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kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
Mazbatası. 11:27,1:39 
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BİRİNCİ CELSE 

Bedi müazekerat; saat : 2,15 

REİS — Ali Süruri Bey 

Kâtipler : Ragıp Bey (Zonguldak), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celse kuşat olmuştur. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacaktır : 

Doksanıncı içtima 

31 Mart 1341 Salı 

Birinci Celse 

Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinikat zap
tı sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı va
ride ait oldukları mahallere havale edildi. 

Divanı Harplerden sadir olan idam hükümlerinin 
sureti infazı hakkındaki lâyihai kanuniyenin müsta-
celen ve her şeye takdimen müzakeresi kabul olundu. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Hükümeti 
arasında münakit muhadenet muahedenamesine, İs
tanbul havagazı şirketine ait evrakın celp ve tetkiki
ne, Taşocakları Nizamnamesinin tadiline ve 28 Şu
bat 1340 tarihli Tedrisatı İptidaiye Kanununun tef
sir ve tadiline müteallik levayıh ve tekâlifi kanu

niye ile mazbataların müstaceliyetle müzakeresi ka
bul olundu. 

Badehu münhal bulunan Divanı Riyaset Kâtipliği 
için intihap icra edildi. 

Bilâhara harp ve isyan sahalarındaki İdarei örfiye 
mıntıkalarında müteşekkil Divanı harplerden sadir 
olan idam hükümlerinin sureti infazı hakkındaki ka
nun lâyihası müzakere edilerek maddeleri aynen ve 
Heyeti Umumiyesi tayini esami ile reye bilvaz ekse
riyetle kabul olundu. 

Divan kâtipliği için yapılan intihap neticesinde 
Giresun Mebusu Kâzım Beyin «110» rey ile ekseri
yetin ihraz eylediği tebliğ olunarak Çarşamba günü 
içtima edilmek üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında mütalâa 
yok Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 
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2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. — 26 Şubat 1340 tarih ve 423 numaralı (Be

lediye vergi ve resimleri Kanunu) na bir madde tez-
yili hakkında kanun lâyihası (11677) 

REtS — Dahiliye Encümenine havale edilmiş
tir. 

2. — Mahkemei temyiz erkânı maaşatına zamaim 
icrası hakkında kanun lâyihası (1/678) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

3. — Bazı menatıkta, emvali gayri menkuleye 
müteallik muamelâtı tasarrufiyenin merkezce tetkikat 
ifasından sonra icrası hakkında kanun lâyihası (1/679) 

REtS — Tapu ve Adliye Encümenlerine havale 
edilmiştir. 

4. — İncir, üzüm ve tütünün ihracında müstamel 
zuruf ve sargıların kabulü muvakkat usulüyle ithali 
hakkında kanun lâyihası (1/680) 

REİS — Ticaret ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine havale edilmiştir. 

5. — 1339 senesi nihayetlerinde zürra tevzi olu
nan arpa ve buğdaylarla patateslere ait gümrük res
minin affı hakkında kanun lâyihası (1/681) 

RElS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

6. — Ekmek Kanunu unvanlı kanun lâyihası 
(1/682) 

REİS — Ticaret ve Dahiliye Encümenlerine ha
vale edilmiştir. 

7. — Darülfünun Emanetinin 1341 senesi bütçesi 
hakkında aknun lâyihası (1/683) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

Teklifler 
/. — İzmir Mebusu Mustafa Necati Bey ve do

kuz refikinin; vazifei memuriyetindeki fartı mesaisin
den müteessiren vefat eden Adliye Vekâleti Umuru 
Hukukiye Müdürü sabıkı Sadi Beyin ailesine hide-
matı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkında tek
lifi kanunisi (2/463J 

REtS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

Tezkereler 
1. — Demiryollar inşaat ve işletme Müdüriyeti 

Umumiyesi 1341 bütçesi hakkındaki (1/571) numaralı 
kanun lâyihasına ait kadroların gönderildiğine dair 
Başvekâlet tezkeresi (3/412) 

REtS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

2. — Hidematı muhtelifede hüsnü hizmetleri meş
hut olduğu cihetle 400 numaralı kanun ahkâmına 
tevfikan takdirname ile taltif edilecek yüz on sekiz 
zat hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/411) 

REtS — Müdafaai Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 
(1/506) 

A) 
Fasıl 

1341 senesi varidat bütçesi: 
Lira 

16 ispirto ve müskirat resmi •3 000 000 

HALİT BEY (Kastamonu) — Efendim! Burada 
16 ncı fasılda (ispirto ve müskirat resmi) vardır. He
yeti Celilenizin malumudur. 9 Nisan 1340 tarihli 
müskirat resminin tezyidine ve Men'i Müskirat Ka
nununun tadiline dair olan kanunun yedinci madde
si şu idi: «Maliye Vekâleti işbu kanunun tarihi neş
rinden itibaren üç ay zarfında • ispirtoya inhisar vaz 
eyleyecektir. Müskirat imal ve füruht ve ithali için 

inhisar vaz ve tesisine Hükümet mezundur. İşbu in
hisarın şeraiti ve sureti idaresi kanunu mahsus ile 
tayin olunacaktır.» Şu halde «ispirtoya inhisar vaz 
edilecektir.» denildiği halde henüz bu kanun çıkma
mıştır. Halbuki bu, zamanla tahdit edilmiştir. Meclis 
ise az zaman sonra tatil edecektir. Binaenaleyh bunun 
teahhurunun sebebi nedir? Lütfen Maliye Vekili Bey 
izahat versinler. 

MALÎYE VEKlLt HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! ispirto ve ispirtolu meşrubat inhisarı için 
Abdülhalik Beyefendi tarafından Meclisi Âliye sevk 
edilmiş bir inhisar lâyihası mevcuttur. Bendeniz bu 
lâyihayı aldım. Bazı nikatı yeniden tetkik etmeye lü
zum gördüm ve tetkik ettiriyorum. Kanun pek uzun 
olmak itibariyle maalesef Heyeti Celileniz, bayram 
münasebetiyle filan belki bir müddet tatili ihtiyar 
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edecek olursa derhal Heyeti Celilenize arz edilecek 
vaziyette değildir. İspirto vesair meşrubatı- küuliye 
bir parça ehemmiyetli mesaili iktisadiyemizdendir. 

Çünkü memleketimizin her tarafında bağlarımız 
vardır. Mevadı iptidaiyemiz hemen hemen her yer
de mevcuttur. Koyacağımız inhisarın yalnız maliyeyi 
değil, aynı zamanda memleketin ziraî şubelerinden 
birini teşkil eden bağcılığı vesaireyi de himaye ede
cek derece olması lâzımdır. Tetkikatın mümkün 
mertebe süratle yapılmasına çalışıyoruz. Fakat, her 
halde biraz zaman meselesidir. Yakın günlerde bu 
inhisar lâyihasını Heyeti Celilenize getiremeyeceğim. 
Onun için buradaki rakam mevcut resim mucibince 
tahmin edilen erkâmdan ibarettir, ispirto ve meşru
batı küuliye inhisarını Heyeti Celilenizin kabul bu
yuracağı kanundan sonra yapacağız. Binaenaleyh 
müsaade buyurunuz da biraz daha tetkikat yapalım. 
(Muvafık sesleri) 

REÎS — Başka mütalâa yok. Müzakereyi kâfi 
görüp 17 nci fasıla geçilmesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
olundu. 
Fasıl Lira 

17 Tömbeki beyiyesi 5 000 
REÎS •— Mütalâa yok. 18 nci fasla geçilmesini 

kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

18 Gümrük rüsumu 30 000 000 
REÎS — Mütalâa yok. 18 nci A faslına geçilme

sini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

18/A Ardiye ve saire 350 000 
REÎS — Mütalâa yok. 19 ncu fasla geçilmesini 

kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

19 Rüsumu Bahriye 750 000 
REÎS — Mütalâa yok. 20 nci fasla geçilmesini 

kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

20 Rüsumu sıhhiyei hayvaniye 300 000 

REÎS — Mütalâa yok. Yirmi birinci fasla geçil
mesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

21 Saydı Berrî ve bahrî rüsumu 1 250 000 
REİS — Mütalâa yok. Yirmi ikinci fasla geçil

mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

22 Tuz resmi 6 350 000 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Malumu âliniz olduğu veçhile Heyeti Ce
hle bir kanun kabul etmiştir ki, tuzun kilosunun fii 
resmisine iki kuruş zammedilir. Ondan dolayı bu 
faslın iki milyon lira ziyadesiyle 8 350 000 lira ola
rak kabul edilmesini rica ediyorum. 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Mensucata 
ait zam için bir şey söylemediniz efendim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Sırası gelince söyleyeceğim. Yani istihlâk resmi diye 
muharrer olan fasıl geldiği zaman söyleyeceğim, ace
le buyurmayınız efendim. 

REİS — Efendim! Maliye Vekili Bey bu faslın 
yekûnunu 8 350 000 lira olarak teklif ediyorlar. 
Faslı bu suretle kabul edip yirmi üçüncü fasla ge
çilmesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

23 Tütün ve sigara kâğıdı resmi 9 000 000 
SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Bir sual 

soracağım. Tütün bandrol usulüyle icra edileceğine 
göre sigara kâğıdının vaziyeti ne olacaktır? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Sigara kâğıdı inhisar olacaktır. Zaten Tü
tün Encümeni Mahsusu da sigara kâğıdının inhisar 
altında olmasını kabul buyurmuştu. Buna dair bir 
kanun da yapıldı. Bunun için bunu Muvazenei Umu
miye Kanununa bir madde halinde koyuyoruz. Ve
kâlet kibrit ve sigara kâğıdının inhisar şeklinde bir 
millî şirketle idare etmek arzusundadır. Müsaade bu
yurursanız bir maddei kanuniye ile bunu Muvazenei 
Umumiye Kanununa koyalım. Bunu inhisar olarak 
idare edeceğiz. Tütün bandrol usulüyle idare edil
mekle beraber kaçakçılığın men'i meselesi mevcut
tur. Tütünün vesaiti istihlâkiyesinden olan madde-
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nin inhisardan madut olması, tütün kaçakçılığını 
nevama tazyik edecek tedabirden maduttur. Onun 
için sigara kâğıdını inhisar olarak bir kanun ile ka
bul buyurmuştunuz. Biz de tetkikine başlayacağız. 
Onun için bu fasla bir buçuk milyon lira zammiyle 
10 500 000 lira olarak kabulünü teklif ediyorum. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Bir sual soracağım. 
Noksanı tahmin veya fazlai varidat miktarında ne 
kadar fark var? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Fasıllar henüz bitmedi efendim. Bitsin de ona geli
riz. 

REİS. — Başka mütalâa var mı efendim? (Ha
yır sesleri) Maliye Vekili Bey bu faslı bir buçuk mil
yon lira zammiyle (10,5) milyon lira olarak teklif 
ediyorlar. Bu suretle kabul edip 23 ncü A faslına 
geçilmesini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

23/A Kibrit inhisarı 1 300 000 
REİS — Mütalâa var mı? 24 ncü fasla geçilmesi

ni kabul buyuranlar el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

24 Meskukât 50 000 

. SAKİR BEY (Çatalca) — Yirmi dördüncü fasıl 
kalkmıştır. 25 nci olacak, (yanlış, doğru sesleri). 

REİS — Meskukât yirmi dördüncü fasıldadır. 
Yalnız tabında bir sehiv olmuştur. 

Efendim! Yirmi dördüncü fasıl hakkında müta
lâa var mı? (Hayır sesleri) Yirmi beşinci fasla geçil
mesini kabul buyuranlar el kaldırsın... Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

25 Posta, telgraf ve telefon 7 570 000 
REİS — Mütalâa var mı? Yirmi Beşinci A faslı

na geçilmesini kabul edenler el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

25/A Mekâtibi Umumiye hâsılatı 350 000 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır ses
leri) 26 ncı fasla geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Fasıl 

26 

Lira 

Mekâtip ve müessesatı ziraiye 
hâsılatı 75 000 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) 26/A faslına geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 
Fasıl Lira 

26/A Müessesatı baytariye hâsılatı 125 000 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri) 
26/B faslına geçilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 
Fasıl Lira 

26/B Müessesatı sınaiye hâsılatı 150 000 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) 27 nci fasla geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 
Fasıl Lira 

27 Müessesatı sıhhiye hâsılatı 5 000 
REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle

ri) 28 nci fasla geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 
Fasıl Lira 

28 Sıhhiye Vekâleti hâsılatı 15 000 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) 29 ncu fasla geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 
Fasıl Lira 

29 Hükümet kinini hâsılatı 50 000 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) 30 ncu fasla geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 
Fasıl Lira 

30 Resmî matbaalar 150 000 
REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle

ri) 31 nci fasıl yok mudur efendim? 
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SAKİR BEY (Çatalca) — Yok efendim! iki fasıl 
birleştirilmiştir. 

RElS — 32 nci fasla geçilmesini kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

32 Maadin 550 000 
REİS'— Mütalâa var mı efendim? 33 ncü fasla 

geçilmesini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

33 Şark Demiryollarından hazine his
sesi 100 000 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) 34 ncü fasla geçilmesini kabul buyuranlar el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 
Fasıl Lira 

34 Ankara - Sivas hattı hazine hissesi 150 000 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) 35 nci fasla geçilmesini kabul buyuranlar el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 
Fasıl Lira 

35 Emlâki milliye hâsılatı 11 165 000 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri) 36 nci fasla geçilmesini kabul buyuranlar el kal
dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Fasıl Lira 

36 Devlet ormanları hâsılatı 2 250 000 
REİS — Mütalâa var mı efendim? 

HALİT BEY (Kastamonu)— Efendim! Orman
larımızın kesretine nazaran Devlet ormanlarından 
alınan varidatın azlığı hakkında Heyeti Celilenizin 
nazarı di'katinizi celbetmek istiyorum. Bu defa dai-
rel intihabiyemi gezerken Kastamonu Orman Mü-

»düriyetine uğradım. Ondan bir cetvel istedim. Ne 
kadar, orman hâsılatı alınmıştır. Bilhassa tahakkuk 
etmiş olan 1339 senesine ait Sinop Vilâyeti dahilinde 
sekiz kazadan alınan hâsılatın yekûnu 109 bin lira
dır. Buna hayret ettim. Bu hâsılat masrafına bile kâ
fi değildir. Onun için her halde bu şekil idame edi

lirse bu zengin menabiden hiç istifade edemeyece
ğiz, yazıktır. Hükümet ehemmiyetli bir suretle naza
rı dikkate alsın. Bunu şu vesile ile arz etmek iste
rim. Bir de köylülerin ormanlardan istifadesi için 
bazı kanunlar yapıldı. Fakat maalesef vakti zama-
niyle teshilât gösterilmiyor. Bunun için katiyat yapa
mıyorlar. Bu da binnetice rüsumata tesir yapıyor. 
Bundan maada bazı fabrika sahipleri geliyorlar. 
Malumu âliniz memurini fenniye bir makta göstere
cektir. Ormanlara gidecektir. Ağaçları damgalaya-
caktır, müsaade verecektir. Uzun muameleleri vardır. 
Memurların azlığı dolayısıyle bu muamelât vakti za-
maniyle yapılmadığı için bu iş yüz üstü kalıyor. Son
ra muhafaza ve fen memurları da azdır. Bunun için 
bu da rüsumun azlığına tesir yapıyor. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? (Hayır 
sesleri) 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Mirî m 

ormanlardan katiyat yapılıyor, hususî ormanlar di
ye gösteriliyor. 

REİS — Müzakereyi kâfi görüp 37 nci fasla ge
çilmesini kabul buyuranlar el kaldırsın... Kabul et
meyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

37 Füruht olunan eşya bedeli 1 500 000 
REİS — Mütalâa var mı efendim? 38 nci fasla 

geçilmesini kabul buyuranlar el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

38 Konya Ovası ameliyatı iskaiye va
ridatı 50 000 

EYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) — Efendim! 
İska Kanunu çıkmadı mı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hangi Kanun? Kanuna hacet yok efendim. Öteden 
beri bir resim vardır. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — 
Efendim! Ameliyatı iskaiye varidatı diye dahil edil
miş olan elli bin lira vakıa bu sene şekli cibayet iti
bariyle tebeddülata uğrayacaktır. Fakat miktarı va
ridata tesir etmeyeceği için teklif edilmiş olan lâyihai 
kanuniyeye irtibatı yoktur. 

EYÜP SABRI EFENDİ (Konya) — Acaba Hü
kümet bu varidatı ahaliden ne mukabili alıyor. Ne 
için alıyor? Sıtmadan öldürdüğü için mi alıyor? Ce
vap versin. 
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MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Konya Mebusu muhteremi arkadaşımın 
sualini bendeniz iyice anlayamadım. Kendileri bu
nun ne mukabili olduğunu zannederim bendenizden 
daha iyi bilirler. Burada vaktiyle kanal tesisatı için 
Düyunu Umumiyeden bir milyon lira sermaye kon
muş ve bu para temin edilmiş ve onun karşılığı ola
rak bu varidat gösterilmiş ve her sene faiz ve amor
tismanı ödenmekte bulunmuştur ve bu sermaye de 
Heyeti Celilenin müzakerelerinde malum olmuştur 
ki, altın lira olarak bir milyon liradır. O kanal ora
ya bedava gelmemiştir. Vaktiyle bir milyon altın 
sarfiyle yaptırılmış bir tesisattır ve bunun bugünkü 
masarifi daimesi maalesef kendisinden cibayet edi
len bu varidatın bir iki mislidir. 

Şu halde bu alınan para, bir milyon altın gibi 
büyük bir para sarfiyle mahza ovanın kuvvei inba-
tiyesinden istifadeyi temin için eshabı araziye su ver
mek suretiyle yapılan hizmetin mukabilidir ve bu 
hizmet bir milyon lira sermaye ile meydana gelmiş
tir. Aldığımız paranın sarf edilen paraya nispeti ya
pılacak olursa Dünyanın hiçbir tarafında bu kadar 
sermaye ile vücuda gelen bir cetvelden bu kadar az 
varidat alındığına tesadüf etmenin imkân ve ihtima
li yoktur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Ne için az alıyor
sunuz efendim? 

EYÜP SABRI EFENDİ (Konya) — Bu kanal 
iska sahasında bulunan arazi eshabına zarar mı tev
lit ediyor? Fayda mı temin ediyor? Sonra oradaki 
arazinin kaçta kaçını bataklık haline ifrağ etmiş, sıt
ma mikrobu yuvası yapmış ve kaçta kaçı fen daire
sinde iska ediliyor? Şimdi bu şerait dahilinde bende
nizin - katî olarak - malumu olan hale nazaran bu 
arazinin nısfı bataklık olmuştur. Nısfı ancak kabili 
ziraat bir haldedir. O bataklık.da tabiî merzağî vazi
yet almıştır. Halkı gayrı kabili tahammül bir vazi
yete duçar etmiştir. Binaenaleyh bu muvafık mıdır, 
bir fayda temin etmeyen masraftan dolayı bir para 
almak doğru mudur? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendi hazretleri mütalâalarını başka noktaya tevcih 
buyurdular. Filhakika Harbi Umumî içerisinde bu 
kanal ihmal edilerek ve vakti zamanıyle tathiratı 
yapılmadığı için su birikintileri olmuştur. Fakat va
ziyeti Heyeti Celileniz iki sene evvel nazarı dikkate 
aldı ve kanalın tathir edilerek tamamen köylülerin 
arzu ettikleri şekilde su alabilmeleri için iktiza eden 

masarifi inşaiye ve tathiriyeyi Nafia bütçesinin esna
yı müzakeresinde faslı mahsusuna koydu ve geçen 
sene bu hidematın bir kısmı mühimmi ifa edildi. 
Buna bu sene de devam edilecektir ve bu suretle 
mabadı ikmal edilecektir. Her halde bu cetvelden, 
bu kanaldan istifade etmek için lâzım gelen tathirat 
yapılacaktır. Hatta oraya sarf edilen sermayeyi çı
karmak için - ki, o emelle yapılmıştır - ameliyatı 
tathiriyenin icrasiyle biran evvel buyurduğunuz ba
taklıkların refi için ve halkın istifadesini temin için 
lâzım gelen şeyler tespit edilmiştir ve bu husus te
emmül edilmiştir. Yani Nafia Vekâletinin bütçesinin 
esnayi müzakeresinde bu husus nazarı teemmüle 
alındı. Ve icabeden tahsisat faslı mahsusuna kondu. 

EYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) — Pek iyi Ve
kil Beyefendi! Halkın istifadesi temin edildikten son
ra bu vergi alınsa daha muvafık değil mi? Demekki 
bundan halk istifade edemiyor ve bu husus hükümet
çe de müsellemdir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Rica ederim efendim! Ahali bundan hiç istifade et
miyor değildir. Meseleyi o noktadan münakaşaya kal
kışmayalım. Herhalde bu kanaldan istifade eden pek 
çok halk vardır. Zaten alınan para da bu gibilerden 
alınmaktadır. Fakat şayanı arzu olan şey, bu kana
lın iska ettiği arazinin Heyeti Umumiyesinden istifa
de etmek ve hem de herkesden ifa edilen hizmete mu
kabil bir resim alarak buraya sarfedilen parayı itfa 
etmektir. Hükümetin arzusu da bütün araziye bu ka
nalın kabiliyeti nispetinde su isalesidir. Bunu Heyeti 
Celileniz de nazarı dikkate almıştır. 

Sonra efendim! Orada hâsıl olan bataklık bu ka
naldan hâsıl olmamıştır. Bendeniz mahallini gezme
dim. Fakat Nafia Vekâletiyle evvelce yapmış oldu
ğumuz tahkikattan anlaşılmıştır ki burada bir Çar
şamba deresi vardır ve bu dere bazen tuğyan eder, 
etrafa yayılır. Bu derenin bir mecrası yoktur ve bu 
dere taştığı zaman o ovaya yayılır. Ve bu bataklıklar 
işte oradan hadis olmuştur ve bu kanalların tathir 
edilmemesinden değildir. Eskiden beri mevcut olan 
bir halettir. Bunların biran evvel izalesi ve kanalın 
biraz daha temdidi Nafia Vekâletince mevzuubahis-
tir. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Reis Bey! Müsaade bu-
yurulursa bir sual soracağım. 

İrva ve iska ücreti olarak 10 Nisan 1340 tarihli 
kanun mucibince alınan öşürün % 4'ü alınacaktı. 
Şimdi ise aşar ilga edildiğine göre alınan bu % 4 de 
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kalkmış oluyor. Yani kendiliğinden sakit oldu. Şimdi 
hangi kanuna müsteniden alınmak isteniliyor? Arz et
tiğim cihet budur. 

MALÎYE VEKİLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Kanunun gelmesi neden sakıt oluyor? Ben bunu anla
yamadım. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Çünkü aşar ilga edildi. 

MALÎYE VEKÎLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Aşarın vergi ile münasebeti yoktur ki. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — 10 Nisan da kabul edi
len kanunun hükmü bunu icap ettirir. 

MALÎYE VEKİLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Onunla bunun hiç bir münasebeti yoktur efendim. 
Varidatın mümsikleri olan varidat, cetveli mahsusun
da muharrerdir, tetkik buyurursanız orada görürsü
nüz. 

REÎS — Başka mütalaa var mı efendim? (Hayır 
sesleri). Müzakereyi kâfi görüp 39 ncu fasla geçil
mesini kabul buyuranlar lütfen işaret buyursunlar... 
Kabul etmeyenler işaret buyursunlar... Kabul edil
miştir. 
Fasıl Lira 

39 Hazine muamelâtından hâsıl olan 
varidat 200 000 

REİS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesleri). 
40 nci fasla geçilmesini kabul edenler işaret buyur
sunlar... Kabul etmeyenler işaret buyursunlar... Kabul 
edilmiştir. 
Fasıl Lira 

40 Kumpanyalardan teftiş mukabili 
alınan 10 000 

REÎS — Mütalaa var mı efendim? (Hayır sesle
ri). 41 nci fasla geçilmesini kabul edenler işaret bu
yursunlar... Kabul etmeyenler işaret buyursunlar... 
Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

41 Hâsılatı müteferrika 3 600 000 
REÎS — Mütalaa var mı efendim? 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Efendim! Bu vergilerin miktarı muhammenlerini ta
dil için arzettiğim erkamı evvelce de arzetmiş oldu
ğum erkama göre yani 1340 senesinin on aylık tahsi
lat ve tahakkukat cetveline göre yapılır. Bu cetvel de 
hâsılatı müteferrika olarak 1340 senesinin on ayında 
tahsil edilen miktarın yekûnu «3 300 000». liradır. 

Binaenaleyh buraya 500 000 lira ilâvesiyle «3,5» mil
yon olarak, yani tam sene olarak kabul edilmesi mu
vafık olur. Yani bir sene evvelki verginin miktarı ta
hakkuk ve tahsilâtına müdevver hakikati ifade eden 
bir rakamdır. Onun için beş yüz bin lira ilâvesi lâ
zımdır. 

ŞAHÎN EFENDÎ (Gaziantep) — Efendim! 41 
nci faslın ikinci maddesi olarak gösterilen meblâğ ne
dir? O kanunda hizmet mukabili alınan deniliyor. 
Bu, ne demektir? 

ŞAKÎR BEY (Çatalca) — izahatı 49 ncu sayife-
de vardır efendim. 

MALİYE VEKÎLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! 3 Mart 1340 tarihli kanun mucibince Evkaf 
ve Diyanet İşlerinin Maarif Vekâletinden müdevver 
hidemat ve vazaif mukabili tahsisat olup Evkaf büt
çesinin aynıdır. Parayı biz veriyoruz. O, irat kayde
diyor. 

REİS — Başka mütalâa var mı efendim? (Hayır 
sesleri). 

Efendim! Maliye Vekili Bey kırk birinci faslın 
birinci maddesine beş yüz bin lira ilâvesini teklif edi
yorlar. Şu halde faslın yekûnu 4 100 000 lira oluyor. 
42 nci fasla geçilmesini kabul edenler işaret buyursun
lar... Kabul etmeyenler işaret buyursunlar... Kabul 
edilmiştir. 
Fasıl Lira 

42 Tekaüt tevkifatı 3 750 000 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri). O halde 43 ncü fasla geçilmesini kabul buyuranlar 
lütfen işaret buyursunlar... Kabul etmeyenler işaret 
buyursunlar... Kabul olundu. 
Fasıl Lira 

43 Soma - Bandırma demiryolundan 
istirdadat 71 354 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri). O halde 44 ncü fasla geçilmesini kabul buyuran
lar lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul etmeyenler el
lerini kaldırsınlar... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

44 Tavizata mukabil istirdadat 600 000 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesle
ri). O halde 45 nci fasla geçilmesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmeyenler işaret buyursunlar... Kabul edildi. 
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Efendim! Müsaade buyurunuz 45 nci fasılda bir 
şey yoktur. O halde 46 ncı fasla geçilmesini kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edildi. 

Fasıl Lira 

46 İstihlâk rüsumu 15 060 000 
REİS — Mütalâa var mı efendim? • 

MALÎYE VEKİLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Bu faslın beşinci maddesi mevadı saireden 
alınan istihlâk resmidir. Bu istihlâk resmî kanunu 
mucibince bildiğiniz muayyen eşyadan alınan resim 
idi. Bunun miktarı baligası olmak üzere 15 000 000 
lira kondu. Halbuki ahiren Heyeti Celileniz bir kanun 
kabul buyurdunuz ve bu kanun pamuklu ve yünlü ku
maştan - gerek yerli olsun ve gerek ecnebi olsun -
bir misil gümrük alınmasına, yani istihlâk resmî alın
masına dairdi. Bu kanunun mucibi tefsir olduğu, iba
resinin müphemiyeti dolayısıyle, Kavanini Maliye 
Encümeninizden tefsir edilip çıkmak üzeredir. Muva-
zenei Umumiye Kanununda bir madde ile bu nok
sanı ikmal etmek istiyoruz. Vekâletin noktaı nazarı 
budur. 

Malumu âliniz gümrük resmine tabi olan yünlü 
ve pamuklu eşya gümrük tarifelerimizde beş misli 
zamma tabidir. Muhtacı tefsir olan cihet; bu bir mi
sil, o beş mislin bir misli olarak mı alınacak, yoksa 
tarifei esliyede ki resmin bir misli mi alınacak mese
lesidir. Beş misli (Koefisyan) nın emsalinin nazarı dik
kate alınarak onun bir mislinin alınması artık güm
rük tarifesini başka bir şekle irca eden bir şey olmak 
itibariyle Vekâlet bunu muvafık görmemiştir. 

- Bunun gümrük tarifesinde muharrer olan resmin 
bir misli olarak tesbitini Encümende müzakere ettik 
ve Kavarıini Maliye Encümeninin noktaı nazarı buna 
muvafık ve mutabiktir. Tarifenin 270 nci faslına da
hil olan kaaffei pamuklu eşyadan ve diğer yünlü ku
maşların emvaı muhtelifesini ihtiva eden faslın hep
sine şâmil olmak üzere gümrük tarifelerinde muhar
rer olan resmî aslinin bir misli istihlâk resmî olarak 
alınması şeklinde tefsir edilmiştir ki - Vekâletin nok
taı nazarı da buna muvafıktır - Bundan dolayı bu 
(mevadı saire) kalemine bir milyon üç yüz bin lira 
ilâve etmek icap ediyor. Yani faslın yekûnu bu ilâve 
ile (16 360 000) lira oluyor. Yaptığımız hesaplarla 
resmî aslinin bir misli istihlâk resmî suretiyle bir se
nelik hâsıl olacak fark bir milyon üç yüz bin lira ola
rak tahmin edilmiştir. Bu faslın yekûnuna bil mil

yon üç yüz bin lira ilâve edilecektir ki yekûnu on al
tı milyon üç yüz altmış bin lira edecektir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Kavanini Maliye Encümeni Kanunu henüz intaç et
memiştir. Cumartesi günü Ticaret ve Maliye Vekille
rinin huzuriyle ikmal edecektir. Yalnız birşey sora
cağım : Bir resmî aslî var, bir de beş misil var. Bu 
beş misli, resmî asliye zammetmekten maksat, bütçe 
açığını temin içindir. Bu kanun onun için yapılmış
tır. Şimdi bu resmî asliye rücu etmek, resmî asliye 
zam yapmak, açığı daha ziyade açmaz mı? 

MALlYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Belki beş misli zam dahi nazarı itibare alı
narak zammetmek meselesi düşünülmüş olabilir. Fa
kat kanunun ibaresi bu manaya mütehammil değil 
bir, saniyen Vekâlet meseleyi yeniden tetkik ettiği za
man, ahvali iktisadiyede ve bu nevi eşya fiyatlarında 
bilhassa gümrük tarifesi yekûnununun bir misli daha 
zam suretiyle defaten bir tesir yapmayı ve birtakım 
muamelâtı iktisadiye ve ticariye de teşevvüşata mey
dan vermeyi istemedi. Bu salâhiyetimiz mevcut olmak
la beraber bu suretle istihlâk resmî almayı muvafık 
görmedik. Bu resmin beyaz ve boyalı, pamuklu ve 
yünlü kumaşların hepsine şâmil olmak üzere, bir mil
yon üç yüz bin lira olarak tahmin ve kabul ettik ve 
böyle olmasını da muvafık görüyoruz. Hatta tefsir 
meselesi mevzuubahis olduğu zaman Heyeti Celile-
nizden başka birşey daha rica edeceğim. Kanunun ta
rihi tebliğinde gümrüğe gelmiş olan emvali de bun
dan istisna etmek lâzım gelecektir. 

YUSUF ZİYA BEY (Zonguldak) — Şimdiye ka
dar alınanlar olmuştur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Resim diye alınmaktadır. Tefsire intizar 
ediyoruz. 

REİS — Efendim! Başka mütalaa var mı? (Hayır 
sesleri). Maliye Vekili Bey 46 ncı faslın beşinci mad
desine bir milyon üç yüz bin lira ilâvesiyle faslın 
(16 360 000) lira olması iktiza ettiğini söylüyor. Bu 
suretle kabul edip kırk yedinci fasla geçilmesini ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Fasıl Lira 

47 Anadolu - Bağdat demiryolları nakli
yatından hükümet hissesi 2 000 000 
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REİS — Bir mütalaa var mı efendim? (Hayır ses
leri). 48 nci fasla geçilmesini kabul edenler lütfen işa
ret buyursunlar... Aksini reye koyuyorum. Kabul et
meyenler lütfen işaret buyursunlar... Kabul edilmiş
tir. 
Fasıl Lira 

48 Nakliyat resmî 500 000 
REİS — Bir mütalaa var mı efendim? (Nakliyat 

resmî nedir anlayamadık sesleri). 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim? Geçen sene kabul edilen bir kanunla vesa
iti nakliye biletlerinden ayrı ayrı nispetlerde olmak 
üzere cibayet edilen bir resimdir. 

REİS — Efendim! Başka bir mütalaa yoktur. 
Kırk sekizinci faslı kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Varidatın yekûnu ne 
kadar ediyor efendim? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Varidatın yekûnu (153 046 854) lira ediyor. 

REİS — Efendim! Ruznamemizin ikinci maddesi 
Maliye Vekâleti bütçesinin 56 C faslıdır. Halbuki En
cümenden henüz gelmemiştir. Müsaade buyurursanız 
Muvazenei Umumiye Kanununun müzakeresine baş
layalım. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Maarif bütçesinin yekûnunu bilmeden nasıl müza
kere edebiliriz efendim? 

REİS — Birinci maddeyi tehir ederiz efendim. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Bey! Sözüm var

dır. 
REİS — Sözünüz birinci madde hakkındadır. Bi

rinci maddeyi tehir ediyoruz. 
VEHBİ BEY — Efendim! İkinci maddede vari

dat yekûnu vardır. Onu görüşüyoruz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim! 
Varidat bütçesini ikmal ettik. Masarif bütçesini de 
bir faslı müstesna olmak üzere ikmal ettik. Onun ye
kûnunu bilmiyoruz. Ya üç yüz bin aşağı veya üç yüz 
bin yukarıdır. Fakat yekûn sureti katiyede sabit ol
madığı için Muvazenei Umumiye Kanununa geçersek 
varidat ile kabul edilen masarif bütçesinin muvaze
nesi neticesi teksif edeceğimiz mevadı kanuniye var
dır ki o mevadı kanuniyenin tespitine imkân yoktur. 
Onun için bunu -bitirmeden tensip buyurursanız Mu
vazenei Umumiye Kanununun müzakeresini yarma 

I tehir ederiz ve o maddeleri de Muvazenei Maliye En-
cümeniyle görüşürüz. O maddeler tespit edilmeden 
müzakeresine başlayacak olursak müzakere de inti
zamsızlık olacak, öyle görüyorum. Maruzatım Mu
vazenei Umumiye Kanununun müzakeresini yarına 
tehir etmektir. Varidat Heyeti Umumiyesi üzerinde 
muvazene meselesini de ilk mesele olarak bidayette 
görüşürüz. Ondan sonra maddelere geçeriz. Onun 
için yarına tehirini rica ederim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Varidat Heye
ti Umumiyesi hakkında, geçen fasılların heyeti umu
miyesi hakkında söyleyeceğim. Otuzbir Teşrinievvel 
1337 tarihli ve 161 numaralı Düşmandan istirdat edi
len ve edilecek olan yerler hakkında bir kanun var. 
Bunun bir de 26 Ağustos 1338 tarihli tefsiri vardır. 
Bu; felâket gören yerlerin müsakkafat, arazi, temet
tü, emlâk vergilerini bağışlıyor. Biliyorsunuz ki Ban
dırma harikzededir. Marmara sahilinde ve diğer yer
lerde meselâ Manisa'da böyle yanık yerler vardır. Bu
raların bazı kısımlarında hükümet memurları 1338 ve 
1339 senelerinin tahakkuk eden varidat defterlerinin 
yanması dolayısiyle 1340'da tahakkuk defterleri yap
mışlar ve 1340 senesi varidatı meyanına ithal etmiş
ler. Şimdi halktan 1340 senesi varidatı gibi bu parayı 
tahsil ediyorlar. Bendeniz Maliye Vekili Beyden rica 
ediyorum. Bu kabahat halkın değildir. 1338 senesinde 
ve 1339 senesinde halk üzerine borç tahakkuk, etmiş
tir. Mal memurunun defterine yanlış kaydedildiğin
den dolayı halkın cerime çekmesi doğru değildir. Mah-

J subu Umumî Kanunundan istifade ederek yanık bir 
halk borçlarını ödemek istiyorlar. Zaten 1337 niha
yetine kadar ödenmiştir. 1338 - 1339 borçlarını da~ 
ödemek istiyorlar. Bizim defterde bu tahsisat 1340 se
nesine geçtiği için kabul edilmiyor. Bunun için Vekil 
Beyden rica ediyorum, bunu nazarı dikkate alsın. 

Bir de Marmara adaları vardır. Bu adalardaki halk, 
işgali müteakip, bütün kuvvetler bizim bu tarafa gel-
d'ği için adalar açıkta kalmıştır. Bu halk bir müddet 

I Yunanlıların zulüm ve işkencesi altında kalmış ve ni
hayet tahammül edemiyerek feryada başlamışlardır. 
O esnada İngiliz torpitoları gelmiş sizi nereye götüre
lim demişler. - Çünkü arzu ediyorlar ki Marmara ada
ları boşalsın - Malumu âliniz Marmara adaları Mar
mara denizinin üzerinde istasyon vaziyetindedir ve 
mühim mevkileri vardır. Buradan çıkınız da sizi ne
reye isterseniz götürelim demişler. Onlar da Biga'ya 
götürün demişler. Tabiî ırkdaşlarmın, dindaşlarının 
yanlarına gitmek istemişler. Orasını emin görmüşler. 

J 3 sene Biga'da kalmışlar. İstirdatı müteakip oralar 
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Trakya gibi deniz aşırı olduğu için bir sene sonra 
kurtuldu, bu ahali 3 sene sonra memleketlerine gel
miştir. Şimdi bizim hükümetimiz 3 sene, Yunanlıla
rın içerisinde oturdukları evlerin vergilerini ancak 
Marmara denizi üzerinde ve Marmara'da Paşa li
manında kalmış olan beş on müslümandan tahsile 
kalkışıyor. Bu hükümetimizin bu kürsüye kadar ge
tireceği bir iş değildi. Bunun için mahallerinde ki 
memurlara müracaat ettik, şuna, buna müracaat et
tik. Kavaninin müphem elfazından mana çıkarama
dılar, hüküm çıkaramadılar, böylece kaldı, birşey ya
pamadık. Halbuki burada mevaşi ve emlâk ve emva
li menkulenin yani garet edilmiş olan eşyaların da 
bu afivden istifade edeceği musarrahtır. Kaldı ki ver
gi denilen nesne herhalde bir hizmet mukabilidir. O 
evlerde bunlar oturmadığı gibi, Yunan hükümetinin 
adamları oturmuştur. Bu fıkaralar memleketlerinden 
dur ve mehcur olmuşlardır. Bunu da Vekil Beyden 
rica ediyorum. Hal buyursunlar ve mahalline de lâ
zım gelen talimatı versinler. 

Bilhassa nazarı dikkatlerine vazederim ki Marma
ra adalarında 20, 30 bin kadar nüfus vardı. Bunun 

'< içerisinde 2, 3 bini Türk idi. Nihayet arzettiğim veç
hile Biga'ya gittiler, tekrar geldiler. Hükümet oraya 
Gritli, Adalı halkı iskân etti. Hiç biri oturamadı, Bu 
Marmara ve Paşa Limanı üzerinde iki köy kaldı. Di
ğer 18 bin nüfusun oturduğu kâğir, kâşaane binalar 
harap olup gitmektedir. Çünkü oralılar denizin di
binden sünger çıkarırlar ve başka memleketlerde sa
tar, para kazanırlar, gelir orada yerler. Oraları insan 
barınacak yer değildir. Üç buçuk Türk bütün meha-
like karşı orada tutunmaya, para kazanmaya çalıştık
ları halde hükümetimizin buna müzahir olmaması 
doğru değildir. Bendeniz bunu Maliye Vekili Beyden 
rica ediyorum. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Vehbi Beyefendinin birinci nokta hakkında tasrih bu
yurdukları meseleye bendeniz de iştirak ediyorum. 
Zaten bu mesele tef siren halledilmek üzere Heyeti Ce-
lilenize arz edilmiştir. Vergiler 1337 - 1338 yani affa 
dahil olan seneler zarfında tahakkuk ettiği halde 1340 
senesi tahsilatı meyanına ithal edilmek suretiyle ta
hakkuk senesi tabiî değiştirilemez. O noktaı nazardan 
kendileriyle müşterekim. Yalnız mesele bir tefsiri ka
nunî olmak dolayısiyle Heyeti Celilenizin takdiriyle 
çıkacaktır. 

İkinci meseleye gelince; bendeniz bunun bir tefsir 
ile çıkacağına kani değilim. İşgal zamanında Yunan
lıların işgali ve İngilizlerin oradaki halkı nakletmeleri 

dolayısiyle halk yerlerinden, yurtlarından mahrum ol
muş bir çok zarar ve ziyana duçar olmuş ve istirdadı 
müteakip avdet etmişlerdir. Bunlardan geçmiş sene
lere ait vergileri istemek kanunen tabiî gibi görünü
yor. İnsaf ve adalet noktaı nazarından da ahalinin 
affı muhik addedilebilir. Bu bir tefsir meselesi değil
dir. Olsa olsa Muvazenei Umumiye Kanunu ile bu 
vergileri af ciheti düşünülür. İkinci kısım çıkmaz. Bi
rinci kısım tefsir meselesidir. İkinci kısım buna da
hil değildir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Rica ederim tefsir ve 
kanun meselesi halledilinceye kadar oradaki vazıyet 
durdurulsun. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Muameleyi işin halline kadar idareten durduralım. 

REİS — Efendim! Maliye Vekili Bey esbabını 
izah ederek Muvazenei Umumiye Kanununun müza
keresinin tehirini teklif ediyorlar. Tehirini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir efendim. (Mülhak bütçelere 
geçelim sesleri). 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Reis Beyefendi! Mülhak bütçeler vardır. Tensip bu-
yurulursa onları müzakere edelim. 

REİS — Efendim! Bir mülhak bütçeler vardır, bir 
de pazar günkü ruznamemiz vardır. Ne buyuruluyor 
efendim? Hangisini tercih buyurursanız onu müza
kere edelim. (Mülhak bütçeler sesleri) 

Mülhak bütçeler müzakere edilecektir. Dağılma-
yalım efendim. 

Seyrisefain İdaresinin Bütçesine başlıyoruz. 

2. — Seyrisefain Müdüriyeti Umumiyesinin 1341 
senesi bütçesi hakkında 1/567 numaralı kânun lâyi
hası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası : (1) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bendeniz" Sey
risefain Bütçesi dolayısiyle Seyrisefainin inkişaf ve 
muvaffakiyetinden başka bir şey temenni edecek 
değilim. Yalnız Harbi Umumî sırasında Seyrisefain 
İdaresinin bir çok vapurlarına vaziyet edilmiş ve bun
lara vaziyet eden Levazım Dairesi idi. Bu vapurlar 
Levazım namına işliyordu. Bu münasebetle o zaman 
en emin olan Erdek limanına Seyrisefainin vapurları 
iltica ediyordu. Tekirdağı ile Erdek arasında işleyen 
vapurlardan Erdek Belediyesinin iskelesi önünde iki 

(1) Lâyiha 91 nci içtima zabıt ceridesinin sonuna 
bağlıdır. 
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vapur batmıştır. Bu iki vapur o vakitten beri çıkartı
lamamıştır iskeleyi de muattal bırakmıştır. Bendeniz 
Seyrisefain Müdüriyetinin himmetinden intizar ediyo
rum ki vapurlarını alsın götürsün ve Erdek Belediye
sine de yaptığı zararı izale etsin. İdareye muvaffaki
yet temenni ediyorum. 

REİS — Efendim! Başka söz isteyen var mı? 

ARİF BEY (Eskişehir) — Ben istiyorum. Fakat 
Vekil Bey gelmediler. 

Efendiler! Malumu âlinizdir ki bundan iki ay ev
vel Seyrisefain hakkında gazetelerde pek çok yazılar 
iltişar etti. Gazete sütunlarında görülen yazılardan 
maada ayrıca hususî olarak bir çok isnadat ve şikâ
yet vuku bulmuştu. Belki bir çok azayı kiram da bu 
gibi şikâyetnameler almışlardır. Bir taraftan Seyri
sefainin terakkisinden, tekâmülünden bahsedilirken 
diğer taraftan da Seyrisefainin israfatından ve idaret-
sizliğinden bahsedilmesi hakikaten calibi dikkattir. 
Bendeniz, bir kaç defa gerek sabık Ticaret Vekili 
Beyefendinin ve gerekse hali hazır Ticaret Vekili Be
yefendinin bu babda nazarı dikkati âlilerini celbet-
miştim. İhtimal ki Vekâleti Cellie bu bapta tetkikat 
icra ettirmiş ve bir kanaat hâsıl etmiştir. Eğer haki
katen böyle bir tetkik yapılmış ise, ki bu kadar iddia 
üzerine bir tetkik yapılması lâzım ve zarurî idi. Bu 
tetkikatm neticesi nedir? Lütfen bunu Heyeti Celi-
leye arz etsinler ve bizi de tenvir buyursunlar! 

Efendiler! Bendeniz, ticarî mahiyette olan mües
seselerin esasen devlet tarafından, hükümet tarafın
dan işletilmesine taraftar değilim, sebebi kâr ile za
rar arasında bu gibi müesseselerin hiç bir fark gö
zetmenleridir. Meselâ geçen seneki 1340 bütçesi tet
kik edilecek olursa orada varidatı muhammene 
4 839 000 lira olarak gösterilmiştir. Halbuki bu se
neki bütçe tetkik edilirse görülecektir ki bilhassa Ti
caret Vekâletinden resmen tahkikat icra ettim, vari
datı mütehakkikası 2 969 000 liradır. Yani 4 839 000 
lira tahmin edildiği halde hükümetin vermiş olduğa 
resmî malûmata nazaran 2 969 000 liradır. Ara yer
de, 1 780 000 lira. fark vardır. Bu farktan dolayı 
kim mesul olacak? Bittabi hiç. Binaenaleyh bu gibi 
müesseseler, varidatını verir, masrafını verir, gösterir 
ve netice de «Böyle tahmin ettik, böyle çıktı» derler. 
Bundan dolayıdırki bu gibi müessesatın devlet ve hü
kümet namına işletilmesini, bendeniz daima zararlı 
olarak telâkki edenlerdenim. 

Malumu âlinizdir ki en muntazam devletler bile 
bu ticaret sahasını, şirketlere ve emradı millete terk 
etmişlerdir. Bizim gibi bütçelerinde çok açık bulunan 

bir devletin bu külfete tahammül etmesi bendenizce 
muvafık değildir. Kabotaj vazaifini ifa etmek için bu 
gibi zararlara katlanmak mecburiyetinde olduğumuz 
iddia edilse bile bendenizce bu varit değildir. Çünkü 
bizzat Müd'iri Umuminin 13 Mart tarihli Akşam Ga
zetesindeki beyanatı ile sabittir. İfadeleri aynen şöy
ledir. «Tahammülünden fazla vapurlar dolmuş ve 
âdeta muzır denecek bir rekabet başgöstermiştir. Me
selâ 12 Martta dört muhtelif vapur birden Karadeni
ze hareket etmiştir. Dört vapurun birden hareket et
mesi, herhalde bir ihtiyaç saikasıyle değil belki bir 
rekabet saikasıyle olmuştur. Aynı günde dört vapurun 
birden kalkması, doğru değildir» diyor. 

Sabık Ticaret Vekili Hasan Beyefendi umumî is
tizah esnasında bendenize cevaben şöyle buyurmuş
lardı. Seyrisefainin millî bayraklı vapurlarımızla re
kabete girişmesi varit değildir. Son zamanda bunları 
bir araya toplattım, tarife hususunda müzakere ettiler 
ve muayyen bir program tespit ettiler. 

Halbuki böyle resmî bir ağızdan beyan edildiği 
üzere bir günde dört vapurun Karadenize hareket 
etmesi ve muzır denecek bir rekabetin başgöstermesi 
bize ihsas ediyor ki henüz bu millî bayraklı vapurla
rımızla Seyrisefain arasında bir anlaşma yapılmamış
tır. 

Efendiler! Geçen seneki esbabı mucibe mazbata
sı yle bu seneki esbabı mucibe mazbatasını karşılaştı
racak olursak çok mühim farklar nazarı dikkatimizi 
celbeder. Geçen sene Seyrisefain varidatı 4 839 000 
lira tahmin edilmiş ve Mazbata Muharriri Mazhar 
Müfit Beyefendi de bu varidatın temin edileceğine 
kanaat hâsıl ettiğini esbabı mucibede sarahaten zik
retmişti. Meselâ «Sevahili baide hâsılatı için icrası 
mutasavver olan bu seferlerin arz olunan miktarda va
ridat temin edeceğine, icra edilegelmekte olan seferle
rin getirdiği varidat itibariyle, kanaat hâsıl olmuştur. 
Bartın hattı varidatı, emsaline kıyasen daha fazla ola
cağı memulükavi bulunmuştur. İzmir - Mersin için 
işbu seferlerin 806 000 lira varidat getireceği kezalik 
emsaline nazaran tahmin edilmiştir. Marmara havza
sı için bu 1340 senesi için 698 000 lira varidat temini 
senei haliye varidatına nazaran tahmin edilmiştir. Se
vahili mütecavire için keza., demiyordu. Yani esbabı 
mucibe mazbatasında sarahaten 4 839 000 lira varidat 
temin edileceği tasrih edilmişti. 

Halbuki, bu seneki esbabı mucibe mazbatasını 
okuyacak olursak meselâ : «Trabzon hattı için.... şu 
neticeye göre 1340 senesi tahminatı tahakkukata na-

| zaran 260 000 lira noksan zuhur etmiş ise de bunda-

12 — 
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ki amil tahminat varidi kıyasisinin geniş tutulmasın
dan ziyade, büyük gemilerden bazılarının sık sık muh-
taci tamir bulunması ve berayi tamir seferden alako-
nulan büyük sefain yerine küçük tonajdaki sefainin 
ikamesi zaruretinden münbais bulunduğu bittetkik an
laşılmıştır.» deniyor. Burada sebep olarak vapurların 
sık sık tamire çekilmesinden dolayı 260 000 lira nok
san varidat temin edildiği zikrediliyor. Bunu, bende
niz pek de makul bulmadım. Çünkü Müdiriyeti Umu
miyettin, hangi vapurlarının ne kadar s f̂er yapabi
leceğini ve hangi vapurlarının muhtacı tamir olduğu
nu düşünerek ona göre tahminatını yapmış olması lâ
zım idi. Yani böyle gelişi güzel tahminat yapılmış ise 
doğru değildir. Bu 260 000 lira fark Trabzon hattı için 
çok bir şeydir. Keza Bartın hattı için geçen sene be
her sefer için 2 500 lira kâr olarak konduğu halde bu 
senede beher sefer için 1 000 lira konmuştur. Bir va
purun seferi için 2 500 lira korken bu sene bin liraya 
indirmesinden, geçen seneki tahminlerin böyle sudan 
gitmiş olduğu gibi bir fikir hâsıl oluyor. 

Keza, Antalya - Mersin hattından 117 000 lira 
noksan varidat alınmıştır, tşbu hatta tahsisi icabeden 
büyük gemilerin tamire çekilmesi ve muntazam posta
lar yapılamamasından dolayı tahmin edilen varidat 
aynen istihsal olunamamıştır. Mudanya hattı için ta-
hakkukat hemen tahminin yarısı kadar zuhur etmiş
tir ve noksan tahsisat muntazam ve müteakip postalar 
vazedilememesinden ileri gelmiştir. 

(Makamı Riyasete ismet Bey geçmiştir.). 
Sonra efendiler! Yine 1341 senesi esbabı mucibe 

mazbatasında : (Mahaza 1341 senesi için esbabı ma
nia mümkün mertebe refedilmiş ve büyük sefain se
ferden geri kalmayacak derecede tamir edilmiş bu
lunduğundan) kaydı mevcut olduğu halde yine vari
dat (3,5) milyon olarak konmuştur. Yani geçen sene
ki tahminden 1 250 000 lira noksan olarak bu seneki 
bütçeye vazolunmuştur. Halbuki yine Vekâleti Celi-
leden yaptığım tetkikata nazaran 600 000 küsur lira 
vapurların tamiri için verilmiştir. Halbuki vapurların 
güzelce tamiri esbabı mucibede de gösteriliyor. Böyle 
olduğu halde geçen seneki tahminden 1 250 000 lira 
noksan vazedilmesindeki esbap nedir, anlayamadım. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Gayet basit. 

ARİF BEY (Eskişehir, devamla) — Efendiler! Sey-
risefain hakkında vaki olan şikâyet ve isnadatın belli 
başlı bir kaç noktasını arz edeceğim : Evvelâ, Vekil 
Beyefendi, bir çok gazetelerde yazılar yazıldığına ve 
bir çok ihbaratta bulunulduğuna göre bir heyet gön

dererek Seyrisefainin gerek gemiciliğine ait aksamını, 
gerekse ciheti maliyesine ait olan aksamını tetkik et
tirmişlerdir. Ne neticeye vâsıl olmuşlardır? 

İkincisi, bir kaç ay evvel Mersin'e hareket eden 
Antalya vapuru ki - bu vapuru yeni almıştık - Ayas-
tafonos açıklarında makinesinde zuhur eden bir arıza
dan geriye dönmüş ve berayi tamir Istinye havuzuna 
sokulmuştu. Esnayı tamirinde silindirinin çatlak oldu
ğu anlaşılmıştır] Hatta bu meseleyi ifşa eden iki çark
çı da azledilmiştir. Buna dair Vekâleti Celilenin ma
lûmat» vaı- mıdır? 

En ziyade ekonomik vapurlarımızdan bulunan 
Ümit vapuru niçin karaya oturmuş ve garkolmuştur? 
Bunun esbabı tahkik olunmuş ve müsebbibi tecziye 
edilmig midir? 

Sonra efendiler! Akdeniz, Gülcemal, Reşitpaşa gi
bi büyük vapurlarımızın güverteleri çürümüş ve dökü
len sular aşağıya akıyormuş, güverte tamiratına para 
sarfedileceği yerde ona ehemmiyet verilmeyerek kış 
bahçeleriyle meşgul olunuyormuş, bu da doğru mudur? 

Gemilerin telvinine ait boya sarfiyatı evvelki sene
lere nispeten beş misli, levazım sarfiyatı da on beş 
misli olduğu iddia olunuyor. Acaba bu bapta Ticaret 
Vekâleti ne buyuracak? 

İdarenin bir fabrikası var ve geçen sene 45 000 
lira sarfiyle.bu fabrika yeniden ıslah ve tamir edil
mişti, buna rağmen her hafta 10 -15 bin lira tamirat 
parası olarak harice veriliyor. Bu doğru mudur? 

Seyrisefain İdaresinde Onnik isminde bir Ermeni 
müfettiş varmış ve bir kaç tane de Rum kılavuz kap
tanlar istihdam ediliyormuş, bu da doğru mudur 

Evvelce boya, kömür vesairedeki suiistimallerinden 
bir çok memurlar işten el çektirilmiş olduğu halde 
bunları tekrar hizmete almışlar ve istihdam ediyorlar
mış. Bu bapta Vekâletin malûmatı var mıdır? 

Seyrisefain İdaresinden üç yüzü mütecaviz paso ve
rildiği iddia ediliyor. Hakikaten bu kadar paso veril
diğinin aslı var mıdır? Ve bu kadar paso vermeye sa
lâhiyetleri var mıdır? Nasıl veriliyor. Yani kimin em
riyle? Kimin salâhiyeti dahilindedir? Lütfen bu bap
ta izahat versinler. 

Seyrisefain Meclisi İdaresinde bilhassa gemicilik
ten anlar zevat bulunmadığı iddia ediliyor. Bu Meclisi 
İdare azaları kimlerden mürekkeptir? İsimleri hak
kında izahat vermelerini rica ederim. Maruzatım bu 
kadardır. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — 1341 senesi zar
fında memleketin gördüğü inkişaflardan birisi de Sey
risefainin bu memlekete yapmış olduğu hizmetlerdir. 
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Dairei intihabiyem, Akdeniz sahilinde bulunması iti- I 
bariyle şimdiye kadar o sahilde sancağımızın hâkimi- I 
yetini, Türklüğümüzün deniz üzerindeki ticareti hak- I 
kındaki inkişafatını ancak bu vasıta ile yani Seyrisefa- I 
in vasıtasıyle görebilmiştir ve diğer millî şirketlerin 
vapurları da ara sıra uğramış ise de mütevali harpler I 
dolayısıyle savahilin nüfusu, ziraat ve ticareti azal- I 
mış olduğundan diğer şirketler idare edemez, devam I 
ettiremez bir hale gelmiştir. Halbuki muntazam sefer- I 
leri ancak Seyrisefain temin etmiştir ve bu yüzden o I 
sevahil bir çok ecnebi şirketlerin ecnebi bayrakların I 
gölgesinden kurtulmuştur. I 

ARİF BEY (Eskişehir) — Onu Lozan Muahedesi 
tem iri etmiştir. I 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Vasıta olmazsa Lo- I 
zan Muahedesi kendi kendine temin edemez. Bu bir I 
ticaret müessesesi meselesi değildir. Seyrisefain meşe- I 
leşi. Seyrisefain bugün Türk milletinin deniz üzerinde I 
bayrağını hâkim olarak taşımış ve o sevahil, bir çok I 
ecnebi şirketlerin, ecnebi bayrakların gölgesinden kur- I 
tulmuştur. Yine memleketi o ecnebi ihtirasatından I 
kurtarmak için bu milletin yegâne müessesesidir. Bi- J 
naenaleyh Seyrisefain üzerinde tetkikat yaparken, ti- I 
caret edip etmediği mevzubahis olamaz. Seyrisefain I 
bugün Türk milletini, sahilde yaşayan ve ecnebi bay
rağı ile mütemadiyen gözleri sulanan Türklerin göz I 
yaşlarını dindirecek yegâne müessesesidir. Onun için I 
bu müesseseye karşı ne kadar takdirkâr hareket eder I 
ve ne kadar alâka gösterirsek borcumuzu o nispette j 
ifa etmiş oluruz. Çünkü bu senenin bütün yazını Ak
deniz sahilinde geçirdim. O sahillerde gerek tüccarın, I 
gerek zürraanın bu müesseseye karşı ne kadar şük- j 
ranla mütehassıs olduğunu reyülayin gördüm. I 

Bu müessese bilhassa müstemleke siyaseti takip I 
eden devletlerin bayraklarından o sevahili kurtarmış I 
ve devletimizin ticaretini, millî ticaretimizi muhafaza I 
ve siyanet etmiştir. Belki bazı seferlerinde kâr etme- I 
mistir. Fakat bir kâr temin etmiştir ki o da; kendi 
millî ticaretimizi, kendi vasıtai milliyemizle nakil es- I 
babını temin etmektir. Bu yüzden belki bütçemiz Sey- I 
risefain için 100 - 200 bin lira tazminat verebilir. Sey
risefain şayet zarar ederse o zararı kapayabilir. Fakat I 
diğer taraftan kazandığı, milyonlarla kıyas edilemeye- I 
cek bir kazançtır. O kazancı nazarı itibare alarak I 
mütalâat ve muhakemat yürütmemiz zaruridir. I 

Muhterem arkadaşlarım! Gerek Karadeniz sahil- I 
lerinin, gerek Akdeniz sahillerinin herhalde millî mü- I 
esseselerimizin idare edeceği vapurlarla daima nakli
yatını temin etmek zarureti vardır. Bu zaruret bir kaç I 
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noktadandır : Meselâ İdarî zaruretimiz vardır çünkü 
sahilde bulunan vilâyetlerimizin kazalarını müfettişle
rin teftiş edebilmesi için gerek maliye devairini, ge
rekse mülkiye devairini teftiş etmek için her tarafta 
muntazam şoselerimiz olmadığı için anında müfettiş
lerimiz hiçbir yere gidemiyor. Muntazam seyrisefer-
ler takip eden vapurlar bu sahillerde bu noktadan 
elzemdir. 

Saniyen; kaçakçılığın önüne geçmek için - bu nok
ta Maliye Vekili Beyefendiyi de alâkadar eder - bu 
Seyrisefain vapurlarının muntazam seyrisefer yapma
sı, hiç kâr yapmasa bile iskelelere uğraması bilhassa 
çok mühimdir. İzmir'le Mersin arasındaki iskeleleri 
düşününüz. Bu iskeleler küçüktür. Kaza merkezidir. 
Belki her hafta uğrayan vapurların hamulesi kâr te
min edemez. Fakat o kazalara vapur uğratmamak yü
zünden, esasen dahilde de büyük ihracat merkezine ge
rek şimendifer gerek şose ile merbut olmadığından 
bu kaza bütün ihtiyacatını kaçakçılık suretiyle temin 
ediyor ve bu kaçakçılığı ecnebiler yapıyor. Bu kaçak
çılığı yapan kendi milletimizden değildir ve bu yüz
den hiç olmazsa memlekete bir kâr, bir fayda girdiği 
yoktur. Binaenaleyh Seyrisefainin her hafta munta
zaman sahildeki kazalarımıza, kâr etsin etmesin, gidiş
te ve dönüşte uğraması idarei cihetten faydayı mucip
tir. Her vakit için sevahilde bulunan kazalar teftiş edi
lebilir. İktisadî faydayı da muciptir. Kazaların inkişa
fına başka suretle imkân yoktur. Bu sevahilin, malû
mu âliniz iklimi mutedildir. En iyi ve en erken sebze 
ve meyve yetiştiren iklimlerdir. Fakat hiçbir yerinde 
sebzecilik inkişaf etmemiştir, meyvecilikte inkişaf et
memiştir. Sebebi vesaitsizliktir. Vesaiti nakliye olma
ması yüzünden ahalisi (yetiştirsem çürüyecektir, nak-
ledemeyeceğim şeyi niçin yetiştireyim) diye meyvecili
ğe ve sebzeciliğe heves etmemişlerdir. 

Seyrisefain intizamı oralarda hem ziraati, hem ti
careti inkişaf ettirecektir. Binaenaleyh azim faydası 
olacaktır. En mühim kısmı, arz ettiğim gibi, kaçak
çılığın ve bilhassa ecnebi kaçakçılığının önüne geçe
cektir. 

Gerçi Rüsumatın - maliye bütçesinin müzakeresi 
sırasında arz ettim - Rüsumatın muhafaza vesaiti do
layısıyle kontrol ediliyor. Fakat şimdiye kadar bu kon
trolü görmedik. Bakalım 1341 senesinde bu kontrol 
temin edilecek midir? Sevahilde bu kontrol ve muha
faza teşkilâtı tamamiyle teessüs etmemiştir. 1340'da 
tatbik edilemedi. 1341 için bu vesait hazırlanıp çalışı
lacak mı? Bunu 1341 senesi gösterecektir ve Rüsuma
tın muhafaza teşkilâtına kolaylık olacaktır. Yalnız, 
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sahilde bulunan büyük iskeleleri tutmak değil, bütün 
kazaları tutmak... İdareten, iktisaden Rüsumatın va
ridatını muhafaza etmek ve kaçakçılığın önüne geç
mek için, bir zarurettir. Bu cihetten yalnız Ticaret 
Vekâleti değil, âdeta bir Heyeti Vekile meselesi ha
linde muhterem Vekil arkadaşlarımız bu meseleyi der
piş etmelerini bilhassa kendilerinden ehemmiyetle ri-
ca ederim. 

Saniyen, arz ettiğim gibi Seyrisefain inkişafa başla
mıştır ve bu müessese muvaffak olacaktır. Bu mües
sese de yalnız bir cihet vardır. Müstahdeminin maa-
şatında diğer memurin meselesinde yürüdüğümüz gi
bi hareket ediyoruz. Bu ise bilhassa ticaretle, nakliyat
la, deniz nakliyatiyle meşgul olarak yaşayan bu mües
sese, bilhassa kendileriyle rakip olarak yaşayan mües
seselerin müstahdemini görünce âdeta yerinecek bir va
ziyette kalıyorlar. Onun için maaşat meselesinde, Ti
caret Vekâletinin bu seneki bütçesinde mümkün oldu
ğu kadar, Meclisi Âlinin müzaheretini rica ediyor. 
Fakat gelecek sene bütçesinde herhalde daha esaslı, 
daha muntazam suretle bu müessese de istihdam edile
cek zevatın hiç olmazsa maişetini temin edebilecek de
recede bir maaşa nail olmalarını temin etmek lâzımdır. 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Antalya Mebusu 
fâzılı, Seyrisefaine teşekkürlerini beyan ettiler. Ben
deniz de, Seyrisefaine karşı, hizmeti umumiyesinden 
dolayı pek büyük teşekkür, fakat dairei intihabiyemi 
nazarı dikkate almamasından dolayı teessürlerimi be
yan edeceğim. 

Arkadaşlar! Eyyamı tatiliyede, dairei intihabiyem-
de Marmaris kazasına gittiydim. Hepinizin indinde 
kesbi katiyet etmiş mesaili riyaziye gibi, cümleniz bi
lirsiniz ki bütün yolsuzlukların başı yolsuzluktur. Be
nim dairei intihabiyemin berren yolu olmadığı gibi, 
bahren de Seyrisefain vapurlarının uğramasına maz-
har olmamış, iki kazası bundan mahrum bulunmak
tadır. 

Efendim! Karadeniz mıntıkasında nahiyelere va
rıncaya kadar, vapurların düdüğü ötsün de, Menteşe 
Vilâyetinin iskelelerine uğramamasına karşı kalbi 
pakiniz razı oluyor mu? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Para ver vapur alalım! 

ESAT EFENDİ (Devamla) — Beyefendi! Dün
yaca müsellem olan Marmaris nedir efendim? Mar
maris'ten kayığa bindim, Fethiye'ye gittim. 28 saatte 
Fethiye'ye vardım. Milletin çektiğini gördüm, haline 
acıdım. Binaenaleyh bu sene oralara vapur uğratamaz-

sam huzuru millete varacak yüzü, söyleyecek sözü 
kendimde bulamayacağım. Binaenaleyh Vekili muh
terem bütün iskelelere uğrayacağını işaret buyursun
lar. Femi pakinden işitmek istiyorum. Akdeniz kıyı
larında, Menteşe'nin iskelesi bulunan beş altı mil
yon kilo kadar tütün, bir çok eşya ithal ve ihraç eyle
yen bu Menteşe merkezine Gökabat iskelesine, Bod
rum'a, Marmaris'e... 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Fethiye'ye... 

ESAT EFENDİ (Devamla) — Fethiye'ye gidiyor 
efendim! Çünkü orası sağmal inektir. Oradan çok men
faat temin ettiği için oraya gidiyor efendim. Beride 
nakliyat az olduğu için oralara uğramıyor. Binaen
aleyh Vekili muhteremden rica ediyorum. Bodrum'a, 
Marmaris'e, Gökabat iskelelerine uğrayıp, uğramaya
cağını şu kürsiyi mübarekten lütfen söylesinler. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Ben
deniz Seyrisefain için, hiç söz almamayı düşünmüş
tüm. Yalnız bütçesini tetkik edince, varidatiyle, sar
fiyat beynindeki nispet beni bir iki lâkırdı söylemeye 
mecbur etmiştir. En evvel Hoca Rasih Efendinin de-
d;ği gibi bu Seyrisefain İdaresi sırf millî bir müesse
sedir. Memlekette sırf para için çalışmaz, bazı meka-
sıdı temin etmek için de çalışıyor. Ona şüphe yok ve 
Seyrisefain İdaresi de bir seneden beri kesbi intizam 

. etmiştir. Hatta iki seneden beri gittikçe tekemmül 
ediyor, seferleri muntazamdır, vaktinde gidiyor, vak
tinde geliyor. Herkes Seyrisefain İdaresinden mem
nundur. Maaşşükran görülüyor ki ecnebiler bile Sey
risefain vapurlariyle seyahati tercih ediyorlar. Bu da 
maalmemnuniye Seyrisefain lehine kaydolunacak bir 
muameledir. Teşkilâtı da gittikçe ilerliyor. 

Yalnız Seyrisefain bütçesinin muvazenesini görün
ce Maliyeden karzen 1 250 000 lira alıyor. Onu ten
zil edince 3 576 400 lira varidatı kalıyor. Masarifi de 
4 826 000 liradır. Bu paradan bir defa idarenin ha-
zinei maliyeye borcu vardır. Onu tenzil ediyorum. 
Hattâ, «Merakip ve sefaini bahriye mübayaat ve is
ticarı» bunu da tenzil ediyorum. Hiçbir şey almıyor 
farzediyorum. Mütebaki masraf 3 441 086 lira kalı
yor. Yani, varidatiyle masarifi beyninde, 135 000 lira 
farkediyor. Yani varidat 135 000 Ura masraftan fazla 
oluyor. Eğer hiç mubayaa yapmazsa, borçlarını tediye 
etmezse böyle oluyor. Sermayesini Vekil Beye sor
sam o da, tabiî bütün mevcudunu, sermayeye tahvil 
ile söyleyemezler. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) — Altı milyon lira! 
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MUHTAR BEY (Devamla) — Farzetseniz altı 
milyon lira. tmtiyaz hariç, yani vapurları, fabrikaları 
vesairesi altı milyon lira. Şimdi 6 milyon lira serma
yenin bir çok imtiyazlariyle beraber senelik hasılatı 
135 000 liradır. Hatta 135 000 lira değildir. Bundan az
dır. Çünkü senevî bir aşınma masrafı tenzil edilmek 
lâzımdır. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) — 17 nci fasılda vardır. Görürsünüz. Sigorta üc
reti sonra 154 000 lira amortisman da vapur mubaya
ası meyanına girmiştir. 

kilde bir Seyrisefain İdaresini işlettiği halde ondan on 
para kâr temin edemiyor. Demek ki biz her şeyi hü
kümet vasıtasiyle yapmak cihetini istilzam edersek ne
ticesinde zarar oluyor. Meselâ Hereke fabrikası öyle
dir. Bugün Müdafaai Milliyenin Feshanesi vesairesi 
öyledir. Nereye giderseniz senelik bilançosunu yapı
nız, neticesinde senelik bilanço da sıfıra sıfır elde hiç. 
Onun için uğraşalım, bu müesseseleri mahza ticaret 
zihniyle işleyen bir şekle ifrağ edelim. Ben bu neti
ceye varıyorum. 

Hoca Rasih Efendinin buyurdukları gibi hiç bir 
vakit hatırıma gelmez ki, bunu gayrı Türk bir şekil 
haline getirelim. Bu varit değildir. Lâkin hükümetin 
de hissei iştiraki olmakla beraber sırf ticarî bir şekle 
uymaya çalışalım ve bundan mümkün mertebe istifa
de temin edelim. Yoksa altı milyon lira sermayesi 
olan bir müesseseyi, en iyi bir idarenin elinde olduğu 
halde, on para kâr getirmeyecek bir şekilde idare et
mek bilmem ne dereceye kadar doğrudur? Ya bu ka
dar muntazam bir idarenin elinde olmazsa demek ki 
senevî bir kaç milyon lira zarar edeceğiz. Nitekim bu 
muntazam idare bile, kendisini idare ve temini maişet 
edebilmek için bu sene Maliyeden (1 250 000) lira is
tikraz edecektir. Ben bunu muvafık görmüyorum. 

KEMAL BEY (Adana) — Lütfen bir şekil bu
lunuz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Lütfen bir şekil 
için, şimdiden Ticaret Vekâletinden rica ediyorum. Bu 
Seyrisefain müessesesini, böyle devlet idaresi şeklinde 
idare etmesin! Şirket şekline ifrağ etsin. Bunu böyle 
bir şekilde idare etsin. Bendeniz bunu buluyorum. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — O zaman Mersin'e 
bile seyrisefer yaptıramazsın. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bendeniz Hoca Ra
sih Efendi kadar, tabiî denizcilikte maharetim yoktur. 
Bütçede rakkam üzerinde okudum, onu arz ediyorum. 
Mütebakisini de siz söyleyiniz. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Efendim! Rüfekayı muh-
teremeden birinin Seyrisefain İdaresini suiistimal yu
vası halinde göstermesinden biraz müteessir olarak 
bendeniz bir kaç kelime söylemek hevesine düştüm. 
Refiki muhteremimin fikrine göre Seyrisefainde bir 
çok suiistimalât, bir çok israfat vaki imiş. Efendiler! 
Bir hakikat vardır ki Seyrisefain bundan iki sene ev
velkinden çok namuskârane, çok muntazam ve çok 
güzel idare olunuyor ve bu kanaat ve şahadeti getir
mek için vapurlarından hemen herhangi birisini gö
rüp içini gezmek zannederim ki, beni teyit etmeye ki
fayet eder. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Öyle ise vapur mu
bayaasından tenzil ettiğim için bunu hesaba katmamı- I 
şıradır. Şimdi arz ediyorum ki bu idare 6 milyonluk I 
sermayesini senevî itfasını nazarı dikkate almazsa kâ- I 
nnı bilmez bir idare demektir. Binaenaleyh 1.35 000 
liradan daha ziyade olması lâzım gelen imha masrafı I 
tenzil edilecek olursa altı milyon lira sermayenin hiçbir I 
varidat temin etmediği tahakkuk ediyor. Binaenaleyh I 
bu nazarı dikkate alınırsa biz de denizcilik zararlı bir I 
şeydir. Yani deniz de seyrisefaini kendimiz yapalım 
dersek burada rakkamla karşı karşıya gelince deniz
cilik hiçbir faydayı müstelzim bir şey değildir denir. 

Diğer taraftan maaşşükran görüyorum ki bir çok I 
vatandaşlarımız vapur işletiyorlar ve onunla temini I 
maişet ediyor ve kâr ve kisp ediyorlar. Mesele bence 
hakikaten heyeti umumiyesini kavrayamadığım bir 
şekildedir. Bugün Seyrisefain İdaresi başında bulu- I 
nan ve hepimizce malûm olan gayet muktedir bir I 
müdür tarafından ve heyeti umumiyesi gittikçe kesbİ 
kemal ve kesbi intizam eden bir heyet şeklinde idare 
olunuyor. Sonra da bir çok imtiyazları vardır. Mese
lâ sevahili mütecavire de vapur işletmek hakkı gibi ki I 
aşağı yukarı 900 000 liraya yakm varidat oradan ge
liyor ki bu imtiyazlı bir haktır. Bu imtiyaz kanunen 
musarrah olmamakla beraber imtiyaz gibidir. Daha 
şu var, bu var, bunlarla beraber bakıyoruz ki altı I 
milyon sermaye ile kırk para kâr getiremiyor. Maat
teessüf diyeceğim, hükümetçe yapılması mümkün olan 
en muntazam bir idare tesis edilmekle beraber, ben
ce, hükümetin idare ettiği teşkilât içerisinde en iyisi 
olmakla beraber, hükümet teşkilâtı ticaret işine girdi 
mi bundan kâr olmayacağı neticesinden başka bir su
rette meseleyi halledemiyorum. Görülüyor ki bu Sey- I 
risefain İdaresi böyle muntazam bir idare olduğu hal
de madem ki teşkilât ve ticaret hükümetin elindedir, 
bununla kâr temin olunamıyor. Bakınız vatandaşlar 
bir tek vapur alıyor, onun bir çok noksanı oluyor. 
Onunla kâr temin ediyor. Hükümet imtiyazlı bir şe- j 
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Zâten efendiler! Dünyada tarih kurulalıdan beri I 
melakâne idare teessüs edememiştir. Hatta melekler 
âleminde bile bir şeytan çıkarak sıfatı mülkiyeti inkâr 
etmiştir. Olur ki Seyrisefâin de hakikaten bazı cihet
lerde suiistimalât vaki olmuştur. Fakat onun mukad
deratına vazıülyet olan Heyeti Celile hiç zannetmem 
ki derhal bunun tahkikatım yapmamış ve lâzım ge
lenlerin tecziyesinden geri durmuş olsun. 

Şimdi bazı dedikoduları bu suretle geçtikten son- I 
ra refiki muhteremimin iddiası veçhile Karadeni2e bir I 
günde dört vapur işlemesiyle Seyrisefainin birçok ra- I 
kipler meyanında ticareti bahriyeyi tazyik ettiği hiç- I 
bir vakit tasavvur olunamaz, zannederim. Biliyorsu- I 
nuz ki efendiler! Harbi Umumiden evvel memleketin I 
hayatı iktisadiyesi memleketin değil, bütün dünyanın I 
iktisadiyatı henüz hali tabiîde iken Karadenize, de- I 
ğil dört, belki on tane büyük, cesim vapurlar aynı I 
günde gidiyorlardı. Meselâ Pake'nin, Lüit'in, Rus I 
kumpanyasının yapurlariyle birçok İngiliz Vapurları I 
günde on tane olmak üzere Karadeniz sahillerine ha- I 
reket ediyor, hem doğrudan doğruya bizim sahilleri- I 
mize gidiyorlardı. Binaenaleyh bugün dört vapurun I 
gitmesi o sevahil ticaretinin, durgunluğuna delâlet I 
eder. Fazla rekabete bile delâlet etmez zannındayım. I 

Madem ki, kabotaj hakkı Türklere intikal etmiş- I 
tir. Bu Türkler için bir haysiyet meselesi olup bunu I 
en muntazam surette ifa etmek eğer Ticareti Bahriye I 
erbabının, mümkün olmazsa, hükümetin bunu temin I 
etmesi millet haysiyetinin bir vecibesi, bir lâzimesi- I 
dir. Gerek sahilde oturan halk ve memleketi gezmek I 
isteyen efradı millet ve gerekse memleketimize ge- I 
lip görmek isteyen ecanip her halükârda muntazam I 
seyyahatı tabiî tercih ederler. Kabotaj hakkını üzeri- I 
mize aldıktan sonra bu sefaini haliyle bırakmak şüp- I 
hesiz mümkün değildir. Bunun için her halde serveti I 
milliye bu ciheti temin edemezse, efrat serveti, efrat I 
sermayesi bu ciheti temin edemezse, hükümetin ken- I 
dişine ait resmî bir daireyi kuvvetlendirip bu m'ak- I 
şadı husule getirmesi elzem idi. Haysiyeti milliye bu- I 
nu icap eder. Binaenaleyh eğer böyle bir müessese ol- I 
mâmış olsaydı bile hükümetin bunu doğurması icap I 
ederdi. I 

Arif Beyefendi buyurdular ki telvinat masrafı bir 
mislinden beş misline çıkmış, ben bundan iftihar 
ederim. Keşke yedi misline çıksaydı. Şimdiki va
purları görüp bundan beş sene evvelki vapurları gö- I 
renler bu telvinat masraf mm beş misline çıkmasını 
gayri tabiî görmezler. Şimdi vapurlar hakikaten tel-
vin ediliyor, Hakikaten masraf bir misli olarak ya- | 
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pılıyor. Fakat evvelce vapurların boyası olmadığını 
siz de görüyordunuz, bendeniz de biliyordum. 

Bundan sonra levazım, masrafı; Efendiler! He
pimiz de bundan beş sene evvelki vapurlarla seyya-
hat ettik. Şimdiki vapurları da gördük. Rica ederim, 
şimdiki faraza büyük vapurlardan birinde, meselâ 
Karadeniz veyahut Akdeniz vapurlarında, ecnebi va
purlarının hangi birisine nispetle bir noksanlık gö
rüyorsunuz? Temizlik itibariyle rekabet ettik. Müstah* 
deminin terbiyesi itibariyle eski haliyle ne kadar bü
yük tarakki vardır. Levazım masrafı tabiî bundan do-» 
layı kabarmış olur. Bendeniz hatta ciheti maliyesini 
bile Muhtar Beyefendi kadar muzlim görmüyorum. 
Çünkü Muhtar Beyefendi yalnız (135 000) lira kârı 
nazarı itibare aldı. (90 000) lira. da düyunu atikaya 
para tahsis ettiğimize nazaran 224 984 lira, demek ki 
kâr var. Vakıa altı milyon liraya nazaran % 5 faizle 
.(300 000) bin lira getirmesi icap eder. Fakat arz etti
ğimiz gibi bu vapurlar eskiden bir çok fena idare yü
zünden yıpranmış, harap olmuştur. Ve bunların ta
miri için fazla masraf ihtiyarına zaruret hasıl olu
yor. 

Diğer merakibi bahriye sahipleri belki istifade te
min ediyor. Çünkü aldıkları vapurlar oldukça yeni
dirler ve sonra kimbilir onlar da yüz de kaç faizle 
vapurlarını işletebiliyorlar. Onların da tabiî masraf 
kısmına koymadıkları hesabat olabilir. Amorti mas
rafı ve sigortası olur. Belki bunları hesap etmez, bel
ki fazla para kazanır. Şimdiki halde hiç bir şirket, 
şunu temin ederim ki ecnebi şirketleri de dahil ol
duğu halde, bahrî hiç bir şirket henüz kâr etmemek
tedir. Çünkü cihan iktisadiyâtı, cihan münakalâtı ya
rı yarıya inmiştir. Fakat her halde başında bulunan 
Sadullah Bey gibi gayet ciddî ve namuskâr bir ada
mın tahtı idaresinde Seyrisefainin pek yakında daha 
mükemmel bir halde ifrağ olunacağına bendeniz ka
naati kaviye ile kaniim ve böylece hariçten işitilen 
şayialarla, dedikodularla bu gibi zevatın kuvvei ma-
niveyisinin ve yahut kendilerine karşı gösterilecek 
hissi takdir yerine tenkidatla hevesinin kesredilme-
mesi taraftarıyım. 

MUSTAFA NECATİ BEY (îzmir) — Arkadaşlar! 
Bu mesele iktisadî bir mesele olmakla beraber ben--
deniz bu noktada söz söylemeye mecbur oldum. Bil
hassa bu husuta söz söylemeğe saik olan cihet Seyrise
fâin meselesinin, memleketimiz ve milletimiz için me
darı iftâhar bir müessese olduğunun bütün cihanca 
malum olması lâzım gelen bir mesele olmasıdır. Ben-. 
deniz mübadele Vekili olduğum zaman muhacirin 
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meselesi henüz mevzubahisti. Rumeli sahillerindeki 
kardeşlerimizi Anadolu sahillerine atabilmek için va
purlarımızın kâfi olmadığını ve Seyrisefainin bu işi 
yapamayacağını iddia etmişlerdi ve bu iddia efkârı 
umumiye de yer tutmuştu. Fakat bütün bu iddialara 
rağmen Seyrisefain idaresi bu işi başarabileceğini iddia 
etmiş ve bugün bu işi tam manasiyle ifa ederek bü
tün muhacir kardeşlerimizi Anadolu sahillerine nak-
letmiştir. 

Henüz doğan denizcilik aleminde Türk milleti 
diğer milletlerin geri kalmadığını ve diğer milletlerin 
sahillerimizde işleyen vapurlarından daha mükem
mel müessesatı idare ettiğini bilfiil göstermektedir. 
Bu itibarla denizcilik aleminde ecdadımızdan münte-
kil olan hassa itibariyledir ki vazifei vataniye-
sini iyi yapmıştır ve sabotaj hakkını iddia ettiğimiz 
zaman bu hakka istihkak kesbetmiş bir millet oldu
ğumuzu ispat etmişizdir. Bilhassa muhacirinin nakli 
meselesinde gösterilen intizam ve vapurların sahilleri
mizde muvaffak olduğu vaziyet dolayısıyle bu hak
ka doğrudan doğruya istihkak kesbettiğimizi göster
dik. Onun içindir ki Seyrisefain İdaresini bu kürsü
den takdir etmeyi ve Seyrisefaine yardım eden hü
kümeti de bu noktaı nazardan tebrik etmeyi vazife 
addederim. 

Arkadaşlar! Seyrisefain iki sene evvel ne vaziyette 
idi Bugün nasıl bir vaziyete gelmiştir? Bendeniz 
bunun hesapla olan şeklini bilmem. İki sene evvel 
Seyrisefainin vapurlarından biriyle seyyahat etmiş
tim. Bu sene de seyyahat ettim. Bu seferki seyyaha-
trmde ecnebiler de vardı. Bilhassa Ecnebilerin ağzın
dan işittim. Bu kadar mükemmel ve muntazam iş
leyen bir müessese bizim memleketimizde çok seneler
den sonra olmuştur dediler. Hatta bir Amerikalı va
purumuzu, bizim sahillerimizde işleyen ecnebi vapur
larına tercih ettiğini söylemiştir. Bu itibarladır ki Sey
risefain İdaresi diğer millî müessesatımızın idare et
tiği vapur şirketleri memleketimizde denizcilik ale
minde muvaffak olmuşlardır. Şimdi iddia olunan 
noktaı nazar şudur : Acaba Seyrisefain İdaresi bize 
kâr bırakır müessesemidir, değilmidir? Kâr bırakır 
bir müessese değilse ve varidat getirmiyorsa buna 
bir şekil, bir çare bulalım. 

Efendiler! Seyrisefain İdaresi, varidat bırakır bir 
müessesedir. Fakat bu müessesenin şu bir iki sene 
zarfında geçirdiği edvara bakacak olursak bu edvar 
içinde para bırakamayacağını görürüz. Esbabı şudur: 
Seyrisefain İdaresinin muntazam, mükemmel her 
türlü teşkilâtı havi bir levazım ambarı yoktu. Ben 

gittim ve gördüm. Siz de gider ve görürsünüz. Bu
gün Seyrisefain İdaresinin levazım ambarı mükem
mel ve muntazam bir levazım ambarıdır. Dünyadaki 
diğer milletlerin levazım ambarlariyle - intizam iti
bariyle - müsavidir. Sonra fabrikasını ıslah ve tan
zim etmiştir. Bundan sarfınazar, bir çok tarafları 
vıkılan,' harap olan gemileri de tamir ettirmiştir ve 
ettiriyor. Binaenaleyh kazandığı paranın kısmı kül
lisini levazım ambarına fabrikasının ıslahına ve bir 
çok çürük gemilerin tamiratına sarfetmiştir. Aynı za
manda bu müessese elindeki vapurlardan bir kısmını 
Bahriye Vekâletine vermiştir. Bir kısmı da - işleyemez 
bir halde oldukları için - meselâ Altay, İnebolu, Ana-* 
dolu vapurları tamamiyle dışarı çıkarılmıştır. Sonra 
Şam, Giresun ve Samsun vapurları da, Bahriye Vekâle
tine ait olduğu için, Bahriye Vekâletine verilmiştir. Bun
dan maada Bahricedit, Bandırma ve Haydarpaşa va
purları da fesh edilerek harice atılacaktır. Bunların 
yerine diğer vapurlar terarikiyle meşguldür. Reşit Paşa 
ve Akdeniz vapurlarını tamire çekmişler, tamir et
mektedirler. Görülüyor ki Seyrisefain İdaresi, doğru
dan doğruya muntazam bir müessese haline gelebil
mek için elindeki vesaitini tamir, ıslah ye ikmal etme
ye mecbur olmuştur. Şimdi henüz ikmal devresine va
sıl olmuştur. Onun için bundan sonraki devirlerinde 
daha ziyade kâr bırakmak imkânı vardır. 

İkincisi .: Seyrisefain İdaresi lâalettayin bir mü
essese değildir. Doğrudan doğruya milletin bir mü
essesesidir. Şu halde millete ait olan vazifeyi de yap
maya mecburdur. Eğer Ticarî bir zihniyetle düşünü
lerek hareket edilmiş olsa Seyrisefainin İzmirle İstan
bul ve İstanbul ile Trabzon arasında işlemesi ve ufak 
tefek iskelelere uğramaması lâzımgelir. Halbuki mil
let müessesesi olduğu için en ufak nahiyelere kadar 
uğramaya mecburdur. Binaenaleyh bunlardan ziyan 
eder. Şimdi Seyrisefain İdaresi ziyan ediyor diye ufak 
iskelelere uğramaşınmı? Buralara uğramasın demek 
doğru değildir. Çünkü milletin, devletin işini temin için 
her iskeleye uğrayarak oralarda nakliyat yapmaya 
mecburdur. Bundan dolayı zarar eder. 

Sonra Efendiler! Şunu da kaydetmeye mecbu
ruz ki Seyrisefain İdaresi, Ecnebi kumpanyalariyle, 
müessesatiyle rekabet etmektedir. Bugün karşısında 
Lüit kumpanyaları, Fransa kumpanyaları ve diğer 
kumpanyalar hali faaliyettedir. Hepinizin vicdanınıza 
müracaat ediyorum. Bugün Seyrisefain İdaresinin 
muvaffak olduğu vaziyet ecnebi vapurlarından geri-
midir? Bilâkis onlara rekabet etmiştir. İnsan kendi 
bayrağı altında bir intizamı tam tahtında gezdiği için 
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bittabi daima memnun oluyor. Binaenaleyh Seyri-
sefain, kazancından bir çoğunu rekabeti dolayısıyle 
sarf etmektedir. Gemilerdeki salonların teftişine, inti
zamının teminine mütemadiyen sarfı mesai etmiştir. 
Sonra gemileri idare etmek, gemilerdeki adamları 
ve amele yetiştirmek için mektepler açmaya mecbur 
olmuştur. Bir salon idare edecek bir adamımız yoktu. 
Bunları yetiştirmek için mektepler açmış, idaresini 
tanzim etmiş ve bugün göğsümüzü kabartacak bir 
devlet müessesesi haline girmiştir. Elindeki vapurlar 
meyanında 35 : 40 senelik olmak üzere 30 : 35 kadar 
vapur vardır. Bu vapurlarla bu intizamı temin etme
ye muvaffak olmuştur. 

Bu müesseseyi takdir etmek vazifemiz olmakla 
beraber diğer masraflardan keserek bu müessesenin 
bütçesine ilâve etmek lâzımdır. Çünkü yarın karşı
mızda bir kabotaj meselesi mevzubahis olacak, bu se
ne içinde sahildeki ecnebi vapurlar kalkıp gidecek ve 
bizim millî vapurlarımız bunların yerine kaim olacak
tır. O vakit milletin ihtiyacını temin edecek olan va
purlara malik olmazsak ve bunları bir intizamı tam 
dahilinde işletmezsek bizim için vaziyet feci olur. 
Onun içindir ki bu sene kabotaj meselesinin halledi
leceğine nazaran Seyrisefain meselesine ehemmiyet 
vermek, her ne şekilde daha salim bir surette takviye 
etmek ve daha ziyade bir intizama sokmak lazımsa 
bunu yapmak vazifei asliyemizdir. Bilhassa bendeniz 
Seyrisefainin bu vaziyetini gördükten sonra Meclisi 
Alinin, hükümet tarafından teklif olunan bütçeyi ka
bul ederek ve kabilse diğer taraftan bulunacak olan 
varidatı ekleyerek Seyrisefaine daha ziyade ehemmi
yet vermek lâzım gelir. (Müzakere kâfi sesleri.) 

REİS — Efendim! Söz isteyen kalmamıştır. (Kâ
fi sesleri) Efendim! Vekil cevap verecek, söz is
tiyor. 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Vekil Bey suallere 
cevap verecektir. 

TİCARET VEKİLİ ALt CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! Heyeti Celilenin bu müzakere
den usandığını bendeniz takdir ediyorum. Seyrisefain 
hakkında bir refikimiz hayli ithamda bulundu. Ona 
cevap vermeye mecburum. 

Efendiler! Seyrisefain İdaresinin vaziyetini mu
hakeme ettiğimiz zaman, evvel emirde millî 'idareye 
vapurların ne suretle geçtiğini mülâhaza etmeli, ta 
oralardan başlamalıdırlar. Efendiler! Uzun harp se
nelerinin Seyrisefain İdaresine ika etmiş olduğu za
rarlar bu gün tamiri gayri kabil olacaik derecede 
azimdir. Ordumuz İstanbul'a giripte Seyrisefain İda

resine vaziyet ettiğimiz zaman Seyrisefaininin em
rinde bulunan vapurların hemen kaffesi kabili isti
fade olmayacak bir halde idi. Bilâ istisna herhangi
sine bakacak olursanız, içine girilipte oturulamaz ve 
yerinden hareket ettirilemez bir halde bulunmuştur. 

Efendiler! Bu vapurların kısmı azamı bu gün şe
ref ve iftiharla göğsümüzü kabartacak bir şekle gir
miştir. Kabili istimal olanların ve işleyebilecek bir,va
ziyette bulunanların tamiratı (ikmal edilmiştir. Bu 
gün onlardan istifade edilmektedir. Yalnız bu se
ne içinde tamirat gören vapurları sîze birer birer arz 
edeceğim. Cumhuriyet, Gülnihal, Gelibolu, Alemdar, 
Harem, Burgaz, Moda, Maltepe, Miralay Nazım Bey 
bir de gayret römorkörüdür. Bunlar bu sene içinde 
esaslı tamirat görerek adeta yeni bir hale gelmiştir. 
Bendeniz bu sefer İstânbula gittiğim zaman bunların 
içersinden 3 - 4 tanesini gezdim ve hakikaten Avru
pa'nın en mükemmel vapurları derecesinde, istirahatı 
temin edecek şekilde tamir ve tefriş edilmiş olduğu
nu gördüm. 

Efendim! Yine bu sene için de Gülcemal, Reşit 
Paşa, Marmara, Kocaeli, Antalya vapurları tamiratı 
cüziye görmüştür. Bu vapurların tamiratı cüziyesi 
için sarfoîunan meblağ (622 GOû) liradır. Sonra Efen
diler! Seyrisefainin evvelce elinde bulunupta işlettiği 
vapurlardan Altay, Bahricedit, İnebolu, Anadolu va
purları kabili istimal olmadığından dolayı feshedil
miştir. Giresun, Şam vapurları Bahriyeye iade olun
muştur. 1341 senesi içinde Bandırma, Nimet, Hay
darpaşa, Fenerbahçe, Altay, İhsan, Yakacık vapur
ları işleyecek bir hale getirilmiştir. Bunlara zamime-
ten bu sene İçeısinde Seyrisefain.İdaresi Mersin, An
talya, Marmara, Karadeniz, Çanakkale Miralay Na
zım Bey namiyle altı tane vapur satın almıştır. Efen
diler! Bunlar Seyrisefain İdaresinin varidatiyle meyda
na gelen şeylerdir. Bütçenin bir tarafında 
masraf bir tarafında varidat yekûnları görü
yorsunuz. Gerek bu tamirat ve gerek yeni alınan 
bu vapurlar Seyrisefain İdaresinin çalışıp kazandığı 
para ile meydana gelen eserlerdir. Bütçede görüyor
sunuz, devlet bütçesinden 1 200 0CO lira verilmiştir. 
Efendiler! Bunu beş yüz bin lirasını Seyrisefain İda
resi ödemişti. (70C) bin lira borcu kalmıştır. Onu da 
bu sene içinde ödeyecektir. Yapılan şeyler hazinei 
devletten verilen para ile yapılmış değildir. Kendi 
kazancı ile meydana gelmiştir. Sonra Efendiler! Blân-
çosu yanınızdadır. Seyrisefain İdaresinin 1341 se
nesinde 605 388 lira fazlai varidatı vardır. Efendiler! 
Bu hesaplar aynen gösteriyor ki, Arif Beyin dediği 
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gibi bu tdare katiyen zarar etmiyor, Muhtar Beyin 
söylediği gibi sermayesi altı milyon olursa (600) bin 
lira kâr etmiş demektir: 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Nerede efendim? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! Bu sene 600 - 605 bin lira kârı 
vardır. Blânço buradadır. Bütçe Marttan evvel çık
mıştır, bütçenin tabından sonra gelmiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Peki öyleyse bu bi
ze verilen rakamın yanlış olduğuna delâlet eder. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Bütçe Marttan evvel gelmiştir, blânço 
Marttan sonra çıkmıştır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Niçin zarar edi-' 
yor diye hayret ediyordum. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! Müsaade buyurun bütçe Mart
tan evvel çıkmıştır. Bu blânço yeni gelmiştir. Efen
diler! Her devlette, böyle millî müesseseler, devletin 
muavenetiyle yaşar posta vapurları vardır. 

Amerikanın bugün (Şinbot) diye idareleri vardır. 
Her sene devletten bir ttahsisatt alır. Hatta Meşajeri 
maritim, Lüit Triyestino, Servisi İtalyana bunların 
hepsi hükümetlerinden tahsisat alıyorlar. Bizim Seyri-
sefainin kaç para tahsisatı vardır? Sonra her arkadaşı
mız bendenize müracaat eder. Amasraya, Bartına uğ
rasın, Atinaya uğrasın, Hopaya uğrasın, Lazistana 
uğrasın, Ofa uğrasın, Marmarise uğrasın, burada ar
kadaşlarımız daha bir çok iskele saydılar Bahrisefidin 
kenarında bulunan bütün nevahiye kadar uğrasın de
niyor. "Efendiler! Bunlar masrafla olur ve uğramaya 
da mecburdur. Bugün vapurlarımız kâfi olsa arzula
rını isaf etmeye çalışırım. 

ESAD EFENDİ (Menteşe) — Ehemmi mühimme 
tercih etmek lâzımdır. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) (Devamla) — Çünkü o sahillerdeki ufak 
kasabalarda oturan ahalinin de bu idarenin sermaye
sinde hakkı vardır. (Bravo sesleri.) Uğramahdır. Va
zifesini ifa etmelidir. Fakat efendiler! Uğramıyorsa 
bu, vapurlardan bazılarının tamirde olmasındandır. 
Binaenaleyh her iskeleye, her nahiyeye, her kazaya 
uğrayan bir vapur idaresi arzu edilen derecede bü
yük bir ticaret bırakabilirim? Devletin postasını bun
lar taşır, devletin en müşkül zamanında - demin bir 
arkadaşımızın söylediği gibi - memleketimize gelmek 
isteyen vatandaşlarımızı taşımak için ihtiyaç olursa 
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Seyrisefain koşar, seferberlik olursa Seyrisefain koşar. 
Efendiler. Seyrisefain İdaresi başka bir şirket eline 
katiyen devredilemez. (Edilemez sesleri.) 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Bunu rüyalarında 
görürlerse de inanmasınlar. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANI BEY (Gazi
antep) — Efendiler! Seyrisefain devletin hem mü-
dafasına hizmet edecek bir idaredir, hem de devle
tin ihtiyacı dktisadiyesini temin edecek bir idaredir. 
Binaenaleyh başka bir ele verilemez. Devletin İdare
sinde kalır. Eğer arz ettiğim gibi her iskeleye uğradı
ğından dolayı varidatı masrafını kurtaramazsa devlet 
bütçesinden onu kapatır. Fakat emin ve müsterih 
olunuz ki bu idare kazanıyor, kazanacaktır ve devle
tin bütçesine bar olmayacaktır. Binaenaleyh Heyeti 
Celilenizden istirham ediyorum. Bugün gayett iyi bir 
şekilde idare edilmekte olan Seyrisefain İdaresi hak
kında hüsnü zan besleyebilirsiniz. 

FAİK BEY (Ordu) — Seyrisefain İdaresinin millî 
vapur kumpanyalarüyle rekabet ederek onları izrar 
edip bilâhara batmalarına sebep olmaları hakkında 
Vekil Beyefendi ne düşünüyorlar? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! Arz edeyim. Bendeniz Vekâle
te geldikten sonra Seyrisefain İdaresinden bunları 
sordum. Tabiî Seyrisefain idaresi bunlara karşı bir ta
kım mütalâa dermeyan etti. Fakat İstanbula gittiğim 
zaman Ticaret Bahriye Odasına gittim ve Seyrisefain' 
Müdürünüde götürdüm. Oradaki tüccar ve sefain as
habı ile birlikte oturarak konuştuk. Aralarında bir 
itilâf var. Diğer küçük vapur sahipleri : Seyrisefain 
İdaresi bizi izrar ediyor. Binaenaleyh Seyrisefain ida
resi filân hatta ve filân hatta vapur işletmesin, di
yor. Buna imkân yoktur. Vapur İdarelerinin elinde 
güzel vapurlar var. Fakat bir kısmı da çürük vapur
lardır. Bazılarına da, bendenize sual soran refiki muh
teremim bile emniyetle binemez ve kendisi de emni
yet edemez, fakat Seyrisefain idaresine emniyet ede
bilir. Postasını muntazaman ifa eder ve etmeye mec
burdur. Yalnız diğer vapur idareleriyle rekabet ede
rek, onların izrar edilmesine bendeniz kail değilim 
ve orada gerek Seyrisefain Müdiri umumisine ve ge
rek vapur sahiplerine söyledim. Bunlar aralarında 
vaktiyle bir itilâf yapmışlar ve demişler ki: İstanbul' 
dan haftanın bir iki gününde Seyrisefain vapur kal
dırsın! Diğer dört günde de birgün filân, birgün fi
lân idare, vapur kaldırsın diye itilâfname akdetmişler 
ve itilâfname ahkâmına riayet etmeyenlerin Hilâli 
Ahmere yüz lira cezayı nakdî vermesini kararlaştır-
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mışlar ve imza da etmişlerdir. Bu itilâf name imza 
edildikten bir hafta sonra - Seyrisefain idaresi de 
ğil - diğer vapur kumpanyalarından Sadıkzadelerin 
bir vapuru kendisine tahsis edilmiş olan günün gay-
nsında kalkmıştır. Diğer vapur sahipleri gelip şikâ
yet etmişler ve demişlerdir ki aramızda ki itilâfı boz
dular. Biraz sonra Yelkencizadelerin bir vapuru 
kalkmıştır. Bu suretle kendilerinin imzaladıkları iti-
lâfnameyi kendileri bozmuşlardır. Sonra bazı yerler
de bazı vapur sahipleri Seyrisefain İdaresi ile reka
bet için meccanen nakliyat yaparız demişlerdir. Fakat 
Seyrisefain idaresi buna bir şey dememiştir. 

FAlK BEY (Ordu) — Seyrisefainin ilânatı var
dır. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (De
vamla) — Beyefendi' Hattâ bazıları bir iskelenin başı
na araba ile karpuz getirmişler ve bizim vapurumu
za binenlere karpuz vereceğiz demişlerdir. Bendeniz 
Seyrisefain İdaresine rekabet etmeyin diye söyledim. 

FAİK BEY (Ordu) — Telgraf vardır, Beyefendi. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (De
vamla) — Bendeniz zatı âlinizi hürmetle dinledim. 
Rica ederim siz de çıkar burada söylersiniz. Seyrise
fain İdaresinin vapur kumpanyalarına karşı rekabet 
etmemesini Müdiri Umumî Beye de söy
ledim ve dedim ki itilâf ederek o iti
lâf dairesinde hareket edeceksiniz, onlar 
da bu miietin yeni doğan birer müessesesidir. Seyri
sefain İdaresi de bu devletin hidematı umumiyesini 
gören bir idaredir. Her ikisi de nazarınızda bir oldu
ğundan beraberce çalışarak yekdiğerinizi izhar etme
yeceksiniz. Bunun üzerine tekrar toplandılar ve mü
zakereleri henüz bitmedi. 

Fakat efendiler! Biz de yalnız Seyrisefain değil, millî 
vapur eshabı yekdiğerine karşı rekabet ettikçe Sey
risefain İdaresi arzu ettikleri şökilde Karadenizde iki 
sefer tenzilât yapmış olsa dahi bunlar yine birbirle
riyle rekabete başlayacaktır. Sefain ashabı bir araya 
girerek kuvvetli bir şirket yapmadıkça katiyen bu 
idarelerin yaşamasına imkân yotkur. Çünkü, her bi
risi bugün birer vapura sahiptir. Vapurlarını munta
zaman işletemiyorlar. Bugün kalkacağım. Diyor, 
hareket edemiyor. Sonra filân iskeleye gideceğim di
yor, üç gün gidemiyor. Bu da daima zarar tevlit edi- j 
yor. Her nerede olursa olsun, ufak sermaye ile va
pur idareleri teessüs edemez ve işleyemez. Bunların 
yapacakları; hepsi bir araya gelip kuvvetli, bir millî I 
şirket vücuda getirmektir. Bunun kendilerine tavsiye I 
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I ettim. Bazıları buna taraftar oluyorlar. Vakit bulup 
da İstanbul'a gidersem, bunlan toplayıp tekvücut 
olarak kuvvetli, millî bir vapur şirketi haline getirme
ye çalışacağım. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendim! Heyeti Idarei 
sormuştum. Cevap vermediniz. Heyeti İdare kimler
den ibarettir ve içinde gemicilikten anlar kimler var
dır?. İkincisi yeni alman Antalya vapurunun silindiri 
çatlaktır, böyle bir malumatınız var mıdır? Üçüncü
sü olarak sorduğum nokta ümit vapuru niçin battı, 
sebebi nedir? Bu bapta da izahat lütuf buyurur mu
sunuz? Dördüncü olarak anlamak istediğim fesih me
selesidir. Birtakım vapurlar feshediliyor ve bir kısmı 
da feshedilecekmiş; bunları kim feshediyor ve neye 
istinaden feshediliyor? Tetkikatı kim yapıyor, ve ki
min karariyle feshediliyor? Sonra bir de pasolar hak
kında izahat lütuf buyurunuz. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (De
vamla) — Oldu beş, daha var mı? Efendim! Meclisi 
İdarei sual buyuruyorlar. Meclisi İdare, nizamname 
mucibince, Heyeti Vekilece bundan iki sene evvel in
tihap ve tayin olunmuştur. Bunların içinde bir tane
si Bahriye müntesibi olup elyevm istanbul Ticareti 
Bahriye Müdiriyetinde bir Şube Müdürü bulunuyor. 
Bir tanesi de Hamit Beydir. Hamit Bey istanbul'da
ki Mecliste Mebus olarak uzun müddet Muvazenei 
Maliye Encümeninde bulunmuştur. Bugün iftihar 
edilecek bir hukukşinaş olup güzel bir maliye müte
hassısıdır. Diğer iki zat daha vardır. 

ARlF BEY (Eskişehir) — Kimdir efendim? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (De
vamla) — İsimlerini bilmiyorum. Efendiler! Seyrise
fain İdaresinin başında bulunmak, mutlaka bahriye 
müntesibininden olmaklığı icap ettirmez. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Hiç olmazsa, iki üç 
tanesi olsun bulunmalıdır. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (De
vamla) — Zaten dörttür efendim! 

ARİF BEY (Eskişehir) — Birisi levazımdan, birisi 
bilmem nereden. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANI BEY (De
vamla) — Bahriye mütehassısı da vardır. O da kâ
fidir. Efendiler! Seyrisefain idaresinin Meclis idare
si gayet faal ve son derece çalışkan bir heyettir. Şim
diye kadar o idarenin tekamülüne pek büyük hizmet 
etmiştir. 

Ümit vapurundan bahis buyurdular. Ümit vapuru, 
Seyrisefain Ticaret Vekâletine rapted'ilmezden evvel 
karaya oturmuş ve batmıştır. Esbabını bendeniz bil-
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miyorum. Bu, bendeniz Ticaret Vekâletine gelmezden 
evvel değil, Seyrisefain Ticaret Vekâletine raptedil-
mezden evveldir. Onun dosyası Müdafaai Milliyede-
dir. 

Antalya Vapurunun silindirinden bahsettiler. Silin
dirin çatlak olduğunu bilmiyorum. Fakat vapurda 
bir arıza olmuşsa böyle şey her zaman olabilir. So
rar, anlarım. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Bir de Onnik isminde bir 
müfettişle, birkaç da Rum kılavuzlar varmış, onlar 
hakkında malumatınız var mı? 

TİCARET VEKÎLÎ ALİ CENANİ BEY — Ola
bilir, kılavuzlarda da Rum bulunabilir. Bunlar eski 
kılavuzlardır. Kılavuzluk bildiği için alınmıştır. Ye
ni kılavuzlar yetiştirilince bunlar tabiî çıkarılacaklar
dır. 

Pasolardan bahis buyurdular. Pasolar hakikaten 
benim de nazarı dikkatimi celbetmişti. Hatta Muva-
zenei Maliye Encümeninin dahi nazarı dikkatini cel-
betti. (300) hakikaten çoktur. Muvazenei Maliye 
Encümeni ile konuşmaklığımız üzerine bugün pasolar 
(170) e inmiştir. Fakat yine çoktur, (Çoktur sesle
ri.) Bu hususta bir talimatname kaleme aldım. Bu ta
limatname: seyrisafain idaresinin sevahili kâtibe 
ve baide seferlerinin sureti idaresine dair olup Heye
ti Vekilededir. Onda, pasoların behemehal Ticaret 
Vekâletinden verilecek mezuniyetle verilmesi mukay
yettir. Seyrisefain İdaresinin bu pasoları vermesini 
de ben mazur görüyorum. Vekâletin izniyle verilmek 
ciheti temin edildikten sonra idare birtakım pasolar 
vermek külfetinden kurtulur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Çok yanlış bir iş
tir. Bir mülhak bütçe müdürü paso veremezse nasıl 
olur? 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Efendim! Esbabı 
mucibede bir hattı seferî teşkil olunacağı vapurların 
izmir'den Mersin'e kadar iskelelerin kâffesine uğraya
cağı mezkûrdur. Kezalik birinci fasılda dördüncü 
maddede mezkûr olduğu üzere her iskeleye uğraya
caktır. Şimdi beyanatı âlinize mi yoksa buna mı ina
nalım? 

TİCARET VEKİLÎ ALI CENANI BEY (De
vamla) — Bugün dört vapur tamirdedir ve birkaç ta
ne de alınacaktır. 

ESAT EFENDİ (Menteşe) — Seyrisefainin hide-
mat ve harekâtına müteşekkirim. Hatta tevsii hizme
tini temenni ederim. 

I ' TİCARET VEKİLİ ALÎ CENANİ BEY (Devam
la) — Bu cihet tamirde olan vapurların tamirden çık-
masıyle ve yeni alınacakların gelmesiyle kabil olacak
tır. 

.ESAT EFENDİ (Menteşe) — Yani buradaki is-
I kelelerin kâffesine uğramıyacak mıdır? 

TİCARET VEKİLİ ALÎ CENANI BEY (Devam-
I la) — İnşallah hepsine uğratacağız. 

ESAT EFENDÎ (Menteşe) — inşallah, (inşallah 
sesleri). 

RAÎF EFENDİ (Erzurum) — Seyrisefainin Kara-
denizde işlediği en mühim iskelelerden biri Trabzon' 

I dur. Trabzon'dan en mühim sevkiyat, hayvan sevki-
I yatıdır. Bu hayvanat yalnız Trabzon'un değildir, içe-
I riye doğru Erzurum ve Van, Erzincan, Bayezid ci-
j hetindeki bütün hayvanat o tarikle sevkolunur. Hay-
I vanatın uzun müddet deniz üzerinde kalması büyük 
I zayiatı mucip oluyor. Bu öyle bir zayiat ki malumu 
I âliniz, ticarete bir keseden diğer keseye geçen gibi 
I değildir. Tüccar bunları aylarla dağlarda, yaylalar

da besliyor, hayvanatını güzelce yetiştiriyor. Sonra 
I üç gün deniz üstünde kalması, gıdasızlığa uğraması 
I noktasından etinden 3 - 4 kıyye noksanlanmasını intaç 
I ediyor . Bu öyle zarar ki, kazanılmış iken bütün heba 
I olup gidiyor. Rica etmiştim ki, Trabzon'dan sevk edi-
I lecek hayvanata mahsus olmak üzere diğer iskelelere 
I uğramıyarak yahut nihayet Samsun iskelesini tutmak 
I üzere hayvan şevki için vapurlar tahsis edilecek olur-
I sa pek nafi olacaktır. Şimdiye kadar bir şey yapıldı 
I mı? Geçen sene zannediyorum ki Müdiri Umumî Bey 
I bu bapta katî vaatte bulunmuştu. Hatta bendenize 
I de vaat etmişti. Vaatlerinde bir iki vapur alınacağı-
I nı ve bunlardan bir tanesinin mutlaka hayvan sevki-
I yatına tahsis edeceklerini söyliyerek, bunda hakikaten 
I ticaret vardır demişlerdi. Vukubulan zarar da hakika

ten büyük oluyor. 

TİCARET VEKİLİ ALI CENANI BEY (Gazian-
I tep) — Efendim! Hayvan şevki için ayrı bir vapur 
I tahsisine imkân yoktur. Yalnız Trabzon'la istanbul 
I arasında bir doğru posta konmuştur. Bu doğru posta 
I ile nakledilen hayvanatın beherinden iki okka et kâr 
I edildiği fiilen sabit olmuştur. Fakat efendiler! Faik 
I Bey arkadaşımızın buyurduğu ve istanbul'da hususî 
I diğer vapur sahiplerinin bağırdığı bu hat meselesidir. 
I Niçin Trabzon'a doğru bir hat yapıyorsunuz, diye bü-
I tün şikâyet bundan çıkıyor ve bu hat diğer sefain as-
I habının kıyamet koparmasını mucip oluyor. 
I O hat devam ettikçe bu gürültü devam edecek, de-
J vam etmezse de koyun ashabı ve Trabzon'dan Istan-
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bul'a gelmek isteyen yolcular bağıracaktır. Müdiri-
yeti Umumiye böyle ayrı cereyanlar arasında çalkan* 
maktadır. 

REİS — Efendim! Kifayet takriri vardır. Okuna
caktır : 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Fasıllara geçilmesini teklif eyle

riz. 
Karesi 
Hulusi 

Kângırı 
Ziya 

REİS — Efendim! Heyeti Umumiyenin müzakere
sini kâfi görenler lütfen el kaldırsın... Kâfi görmeyen
ler el kaldırsınlar... Müzakere kâfi görülmüştür.. Va
ridat bütçesinin fasıllarına geçiyoruz: 

Varidat Bütçesi 

(A) Cetveli 
Fasıl Lira 

1 Sevahili baide hâsılatı 1 857 000 
ESAT BEY (Rize) — Takrir vardı Reis Bey! Ne 

oldu? 
REÎS — Efendim! Takririniz kanun lâyihasının 

heyeti umumiyesi hakkında ve temenni mahiyetinde
dir. Efendiler! Varidat bütçesinin birinci faslı yekû
nu (1 857 000) liradır. Bu fasıl hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Bu faslın müzakeresini kâfi 
görerek diğer fasla geçilmesini kabul edenler ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. Efendim. 
Fasıl Lira 

2 Marmara havzası hâsılatı 478 400 

REİS — Fasıl hakkında mütalâa var mı (Hayır 
sesleri) Diğer fasla geçilmesini kabul edenler ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldrısın... Kabul 
edildi. 
Fasıl Lira 

3 Sevahili mütecavire hâsılatı 890 000 

RElS — Fasıl hakkında mütalâa var mı efendim? 
(Hayır sesleri) Diğer fasla geçilmesini kabul edenler 
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... 
Kabul edildi. 
Fasıl Lira 

. 4 Nakliyat ve sevkiyatı askeriye hâsı
latı 20 000 

REİS — Fasıl hakkında mütalâa var m ıefendim? 
(Hayır sesleri) Diğer fasla geçilmesini kabul edenler 
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldır
sın... Kabul edildi. 
Fasıl Lira 

5 Kılavuzluk ve römorkörcülük hâ
sılatı 200 000 

RElS — Fasıl hakkında mütalâa var mı efendim? 
(Hayır sesleri) Diğer fasla geçilmesini kabul edenler 
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldır
sın... Kabul edildi. 
Fasıl Lira 

6 Hâsılatı muhtelife 131 000 

RElS — Fasıl hakkında mütalâa var mı efendim? 
(Hayır sesleri) Diğer fasla geçilmesini kabul edenler 
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldır
sın... Kabul edildi. 
Fasıl Lira 

7 Karzen maliyeden alınacak olan 1 250 000 

REİS — Fasıl hakkında mütalâa var mı efendim? 
(Hayır sesleri) Efendim! îzmir Mebusu Osmanzade 
Hamdi Bey ile diğer rüfekasının bir takriri vardır. 
İmza da elliye vasıl olmaktadır. Tahsisatı munzam
ına teklif edilmektedir. Fakat tahsisatı munzamma-
nm miktarı belli değildir. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Onu Vekâlet bilâ-
hara düşünsün. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Temenni takri
ridir efendim. 

REİS — Bir kere okunsun da efendim: 

Riyaseti Celileye 
Büyük kabotajın hitamına bir sene iki ay kalmış

tır. Binaenaleyh bu seneden itibaren büyük vapurlar 
mubayaası için Seyrisefain İdaresine tahsisatı mun
zamına ilâvesini temenni ederiz. 

İzmir Ürfa 
Osmanzade Ahmet Hamdi Refet 

Karahisarı Sahip Şarki Karahisar 
İzzet Ulvi Mehmet Emin 

Rize İzmir 
Esad Ahmet Münir 

Antalya Antalya 
Ahmet Saki Rasih 

Malatya îzmir 
Reşit Kâmil 
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REİS .-!**• Efendim! Seyrisefain bütçesinin varidatı 
masarif atını karşılamadığından Maliyeden istikra? et
mektedir. Binaenaleyh bu zam teklifi ancak, Maliye
den vukubulacak istikraz zam teklifinden ibarettir. 
Fasıllara müteallik değildir. Fasıl hakkında başka mü
talâa yoktur. Bu faslın müzakeresini kâfi görerek 
masarif bütçesine geçilmesini kabul edenler ellerini 
kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. Masarif bütçesi fasıllarının müzakere
sine geçiyoruz. 

Seyrisefain masarif bütçesi (B) cetveli: 
Fasıl Lira K. 

1 Maaşat 1 028 415,40 
REİS — Fasıl hakkında mütalâa var mı efendim? 

(Hayır sesleri) Birinci faslın yekûnu olan (1 028 415) 
lira 40 kuruşu kabul edenler ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

2 Masarif at 2 413 000 
RElS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır sesleri) 

İkinci fasıl yekûnu olan (2 413 000) lirayı kabul 
edenler ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler ellerini 
kaldırsın... Kabul edildi efendim. 
Fasıl Lira K. 

3 Merakip ve sefaini bahriye müba-
yaat ve isticar esman ve masarifi 613 233,60 

REİS — Mütalâa var mı efendim? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) —- Efendim! istanbul'da bir Ticareti Bahriye 
Odamız vardır ve millî sefainin idarelerini tanzim et
mek ve bunların tealisine çalışmak için hakikaten çok 
gayret sarfediyor. Diğer vapur idareleri buraya ay
rıca bir aidat vermektedirler. Halbuki Seyrisefain 
İdaresi, bütçesinde olmadığı için verememiştir. Odaya 
dahil olduğu halde aidat vermemesi doğru birşey de
ğildir. Millî sefain ashabı esasen çok değildirler, bir
kaç zattan ibarettir. Odanın masrafını yalnız bunlar 
tahammül ediyorlar. Onun için bu fasılda bir mad
de olarak «Ticareti Bahriye Odası ücreti kaydiyesi» 
namiyle ikibin lira tahsisat kabulünü rica ederim. 

REİS — Bu fasılda mı efendim? 

ALİ CENANİ BEY (Devamla) — Evet efendim! 
«Ticareti Bahriye Odası ücreti kaydiyesi» namiyle bir 
madde olarak vazedilecek efendim. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Bey! Fasılda 
mevcut tahsisattan yani birinci maddeden ikibin lira 

t«Rzjl edelim ve aşağıya bu namla ikinci madde ola
rak yazalım. Muvafık sekli budur. 

HAFIZ ŞAHİN EFENDİ (Gaziantep) — Efen
dimi Selefi âliniz zamanında bazı sefaini bahriye mu
bayaa olunmuş ve bu mubayaa da memuru mahsus 
göndermek suretiyle olmuştur. Şimdi burada görülen 
mubayaa dahi böyle bir memuru mahsus göndermek
le mi olacaktır? Yoksa burada ilân veya müzayede su
retiyle mi olacaktır? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi-
ayıntap) — Efendim: Sefahin iştirasını ilân ile mü
nakaşa ve müzayede ile yapmak imkânı yoktur. As
habı müracaat eder veyahut Seyrisefain İdaresi bir 
yerde satılık bir vapur görür müşteri olur, pazarlık 
eder. Eğer bu vapur bizim limanımızda ise içine lâ
zım gelen (Eksper) leri gönderir. Keşefttirir. Vapu
run kıymetini muvafık görürse satın alır. Fakat Av
rupa limanlarında birinde olursa tabiî bir adam gön
dererek aldırır, yeniden inşa ettirmek lâzım gelirse 
Avrupada ki inşaatı bahriye tezgahlarının adamla-
riyle burada müzakere edilir. Plânlan ve şeraiti tes
pit olunur. Burada alınır. Tabii bu üç usulden dışarı 
çıkamayız. Münakaşa üsuliyle almaya imkân yoktur. 

REİS — Başka mütalâa varmı? (hayır sesleri) 
Efendim! Ticaret Vekili Beyefendi üçüncü faslın ser
levhasını birinci madde unvanı olarak vazetmek vo 
ikinci madde olarak da (Ticareti Bahriye Odası üc
reti kaydiyesi) tahsisatı olarak iki bin liranın zam
mını teklif ediyorlar. Faslın unvanı da: İskeleler ve 
mebani, fabrika inşaat ve tamirat masarifidir. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Faslın yekûnu 615 233 60 liraya baliğ 
olur, bu miktarı kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

4 İdarenin Hazineyi Maliyeye borcu 771 751 
REİS — Mütalâa var mı efendim? Faslın ye

kûnunu bu suretle kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim! Seyrisefainin bütçe kanunu lâyihasına 
geçiyoruz* 

Seyrisefanin İdaresinin 1341 senesi Sütçe ka* 
nunu.1 

Madde 1 — Seyrisefain İdaresinin 1341 seneyi 
L maliyesi varidatı umumiyesi merbut (A cetvelinde) 
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muharrer olduğu .veçhile (4 826 400) lira tahmin 
edilmiştir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu, mülhak bü> 
çedir. Varidatı ile sarfiyatı tevazün etmek lâzımda-, 
.Mesarifata iki bin lira zammettik, varidata da iki 
bin lira zammetmek ieab eder. Onun için demin 
maruzatta bulundum ve dedim ki; faslın diğer mad
desinden iki bin HM tenzil ederek mevazene hasıl 
edelim. Maruzatım dinlenmedi. Netice böyle çıktı. 

MUVAZENEÎ MALİYE ENCÜMENİ NAMİ
NA KAZIM BEY (Giresun) — Varidata da iki 
bin lira zammediyoruz. Onun için maddedeki mik
tar 4 828 400 lira olacaktır. 

REtS —' Varidatın hangi faslına zammedilecektir? 
KÂZIM BEY (Devamla) Efendim! Varidatın bi

rinci faslına. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Böyle nasıl olur? Müf
redatında da fark olur. 

REtS — Encümen izah etti, birinci fasla iki bin 
lira ilâve edeceğiz. 

HULUSÎ BEY (Karesi) — Kabul edilen şeye 
nasıl zammolunur? 

REİS — Varidat bütçesidir. Faslın müzakeresi 
kâfi görülmüştür. Karar alınmamıştır. 

HULUSÎ BEY (Karesi) -+• Fakat geri dönme
meyi de kararlaştırmıştık. 

TİCARET VEKİLÎ ALÎ CENANÎ BEY (Gazi-
ayıntap) — Müzakere kâfi denildi. Karar alınmadı. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Esasen düşünme
den birsey yapıyoruz. Demin bendeniz arzetmiştim 
ve demiştim ki: îki bin lirayı birinci maddeden tenzil 
edelim, buna zammedelim. Yine aynı fasıl kabul 
olunsun! Fakat dinlenilmedi. Şimdi de kabul olunan 
bir fasla geri dönüp zammedeceğiz. Usulü boza
cağız, 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi-
ayıntap) — Kabul olunmuş değildir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Müzakere olunan 
fasıl iade olunamaz. 

MUVAZENEÎ MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA KAZIM BEY (Giresun) — Efendim! Muhtar 
Beyin noktaı nazarım Encümen tercih ediyor. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — O halde birinci 
madde 611,233 lira olacaktır. 

REİS — Efendim! Muhtar Beyin teklifine de 
imkân kalmamıştır. Çünkü masarif fasılları da mü 
zakere ve İkmal edilmiştir. Rücu imkânı yok ise ve 

'L Heyeti Celilenm arzusu böyleyse iki hin lira açık ola» 
• j*k gider. Mahzur yoktur, 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi-
ajpntap) — Başka yerden tasarruf eder. 

REİS — Efendim! Madde , hakkında başka mü
talâa yoktur. Kalbul edenler lütfen ellerini kaldır-

I sın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka-
I bul edilmiştir. 

Madde 2. — idarei mezkûrenin 1341 senei mali
yesi masarifatı umutniyesi merbut (B) cetvelinde mu
harrer olduğu veçhile 4 826 400 lira olarak tahsis 
edilmiştir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır ses
leri) Efendim! Üçüncü fasla ilâve edilen ikibin lira 
zam, bu maddede ki miktara da ilâve olunacaktır. 
Yekûn 4 828 400 lira oluyor. İkinci maddeyi o veç
hile kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Resülmali 1345 senesinden itibaren 
I dört sene de itfa edilmek üzere Seyrisefain idaresine 

1341 senesi zarfında % 6 faizle 1 250 000 lira ikra
zına Maliye Vekili memurdur. Bundan maada ke-
zalik idarei mezkûre için azamî % 9 faizle 3 750 000 
liranın ya doğrudan doğruya ikrazına veyahut ha
riçten edilecek ikraza kefalete Maliye Vekâleti me
zundur. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır ses
leri) Üçüncü maddeyi kabul buyuranlar lütfen elle
rini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen elerini kal-

I dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Seyrisefain İdaresi 1340 senesi büt-
I çeşittin Muvazene Kanunundaki üçüncü, dördüncü, 
I beşinci maddeleri ahkâmı mülgadır. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? (Hayır ses-
I leri) Kabul edenler lütfen ellerim kaldırsın... Kabul 
I etmeyenler lütfen ellermi kaldırsın... Katbul olun

muştur. Vekâlet tarafından beş ve altıncı madde 
olmak üzere iki madde teklif edilmektedir, onlar 
okunacaktır. 

Madde 5. — Seyrisefain Müdüriyetti Umumiye», 
müstahdeminim saati mesai haricinde ve geceleri ça
lıştırabilir. Bunlara verilecek üeurat, masarif atı 
umum iyenin ikinci faslının onuncu maddesinden 

I tediye olunur. 
TİCARET VBKİLt ALİ CENANİ BEY (Gazi* 

aymtap) — Efendim? Heyeti Celikniz gece mesaisi 
\ için (gece mesaisi yok sesleri) Efendim! Müsaade 
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buyurun. Buradaki gece mesaisi memurinin aldık
ları gibi gece mesaisi değildir. Gece postaları ya-' 
pıyor. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Vazifesidir, yapacak. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi-
ayıntap - Devamla) — Maaşsız mı yapacak? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Maaşsız yapacaktır. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (De
vamla) — Gece müstahdemini başkadır, gündüz müs
tahdemini başkadır. İstanbul'da sevahili müteca-
vireye Kadıköy'üne, Adalara vapurlar işliyor. Bun
ların müstahdemini gece başkadır, gündüz başkadır. 
Bunlara gece işleri için para vermeyecek misiniz? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Vapur müstahdemini saati mesai ile çalış
maz ki, gece ücreti verilsin. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (De
vamla) — Gece mesaisi verilmezse bu vapurları iş
letmek için bir adam onsekiz saat çalışır mı Beyefen
di? Gece ücreti verilmezse bu vapurları işletmenin 
imkânı yoktur. 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Nasıl olur 
efendim? (Gürültüler) 

REİS — Rica ederim, Hacı Efendi sözünüzü 
kaydettim. Vekil Bey noktai nazarını izah etsin. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY — 
Gündüz sabahleyin işe başlayan bir adam gece tabiî 
işleyemez. Gece mesaisi için bunlara ayrıca ücret 
vermeye idare mecburdur. 

MUHTAR BEY (Traibzon) — Ben Vekil Beyin 
sözlerini anlayamadım. Gece sabaha kadar işleyen 
adamlar gündüz de ayrı nasıl çalışır? Meselâ İs
tanbul'da bir tranvay şirketi var, gecenin' saat bi
rine kadar çalışır. O tranvay şirketi müstahdeminin 
bir saati mesaisi vardır. Sekiz saat çalışır. O sekiz 
saat çalıştı mı, başkası gelir onun yerine vazife gö
rür. Seyrisefain de öyledir. Şimdi gece yarısı Ka
dıköy'üne işleyen bir vapurda çalışan memurlar sa
bahleyin beşte işleyen vapurlardaki memurlar mıdır? 
Hayır. Hiç de böyle değildir. Bunda bir yanlışlık 
olacaktır. Bizim nazarı dikkate aldığımız şey deva-
iri devletteki memurlar içindi. Gece çalıştık diye bir 
saat çalışır ve yevmiye alırlardı. Usul harici ve 
suiistimale müsait bir şekil olduğu için bunu kaldır
dık. 

Halbuki Seyrisefain İdaresi bir müessesedir ki; 
hidematı çoktur. Meselâ, bir vapur Karadenize 
girerken 24 saat memurlar çalışmaya mecbur değil
dir. Kaptanın birisi gündüz çalışır. O yatar, öte
ki gece çalışır. Binaenaleyh bu grbi mesailde saati 
measai ve gece yevmiyesi burada varit değildir. Yan
lıştır. Böyle bir teklifin kabulü münasebetsizlik 
olur. Hiç kabul etmeyelim. 

REİS — Hacı Bekir Efendi, buyurun. 

HACI BEKİR EFENDİ (Konya) — Vaz geçtim. 
REİS — Efendim! Başka mütalâa yoktur. Ve

kil Beyin beşinci madde olarak teklif ettiği maddeyi 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen ellerini kaldırsın.. Kabul edilmemiştir. 

Efendim! Altıncı madde olarak bir madde daha 
teklif olunuyor ki bu beşinci madde olacaktır. Çünkü 
beşinci madde reddolunmuştur. 

Madde 5. — Avrupa limanlarına giderek mamu-
lât ve mahsulâtı milliyemizi teşhir eylemek üzere 
tertip olunan seyyar sergi için Karadeniz vapuru tah
sis olunmuştur. (Kabul sesleri). 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi-
ayıntap) — Avrupa'ya bir sergi izamı için tahsisat 
verdiniz, onun için bu maddeyi teklif ediyoruz, (Ka
bul sesleri). 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bunun kanuna gir
mesine ne lüzum var efendim? Meselâ, Burgaz Va
puru Haydarpaşa'ya tahsis olunmuştur. Marmara 
Vapuru Bandırmaya tahsis olunmuştur, diye her 
vapurun mahalli istimali için bir kanun çıkarmıyo
ruz. Avrupa'ya sergi izamı için 20 000 lira tah
sisat verdik. Oraya Karadeniz mi, Akdeniz mi, yok
sa Bahri Ahmer vapurunu mu gönderecekler? Bu, 
kanuna girecek bir mesele midir rica ederim. Her 
vapurun nereye tahsis olunduğunu burada kanun 
ile mi çıkaracağız? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Ga-
ziayıntap) — Muhtar Beyin dediği gibi değildir. Ka
nuna girmesi lâzımdır. Çünkü Karadeniz vapurunu 
ben oraya gönderdiğim vakit belki o vapurun hâsıla
tına bir nakise gelecektir. Binaenaleyh Heyeti Celi-
lenizden mezuniyet almaklığımız lâzımdır. Sergiye 
devlet bütçesinden vapur tahsisi de bu idare tarafın
dan yapılmaktadır. Onun için kanuna girmesi lâ
zımdır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Seyyar sergi olarak Karadeniz vapurunun 
gitmesi zaten Ticaret Vekâleti bütçesi konuşulduğu 
vakit kabul edilmiştir. Şimdi Karadenüz vapuru 
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gönderildiği vakit hâsılatında bir nakise hâsıl olaca
ğım aklından bile geçirmez, kuvvetle ümit ediyorum 
ki; Karadeniz vapuru bu seyyar sergi halinde kulla
nıldığı zaman İstanbul'dan hareket ederken boş gi
decek değildir. Gideceği yere kadar eşya alacak 
bittabi aynı zamanda da posta yapacaktır. îlân ede
cek ve yolcu da alacaktır. Keza dönüşte de ucuz, 
pahalı müşteri alacaktır. Fazla olarak Ticaret Ve
kâletinden yirmi bin lira aldıktan sonra vapur muh
taç olduğu kârı temin etmiş olacaktır. Bunu mec
burî bir şekle sokmaya ihtiyaç yoktur. Karadeniz 
gibi az çok tesisatı muvafık olan bir vapurun buna 
tahsisi çok münasiptir. Bendenizce kanuna girme
sine lüzum yoktur. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANI BEY (Gazi-
ayıntap) — Her halde Heyeti Celilenin müsaadesi 
lâzımdır. 

REİS — Bu izahattan sonra da ısrar ediyor mu
sunuz? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Devam
la) — Heyeti Celile muvafakat ediyorsa bendeniz 
de muvafakat ederim. Kâfidir. 

AHMET HAMDİ BEY (İstanbul) — Bu Kara
deniz vapurunun masrafını Ticaret Vekâleti kabul 
edilen 20 bin liradan mı tesviye edecek? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Devam
la) — Hayır efendim 20 bin lira sergi masrafıdır. 
Yolcu varidatı vapurundur, içerisindeki yolcu mas
rafı da tabiî idarenindir. 

AHMET HAMDİ BEY (Istanlbul) — Varidat 
masarifatını koruyacak mıdır? Böyle idare zarar eder. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (De
vamla) — Belki biraz zarar eder, belki biraz kâr eder. 
Vapurun 130 kamarası vardır, bunların tabiî ücretini 
alacaktır, fakat çıkartır, çıkmakla beraber Heyeti Ce
lilenin bir kerede kararı olsun demiştik. (Kâfi ses
leri) 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim! 
Tasvip ettik fakat kanuna lüzum yoktur. 

REİS — Efendim! Tasvip edilmiştir. Maddeyi 
reye vazetmeyeceğiz. 

Madde 5. — İşbu Kanunun icrasına Ticaret Ve
kili memurdur. 

REİS — Beşinci madde hakkında mütalâa var mı 
(Hayır sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — İşbu Kanun 1 Mart 1341 tarihinden 
itibaren mer'iyül icradır. 

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

REİS — Efendim! Seyrisefain bütçe kanunu He
yeti Umumiyesinin müzakeresi münasebetiyle veril
miş bir takrir vardır. Temenni mahiyetindedir, oku
nacaktır : 

Takrirler 
1. — Rize Mebusu Esat Beyin, Seyrisefmain va

purlarının Atina'ya uğratılması hakkında takriri 
(4/194) 

Riyaseti Celileye 
Atina kazası 50 bin nüfusu mütecavizdir. Olduk

ça ehemmiyeti ticariyesi vardır. Bu sene ikiyüz bin 
kiloya karip tütün yetiştirilmiştir, şimşir ihracatı da 
vardır. Her hafta Rize'ye gelen Seyrisefain vapurları 
Hopa'ya gitmekte, avdet etmektedir. Binaenaleyh va
purlar Atina'nın iki üç mil kadar yakın mesafesin
den geçmektedir. Atina'ya da ya azimet veyahut av
dette uğramasını teklif ve rica ederiz efendim. 

Rize Trabzon 
Esad Ahmet Muhtar 

Antalya Amasya 
Rasih Rıza 
İçel Kastamonu 

Doktor Tevfik Ali Rıza 
Şarkikarahisar Kastamonu 
Mehmet Emin Mahir 

Kütahya -i 
Cevdet 

ESAD BEY (Rize) — Efendim! Takririmi izah 
edeyim. 

REİS — Okundu zaten malumdur. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Temenni takriridir, Vekâlete verilir. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY — Efen
dim! İmkân bulursam yaparım. 

REİS — Temenni mahiyetindedir. Vekâlete veri
yoruz. Bu Kanunu Seyrisefainin sureti idaresine dair 
olan Kanunla beraber reyi âlinize vazedeceğim. Bi
naenaleyh Seyrisefainin sureti idaresine dair olan 
Kanun aynı mecmuada münderiçtir. Onu müzakere 
edeceğiz. 
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3. <— Seyrisefain Müdüriyeti Umumiyesinin su
reti idaresine dair 1/566 numarah kanun lâyihası ve 
Ticaret ve Muvazenei Maliye Encümenleri Mazbata
ları : (1) 

Seyrisefain Müdüriyeti Umumiyesinin sureti ida
resine dair Kanun. 

Madde 1. — Meclisi İdare azası, azayı tahliyeden 
olan Müdiri Umumiden maada altı kişiden ibarettir, 
İşbu azanın dördü Ticaret Vekâleti tarafından inha 
ve Heyeti Vekilece tayin ve bu suretle toplanan he
yet reyi hafi ile, mütebaki diğer azayı, erbabı ihtisas 
meyanından, intihap ederler. Azaların vapur sahibi 
veya vapur idareleriyle alâkadar olmaması şarttır. 
Azalık müddeti dört senedir. Tekrar intihabı caizdir. 
Her sene iptidasında tebdil olunmak üzere reyi hafi 
ile aralarından biri reis intihap olunur. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendim! Bir sual so
racağım Ticaret Vekâleti tarafından inha ve Heyeti 
Vekilece tayin olunacak aza yeniden intihap oluna
cak mıdır? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY — Tabiî 
efendim. Kanun çıktığı zaman yeniden intihap olu
nacaktır. 

REİS «^ Efendim! Okunan birinci maddedir. Ev
velâ kanunun Heyeti Umumiyesini reyinize vaz ede
ceğim. Kanunun heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa varmı? (Hayır sesleri) 

Maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Maddelere geçilmiştir. 

Efendim; birinci madde okunmuştur. Mütalâa 
var mı? (Hayır sesleri) Birinci maddeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Birinci madde kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Meclisi İdarenin vazaifi şunlardır. 
A) Bütçe, hesabatı seneviye, kadroların tetkik 

ve ihzarı; 
B) Bilumum acentelerin intihaplarının tasdiki; 
C) 3 000 liradan fazla her nevi mubayaat ve si-

parişat ve. mebani inşaatı ve istikrazat ile hariçte ya
pılmasına lüzum görülecek vapur tamiratı ve 500 
liradan »yukarı satışlar hakkında karar itası 3 000 
liradan yukarı mubayaat ve siparişat için münakaşa
nın lüzumu takdiri ve münakaşanın şekli icrasının ta-
yini; 

(1) Zabıt ceridesinin nihayetine merbuttur. 

D) Hideraaü dahiliye için Müdüriyeti Umumi-
yece ihzar olunacak talimatnameleria tetkik ve tas
diki; 

E) Ticaret Vekâleti veya Müdüriyet tarafından 
kuşat ve teklif olunacak mevadı mühimmei sairenin 
tetkiki; 

F) Müdiri Umumî tarafından teklif olunacak 
Müdür muavini ve şuabatı merkeziye müdirlerinin 
tayin ve azillerinin tasdiki; 

G) Fasıldan fasla nakli Tahsisat Kanunu mah
sus ile yapılır. Bütçenin aynı faslı dahilinde bulunan 
mevad beynindeki münakalât ile fasıl yekûnunu teca
vüz etmemek şartıyle kadroların tertip ve tadili; 

H) 1 000 liradan yukarı verilecek İkramiyenin 
takdir ve tasdiki. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendim; İkinci mad
de fıkaratı müteaddiyeyi ihtiva etmektedir. Ayrı ayrı 
reye konmak lâzimdır. (Hepsini birden sesleri.) 

REİS — Efendim! Heyeti Umumiyesini birden 
reye vazı arzusu izhar buyuruluyor. Mütalâa yar mı? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Burada 
haşiv vardır. «Fasıldan fasıla nakli tahsisat yapılır.» 
kısmım tayyetmelidir. Zaten kanun vardır. Buna hiç 
lüzum yoktur. Onu büsbütün çıkarmalı. 

MAZBATA MUHARRİRİ KAZIM BEY — Da-
ha muvazzah olması için lâzımdır. 

REİS — Efendim! Encümen tavazzuh maksadıyle 
koymuştur. İfasında İsrar ediyor. Başka mütalâa var 
mı? Fıkra fıkra reye konması arzu buyurulmuyor. 
Binaenaleyh ikinci maddeyi aynen kabul buyuranlar 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Meclisi idare azalarına hakkı huzur 
olarak onbeşer ve Reise yirmi lira ücret verilir. 

REİS — Mütalâa var mı efendim? 

ARİF BEY (Eskişehir) — (Hiç olmazsa haftada 
iki defayı tecavüz etmemek üzere) diye bir kaydın 
ilâvesini bendeniz teklif edeceğim, her toplandıkça 
yirmi lira... Eğer ayda on kere toplanırlarsa 200 lira, 
yüzelli lira kadar da bir maaşı vardır ki Vekil Bey
den daha ziyade maaş alacaktır. Bendeniz (haftada 
iki celseyi tecavüz etmemek üzere) kaydının ilâvesini 
teklif ediyorum. (Muvafık sesleri). 

MAZBATA MUHARRİRİ KÂZIM BEY — 
Efendim! Zaten haftada iki defa içtima ederler. 
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ARİF BEY (Etkişehir) — Y* ayda onbeş kere | 
içtima ederse... I 

HAMDİ BEY (Ordu) — Efendim! Müdürü Umu
mî azayı tabiiyedendir. Meclisi İdare içtima ettiği I 
vakit o da hakkı huzur alacak rmdır? (Almayacaktır I 
sesleri) I 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Hayır, hayır. 

Riyaseti Celileye 
. Üçüncü maddenin baş tarafına (haftada iki cel

seyi tecavüz etmemek üzere) kaydının ilâvesini tek
lif ederim. 

Eskişehir 
Mehmet Arif 

REİS — Bu ibarenin ilâvesini aynen kabul edi
yor musunuz? I 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA KÂZIM BEY (Giresun) — Aynen kabul ediyo
ruz. 

REİS — Efendim! Takriri kabul edenler lütfen el I 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. . 

KÂZIM BEY (Giresun) — Efendim! İki celse 
diye okundu, iki içtima olacaktır. I 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim! 
Azalara verilecek 15, 20 lira çoktur. 15, 20 lira ne I 
oluyor, şimdi beş lira alıyorlar. Yirmi lira ne oluyor I 
canım! I 

REİS — Efendim! Ücret hakkıdna bir tadil tak
riri geldi. I 

Riyaseti Celileye I 
Reise 15 lira 
Azalara 10 lira verilmesini teklif ederim. 

Trabzon 1 
Hasan Hüsnü I 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY — 
Efendim! Bu ücret azdır. Burada bir gün geçirecek I 
sekiz liraya da her kim isterse bulabiliriz. Fakat de
ğerli adamların gelmesi şarttır. I 

REİS — Efendim! Bu takriri, nazarı mütalâaya I 
alanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı mütalâaya alma
yanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı mütalâaya alın
mıştır. j 
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Efendim! Madde şu şekli almıştır : 
Madde 3. — Haftada iki içtimai tecavüz etme

mek üzere Meclisi idare azalarına hakkı huzur ola
rak her içtmia için onar ve reise onbeş lira ücret ve
rilir. 

REİS — Efendim! Bu tadil veçhile maddeyi ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Bilumum sarfiyat kablelsarf Divanı 
Muhasebattan vize ettirilmek kaydından müstesna
dır. 

REİS — Efendim! Mütalâa var mı (Hayır sesleri) 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Her sene nihayetinde idarenin Mec
lisi İdarece ihzar olunacak hesabatı seneviye bilanço
su berayi tasdik Ticaret Vekâletine arz olunur. İşbu 
tasdik muamelesi bilançonun Vekâletçe arzı tarihin
den itibaren bir ay zarfında ikmal olunur. 

REİS — Efendim! Mütalâa var mı? Beşinci mad
deyi kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Ticaret Vekâleti idarenin her türlü 
muamelât ve harekâtını teftiş ve murakabeye selâhi-
yettardır. 

REİS — Efendim! Mütalâa var mı? (Hayır ses
leri) altıncı maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — İşbu Kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

REİS — Kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 8. — İşbu Kanunun icrasına Ticaret Ve
kili memurdur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY — Efendim! 
Bir noktanın tavzihi lâzımdır. Şimdiye kadar mül
hak bütçeler gibi Seyrisefain bütçesi de Maliye mü
fettişlerinin vezaifi teftişiyesi meyanına dahildir. Bu
na dair buraya bir kaydı mahsus konmamıştır. Ma
liye müfettişlerinin vezaifine ait olan nizamnamenin 
sarahati zikredilmemiştir. Maliye müfettişlerinin sahai 
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teftişinden çıkarıldığı manasını tazammun etmek üze
re gibi bir şey anlıyorum. Bunun tavzihi lâzımdır. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Maliye müfettişlerinin teftiş hakkını bu va
ziyet katiyen ihlâl edemez. 

REİS — Pek iyi! O suretle mazbata kaydedildi. 
Sekizinci madde hakkında mütalâa var mı efen

dim? (Hayır sesleri) Sekizinci maddeyi kabul buyu-
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I ranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Efendim! Bu Kanunun müzakeresi de hitam bul-
I muştur. Seyrisefain bütçesi kanun lâyihasıyle bu Ka

nunun her ikisini yarın reye vaz edeceğiz. Vakit ge
cikmiştir. Yarın bermutat saat birbuçukta içtima et
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; Saat : 5,15 
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Seyrisefain İdaresi Bütçesi 

Seyrisefain Müdüriyeti Umumisinin 1341 senesi Bütçesi hakkında (1/567) numaralı Kanun lâyihası ve 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Seyrisefain İdaresinin 1341 senesine ait varidat 

ve masarif bütçeleri hakkında Ticaret Vekâleti Ce-
lilesine tanzim olunup İcra Vekilleri Heyetinin 
17 . 12 . 1340 tarihli İçtimaında ledettetk'ik Meclisi 
Âliye arzı takarrür eden iki kıta lâyihai kanuniye 
ile varidat, masraf bütçeleri ve bunlara mütefer-
ri esbabı mucibe suretleri ve masraf bütçesi müf
redat defteri lef fen takdim kılınmıştır. Muktezası-
nın ifasına Müsaadei Riyasetpanahüerini istirham ey
lerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Seyrisefain Müdüriyeti Umumiyesi 1341 senesi mül
hak bütçe Kanunu lâyihası 

Madde 1. —Seyrisefain İdaresinin 1341 senei Ma
liyesi varidatı umumiyesi merbut (A) cetvelinde mu
harrer olduğu veçhile (3 576 400) lira tahmin edil
miştir. 

Madde 2. — tdarei mezkûrenin 1341 senei ma
liyesi masarifatı umumiyesi merbut (B) cetvelinde 
yazıldığı veçhile (3 576 400) lira olarak tahsis edil
miştir, 

Madde 3. — Seyrisefain İdaresinin bir milyon li
ra ikrazat ve Seyrisefain İdaresinin akdedeceği istik
raz için dört milyon liraya kadar kefalete Maliye Ve
kili mezundur. 

Madde 4. — Seyrisefain İdaresi 1340 senesi Büt
çesinin Muvazene Kanunundaki üçüncü, dördüncü, 
beşinci maddeleri ahkâmı kemakân meridir. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Ticaret Vekili 
mezundur. 

Başvekil ve 
Müdafaai Milliye Vekili 

Ali Fethi 
Dâhiliye Vekili 

Recep 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik 
Nafia Vekili 

Fevzi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 
Maarif Vekili 

Saraçoğlu Şükrü 
Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Mazhar 

Varidat esbabı mucibe mazbatası 

Seyrisefain 1341 senei maliyesine ait tanzim ve 
Encümenimizce tevdi olunan varidat bütçesi idare
ce senei mezkûre zarfında icra edilecek seferlerle 
hidematı sairesi mukabili olarak tahmin edilen 
3 576 400 liraya merbut lâyihai kanuniyeye nazaran 
Hükümetçe ikraz edilecek 1 250 000 liranın ilâvesi 
suretiyle varidatın yekûnu umumisi 4 826 400 lira 
olmak üzere tespit edilmiştir. 

Fasıl : 1 Sevahili baide hâsılatı 

Madde 1. — Trabzon hattı : Hattın bütün iskele
lerine uğramak üzere haftada bir seferden bir sene 
zarfında icra kılınacak 52 seferin beher seferi 15 500 
liradan bir senede 806 000 lira ve onbeş günde bir 
defa doğru posta olarak bir senede icra kılınacak 
yirmialtı seferin beherinde 10 000 liradan 260 000 li
ra ki ceman 1 066 000 lira varidatı muhammene vazo-
lunmuştur. Gerçi 1340 senesinde işbu hat için 
1 040 000 lira vaz ve tahmin edilmiş isede teşrini
sani gayesine kadar tahakkuk eden miktar ile Kanu
nuevvel Kânunusani ve Şubat aylarında tahakkuku 
tahmin olunan m'iktarı varidat yekûnu 779 030 lira 
olarak tahakkuk etmiştir. Şu neticeye göre 1340 se
nesi tahminatı tahakkukuata nazaran 260 000 lira 
noksan zuhur etmiş ise de bundaki âmil, tahminat 
vahidi kiyasisininin geniş tutulmasından ziyade bü
yük gemilerden bazılarının sık sık muhtacı tamir 
bulunması ve berayı tamir seferden aiakonulan 
büyük sefain yerine küçük tonajdaki sefainin ika
mesi zaruretinden münbais bulunduğu bittetkik an
laşılmıştır. Müdüriyeti Umumiyenin 1341 senesi zar
fında husulüne çalışmakta ve cidden muvaffak ol
makta bulunduğu ıslâhat ve bu meyanda cemü telfi-
kine çalıştığı malûmatı (ihsaiye ianesiyle bu senenin 
tahminatını hakikate karip bir şekilde tespit etmiş 
ve hututu mezkûrun 1341 senesi için tahmin olunan 
mecmuu varidatının 1 066 000 liraya baliğ olacağı 
bittetkik anlaşılmıştır. 
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Madde 2. — Bartın hattı : Haftada bir seferden 
bir sene de icra edilecek elliiki seferin beherinden 
1 000 liradan 52 000 lira varidatı muhammene vazo-
lunmuştur. 1341 senesi zarfında işbu hat için mun
tazam ve mütemadi bir posta konacağına nazaran 
varidatı mevzuanın kabili istihsal bulunduğu neti-
cei tetkikattan anlaşılmıştır. 

Madde 3, 4, 5. — Antalya - Mersin, İzmir ve iz
mir'e kadar Edremit ve Ayvalık hatları: Üç hattı 
saferiden mürekkep bulunan işbu maddeler de, is
tanbul - izmir, Antalya - Mersin kısmına: Biri İz
mir'den Mersin'e kadar olan iskelelerin kafesine uğ
ramak ve diğeri de yalnız İzmir'den Rodos, Antalya, 
Mersin gibi en mühim iskeleleri tutmak üzere haf
ta da birer seferden bir senede icra kılınacak 26 uğ- • 
rak ve yirmialtı ekspres ki ceman elliiki seferin be
herinden 9 000 liradan bir sene de 468 000 lira ve İz
mir'e doğru posta olarak onbeş günde bir seferden 
bir sene de icra kılınacak yirmialtı seferin beherin
den 4 500 liradan 117 000 lira ve İzmir'e kadar Geli
bolu, Çanakkale, Edremit, Ayvalık iskelelerine uğra
mak suretiyle haftada bir seferden bir senede icra 
kılınacak elli iki seferin beherinden 2 000 liradan 
104 000 lira varidatı muhammene vazedilmiştir. 1340 
senesinde hattı mezkûr için tahmin edilmiş olan mik
tarı varidat senei haliye Teşrinisani gayesine kadar 
tanzim edilen tahakkukat cetvellerine nazaran 
254 399 lira tahakkuk etmiş ise de, işbu hatta tahsisi 
icabeden büyük gemilerin tamire çekilmesi ve bu 
münasebetle muntazam postalar yapılamamasından 
tahmin edilen varidat aynen istihsal olunamamış
tır. Mahaza 1341 senesi için esbabı manialar müm
kün mertebe refedilmiş ve büyük sefain seferden geri 
kalmayacak derecede tamir edilmiş bulunduğundan, 
beher seferin 9 000 liradan 679 000 lira raddesinde bir 
varidat temini mümkün bulunduğu anlaşılmıştır. 

Muhacirin nakliyatı : 1341 senesi zarfında muha
cirin nakliyatı vukubulup bulmayacağı malûm olma
dığından bu husus için hiçbir varidat konmamıştır. 

Madde 6. — Zuhurat seferleriyle kömür, buğday 
vesaire nakliyatı varidatı olarak 50 bin lira vaz ve 
tahmin olunmaktadır. İdare, kömür, buğday vesaire 
gibi eşyanın nakliyatına mahsus iki vapur hasret
tiği gibi nakliyatın ehemmiyetine ve idareye temin 
edilecek menfaatin miktarına göre diğer sefain dahi 
bu işe tahsis ve tefrik edilebilecektir. Binaenaleyh 
1340 senesi zarfında nagehzuhur seferlerden 28 000 
lira varidat temin edilmesine nazaran 1341 için bu 
miktarın 50 000 liraya baliğ olacağı kuvvetle tah
min olunmaktadır 

Fasıl 2 : Marmara Havzası hâsılatı 
Madde 1,2. — Mudanya hattı : Haftada üç se

ferden bir senede icra kılınacak 156 seferin beherin
den 700 liradan 109 200 lira ve Bandırma hattına haf
tada iki seferden bir senede icra kılınacak 104 ekspres 
seferin beherinden 1 600 liradan 166 400 ve haftada 
iki seferden bir sene de icra kılınacak yüzdört âdi 
seferin beherinden 600 liradan 62 400 lira ki ceman 
228 800 lira varidat vaz ve tahmin olunmaktadır. 

Gerçi 1340 senesi için Mudanya hattına 208 000 
ve Bandırma hattına 156 000 tir a varidat tahmin oiun-
muşsa da tahakkukat, tahminin hemen yarısı kadar 
zuhur etmiş ve noksan tahakkuk muntazam ve mü
teaddit postalar vazedilememiş olmasından ileri gel
miştir. 1341 için Mudanyaya beher sefer de vasati 
700 lira varidat temin edecek haftada üç ve Bandır
maya keza hafta da dört posta vazolunmakla tah
mil olunan miktarı varidatın elde edileceği kuvvetle 
tahmin olunmaktadır. 

Madde 3, 4. — Karabiga hattı : İşbu hatta haf
tada üç seferden bir sene de icra kılınacak 156 sefe
rin beherinden 650 liradan 101 400 lira ve İzmit hattı
na haftada üç seferden bir senede icra kılınacak 156 
seferin beherinden 250 liradan 39 000 lira varidat 
vaz ve tahmin edilmiş ve gerçi 1340 senesi için bu hat
lara Karabiga için 208 bin ve İzmit için 93 600 lira 
varidat tahmin olunmuşsa da marülarz mevadda izah 
olunan esbap bu hatlar içinde varit ve vâki görüle
rek senei haliye Teşrinisani gayesine kadar tahak
kuk ettirilen miktarı hakikî varidat Karabiga için 
60 249 ve İzmit için 27 970 lira olarak zuhur etmiş 
ve 1341 senesi varidatı muhammenes'i 1340 senesinin 
tahakkukatı esası üzerinden vazolunmakla tahmin 
olunan varidat miktarının aynen elde edileceği şüp
hesiz görülmüştür. Silivri - Ereğli hattına 1341 sene
sinde vapur çalıştırılması meşkûk olmasına mebni va
ridat tahmin olunmuştur. 

Fasıl 3 : Sevahili mütecavire hâsılatı 
Madde 1. — İşbu maddeyi teşkil eden adalar, Ka

dıköy, Haydarpaşa ve Anadolu hututuna mevzu va
ridatı muhammene sinini sabıka ve sinini cariye mik
tarı varidatının vasatisine kıyasen vazolunmuştur. 

Gerçi 1339 ve 1340 varidatı muhammeneleri ile 
tahakkukatları arasında cüzi tehalüf görülmekte ise 
de ehemmiyetten ari bulunan işbu tefavütün bütçe 
noktai nazarından bir kıymeti olamayacağı teemmül 
edilmiş ve mahaza 1341 senesi tahminatı marülarz ta-
halüf nazarı dikkate alınarak vazolunmuştur.. 
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Yalova ve Ayastefanos hatlarına 1341 senesinde f 

ayrıca icrayı sefer mümkün olamayacağı mebni iş
bu hatlar için varidat tahminine lüzum görülme
miştir. 

Fasıl 4 : Nakliyat ve sevkiyatı askeriye hâsılatı 
1340 Muvazenei Umumiye Kanunu mucibince 

tesviye usulü mülga bulunduğu cihetle nakliyat ve 
sevkiyatı askeriye hâsılatı asgarî bir miktar olarak 
20 000 lira vaz ve tahmin olunmuştur. 

Fasıl 5 : Kılavuzluk ve Römorkörcülük hâsılatı 
1340 senesi için 250 000 lira tahmin olunduğu halde 

senei haliye Teşrinisani gayesine kadar tahakkuk eden 
miktarı hâsılatı ancak 124 604 lira zuhur etmesine 
nazaran 1341 senesi tahminatı bu esas üzerinden he
sap edilerek 200 000 lira olarak vaz ve tahmin olun
muştur, 

Fasıl 6 : Hâsılatı muhtelife 
Madde 1. — Kahve ocakları varidatı 1340 sene

si varidatının aynı olarak tahmin olunmuş ve işbu 
miktarı varidatın temini muhakkak görülmüştür. 

Madde 2. — Emakiri : 1341 senesinde Seyrisefain 
idaresine lüzumu olmayacağından dolayı icara veril
mesi düşünülmekte olan Azepkapı fabrika binası
nın muhammen bedeli icarı ile köprü başındaki bi
nanın ve iskelelerdeki dükkânlar ve kulübelerin se
nevi bedeli icarlarını muhtevi olmak' üzere 25 000 
lira tahmin olunmuş ve senei sabıka icaratı esas 
olarak nazarı dikkate alınmışın. 

Madde 3. — Varidatı muhtelife ve müteferrika : 
Eşyayı zayia tazminatından istirdat ve satılacak hur
da, su vesaire esmanı ve fabrikalarda harice icra 
kılınacak tamirat bedelleri, kızak ücuratı, palama* 
hâsılatı ve senei sabıkaya ait olarak senei haliyede ta
hakkuk edecek varidat ile bütçede maddei mahsusa-
sı bulunmayan hâsılatı ve bilet cezaları ile memu
rin ve müstahdeminden idareten katolunan kıstelyevm
ler vesaireden ibaret olan işbu varidat 1340 senesi 
tahakkukatı nazarı dikkate alınarak 85 000 îira vaz 
ve tahmin olunmuştur. 

Temenni : Devairi resmiyeye ait eşyanın mecca-
nen veya nısıf ücretle nakli, idarenin tenakusu vari
datını müeddi olacağı nazarı dikkate alınarak, Sey
risefain gemileriyle nakil olunacak bu kabil eşya 
nın tarife mucibince bedeli alınması ve Bandırma 
hattının trenle temini iltisakı hususunda şimendifer 
idaresinin hareket tarifesini vapurların mezkûr is
keleye muvasalât saati esasına göre tertip ve tanzi
mine Nafia Vekâletinin nazarı dikkatini celp ve sene 

başının Kânunisaniden ad ve itibar edilmesi Encü-
njcnce şayanı temenni görülmektedir. * 

Muvazenei Maliye 
Encümeni namına 

Mazbata Muharriri 
Giresun Mebusu 

Kâzım 

Masarif Bütçesi Esbabı Mucibe Mazbatası 
Seyrisefain İdaresi mülhak bütçe ile idare olu

nur bir müessesei resmiyedir. 1341 senesi Seyrisefain 
masraf bütçesi 4 826 400 lira teklif edilmekte olup 
işbu miktar 1340 senesi masraf bütçesinin 12 600 lira 
noksaniyle hemen hemen aynı bulunmaktadır. Masa
rifi mezkûre mevadı atiye de tafsilen izah olunaca
ğı üzere' ifa olunan tamirat, tesisat ve hidematın derecei 
ehemmiyetine ve birinci, ikinci sınıf müdürlerle mua
vinlerinin ve bazı memurini taliyenin maaşatına bi
rer miktar zam ve birkaç kâtiplik ihdasına hasır ve 
tahsis olunmuştur. 

Fasıl 1 : Müdüri Umumî ve Muavini 
Madde 1. — Seyrisefain İdaresinin günden güne 

inkişaf etmekte olması ve Müdüri Umuminin, bu inki
şaf ve terakkinin nâzım ve muharriki bulunması do-
layısiyle bu kabil vapur şirketleri müdürleriyle şi
mendifer İdaresi Müdürünün almakta oldukları maaş 
miktarı nazarı dikkate alınarak Müdürü Umumiye 
onbeş bin ve muavinine 7 500 kuruş maaş itasına mü
tedair Meclisi İdare kararı ve buna müstenit Hükü
metin teklifi muvafık görülerek kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Sevahili kari be ve baide seferlerinde 
kontrol vazaifini ifa eden memurların maaşları had
di kifayede görülememesine mebni maaşlarının yir
mişer liraya iblâğı ve otuzar lira maaşla müstahdem 
müfettişlerden birine beş lira zam icrası muvafık gö
rülmüştür. 

Keza Muhasebe Müdüriyetinin ifa etmekte olduğu 
vazaifin şümul" ve derecei ehemmiyeti nazarı dikka
te alınarak birinci sınıf addiyle müdür maaşı altı bi
ne iblâğ ve Muhasebe Müdüriyetinin ihtiva ettiği ak-
lâmda suhulet ve intizamla tedviri muamele imkânını 
temin etmek üzere varidat kalemine 1, tetkik kale
mine 2, masraf kalemine 1, istatistik ser memuru re
fakatine 1, ve vezneye bir kâtipki ceman altı memu
run ilâvesine dair vâki olan teklif bittetkik kabul 
edilmiştir. 

Keza işletme ve güverte müdüriyetinin ifa etmek
te olduğu vazaifin şümul ve derecei ehemmiyeti na
zarı dikkate alınarak birinci sınıf addiyle müdür 



maaşı altı bine iblâğ ve müdüriyetin bazı memurini
nin maaşına cüzi birer miktar zamaim icrası bittet-
kik muvafık görülmüştür. 

Keza makine müdüriyetinin ifa etmekte olduğu 
vazaifin şümul ve derecei ehemmiyeti nazarı dikka
te alınarak birinci sınıf addiyle müdür maaşı altı 
bine iblâğ ve ücretle istihdam edilmek üzere üç mü
hendis, bir resam, bir mimar, bir elektrik mühendisi 
ve iki makine müfettişinin kadroya ithaline ve işbu 
müdüriyetin başkâtibi maaşına beş lira zam icrasına 
mütedair bulunan teklif bittetkik muvafık görülmüş
tür. 

Keza fabrika müdüriyeti, muamelâtı itibariyle 
makine müdüriyetine merbut olup muhtelif ve mü
teaddit mevkilerde bulunan fabrikaların bir yere 
cemi ile muamelâtının hüsnü tedviri noktasından 
memurini müfredat kadrosunda görüleceği veçhile 
kısmen ücret ve kısmen maaşla istihdam kılınmak
ta olup muhasebe başmemuru, tahrirat başkâtibi ve 
fabrika mağazası sermemuru ünvanlariyle üç kısım 
vazaifi ifa etmekte olan memur ve kâtiplerin gerek 
adet ve gerek miktarı maaşatı 1340 kadrosuna na
zaran cüzi bir fark arz etmekte olmakla teklifi vâki 
aynen kabul edilmiştir. 

Keza tababet kadrosunda, sertabibin maaşı beş li
ra zam ile 45 liraya iblâğ ve 1340 kadrosunda mev
cut olan yirmişer lira maaşlı iki tababetin ilgası 
ve büyük gemilerde esnayı seferde ifayı vazife eden 
yedi tabipten bir tanasinin tayyı suretiyle vâki olan 
teklif tadilen kabul edilmiştir. 

Hukuk müşavirliği ücreti.ve kadrosu 1340 sene
sinin aynıdır; ancak dört bin kuruş maaşla istih
dam edilmekte olan dava vekillerinden birinin maa
şının beş bine ve diğerinin dört bin beşyiize iblâğı hak-
knıda idarece izhar olunan arzu bittetkik terviç ve da
va vekillerinin miktarı maaşı tezyiden kabul edil
miştir. 

Evrak Müdüriyeti vazifesini ifa etmekte olan zaiaı 
aynı zamanda Meclisi İdare başkitabeti umurunu da 
tedvir etmesine mebni maaşına bin kuruş zam ile beş 
bine iblâğ ve bu meyanda müsevvit maaşına üçyüz ku
ruş zammedilerek kadronun diğer aksamı senei sa
bık misiüü teklif edilmekle aynen kabul edilmiştir. 

Levazım Şubesi : Vapurlara ve fabrikaya muk-
tazi malzeme ve mevadı iptidaiyeyi tedarik etmek 
ve lâvazım, eşya, kömür ambarları gibi muamelâtı 
gayet vasi ve mütenevvi olan iki mühim ambarı dahi 
iktiva etmesi dolayısiyle işbu müdüriyetin 1341 kad-
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j rosu geçen sene kadrosuna nispetle daha ziyade ih
tiyacı tatmin edecek bir tarzda tespit edilmiş ve ge
rek kameraların temini nezafet ve tahareti, gerek
se gemilerdeki demirbaş eşyanın hüsnü muhafazası 
gibi hidematı mühimmeyi ifaya memur bulunan ka
marotların raptü zaptlarını teminen sefain kadroların
dan ihraç ve lâvazım idaresine rapt ve ilhak edile
rek bunların umur ve muamelâtiyle iştigal etmek 

I üzere levazım Müdüriyeti kadrosuna bir memurla, 
ücretle müstahdem üç mütehassıs kamarot mualli
mi ilâve kılınmıştır. Kadronun diğer aksamı 1340 se
nesinin aynı olmakla teklifi vâki aynen kabul edil
miştir. 

Kılavuz ve römorkör müdüriyeti : 1340 kadrosu 
aynen ipka edilmiş, şu kadar ki mevcut iki tahsil
dardan bir tanesi tay ve icabında kefalete rapten tah
sildarlıkta istihdam kdmabilmek üzere mevcut kâ
tibe bir kâtip daha ilâve edilmiştir. 

ı Müstahdemini müteferrika : Geçen sene kadro-
j suna lüzumuna mebni iki gece bekçisi ile Çanakka

le, Anadolu Kavağı ve Salacık kılavuz idarelerine 
birer hademe ilâve ve telefon memurları lâvazım 

I müdüriyetine raptedilerek işbu tertibe ithal edil
miştir. 

Madde 3. — Geçen sene kadrosuna nazaran seva-
hil'i mütecavire muamelâtının kesretine ve seferle
rin gece yarısına kadar devamına mebni ser memu
ra bir muavin tehfik ve köprü adalar iskelesine gö
rülen lüzum üzerine bir yük memuru ilâve ve va
purlar dâhilinde, gişe ve iskeleler kontrol muamelâ
tını siki bir intizam dairesinde icra etmek üzere 
ihtiyat mevki, gişe ve kapı memurlarının adedi tezyit 

j edilmiştir. Makrıköy Ayastefanos hatları 1341 sene
sinde işlemeyeceği için kadrosunun bütçeden tayyı 
muvafık görülmekle teklifi vâki aynen kabul edil
miştir. 
• Madde 4. — Mütekaidin, itam ve erarnil ve üsera 
maaşatı ':. Senei sabıka veçhile aynen ipka edilmiş
tir. 

Madde- 5. — Sevahiii mütacavire vapurların kad
rosu aynen ipka edilmiş, yalnız Anadolu vapurunun 
fazla kömür sarfetnıesi hasebiyle vücudundan esas
lı bir suretle istifade edilememesine mebni şimdi-

I lik elde ihtiyat olarak bulundurulmak ve ledelicap 
tamire alınacak gemilerin mürettebatiyle idare edil
mek üzere bütçeden ihraç edilmiştir. Yakacık ve 
Yüzbaşı Murat Bey vapurlarının kadrosunda çarkçı 

I lostromosunun unvanı ikinci çarkçıya tebdil ve maaş-



lan oniki liradan onbeş liraya iblâğ edilmiş ve yeni 
mubayaa edilen «Şehit Miralay Nâzım Bey» vapuru
nun kadrosu dahi su vapuru olan «Yüzbaşı Murat 
Bey» vapurunun kadrosuna kıyasen bütçeye ithal 
edilmekle teklifi vâki aynen kabul edilmiştir. 

Römorkörlerin geçen sene kadrosu 1341 için ay
nen ipka ve yalnız istimbotlara bir ihtiyat ilâvesiyle 
keza geçen sene kadrosu aynen kabul ve motor, su 
dubaları, mavnalar dahi mevcuda göre kadroları ay
nen vazedilmiş ancak Filya motoru kadrosundan ikin
ci kaptan tay, serdümen bir adet tenzil ve çarkçı maa
şı yirmi liraya iblâğ ve ikinci çarkçı unvanı lostro
moya bittahvil maaşı oniki liraya tenzil ve ikinci 
vinççi tay olunmakla teklifi vâki bu suretle kabul 
edilmiştir. 

Birinci sınıf sefain meyanında tadat olunan «Re
şit Paşa, Akdeniz, Cumhuriyet, Karadeniz, Gülcemal, 
Mahmut Şevket, Paşa; Kızılırmak» vapurları uzun hat
larda çalışarak idarenin kısmı küllî varidatını istih
sale yegane amil olması dolayısiyle, sefain mezkûre-
nin birinci ve ikinci kaptanlariyle baş çarkçı ve ikin
ci çarkçıları maaşatına beşeryüz kuruş zam ve keza 
telsiz telgraf memurları maaşatımn yüzer kuruş zam-
miyle bin beşyüz kuruşa iblâğı teklif edilmiş ve ay
nen kabul edilmiştir. 

İkinci sınıf sefain meyanında tadat olunan «Gül-
h'ilâl, Mersin, Antalya, Marmara, Bahricedit, Altay, 
Çanakkale, Zonguldak, Alemdar, ve iki yeni» va
purlardan Gülnihal, Mersin, Antalya, Marmara, ve 
iki yeni vapurun birinci, ikinci kaptanlariyle bi
rinci ve ikinci çarkçıları maaşatına ve keza telsiz tel
graf memurlarına birinci sınıf sefaine olduğu gibi 
zam icra edilmiş ve ancak Bahricedit, Altay vapur-
lariyle kömür nakleden Zonguldak ve Samsun va
purları kadrosu ihtiyaçlarına göre tespit- Alemdar 
tahlisiye gemisinin iki dalgıcı bire indirilerek ihti
sasa ait olmasına mebni ikiyüz lira ücreti şehriye ile 
bir tahlisiye mütehassısı ilâve olunmuştur. 

Üçüncü snııf sefain meyanında tadat olunan 
Bandırma, Nimet, Gelibolu, Kocaeli, bir yeni, Ereğli 

'vapurları kadrosu ihtiyacata göre tespit olunmuş, 
ancak Ereğli vapurunun ikinci kaptanlığı ve İnebo
lu vapurunun kadrosu mubayaa edilecek bir yeni 
vapura karşılık olmak üzere ipka edilmiştir. 

İhtiyat kaptan ve çarkçılar : Gerek Karadenizde 
ve gerek körfez ile Bahrisefitte muntazam seferler 
icrası münasebetiyle ihtiyat kadrosunun tevsian 
tespiti zarureti hâsıl olmakla, 1340 senesi ihtiyat 
kaptanlar kadrosuna ilâveten 1341 için bir birinci 
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sınıf üçüncü kaptan, bir üçüncü sınıf serçarkçı ve 
birinci sınıf çarkçıbaşı, bir ikinci sınıf çarkçıbaşı ile 
bir köprü ikinci sınıf süvari, bir köprü birinci sınıf 
çarkçıbaşı ve bir köprü ikinci sınıf çarkçıbaşı teklif 
ve bu meyanda iki ihtiyat seyir zabiti bire tenzil edi
lerek teklifi vâki bu suretle kabul olunmuştur. 

Seyrisefain kaptanları meyanında hayati bahriye
leri, tecrübe ve liyakatları itibariyle lâyiki taltif bu
lunan emektarandan terfi imkânı bulunmayanlar 
için diğer bahrişirket ve idarelerde olduğu misillü 
şahsi ile kaim olmak üzere sınıfında on senelik hiz
mete muvaffak olan birinci sınıf süvari ve serçark-
çılara' yüzde elli ve beş senelik kıdeme nail olanlara 
yüzde yirmibeş ve yine aynı vaziyette bulunan köp
rü süvarilerine ve serçarkçılarına yüzde kırk ve yir-
mknispetinde zammın icrası teklif edilmekle ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 6. — İdarenin bilimum memurin ve müs-
tahdeminine verilmekte olan tahsisatı fevkalâde yekû
nu yediyüzelli bin lira olarak teklif edilmiş ve aynen 
kabul edilmiştir. 

Fasıl 2 : M aş arif at 
Madde 1. — Acentalar, simsarlar, kılavuzluk, rö-

mörkörcülük ücurat ve aidat ve masarifat : Acenta-
lara % 4 ilâ %' 10 nispetinde aidat verilmekte ve 
masarif olarakta acentahane kirasiyle evrakı matbua 
verilmektedir. İstanbul Acentası istisnaen yüz lira 
ücreti şehriye ile müstahdemdir. İdareye emtia eden 
komisyonculara simsariye olarak % 2 verilmekte ve 
yolcu için simsariye verilmektedir. Kılavuzluk ve rö-
mörkörcülük hidematından dolayı kılavuzlara dok
san lira ile yüzelli lira ve keza sandalcılara yüz on lira 
ile yüz elli lira arasında ücreti şehriye verilmekte 
ve ihtiyarî olarak kılavuz alacak , yabancı gemiler
den tahsil olunacak kılavuz ücretinin bir sene de 
baliğ olacağı miktar 14 000 liradan fazla olursa işbu 
fazlanın yüzde onu nispetinde bir mükafat ita olu
nacaktır. 1340 senesinde işbu madde 286 000 lira 
tahmin olunmuşsa da dokuz aylık tahakkukat an
cak 63 bin liraya baliğ olmuş ve Kânunuevvel, Kâ
nunusani, Şubat aylarında işbu miktarın nihayet 
100 000 liraya çıkabileceği düşünülerek 1341 için 
180 000 lira tahmin ve bütçeye vazolunmakla tek
lifi vâki aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Merakip ve sefaini bahriyeye ait 
rüsumu muhtelife : İşbu rüsum rıhtım, fener, sıhhiye, 
tahlisiye, liman resimlerinden ibaret olup eşhası 
adiyeye ait sefain misillü Seyrisefain gemileri rü
sumun envali muhtelif esiyle ve aynı miktarda mü-



- 8 

kellef bulunmakta ve yalnız havuz için nısıf ücret 
vermektedir. Geçen sene 150 000 lira tahmin edilen 
işbu rüsum miktarı 120 000 lira tahakkuk etmekle 
1341 için ancak 120 000 lira tahmin ve vazolunmuş-
tur. 

Madde 3. — Eşya ve levazım esman ve masarifi : 
Eşyayı ticariye tahmil ve tahliye masarifi, çama
şır tathiri masarifiyle bilcümle müstehİik malze-
mei tamiriye, teçhiziye, tathiriye demirbaş eşya, 
âlât ve edevat ve malzemeler bu maddeden tedarik 
ve icra edilecektir. 1340 senesi zarfında gemilerin 
kısmı azamı tamir ve aksamı dâhiliyeleri kısmen 
tecdit edilmiş olduğundan ve önümüzdeki sene zar
fında büyük mikyasta tamirat vukuuna ihtimal 
verilmesinden işbu madde geçen seneye nispetle 
100 000 lira tenziliyle 300 000 lira tahmin vazolun-
makla teklifi vâki olveçhile kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Kömür, su, tenvir ve teshin esman 
ve masarifi : Kömür, aktarma, tahliye masrafı ve 
gemilerde sarfedilmekte olan su bedeli bu madde
ye dâhildir. 1340 senesinde 1 000 000 liradan ibaret 
olan işbu maddeye 1341 için senei sabıkanın ihsaî 
malûmatına istinaden 890 000 lira vazolunmuş ve 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Evrakı matbua ve kırtasiye, tele
fon, ilânat, reklâm, kablo ve posta telgraf masarif 
ve ücüratı rağbeti umumiyeye ve binnetice idarenin 
menfaatini temin zımnında vukubulacak reklâm ma
sarifiyle 1340 Martından itibaren verilmekte bulu
nan telgraf ücüratı bu maddede birleştirilmiştir. 

Madde 6. — İdarenin tahtı isticarında bulunan 
Büyükdere Kızağı bedeli icariyle indelicap isticar 
olunacak mahallere ait bedelâtı icariye karşılığı ola
rak bilhesap 5 000 lira vazolunmuştur. 

Madde 7. — Vapurlar ve merakibi saire, iskele
ler, mebani, fabrika ve saire inşaat ve tamiratı ve 
masarifi ve amele ücüratı: Senei sabıkta bu faslın 
yedinci maddesiyle üçüncü faslını teşkil eden bilcüm
le inşaat ve tamiratın bir maddede cemi daha ziyade 
faydalı görülerek birleştirilmiş ve lüzum görülecek 
tamiratı, idare menfaatine muvafık gördüğü takdirde 
harice de icra ettireceği gibi ledelhace kendi amele-
siyle kendi fabrikasında icra ettireceğinden vapurlar 
tamiratı ve âmele ücüratı dahi tevhit edilmiştir. Bi
naenaleyh geçen sene «250 000» lira olan işbu 
madde, inşaat ve tamirat maddelerinin bittevhit bu 
maddeye alınmasından dolayı «500 000» liraya ib
lağı teklif ve aynen kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Meclisi İdare ücüratı içtimaiyesi : 
Geçen sene «5 000» lira olarak mevzu bulunan işbu 
madde 1341 için Meclisi idarenin vazife ve salâhiye
tine dair teklif edilen lâyihai kanuniyenin ihtiva et
tiği esasat nazarı dikkate alınarak «9 000» lira tah
min ve vaz olunmuştur. 

Madde 9. — Mahakim ve daavi ücurat ve ma
sarifi : Ücretle istihdam kılınan hukuk müşaviri 
ücreti ve masarifi muhakeme ve ücreti mübaşiriye 
ve dava vekilleri ve muakkip masarifatı ve ledelicap 
verilecek aidat bu tertipten verilmektedir. Mevzu 
miktar (5 000) lira olup geçen senenin aynıdır. 

Madde 10. — Masarifi müteferrika ve mütenev-
via : Bütçe de ayrıca tertibi mahsusu bulunmayan 
idareye ait kâffei masarif ile indelicap saati mesai 
haricinde çalıştırılanlara Meclisi İdare karariyle ve 
kadro dahilinde ki bir hizmet için dahi olsa istihdam 
edilecek mütekaidin veya mütehassısa verilecek yev
miye veya ücüratı maktua bu maddeden verilmek
tedir. Geçen sene «22 000» lira tahmin edilen işbu 
maddeye 1341 için «18 000» lira vazolunmuş ve 
kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Harcırah ve yevmiye : Lieclilteftiş 
izam kılınacak müfettişlerle indelicap tetkikat ic
rası zımnında gönderilen memurine Harcırah Kanunu 
ahkâmı dairesinde verilecek harcırah ve yevmiye ile 
memaliki ecnebiyeye izam kılınacakların harcırah ve 
yevmiyesi bu tertipten verilmektedir, işbu maddeye 
3141 için vazolunan miktar «10 000' lira olup geçen 
senenin aynıdır. 

Madde 12. — Mükâfatı nakdiye ve vefat eden 
müstahdemin aileleriyle müstahakı tekaüt olmayıpta 
hizmeti idareden çıkarılacaklar ikramiyesi : Geçen 
sene «20 000» lira vazedilen işbu maddeye 1341 için 
«18 000» lira vazolunmuş ve aynen kabul edilmiş
tir. 

Madde 13. — Eşyayı ticariye ve posta zayiatı : 
Emsaline kıyasen ve geçen sene olduğu gibi 1341 için 
de «10 000» lira vazolunmuş ve kabul edilmiştir. 

Madde 14. — Tahlisiye ve müsademe masrafı : 
Vapurlar bir kazaya duçar oldukları takdirde' masa
rifi tahlisiyeleriyle müsamede vukuunda idarece ve
rilip müsebbiplerinden tahsil kılınacak veya idareye 
ait olacak mebaliğ karşılığı olarak emsali veçhile 
«30 000» lira vazolunmuş ve kabul edilmiştir. 

Madde 15. — Sinini sabıkadan müdevver düyun : 
Seyrisefain bütçesinin devrei mütemmimesi olma
masından Şubat gayesine kadar teslim olunan eşya 
esmanı ve sinini sabıka da tahakkuk edipte keza 
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şubat gayesine kadar tesviye ve intaç edilemeyen ve
ya sinini sabıkaya ait olarak 1341 senesinde tebey-
yün ve tahakuk edecek kâfei sarfiyata şâmildir. Ge
çen sene (100 000) lira olan işbu madde .1341 için 
«90 000» vazolunmuş ve kabul edilmiştir. 

Madde 16. — Bilûmum merakip, sefain ve ida-
rei merkeziye, sevahili mütecavire memurin ve 
müstahdemini ve amele ile aileleri mualecat, âlât ve 
edevat esmanı ve masarifi : Geçen sene «7 000' lira 
olan işbu maddeye 1341 için «5 000» lira vazolun
muş ve kabul edilmiştir. 

Madde 17. — Sigorta ücreti ve sigorta sermaye 
bedeli : İdarece sigortaya vazı tensip edilecek meda-
kip ve sefain ve ambarları sigorta ücreti ve atiyen 
işbu sigortanın karşılığı idarece ihzar edilmiş olmak 
üzere husule getirilecek olan sermaye bedeli karşılı
ğıdır. Geçen sene «100 000» lira olan işbu madde 
1341 için de aynı miktarda kabul edilmiştir. 

Madde 18. — Esnaf vergisi ve mukateatı vakfi-
ya : İşbu maddeye bilhesap «8 000» lira vazolunmuş 
ve geçen senenin aynı olmakla kabul edilmiştir. 

Madde 19. — Zabitan ve mürettebatın iaşe mas
rafı : Sevahili mütecavireden gayri hututta çalışan 
vapurlardan idarece gördükleri iş ve zahmete göre 
münasip görülecek vapurlar zabitan ve mürettebatı
nın idare tarafından iaşeleri fevaidi külliyeyi ve şevk 
ve gayretlerinin tezayüdünü mucip olacağı düşünü
lerek bu bapta iaşesi lâzım gelen iki yüz elli za
bit ve beş yüz nefer taifenin iaşesine medar 
olmak üzere «90 000» liralık tahsisat vaz ve 
teklif olunmakla aynen kabul edilmiştir. 

Fasıl 3: Merakip ve sefaiııi Bahriye mübayaatı, 
isticar esman ve masarifi. 

Masraf bütçesine nazaran varidat bütçesindeki 
«134 984» lira fazlai varidata, hükümetin idarei mez-
kûreye ikraz ettiği «1 250 000» liradan matlubu 
hazine olan «771 751 liranın mahsubundan mütebaki 
kalan «478 249» liranın ilâvesiyle hâsıl olan «613 233» 
lira merakip ve sefain mubayaa, isticar ve masarifine 
mahsus olarak işbu fasla vazedilmiş ve şu suretle 
tevazün eden Seyrisefainin 1341 bütçesi Heyeti Umu-
miyeye arz olunmuştur. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
namına 

Mazbata Muharriri 
Giresun 
Kâzım 

Seyrisefain idaresinin 1341 Bütçe Kanunu esbabı 
mucibe Mazbatası 

Heyeti Vekileden mevrut 17 . 1 2 . 1340 tarih ve 
1269 numaralı Seyrisefain Müdiriyeti Umumiyesinin 
1341 senesi mülhak bütçe kanunu lâyihası Encüme-
nimizce tetkik ve müzakere olundu. Lâyihanın birinci 
maddesini teşkil eden varidatı umumiye miktarı 
«3 576 400» lira tahmin ve teklif edilmekte ise de 
işbu maddeye vapur mubayaasına ve idarenin hükü
mete olan düyununun tesviyesine karşılık olmak üzere 
hükümetin muvafakatiyle «1 250 000» lira ilâve 
kılınarak varidatı umumiye miktarı «4 826 400» li
raya iblağ olunmuş ve masraf bütçesine mevzu olan 
«3 576 400» liraya işbu «1 250 000» liranın ilâve
siyle «4 826 400» lira kabul edilmiştir. 

Hükümetin teklif ettiği üçüncü madde ahkamı 
kezalik hükümetin muvafakatiyle ve Encümenin ten-
sibiyle şu «Resülmali 1345 senesinden itibaren dört 
sene de itfa edilmek üzere Seyrisefain İdaresine 1341 
senesi zarfında % 6 faizle «1 250 000» lira ikrazı
na Maliye Vekili memurdur. Bundan maada keza
lik idarei mezkûre için azamî % 9 faizle «3 750 000» 
liranın ya doğrudan doğruya ikrazına yahut hariçten 
edilecek istikraza kefalete Maliye Vekâleti mezun
dur. şekilde tadil olunmuştur. 

Dördüncü madde ahkâmı ise Seyrisefain Meclisi 
İdaresinin vazife ve salâhiyetine mütedair olan mer
but kanun lâyihasından aynen nazarı dikkate alın
mış olduğundan mülga addedilmiş ve işbu lâyihai 
kanuniyenin 1341 bütçesiyle birlikte müzakeresi En-
cümenimizce karargir olmuştur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Çorum Mebusu Çatalca 

. Ferit Şakir 
Kâtip Aza 

Konya İsparta 
Fuat Mükerrem 
Aza Aza 

Niğde Kırşehir 
Galip Yahya Galip 
Aza Aza 

Zonguldak Ertuğrul 
Ragıp Doktor Fikret 
Aza Aza 

Gaziayıntap Diyarbakır 
Ahmet Remzi Şeref 

Aza 
Giresun 
Kâzım 



1341 Seyrisefain Bütçe kanunu lâyihası 
Madde 1. — Seyrisefain idaresinin 1341 senei 

maliyesi varidatı umumiyesi merbut «A» cetvelinde 
muharrer olduğu veçhile «4 826 400» lira tahmin 
edilmiştir. 

Madde 2. — İdarei mezkûrenin 1341 senei mali
yesi masarifatı umumiyesi merbut (B) cetvelinde 
muharrer olduğu veçhile «4 826 400» lira olarak tah
sis edilmiştir. 

Madde 3. — Resülmali 1345 senesinden itibaren 
dört senede itfa edilmek üzere Seyrisefain İdaresine 
1341 senesi zarfında % 6 faizle «1 250 000» lira ik
razına Maliye Vekili memurdur. 

Bundan maada kezalik İdarei mezkûre için 
azamî % 9 faizle «3 750 000» liranın ya doğrudan 
doğruya ikrazına yahut hariçten edilecek istikraza 
kefalete Maliye Vekâleti mezundur. 

Madde 4. — Seyrisefain. İdaresi bin üç yüz kırk 
senesi bütçesinin Muvazene Kanunundaki üçüncü, 
dördüncü, beşinci maddeleri ahkâmı mülgadır. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Ticaret Ve
kili memurdur. 

Madde 6. — İşbu kanun 1 Mart 1341 tarihinden 
itibaren mer'iyülicradır. 



•— ı ı -

VARİDAT CETVELİ - (A) CETVELİ 

SEYFİSEFAİN 

Nev'i varidat 

Sevahili baide hâsılatı : 
Trabzon hattı 
Bartın hattı 
İzmir - Mersin hattı 
Antalya - Mersin hattı 
İzmir hattı 
İzmir'e kadar Edremit - Ayvalık hattı 
Muhacirin nakliyatı 
Zuhurat, kömür, buğday vesaire nakli
yatı 

* 

1340 senesi 
Varidatı 

lira 

1 040 000 
134 000 
806 000 

— 
— 
— 

500 000 

100 000 

1341 senesi için 

Hükümetçe 
tahmin olunan 

lira 

1 066 000 
52 000 

— 
486 000 
117 000 
104 000 

— 

50 000 

Muvazene 
Encümenince 

tahmin olunan 
lira 

1 066 000 
52 000 

— 
486 000 
117 000 
104 000 

— 

50 000 

Birinci faslın yekûnu 

Marmara havzası hâsılatı : 
1 Mudanya hattı 
2 Bandırma hattı . 
3 Karabiga hattı 
4 İzmit hattı 

Silivri - Ereğli hattı 

İkinci faslın yekûnu 

Sevahili mütecavire hâsılatı : 
1 Adalar hattı 

Ayastefanos hattı 
2 Kadıköy hattı 
3 Haydarpaşa hattı 
4 Anadolu hattı 

Yalova hattı 

Üçüncü faslın yekûnu 

Nakliyat ve sevkiyatı askeriye hâsılatı 

2 580 000 

208 000 
156 000 
208 000 
93 600 
32 400 

698 000 

300 000 
80 000 

350 000 
200 000 
100 000 
10 000 

1 040 000 

150 000 

1 857 000 

109 200 
228 800 
101 400 
39 000 

— 

478 400 

250 000 
— 

350 000 
-240 000 

50 000 
— 

• 890 000 

20 000 

1 857 000 

109 200 
228 800 
101 400 
39 000 

—, 

478 400 

250 000 
— 

350.000 
240 000 
50 000 

— 

890 000 

20 000 

Kılavuzluk ve römorkörcülük hâsılatı 250 000 200 000 200 000 



- 1 2 -

M. Nev'i varidat 

Hâsılatı muhtelife : 
1 Kahve ocakları 
2 Emakin 

3 Varidatı muhtelife 

Altıncı faslın yekûnu 

7 Kaızen Maliyeden alınacak olan 

Yekûnu Umumî 

1341 senesi için 

1340 senesi 
Varidatı 

lira 

21 000 
20 000 
80 000 

Hükümetçe 
tahmin olunan 

lira 

21 000 
25 000 
85 000 

Muvazene 
Encümenince 

tahmin olunan 
lira 

21 000 
25 000 
25 000 

121 000 

4 839 000 

131 000 

3 576 400 

131 000 

1 250 000 

4 826 400 

MASARİF BÜTÇESİ - (B) CETVELİ 

SEYRİSEFAİN 

Maaşat 
1 Müdüri Umumî ve muavini 
2 İdarei merkeziye, fabrika, ambarlar 

memurin ve müstahdemini maaşatı 
3 Sevahili mütecavire memurin ve müs

tahdemini maaşatı 
4 Mütekaidin ve itam ve eramil ve üsera 

maaşatı 
5 Bilûmum merakip ve sefaini bahriye 

memurin ve müstahdemini maaşatı 
6 Tahsisatı fevkalâde 

Birinci faslın yekûnu 

Masarifat 
1 Acenteler, simsarlar, kılavuzluk ve rö-

morkörcülük ücuratı aidat ve masarifatı 
2 Merakip ve sefaini bahriyeye ait rü

sumu muhtelife 
3 Eşya ve levazım esman ve masarifi 
4 Kömür, su, tenvir ve teshin esman ve 

masarifatı 

nl 920 

44 904 

17 976 

5 000 

223 274,40 
830 

286 000 

2 700 

40 398 

17 676 

5 000 

205 641,40 
757 000 

180 000 

2 700 

40 398 

17 676 

5 000 

205 641,40 
757 000 

1 123 074,40 1 028 415,40 1 028 415,40 

180 000 

150 0000 
400 000 

1 000 000 

120 000 
300 000 

890 000 

120 000 
300 000 

890 000 
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M. Nev'i muhassasat 

5 Evrakı matbua, kırtasiye, telefon, ilân
lar, reklâm, kablo ve posta ve telgraf 
masarifi ve ücuratı 

6 Bedeli icar 
7 Vapurlar ve merakibi saire, iskeleler, 

mebani, fabrika, vesaire, inşaat ve ta
mirat masarifi ve amele ücuratı 

8 Meclisi idare ücuratı içtimaiyesi 
9 Mahakim ve deavi ücurat ve masarifi 

10 Masarifi müteferrika ve mütenevvıa 
11 Harcırah ve yevmiye 

12 Mükafatı nakdiye ve vefat eden müs
tahdemin aileleriyle müstahaki tekaüt 
olmayıp ta hizmeti idareden çıkarıla
caklar ikramiyesi 

13 Eşyayı ticariye ve posta zayiatı tazmi
natı 

14 Tahsiliye ve müsademe masrafı 
15 Sinini sabıkadan müdevver düyun 

16 Bilûmum merakip ve sefain ve idarei 
merkeziye sevahili mütecavire memu
rin ve müstahdemini ve amele ile kileleri 
mualecat ve alât ve edevat esman ve 
masarifi 

17 Sigorta ücreti ve sigorta sermaye bedeli 
18 Emlâk vergisi ve mukataatı vakfiye 
19 Zabitan ve mürettebatın iaşe masarifi 

İkinci faslın yekûnu 

iskeleler ve mebani, fabrika inşaat ve 
tamirat masarifi 
Merakip ve sefaini bahriye mübayaat 
ve isticar esman ve masarifi 
Telgraf ücuratı 
idarenin hazinei maliyeye borcu 

1340 senesinde 
Heyeti Umumi-

yece kabul 
olunan lira 

25 000 
12 000 

250 000 
5 000 
5 000 

22 000 
10 000 

1341 senesi için 

Hükümetçe 
teklif olunan 

lira 

25 000 
5 000 

500 000 
9 000 
5 000 

18 000 
10 000 

Muvazene 
Encümenince 
kabul olunan 

lira 

25 000 
5 000 

500 000 
9 000 
5 000 

18 000 
10 000 

20 000 

2 460 000 

150 000 

1 101 925,60 
4 000 

18 000 

2 413 000 

134 984,60 

18 000 

10 000 
50 000 

100 000 

10 000 
30 000 
90 000 

10 000 
30 000 
90 000 

7 000 
100 000 

8 000 
— 

5 000 
100 000 • 

8 000 
90 000 

5 000 
100 000 

8 000 
90 0000 

2 413 000 

613 233,60 

Yekûnu Umumî 4 839 000 3 576 400 4 826 400 



F. M. Unvanı memuriyeti 

Maaşat 
Müdiri Umumî 
Müdiri Umumî Muavini 
îdarei Merkeziye, fabrikalar, ambarlar 
memurin ve müstahdemini maaşatı. 

Heyeti Teftişiye: 
Ser müfettiş 
Müfettiş 
Kontrol 
Muamelâtı Zatiye Şubesi: 
Müdür 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 

Muhasebe: 
Müdür 
Muavin 

Varidat Kısmı: <. 
Kısım Amiri 

Varidat Kalemi: 
Memur 
Memur 
Memur 

Tetkik ve murakabe 
Kalemi: 

Sermemur 
Memur 
Memur 

1340 senesi 
kadrosu 

Şehrî 
Aded Lira 

100 
60 

40 
90 
45 

40 
40 
12 
12 
10 

50 
40 

30 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

15 
12 
10 

20 
12 
12 

1341'de Hükümetin 
teklifi 

Şehrî 
Aded Lira 

150 
75 

1 
3 
3 

1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 

45 
90 
60 

45 
40 
15 
12 
10 

60 
50 

35 

1 
1 
2 

1 
1 
2 

15 
12 
20 

25 
15 
24 



M. Unvanı memuriyeti 

Memur 
Tadat Kalemi: 

Sermüdekkik 
Müdekkik 
Müdekkik 

Tap ve Tevzi Kalemi: 
Sermemur 
Tab memuru 
Tab memuru 
Tevzi memuru 
Damga memuru 

Masraf ve Bütçe Kısmı: 
Kısım Amiri 
Hesabatı atika memuru 

Masraf ve Bütçe Masası 
Memur 
Memur 
Memur 
Mutemet 
Evrak memuru 

İSTATİSTİK MASASİ: 

Sermemur 
Memur 
Kâr ve zarar mukayyidi 

Vezne: 
Serveznedar 
Veznedar 
Kâtip 
Tahsildar 

1340 senesi 

Aded 

1 

1 
5 
4 

1 
2 

— 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
—' 

1 

1 
1 

— 
2 

kadrosu 
Lira 

12 

ıo 
40 
24 

20 
27 
— 
12 
10 

30 
20 

15 
12 

20 
10 

25 
— 
20 

30 
20 
— 
24 

1341'de Hükümetin 
teklifi 

Aded 

2 

1 
9 

— 

. 

2 

Lira 

20 

10 
72 
— 

25 
15 
12 
12 
10 

35 
25 

15 
12 
10 
25 
10 

30 
15 
20 

35 
30 
10 
24 



1340 

Aded 

1 
1 
1 
1 

senesi 
kadrosu 

Lira 

25 
15 
12 
10 

M. Unvanı memuriyeti 

Defteri kebir kalemi: 
Sermemur 
Memur 
Memur 
Memur 

İşletme ve güverte: 
Müdiriyeti 

Müdür 
Muavin 
Başkâtip 
Seyrüsefer kâtibi 
Kâtip 
Kâtip 
Cer memuru 
Transit memuru 

Makine Müdüriyeti: 
Müdür 
Muavin 
Mühendis 
Ressam 
Mimar 
Elektrik mühendisi 
Makine müfettişi 
Baş kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Fen müşavir «Ecnebi» 1 600 

2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

50 
70 
25 
15 
12 
10 
15 
20 

50 
35 

40 

20 
12 

1341'de Hükümetin 

Aded 

1 
1 
1 
1 

teklifi 
Lira 

27,5 
15 
12 
10 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 

60 
70 
30 
20 
12 
10 
20 
20 

60 
50 

25 

20 



F. M. Unvanı memuriyeti 

Fabrika Müdüriyeti: 
Müdür 
Muhasebe Baş memuru 
Memur 
Memur 
Memur 
Mutemet 
Tahrirat başkâtibi 
Kâtip 
Formen 
Fabrika formeni 
Ressam 
Formen muavini 
Fabrika mağazası sermemuru 
Memur 
Memur 
Ambar memuru 
Ambar Kâtibi 

Elektrik memurları: 
Ustabaşı 
Fabrika ve merkez telefon memurları: 
Telefon memuru 
Telefon memuru 
Merkez telsiz telgraf ve işaret memuru 
Hat ve ambar memuru 
Köprü elektrik memuru 

Tababet: 
Sertabip 
Muavin 
Tabib 

1340 

Aded 

1 
— 
1 
2 
1 
1 
1 

— 
1 

- -

1 
— 
— 
— 

1 
1 

senesi 
kadrosu 

Lira 

60 
— 
12 
20 

8 
15 
15 
— 
40 
e 

35 
• — 

— 
— 
15 
24 

1341'de Hükümetin 
teklifi 

Aded 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 

— 
1 
1 
2 
1 
2 
2 

— 
— 

Lira 

50 
20 
24 
20 

8 
15 
15 
10 
— 

35 
15 
24 
20 
— 
—_ 

15 

1 
4 
3 
1 
1 

1 
1 
7 

12 
40 
45 
10 
12 

40 
25 

175 

1 
1 
6 

45 
25 

150 



M. Unvanı memuriyeti 

Tabib 
Kimyager 
Fabrika tabibi 
Eczacı 
Sihhiye memuru 
Tathirat memuru 
Tathirat memuru 

Hukuk Müşavirliği: 
Hukuk müşaviri 
Davavekiii 
Davavekili 
Kâtip 

Evrak Şubesi: 
Müdür «Meclisi îdare başitabeti inzimamiyle» 
Başkâtip 
Mukayyit 
Müsevvit 
Dosya memuru 
Mübeyyiz 
Evrakı daavi takip memuru 
Tercüman 
Mahzeni evrak memuru 

Levazım Şubesi: 
Müdür 
Müdür muavini 

Levazım ve mubayaat masası: 

Masa amiri 
Memur 
Memur 
Memur 
Memur 

1340 senesi 
kadrosu 

Aded 

2 
— 

1 
1 
6 
2 

— 

— 

— 

2 

— 

Lira 

40 
— 
20 
20 
60 
22 
— 

— 
80 
— 
15 

40 
20 
12 
— 
12 
24 
17 
40 
12 

50 
38 

— 
20 
17 
12 

1341'de Hükümetin 
teklifi 

Aded 

— 

— 

2 

— 
— 

2 

Lira 

— 
— 
20 
20 
60 
14 
8 

— 
45 
45 
15 

50 
20 
— 
15 
12 
24 
17 
40 
12 

60 
40 

25 
20 
— 
— 
30 



F. M. Unvanı memuriyeti 

Demirbaş ve kömür masası 
Memur 
Memur 
Memur 

Kömür masası: 
Memur 

Demirbaş masası: 
Memur 
Memur 

Kamarot masası: 
Memur 
Mütahassıs Kamorat muallimleri (*) 
:Evrak ve dosya memuru 

Levazım ambarı 
Ser memur 
Muavin 
Kâtip 
Memur 
Memur 
Ambarcı 

Kömür Ambarı: 
Ser memur 
Muavin 
Tevzi memuru 
Ambarcı 

Kılavuz ve Römorkör: 
Müdüriyeti 

Müdür 
Muhasebe memuru 

(*) Maktu 

1340 senesi 
kadrosu 

Aded Lira 

1341'de Hükümetin 
teklifi 

Aded Lira 

20 
15 
12 

17 

15 
12 

10 

17 
300 

10 

25 
15 
12 

20 

25 
17 

15 
10 
40 

25 
20 
24 
20 

25 
17 
24 
20 

50 
35 

50 
35 



F. M. Unvanı Memuriyeti 

Veznedar (*) 
Tahsildar (*) 
Kâtip (**) 
Kontrol 
îzmir mutemedi 

Müstahdemini müferrika: 
Daire memuru 
Hademe 
Çece bekçisi 
Hademe (*) 
Hademe 
Telefon memuru 
Telefon memuru 
Şoför vs muavini (**) 

Sevahili Mütecavire: 
Ser memur 
Ser memur muavini 

İskeleler: 
Ser memur 
Birinci sınif gişe memuru 
ikinci sınıf gişe memuru 
Yük memuru 
Kapı memuru 
Çımacılar 
Kamarot 

1340 senesi 
kadrosu 

Aded 

1 
1 
1 
2 
1 

1 
6 
8 
3 " 

10 

— 

1 
— 

6 
22 
13 
5 

43 
8 

Lira 

17 
30 
15 
30 
25 

15 
60 
72 
24 
70 
— 
— 
— 

25 
— 

— 
— 
— 
— 

1341'de Hükümetin 
teklifi 

Aded 

1 
1 
2 
2 
1 

1 
6 

10 
3 

15 
1 
4 
2 

1 
1 

6 
16 
15 
6 

28 
16 

Lira 

17 
15 
30 
30 
25 

15 
60 
90 
24 

105 
12 
40 
— 

30 
15 

80 
183 
165 
66 

387 
96 

(*) Merkez muhasebesine merbuttur. 
(**) Bir tanesi icabında kafalete rapten tahsildarlıkla dahi istihdam olunabilir. 
(*) Çanakkale, Anadolu Kavağı ve Salacık kılavuz idareleri içindir. 
(**) Yevmiye ile istihdam olunur. 



F. M. Unvanı memuriyeti 

Mevki Memurları 
Kadıköy hattı 
Haydarpaşa Hattı 
Adalar ve Anadolu Hattı 
ihtiyat mevki memurları 
ihtiyat kapı memurları 
ihtiyat Gişe memurları 
Torba memuru 
Köprü abonman gişe memuru 
Vesika memuru 

5 Bilûmum merakip ve sefaini bahriye 
murun ve müstahdemin maaşatı: 
Burgaz, Kadıköy, Moda vapurları: 
Süvari 
Lostromo 
Tayfa 
Serçarkçı 
İkinci çarkçı 
Lostromo 
Yağcı 
Ateşçi 
Kömürcü 
Serkamarot 
Kamarot 
Muavin Kamarot 

Maltepe, Kınalı, Pendik Vapurları: 
Süvari 
Lostromo 
Tayfa 
Serçarkçı 

1340 

Aded 

8 
2 

10 
4 
4 
2 
1 
1 
1 

senesi 
kadrosu 

i 

Şehrî 
Lira 

, 

88 
22 

110 
44 
44 
22 
10 
12 
11 

1341'de Hü3 kümetin 
teklifi 

Aded 

8 
2 

10 
8 
8 
2 
1 
1 
1 

Şehrî 
Lira 

88 
22 

110 
88 
88 . 
22 
10 
12 
11 

3 
3 

15 
3 
3 
3 
3 

12 
6 
3 
3 . 
6 

3 
3 

15 
3 

35 
12 
6,10 

32 
25 
12 
8,5 
8,5 . 
640 
6,50 
6 
5 

35 
12 
6,10 

32 

3 
3 

15 
3 
3 
3 
3 

12 
6 

—.. 

3 
3 

15 
3 

105 
36 
91,5 
96 
75 
36 
25,5 

102 
36,60 

—: 

105 
36 -
91,5 
96 



F. M. Unvanı memuriyeti 

ikinci çarkçı 
Lostromo 
Yağcı 
Ateşçi 
KÖTOİffPü 
Şer kamarot 
Kamarot 
Muavin Kamarot 

1340 

Aded 

3 
3 
3 

12 
6 
3 
3 
6 

senesi 
kadrosu 

Şehrî 
Lira 

35 
12 
3.5 
W 
6,10 
&50 
6 
5 

1341'de Hükümetin 
• 

Aded 

3 
3 
3 

12 
S 

— 

teklifi 
Şehrî 
Lira 

75 
36 
51 

102 
36,60 
— 



M. Unvanı memuriyeti 

Halep, Bağdat, Basra, İhsan, Neveser, Fener
bahçe, Haydarpaşa Vapurları: 
Süvari 
Lostromo 
Tayfa 
Serçarkçı 
tkinci Çarkçı 
Ateşçi 
Kömürcü 
Kamarot 
tkinci Kamarot 
Muavin Kamarot 

Anadolu Vapuru: 
Süvari 
Ldstrbma 
tayfa 
Kamarot 
Muavin Kamarot 
Serçarkçı 
Lostromo 
Ateşçi 
Kömürcü 

Yakacık Vapuru: 
Süvari 
Lostromo 
Tayfa 
Kamarot 
Serçarkçı 
ikinci çarkçı 
Lostromo 

1340 senesi 1341'de Hükümetin 
kadrosu teklifi 

Beheri Beheri 
Aded Lira Aded Lira 

7 
7 
28 
7 
7 
24 
14 
7 
7 
7 

1 
4 
1 
1 
i 
1 
4 
2 

1 
i 
2 
1 
1 
— 

30 
12 
6,10 
27 
20 
8,5 
6,10 
6 
5 
5 

30 
12 
24.40 
6 
5 
27 
12 
24 
12,20 

25 
İl 
12,20 
6 
20 
— 

7 
7 
28 
7 
7 
24 
14 

— 

— 

— 

— 

.— 
— 

i 
1 
2 

1 
1 

210 
84 
170,80 
189 
140 
204 
85,40 

— 

— 

— 

— 

— 
— 

25 
İ2 
12,20 

20 
15 

12 



F. M. Unvanı memuriyeti 

Ateşçi 
Kömürcü 
Yüzbaşı Murat Bey ve Şehit Miralay Nazım 
Bey Vapurları 
Süvari 
Lostroma 
Serdümen 
Tayfa 
Muavin Kamarot 
Serçarkçı 
İkinci çarkçı 
Lostroma 
Ateşçi 
Kömürcü 

Römorkörler 
Gayret, Kudret, Kartal, Gazal 

Süvari 
Lostromo 
Tayfa 
Serçarkçı 
Lostromo 
Ateşçi 
Kömürcü 

İstimbotlar 
San'a, Tekfurdağı, Hizmet, Akbaş, Rağbet, 
Nil ve bir ihtiyat 
Süvari 
Tayfa 
Çarkçı 
Lostromo 
Ateşçi 

1340 senesi 
kadrosu 

Aded 

3 
2 

1 
1 
1 
2 
1 
1 

1 « 
2 
1 

2 
3 
6 
3 
3 
6 
3 

Beheri 
Lira 

25 5, 
12,20 

25 
12 
8,50 

12,20 
5 

20 

12 
17 
6,10 

30 
12 
6,10 

20 
12 
8,5 
6,10 

1341'de Hükümetin 
1 

Aded 

2 
2 

.2 
2 
2 
4 

2 
2 

4 
2 

4 
4 
8 
4 
4 
8 
4 

teklifi 
Beheri 
Lira 

17 
12,20 

50 
24 
17 
24,40 

40 
30 

34 
12,20 

120 
48 
48,80 
80 
48 
68 
24,40 

9 
18 
9 
7 

18 

15 
6,10 

15 
12 
8,5 

7 
14 
7 
7 

14 

107 
85,40 

107 
84 

119 
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F. M. Unvanı memuriyeti 

Y: 1,Y: 2, Y: 3, Motorları: 
Süvari 
Tayfa 
Çarkçı 

Motor saç duba iki adet 
Süvari 
Tayfa 
Çarkçı 

1340 senesi 1341'de Hükümetin 
kadrosu teklifi 

Beheri Beheri 
Aded Lira Aded Lira 

4 50 3 37,50 
8 48,80 6 30,60 
4 36 3 27 

2 30 — — 
4 24,40 — — 
2 30 — — 
2 17 — — 



M. Unvanı memuriyeti 

Birinci Sınıf Sefain 
Aeşit Paşa Vapura 
Süvari 
ikinci Kaptan 
Üçüncü kaptan 
Mülazım kaptan 
Kâtip 
Lostromo 
Marangoz 
Serdümen 
Ambarcı 
Tayfa 
Birinci sınıf kamarot 
İkinci sınıf kamarot 
Sıra sımf kamarot 
Muavin kamarot 
Arici 
Ahcı Yamağı 
S^rçarkçı 
tiunci çarkçı 
Üçüncü çarkçı 
Dördüncü çarkçı 
Mülâzım çarkçı 
Telsiz telgrafçı 
Öelctrik memuru 
Kazancı 
Lostromo 
Vinçci 
Ateşçi 

1340 senesi 
kadrosu 

Aded 

1' 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
3 

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

12 

Şehrî 
Lira 

40' 
25 
15 
Î6 
20 
12 
8,5 

25,5 
25,5 
73,20 

6 
5,5 

25 
2b' 
10 
5 

& 
25 

3 
24 
16 
14 
12 
12 
24 
42,5 

102 

1341'de Hükümetin 
teklifi 

Aded 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
3 

12 

— 
— 
— 
— 
— 

1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
5 

13 

Şehrî 
Lira 

45 
30 
15 
16 
20 
12 
8 5 

25,5 
25,5 
73,20 

— 
— 
->-
— 
43 
30 
30' 
24 
16 
15 
12 
12 
24 
42,5 

110,5 
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F. M. Unvanı memuriyeti 

İkinci sınıf Kamarot 
Üçüncü sınıf Kamarot 
Muavin 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Makine kamarotu 

Gülcemal Vapuru (X) 
Süvari 
İkinci kaptan 
Üçüncü kaptan 
Mülâzım kaptan 
Kâtip 
Lostromo 
Marangoz 
Serdürnen 
Ambarcı 
Tayfa 
Serçarkçı 
İkinci çarkçı 
Üçüncü çarkçı 
Dördüncü çarkçı 
Mülâzım çarkçı 
Telsiz telgrafçı 
Elektrikçi 
Kazancı 
Lostromo 
Vinçti 
Ateşçi 

1340 senesi 
kadrosu 

Aded 

1 
3 
5 
1 
1 
1 

4 
4 
4 
6 
4 
4 
4 

16 
8 

56 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 

10 
20 
66 

Şehrî 
Lira 

5,5 
15 
20 
10 
5 
6 

160 
100 
60 
48 
80 
48 
34 

136 
68 

341,60 
152 
100 
60 
48 
32 
56 
48 
48 

120 
170 
561 

1341'de Hükümetin 
teklifi 

Aded 

— 
— 

— 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
2 

14 

2 
5 

18 

Şehrî 
Lira 

— 
— 

— 

45 
30 
20 
16 
20 
12 
8,5 

24 
17 
85,40 
43 
30 

* 20 
12 
8 

15 
12 
12 
24 
42,5 

153 

(X Gülcemal Vapuru ile Cumhuriyet ve iki yeni dört vapurun 1340 kadrosudur. 



F. M. Unvanı memuriyeti 

Kömürcü 
Birinci sınıf kamarot 
İkinci sınıf kamarot 
Sıra sınıf kamarot 
Muavin sıra kamarot 
Aşçı 
Aşçı yamağı 
Makine Kamarotu 
Giresun ve Mahmut Şevket Paşa vapurları (X) 
Süvari 
fkinci Kaptan 
Üçüncü Kaptan 
Mülâzım kaptan 
Kâtip 
Lostromo 
Marangoz 
Serdümen 
Ambarcı 
Tayfa 
Serçarkçı 
fkinci çarkçı 
Üçüncü çarkçı 
Dördüncü çarkçı 
Mülâzım çarkçı 
Lostromo 
filektirikçi 
Telsiz Telgrafçı 
Vinçci 

1340 senesi 
kadrosu 

Şehrî 
Aded lira' 

64 
4 
4 

20 
24 
4 
4 
4 

390,40 
24 
22 

100 
96 
40 
20 
24 

40 
25 
15 
8 

20 
İ l 
8,5 

25,5 
17 
48,80 
38 
25 
15 
12 
8 

12 
12 
14 
42,5 

1341'de Hükümetin 
teklifi 

Şehrî 
Aded Lira 

16 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
6 
4 

16 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
1 
9 

97,60 

90 
60 
30 
16 
40 
24 
17 
51 
34 
97,60 
86 
60 
30 
24 
16 
24 
24 
15 
76,50 

(X) Giresun vapurunun 1340 kadrosudur. 



M. Unvanı memuriyeti 

Kazancı 
Ateşçi 
Kömürcü 
Birinci Kamarot 
İkinci kamarot 
Sıra kamarot 
Muavin kamarot 
Aşçı 
Aşçi yamağı 
Makine Kamarptu 

Kızılırmak Vapuru: 
Süvari 
İkinci Kaptan 
Üçüncü kaptan 
Mülâzım kaptan 
Lostromo 
Serdjümen 
Ambarcı 
Tayfa 
Serçarkçı 
İkinci çarkçı 
Üçüncü çarkçı 
Mülâzım çarkçı 
Kazancı çarkçı 
Telsiz Telgçafcı 
Lostromo 
Vinççı 
Ateşçi 
Kömürcü 
Birinci kamarot 
Aşçı 

1340 senesi 
kadrosu 

Aded 

—' 
11 
6 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
1 

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

1 
4 
6 
6 
1 
1 

Şehrî 
Lira 

— 
93,5 
36,60 

6 
6,50 

15 
20 
10 
5 
6 

4 
25. 
15 
8 

12 
25,5 
17 
24,40 
38 
25 
15 
8 

12 

12 
34 
51 
36,60 

6 
10 

1341'de Hükümetin 
teklifi 

Aded 

2 
23 
14 
— 
— 
— 
— 

— 

1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
4 

4 
6 
6 

Şehrî 
Lira 

24 
195,5 
85,40 
— 
— 
— 
— 

— 

4 
25 
15 
8 

12 
25,50 
17 
24,40 
43 
30 
15 
8 

12 
15 
12 
34 
51 
36,60 



F. M. Ünvara memuriyeti 

İKİNCİ SINIF SEFAÎN 

Gülnihal, Mersin, Antalya, Marmara, Bahri-
Cedid, Altay, Çanakkale, Zonguldak ve iki 
yeni (*) 
Süvari (*) 
tkinci Kaptan (*) 
ikinci Kaptan 
Üçüncü kaptan 
Mülâzım kaptan 
Kâtip 
Lostromo 
Serdümen 
Ambarcı 
Tayfa 
Serçarkçı (**) 
Serçarkçı 
ikinci çarkçı (**) 
ikinci çarkçı 
Üçüncü çarkçı 
Mülâzım çarkçı 
Telsiz Telgrafçı 
Elektrikçi 

, Lostromo 
Vinççi 

1340 senest 
kadrosu 

Beheri 
Aded Lira 

1341'de Hükümetin 
teklif İ 

Beheri 
Aded Lira 

1 
— 
11 
— 
11 
10 
10 
11 
33 
22 
46 
11 
— 
11 
— 
11 
10 
6 
7 
11 
31 

30 
— 
20 
— 
13 
8 
16 
12 
8,5 
8,5 
6,10 
28 
— 
20 
— 
13 
8 
14 
12 
12 
8,5 

6 
4 
6 
4 
6 
6 
8 
10 
26 
19 
46 
6 
4 
6 
4 
8 
4 
- 7 
3 
10 
60 

210 
120 
150 
80 
78 
48 
128 
120 
221 
161,5 
280,60 
198 
112 
150 
80 
108 
32 
105 
36 
120 
510 

(X) İkinci sınıf sefainden Gülnihal, Bahri - Cedid, Altay, Samsun, 
Ümit vapurlarıyle yeniden mubayaa edilecek altı ki ceman (11) vapurun 

1340 kadrosu. 

(**) Gülnihal, Mersin, Antalya, Marmara ve iki yeni, 



M. Unvanı memuriyeti 

Ateşçi 
Kömürcü 
Marangoz 
Kazancı 
Birinci Sınıf Kamarot 
îkinci sınıf kamarot 
Sıra sınıf kamarot 
Muavin sınıf kamarot 
Aşçı 
Aşçı yamağı 

Alemdar Vapuru 
Süvari 
ikinci kaptan 
Lostromo 
Serdümen 
Tayfa 
Birinci çarkçı 
îkinci çarkçı 
Dalgıç 
Dalgıç 
Vinççi 
Lostromo 
Ateşçi 
Kömürcü 

1340 

Aded 

102 
54 

9 
1 

11 
10 
12 
15 
10 
4 

senesi 
kadrosu 

Beheri 
Lira 

8,5 
6,10 
8,5 

12 
6 
5,5 
5 
4 

10 
5 

1341'de Hükümetin 
i 

Aded 

60 
30 
— 
— 

— 
— 
— 
— 

teklifi 
Beheri 
Lira 

510 
183 
— 
— 

— 
— 
— 
— 

30 1 30 
20 1 20 

1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
6 

12 
17 
18^0 
28 
20 
20 
15 
17 
12 
51 

1 
2 
3 
1 
1 
1 

— 
2 
1 
6 

12 
17 
18,30 
28 
20. 
25 
— 
17 
12 
51 

18,30 3 18,30 



F. M. Ünvam memuriyeti 

1340 senesi 
kadrosu 

Şehrî 
Aded Lira 

Tahlisiye (*) 
Kamarot 

Üçüncü sınıf Sefain 

Bandırma, Nimet, Gelibolu, Kocaeli ve bir 
yeoi (*) 
Süvari 
İkinci kaptan 
Kâtip 
Lostromo 
Serdümen 
Ambarcı 
Tayfa 
Birinci kamarot 
İkinci kamarot 
Muavin kamarot 
Aşçı kamarot 
Serçarkçı 
ikinci çarkçı 
Lostromo 
Vinççi 
Ateşçi 
Kömürcü 

1341'de Hükümetin 
teklifi 

Şehrî 
Aded Lira 

1 

90 
60 
52 
.48 
68 
68 
48,80 
24 
22 
20 
40 
90 
60 
4* 
68 
68 
48,80 

5 
5 
5 
5 
10 
9 
10 
— 
— 
— 
— 
5 
5 
1 
9 
15 
10 

200 

112,5 
75 
65-
60 
85 
763 
6-1 

112,5 
75 
12 
76^ 

1273 
61 

(*) Ücreti maktua) 
(X) Üçüncü sınıf sefainden Bandırma, Nimet, İnebolu, Gelibolu 

vapurlarının 1340 kadrosudur. 



F. M. Ünvam memuriyeti 

Ereğli Vapuru (X) 
Süvari 
İkinci kaptan 
Kâtip 
Lostromo 
Serdümen 
Ambarcı 
Tayfa 
İkinci sınıf kamarot 
Aşçı 
Serçarkçı 
İkinci çarkçı 
Vinççi 
Ateşçi 
Kömürcü 

İhtiyat kaptan ve çarkçılar 
Birinci sınıf süvari 
Birinci sınıf ikinci kaptan 
Birinci sınıf üçüncü kaptan 
İkinci sınıf süvari 
İkinci sınıf süvari 
Birinci sınıf Serçarkçı 
Birinci sınıf ikinci çarkçı 
İkinci sınıf çarkçıbaşı 
İkinci sınıf çarkçıbaşı 
Üçüncü sınıf Serçarkçı 

1340 senesi 
kadrosu 

Aded 

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

1 
1 

— 
— 

2 
1 
1 

— 
2 

— 

Şehrî 
Lira 

45 
30 
26 
24 

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

40 
25 
— 
— 
60 
38 
25 
— 
56 
— 

1341'de Hükümetnn 
1 

Aded 

1 
— 

1 
1 
1 . 
1 
2 

— 
— 

1 
1 
1 
2 
2 

1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 

teklifi 
Şehrî 
Lira 

22,5 
— 
13 
12 
8,5 
8,5 

12,20 
— 
— 
22,50 
15 
8,5 

17 
12,20 

40 
30 
15 
70 
60 
86 
30 
33 
56k 

22,5 

(X) Üçüncü sınıf sefainden, Galata ve Ereğli vapurlarının 1340 kod 



M. Tenyanı memuriyeti 

1340 senesi 
kadrosu 

Beheri 
Aded Lira 

1341'de Hükümetin 
teklifi 

Beheri 
Aded Lira 

Köprü birinci sınıf süvari 
Köprü ikinci sınıf süvari 
Mülazım 
Seyirzabiti 
Kâtip 
Köprü birinci sınıf çarkçıbaşı 
Köprü birinci sınıf İkinci çarkçı 
Köprü ikinci sınıf Çarkçıbaşı 
Köprü ikinci sınıf Çarkçı 
Üçüncü sınıf kâtip — 
Telsiz telgrafçı 
İhtiyat plektrik memuru 

Kamarotlar 
Birinci sınıf kamara memuru 
İkinci sınıf kamara memuru 
Birinci sınıf kamarot > 
İkinci sınıf kamarot 
Üçüncü sınıf kamarot 
Aşçı 
Aşçı yamağı 

Sınıfında on senelik kıdeme nail olan 1. smıf Süv. lerin % 50 si 
Sınıfında beş senelik kıdeme nail olan 1. sınıf Süv. lerin % 25 i 
Sınıfında on senelik kıdeme nail olan 1. sınıf S. Çarl 
Sınıfında beş senelik kıdeme nail olan 1. sınıf S. Çark. ların % 25i 
Sınıfında ön sşneUk kjdeme nail olan Köprü 1. S. Sülerin % 40'ı 
Sınıfında beş senelik kıdeme nail plan Köprü 1. S. » % 20 si 

70 
30 
48 
50 
15 
32 
25 
25 
20 

2 
2 
6 
1 

2 
1 
2 
1 

16 
1 
1 

7 
8 

28 
82 

120 
23 
13 

2 
2 
4 
2 
2 
1 

70 
60 
48 
25 

64 
25 
54 
20 

208 
15 

1? 

105 
82 

224 
492 
600 

2230 
65 

40 

m 

28 
7 
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Seyrisefain İdaresinin sureti idaresi hakkında kanun lâyihası ve Ticaret- ve Muvazeneı Matiye Encümenleri 
Mazbatası. (1/566) Seyrisefain İdaresinin sureti idaresine dair hükümetçe tanzim olunan lâyihai kanuniyenin 

esbabı mucibesi 

Kanunu birinci maddesinde Seyrisefain Müdiri-
yeti Umumiyesi idaresinin hükümet tarafından man-
sup dört ve bu mansup aza tarafından reyi hafi ile 
müntehap diğer iki aza ki ceman altı azadan mürek
kep bir Meclisi İdareye tevdi olunması; malumu âli
leridir ki Seyrisefain İdaresi Vekâleti âciziye merbut 
bir müessesesi resmiye olmakla beraber deruhte eyle
diği vazaif itibariyle de bir vaziyeti hususiyesi bulun
masına mebni ayrıca bir nizamnamesi ve işbu nizam
nameye tevfikan bir Meclisi İdare teşkili lüzumun
dan mütevellit olup, ilk dört azanın hükümet tarafın
dan ve diğer iki azanın da reyi hafi ile intihap olun
ması ve intihap olunan zevatın vapur sahibi veya va
pur idareleriyle alâkadar bulunmamaları kaydı ise 
müdiriyeti mezkûrenin mülhak bir bütçe ile idare 
olunan bir devlet müessesesi olması itibariyle Meclisi 
idareyi teşkil edene zevatın üçte ikisinin devletçe 
mansup bulunmasına ve diğer taraftan da muamelâtı 
itibariyle ticarî bir mahiyeti haiz bulunmasından do
layı mütebakisinin de tüccaran ve erbabı ihtisas me-
yanından intihap edilmesine lüzum görülmüş ve mün
tehap azanın vapurculuk ve vapur idareleriyle alâka
dar bulunmamalarına dair vazolunan kayıt ile de 1da-
rei Mezkûrenin tabiî rakipleri vaziyetinde bulunan 
sefain ashabının idare işlerine hulullerine meydan 
bırakılmamak maksadı gözetilmiştir. Azalık müddetiy-
le müddetleri hitam bulan azanın tecdidi inhtihabı 
ve reyi hafi ile Reis intihabı hususatı ahkâmı umu
miye cümlesinden bulunmatkadır. 

Kanunun ikinci maddesinde Meclisi İdare vazaifi 
tadat edilmekte olup İcra Veiklleri Heyetinin 23 Kâ
nunusani 1339 tarihli içtimaında kabul edilip Türki
ye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesinin tasvibi
ne iktiran eden talimatname de sarahati kâfiye ol
mamasına mebni tasrih edilmiştir. (C) fıkrasında üç 
bin liradan fazla her nevi mübayaat ve siparişat ve 
mebani inşaatı istikrazatı ile beş yüz lirada* yukarı 
satışlar hakkında karar salâhiyetinin meclisi mezkûre 
itasına gelince; malumu âlileri olduğu üzere bu nevi 
sarfiyat sene! sabıka Bütçe Kanununun onaltıncı mad
desi mucibince Divanı Muhasebat vizesine tabi bu
lunmuş; ve bu usulün mahaziri azimesi görülerek ka
nunun dördüncü maddesinde işaret olunduğu veçhile 
idareye bir nevi muhtariyeti idare itasına ihtiyaç ve 
zaruret hâsıl olmasından ileri gelmiştir. Maddei mez

kûrenin diğer fıkaratı talimatname ahkâmına tevfi
kan tanzim olunmuştur. 

Kanunun üçüncü maddesindeki Meclisi İdare aza
sına ita olunan şehrî ikiyüz lira ücreti makttıa aza
mı mesai istihsali gayesine matuf ve sayam istiksar 
değildir. Senei sabıka bütçe kanunu idarenin bilû
mum sarfiyatının kablelsarf Divanı Muhasebatın vize
siyle icra olunacağını amir olup işbu maddei kanuniye ile 
sarfiyat Divanın vizesinden istisna edilmiştir. İdare
nin sarfiyatı umumiyesinin divanın vizesine tabi tu
tulması caiz olduğu şekli ticarî itibariyle muamelâtının 
daima tehir ve tavika ve binnetice idare mekanizma
sındaki büyük intizamsızlıklar zuhuruna sebebiyet 
vermekte olduğu bittecrübe sabit olmuş ve bu mah
zurun izalesi maksadiyle meclisi mezkûre sarfiyat hu
susunda bir derece istiklâl bahşına zarureti katiye hâ
sıl olmuştur. 

Beşinci madde İdare bilançosunun tetkik ve tan
zimi için Maliye ve Ticaret Vekâletleri tarafından 
tayin olunacak müfettişlere dairdir. Bunun haricin
deki muamelât hakkında ise Ticaret Vekâletinin dai
mî hakkı teftişi mevcut olduğundan ayrıca kanuna 
ahkâm vazzına lüzum görülmemiştir. 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
30 . 12 . 1340 

Riyaseti Celileye 
Encümenimize havale edilen Seyrisefain bütçesi 

ve sureti idaresine ait kanun lâyihası Ticaret Vekili 
Beyin hüzuriyle tetkik ve müzakere olundu. İdare
nin bütçesine ait tetkikat Muvazene Encümenince 
ifa edileceğinden, Encümenimiz Müdiriyeti Umumi-
yenin sureti idaresine ait lâyihanın tetkikini muvafık 
görmüş ve birinci maddeyi aynen kabul etmiştir. 

Meclisi İdarenin teşkili hakkında 23 Kânunusani 
1339 tarihli talimatnameye nazaran Müdiri Umumî 
Meclisin azayı tabiyesinden olup badema dahi bu 
yolda ifayı vazife edeceği bedihi olmasına rağmen 
gerek bu hususun ve gerek mumaileyhin sureti tayi
ninin lâyihada meskût geçilmesini Encümenimiz mu
vafık görmediğinden hususati mezkûrenin tasrihi zım-
mırMa berveçhizir maddeyi ikinci madde olarak tes
pit ve kabul etmitşir. 

Madde 2. — Müdiri umumî Ticaret Vekâletinin 
inhasiyle Heyeti Vekile tarafından tayin olunur. Mec-
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lisi İdarenin azayı tabiyesinden olup ancak mütahas-
sıs iki azanın intihabında hakkı reyi yoktur. 

Encümenin bir madde ilâvesiyle lâyihanın ikinci 
maddesi üçüncü madde olmuş ve mezkûr maddede 
yalnız (E) fıkrasında ki Vekâleti Celile tâbiri (Ti
caret Vekâleti) tarzında tasrih edilerek aynen kabul 
edilmiştir. 

Şimdiye kadar Meclisi idare azalarına sekiz lira 
hakkı huzur verilmekte ise de Vekâlet idare umu
munun kesretine binaen Meclisi İdareyi muntazaman 
içtimaa davet ve azaları hariçte iş aramaktan müstağni 
kılacak bir ücreti maktua ile çalışabilecek mütehassıs ze
vat meyanindan intihap edebilmek gayesinin gözete
rek, lâyihanın dördüncü maddesince azalara maktu-
an ikiyüz lira ücdet itasını teklif etmiştir. Birinci 
maddeye nazaran Meclisi idareyi teşkil eden azalar
dan Heyeti Vekile tarafından tayin edilen dört azayı 
Encümenimiz bu müessesenin mesaiyi daimesi erba
bından addetmiş ve dördüncü maddede teklif ve En-
cümenimizce dahi miktarı kabul edilen ikiyüz liranın 
yalnız mezkûr dört azayı itasını muvafık görmüştür. 
Diğer iki mütehassıs azaya gelince: Bunlar yüksek 
ve serbest erbabı ticaret arasından intihap ve tecrü
be ve ihtisaslarından istifade edileceğinden Encüme
nimiz mezkûr iki azaya hakkı huzur olarak on lira 
verilmesini tensip ve maddeyi zirdeki surette tadilen 
kabul etmiştir. 

Madde 4. — Meclisi idare azalarından Ticaret 
Vekâletinin inhasiyle ve Heyeti Vekili tarafından ta
yin edilen dört zate şehrî ikiyüz lira ücreti maktua ve 
bunlar tarafından intihap edilen diğer iki mütehassıs 
azaya onar lira hakkı huzur verilir. 

İdare, mahiyeti tesisine nazaran bir devlet mües
sesesi olduğundan, muhasibi mesulleleri Muhasebei 
Umumiye kanununa tevfikan zat ve zaman hesabı 
vermekle mükellef oldukları gibi Maliye müfettişleri
nin her zaman idare umuru hesabiyesinin teftiş ve ci
heti irtibatı dolayısıyle Ticaret Vekâletinin dahi umu
ru idare ve iktisadiyesini murakebe edebilmek salâ
hiyeti mevcut olmakla beraber mahiyeti muamelâtı 
itibariyle bir müessesei ticariye olduğundan sarfiyatı
nın Divan tarafından kablelsarf vizeye tabi tutulması 
Ticarî bir müessesede aranılan sürati itibarı haleldar 
edeceğinden, lâyihanın işbu vizeden istisna talebini 
havi dördüncü maddesi Encümenimizce de muvafık 
görülerek aynen kabul edilmiştir. 

Diğer maddeler dahi ilâve edilen ikinci maddeye 
nazaran sıra numaraları tashih edilerek aynen kabul 
edilmekle Heyeti Umumiyeye arzolunur efendim. 

Ticaret Encümeni Reisi 
izmir 

Mustafa Rahmi 

Kâtip 
Denizli 

Haydar Rüştü 

Aza 
tçel 

Mehmet Emin 

Mazbata Muharriri 
Karahisarışarki 

İsmail 

Aza 
Aksaray 

Besim Atalay 

Aza 
istanbul 

Akçaroğlu Yusuf 

Aza 
Zonguldak 

Yusuf Ziyaettin 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Heyeti Vekileden mevrut 17 . 12 . 1340 tarih ve 
1270 numaralı Seyrisefain Müdiriyeti Umumiyesinin 
sureti idaresine dair olan kanun lâyihası Encümeni
mizce tetkik ve müzakere olundu. Lâyihanın birinci 
maddesinin ilk fıkrası «Azayı tabiiyeden olan Müdiri 
Umumiden maada altı kişiden ibarettir.» şeklinde ilâ
veten tadil kılınmış ve diğer fıkarat aynen kabul olun
muştur. 

İkinci maddeyi teşkil eden Meclisi İdare vazaifin-
den (C) maddesine Seyrisefain fabrikalarında icrası 
mümkün olamayan vapur tamiratının hariçte yaptırıl
ması nazarı dikkate alınarak «Hariçte yaptırılmasına 
lüzum görülecek vapur tamiratı» fıkrası ilâve kılın
mıştır. 

1340 bütçesiyle bu bütçenin müddeti meriyeti olan 
bir seneye maksur olarak kabul edilmiş olan ve 1341 
bütçe kanununda da yeni sene için tecdiden meriyeti 
hükümetçe teklif edilen 1340 Muvazene Kanununda
ki üçüncü ve beşinci maddeler ahkâmı Meclisi idare
nin vazaifine taalluk etmesine mebni (R) ve (H) fık-
ralariyle bu baptaki kanun lâyihasına alınarak me
riyeti muvakkate mahiyetinden çıkarılmıştır. 

Üçüncü madde de gerek hükümetin teklifi kanu
nisi ve gerek Ticaret Encümeninin noktayı nazarı 
Meclisi İdare azalarına mahiye ikişer yüz lira ücreti 
maktua itasını muvafık görmekte ise de hafta da an
cak iki celse akteden Meclisi idare azalarına bulun
sun bulunmasın iki yüz lira ücret itası bütçenin isti-
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taatı ile kabili telif görülemediğinden, azalara on be
şer ve Reise yirmi lira hakkı huzur itası Encümeni-
mizce muvafık görülmüştür. Altıncı maddenin «Her 
sene birisi ticaret ve diğeri Maliye Vekâletleri tara
fından iki müfettiş tayin olunur, İşbu müfettişler ta
rafından yapılacak tetkikat neticesinde idarenin bi
lançosu Ticaret Vekâlet tarafından tasdik olunur. 
ilâh.» fıkrasında Maliye ve Ticaret Vekâletleri taraf
larından müfettiş izamımn tasrihen ifadesine lüzum 
görülmiyerek Maliye müfettişleri vazaifi esasiyeleri 
itibariyle devair ve müessesatı devleti heran ve zaman 
için teftişe salâhiyettar olduklarından ve Ticaret Ve
kâleti ise Seyrisefain İdaresinin her türlü muamelât 
ve harekâtını teftiş ve murakabeye vazifedar bulun
duğundan, marizzikir fıkranın tayyile yerine lâyiha
mızın 6 ve 7 nci maddelerinde ki ahkâm vaz ve tes
pit olunmuş ve işbu lâyıhai kanuniyenin 1341 bütçe
siyle birlikte müzakeresi Encümenimizce kararğır ol
muştur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çorum 
Ferit Recai 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
Niğde 
Galip 

Aza 
Zonguldak 

Rağıp 
Aza 

Gaziayıntap 
Ahmet Remzi 

-

Aza 
Giresun 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip 

Aza 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 
Aza 

Diyarıbekir 
Şeref 

Musa Kâzım 

Seyrisefain Müdiriyeti Umumiyesinin sureti 
idaresine dair Kanun lâyihası 

Hükümeti Teklifi 
Madde 1. — Azadan dördü Ticaret Vekâleti tara

fından inha ve Heyeti Vekilece tayin ve bu suretle 
toplanan heyet reyi hafi ile, mütebaki diğer iki azayı 
erbabı iktisas meyanından intihap ederler. Azaların 
vapur sahibi veya vapur idareleriyle alakadar olma

ması şarttır. Azalık müddeti dört senedir. Tekrar in
tihabı caizdir. Her sene iptidasında tebdil olunmak 
üzere reyi hafi ile aralarından bir Reis intihap olu
nur. 

Madde 2. — Meclisi İdarenin vazaifi şunlardır : 
A) Bütçe, hesabatı seneviye, kadrolarının tetkik 

ve ihzarı, 
B) Bilumum acentelerin intihaplarının tasdiki, 
C) 3 000 liradan fazla her nevi mubayaa ve si-

parişat ve mebani inşaatı ve istikrazatı ile 500 lira
dan yukarı satışlar hakkında karar itası, 

3 000 liradan yukarı mubayaat ve siparişat için 
münakaşa lüzum takdiri ve münakaşanın şekli icra
sının tayini, 

D) Hidematı dahiliye için Müdiriyeti Umumiye-
ce ihzar olunacak talimatnamelerin tetkik ve tasdi
ki, 

E) Vekâleti Celile veya Müdüriyet tarafından 
işar ve teklif olunacak mevadı mühimmei sairenin 
tetkiki, 

F) Müdiri Umumî tarafından teklif olunacak 
müdür muavini ve şuabatı merkeziye müdürlerinin ta
yin ve azillerinin tasdiki, 

Madde 3. :— Meclisi İdare azalarına şehri iki yüz 
lira ücreti maktua ita olunur. 

Madde 4. — Bilumum sarfiyat kablelsarf Divanı 
Muhasebattan vize ettirilmek kaydından müstesna
dır. 

Madde 5. — Her sene iptidasında birisi Ticaret 
ve diğeri Maliye Vekâletleri tarafından iki müfettiş 
tayin olunur. İşbu müfettişler tarafından yapılacak 
tetkikat neticesinde İdarenin bilançosu Ticaret Vekâ
leti tarafından tasdik olunur. İşbu tasdik muamelâtı 
bilançonun Vekâlete arzı tarihinden itibaren bir ay 
zarfında ikmal olunur. 

Madde 6. — tşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
mer'iyül icradır. 

Madde 7. — İşbu kanunun icrasına Ticaret Vekâ
leti memurdur. 

17 . 12 . 1340 
Başvekil ve Müdafaai 

Milliye Vekili Adliye Vekili 
Ali Fethi Mahmut Esad 

Dahiliye Vekili 
Recep 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maarif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 
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Nafia Vekili Ziraat Vekili 
Fevzi Hasan Fehmi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 

Ali Cenani Mazhar 

Ticaret Encümeninin Teklifi 

Madde 1. — Aynen kabul. 
Madde 2. — Müdiri Umumî Ticaret Vekâletinin 

inhasıyle ve Heyeti Vekile tarafından tayin olunur. 
Meclisi İdarenin azayı tabiiyesinden olup, ancak mü
tehassıs iki azanın intihabında hakkı reyyi yoktur. 

Madde 3. — 
E) Ticaret Vekâleti veya. Müdiriyet tarafından 

işar ve teklif» olunacak mevadı mühimmeyi sairenin 
tetkiki, 

Madde 4. — Meclisi idare azalarından Ticaret 
Vekâletinin imhası ile ve Heyeti Vekile tarafından 
tayin edilen dört zate şehrî 200 lira ücreti maktua ve 
bunlar tarafından intihap edilen diğer iki mütehassıs 
azaya onar lira hakkı huzur verilir. 

hibi veya Vapur idareleriyle alakadar olmaması şart
tır. Azalık müddeti dört senedir. Tekrar intihabı caiz
dir. Her sene iptidasında tebdil olunmak üzere reyi 
hafi ile aralarından biri Reis intihap olunur. 

Madde 2. — 
C) 3 000 liradan fazla her nevi mübayaat ve si-

parişat ve mebani inşaatı ve istikrazatı ile hariçte 
yaptırılmasına lüzum görülecek vapur tamiratı ve 
500 liradan yukarı satışlar hakkında karar itası, 3 000 
liradan yukarı mübayaat ve siparişat için münakaşa
nın lüzum takdiri ve münakaşanın şekli icrasının ta
yini. 

G) Fasıldan fasıla nakli tahsisat kanunu mahsus 
ile yapılır. Bütçenin aynı faslı dahilinde bulunan me-
vad beynindeki münakalât ile faslı yekûnunu tecavüz 
etmemek şartiyle kadroların tertip ve tadili. 

H) Yüz liradan yukarı verilecek ikramiyenin tak
dir ve tastiki. 

Madde 3. — Meclisi İdare azalarına hakkı huzur 
olarak on beşer ve Reise yirmi lira ücret verilir. 

Madde 4. — Aynen kabul. 
Madde 5. — Her sene nihayetinde idarenin Mec

lisi İdarece ihzar olunacak hesabatı seneviye bilanço
su berayı tastik Ticaret Vekâletine arzolunur. İşbu 
tastik muameîası bilançonun Vekâlete arzı tarihinden 
itibaren bir ay zarfında ikmal olunur. 

Madde 6. — Ticaret Vekâleti İdarenin her türlü 
muamelât ve harekâtını teftiş ve murakabeye salâhi -
yetdardır. 

Madde 7. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
merriyül icradır. 

Madde 8. — İşbu kanunun icrasına Ticaret Vekili 
memurdur. 

Madde 5. — Aynen kabul. 
Madde 6. — Aynen kabul. ' 
Madde 7. — Aynen kabul. : 
Madde 8. — Aynen kabul. ! 

Muvazenei Maliye Encümeninin Teklifi j 
Madde 1. — Meclisi İdare azası, azayı tabiiyed^n 

olan Müdiri Umumiden maada altı kişiden ibaredir, j 
İşbu azanın dördü Ticaret Vekâleti tarafından inha i 
ve Heyeti Vekilece tayin ve bu suretle toplanan he- { 
yet reyi hafi ile, mütebaki diğer iki azayı erbab' ihti- İ 
sas meyanmdan intihap ederler. Azaların Vapur sa- j 
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taatı ile kabili telif görülemediğinden, azalara on be
şer ve Reise yirmi lira hakkı huzur itası Encümeni-
mizce muvafık görülmüştür. Altıncı maddenin «Her 
sene birisi ticaret ve diğeri Maliye Vekâletleri tara
fından iki müfettiş tayin olunur, tşbu müfettişler ta
rafından yapılacak tetkikat neticesinde idarenin bi
lançosu Ticaret Vekâlet tarafından tasdik olunur. 
İlâh.» fıkrasında Maliye ve Ticaret Vekâletleri taraf
larından müfettiş izamının tasrihen ifadesine lüzum 
görülmiyerek Maliye müfettişleri vazaifi esasiyeleri 
itibariyle devair ve müessesatı devleti heran ve zaman 
için teftişe salâhiyettar olduklarından ve Ticaret Ve
kâleti ise Seyrisefain İdaresinin her türlü muamelât 
ve harekâtını teftiş ve murakabeye vazifedar bulun
duğundan, marizzikir fıkranın tayyile yerine lâyiha
mızın 6 ve 7 nci maddelerinde ki ahkâm vaz ve tes
pit olunmuş ve işbu lâyıhai kanuniyenin 1341 bütçe
siyle birlikte müzakeresi Encümenimizce kararğır ol
muştur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Çorum 
Ferit Recai 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
Niğde 
Galip 

Aza 
Zonguldak 

Rağıp 
Aza 

Gaziayıntap 
Ahmet Remzi 

-

Aza 
Giresun 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Kırşehir 

Yahya Galip 

Aza 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 
Aza 

Diyarıbekir 
Şeref 

Musa Kâzım 

Seyrisefain Müdiriyeti Umumiyesinin sureti 
idaresine dair Kanun lâyihası 

Hükümeti Teklifi 
Madde 1. — Azadan dördü Ticaret Vekâleti tara

fından inha ve Heyeti Vekilece tayin ve bu suretle 
toplanan heyet reyi hafi ile, mütebaki diğer iki azayı 
erbabı iktisas meyanından intihap ederler. Azaların 
vapur sahibi veya vapur idareleriyle alakadar olma

ması şarttır. Azalık müddeti dört senedir. Tekrar in
tihabı caizdir. Her sene iptidasında tebdil olunmak 
üzere reyi hafi ile aralarından bir Reis intihap olu
nur. 

Madde 2. — Meclisi İdarenin vazaifi şunlardır : 
A) Bütçe, hesabatı seneviye, kadrolarının tetkik 

ve ihzarı, 
B) Bilumum acentelerin intihaplarının tasdiki, 
C) 3 000 liradan fazla her nevi mubayaa ve si-

parişat ve mebani inşaatı ve istikrazatı ile 500 lira
dan yukarı satışlar hakkında karar itası, 

3 000 liradan yukarı mubayaat ve siparişat için 
münakaşa lüzum takdiri ve münakaşanın şekli icra
sının tayini, 

D) Hidematı dahiliye için Müdiriyeti Umumiye-
ce ihzar olunacak talimatnamelerin tetkik ve tasdi
ki, 

E) Vekâleti Celile veya Müdüriyet tarafından 
işar ve teklif olunacak mevadı mühimmei sairenin 
tetkiki, 

F) Müdiri Umumî tarafından teklif olunacak 
müdür muavini ve şuabatı merkeziye müdürlerinin ta
yin ve azillerinin tasdiki, 

Madde 3. — Meclisi İdare azalarına şehrî iki yüz 
lira ücreti maktua ita olunur. 

Madde 4. — Bilumum sarfiyat kablelsarf Divanı 
Muhasebattan vize ettirilmek kaydından müstesna
dır. 

Madde 5. — Her sene iptidasında birisi Ticaret 
ve diğeri Maliye Vekâletleri tarafından iki müfettiş 
tayin olunur. İşbu müfettişler tarafından yapılacak 
tetkikat neticesinde İdarenin bilançosu Ticaret Vekâ
leti tarafından tasdik olunur. İşbu tasdik muamelâtı 
bilançonun Vekâlete arzı tarihinden itibaren bir ay 
zarfında ikmal olunur. 

Madde 6. — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
mer'iyül icradır. 

Madde 7. — İşbu kanunun icrasına Ticaret Vekâ
leti memurdur. 

17 . 12 . 1340 
Başvekil ve Müdafaai 

Milliye Vekili Adliye Vekili 
Ali Fethi Mahmut Esad 

Dahiliye Vekili 
Recep 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdülhalik 

Hariciye Vekili 
Şükrü Kaya 

Maarif Vekili 
Saraçoğlu Şükrü 
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Nafia Vekili Ziraat Vekili 
Fevzi Hasan Fehmi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 

Ali Cenani Mazhar 

Ticaret Encümeninin Teklifi 

Madde 1. — Aynen kabul. 
Madde 2. — Müdiri Umumî Ticaret Vekâletinin 

inhasıyle ve Heyeti Vekile tarafından tayin olunur. 
Meclisi idarenin azayı tabiiyesinden olup, ancak mü
tehassıs iki azanın intihabında hakkı reyyi yoktur. 

Madde 3. — 
E) Ticaret Vekâleti veya. Müdiriyet tarafından 

işar ve teklif, olunacak mevadı mühimmeyi sairenin 
tetkiki, 

Madde 4. — Meclisi idare azalarından Ticaret 
Vekâletinin imhası ile ve Heyeti Vekile tarafından 
tayin edilen dört zate şehrî 200 lira ücreti maktua ve 
bunlar tarafından intihap edilen diğer iki mütehassıs 
azaya onar lira hakkı huzur verilir. 

Madde 5. — Aynen kabul. 
Madde 6. — Aynen kabul. 
Madde 7. — Aynen kabul. 
Madde 8. — Aynen kabul. 

Muvazenei Maliye Encümeninin Teklifi 
Madde 1. — Meclisi idare azası, azayı tabiiyed^n 

olan Müdiri Umumiden maada altı kişiden ibaredir. 
işbu azanın dördü Ticaret Vekâleti tarafından inha 
ve Heyeti Vekilece tayin ve bu suretle toplanan he
yet reyi hafi ile, mütebaki diğer iki azayı erbabı ihti
sas meyanmdan intihap ederler. Azaların Vapur sa

hibi veya Vapur idareleriyle alakadar olmaması şart
tır. Azalık müddeti dört senedir. Tekrar intihabı caiz
dir. Her sene iptidasında tebdil olunmak üzere reyi 
hafi ile aralarından biri Reis intihap olunur. 

Madde 2. — 
C) 3 000 liradan fazla her nevi mübayaat ve si-

parişat ve mebani inşaatı ve istikrazatı ile hariçte 
yaptırılmasına lüzum görülecek vapur tamiratı ve 
500 liradan yukarı satışlar hakkında karar itası, 3 000 
liradan yukarı mübayaat ve siparişat için münakaşa
nın lüzum takdiri ve' münakaşanın şekli icrasının ta
yini. 

G) Fasıldan fasıla nakli tahsisat kanunu mahsus 
ile yapılır. Bütçenin aynı faslı dahilinde bulunan me-
vad beynindeki münakalât ile faslı yekûnunu tecavüz 
etmemek şartiyle kadroların tertip ve tadili. 

H) Yüz liradan yukarı verilecek ikramiyenin tak
dir ve tastiki. 

Madde 3. — Meclisi İdare azalarına hakkı huzur 
olarak on beşer ve Reise yirmi lira ücret verilir. 

Madde 4. — Aynen kabul. 
Madde 5. — Her sene nihayetinde idarenin Mec

lisi idarece ihzar olunacak hesabatı seneviye bilanço
su berayı tastik Ticaret Vekâletine arzolunur. işbu 
tastik mııamelası bilançonun Vekâlete arzı tarihinden 
itibaren bir ay zarfında ikmal olunur. 

Madde 6. — Ticaret Vekâleti idarenin her türlü 
muamelât ve harekâtını teftiş ve murakabeye salâhi -
yetdardır. 

Madde 7. — işbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
merriyül icradır. 

Madde 8. — işbu kanunun icrasına Ticaret Vekili 
memurdur. 


