 
.saire... ( Alkışlar ) . 

Akvam Cemiyetinde muhterem Avusturalya 
Delegesi Cenaplarına 

Memleketim hakkında Meclisin dünkü içtima
mda söylemek lütfunda bulunduğunuz o kadar 
asilâne ve takdirkâr sözlerden dolayı size ha
raretle teşekkür etmeği vazife addederim. Zati 
devletlerinin de esasen kanaat getirdikleri gibi 
Türk milleti en aziz dava olan sulh davasının müşte
reken takibinde ayni yiğitliği göstermekle pek bah
t iyar olacaktır. (Alkışlar). Kendileri için en sa
mimî saadet temenniyatmda bulunduğum vatan
daşlarınızın yükse ve asil haslâtlarında olan hay
ranlığımı burada ifade eylemeği de keza bir vazi
fe bilirim. Çok yüksek ihtiramatımın teminatını 
lütfen kabul buyurmanızı rica ederim efendim. 

Asamblede Avusturya Mümessili Cenaplarına 

Asamblenin hususî içtimamda memleketim hak-
landa izhar buyurduğunuz dostluk hissiyatmdan 
fevkalâde mütehassis olarak Hükümeti Cümhuri-
yenin har teşekküratmı takdime müsaraat ve yük
sek ihtiramatımın ifadesini kabul buyurmalarını 
rica ederim. (Alkışlar). 

Akvam Cemiyetinde Büyük Britanya Delegesi 
Marki Londonderry Cenaplarma 

Türkiye Cumhuriyeti ve onun Büyük Beisi 
hakkında dün Mecliste söylemek nezaketinde bu
lundukları cemilekâr ve takdirkâr sözlerden dolayı 
Zati devletlerine pek çok teşekkür ederim. Bu söz
lerde memleketlerimiz münasebatmı temyiz eden sa
mimî ve kuvvetli dostluğun yeni bir nişanesini bul-
ımakla bahtiyarım. Zati devletlerinin Kemalist 

politikası hakkındaki çok isabetli takdirini tebcil 
ederim. 

Hakikaten biz, daima şu kanaati besledik ki 
memleketler saadetlerini, onları gayrikabili içtinap 
bir surette tecerrüde sevkeden dar bir milliyetper
verliğin tatbikmda değil ve keza diğer memleket
lerin felâket ve harabisİnde değil, belki medenî mil
letler camiası içindeki kendi mesaillerinde ve umu
mun saadetinde bulabilirler . 

Şimdiye kadar faaliyetimize bu kanaat saik ol-
du.îştiraki mesaimize daha büyük bir vüsat ver-
mekliğimiz lâzımgeldiği zaman da bu hakikattan 
ilham alacağız. 

Hakkınızdaki samimî saygı ve çok yüksek ih
tiram hislerimin müeyyet teminatını kabul buyu
runuz efendim. 

Asamblede Bulgaristan mümessili cenaplarına 
Asamblenin hususî içtimamda memleketim hak

kında izhar buyurduğunuz dostluk hissiyatından 
fevkalâde mütehassis olarak Hükümeti Cümhuri-
yenin har teşekküratmı takdime müsaraat ve yük
sek ihtiramatımın ifadesini kabul buyurmalarını 
rica ederim (Alkışlar). 

Asamblede Kanada mümessili cenaplarına 

Asamblenin hususî içtimamda memleketim hak
kında izhar buyurduğunuz dostluk hissiyatından 
fevkalâde mütehassis olarak Hükümeti Cümhuri-
yenin har teşekküratmı takdime müsaraat ve yük
sek ihtiramatnnm ifadesini kabul buyurmanızı ri
ca ederim. 

Kolombiya murahhası M. Restrepo cenaplarına 

Memleketim hakkında Cemiyeti Akvam umumî 
heyetinde irat etmek lütfunda bulundukları o ka
dar sevimli sözlerden dolayı Zati asilânelerine en 
hararetli teşekkürlerimi takdime müsaraat eyle
rim. Türk milletinin de, gerek asil Kolombiya mil
leti ve gerek Lâtin Amerikanın diğer asil hemşire 
Cumhuriyetleri hakkında halis dostluk duygularile 
mütehassis olduğunu Zati devletlerine teyit etmek 
isterim. Yüksek hürmetlerimi lütfen kabul ediniz 
(Alkışlar). 

Akvam Cemiyetinde Fransız delegesi 
Paul M. Bonoour cenaplarına 

Akvam Cemiyetine girmesi için Meclisin dünkü 
celsesinde Türkiyeye yapmağa karar verdiği da
vete Fransa Cumhuriyetinin iştirakini ifade eder
ken buna terfikini arzu etmiş olduğunuz pek beli-
gane muhabbetkâr sözleri bilhassa meserretle oku
dum. 

Bu husustaki sözlerinizi size telkin eylemiş 
olan. mesut ilhamı tebcil ederim ( Alkışlar ) . 

Türklerin ve Fransızların ilk temas ve dost
luklarını yadederken tarihten ancak milletleri 
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birbirine yaklaştırmağa yarıyan misaller bulup 
çıkarmak suretile a&il bir endişe, izhar eylemek gi
bi mükemmel bir fikdr beslemiş olmanızdan do
layı sizi tebrik etmeliyim. Memleketinizle mem
leketim arasmda mevcut bulunan ve takviyesi biz
ce Zatı Devletlerinin kendisinden ilham aldığı 
samimiyetin ayni bir samimiyetle arzu edilmekte 
olan dostluk rabıtalarının atideki inkişafı için 
beyanatınızı hayırlı addediyorum. 

Hakkınızdaki samimî saygı ve çok yüksek ih
tiram hislerimin müeyyet teminatını kabul buyu
runuz efendim. 

Asamblede Hindistan mümessili Cenaplarına 

Asamblenin hususî içtimaında memleketim 
hakkında izhar buyurduğunuz dostluk hissiyatın
dan fevkalâde mütehassis olarak Hükümeti Cüm-
huriyenin har teşekküratını takdime müsaraat 
ve yüksek ihtiramatımın ifadesini kabul buyur
malarını rica ederim ( Alkışlar ) . 

Asamblede Macaristan mümessili Ceneplarıııa 

Asamblenin hususî içtimaında memleketim 
hakkında izhar buyurduğunuz dostluk hissiya
tından fevkalâde mütehassis olarak Hükümeti 
Cümhuriyenin har teşekküratını takdime müsaraat 
ve yüksek ihtiramatımın ifadesini kabul buyur
malarını rica ederim ( Alkışlar ) . 

Asamblede İrlanda mümessili cenaplarına 

Asamblenin hususî içtimaında memleketim hak
kında izhar buyurduğunuz dostluk hissiyatından 
fevkalâde mütehassis olarak Hükümeti Cümhuriye
nin har teşekküratını takdime müsaraat ve yüksek 
ihtiramatımın ifadesini kabul buyurmalarını rica 
ederim (Alkışlar). 

Akvam Cemiyetinde İtalya Delegesi M. Şaloye 
cenaplarına 

Meclisin dünkü celsesinde Türkiye hakkında 
yapmak lûtfunde bulunduğunuz o güzel muhabbet 
ve dostluk ifadatmdan çok mütehassis olarak siz
den en hareretli ve en heyecanlı teşekkürlerimi ka
bul buyurmanızı rica ederim. Türkiye, aralarında
ki münasöbatm vasfını teşkil eden samimî olduğu 
kadar ateşin dostluğun ruh ve manası dahilinde 
faşist İtalya ile Akvam Cemiyeti sinesinde mesaisi
ni teşrik edebilmekten dolayı kendini tebrike şa
yan addeder. 

Hakkınızdaki samimî saygı ve yüksek ihtira
matımın temenniyatını tekrar için bu vesileden is
tifade ediyorum efendim. (Alkışlar). 

Japon büyük elçisi M. Şato cenaplarına 

Büyük Japon milletile Türkiye arasında te-
yemnıünen devam edegelmekte olan samimî dost

luk münasebatınm raci olduğu uzak maziyi yadet-
mek suretile memleketim hakkında Cemiyeti Ak
vam umumî heyetinde Zati âlilerinin irat etmek 
lûtfunde bulundukları sözler Cumhuriyet Hüküme
tini son derece mütehassis eylemiştir. 

Bu münasebetle büyük elçi cenapları; Zati asilâ-
nelerine en har teşekkürlerimi takdime müsaraat 
eylerim. 

Yüksek hürmetlerimi lütfen kabul ediniz (Al
kışlar. ) 

Asamblede İran mümessili Cenaplarına 

Asamblenin hususî içtimaında memleketim hak
kında izhar buyurduğunuz dostluk hissiyatından 
fevkalâde mütehassis olarak Hükümeti Cümhuri
yenin har teşekküratını takdime müsaraat ve yük
sek ihtiramatımın ifadesini kabul buyurmalannr 
rica ederim (Alkışlar). 

Polonya murahhası M. (hvidovsky Cenaplarına 

Türkiyenin Akvam cemiyetine daveti vesilesi-
le vaki olan beyanatınızdan derin bir surette mü
tehassis olan Hükümetim en samimî teşekkürlerini 
Zati âlilerine takdime beni memur etmiştir. 

Lehistanın taksimini büyük teessür ve teleh-
hüfle karşılamış ve asil milletinizin ıstıraplarına 
bütün kalbile iştirak etmiş bulunan Türk milleti 
bu gün memleketinizin olanca revnak ve şerefile 
yeniden teessüs ve teşekkül etmiş olduğunu gör
mekle ve yeni Türkiyenin Akvam Cemiyetine gir
mesini o kadar büyük bir meserretle selâmlıyan 
Lehistanın muhterem ve şerefli mümessilinin sesi
nin Cenevrede yükseldiğini işitmekle son derece
li ahtiy ar dır. 

İhtiramatı faikanım kabulünü rica ederim. 

Asamblede Portekiz mümessili cenaplarına 

Asamblenin hususî içtimaında memleketim hak
kında izhar buyurduğunuz dostluk hissiyatından 
fevkalâde mütehassis olarak Hükümeti Cümhuriye
nin har teşekküratını takdime müsaraat ve yüksek 
ihtiramatımın ifadesini kabul buyurmalarını rica. 
ederim (Alkışlar). 

Yazılan cevapların hepsini bu suretle arzetmiş 
oldum. 

Emin B. (Eskişehir) — Asilâne söylenmiş, adi
lâne cevap verilmiş. Tebrik ederiz. 

Haıiciye vekili Dr. Tevfik Rüştü B. — Teşek
kür ederim. Eğer cevap projemiz jdiksek tasvibini
ze iktiran ederse Kâtibi umumî Şir Drummond Haz
retlerine doğrudan doğruya bu cevabımızı telgraf
la yazacağım ve ayni zamanda milletler cemiyetin
de aza bulunmıyan ve bu cemiyete dahil olacakla
rına dair de bir emare sezilmiyeıı devletlere*. 
aramızda mevcut olup idame ve inkişafı matlubu
muz olan dostane münasebatımız itibarile keııdîle--
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Tine, aldığımız bu davetle tarafımızdan bu davete 
verilen cevabm birer suretlerini buradaki mümes
sillerine bir mektubuma raptederek takdim etmek 
suretile bu vakıadan malûmat vermeyi vazife bili
yorum (Çok isabetli olur sesleri). Şimalî Amerika 
Büyük Cumhuriyetine ve Brezilya Cumhuriyetine 
ve Afgan devleti âliyesine bu suretle malûmat 
arzedeceğim (Çok güzel sesleri). 

Büyük komşumuz ve dostumuz Sovyet Rusya 
ile aramızda her iki rejimin doğuşu ile başlıyan 
pürüzsüz devam ve mütemadiyen inkişaf eden çok 
kıymetli dostluk hususundaki hassasiyetimiz her 
kesin malûmudur. 

Bu münasebetle dostlarımızın Ankaradaki 
Maslahatgüzarlarına Hariciye vekâletiniz tarafın
dan hemen yazılması mutasavver mektup projesini 
huzurunuzda aynile okuyorum: 

Maslahatgüzar cenapları 
Türkiyenin Akvam Cemiyetine girmesi hakkın

daki heyeti umumiye davetini şimdi bildiren Ce
miyet umumî kâtibinin telgrafının bir suretini size 
melfufen göndermekle mübahiyim. 

Bu davete Hükümetim tarafından verilen ceva
bın sureti de kezalik leffedilmiştir. Bu vesile ile 
Türkiyenin bugüne kadar giriştiği ve Akvam Ce
miyeti azalığtna terettüp eden vazifelerle telifi 
zaten hiç bir suretle nakabil görülmemekte olan 
beynelmilel taahhütlerine mezkûr cemiyete vaki 
olabilecek duhulünden sonra da hulûs ile riayette 
devam etmesi pek tabiî olduğunu size Türkiye Hü
kümeti namına beyan ile şeref kesbeylerim. ( Bra
vo sesleri). 

Cenevrenin beynelmilel müessesesi, sadece belli 
başlı endişesi değil, fakat en esaslı maksadı bütün 
dünyaya sulhu muhafaza ve idameye matuf bir te
şekkül olmak itibarile Türkiye Cumhuriyeti bu ce
miyete iltihak etmekle hakikatte bu güne gelinciye 
kadar tahakkuku gayesine kendi mütevazı yardı
mını şevk ve hareketle getirmekten asla hâli kal-
madığn müstemir bir sulh mefkuresine hizmette 
zuhur edecek vasıtaların kesreti nisbetinde devam
dan başka bir şey yapmış olmıyacaktır. (Alkışlar). 

Bu fikirlere mebni ve Soviyet Sosyalist Cum
huriyetleri ittihadının sulh mefkuresi hakkında 
yüksek hislerle ne derece meşbu olduğunu bildiğim 
cihetle Hükümetimin Sovyet Sosyalist Cumhuri
yetleri ittihadile Türkiye arasında daima mevcut 
olmuş bulunan samimî dostluk münasebetlerinin 
inkişafını istihdaf eden gayretinin hiç bir suretle te
vakkufa uğramıyaeağmı ve bilâkis Devletlerimizin 
teşriki mesaisi esaslarının, müşterek sulh mefkure
lerinin en büyük hayrı için takviyesi yolunda ibra
zına devam edeceğini, burada size ifade etmekle 
bahtiyarım. Maslahatgüzar Efendi. (Alkışlar). 

îşte bu mülâhazalarla ve memleketlerimizi birleş
tiren gayet dostane münasebetlerin müstakbel inki
şafına müteallik noktaları açıkça tayin arzusu ile 
aize pek yakında daha etraflı ve Almanya Hariciye 
nazın tarafından Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri it

tihadının Berlin sefirine hitaben Almanyamn Akvam 
Cemiyetine duhulünden az bir zaman evvel, 24 nisan 
1926 tarihinde gönderilmiş olan mektup mealinde 
bir mektup göndermek niyetindeyim. 

lhtiramatı mahsusamın kabulü a . . . 

Bu mektubumuzla sarih ve apaçık olarak büyük 
komşumuz ve dostumuz Sovyet sosyalist Cumhuri
yetleri ittihadına karşı vaziyetimizi bir defa daha 
izah, tasrih ve ifade etmiş olacağız. (Alkışlar ) . 

Artık şimdi Milletler cemiyeti kâtibi umumiliği
ne gönderilecek cevabî projeyi arzetmckliğime mü
saadenizi istirham ederim. 

Kâtibi umumî efendi; 

Heyeti umumiye namına vaki davetinize ceva
ben Türkiye Cumhuriyetinin, Cemiyeti Akvama 
aza olmağa hazır olduğunu ve Türkiyenin Cemiye
ti Akvam azası olmıyan devletlerle aktolunanlar 
da dahil olduğu halde, şimdiye kadar aktettiği mu
kavelelerle deruhde ettiği taahhüdatm, Cemiyeti 
Akvam azası vezaifi ile asla gayrikabili telif olma
dığını bildirmekle şeref kazanırım. 

Bu hususta esasen Türkiyenin kabulünden ev
vel imzalanan bütün bu muahedatm, Cemiyeti Ak
vam azasının ekserisinin ayni veçhile mümzisi bu» 
lunduğu Paris misakı ruhu dahilinde aktolundu-
ğunu işaret ederim. 

Bu beyanatı yaparken, Türkiyenin 24 temmuz 
1922 tarihinde Lozanda imzalanan mukavelâttan 
münbais askerî mahiyetteki taahhüdat dolayısile-
hususî bir vaziyette bulunduğunu da ilâve etmeyi 
vazife bilirim. 

Bu şerait dahilinde Almanya hükümetinin, Al
manyalını Cemiyeti Akvama kabulüne dair olarak 
kâtibi umumiye gönderdiği, 8 şubat 1926 tarihli 
mektubunda zikrettiği Belçika, Fransa, İngiltere 
İmparatorluğu, italya, Polonya ve Çekoslovakya 
mümessilleri tarafından mümzi 1 kânunuevvel 
1925 tarihli nota tabiratını hatırlatmalıyım. Bu no
tanın son fıkrası atideki şekilde ifade edilmiştir, 
( . . . Cemiyet azasına bu madde ( 16 ncı madde ) 
mucibince terettüp eden taahhüdat şu şekilde anla
şılmalıdır ki, Cemiyet azası devletlerden her biri 
misaka riayeti temin ve taarruz hareketine muma-
neat için, askerî vaziyeti ile kabili telif olacak ve 
coğrafî mevkiini hesaba katacak bir mikyas dahi
linde, dürüst ve müessir bir şekilde teşriki mesai 
etmekle mükelleftir). 

Yüksek ihtiramlarımın kabulünü rica ederim 
Kâtibi umumî efendi. 

İşte okuduğum bu metni lütfen tasvip buyur
manızı istirham ederim ( Şiddetli alkışlar ) . 

Reis — Efendim; Hariciye vekili Beyin beya
natını dinlediniz. Okuduğu tarzda cevap yazılma
sını tasvip buyuranlar lütfen el kaldırsın . . . Et-
miyenler . . . Müttef ikan tasvip edilmiştir. 

Beş dakika celse fasılası veriyorum. 
Kapanma saati: 17,40 



Ü Ç Ü N C Ü C E L S E 
Açılma saa t i : 17,50 

Beis — Kâzım. l'ş. 

Kât ip le r : Kuşen Eşref 11. ( A F Y O N K A R A l i LS AR) , Haydar Rüştü B. ( D E N t Z L t ) 

Reis — Celse açılmıştır. 
KuznamemJzde müzakere edilecek bir sev kal

mamıştır , Meclisin tat i l i hakk ında bir t a k r i r var 
dır, okunacak . 

6 — T A K R İ R L E R 

.7 — Afyon Karahisar mebusu Ali ve Tekirdağ 
•mebusu Cemil Beylerin, gelecek inikadın 1 teşri
nisaniye talikına dair takrirleri. 

T». M. M. Y Ü K S E K R İ Y A S E T İ N E 

Bir inci içtimada Meclisi Âliye tevdi kılınan 
k a n u n lâyihalar ı intaç edi lerek elde mühim iş 
ka lmamış o lduğundan Âzayi Ki ramın int ihap da
irelerini dolaşabilmeleri ve ha lk ile temasa gele
r e k hal ve vaziyetleri hakk ında malûmat edine
bilmeleri için mü teak ip celsenin teşr inisaninin 
birinci «ününe bırakı lmasını teklif ederiz efen

dim. 
Afyon Karah i sa r 

Ali 
T e k i r d a ğ 

Cemil 

Reis — Teklifi reyinize arzediyorum. Kabu l 
edenler... Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir . 

Efendim, >bu hale göre fevkalâde bir lüzum 
hâsıl olmazsa Meclis teşr inisaninin birinci günü
ne k a d a r içtima etmiyecektir . Selâmetle gi tme
nizi ve selâmetle gelmenizi temenni eder ve he
pinizi kalbi muhabbet le se lâmlar ım . 

Kapanma saati : 18 

2 — SON ZABIT HULÂSASI 
SEKSEN BİRİNCİ İNİKAT 

9 temmuz 1932 cumartesi 

Birinci celse 
Kâzım Paşanın riyasetlerile uktedilerek bir orman 

şirketi hakkındaki suale Ziraat vekili Muhlis Bey cevap 
verdikten sonra Türk posta vapurculuğu ve gemi kur
tarma anonim şirketleri teşkiline, muhasebei umumiye 
kanununun 83 üncü maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
kanun lâyihaları müzakere ve kabul ve teneffüs için cel
se tatil olundu. 

tkirıci cetee 
Kâzrm Paşa tarafından açılarak Türkiyenin Cemiyeti 

Akvama davet ve duhulü hakkında Hariciye vekili 

Tevfik Rüştü Beyin beyanatı istima ve tasvip olunduk
tan sonra teneffüs için celse tatil edildi. 

Üçüncü celse 
Kâzım Paşa tarafından açılıp Meclisin 1 teşrinisani 

1932 tarihine kadar taliki müzakeresine dair takrir ka
bul ve teşrinisanide toplanılmak üzere içtimaa nihayet 
verildi. 

Reis 

A. Kâzım 

Kâtip 
Afyon Karahisar 

Ruşen Eşref 

Kâtip 
Denizli 

H. Rüştü 

Tashih 
500 üncü sayı fanın açılma saati satırının üstüne ( Bilinci celse ) başlığı ilâve edilmelidir. 
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Türk gemi kurtarma anonim şirketi teşkili hakkındaki kanuna verilen 

reylerin neticesi 
[ kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Hilmi B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşa» B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

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

Antalya 
Dr: Cemal B. 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Numan B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Tahsin B. 

Balıkesir 
Memet Cavit Bs 
Pertev Etçi B. 
Vasf i Memet B. 

Bayazıt 
thsan B. 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 174 

Kabul edenler : 172 
Reddedenler :. 1 
Müstenkifler : 1 

Reye iştirak etmiyenler : 142 
Münhal 1er : 1 

[Kabul edenler] 

Bilecik 
Salih B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Mustafa Fehmi B, 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
3sman Niyazi B. 
Şükrü B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
tfaydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 

Zülfü B. 
Edirne 

Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

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

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
\sım B. 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafi Atuf B. 
Nafiz B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B 
thsan Pş. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

tçel 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ahmet Hamdi B. 

Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Hayrullah B. 
Mitat Ş. 
Sadettin Rıza B. 
Ziyaettin B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. 
Faik B. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Ali Rıza B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli • 
Ali B. 
tbrahim Süreyya B. 

- 5 4 5 -



İ : 8 1 9 1 9 3 2 C : 3 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattiıı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Haydar B. 
Kâzım B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa B. 
Refik B. 
Sırrı B. 
Tevfik Fikret B, 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 
Rasim B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşini B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Tahir B. 

Maraş 
Nuri B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
Âli Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B, 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Ordu 
Hamdi B. 
Şevket B. ' 

Rize 
Ali B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Zühtü B. 

Siirt 
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Sıra No 271 
Türk vapurculuğu anonim şirketi teşkili hakkında 1/377 
numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve Bütçe encümenleri 

mazbataları 

r. c. 
Başvekâlet 22- V -1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı: 6/1353 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Türk posta vapurculuğu anonim şirketi teşkili hakkında iktisat vekâletince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 18 - V -1932 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyiha
sı esbabı mucibesile birlikte takdim olunmuştur. > , \ 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

îsmet 

Esbabı mucibe 

Türkiye ticareti bahriye filosunun mevcudiyeti hiç şüphesiz ki kabotaj seferlerinin bayrağımıza 
hasrolımduğu tarihten başlar. O tarihe kadar elde bulunan gemiler kemiyat ve koyfiyat itibarile 
sırf askerî maksatlarla alınmış olan bir kaç nakliyeden ve Seyriscfain idaresile bir kaç müteşebbise 
ait mahdut gemilerden ibaret bulunmuştur. Lozan muahedesinin akti akabinde ise Hükümet bü
tün sahil nakliyetımızı ecnebilere ihtiyaç messettirmeden başarabilecek kudrette bir ticareti bahriye 
filosuna malik olmak mecburiyeti muvacehesinde kalmıştır. Memleket hayatı umumiyesinin bu cep
heden bir sarsıntıya maruz kalmaması endişesiledir - ki bir tarafta Seyriscfain idaresi - yeni bir 
teşkilâta tâbi tutularak büyütülmüş ve diğer taraftan da armatörlerimize gemi almalarını teshil 
edecek bazı muafiyetler bahşolunmuştur. O günden bu güne kadar güzeran olan zaman ise bir 
tekâmül ve taazzuv devresi olmuş ve hâlen Seyrisefain idaresile armatörlerimize ait vapurların mik
tarı ihtiyacımızı bile aşmıştır. Son dünya buhranı dolayısdle memleketimizde de hissedilen iş azlığı ve 
eşya fiatlarmdaki sukut yüzünden nakliye ücretlerinin tenakusu da bu fazlalığa inzimam edince bu 
defa da millî teşekküllerimiz arasında şedit ve yakıcı bir rekabet baş göstermiştir. 

Salifülârz tekâmül merhalesi sıralarında Seyrisefain idaresi tarafından borçlanılarak bir takım 
yeni gemiler alındığı gibi havuzlar, taşkızaktaki tamirat fabrikaları ve diğer bazı tesisat mezkûr 
idareye tevdi olunmuştur. Halbuki bütçe kuyudat ile idare olunan mezkûr idare hesabatında sinini 
muhtelifede tahmin edilen varidat ile buna göre tutulmuş olan masarifat bir sureti merbut bulu
nan cetvellerde görüleceği veçhile tekabül edememiş ve binııetice idare tahmin edilen varidat fazla
lığı yerine her sene açık vererek hâlen müfredatı merbut 4 600 000 küsur lira borçlu bir vaziyete 
düşmüştür. 

Bu iki netice muvacehesinde evvelâ rekabetin belli başlı armatörlerle seyrisefain arasında husu
sî itilâflarla veya bir kanunu mahsusla meni derpiş kılınmış ise de bu misilli itilâfların pek kısa 
yaşadığı bittecrübe anlaşılmış ve diğer taraftan kanunî hükümler vazı suretile de bu halin 
esaslı ve daimî bir şekilde önüne geçilemiyeceği diğer memleketlerdeki mümasil vaziyetler tetkik 
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memul bulunmadığından, ancak yapılagelen muavenetin tezyidine bağlı bulunmaktadır ki bu gün 
için buna da imkânı maddî görülememektedir^ 

Şu halde millî sermayeyi korumak ve iktisadî tealimizle pek yakından alâkadar bulunan deniz 
nakliyatımızı tahtı intizama almak vazifesinin yine Hükümete terettüp ettiğine kanaat edile
rek umum postacılık işleri yeni bir esasa göre tanzim edilmiştir. Bu esasa göre Seyrisefaine 
ve hususî amatörlere ait olup posta seferleri yapabilecek gemilerin takdir olunacak kıymetleri üzerine 
bir şirket teşkili ve bu vazifenin işbu şirkete hasrolunması düşünülmüştür ki bu suretle evvelâ 
iktisadiyatımıza sıkı bir rabıtası bulunan postacılık işlerinin bu iki yapıp yapamamak ihtiyarına 
malik olan hususî müesseselere terki yerine Hazinenin de hissedar olacağı bir tek hususî mües
sese ikame edilmiş bulunacak ve saniyen bu şirkete de rekabet olunarak ıslahına çalışan bu günkü 
vaziyetin tekerrürüne meydan kalmıyacaktır. Bu şirkete ithali mukarrer sefainin ve sahiplerinin 
isimlerile heyeti umumiyelerinin takribi kıymetlerini gösterir hususî bir liste merbuttur. 

Memleketimizin coğrafî vaziyet ve şekline nazaran umumî nakliyatımızın büyük bir kısmı deniz 
yolu ile yapılmakta olduğundan bu işin Hükümet murakabesi altında ve memleketin umumî ikti
sadî şartlarına uygun bir surette cereyanını temin için teşkili teklif olunan şirketin kendi sularımız
dan bağlıyarak haricî seferler icrasına da muktedir olacağı şüphesiz görülmektedir. 

Kanun lâyihasının birinci maddesi sahillerimizde posta vapurculuğu işlerinin inhisar altına alın
ması ve bunun için bir anonim şirket teşkili hakkında Hükümete mezuniyet vermekte ve ikinci 
maddesi inhisarın hudut ve şümulünü tarif etmektedir . 

Üçüncü maddesi şirketin sermayesini seyrisefain idaresine ve hususî donatanlara ait vapurların 
ve idareye ait bazı mebaninin maddei mahsusasına tevfikan kıymetleri biçilerek sermayei ayniyeyi 
teşkil edeceğini ve hisse senedatının sureti takdim ve ihracını ve sermayenin miktar ve sureti 
tezjndini göstermekte ve dördüncü maddede müesseselerin hüviyetleri beyan olunmaktadır. Be
şinci madde ötedenberi vapurculuğu meslek ittihaz etmiş olan donatanların şirket işlerile daha ya
kından alâkadar olmalarını teminen ikame olunmuştur. Altıncı madde şirket sermayei iptidaiyesi 
olarak konacak gemilerin sureti muayene ve tefrikini gösterir. Yedinci madde ise şirkete aynî 
sermaye olarak girecek gemilere ne suretle takdiri kıymet olunacağını bildirmektedir. 

Sekizinci madde şirketin seyrüsefer programlarının ve ücret tarifelerinin tanzim ve tasdiki hak
kını Hükümete vermekte ve Seyrisefain idaresince yapılagelmektc ve haricî olan seferlerin deva
mını âmir bulunmaktadır . Dokuzuncu madde temettüün ve müessis hisselerinin tevzii esaslarını gös
termektedir. 

Onuncu nıadde şirket esas mukavelesinin tanzimi zamanını tayin, on birinci maddede Mali
ye ve İktisat vekâletlerince şirketin komiserler marifetile sureti murakabesile bunların ücretleri
nin tarzı tesviyesini tesbit eylemektedir. 

On ikinci madde seyrisefaince şirkete devrolunacak vapurlarla diğer bazı mebaninin Hazinenin 
şirketteki hissesini teşkil edeceğini ve gerek bununla ve gerekse indelicap Hazinece alınacak diğer 
hisselerle hâsıl olacak temettüatın Seyrisefain idaresinin borçlarının tesviyesine tahsis edileceğini na-
tık bulunmaktadır. 

On üçüncü, on dördüncü maddeler vazı mutat olan nihaî hükümleri ihtiva etmektedir. 
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îktısat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktısat encümeni 6 - VII -1932 

Karar No. 48 
Esas No-. 1/377 

Yüksek Reisliğe 

Memleketin coğrafî vaziyeti itibardle nakliyatımızın kısmı mühimmi deniz yolile icra edilmekte 
olmasına binaen iktisadî faaliyetimizle daha yakından alâkadar olarak seferleri memleketin iktisadî 
icap ve şartlarına uygun şekilde tanzim etmtek maksadile Türkiye posta vapurculuğu anonim şir
keti teşkiline dair Hükümet tarafından tanzknedilip encümenimize tevdi edilen 1/377 numaralı 
kanım lâyihası tetkik ve müzakere edildi. 

Encümende hazır bulunan iktisat vekili Şeref Beyefendinin verdikleri izahata nazaran kanun lâyiha
sının tanziminden evvel şirket teşkiline muvafakat eden hususî vapur sahiplerinin bilâhare rücu ettik
leri anlaşılmış olduğundan lâyihanın esaslarında tadilât icrası suretile yeniden tanzimine zaruret 
hâsıl olmuş ve umumiyetle tebellür eden kanaatlere göre bu işin ancak Devlet elile icrasının müm
kün olabileceği anlaşılmış olduğundan encümenimiz bu esasa göre bir Devlet idaresi teşkilât kanunu
nun tanzimi lüzumunu mütalea etmiş ise de gerek bu kanunla Devlet idaresine tevdi olunacak veza-
if ve hizmetlerin tayini ve şekli idarelerinin tesbiti ve gerek Devlet idaresinin derimde edeceği bu 
hizmet ve vazifelere göre teşkilâtlandırılması zamana mütevakkıf olduğu ve halbuki geçecek işbu za
man zarfında deniz nakliyatının keşmekeş vaziyette bırakılması yüzünden iktisadî sarsıntılara mey
dan verilmiş olacağı İktisat Vekili Bey tarafından ibeyan olunması ve encümenimizce de bu mütalea 
varit ve muvafık görülmesi üzerine esas teşkilât kanun lâyihası Hükümetçe ihzar edilincej'e kadar 
işlerin tanzimini ve arızadan vikayesini temin maksadile lâyihayi kanuniye Vekil Beyin huzurlarile 
aşağıda yazılı şekilde tebdil ve tanzim edilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesi, Türkiye liman ve. iskeleleri arasında posta vapurculuğu işinin an
cak Devlet elile icra edilmesini göstermekte ikinci maddesi posta vapurculuğu ile şilepçiliği tarif 
ve tavzih etmekle beraber Devletleştirilen posta vapurculuğu işinin dairci hudut ve şümulünü ta
yin etmektedir. 

Üçüncü maddesi, Devlet idaresinin seyrisefer programını tanzim ve ilân etmek lüzumunu gös
termekte ve program haricinde kalanlarla Devlet idaresinin program dahilinde olduğu-halde mun
tazam seyrisefer yapamadığı yerlerde hususî vapurların seyrisefer ahkâmını zikretmektedir. 
* Dördüncü maddesi, esbabı mucibede beyan edildiği üzere teşkilât kanununun hemen tanzim ve 

tatbiki imkânsızlığına binaen mezkûr kanun lâyihasının Hükümetçe muayyen bir zamanda ihzar 
ve Meclisi Âliye arzı lüzumunu zikretmekte ve Meclisi Âlinin kabulüne iktiran ve meriyete vaze-
dilinciye kadar bu kanunla Devletleştirilm posta seferleri hizmetinin muvakkaten seyrisefain umum 
müdürlüğünce ifasını temin etmektedir. 

Lâyihanın beşinci maddesi, Türkiye limanları arasındaki posta seferlerinin Devletleştirilmesi 
dolayısile işleri men ve tahdit edilen hususî donatıcıların bu işte kullandıkları vapurlarım 
Devletçe satın almak mecburiyeti hâsıl olmuş ve fakat buhranı hazır dolayısile gemi fiatlarınm 
halen fevkalâde tenezzül etmiş bulunmasından mezkûr gemilerin yalnız takdir edilecek hali hazır 
kıymetlerle mubayaası vapur sahiplerinin mağduriyetini mucip olacağı mülâhazasile, vapur
ların esas mubayaa kıymetlerini ve işbu kanunla Devlet tarafından mubayaa tarihine kadar ge
çen zaman zarfında temin ettikleri intifa miktarlarını dahi hesap etmek suretile, mubayaa kıymetinin 
haddi makul ve makbule ircaını temin edecek hükümler vazedilmiştir. 

Altıncı ve yedinci maddede gemilerini satmak istiyen donatıcıların işlerini tasfiye edebilmeleri 
için iki aylık bir mühlet verilmesi lüzumuna işaret edilmiş ve Hükümetin mubayaasına mecbur 
olacağı miktarın biran evvel anlaşılabilmesine medar olacak hüküm vazedildiği gibi mubayaa mu
amelesinin süratle tekemmül ettirilmesini temin için müeyyedeler konulmuştur. 

Sekizinci maddesi, Hükümetin satın alacağı gemi bedellerinin bilâ teahhur tediye edilebilmesi 
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için hisse senetleri ihracı lüzumu hakkındaki Vekil Beyin teklifleri muamelenin süratle ifasını te
min edeceği gibi vapur sahiplerinin zatî muamelelerinin selâmeti noktasından dahi faydalı olacağı 
mülâhazasdle kabul edilmiş olduğunu göstermektedir. 

Dokuz ve onuncu maddeler usulen vazedilmekte olan nihaî hükümleri ihtiva etmektedir. 
Bermucibi havale Bütçe encümenine tevdi olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

İktisat E. Rs. Bu M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza Aza 
Aydın Maraş Aksaray Ankara istanbul Gümüşane 

M. Rahmi Fuat Nuri Yaşar Eşref A. IIaradı Edip Servet 

Aza 
Bolu 
ukrü 

Aza 
Kastamonu 

Tahsin 

Aza 
Eskişehir 

Emin 

Bütçe enotimani mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 7 - VII -1932 
M. No. 194 
Esas No. 1/377 

Yüksek Reisliğe 

Türk posta vapurculuğu anonim şirketi teşkili hakkında İktisat vekâletince hazırlanan ve icra 
Vekilleri Heyetinin 18 - V -1932 tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi-
hasile esbabı muoibesinin takdim edildiğine dair Başvekâletin 22 mayıs 1932 tarih ve 6/1353 nu
maralı tezkercsile İktisat encümeninin bu lâyiha üzerindeki tadilâtı ve ashabı mucibesi encümenimize 
havale buyurulduğundan iktisat vekili Beyin huzurile mütalea ve tetkik olundu. 

Alâkadarların şirket teşkili hususundaki muvafakatleri esasına müsteniden Hükümetçe hazırla
nan lâyiha bilâhara bu muvafakatin geri alınması ve halbuki hizmetin hiç bir suretle inkıtaa uğra
maması Devletçe, bilhassa memleket iktisadiyatı noktai nazarından ehemmiyeti mahsusa ile sıya-
net edilecek bir mevzu teşkil eylemesi dolayısile teklif lâyihası İktisat encümenince posta vapurcu
luğu hizmetini Devlet idaresi altına almak esasına göre tadil edilmiştir. Encümenimiz de teknik 
encümenin bu baptaki mütaleasma istinaden hazırlanan lâyihanın esasını kabul eylemiş ve mad
delerin müzakeresine geçmiştir. 

Lâyihanın birinci ve ikinci maddeleri tesisi ve istisnaları ifade eylemektedir. Lâyiha bu günkü 
şeklile daha ziyade bir intikal devresndeki muamelât ve faaliyetlerin tarzı cereyanını tesbit eder 
mahiytte bulunduğu için encümenimiz muhtelif hususiyetler 1933 senesi gayesine kadar ihzarı meşrut 
olan teşkilât kanununda bertafsil derpiş edilmek üzre .bu iki maddenin tevdıidini münasip görmüş
tür. Bundan başka İktisat encümeninin metninde tarif edilmiş bulunan şilepçiliğin bu tarifi üzerinde 
ihtilâf hâsıl olduğundan ve bu hususta sarih ve, beynelmilel teamülerden alınmış bir tarif bulunsa dahi bu 
tarifin memleketimizin hususiyetlerine ne dereceyekadar intibak edip bütün bu hususiyetleri ihtiva 
edebileceği meşkûk bulunduğundan encümenimiz bu tarifi kanunun metnine derceylemekten içtinap 
etmek lüzumunu görmüş ve bir taraftan beynelmilel teamülleri, diğer taraftan da bu teamüllerin 
memleketimizin iktisadî ihtiyaçlarına derecei intibakını nazarı dikkate alarak memleketimizin ihti
yaçları esas tutulmak üzere şilepçilik hakkında bir karar ittihazını şimdilik Hükümete terkeyle-
miştir. 

İktisat encümeninin teklifindeki üçüncü madde Devlet idaresinin muntazam seferler yapaibileceği 
limanların ilân edilmesini ve bunlar haricinde kalacak limanlarla bunlar dahilinde olupta idarenin 
muntazam sefer tesis edemiyeceği limanlara hususî vapurların işliyebileceği hakkında bazı hüküm
leri ihtiva etmektedir. 
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Encümenimiz bir taraftan Devlet idaresi teşkilât kanununun henüz yapılmış bulunmadığını ve 
diğer taraftan bu şerait altında bu kaıbîl limanlara sefer tertip edecek hususî donatıeılarm bulunmı-
yacağmı nazarı dikkate alarak bu işi icap ederse hususî gemi sahiplerile bir analşma ile halletmek 
üzere Hükümetin mesuliyetine terkeylemeği münasip görmüş ve maddeyi tayyeylemiştir. 

iktisat encümeninin teklifindeki beşinci madde cüzî tadilâtla kabul olunmuştur. Yalnız bu madde
nin D (Bütçe encümeni teklifinde F fıkrası) fıkrası mucibince tayin edilecek mubayaa bedeli hakkında 
bazı mülâhazat serdeylemeği faydalı addediyoruz :Bu mubayaa bedellerinin tayininde satın alınma
larını müteakip seyrüsefere başlamadan evvel vapurlarda esaslı tamirat ve tadilât yapılmış ise bun
ların dahi vesaike müstenit maliyet bedelinin mubayaa bedeline ilâvesini adalet icabından telâkki 
eylemekle beraber ilk mubayaa bedellerinin tayinin de senedi bahriden ziyade hakikî mubayaa 
bedelini daha büyük bir sıhhatle gösterecek vesaikin esas ittihaz edilmesini de bir lâzimei hak ad
dediyoruz. Tatbikatta esasen bu yolda hareket edileceği hakkında iktisat vekili Bey tarafından 
verilmiş bulunan teminatı bu maksadın husulü için bir zaman mahiyetinde buluruz. 

Bu maddeye muhtelif muamelelerle mubayaadan dolayı yapılacak masarif ile verilecek harç ve 
resimlerin Seyrisef ain idaresi bütçesinden verilmesini natık bir fıkra da ilâve edilmiş yalnız hakeme 
müracaat vapur sahiplerinin ihtiyarı dahilinde bulunan bir keyfiyet olmak itibarile hakem masrafı 
bu hükümden istisna edilmiştir. Altı ve yedinci maddeler üzerlerinde zikre şayan tadilât yapılmak
sızın kabul olunmuştur. 

Sekizinci maddenin son fıkrası hüküm itibarile tadile tâbi tutulmuş ve satın alınacak gemiler
den başka halen Seyrisefain idaresinin elinde bulunan bilcümle deniz vesaitinin dahi üçüncü mad
de olarak kabul eylediğimiz maddenin E fıkrasına göre tayin olunacak vasatî kıymetlerinin tayin 
edilmesi esası ithal edilmiştir. 

Bu suretle Devlet idaresine geçecek bütün vesaitin vasatî hesabî kıymetlerile bu günkü hakikî 
kıymetleri taayyün etmiş olacaktır ki bu netice vaziyeti umumiyenin sarahaten görülmesine ve 
teşkilât kanununun tetkikında efkârı tesbit eylemeğe medar olacaktır. 

Bundan başka vapur sahiplerinin satacakları gemilere ait ve bunlarla alâkadar vecaibmin dahi 
ne gibi ahkâma tâbi tutulacağını göstermek üzere lâyihaya bir madde ilâve edilmiştir . 

Nihayet her türlü mağduriyetlere mahal bırakmamak üzere kanunun meriyeti neşrinden 61 gün 
sonraya bırakılmıştır. 

işlerinin tasfiyesi ve müşkül vaziyete düşürülmemeleri için kanunun meriyete girmesi husu
sunda muayyen bir müddet bırakılması hakkında vapur sahiplerinden müracaat telgrafları gel
miştir. Encümenimiz kanun lâyihasında bu hususta yaptığı tadilât ile bu taleplerin tatmin edil
miş bulunduğuna kail olarak bu telgrafları mazbatamıza rapten Umumî heyetin takdirine arzeyler. 

Bu suretle tadilen ihzar eylediğimiz lâyihayı Umumî heyetin Yüksek tasvibine arzederiz. 

Reis Reis V. M. M. Kâ. 
Gümüşane Konya Konya Tokat Afyon Karahisar Aksaray Bursa Erzurum 
H. Fehmi K. Hüsnü K. Zaim Süreyya Ali A. Süreyya Dr. Galip Aziz 

İsparta Kayseri Kırklareli Manisa 
Mukerrem A. Hilmi Şevket M. Turgut 



HÜKÜMETİN TEKLÎPÎ İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türk posta vapurculuğu anonim şirketi teşkili Türkiye iskele ve limanlan arasında posta seferleri 
hakkında kanun lâyihası hizmetinin Devletleştirilmesi hakkında 

kamın lâyihası 

MADDE i — Türkiye sahillerinde posta sefer-J MADDE 1 — Türkiye iskele ve limanlan arasm-
leri yaparak yolcu ve emtea veya hayvan nakli işi- da muntazam posta seferleri yaparak yolcu, eşya 
ni inhisar altına almağa ve bu inhisarı işletmek've hayvan nakli işi Devlet idaresine alınmıştır. 
üzere (Türk posta vapurculuğu anonim şirketi) 
namı altında bir anonim şirket teşkiline Hükümet 
mezundur. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı inhisar 
Türkiye sularında posta seferleri yapmak suretile 
yalnız yolcu veya ayni zamanda hem yolcu ve hem 
emtia v«ya hayvan taşımasına dair olup Türk li
manları arasında posta seferleri yapmamak şartile 
yalnız emtia taşıyan şileplere ve İstanbul limanın
da seyrisefain ve şirketi Hayriye ve Haliç şirket
lerde İzmir liman ve körfez şirketinin taıhtı inhisa
rında bulunan sevaihili mütecavire seferlerine ve in
hisar şirketinin her zaman vapur işletmediği li
manlarla işlettiği limanlar arasında buharlı buhar
sız küçük merakiibi bahriye ile nakliyat icrasına 
şamil değildir. 

MADDE 3 — Şirketin sermayesi 100 lira kıy
meti itilbariyeli namıa muharrer yirmi beş bin his
seye münkasem iki milyon beş yüz bin liradan iba
rettir. Seyrisefain idaresine ait posta vapurlarile 
ayni idareye ait ve şirketin muhtaç olduğu bazı 
meibaninin ve hususî donatanlara ait posta vapur
larının işbu kanunun 7 inci maddesi mucibince 
takdir olunacak kıymetleri şirketin aynî sermayesini 
teşkil edip bu sermaye ile şirketin asıl sermayesi 
arasındaki farka mukabil çıkarılacak hisse senet
leri ekseriyet Hazinede kalmak şartile tercihan 
müessis vapurculara ve bunların satın almadıkları 
kısım da hariçte taliplerine satılır. 

Ancak gerek hususî donatanların ayni serma
ye olarak şirkete getirecekleri vapurların kıymetine 
mukabil verilecek hisse senetlerini ve gerek şirke
tin ayni sermayesi ile asıl sermayesi arasındaki far
ka mukabil çıkarılıp ta müessis vapurculara ve ha
riçteki taliplerine satılacak hisseleri ihraç kıy
metleri üzerinden üç sene zarfında Hükümetin sa-

MADDE 2 — Birinci madde hükmü alelıımum 
şilepçiliğe, (posta halinde olmayıp bir veya müte
addit liman ve iskelelerden bir cins mal alarak di
ğer liman ve iskelelere getirmek veya tertibatı 
mahsusayı haiz vapurlarla yalnız hayvan taşımak) 
limanlar ve körfezlerdeki iç hatlar nakliyatını ve 
Devlet idaresinin muntazaman vapurlar işletmediği 
limanlar arasında ve işlettiği limanlarla işletmedi
ği limanlar arasında makinalr makinasız deniz va-
sıtalarile nakliyat icrasına şamil değildir. 

MADDE 3 — Devlet idaresi muntazaman sefer
ler yapacağı limanlar ve iskelelerin isimlerini tesbit 
ve ilân eder. 

Bunlardan ilân dahilinde olupta idarenin sefer 
yapmadığı ve yapamadığı yerlerle esasen tesbit ve 
ilân haricinde kalmış olan yerlerde 2 inci maddenin 
son fıkrasında yazılı hükme göre hususî vapurların 
sevrüsef erleri serbest t ir. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Türkiye iskele ve limanlan arasında posta sefer
leri hizmetinin Devlet idaresine alınmasına 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye iskele ve limanları ara
sında muntazam posta seferleri yaparak yolcu, eş
ya ve hayvan nakli işi Devlet idaresine alınmıştır. 

Ancak işbu hüküm alelûmum şilepçiliğe, terti
batı maıhsusayı haiz gemilerle hayvan nakliyatına, 
limanlar ve körfezlerdeki iç hatlar nakliyatına ve 
Devlet idaresinin muntazam vapurlar işletmediği 
iskele ve limanlar arasında ve işlettiği iskele ve li
manlarla işletmediği iskele ve limanlar arasında;> 

makinalı ve makinasız deniz vasıtalarile her nevi 
nakliyat icrasına şamil değildir. 

MADDE 2 -— Hükümet, birinci maddede mahi
yet ve hududu tesbit olunan posta seferleri hizme
tini görecek olan umum müdürlüğün teşkilât ka
nun lâyihasını 1933 senesi gayesine kadar Büyük 
Millet Meclisine arzeder. Ancak bu teşkilât kanu
nunun meriyete gireceği tarihe kadar yukarıda be
yan edilen posta seferleri hizmeti İktisat vekâleti
nin vereceği veçıhe dahilinde Seyrisefain umum 
müdürlüğü tarafından görülür. 

MADDE 3 — Türkiye limanları arasında posta 
seferleri yapmak işinin Devlet idaresine alınması 
dolayısile şimdiye kadar bu işte çalışmakta olan 
hususî vapur sahiplerinin vapurları aşağıda yazdı 
şerait dahilinde Hükümet tarafından satın alınır: 

A) Satın alınacak gemiler evvelemirde yolcu ve 
yük taşımaya ve muntazam posta seferleri yapmı-
ya elverişli evsafta bulunup bulunmadıkları nok-
tai nazarından bu hususta mevcut usul ve teamülü
ne tevfikan tasnif olunur. 

B) Tasnif neticesinde yolcu ve yük taşımaya 
ve muntazam posta sferlerine elverişli olarak ayrı
lanların seyrüsefer kabiliyetleri derecesi tayin edil
mek üzere muayeneleri yapılır. Muayene netice
sinde vapurların vaziyeti umumiyesi mevcut envan
terlerde beraber tesbit olunur. 

C) A ve B fıkraları mucibince seyrüsefere sa-
lih olduğu tesbit edilen gemilerin Hükümetçe mu
bayaasında esas tutulmak üzere D fıkrasında ya
zılı heyet tarafından hali hazır kıymetleri takdir 
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tın almak hakkı olacaktır. 

Şirketin sermayesi Heyeti umumiye kararile 
ve Hükümetin müsaadesile nısıf ııisbetinde tezyit 
olunabilir. 

MADDE 4 — Şirketin müessisleri bir taraftan 
Hazine diğer taraftan bu kanun mucibince şirke
te hissedar olarak girecek hususî donatanlardır. 
Bunlardan hisselerini satmak istiyenler mezkûr his
seleri evvel emirde Hazineye teklif edeceklerdir. 

MADDE 4 — Hükümet geçen üç maddede ma
hiyet ve hududu tesbit olunan posta seferleri hiz
meti görecek olan umum müdürlüğün teşkilât kanu
nu lâyihasını: 1933 senesi gayesine kadar Meclise 
arzeder. Ancak bu lâyihanın Meclisçe kabulü ile 
meriyete girmesine kadar yukarıda beyan edilen 
posta seferleri hizmeti Seyrisefain umum müdür
lüğü tarafından görülür. 
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olunur. J 

D) Mubayaa edilecek vapurların hali hazır 
kıymetleri îstanbuldaki İngiliz Loidi mühendisinin 
iştirakile ikisi iktisat vekâleti, ikisi hususî vapur 
sahipleri tarafından müntehap beş kişilik bir^ ehli; 
vukuf marifetile takdir olunur. Aneak işbu mu-j 
kadder kıymetlere itiraz edenler istanbul birinci 
ticaret mahkemesi reisinin hakemliğine müracaat. 
edilebilir.* I 

Hakemin vereceği kararlar katidir, işbu kara
rı kabul etmiyenler vapurlarını harice satabilirler. 

E) C ve D fıkralarına göre kıymetleri takdir 
olunan gemilerin hali hazırdaki sahipleri tarafından 

^satın alındıkları tarihlerdeki mubayaa bedellerini 
( mubayaa akabinde yapılmış tamirat ve tadilâtı 
esasiye de dahil ) gösteren resmî ve musaddak ve
saik Hükümetçe tetkik edilerek bu bedeller ayrıca 
tayin ve tesbit olunur. I 

Bu suretle tayin olunan mubayaa bedellerin
den, mubayaa tarihinden itibaren geçen her sene 
için % 5 amorti tenzil olunur. Tenzilden sonra | 
elde edilecek bakiye ile takdir edilip katiyet kes-
betmiş olan hali hazır kıymeti yekûnunun yarısı 
her geminin Hükümet tarafından satın alınma ' 
bedeli olarak sahibine tediye olunur. | 

Ancak bu yekûnun yarısı ne olursa olsun ge- j 
mi sahibine tediye olunacak miktar yukarıda ya- | 
zili şerait dahilinde takdir olunacak hali hazır kıy- ' 
metinden dun olamaz. * I 

F) Yukarıki fıkralarda şeraiti yazılı olan tasnif, 
muayene, takdiri kıymet ve Hükümetçe satın a-
lınma muamelelerinde, takdiri kıymet itirarazla-
rından mütevellit hakem ücreti hariç olmalı üzere, 
yapılacak bilcümle masarif ile harç ve resimler sey-
risefain idaresine ait olup bu idarenin 1932 malî' 
senesi bütçesinin ikinci faslının 7 nci maddesinden 
verilir. . 

MADDE 4 — Gemi sahipleri işbu kanunun me
riyete girdiği tarihten itibaren iki ay zarfında' 
gemilerini satıp satmıyacaklarını bir beyanname j 
ile Hükümete bildirmeğe mecburdurlar. Verecek-' 
leri beyannameye gemilerinin kendileri tarafın-, 
dan mubayaasına ait mubayaa bedelini gösteren 
resmî evrakın noterlikçe musaddak suretlerini 
raptedeceklerdir. j 

Beyannamenin itası tarihinden itibaren azamî i 
bir ay zarfında Hükümetçe, her türlü muamele te- i 
kemmül ettirilerek mubayaa ve tesellüm şeraiti 
ihaar edilir. i 
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MADDE f> — Şirket meclisi idare azasının aza
mî olarak nısfı hisse senetleri ellerinde kaldığı 
zamana münhasır bulunmak üzere Heyeti umumiye-
ee hususî donatanlar arasından intihap olunur. 
Meclisi idare reisi Hazine mümessilleri meyanm-
dan Hükümetçe tayin edilir. 

MADDE 5 — Türkiye limanları arasında pos
ta seferleri yapmak işinin Devletleştirilmesi dola-
yısile şimdiye kadar bu işi yapmakta olan hususî 
vapur sahiplerinin vapurları aşağıda yazılı şerait 
dahilinde Hükümet tarafından satın alınır. 

A) Satın alınacak gemiler evvelemirde yolcu 
ve yük taşımak ve muntazam posta seferleri yap
mağa elverişli evsafta bulunmak noktasından tas
nif olunur. 

B) Tasnif neticesinde postacılığa elverişli ola
rak ayrılanların seyrüsefer kabiliyetleri derecesi 
tayin edilmek üzere muayeneye tâbi tutulur. Mu
ayene neticesinde vapurun vaziyeti umumiyesi 
mevcut envanterlerde beraber tesbit olunur. 

C) (A) ve (B) fıkraları mucibince postacılığa 
elverişli ve seyrüsefere salih olduğu tesbit edilen 
gemilerin Hükümetçe mubayaasında esas tutul
mak üzere (E) fıkrasında yazılı heyet tarafından 
hali hazır kıymetleri takdir olunur. 

E) Mubayaa edilecek vapurların hali hazır be
delleri îstanbuldaki İngiliz Loidi mühendisinin iş-
tirakile ikisi İktisat vekâleti, ikisi hususî vapur sa
hipleri tarafından müntahap beş kişilik bir ehli
vukuf tarafından takdir olunur. Ancak işbu mu
kadder kıymetlere itiraz edenler İstanbul birin
ci ticaret mahkemesi reisinin hakemliğine müraca
at edebilirler. 

Hakemin vereceği kararlar katidir. îşbu kararı 
kabul etmiyenler vapurlarını harice satabilirler. 

D) C ve E fıkralarına göre kıymetleri takdir 
olunan gemilerin mubayaa bedellerini gösteren res
mî ve musaddak vesaik Hükümetçe tetkik edilerek 
ayrıca mubayaa bedelleri tayin ve tesbit olunur. 

Bu suretle tayin olunan ilk mubayaa bedelinden 
mubayaadan itibaren geçen her sene için % 5 amor
ti tenzil olunur. Tenzilden sonra elde edilecek 
bakiye ile takdir edilmiş olan halihazır kıymeti 
yekûnunun yarısı geminin Hükümet tarafından 
satın alma bedeli olarak gemi sahibine tediye olu
nur. 

Herhalde işbu miktar takdir edilmiş olan ha
lihazır kıymetten dûn olamaz. 
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Bu müddet, zaruret halinde, İcra Vekilleri 

Heyeti kararile temdit edilebilir. 
Birinci fıkrada yazılı iki ay zarfında beyanna

mesini vermemiş olanların gemileri satın alınmı-
yacağı gibi muahharen vaki olacak müracaatlar 
dahi kabul olunmaz. 

MADDE 5 — Bu kanunun üçüncü ve dördün
cü maddelerinde yazılı muameleleri tekemmül et
tirilip mubayaa ve tesellüme amade bulunduru
lan gemilerin bedelleri nakten tediye olunur. Bu 
bedeli kabulden istinkâf edenlerin gemilerine vazi
yet edilerek bedel alâkadarlar namına bir bankaya 
tevdi olunur. 

Bedellerinin nakten tediyesine kadar gemilerin 
seyrüsefaine devamı caizdir. 



- 1 2 — 
MADDE 6 — Şirkete aynî sermaye olarak gi

recek posta vax>urları evvel emirde « muayene ve 
mesahai sefaiıı » hakkındaki mevzuata göre muaye
ne ve tasnif olunur. 

MADDE 7 — Şirkete aynî sermaye olarak ko
nacak vapurların bedeli Istanbuldaki İngiliz 
loidi mühendisinin iştirakile ikisi İktisat vekâleti, 
ikisi hususî donatanlar tarafından müntehap beş 
kişilik bir ehli vukuf tarafından takdir olunur. 

Bu heyetçe takdir edilecek kıymeti kabul etmiyen 
donatanlar gemilerini birinci madde mucibince in
hisar altına alınmış işlerden maadasında kullan
makta veya memleket dahil ve haricindeki diğer 
taliplerine satmakta serbesttir. 

MADDE 8 — Şirketin seyrüsefer programlarile 
her nevi nakliye ücretlerinin azami miktarlarının 
tesbitine ait esasları Hükümet tayin eder. İşbu 
kanunun neşri tarihine kadar seyrisefain idaresi 
tarafından yapılmakta olan haricî seferler idame 
edilir. 

MADDE 9 — Bilcümle umumî masraflarla 
amortismanların tefriki suretile tahakkuk ettirile
cek safi temettüün şekli tevzii esas mukavelename 
ile tesbit edilir. Ancak bu esas mukavelename mu
cibince ayrılması icap eden ihtiyat akçesile ilk 
temettü hissesinin safi temettüden tenzilinden son
ra kalan bakiyenin % 10 nu sermayeleri nisbetinde 
müessislere verilir. 

MADDE 6 — Gemi sahipleri işbu kanunun 
meriyete, girdiği tarihten itibaren iki ay zarfında 
gemilerini satıp satmayacaklarını Hükümete bir 
beyanname ile bildirmeğe mecburdurlar. Verecek
leri beyannameye ilk mubayaa bedelini gösteren 
resmî evrakın noterlikçe musaddak suretlerini rapte
deceklerdir. 

Beyannamenin itası tarihinden itibaren azamî 
bir ay zarfında Hükümetçe muamelesi tekemmül 
ettirilerek mubayaa ve tesellüme hazır bulundurul
ması meşruttur. 

Birinci fıkrada yazılı iki ay zarfında beyanna
mesini vermemiş olanların gemileri satın alınmıya-
cağı gibi muahharan vaki olacak müracatlar dahi 
kabul olunmaz. 

MADDE 7 — 6 ncı maddede muamelesi tekem
mül ettirilip mubayaa ve tesellüme hazır bulundu
rulan gemilerin bedelleri verilir, seferlerine müsa
ade edilmez. 

MADDE 8 — Seyrisefain idaresinin posta va
purculuğuna tahsis ettiği gemilerle yukarıdaki ah
kâm dairesinde Hükümetçe mubayaa olunan ge
milerin takdir olunacak hali hazır kıymetleri hisse 
senetlerile temsil olunur. İcra Vekilleri Heyeti ka-
rarile işbu hisse senetleri mülhak bütçeli idareler 
tarafından mubayaa olunur. 



MADDE 6 — Halen Seyrisefain idaresinin e-
linde mevcut bulunan bilcümle deniz ves?j itile bı 
kanun mucibince satın alınacak gemilerin üçünci 
maddenin (E) fıkrası mucibince hesap olunacak 
vasati kıymetleri hisse senetlerile temsil olunur. 

işbu hisse senetlerinin, mülhak bütçeli idare 
lerin ihtiyat akçelerinden ve bu idareler namın,' 
mubayaasına îcra Vekilleri Heyeti mezundur. 

MADE 7.— Mubayaası takarrür eden gemi 
sahiplerinin bu gemilere ait ve aşağıda yazılı men-
şelerdeıı: 

1) Satın alınacak gemilerdeki müstahdemin
den, 

2) Satın alınacak gemilerin işletme ve tamirine 
ait her nevi mevat ve malzemesinden, 

3) Gemi sahiplerinin idarehanelerile müstakil 
ve münhasır acentahanelerinin satın alma mua
melesi tarihinden sonraki kira bedellerinden, 

Mütevellit vecaibi biri Seyrisefain idaresi ve di
ğeri alâkadarlar tarafından müıitahap iki kişilik 
bir heyet tarafından tetkik ve tefrik olunur. İhti
lâf zuhurunda İktisat vekilinin hakemliğine mü
racaat olunur. Vekilin vereceği karar katidir. 
Bu suretle Seyrisefain idaresine intikali takarrür 
edecek veeaip idare bütçesinin mümasili hizmetle
rin ait oldukları fasıllarından ifa olunur. 
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MADDE 10 — Müessisler işbu kanunun neşri 

tarihinden itibaren dört ay zarfında şirket esas 
mukavelenamesini bittanzim İktisat vekâletine ita 
ile mükelleftirler, işbu müddet bir defaya mahsus 
olarak Hükümetçe temdit olunabilir. 

MADDE 11 — Maliye ve iktisat vekâletleri 
işbu şirketin muamelât ve hesabatını tetkik ve mu
rakabe etmek üzere şirket nezdinde birer komiser 
bulundurmağa salâhiyettardırlar. 

Komiserlerin tahsisatı mezkûr vekaletlerce ta
yin ve şirketçe Hazineye tesviye olunur. 

MADDE 12 — Seyrisefain idaresi tarafından 
(Türk posta vaporeuluğu anonim şirketi)ne devro-
lunacak vapurlarla mdbani Hazinenin şirketteki 
hissesini teşkil eder. Bunlarla Hazinenin gerek 
üçüncü ve gerek dördüncü maddeler mucibince veya 
şirket sermayesinin tezyidi takdirinde alacağı 
hisselere şirket hasılatı safiyesinden isabet edecek 
miktar Seyrisefain idaresinin borçlarının tesviyesi
ne tahsis olunur. 

MADDE 13 -— Bu kanun neşri tarihinden mu- MADDE 9 — işbu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. teberdir. 

MADDE 14 — Bu kanunun hükümlerini icra- MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
ya Maliye ve İktisat vekilleri memurdur. Maliye ve İktisat vekilleri memurdur. 

18 - V - 1932 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
ismet Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V. Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik Esat Hilmi 

Ik. V. S. İ. M. V. G. I. V. Zr. V. 
M. Şeref Dr. Refik Ali Rana Muhlis 
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MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihini]en 61 
gün sonra muteberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerim icraya 
tcra Vekilleri Heyeti memudur. 





Sıra No 272 
Türk gemi kurtarma anonim şirketi teşkili hakkında 1/376 
numaralı kanun lâyihası ve İktisat ve Bütçe encümenleri 

mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 22-V- 1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı 6/1351 

B. M. M. Yüksek Reis l iğ ine 

Türk Gemi Kurtarma Anonim Şirketi teşkili hakkında İktisat Vekâletince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetinin I8-V-932 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesih birlikte gönderilmiştir. 

Muktazasının ifasına müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 
hmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Deniz kazalarının kesretle vukubulduğu mahaller bir çok seyrüsefer hatlarının toplandığı nok
talardır, Çanakkale ve Karadeniz boğazı da bu nevi hatların tekasüf ettiği ve üzerinde en çok 
gemi harekâtı olan dar sahalar olmak itibarile buralarda dahi vakit vakit deniz kazaları hadis olur. 
Bu münasebetle evveldenberi müteaddit tahlisiye gemileri boğazlarda kazalara intizaren beklerler. 

Millî bayrağa münhasır olması lâzımgelen denizciliğin bu nâzik fakat feyizdar şubesi evvelce ge
rek kabotaj kanununun ademi mevcudiyetinden ve gerekse çok sermayeye muhtaç ve ihtisasa bağli 
bir iş olmasmdan ingiliz ve şimal memleketlerine mensup tahlisiye gemileri tarafından ifa olunur
du. Hatta kabotaj kanununun meriyet mevkiine konmasından sonra dahi ecnebi tahlisiye gemile
rinin Türk sularında çalışmalarına muvakkaten müsaade edilmiştir. 

Sahil ve denizlerimizde tahlisiyecilik iki şekil arzetmektedir. Biri sırf Türk sularma sefer ya
pan yerli ve ecnebi sefainle diğeri de Türkiyeye sefer yapmadığı halde Karadeniz ve Tuna liman
ları için boğazlardan transit geçen gemilerden kazazede olanların imdatlarına koşmaktır. 

Filvaki kabotaj kanununun neşrinden bir müddet sonra tahlisiyecilik tamamen millileştirilmiştir. 
Ancak bu işin hususî şirket veya müteşebbislerin ellerinde bulunması sularımızda emniyet ve se
lâmetle seyrüsefer olunabilmesi gibi memleket için çok mühim olan bir husustaki itimadı arzu 
olunduğu derecede sağlamlıyamamıştır. 

Halbuki ahvali havaiye dolayısile ekser deniz kazalarına sahne olan boğazlar civarında; sahil
lerimizin her hangi bir noktasında kazaya uğnyan gemileri tahlis edecek kudrette tahlisiye gemileri
mizin mevcudiyeti sularımızın beynelmilel ticaret ve seyrüsefer için emniyetli sahalar olduğunu is-
bat edeceği gibi ücretlerinin hakikî haddinden fazla olmaması da bu emniyeti takviye edecektir. 

Binaenaleyh vukua gelmesi muhtemel kazalara karşı tam kudrette bir teşkilât ve vesaite malik 
bulunmak ümniyesile deniz taJılisiyeciliğinin hidematı da % 70 hissesi Hükümete ait ve Devletçe lü
zum görülen murakabe şartlarını haiz bir anonim şirkete hasrolunması düşünülmüş ve bu bapta mer
but kanun lâyihası tanzim olunmuştur. 

Kanunun birinci maddesi salifüzzikir esbap dolayısile teşkil kılınan anonim şirketin ismini ve bu-
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na verilecek inhisarın nevini ifade etmtektedir. 

İkinci maddesinde şirket sermayesinin ayrılacağı hisse senetleri miktar ve bedellerini ve sermayei 
asliye miktarını ve bu sermayeye Hazine ve müteşebbislerin nisbeti iştirakiyelerini ve şirketin ilk ser
mayesini teşkil edecek vesaitin cinsini tesbite medar olmak üzere vazolunmuştur. 

Üçüncü maddede Hazinenin işbu şirketteki hissesinin nerelerden ibaret olduğunu beyan etmek
tedir. 

Dördüncü madde şirket müesseselerini zikretmektedir. 
Beşinci ve altıncı maddeler şirkete aynî sermaye olacak gemilerin muayene ve takdiri kıymet şe

raitini ihtiva eylemektedir. 
Yedinci madde safi temettüün suret ve miktarı tevziini göstermektedir. 
Sekizinci madde işbu inhisarın şümulü dahilinde addedilip mukaddema liman işleri inhisarı şir

ketlerine mukaveleleri mucibince verilmiş olan liman tahlisiyeciliği imtiyazının ilgasını mübeyyindir. 
Dokuzuncu madde ücretlerin sureti tayinini ve onuncu madde şirket mukavelesinin hangi müddette-

tanzimi mecburî bulunduğunu irae etmektedir. 
On birinci madde şirketin İktisat vekâletince murakabe edilmesini âmir olup diğer maddelerde 

vazı mutat olan nihaî hükümleri ihtiva etmektedir. 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 21 - VI - 1932 

Karar No. 41 
Esas No. 1/376 

Yüksek Reisliğe 

Türk gemi kurtarma anonim şirketi teşkili hakkında İktisat vekâletince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetinin 18 - V - 1932 tarihli içtimamda Meclisi Âliye arzı takarrür edip encümeni
mize havale buyuruları kanun lâyihası ve esbabı mııcibesi İktisat vekili Mustafa Şeref Beyefen
dinin hıızurile tetkik ve müzakere edildi. 

Memleketimizde gerek vaziyeti tabiiyesi ve gerekse Seyrisefain en ziyade vaki olması dolayısile 
Çanakkale ve Karadeniz boğazı mmtakalarınm daha ziyade deniz kazalarına sahne olduğu ve 
bunun içinde kabotaj kanununun meriyetinden evvel ve sonra dahi son zamanlara kadar bura
larda muhtelif milletlerin bayrağını taşıyan tahlisiye gemilerinin vakalara intizar eyledikleri cüm
lemizin malûmudur. 

Kanunu mezkûrun maddei mahsusasına tevfikan evvelki seneye kadar kendilerine müsaade edil
miş olan ecnebi bayrağını hamil tahlisiye gemilerinden bu müsaade kaldırılınca millî gemilerimizin 
veya limanlarımıza uğnyan veya transit suretile geçen ecnebi gemilerinin seyrüseferlerinin se
lâmetinin emniyet altına alınması hem servet ve hem hayata taallûk eden bu mühim hizmetle 
Hükümetin alâkadar olması, ve beynelmilel bahrî ticaret âleminde büyük ehemmiyeti obm tahli-
siyeciliğin hususî müteşebbisler elinde bırakılmıyarak Hükümetin de iştirak eyliyeceği bir ano
nim şirkete tahsisi, hem muamelâtın murakabesini temin ve hem de muhtemel kazalara karşı da
ha ziyade eihazlanmak imkânını bahşeyliyeceğinden bu işi teminen Meclisi Âliye arz ve encü
menimize havale buyurulan bu kanun lâyihası esas itibarile encüınenimizce muvafık görülmüş 
ve yalnız aşağıda yazılı sebepler dolayısile bazı maddelerinde tadilât yapılmıştır. Lâyihanın bi
rinci maddesindeki İstanbul ve Çanakkale boğazları mıntakaları cümlesinin şümul derecesinin 
neden ibaret olacağı ve şayet mıntaka tabiri bu lâyihada tahdit ve tesbit edilmediği tak
dirde ileride her hangi bir kaza mahallinin inhisar mıntakası dahilinde olup olmadığı hakkında 
ihtilâfa sebebiyet verilebileceğine dair olan mütaleaya cevaben vekil Beyefendinin mıntakanın ni
zamnamede temdit ve tasrih edileceğini beyan eylemesi üzerine birinci maddenin aynen ip-
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kası takarrür etmiştir. İkinci maddedt-ki değişiklik teşekkül edecek olan bu şirkete haİkın 
dahi iştirakini mümkün kılabilmek için % 70 olarak tesbit ve tahdit edilmiş olan Devlet 
hissesinin hisselerin ekseriyeti şeklinde tndilinden ibarettir. Gremi kurtarma işinde elyevm 
kullanılmıyan ve mevcut olan veya kanunun neşri sıralarında bu neviden olmak üzere tedarik 
edilebilecek gemiler ile müesses olarak iştirak hakkının talep olunmamasını temin için dör
düncü maddeye bir fıkra konması muvafık görülmüş ve bu madde ona göre değiştirilmiştir. 

Bu şirketin faaliyeti neticesi olarak elde edilecek olan temettüden amortisman ve ihtiyüt akçesi 
ve ilk temettü ile, memurin mükâfatı ayrıldıktan sonra baki kalan miktarın nısfının inhisar hakkı 
olarak Hazineye verilmesi ve ondan artacak olan kısmın Devlet dahi da'hil olduğu halde umum his
sedarlar tarafından taksim edilmesi muvafık görülerek yedinci maddenin hükmü ona göre tadil kı
lınmıştır. 

Lâyihanın vazetmek istediği inhisar hakkı yalnız boğazlara münhasır olduğundan alelitlâî: liman
lardan bahseden sekizinci maddenin o veçhile tadili lüzumlu görülmüştür. 

Şirketin esas mukavelenamesini tanzim ve Hükümete tevdi müddetinin lüzumunda temdidine 
dair hükmü ihtiva eyliyen onuncu maddede ise ufak bir kelime tashihi yapılmış ve diğer maddeler 
aynen kabul edilmiştir. 

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

îk. E. Reisi M. M. Kâ. Aza Aza Aza Aza Aza 
M. Rahmi Ali Rıza Bolu Aksaray Maraş İstanbul Bursa 

Şükrü Yaşar Nuri A. Haindi Dr. R. Ferit 

Aza Aza 
Trabzon Samsun 

Danış Emin 

Bütçe encümeni mazbatası 

7 - VII -1932 

Yüksek Reisliğe 

Türk gemi kurtarma anonim şirketi teşkiline dair olup Başvekâletin 22 mayıs 1932 tarih ve 
6/1351 numaralı tezkeresile Yüksek Meclise takdim edilen kanun lâyihası İktisat encümeninin maz-
batasile birlikte encümenimize tevdi kılınmakla İktisat vekili Beyin huzurile tetkik ve mütalea 
olundu: 

Bu hususta Vekil Beyden alınan izahat üzerine kanun lâyihası encümenimizce de esas itibarile 
muvafık görülmekle beraber Hazinenin şirketteki hissesinin Hükümetin teklifi veçhile yüzde yetmiş 
olarak muhafazası, İstanbul Liman şirketine ait inhisarın bu inhisar mevzuu haricinde bırakılması 
ve Maliye vekâletinin icabına göre şirkete bir malî murakip tayinine salâhiyettar bulunması esasla-

V. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
M. No. 193 
Esas No. 1/376 
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rr dairesinde İktisat encümenince hazırlanan lâyihanın 2, 8 ve 11 inci maddelerinde bazı tadilât ya
pılmıştır. Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Manisa Sivas 
M. Turgut A. ilmezi 

Reis 
Gümüşane 
/. Fehmi 

Reis V. 
Konya 

K. Hüsnü 

-
Aksaray Bursa 

A. Süreyya Dr. Galip 
Elâziz 

/ / . Taksiti 
Erzurum 

Aziz 

Lâyihada yeni bir inhisar tesisi mevzubahstir. Bu 
noktai nazardan meselenin nezaketi bulunmakla 
beraber haddi zatinde esaslı bir tetkika tâbi tutul
ması zarureti de. vardır. İşin müstacel mahiyette 
bulunduğuna dair Hükümet tarafından mukni es
babı mucibede serdedilmemiştir. Bu itibarla her 
cepheden daha etraflı bir tetkika tâbi tutulmak 
üzere bu lâyiha müzakeresinin teşrinisani içtimaına 

tehiri muvafık olacağı kanaatindeyiz 
Konya Tokat İsparta Kayseri 

K. Zaim Süreyya Mükerrem A. Hilmi 

HÜKÜMETIN TEKLIF! 

/ Türk gemi kurtarma anonim şirketi 1 teşkili 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — istanbul ve Çanakkale boğazlan 
mmtakalarında vukubulacak gemi kurtarma işle
rini in'hisr altına almağa ve bu inhisarı işletmek 
ve bilhassa Türk kara sularında ve icabında açık 
denizlerle ecnebi sularında kazazede gemileri ve 
hamulelerini ve yolcu ve mürettebatını kurtarmak. 
bunlara yardım etmek ve çekmek gibi işleri yap
mak üzere [Türk gemi kurtarma anonim şirketi] 
namında bir şirket teşkiline Hükümet mezundur. 

MADDE 2 — Şirketin esas sermayesi beheri 50 
türk lirası kıymeti itibariydi 10 000 nama muhar
rer hisseye münkasem 500 000 türk lirasından iba
rettir. Gerek Türkiye Seyrisefain idaresinin Türk 
gemi kurtarma limitet şirketindeki yüzde kırk beş 
hissesile yine mezkûr idarenin malı olan Alemdar 
vapurunun bedeli ve gerek Türk gemi kurtarma 
limitet şirketinin diğer şeriklerinin hissel erile husu
sî eşhasa ait taıhlisiye vapurlarının işbu kanunun 
altıncı maddesi mucibince takdir olunacak kıymet
leri şirketin ilk sermayesini teşkil edip bu kıymet
lere mukabil eshabına çıkarılacak 500 000 türk li
ralık hisse senetlterinden hisse senedatı verilir. 

Mütebaki hisse senetleri evvelemirde Hazinenin 
şirketteki hissesini yüzde yetmişe iblâğ etmek üze
re Hükümet tarafından taahhüt olunur. Müteba-

İKTISAT ENCÜMENİNİN TADÎLÎ 

(Türk gemi kurtarma anonim şirketi ) 
teşkili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — İstanbul ve Çanakkale boğazları 
mmtakalarında vukubulacak gemi kurtarma işle
rini inhisar altına almağa ve bu inhisarı işletmek 
ve bilhassa Türk kara sularında ve icabında açık 
denizlerle ecnebi sularında kazazede gemileri ve 
hamulelerini ve yolcu ve .mürettebatını kurtarmak, 
bunlara yardım etmek ve çekmek gibi işleri yap
mak üzere (Türk gemi kurtarma anonim şirketi) 
namında bir şirket teşkiline Hükümet mezundur. 

MADDE 2 — Şirketin esas sermayesi beheri 
50 türk lirası kıymeti itibariydi 10 000 nama mu
harrer hisseye münkasem 500 000 türk lirasın
dan ibarettir. Gerek Türkiye Seyrisefain idare
sinin Türk gemi kurtarma limitet şirketindeki 
yüzde kırk beş hissesile yine mezkûr idarenin ma
lı olan Alemdar vapurunun bedeli ve gerek Türk 
gemi kurtarma limtet şirketinin diğer şirketleri
nin hisselerile hususî eşhasa ait tahlisiye vapur
larının işbu kanunun altıncı maddesi mucibince 
takdir olunacak kıymetleri şirketin ilk sermaye
sini teşkil edip bu kıymetlere mukabil eshabına çı
karılacak 500 000 türk liralık hisse senetlerinden 
hisse senedatı verilir. 

Mütebaki hisse senetleri evvelemirde Hazine
nin şirketteki hissesini ekseriyeti temin edecek 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — İktisat encümeninin teklifi kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi kabul edil
miştir. 
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kişi diğer hissedarlara ve bunlarca mubayaa edil
mediği takdirde hariçte taliplerine satılır. 

Yukarıki fıkra mucibince Hükümetçe taahhüt 
olunacak hisse senetleri miktarı Hazine hissesini 
yüzde yetmişe iblâğa kifayet eylemediği surette 
diğer müessis hissedarlar Hazine hissesini yüzde 
yetmişe iblâğa kifayet edecek miktarı Hazineye 
satmağa meöburdurlar. 

Heyeti umumiye kararı ve Hükümetin müsaa-
desile şirket sermayesi nısıf nisbetinde tezyit olu-
nabilr. 

MADDE 3 — Türkiye Seyrisefain idaresinin 
teşekkül edecek şirkete devredeceği Türk gemi 
kurtarma limitet şirketindeki hissesile Alemdar 
vapuru Hazinenin işbu şirketteki ilk hissesini teş
kil eder. 

MADDE 4 — Şirketin müessisleri bir taraftan 
Hazine diğer taraftan bu kanun mucibince şirkete 
hissedar olarak girecek tahlisiyecilerdir. Bunlar
dan ikinci madde mucibince sahip olacakları 
hisselerini satmak istiyenler satılacak hisselerini 
evvelâ Hazineye teklif edeceklerdir. 

MA3DDE 5 —• Şirkete aynî sermaye olarak gi
recek tahlisiye vapurları tahlisiye hizmeti noktai 
nazarından beynelmilel usullere göre tasnife tâbi 
tutulacaktır. 

MADDE 6 — Şirkete aynî sermaye olarak ko
nacak tahlisiye vaporlannın alât ve edevatı tah
lisiyelerinin karada ve denizde mevcut demirbaş 
eşyalarının bedelleri Istanbuldaki İngiliz Loidi 
mühendisinin iştirakile ikisi İktisat vekâleti, ikisi 
eshabı sefain tarafından müntahap beş kişilik bir 
ehli vukuf heyetince takdir olunur. Bu heyetin 
takdir ettiği kıymeti kabul etmiyen vapur sahip
leri vapurlarını başka işlerde kullanmakta veya 
memleket dahil ve haricinde taliplerine satmakta 
serbesttirler. 

MADDE 7 — Bilcümle umumî masraflarla 
yüzde on amortismanı çıkarıldıktan sonra tahak
kuk edecek safi temettüden evvelâ Hazine de da
hil olduğu halde bilûmum hissedarlara yüzde do
kuz ilk temettü, şirket memurin ve müstahdemi-
nine birer maaş nisbetinde ikramiye verildik
ten sonra kalan safi temettüün yüzde onu keza 
Hazine de dahil olduğu halde umum hissedarlara 
verilir, mütebakisi münhasıran Hazineye ait olur. 

bir hadde iblâğ etmek üzere Hükümet tarafından 
taahhüt olunur. Mütebakisi diğer hissedarlara 
ve bunlarca mübaya edilmediği takdirde hariçte 
taliplerine satılır. 

Heyeti umumiye kararı ve Hükümetin müsaa-
desile şirket sermayesi nısıf nisbetinde tezyit olu
nabilir. 

MADDE 3 — Türkiye Seyrisefain idaresinin 
teşekkül edecek şirkete devredeceği Türk gemi-
kurtarma limitet şirketindeki hissesile alemdar 
vapuru Hazinenin işbu şirketteki ilk hissesini teş
kil eder. 

MADDE 4 •— Şirketin müessisleri bir taraftan 
Hazine diğer taraftan bu kanun mucibince şirke
te hissedar olarak girecek olan ve elyevm faali
yette bulunan tahlisiyecilerdir. Bunlardan ikinci 
madde mucibince sahip olacakları hisselerini sat
mak istiyenler satılacak hisselerini evvelâ Hazine
ye teklif edeceklerdir. 

MADDE 5 — Şirkete aynî sermaye olarak gi
recek tahlisiye vapurları tahlisiye hizmeti noktai 
nazarından beynelmilel usullere göre tasnife tâbi 
tutulacaktır. 

MADDE 6 — Şirkete aynî sermaye olarak kona
cak tahlisiye vapurlarının alât ve edevatı tahli
siyelerinin karada ve denizde mevcut demirbaş 
eşyalarının bedelleri Istanbuldaki İngiliz loidi 
mühendisinin iştirakile ikisi İktisat vekâleti, 
ikisi esbabı sefain tarafından müntehap beş kişilik 
bir ehli vukuf heyetince takdir olunur. Bu heye
tin takdir ettiği kıymeti kabul etmiyen vapur sa
hipleri vapurlarını başka işlerde kullanmakta veya 
memleket dahil ve haricinde taliplerine satmakta 
serbesttirler. 

MADDE 7 — Bilcümle umumî masraflarla 
sermaye için yüzde on amortisman payı ve yüzde 
on ihtiyat akçesi çıktıktan sonra tahakkuk edecek 
safi temettüden evvelâ Hazine de dahil olduğu 
'halde bilûmum hissedarlara yüzde dokuz ilk temettü 
şirket memurin ve müstahdeminine birer maaş nis
betinde ikramiye verildikten sonra bakiyenin yarı
sı inhisar hakkı olarak Hazineye verilir. Mütebakisi 
keza Hazine de dahil olduğu halde umura hissedar 
arasında taksim olunur. 
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MADDE 3 — İktisat encümeninin, teklifi kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — İktisat encümeninin teklifi kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — İktisat encümeninin teklifi kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — İktisat encümeninin teklifi kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7 — İktisat encümeninin teklifi kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 8 — Elyevm liman işleri inhisarı şir

ketlerinde bulunan liman hudutları dahilindeki 
tahlisiyecilik inhisarları ilga edilmiştir. 

MADDE 9 — Taıhlisiye ücretleri bidayeti mu
kavelede takarrür ettirilmediği hallerde beynelmi
lel kabul edilmiş usullere tevfikan açık mukavele 
ile ve hakeme müracaat suretile tayin olunur. 

MADDE 10 — Müessisler bu kanunun neşri ta
rihinden itibaren üç ay zarfında şirket esas muka
velenamesini tanzim ve iktisat vekâletine ita etme
ğe meöburdurlar. Bu müddet lüzumu halinde bir 
defaya mahsus olmak ve üç ayı geçmemek üzere 
Hükümetçe temdit olunur. 

MADDE 11 — İktisat vekâleti şirketin mua
melât ve hesaibatmı tetkik ve murakabe etmek üze
re şirket nezdinde daimî bir komiser bulundurma
ğa salâhiyettardır. Komiserlik tahsisatı İktisat ve
kâletince tayin ve şirketçe Hazineye tesviye olu
nur. 

MADDE 12 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 13 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye ve İktisat vekilleri memurdur. 

18 - V -1932 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Zekâi 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Rüştü M. Abdülhalik 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Esat Hilmi M. Şeref 
S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 

Dr. Refik Ali Rana MvJılis 

MADDE 8 — Birinci maddede inhisar mmta-
kası olarak gösterilen mahallerdeki limanlarda ge
mi kurtarmağa ait olarak verilmiş olan inhisarlar 
kaldırılmıştır. 

MADDE 9 — Tahlisiye ücretleri bidayeti mu
kavelede takarrür ettirilmediği hallerde beynelmi
lel kabul edilmiş usullere tevfikan açık mukavele 
ile ve hakeme müracaat suretile tayin olunur. 

MADDE 10 — Müessisler bu kanunun neşri 
tarihinden itibaren üç ay zarfında şirket esas 
mukavelenamesini tanzim ve İktisat vekâletine 
ita etmeğe mecburdurlar. Bu müddet lüzumu ha
linde bir defaya mahsus olmak ve üç ayı geçme
mek üzere Hükümetçe temdit olunabilir. 

MADDE 11 — İktisat vekâleti şirketin mua
melât ve hesabatını tetkik ve murakabe etmek ü-
zere şirket nezdinde daimî bir komiser bulundur
mağa salâhiyettardır. Komiserlik tahsisatı ikti
sat vekâletince tayin ve şirketçe Hazineye tes
viye olunur. 

MADDE 12 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 13 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
Maliye ve iktisat vekilleri memurdur. 
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MADDE 8 — İstanbul Liman işleri inhisarı | 

Türk anonim şirketine ait hukuk baki kalmak üzere 
birinci maddede inhisar mıntakası olarak.gösterilen 
mahallerdeki limanlarda gemıi kurtarmağa ait ola
rak verilmiş olan inhisarlar kaldırılmıştır. 

MADDE 9 — iktisat encümeninin teklifi kabul 
edilmiştir. 

MADDE 10 — iktisat encümeninin teklifi ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11 — İktisat vekâleti şirketin mua
melât ve hesabatını tetkik ve murakabe etmek üze
re şirket nezdinde daimî bir komiser ve Maliye ve-

* kâleti de icabına göre bir murakip bulundurmağa 
salahiyettardır. Komiser ve murakibin tahsisatı 
iktisat ve Maliye vekâletlerince tayin ve şirketçe 
Hazineye tesviye olunur. 

MADDE 12 — iktisat encümeninin teklifi ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13 — iktisat encümeninin teklifi ka
bul edilmiştir. 





Sıra No 274 
Yozgat mebusu Süleyman Sırrı Beyin, köy kanununun 13, 

b6 ve 44 üncü maddelerine bazı fıkralar ilâvesine dair 
2/26 namaralı kanun teklifi 

Umumî esbabı mucibe 

Teşkilâtı esasiye kanunumuza göre memleket dahilinde ilk tahsil meccani ve mecburîdir. îşte 
bu maksadı temine Cumhuriyeti idare henüz tahsil (7-16) çağına girmiş bulunan vatan yavru
larını okutmak için ilk mekteplere ehemmiyet vermekte ve köylere kadar mektepler açmakta oldu
ğundan bittabi mektebi açılmış muallimi mevcut köylerdeki çocuklara da okumak mecburiyeti 
terettüp etmektedir. Hal böyle iken maalesef bu mecburiyete lâyıkı veçhile riayet edilmemekte 
ve teşkilâtı esasiyenin bu baptaki hükmü mühmel bırakılmaktadır. Bu sebeple bu hükmü teyit 
ve gayeyi temin için bir takım ahkâmı müeyyede tesisi zaruridir, gerçi tedrisatı iptidaiye kanu
nu muvakkati bu hususta bazı ahkâmı muhtevi ise de zamanın icap ve ihtiyaçlarına cevap vere-
miyen Cumhuriyet prensiplerine taban tabana zıt ahkâmı muhtevi bulunan mezkûr kararname
nin muhtelif ve -müteaddit kanunlarla da ekseri ahkâmı tagayyür etmiş ve 1927 senesinde berayi 
tasdik Büyük Millet Meclisine arzolunduğu vakit muhteviyetı salifülârz şekilde görülen mezkûr 
kararname yerine yenisi getirilmek üzere Hükümete iade edilmiş olması da tatbikatında tered
düt ve iştibahı ımueip olmuştur. Gerçi yerine ye ıisi yapılıncıya kadar meriyeti derkâr bulunan 
bu kararnamede çocuklarını mektebe kaydettirmiyen veya göndermiyen veliler hakkında bir 
takım hükümler yok değildir. Fa"kat bunun tatbikatındaki külfet ve müşkülâttır ki o yoldaki 
hükümleri bu güne kadar mensi ve mühmel bir halde bırakmıştır. Meselâ kanunun 79, 80 ve 
müteakip bir takım maddelerine göre muallim hafta sonunda mektebe devam etmiyen çocukların 
isimlerini bir cetvele yazacak ve bunun altını köy muhtarına tasdik ettirerek kazadaki maa
rif encümenine gönderecektir, encümen dahi çocuk velilerini ceibederek kendilerine tenbihatta 
bulunacak ve bunun üzerine de çocuklarını mektebe göndermezlerse bir mazbata yapıp hakların
da ceza tayini için idare meclisine vereceklerdir. Kış günlerinde kazaya 15 - 20 saat mesafede 
yolsuz ve postasız köylerde bulunan bir muallim için kazaya defter göndermek ve her zaman 
mektebe devam etmiyen çocuk velileri hakkında şu muameleyi mütevaliyen takip ve tetkik etanek 
elbette mümkün olmadığı gibi ne kaza maarif encümenleri ve ne de idare meclisleri bu usulün 
tatbikına muvaffak olamamaktadır. Binaenaleyh mademki mektep köyde, muallim köyde, ço
cukta köydedir ve köylünün işini köylüye gördürmekte Cumhuriyetin esas gayelerinden biridir. 
O halde köy kanununun köylünün, muhtarın, ihtiyar meclisinin vazifelerine taallûk eden mad
delerine buna göre bazı fıkralar ilâve etmek ve hükümler koymak bu maksadı tamamen temine 
kâfidir. îşte olvakit teşkilâtı esasiye kanununun ilk tahsilin mecburî olduğunu emreden 
hükmü de ihmal değil bihakkın imal edilmiş olur. Binaenaleyh bu hususta tanzim edilen teklifi 
kanunî maddelerin esıbabı mucibesile birlikte huzuru riyasetpenahilerine takdim kılınmıştır. 
Müstacelen müzakere olunmak üzere Heyeti umumiyeye arzını rica ederim efendim. 

27 - XI I -1931 
Yozgat 
8. Sırrı 



Maddelerin esbabı mucibesi 
1 nci maddenin esbabı mucibesi : 
Köy kanunu mucibince köylünün göreceği işler iki türlüdür. Birisi ihtiyarî işler diğeri görül

mesi mecburî işlerdir. Mademki teşkilâtı esasiye kanunu tahsili iptidaî meccani ve mecburidir di
yor o halde mektebi ve muallimi mevcut bulunan bir köyde köylünün tahsil çağına girmiş bulunan 
( 7 - 16 ) çocuklarını mektebe kaydettirmeleri de hizmeti meebureleri sırasına girmiş olmakla ta
biidir. Binaenaleyh birinci madde bu maksada göre yazılmıştır. 

2 nci maddenin esbabı mucibesi : 
Birinci maddeye göre mektebe kaydolunan çocuklardan devam etmiyen bulunursa bunların isim

lerini yine köy kanununa göre köyde halkın mümessili ve Hükümetin memuru mevkiinde bulunan 
muhtara muallimin vermesini ve muhtarın, çocuklarını muayyen müddet zarfında mektebe gönder
meleri için çocuk velilerine tenbihat ve tebligat yapmaları ve keyfiyeti tekrar muallime bildir
meleri lâzım ve lâbüt olduğundan bu maksadı teminen ikinci madde yazılmıştır. 

3 üncü maddenin esbabı mucibesi : 
Birinci madde ile tahsil çağında bulunan çocukların mektebe kayitleri ve ikinci madde ile de 

mektebe devamları temin edilmiş oluyor. İşbu üçüncü madde ile de çocuklarını mektebe devam 
ettirmiyeıı velileri hakkında tayin olunacak cezanın tesbit ve alınacak ceza parasının nereye ne su
retle sarf olunacağı gösterilmiş bulunuyor. Binaenaleyh üçüncü madde dahi bu maksada binaen 
tedvin olunmuştur. 

YOZGAT MEBUSU SÜLEYMAN SIRRI BEYÎN KANUN TEKLİFİ 

Köy kanununun 13, 36, ve 44 üncü maddelerine bazı fıkralar ilâvesine dair kanun teklifi 
MADDE 1 — 1ı8 mart 1340 tariıh ve 442 numaralı köy kanununun 13 üncü maddesinin 15 

inci fıkrasına aşağıdaki fıkra ilâve olunmuştur: 
İlk tahsil ( 7 - 1 6 yaşında ) çağındaki çocuk velileri çocuklarını her sene ders başlamazdan en 

az bir hafta evvel mektebe kaydettirip ve çocuğun hastalığı, aile efradından birinin vefatı, ço
cuk velisinin çocuğun muavenetine muhtaç olacak derecede hastalığı, yolların kar ve sel gibi me-
vanii tabiiye ile geçilemez bir halde bulunması gibi ciddî mazeretler olmadıkça çocuğu üç 
günden ziyade mektepten alıkoymamak. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 36 nci maddesine 17, 18 inci fıkra olmak üzere aşağıdaki 
fıkralar ilâve olunmuştur: 

Fıkra 17 - Mektebe devam etmiyen çocuk velilerine çocuklarını nihayet kırk sekiz saat zarfın
da mektebe göndermek üzere muallim tarafından kendilerine verilecek ihtarnameyi çocuk velile
rine tebliğ ve altını tasdik ederek muallime göindermek. 

Fıkra 18 - Yapılan tebligata rağmen ihtarnamede tayin olunan müddetinde çocuklarını mek
tebe göndermiyen velileri hakkında ceza tayini için muallim tarafından verilecek eşhas isimle
rini ihtiyar meclisine koymak. 

MADDE 3 •— Mezkûr kanunun 44 üncü maddesine 6 nci fıkra olmak üzere aşağıdaki fıkra ilâve 
olunmuştur: 

Fıkra 6 - Çocuklarını mektebe göndermiyen çocuk velilerine 56 nci maddeye göre ceza pa
rası kesmek ve bu suretle alınacak parayı köyün sandığına koyarak muallimin göstereceği lüzu
ma göre mektebe devam eden kimsesiz ve fakir çocuklara urba yaptırmak kitap, kâğıt, kalem 
gibi ders malzemesi almak. 



Sıra No 278 
İdare Heyetinin, muhasebei umumiye kanununun 83 üncü 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair 2/47 numaralı kanun tek

lifi ve Bütçe encümeni mazbatası 
9-VII- 1932 

Yüksek Reisliğe 
Riyaseti Cumhur dairesinde yapılacak hizmetlere mukabil tediyesi icap eden masrafların 

elyevm cari kanunî hükümlere nazaran ita kılınmakta olan bin liralık avans mebaliğile temininde 
müşkülâta tesadüf edildiği anlaşıldığından bunun tezyidine müteallik atideki mevaddı kanuniye-
nin kabulüne müsaade buyurulmasını arz ve teklif eyleriz. 

İdare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri 
Necip Ali 

26 mayıs 1927 tarih ve 1050 numaralı muhasebei umumiye kanununun 83 üncü madde
sine bir fikra ilâvesine dair kanun lâyihası. 

Madde 1 — 26 mayıs 1927 tarih ve 1050 numaralı muhasebei umumiye kanununun 83 
üncü maddesinin (A) fıkrasına aşağıdaki hüküm ilâve edilmiştir: 

Ancak Riyaseti Cumhur bütçesinin masarifatı umumiye ve müstahdemler iaşesi faslından 
verilecek avansların Büyük Millet Meclisi Riyaset Divanının kararile altı bin liraya kadar çıka
rılması caizdir. 

Madde 2 — Bu kanun tarihi neşrinden muteberdir. 
Madde 3 — Bu kanunun hükmü Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 
M. N 196 9 - VII - 1932 

Esas No. 2\47 
Yüksek Reisliğe 

Riyaseti Cumhur dairesinde yapılacak hizmetlere mukabil tediyesi icap eden masrafların 
elyevm cari kanunî hükümlere nazaran ita kılınmakta olan bin lira avans mebaliğile temininde 
müşkülâta tesadüf edildiği anlaşıldığından bunun tezyidine müteallik olmak üzere idare âmir
lerinin muhasebei umumiye kanununun 83 üncü maddesine bir fıkra ilâvesine dair olan teklifi 
encümenimize havale buyurulrr.uş olduğundan mütalea ve tetkik olundu. 

Muhasebei umumiye kanununun 83 üncü maddesine böyle bir fıkra tezyilinde zaruret 
bulunduğu anlaşıldığından idare âmirlerinin teklifi aynen kabul olunmuş ve Umumî Heyetin 
tasvibine arzolunmnştur. 

Bütçê  En. R. M. M. 
Konya İsparta Konya Tokat Yozgat Erzurum 

ti. Fehmi K- Zaim M ilker rem /Ç. Hüsnü Süreyya M. Turgut S. Sırrı Aziz 




