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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Divanı muhasebatın mart : mayıs 1934 aylarma 
aid raporları kabul edildi. 

B. M. Meclisi 1935 yılı mart ayı hesabı hakkındaki 
mazbata okundu. 

iki kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına, 
Tekaiid ve yetim aylıklarına dair mazbatalarla, 
Ordu ikramiye kanununun birinci maddesinin tadi

line dair kanun lâyihası kabul edildi. 
Askerliğe hazırlık dersleri muallimliklerinde istih

dam olunanların ücretlerine, ' 

Ikmad Ferid kabinesi tarafından idam ettirilen mi
lis yUfebaşı Rızanın kansile oğullarına maaş tahsisine, 

Ştjcer fabrikalarına bahşolunan imtiyazat ve mua-
fiyat "hakkındaki kanunun sekizinci maddesinin kaldı
rılmasına dair kanun lâyihalarının birinci müzakere
leri yapıldıktan sonra cumartesi günü toplanılmak 
üzere inikad bitirildi 

Başkanvekili Kâtib Kâtib 
Hasan Saka İçel Balıkesir 

Ferid Celâl Güven Sabiha Gökçül 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Amortisman sandığı hakkında kanun lâyihası 
(1/140) (Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1934 yılı büt-
cesinde 11 020 liralık münakale "yapılması hakkında 
kanun lâyihası (1/139) (Bütçe encümenine) 

3 — öğretici ve teknik filimler hakkmda kanun 
lâyihası (1/141) (Gümrük ve inhisarlar, İktısad, Ma
arif, Sıhhat ve içtimaî muavenet, Dahiliye, Adliye, Ma
liye ve Bütçe encümenlerine) i 

Mazbatalar 
4 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 2 nci mad

desinin 2 ve 3 ncü fıkralarının değiştirilmesi hakkmda 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/36) (Ruznameye) 

5 — Bayramiçin Küçüklü köyünden Haliloğlu Ha

lil İbrahimin ölüm cezasına çarpılması hakkmda Baş
vekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/24) 
(Ruznameye) 

6 — Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilâtı hak-
kındaki kanunun 14 ncü maddesine bir fıkrfa eklen
mesine dair kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/97) (Ruznameye) 

7 — Teşviki sanayi kanununa raüzeyyel 2261 sayılı 
kanunun muvakkat maddesinin tefsiri hakkmda Baş
vekâlet tezkeresi ve İktısad, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (3/61) (Ruznameye) 

8 — Türkiye Cumhuriyeti kara sularında batan 
gemilerin yıkıntılarından ve dışarıya gönderilecek 
parçalarından alınacak resmin tayini hakkmda Baş
vekâlet tezkeresi ve İktısad, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (3/62) (Ruznameye) 

BIRINCI CELSE 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Tevfik Fikret Srlay 
KÂTÎBLER — Sabiha Gökçül (Balıkesir), Haydar Rüştü (Denizli) 

BAŞKAN — Meclis açılmıştır. 

3 — RIYASET DÎVANININ HEYETÎ UMUMÎYEYE MARUZATI 

1 — Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki 
kanuna müzeyyel kanun lâyihasının geri verilme
sine dair Başvekâlet tezkeresi 

BAŞKAN — Başvekâlet tezkeresi vardır; 
okuyacağız. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
30 - VI -1934 tarih ve 6/1869 sayılı tezkereye 

ektir. 
1918 sayılı kanuna eklenen kaçakçılığın men 

ve takibi hakkındaki 15 - VI -1935 tarih ve 2276 
sayılı kanuna müzeyyel kanun lâyihasının tet
kik edilmek üzere geri almması Maliye vekilli
ğinden rica edilmektedir. 

Gerekli işin yapılmasına yüksek müsaadele
rini dilerim. 

24-IV-1935 
Başvekil 
1 İnönü 

BAŞKAN — Lâyihayı geri veriyoruz. 
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4 — MÜZAKERE ED 

X — Denizyolları işletmesine 10 senede 10 I 
milyon liralık yeni vapur alma tahsisatı verilme
sine dair kanun lâyihası ve îktısad, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/31) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkmda mütalea var mı? 

HÜSNÜ KÎTABOI ( Muğla ) — Muhterem 
arkadaşlar j esbabı mucibe lâyihasmdaki tafsi
lât çok kuvvetlidir. Bu mantıkî sebebler karşı
sında o halde neye söz aldm denebilir. Benim 
mütaleam, doğrudan doğruya bu iş olmasm şek
linde olmayacaktır. Onun için bazı tafsilât ver
mek zaruretini hissettim. Evvelâ hepimiz biliriz 
ki, Lozan muahedesi ile istirdad ettiğimiz kabo
taj hakkı, bittabi bize mühim bir vazife yükle
mişti Bu da geniş sahillerimizde eskisini arat
mayacak şekilde münakalâtı temin etmek key
fiyetidir. Türkün kabiliyeti bu işlerde de kendi
ni gösterdi. Az bir zamanda memleketimizin 
ihtiyacına tekabül edecek derecede vapur temin 
edildi ve nakliyat muntazam bir şekle girdi. Yal
nız bundan iki sene evvel Hükümetin getirdiği 
bir teklifi kanunide bazı sebebler gösteri
lerek bu iş inhisar altma alınmıştı. O zaman 
almmış ve o vakit gösterilen sebebler armatör
lere verilen müsaadat ve muafiyetler dolayısi-
le bunlar başka vapur tedarik etmişlerdi. Ta-
biatile Hükümet te bu işi üzerine aldığı zaman | 
seyrisefaine fazla kuvvet verdi. Binaenaleyh ; 
vapur kadrosu ihtiyacı geçti. Buna ilâve olarak ; 
iktisadî buhran bindirdi. Nakliyat tarifelerini j 
indirmek icab etti. Bu hal karşısında vapur | 
kumpanyaları ile seyrisefain müthiş bir reka- j 
bete giriştiler ve tabiatile bu rekabet ortadan 
kalksın, millî servet heder olmasın diye bu iş | 
yapıldı. Yani posta nakliyatı inhisar sistemine 
sokuldu. Fakat anlaşılıyor ki hastalık sebeb-
leri lâyıkile teşhis edilememiştir. Rekabet or- j 
tadan kalktığı halde emniyet ve i^izam daire- | 
sinde seferler tanzim edilememiş ve bunun için | 
Hükümet, vapurları yenilemek ve çoğaltmak ! 
için - ki bu zarurettir - 10 milyon lira istiyor, j 
Arzettiğim gibi bu zarureti kabul etmemek im- j 
kansızdır. Hepimiz isteriz, muntazam vapur-
lar işlesin, halk rahat gidib geisin. Yalnız, 
ibtida îktısad encümeninin de tenufc ettiği gibi, j 
tersane meselesi vardır. Çok uzak olmayan bir i 
mazide tersanemizde vapurlar yapıldığını gaze- | 
telerde gördük, bilenler de vardır. Hatta har- | 
bi umumî önüne geçmemiş olsaydı gayet mü- j 
kemmel, Avrupa tersanelerine sebili bir ter- j 
sane yapılacakmış. Harbi umumî buna mâni 
olmuş. Şimdi îktısad bakanımızdan sormak is
terim, bu hususta tetkilleri nedir? Çünkü îk-

[1] 42 sayûı basmayazı zabtın sonundadtr. 

:LEN MADDELER 
tısad encümenindeki beyanatları çok ümidbahş-
tır. Orada demişlerdir ki, ben bu işe candan 
taraftarım. Yalnız bir, iki sene zarfmda 2 - 3 
bin tonluk bir tersane yapmak, şimdilik bazı 
ihtiyaçlarımızın temini için doğru değildir. 
Binaenaleyh biz bunları yapalım, ondan sonra 
düşünürüz. Halbuki ben de bunun aksini düşü
nüyorum. Bu husustaki tetkikatları nedir? On 
milyon lirayı dışarıya göndermeden evvel bu
nun bir kısmı ile dahilde bir tersane yapmak 
mümkün müdür, değil midir? Tersanedeki ba
ki eserlerin kıymeti nedir ve ne kadar zaman 
zarf mda faal bir vaziyete sokulabilir? 

Bunun için yüklenilmesi lâzımgelen ağırlık 
nedir? Mademki o, bir zarurettir, onu da yap
mak istiyoruz. 10 milyon lirayı dışarıya çıkar-
maktansa - Hükümetin esbabı mucibe lâyiha
smdaki tafsilâtı da müsaid görüyorum, orada 
deniliyor ki, Karadeniz seferleri elyevm kâfi 
derecede konforlu vapurlarla temin edilmekte
dir, yalnız Mersin, Mudanya, Bandırma için 
süratli vapurlar tedariki ihtiyacındayız. - Ma
demki vapurların bir kısmı bugün ihtiyacı te
min edecek vaziyettedir. Şu halde yalnız çok 
ihtiyacımız olan diğer vapurları alalım 
ve böyle 2 - 3 milyon lira ile bunlar 
temin edilsin. Mütebaki para ile mem
lekette tersane kurarak vapurlarımızı içer
de yapalım. Zaten sanayi için lâzımgelen 
ehemmiyeti veriyoruz. Bunlarm biri birini it
mam etmesi dolayısile eğer bu yapılırsa demir 
sanayii de daha fazla inkişaf edecek ve buna 
yardım edecektir. Hulâsa bu karşılıklı biri biri
ni tutar işlerdir. Meselâ: kimya sanayiine baş
lıyoruz. Buna diğer sanayi de lâzımdır. Madem
ki böyledir, buna da şimdiden başlasak daha 
doğru olur kanaatindeyim. Gerçi denebilir: Bi
zim bu hususta ne hazırlanmış adamlarımız var
dır, ne de vesait tam ve mükemmeldir. Bu doğ
ru olabilir, fakat geçende muhterem vekilin, 
Sümer bank heyeti umumiye içtimamda söyle
dikleri: Türk kabiliyeti ve istidadı sanayii lâyi-
kı veçhile inkişaf ettirmek için bende en büyük 
saik ve emniyet mevcuddur. Bunda da lâzım
gelen mütehassıslar getirilebilir ve yaptırılabi
lir. Bu suretle iş te ileri gider. Binaenaleyh bu 
zemindeki tetkiklerinin mahsulleri nedir? 

Bence bu 10 milyon liranın aynen kabulü 
doğru değildir, onu parçalamalı. Sonra ikinci 
bir noktayı daha arzetmek isterim. Bundan iki 
sene evvel kabul ettiğimiz kanunun sekizinci 
maddesinde bir şey vardı. Üç sene zarfmda as
garî bir milyon lira ile bir ikinci şirket teşkiline 
müsaade ediliyordu. Bizim Hazine mevcudunu 
sarf edecek işlerimiz pek çoktur. Gerek sanayi ve 
gerek istediğimiz bir çok bayındırlık işleri mü-

! 
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temadiyen para istemektedir. Binaenaleyh hu
susî ve ferdî teşebbüslerle yapılması mümkün 
olan, işleri erbabı teşebbüse terketmek zaten 
Cumhuriyet Hükümetinin şiarıdır. 

Şimdi, Hükümete yine soruyorum, bu vazife
nin bir kısmının olsun, halkın sermayesile yapıl
ması imkânı var mı, yok mu? Benim kanaatimce 
var. Fakat bu kanaat yalnız şahsî bir düşünce 
neticesi değildir. Bu, Hükümetin düşüncesile ve 
dördüncü devrede encümenlerimizin neticei mu-
karreratile, mazbatalarile sabittir. Bunu huzuru 
âlinizde okuyacağım. Hükümet diyordu ki «Bir 
ticareti bahriye filosuna malik olmak mecburi
yeti karşısında bir taraftan Seyrisefain idaresi 
yeni bir teşkilâta tâbi tutularak büyütülmüş ve 
diğer taraftan da armatörlerimiz gemi almala
rını teshil edecek bazı muafiyetler bahşolunmuş-
tur. O gündenberi denizciliğimiz bir taazzu ve 
tekâmül devresi geçirmiş ve halen seyrisefain-
le armatörlerimize aid vapurlar miktarı ihtiya
cımızı bile aşmıştır. » 

Bütçe encümeni diyordu ki «Ancak denizcilik
te az zaman zarfında dikkati calib inkişaf ve te
rakki adımları atmış olan millî armatörleri bu 
işten tamamile mahrum bırakmak memlekette 
hususî teşebbüsleri takviye ve himayeyi kendi
sine şiar edinmiş bulunan Cumhuriyetimiz...» 
Böyle muvaffakiyetle iş yaptıkları herkesçe 
müsellem olan vapurculukla meluf vatandaşlara 
bu işi terk ve tevdi etsek acaba muvafık olmaz 
mı? Bu vaziyetler karşısmıda hiç şüphesiz ki 
müfid olur. Hele vapurculuğa biraz muafiyetler 
verilirse! Çünkü gazetelerde görüyoruz, şimdiki 
şirket 70 bin lira fazla rüsum verdiği halde yine 
kazanryormuş. 

Biz bu muafiyetleri kemali memnuniyetle 
verelim, yalnız bu on milyon liramızı bu işe sar-
fedecek yerde başka daha mühim bir işe, meselâ 
tersaneye sarfetsek te ikinci bir şirket çıksa, 
piyasada ahzi mevki etse ihtiyacımız temin edil
miş olmaz mı? Biz bu parayı taksim eder, kanu
nu da ona göre yoluna koyarız. Bu suretle erba
bı sanayie sahayi açık bırakırız. Zannederim ki 
bu yol en müfid ve en iyi bir yoldur. Hem biz 
bu işlerle mütemadiyen uğraşmamış olu
ruz, hem de vatandaşlara çalışacak, pa
ra çıkaracak bir yol açmış oluruz. Bu işte onla
rın daha ziyade muvaffak olacakları şüphesiz
dir. Bunu size bir misalle arzedeyim: Evvelce 
rekabet dolayısile işin yürümediğini anladık. 
Vapurlar köhnedir, tamir ve sair masrafları 
ağırdır, diyerek eski seyrisefain idaresi - şimdiki 
Deniz işletme idaresi - Vatan vapurunu almak 
zaruretini hissetti. Çünkü Karadenizde bizim 
bir seferimiz 8 000 liraya mal olduğu halde di- i 
ğerlerininki 6 500 ve daha aşağıya mal oluyor- | 
du. Biz bunlarla rekabete giriştik. Fakat hu- j 
susî teşebbüsler, zararı daima göz önünde tuta- i 
rak hareket ederler. Bu serbest meslek erbabı j 
için bir zarurettir. Bunlar rekabet ederlerken ! 

zarar etmezlerdi. Zarar eden bizdik. Zararın 
hakikî sebebi tamir, işletme, fazla masraflar ol
duğunu anladık. Madem ki anlıyoruz ve bunu 
böylece biliyoruz. Bu işi hususî teşebbüslere 
bırakmakta demek ki, bir menfaatimiz vardır. 
Yalnız burada şu hatıra gelebilir ki bu seferler 
hususî şirketlerde iken gayri muntazamdı. Hal
buki o zaman elimizde onları bu halinden mene-
decek kanun yoktu. Bunu halledecek mevzuat 
koyalım. Nasıl ki şimdi navlunları Hükümetin 
tahtı murakabesine koymuşuzdur. Vapurlar için 
de şu hacimde ve şu evsafta olacaktır diyebi
liriz. Bu münasebetle hatırıma bir şey geldi. 
onu da arzedeyim: Vekil buna da cevab lütfe
derler. Şilebciler vapur almak istemişler. 

Halbuki talimatnameye göre, şilebcilerin ala
bilecekleri vapurun lb yaşında olması lazım
mış. Posta nakliyatı yapan vapurlar için de 
27 yaşında olması usuiü cari imiş. Halbuki in
sanlara daha ziyade kıymet vermek lâzımdır. 
27 seneye kadar postacılık yapanlara cevaz ve
riliyor da şilebcilere neden cevaz yok? Neden 
insanları taşıyan vapurlar için dahi bu usulü 
kabul etmemişlerdir? Bu işler iyi tetkik edile
rek tanzim edilirse, tabiatile daima kâr etmek 
için hususî kimseler ortaya çıkacaklardır. Ta
biî bunlar kazanabilmek için her şeyi as mas
rafla yapacaklar ve iyi işlemesini de temine ça
lışacaklardır. Elverir ki arzettiğim işler iyi 
tanzim edilmiş olsun. Hükümete yük olmadan 
evvelemirde bu işin çareleri, tedbirleri alın
malı idi. Alınmamışsa Hükümet daha iyi tet-
kikat yapsın. Böyle vatandaşlar için az bir 
masrafla bu işi başarabilmelerini temin maksa-
dile zemin hazırlansın. Maruzatım bundan iba
rettir. 

ŞERİF İLDEN (Kastamonu) — Ben, bir ke
lime farkı üzerinde bazı maruzatta bulunmak 
istiyorum. Hükümetin mucib sebebler mazba
tasının nihayetinde, ilk hamlede yaptıracağı 
vapurlar kelimesi vardır. Kezalik encümenlerin 
mucib sebtnbler mazbatalarında ( almak ) la 
( yaptırmak! ) kelimeleri münavebeten kulla
nılmıştır. 

Neticede Bütçe encümeninin teklif ettiği 
kanunun gerek başlığında, gerek birinci mad
desinde; işletme idarelerinin yaptıracakları 
gemiler... denildiği halde ikinci maddede de; bi
rinci madde mucibince alınacak gemilerin be
delleri... denmiştir. Bu, (yaptırılacak) kelimesi 
(alınacak) şeklinde değiştirilirse daha muvafık 
olur. Çünkü yaptırmakla almak arasında çok 
fark vardır. Gemiler seri halinde yapılacak 
şeylerden değildir. Gemiler hazır elbise veya 
otomobil gibi seri halinde yaptırılamaz. Yine 
encümen esbabı mucibesinde; Avrupadan alı
nacak gemiler... denilmiştir. Gerek Hükümetin 
ve gerek encümenin teklifinde bundan maksad, 
yeni gemi yaptn*maktaır. Eğer biz Avrupa tez-
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İİır-gahlarmdan birinde yeni gemi yaptırır ve 
sak hata olur. Çünkü onu almamış bir müş
teri var demektir. Eğer maksad yaptırmak ise 
ve mesele bu kelime üzerinde temerküz ediyor
sa ikinci maddedeki (alınacak) kelimesinin 
(yaptıracak) kelimesine tahvilini rica edeceğim. 

A. İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Arkadaşlar, 
denizlerimizde yeni yapılmış bir geminin bay
rağımızı taşıyarak gezmesi, hepimizin yüreğin
de taşıdığı bir emeldir. Ben çocukluğumdan be
ri bunu arzu ederim. Hatta derlerdi ki; vak-
tile Mitat Paşa, Babil isminde bir vapur yap
tırmış. Basra ile İstanbul arasında postaya baş
lamış. Gene o tarihte Avusturyalıların Loit va
purları bile mevcud değilmiş derler. Bunları ba
bamdan işittim. O zamandan sonra benim bildi
ğim nokta şurada kalıyor: Bir sefirimiz vardı, 
Londrada idi, amma Türk değildi. Londradan 
Babıâliye yazarak demiş ki, gayet okazyon üç 
vapur var, hemen bunları alalım. Bu vapurlar 
da o zaman İngiltereden Amerikaya işliyormuş. 
Fakat çok kömür sarf ettikleri için bu vapurlar 
bir kenara bağlanmış duruyormuş. Nihayet bu 
vapurları almışlar. Hatta isimleri de o zamanın 
sadrazamının, Bahriye nazırının ve Harbiye 
nazırmm ;isimleri olan Kâmil paşa, Hasan paşa 
diye konulmuş. Bu eski bir hastalıktır. Bu has
talık/yürümüş, yürümüş gelmiş, en sonu Seyri-
sefain idaresine dayanmış. Bu idare de 40 sene 
evvea Taymiste işleyen bir vapuru almış, adına da 

ıda diyerek sefere çıkarmıştır. Fakat 
makinenin eskisi kullanılmaz. Makinenin 

5i sahibini mahveder. Ortada bir arzu da 
Yeni gemi istiyoruz. Bunların masrafı 

. Fakat onlarm tedarik yollarını okudu-
vakit iktidarına, görüşüne kalbi imanım 

olajn tktısad vekili arkadaşımdan izahat istemek 
arzusunu duydum. 10 milyon lira kredi veriyo
ruz, ortada para yoktur. Diyeceğiz ki, sen bizim 
vakurlarımızı yap, 10 milyon liralık bono 
vereceğiz. Düşünüyorum; bu gün en asgarî 
faik yüzde 6 dır. Senede 600 bin lira ve 10 senede 
6 milyon lira yalnız faiz tutar. Bunu serma
yeden inersek, hakikî para 6 milyon eder. 
Sonra bu fabrikalar, bir takım ihtimalleri 
düşünerek daha bir çok masraflar da koyacak
lardır. Hulâsa bu borcu istikbale yükledikten 
sonra alınacak olan vapurların kıymeti ne mik
tarda olabileceğini sayın vekilden soruyorum ve 
böjjrle bir borç altına girmekte - kendilerini bu
rada göremiyorum - acaba Maliye vekili ne dü
şünüyorlar? Bu itibarla Bay Hüsnü arkadaşımın 
fikirlerine ben de iştirak ediyorum ve diyorum 
ki 10 milyon lirayı 10 senede ödemek üzere bir 

boıjc altına girmektense şimdilik bir iki vapur ala
lım. Bunun için de bir noktayı daha tebarüz et-
tiSnek isterim. Onun için gene Maliye vekili 
arkadaşımdan soracağım. Bu avrupadan alın
mak istenilen vapurlar için hazırlık ta yapılmış 
biîj heyet gidecekmiş. Bu bir döviz meselesidir. 

Acaba senede bir milyon liralık dövize angaje 
olmakta Maliye vekâleti kendinde hiç bir mahzur 
görmüyormu? Sancağımızı taşıyan yeni vapur
larımızın denizlerde gezmesini hepimiz isteriz. 
Fakat masraf meselesi ve mübayaat kısmında 
arzettiğim noktaların daha iyi düşünülmesini ve 
salahiyetli ağızlardan tehlike yoktur denilmesini 
istirham ediyorum. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Denizli) — Dev
let dış deniz hatlarımız için (İşitilmiyor sesleri) 
beni de işitmezseniz kimi işitirsiniz? (Gülmeler) 

Devlet deniz hatlarımız için verilecek olan bu 
10 milyon liralık vapur alınmasında benden 
evvel söz söyliyen arkadaşlar müttefiktir. Nasıl 
ki bu kanunu müzakere eden İktısad, Maliye ve 
Bütçe encümenleri bu on milyon liranın veril
mesi yeni vapur almması hususunda hemen, he
men müttefiktirler. Bu bir hakikattir. Yeni 
vapur alınması lüzum ve zarureti çok aşikârdn\ 
Elyevm elimizde mevcud olan vapurlar şöyle 
böyle Karadeniz hattını idare ederse de gibi bir 
kayid vardır. Hayır arkadaşlar böyle de
ğildir. Elimizde elyevm mevcud olan va
purlar, vazifelerini ikmal etmiş, aynı eski 
zamandan kalma köhne evlere benzerler. O 
evleri şatafatlı göstermek için dışardan boyar,-. -
larsa içerisi yine nasıl harap ise bu günkür'va
purlar da öyledir. Yani behemehal bu günjtfü va
purlar tecdide muhtaçtır, yenilenmesi lştzımdrr. 
Bu günkü vapurların en ufak tamiri içjin 40-50-
70 bin lira raddesinde para lâzım olduğu, yani 
bu kadar bir para ile tamiri icabettireaı rahneler 
görüyoruz. Bu vapurlar daha bir ŝ ene, belki 
bir buçuk sene tamirle kullanılabilir; Amma ben 
derim ki bu vapurları kullanmak, hayatı beşerle 
istihza teşkil eder. Binaenaleyh vapur almak za
rureti katidir. Yalnız arkadaşlarla bir ihtilâf var. 
Bazı rufeka diyorlar ki, mesela Bay Ahmed İh
san, 10 milyon liranm 4 milyonunu faize veriyo
ruz. Geride kalan kısmı, malî noktai nazardan 
çok mühimdir. Bu doğrudur. Fakat bu meseleye 
encümenlerin birisinde, zannederim, Maliye en
cümeninde biraz temas ediliyor. Bu 10 milyon 
liranm verilmesi, malî noktai nazardan eyi bir 
şey olmadığını, maamafih bunu icabettiren bir 
zarureti maliye neticesi olduğunu da söyliyorlar. 
Yalnız benim nazarı dikkatimi celbeden bir se-
beb var: Hükümet esbabı mucibesinde 4 büyük, 
5 küçük, 1 bilmem ne, ki 11 vapur almacak deni
liyor. 

Efendiler, efendiler demeyeyim, Bayanlar, 
Baylar, bu 10 milyonun 5r6 milyonu verilecek de
mektir. Bununla 11 vapur alınmağa imkân 
yoktur. Bu vereceğimiz para, peşin para olmazsa 
bu şekilde 11 yeni vapur alınacağına da ka
ni değilim. Binaenaleyh 11 vapura ihtiyacımız 
varsa 10 milyon liranın da kâfi geleceğine kani 
değilim ki tenziline taraftar olayım. Şimdi 
almmak meselesi katî. Yalnız Bay Hüs
nünün muhtelif mevzular üzçrinde bahset-
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tikleri, meselâ evvelemirde bir tersane ya
palım dediler. Ne yalan söyleyeyim, benim 
de ilk fikrim bu merkezde idi. Dahilde bir 
tersane yapıpta vapurlarımızı içeride yapsak da
ha iyi değil mi? Bu iyi ve cazib bir fikirdir, el
bette iyidir. Fakat buna karşı da denilebilir ki 
bizim işimiz aceledir, tersane yapmağa, bekle
meğe tahammülümüz yoktur. Buna da cevab ve
rilebilir, denilebilir ki: 11 vapur mu lâzım? Şim
dilik sekizini ısmarlayalım, diğerleri için de o 
vapuru yapacak şirketle mukavele yapalım; 
küçük tondaki vapurları burada bir tersane 
açarak orada yapsm. Bu fikir bende de nıev-
cuddu. 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Bunlar ce
vab oluyor, sen mütaleam söyle! 

MAZHAR MÜFİD KANSU ( Denizli ) — 
Sizden cevab beklemiyorum; mütaleamı söylü
yorum. Ne söylediğimi anlamak için lütfen din
leyiniz. 

Evet, bu benim de hatırıma geldi, bu şeklin 
daha muvafık olacağını düşündüm. Fakat alâ
kadarlarla görüştüm. Alâkadarların ve müte
hassısların bana verdiği fikir, tersane meselesi 

- —-• feajflı basma bir meseledir; bunun vapur almak 
işi İ |e alâkası yoktur. Binaenaleyh tersane ya
pılmak için Bay Hüsnünün dediği veçhile buna 
ne kadar para sarfedilecek ve sarfedilecek pa
raya nissbetle randıman ne olacak? Bunlar uzun 
tetkika muhtaç ayrı bir meseledir. Bu mesele
yi görüştüğüm zaman işimiz aceledir, işimizi gö

melim dediler. Ben de buna kani oldum. Tabiî 
.daha ziyade alâkadar olan vekil, daha iyi izah 

edeceklerdir. 
İkinci bir mesele var: Bay Hüsnü arkadaşı

mızın bahsettiği, ikinci bir şirketin kanunen 
teşkiline mesağ olduğundan böyle bir şirketin 
teşkilini ortaya sürdüler ve dediler ki: «Devlet 
inhisarına aid olan Devlet dış hatlarını bütün 
bütün lâğvedelim. » Zannederim aşağı yukarı, 
bu isi şirketlere verilim, dediler. 

YAHYA OALtB KARGI (Ankara) — Sen 
vekilin vekilimisin? (Gülüşme) 

MAZHAR MÜFÎD KANSU ( Devamla ) — 
Arkadaşlar, çok eski bir mebus olan Yahya Ga
libin usulü müzakereye vâkıf olmadığına tees
süf ederim. 15 senedir daha usulü müzakereyi 
öğrenmemiş (Gülüşmeler). 

Yahu fikrimi söylüyorum. Çok yazık, çok 
yazık, teessüf ederim. Ben bir arkadaşımın fik
rini kabul ederim, yahud etmem. (Devam ses
leri). 

BAŞKAN — Devam ediniz. 
YAHYA GALİB KARGI (Ankara) — Mu

havere olamaz (Gülüşmeler)... 
MAZHAR MÜFİD KANSU ( Devamla ) — 

Şimdi efendiler (öyle şey yok sesleri) Bayan
lar, Baylar! Hüsnü arkadaşım, bu işi bütün bü
tün şirketlere «verelim, ikinci bir şirket daha tes-
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İdî edelim, o da bu işi görsün, dediler zannede
rim. 

Elimizde mevcud bir şirket var. Bizim bu
rada kabul ettiğimiz bir kanun mucibince, ge
rek bu şirket, gerek (Devlet dış hatları idaresi) 
tonaj nisbetinde hisse alırlar. Bu, kanunidir. 
10 milyon lirayi verince Devlet kendi vapurları
nı tezyid ettiği takdirde karşısındaki şirketin 
tonaj nisbetinde alacağı para nereye düşecek? 
Kanunî olan bu muameleden dolayı ikinci bir 
şirkete kim yanaşır, kim buna teşebbüs eder? 
Mevcud şirket sermayesini bankalardan 
almış, öyle yapmış, böyle yapmış, teşek
külü vücude getirmiş. Bu teşekkül ça
lışmaktadır. Encümenler de tasdik ediyor ki, 
ferd de, teşebbüs sahibi de iş görmüştür. Fakat 
şimdi onlar mühim bir mevkie düşerler. Onlarm 
bu vaziyetleri şu veya bunun hatası değil, 
doğrudan doğruya kanun icabatıdır. Hükümet 
yarın isterse 5 milyon, 10 milyon daha verir, 
vapurlar alır. Hususî bir şirket bunun karşısında 
ne yapabilir? Binaenaleyh Hüsnü arkadaşımı
zın dediği gibi, tonaj meselesi varken, ikinci 
bir şirketin teşekkülüne bendeniz imkân göre-
mem. Hatta bırakınız ikinci bir şirketi bugün
kü şirket bile Ökonomi bakanmdan soruyorum, 
kanun icabatı olan bu hal karşısmda bu hal de
vam edebilir mi? Bu on milyon verildikten sonra 
Hükümetin puvanı yükselecek yani tonajı, arta
cak, bunun neticesinde şirketin hissesi % İ0O ye 
inecektir ki netice iflâs demektir. En so i ola
rak şunu da söyleyeyim : Pekâlâ hatırı âlinuzde-
dir ki bu vapurculuk işi burada pek çok\ de
falar mütalea ve müzakere edilmiş, bazuarz 
mutlak inhisar yapalım dediler, bazı arkadaş
larımızın fikirlerine göre de umumî bir şirket 
yapalım denilmişti. Şimdi Bay Hüsnü arkada
şımızın sözünden de iki şirket yapılması iste
nildiği anlaşılıyor. Halbuki unutmayalım bu me
selelerin kâffesi evvelce uzun uzadıya müzakere 
olundu ve en son kabul ettiğimiz şekil, şimdi tat
bik edilmekte olan şekildir. Şimdi Hüsnü ar
kadaşımızın yeni fikirlerini yeniden müzakere 
etmek bu kanundan ayrı bir şeydir. Yani de
niz hatlarının alelûmum alacağı vaziyeti düşün
mek meselesidir ki bence ayrı bir meseledir. 
Fakat tekrar ederek sözüme nihayet vereceğim: 
Böyle kanunun icabatı olarak tonaj nisbetinde 
hisse verildikçe 2 nci şirket olmasma imkân 
yoktur. 1 nci şirket dahi 10 milyondan sonra 
iflâs edecektir. 

HÜSNÜ KtTABCI (Muğla) — Bir noktayı 
tashih edeyim. Mazhar Müfid arkadaşımızın 
dedikleri gibi, Sayrisefain büsbütün kalksm, 
mevkiini ikinci şirkete versin gibi bir şey söy
lemedim. Bir şirket teşkil edilsin, Hükümetin 
deruhte etmek istediği işi kendisi yapacağına 
o şirket deruhde etsin dedim. 

Bu şirket meselesini de ben çıkarmadan. 
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Bundan evvelki kanun çıkarmıştır. (2239) nu
maralı kanunun 8 nci maddesinde deniyor ki; 
bir milyon lira asgarî sermaye ile ikinci bir şir
ket teessüs edecektir. Böyle bir şirkete de lü
zum vardır. Ben, Denizyolları işletme müdürü 
Bay Sadettini bir iki defa taciz ettim. Deniz
yolları işletmesi inhisar altmda olduğu için hal
kın ihtiyaçlarını tatmin edemiyor. Bizde seb
ze ye meyve kooperatifi vardır. Bunlar mal 
yüklerken lâyikile vapur işçileri tarafından is
tif Edilmediği için üzümler, sebzeler eziliyor ve 
mahalline varmcaya kadar bozuluyor. Bu, za
rarı! milliye meydan vermemeleri için ricada bu
lundum. Bir kaç defa dikkat edildi, emirler 
verildi, iyi sevkedildi, bir kaç gün sonra yine 
bozuldu. Çünkü şirketle idare anlaşmışlardır. 
Bu zaruret karşısında alâkadarları işe hiç ehem
miyet vermiyorlar. 

Bu böyle olduğu gibi îznür emanetçileri de 
bundan müştekidirler. Aldıkları sandıkları hiç 
istife dikkat etmeksizin olduğu gibi ambarla
ra atryorlarmış. Bundan tüccarlar ve emanet
çiler bir çok zararlara giriftar oluyorlarmış 
İnhisar konduğu zaman da arzetnüştim. Hal
kı daha kolay nakliyata kavuşturmak için bu
na bir an evvel dikkat etmek lâzımdır. Millî 
ticaretin, millî servetin heder olmamasını iste
diler. Ben de bunu müreccah gördüm. Fakat 
bir milyon liralık sermayeli bir şirket tesisi 
muvafık görülmüş. Benim dediğim, niçin bu 
şirket bir an evvel tesis edilmesin? 

Tonaj meselesine gelince; ben de Mazhar 
Müjfid arkadaşıma iştirak ederim. Bu böyle 
devam edemez. Yarm sancağımızı gerek ecne
bi sahillerinde ve gerek kendi sahillerimizde 
taşiyacak kendi yaptığımız gemilerin mevcu
diyeti, hepsi bunlarm kendini göstermesile 
mümkündür. 

Yoksa işi böylece tahdid edersek bu şekilde 
terııkki imkânları hiç bir vakit teessüs edemez. 

JtKTISAD BAKANI CELÂL BAYAR (Iz-
miı) — Arkadaşlar teklifi kanunimizle çok ya
kından alâkadar oldular, büyük bir hassasiyet 
göl terdiler. Şüphesiz bu hassasiyetleri çok ye
rindedir. Çünkü ticaret filomuzun arzu ettiğimiz 
veohile tekâmül etmesi, memleketimizin ikti
sadiyatına kül halinde menfaat vermesi hepi
mi] in arzu ettiği büyük bir gayedir. Niçin on 
milyon liralık tahsisat isteyerek deniz yolları 
tichret filosunu birden ve yeniden inşa ettirmek 
istiyoruz? Bunun esbabı mucibesini, Hükümet 
esbabı mucibe lâyihasında tafsilâtla söylemiş ol
duğundan bu mevzuu tekrar etmeyeceğim. Sa
dece şunu söyleyeyim M, buna millî iktısad na-
nukıa ihtiyaç olduğu kadar, memleketin nakli
yatının emniyeti namma, daha doğrusu, can 
selâmeti noktai nazarından da ihtiyaç vardır. 

Arkadaşlarımın bana tevcih ettikleri sual
lere sırasile cevab vereceğim. Fakat mevzuda 
bir silsile takib etmek lâznngelirse ilk önce 

kendilerine karşı, büyük bir hürmetle müte
hassis olduğum arkadaşım Ahmed ihsanın 'su
allerine cevab vereceğim. Kredi işlerinde; yal
nız büyük işlerde değil, küçük işlerde de, pe
şin para ile alış verişle, kredi ile alış veriş ara
sında büyük fark vardır. Bunu münakaşa et
meğe bile lüzum yoktur. Pek tabiidir ki elinde 
parası olan bir insanm duyduğu kuvvet daha 
başkadır. Eğer bugünkü bütçemizden, daha 
mühim işlere bir pay ayrılmamış olsaydı veya-
hud elimizde yapılmakta olan büyük işlere pa
ramızın bir çok kısmı tahsis edilmemiş olsaydıda, 
bu para bana peşin olarak verilmek imkânı 
temin edilebilseydi ben daha kuvvetli olurdum. 
Demekki malî noktai nazardan 10 milyon li
ranın peşin olarak bana verilmemiş olmasın
dan dolayı ben ayrıca ökonomik kombinezonlar 
aramak mecburiyetinde kaldım. Bu ökonomik 
şerait, kendilerinin tasavvur ettikleri gibi bi
zim aleyhimizde olur mu, olmaz mı? 

Arkadaşlar, her memlekette kredinin bir 
maliyet fiati vardrr. Bizim memleketimizde kre
dinin maliyet fiatinin Avrupa memleketlerine 
nazaran yüksek olduğunu hepimiz biliriz. Şu 
halde hariçten bulacağımız kredinin bizim mem
leketimizdeki krediden daha ucuz olacağma hiç 
şüphemiz yoktur. 

İkincisi; inşaat âleminde gemilerin tonajmm 
fiati behemehal malûmdur. Bu noktai nazardan 
elimizde daimî bir vahidi kiyasi olacaktır. 
Muhtelif şantiyelerin bu mesele etrafmda malî 
ve teknik şeraitini tetkik edeceğiz. Bu tetkik
lerde ökonömi itibarile düşüncemiz birinci mer
tebeyi teşkil etmektedir. Demek oluyor ki alış 
veriş yapmak için mutlaka elimizde peşin para 
olması şart değildir. Yalnız böyle kredi ile ya
pılacak işlerin bizim ihtiyacımıza tekabül etmesi 
ve bunda bizim aldanmış olmamız lâzımdır. Ya
pacağımız iş Türkiye Cumhuriyetinin yapacağı 
ilk ve son iş değildir. Şimendifer inşaatı, sanayi 
programmm yerine getirilmesi gibi .... ilâh işler 
de de ayni mevzu üzerinde çalışmaktayız, ve 
bunda devam edeceğiz. Bendeniz kendilerini tat
min noktasından tekrar edeyim W, kredi gemiler 
yaptırmış olmak, memleketin millî iktisadiyatını 
zedelemiş olmayacaktır. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Teşek
kür ederiz. 

CELÂL BAYAB (Devamla) — Tersaneden 
bahsettiler. Encümenlerde de arkadaşlarla uzun 
boylu konuştuk. Memleketimizde medenî ve 
muasır bir şantiyenin vücude gelmesi bizi fev
kalâde mütehassis eder, Millî zevkimizi, 
gururumuzu okşar. Ancak bu millî zev
kin, millî gururun yanı başmda bir de 
maliyet hesablan vardır ve en niha
yet işin verimli olub olmaması gibi en 
mühim bir mesele vardır. Buna dair yapılmış 
bir tetkik yoktur ve salâhiyettar bir adamm 
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bize söylenmiş bir sözü yoktur. Bundan dola
yıdır ki, evvelâ bizim ticaret filomuz için ve 
ayni zamanda ticaret filomuzdan da daha ehem
miyetli olan harb filomuz için müşterek bir şan
tiye yapılması esaslarını tetkik etmek çok mü
him bir meseledir. Bunu yaptıracağız. Ancak 
salâhiyettar bir zat, ticaret filomuz için, mem
leket dahilinde bir şantiye vücude getirilmesi
nin menfaatli olduğunu, verimli olduğunu bize 
temin ederse o zaman, ayrıca bir teklifi kanu
nî ile huzurunuza geleceğim. Bunu onunla kar
şılaştırmak istemiyorum. Sebebine de gelince; 
bir filoda müteaddid evsaf ve süratte gemilerin 
mevcudiyeti ve hepsinin seyrisefer kabiliyetinin 
başka başka olması, o müessesede intizam vü
cude getiremez. Bundan dolayıdır ki, gemile
rimizin teknik evsafını tayin ettiktn sonra ve bir 
intizam dairesinde seyrüseferde süratlerini artı
racak olan programımızı tatbik ettiğimiz zaman 
her halde hoşnudiyetinizi mucib olacaktır. Bu
nun içindir ki, gemilerimizin arzettiğim gibi 
sulhta ve seferde işimize yarayacak evsafta yap
tırılması bizim için bir zaruret halindedir ve 
heyeti fenniyemiz için bir iman halindedir (Bra
vo sesleri). 

Memleket dahilinde gemi yapmak meselesi; 
her halde bizim yaptıracağımız, şantiye, itiraf 
etmek lâzımdır ki, Avrupada ve bütün cihan 
için çalışan ve beynelmilel gemicilik âleminde 
büyük işler yapan şantiyerler gibi olamayacak
tır. Şu halde biz bir veya iki sene, mümkün 
olduğu kadar kısa zamanda gemilerimizin yeni
den yapılarak elimize verilmesini istiyoruz. Biz 
bunu dahilde yapmak istediğimiz zaman bir ta
nesini yapacağız, bir tane daha yapacağız, en 
sonuncusunu yaptığımızda arkamıza dönüb bak
tığımız zaman ilk yapılanları ihtiyarlamış göre
ceğiz. Bundan dolayı müsaadenizi rica edece
ğim, bu gemiler Hükümetin teklif ettiği veçhile 
inşa edilsin. 

Şimdi gözüme ilişti, arkadaşım Bay İhsan 
döviz meselesinden bahsettiler. Şübhe yok, bu 
gün döviz meselesi Hükümetin, üzerinde hassa
siyetle durduğu bir mevzudur. Bunun için kle-
ring sistemlerimizin almış oldukları tedbirler 
vardır ve hepiniz bunu görüyorsunuz. Şu hal
de ayni mevzuda da ayni esaslar dahilinde ha
reket ettiğimiz takdirde döviz meselesi de ken
diliğinden temin edilmiş bulunacaktır. Bu ge
milere mukabil Türk malı ihraç edilmesi şart 
koşulmuş olacaktır. 

Arkadaşımız bu münasebetle bundan evvel 
tanzim ettiğimiz ve Meclisi Âlinin de lütfen ka
bul ettiği kanundan bahsettiler. Bütün heyeti 
umumiyesini dikkatle dinledim, mesele tama-
mile bu kanunu alâkadar ediyor. Biz o kanunu » 
konuşmuyoruz. Deniz yollarının eski gemileri
ni yeniden yaptırmak ve deniz yollarına yeni 
bir kisve vermek istiyoruz. Şu halde bu mese

lenin diğerleri ile alâkası yoktur. Bu mesele çok 
mühimdir, biz ne bahasına olursa olsun elimiz
de bulunan gemileri iktisadî noktai nazardan, 
can noktai nazarından nihayet memleketin millî 
iktisadiyatına yarayabilecek bir şekle sokmak 
istiyoruz. 

Bundan bizi alıkoyacak bir sebeb yoktur. 
Fakat bununla beraber hiç bir zaman milletin 
şahsî teşebbüs kabiliyetini körletmek, millî ser
mayeyi heder etmek niyetinde değiliz. 

Eğer arkadaşlarımız bu teklifin diğer kanun
la iltibasını görüyorlarsa itiraf ederim ki bu il
tibas olabilir ve olacaktır. Bunu bir teklifi ka
nunî şeklinde lütfen ifade ettikleri zaman, o tek
lifleri üzerinde de büyük hassasiyetle durur ve 
onu da hüsnü niyetle tetkik ederek bir neticeye 
isal ederiz. Bu gün vapurculuk şirketi, mevcud 
kanun dahilinde hareket etmektedir. Bir zararı 
da yoktur. Kanun diyor ki, her iki teşekkülün 
malik olduğu tonaj nisbeti esas ittihaz edilerek 
seyrüsefer için kendilerine bir nisbet bulunur. 
Bu gün bu nisbet bulunmuştur ve her ikisi de 
çalışmaktadır. Şu halde bir tarafa fazla lütuf, 
diğer tarafa çinicebin gösterilmiş değildir. Ka
nunun hükümleri her iki taraf hakkında da 
seyyanen ve tamamen tatbik edilmektedir. Eğer 
istikbal için bir mesele mevzubahs ise bu, tetkik 
mevzuu olabilir. Arkadaşlar lütfen bu iş için 
Meclise bir teklifi kanunî arzetmelidirler. 

Eski dairei intihabiye arkadaşım Bay Hüs
nü, eski kanunun sekizinci maddesinden bahis 
buyurdular. Şimdi okudum, arzu ederseniz tek
rar beraber okuruz. Bu kanunda mutlak surette 
bir şirket teşkil edilecektir denilmiyor. Arzu 
edenler için şirket teşkili salâhiyeti bırakılıyor. 
Biz her zaman böyle hayırlı teşebbüsleri teşvikle 
karşılar ve müracaatlerini haklı görür, onları 
hüsnü niyetle telâkki eder, işi intaca azamî bir 
gayretle çalışırız. 

Nizamnameden bahis buyurdular. Geçen se
neye gelinceye kadar hariçten alınacak vapurla
rın tamamen başı boştu, istenilen yaşta ve iste
nilen evsafta vapur alınıb memlekete sokabili
yordu. Sefer ihtiyaçlarını nazarı itibare alarak 
bir nizamname yaptık. Bu nizamnamede, itiraf 
ederim ki, istihale devrine aid bir pay bıraktık. 
Zannederim ki bu mesele muvakkat aldırımız 
tedbir zümresindendir. Bu da ileride kendiliğin
den halledilecektir, nizamnamede bu iş tesbit 
edilmiştir. 

Türk medeniyetini bihakkın temsil edebilmek 
için deniz sanayiine, deniz ticaretine büyük 
ehemmiyet vermek mecburiyetindeyiz. Bu 
ehemmiyeti takdir etmek yönünden birinci adı
mı, bu teklifi kanunî teşkil etmektedir. Tasvibi
nize mazhar olursa şahsan mesud ve bahtiyar 
olacağım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. Mad
delere geçilmesini reyinize arzediyorum, kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . , Kabul edilmiştir. 



Denizyolları ve A. K. A. Y. işletme idarelerinin 
yaptıracağı gemiler için 10 000 000 liralık tahsi

sat verilmesi hakkında kanun 

letıjne 
lar 

ıçup. 
yi 

t : 20 27-4-1935 C : 1 

MADDE 1 — Denizyolları ve A. K. A. Y. iş-
idarelerinin yeniden yaptıracağı vapur-

için senelik taksitleri 500 000 liradan aşağı 
düzmemek ve 1935 senesinden başlıyarak 10 se-

ödenmek üzere 10 000 000 liraya kadar 
geljecek senelere sari taahhütler icrasına ve mu
kaveleler aktine îktısad vekili mezundur. 

Birinci fıkra mucibince A. K. A. Y. idaresi 
yaptırılacak gemilerin bedeli 600 000 lira-

jeçemez. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Birinci madde mucibince alı

nacak gemilerin bedelleri idarelerin sermayele
rine ilâve olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kajbul edilmiştir. 

MADDE 3 — Yukarıdaki esaslar dairesinde 
ak;edilecek mukavelelere müsteniden verilecek 
bo:ıolara Maliye vekâletince kefalet ve bono 
bedellerinin vadelerinde Hazinece ödenmesi te
mi a edilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kslbul edilmiştir. 

MADDE 4 — 2248 numaralı kanunun 12 nci 
maddesi mucibince Denizyolları işletme idaresi
nin senelik kârlarından Umumî heyet kararile 
inlrişaf tahsisatı tefrik edilmeyerek birinci mad
de iİe tahsis edilen 9 400 000 lira maliyece ala
ca düara ödeninceye kadar kârm tamamı Hazi
nece verilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

Etmeyenler... 

MADDE 5 
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler. 
K^bul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun tatbikma Maliye 
vel îktısad vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kibul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi ikinci defa mü
zakere edilecektir. 

2 — Ankarada stadyom alanında kurulacak 
tribünlere aid demir Malzemeden gümrük resmi 
ahnmam)asım dair kanun lâyihası ve gümrük ve 
intişarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/14) [1] 

BAŞKAN — Lâyiha tevzi edilmiştir. Heyeti 

[1] 62 sayılı basmayaız zaptın sonundadır. 

umumiyesi hakkmda söz isteyen var mı? (Yok 
sesleri). Maddelere geçilmesini kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Ankarada stadyom alanında kurulacak 
tribünler için getirtilecek demir malze

menin gümrüksüz geçirilmesine dair 
kanun 

MADDE 1 — Ankarada stadyom alanmda 
kurulacak tribünler için Ankara hususî idare
since İtalyadan getirtilecek demir malzeme güm
rüksüz geçirilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri günlemecinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yeri
ne getirmeğe Gümrük ve inhisarlar vekili me
murdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresi zamanında yapı
lacaktır. 

3 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 4 ncü 
maddesine ek kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/53) [1] 

BAŞKAN — Lâyiha tevzi edilmişti. Heyeti 
umumiyesi hakkmda söz isteyen var mı? (Yok
tur sesleri). O halde maddelere geçilmesini ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 4 ncü 
maddesine müzeyyel kanun 

MADDE 1 — 1683 sayılı askerî ve mülkî te
kaüd kanununun 4 ncü maddesinin B ve O fık
ralarında yazılı bulunan müddetler beşer sene 
sonraya tecil olunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1935 ta
rihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini tat-
bika İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun ikinci müzakeresi, zamanında ya
pılmıştır. 

[1] 61 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 

137 — 



t : 20 27-4-1935 O : 1 
5 — AND İÇMELER 

i — Sivas şayiam Necmettin sadığın and iç
mesi 

BAŞKAN — Necmettin Sadık arkadaşımız 
and içeceklerdir. 

(Sivas saylavı Necmettin Sadık and içtiler). 
BAŞKAN — Ruznamede başka müzakere 

edecek madde kalmamıştır. Pazartesi günü saat 
15 te toplanmak üzere celseyi kapatıyorum . 

Kapanma saati: 16 

T. B. M. M. Matbaan 



S. Sayrsı: 42 
DekizyoHan istetmesine 10 senede 10 milyon Itrattk yeni 
vapur alma tahsisatı verilmesine dair kanun lâyihası ve 
Iktısad, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/31) 

T. C. 
\Başvekâlet 9-IH-1934 

Kar atlar Müdürlüğü 
ŞayL' 6/599 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Denizyolları İşletmesine on senede on milyon liralık vapur alma tahsisatı verilmesi hak

kında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri heyetince 6-M-935 te Yüksek Meclise 
arzı [kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. inönü 

Mucib sebebler lâyihası 

Denizyolları işletmesinin vapur kadrosu hem ihtiyaçları karşılamak ve iktisadî bir surette çalış
mak rönünden, hem emniyetle ve intizamla seyrüsefer bakımından acele yenilenmek zarureti gös
termektedir. Ekseriyeti kırk yaşına yaklaşmış veya bu yaşı geçmiş bulunan ve tamir ihtiyaçları 
günden güne artan ve artık karşılanamaz hale yaklaşan bu vapurlar için mülga Seyrisefain idaresi
nin malî vaziyeti icabı amortisman da ayrılmamış olduğu cihetle yenileme projesinin $ara külfeti 
tamamen Hazinece deruhde olunmak lâzımgeliyor. 

icra olunan tetkikat ile tesbit edilmiştir ki, Devletçe kısa bir zaman zarfında yenileme esası kabul 
ve tatbik edilmiyecek olursa sahillerimiz arasında inhisara alman muntazam postacılık nakliyatının 
intizam ve emniyeti bozulmakla kalmıyarak işletme ve tamir masraflarının günden güne artması yü
zünden idare bütçesinde yine Devletçe karşılanması zarurî açıklar yeniden baş gösterecek ve bu 
uğurda her sene mühim paraların beyhude israfından içtinab mümkün olamayacaktır. 

Mevcud vapurların yenileme mahiyetinde esaslı tamirata tâbi tutulmaları ise bu vapurların tabiî 
ömürlerini çoktan ikmal etmiş bulunmaları dolayısile mütehassıslar tarafından tavsiyeye lâyık görül
memekte ve alınacak neticenin ihtiyar olunacak masrafla mütenasib olamayacağı ifade edilmektedir. 

Btı izah olunan vaziyete göre işletme idaresine birinci derecede muhtaç olduğu gemileri tedarik 
edebilmesi için on sene zarfında senelik taksitlerle ödenmek ve taksit miktarları aktedeceği mukave
lelere! göre tesbit edilmek üzere on milyon liralrk bir sermaye verilmesi esasının kabulü Hükümetçe 
muvalfık ve zarurî- görülmüştür. 

Hükümetin uzunca bir devrede kısım kısım ödeyeceği bu tahsisata mukabil işletme idaresi büyük 
inşaat müesseselerile hemen temasa geçerek muhtaç olduğu vapurları en kısa bir zamanda teslim almak 
esası Ezerinden mukavele akdine tevessül edecektir. Yeni vapurların işletmeğe girmesile tamir ve iş
letme masrafları bakımından yapılacak tasarrufun senede dörd, (beş yüz bin liradan eksik olmayacağı 
hesatJ edilmekte olduğundan ve 2248 sayılı teşkil kanununa göre idarenin kârları esasen Hazineye 
aid Bulunduğundan deruhde olunan yenileme tahsisatından bir kısmının ödeme müddeti içinde bu 
kârlarla ve kadrodan çıkarılacak eski vapurların satış b-edellerile karşılanacağı da tabiidir. 

İşletme idaresinin yenileme plânına göre ilk hamlede yaptırılacak vapurlar karadeniz seferleri 



için dörd veya beş büyük ve Mersin hattı için beş orta büyüklükte vapurla Bandırma ve Mudanya 
hatlarına kendi hususiyetlerine göre yaptıracağı bi rer vapur olmak üzere on bir veya on iki vapurdur. 

Halen Karadeniz seferlerine çalıştırılan vapurlar masraflı olmalarına rağmenr hiç olmazsa ihtiyacı 
karşılayabilmekte ve fakat Mersin, Bandırma ve Mudanya hatları üzerinde işletilen vapurların ne yük 
ve yolcu .alma kabiliyetleri, ne süratleri ve konforları ihtiyacı tatmin edemediği cihetle bu yüzden 
hoşnutsuzluklar ve bilhassa Mersin hattı üzerinde pek çok müşkülâtlar meydana geldiği tesbit edil
miş bulunmaktadır. 

Yeni yaptırılacak vapurların bu sıkıntıları ortadan kaldıracak evsafı haiz olmalarına bilhassa dik-
dat olunacaktır. 

Bu yenileme projesile ilk hamlede varılmak istenilen neticelerden biri de büyük seferlerimizi imkâ
na göre yabancı memleketlere uzatarak uluslararası deniz nakliyatından maddî ve manevî istifademizi 
aramak ve arttırmaktır. Alınan tedbirlerle şimdi açıksız halde çalışan Pire - İskenderiye postaları
mızın dikkatli ve intizamlı hizmetlerile memleketimizi iyi tanımayanlar üzerinde yaptığı güzel te
sirler dairesini genişletmekte ve az masraflı yeni vapurlarla bir az da bu yüzden memlekete kâr ge
tirmekte mühim faideler umulmaktadır. 

İşletme tasarruflarına göre navul tarifelerinde yapılabilecek tenzilâtın memlekete temin edeceği 
iktisadî faydaları da varmak istenilen hedefler arasında zikretmek münasib olur. 

Bu maksadla tertib olunan kanun lâyihasının birinci maddesi on milyonluk tahsisatın senede beş 
yüz bin lif adan aşağı olmamak üzere on senede ve on taksitte Hükümetçe "Denizyolları işletmesine 
verilebilmesi hususunda mezuniyeti ifade eder. 

tkinci madde, bu paraların idare sermayesine ilâve olunacağına dairdir. 
Üçüncü madde, İşletme idaresinin bu kanun esaslarına göre aktedeceği mukavelelere Hazinece kefa

let olunacağına ve dördüncü madde bu on milyonluk tahsisat ödenene kadar idare kârlarının yalnız 
bu ödemeye tahsis olunacağına ve beşinci madde kanun tatbikma Maliye ve İktısad vekillerinin me
mur olduğuna ve altıncı madde kanunun neşri tarihinden muteber bulunduğuna dairdir. 

İktısad encümeni mazbatası 

I\i B. M. M. 
İktısad encümeni ' 21 - III -1935 < 

Karar No. 2 
Esas No. 1/31 

Yüksek Başkanlığa 

Denizyolları işletmesine on senede on milyon 
liralık vapur almma tahsisatı verilmesi hakkın
da Maliye vekilliğince hazırlanub İcra Vekilleri 
Heyetince kabul ve Yüksek Meclise sunulan ka
nun lâyihası encümenimize verilmekle encümen
de okundu ve görüşüldü: 

Encümenin toplantısında ökonomi bakanı da 
bulunarak: lâyiha hakkında encümeni aydınlattı. 
Lâyihanın mucifo sebeblerinden ve ökonomi ba
kanının sözlerinden anlaşıldığına göre istenen bu 
on milyon lira ile bu gün işe yaramaz bir hale 
gelmekte olan ve gelirlerile işletme ve amorti 
karşılığını çıkaramayan Denizyolları idaresi elin
deki vapurların yenilenmesi arzu edilmektedir. 

Encümen uzun görüşmelerden sonra lâyihanın 
esasını memnuniyetle kabul etmiş, ancak yenilen
mesi istenen bu vapurların memleketimizde yap
tırılmasının bizde de bulunması çok önemli olan 
bir tersanenin kurulmasına yardım edeceğinden 
bu cihetin esaslı bir tetkikten geçirilmesini iste
miştir. 

Bu arzuya ökonomi bakanı; encümenin gös
terdiği bu yüksek isteğe karşı verdiği cevapta, bu 
noktayı düşündüklerini ve bu vesile ile memle
ketimizde hiç değilse bir, iki sene içinde iki, üç 
bin tonluk vapurlar yapabilecek kabiliyette bir 
tersanenin kurulmasına candan taraftar olduk
larını, ancak yapılması düşünülen bu fabrika 

( S. Sayısı : 42 ) 
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meydana gelinceye kadar karşılanması hemen ge
rekli olan ihtiyaçlar için vapurların bu müddet 
içinde Avrupa destegâhlarından alınmak zarureti 
karşısında kaldıklarını söyledi. 

Okonomi alanında verimli çalışmalarile bize 
çok yararlı işler gören Hükümetimizin değerli 
ökotıomi bakanının bu vadini encümen iyi 
duygular ile karşılamış ve lâyiha maddelerinin 
müzakeresine geçmiştir. 

Lâyihanın birinci, ikinci, üçüncü, maddeleri 
aynan kabul edilmiştir. 

Bördüncü madde 2248 numaralı kanunun 12 
nci maddesi mucibince İşletme idaresinin senelik 
kârlarından ayrılacak inkişaf paymın ayrılma-
yarak kârnı tamamının birinci madde mucibince 
yerilecek on milyon lira ödeninceye kadar Hazi
neyi verilmesine dair olub encümenimiz madde
nin buna dair olan son fıkrasını açık bulmamış
tır. Bunun için fıkradaki (ödenecek paraya mah-
subj cümlesinden evvel (Verilecek on milyon lira 

tamam oluncaya kadar) hükmünün konmasını ge
rekli bulmuştur. 

Beşinci ve altmcı maddeler şekle aid 'olub ay
nen kabul edilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Ik. En. Reisi 

Tekirdağ 
Ş. Kesebir 

Aza 
Afyon Karahisar 
Bere. K. Türker 

Aza 
Seyhan 

Esma Kayman 
Aza 

İzmir 
Benal Nevzad Iştar 

Aza 
Ssinob 

Y. K. Tengirşenk 

M. M. 
Giresun 

İs. Sabuncu 
Aza 

Gazi Anteb 
B. Kaleli 

Aza 
Aydın 

N. Topcoğlu 

Kâtib 
Niğde 

Aza 
Eskişehir 
E. Sazak 

Aza 
Muş 

Şükrü Ataman 
Aza 

Giresun 
Muzaffer Kılıç 

Maliye encümeni mazbatası 

T.B.MM. 
Maliye encümeni 

Karar No. 5 
E*as No. 1/31 

81 - III - 1935 

Yüksek Reisliğe 

Denizyolları işletmesine on senede on mil
yon liralık vapur alma tahsisatı verilmesi hak
kında olub Başvekâletin 9 mart 1935 tarih ve 
6/599 sayılı tezkeresile Büyük Meclise verilen 
ve Iktısad encümenince müzakereden sonra 
encümenimize havale olunan kanun lâyihası Ik-
tısajd ve Maliye vekilleri bulundukları halde tet-
kikrve müzakere olundu. 

jtktısad vekili, deniz ticaret filomuzun ye
niden kurularak tasarruflu ve iyi işler bir ha
le getirilmesi için almması icab eden tedbirleri 
encümenimizde izah etti ve bunun hemen tahak
kuku. zarurî olmakla beraber bir iki yıl içinde 
bütfeeden buna yetecek paranm ayrılması müm
kün olamayacağını ve bazı malî tedbirlerle on 
yılda bedeli temin edilmek kaydile bunun ba
şarılacağını söyledi. 

Encümende bulunan Maliye vekili de; bu ci
hetin derpiş edildiğini ve binaenaleyh İktısad 

vekâletince bu yolda yapılacak taahhüdlerin ile-
riki yıllarda Maliyece karşılanacağını bildirdi. 

Encümenimiz ticaret filomuzun ıslahı yolun
daki kararı memnuniyetle tasvib etmiş; Ma
liyece bu iş için açılacak kredi ile icabında bo
nolara yapılacak kefalet ve teahhüdün sanayi 
programının tatbiki için geçen sene kabul edi
len 2580 numaralı kanunun şekil ve şartlarına 
uygun olduğunu görmüştür. Maddelerin müza
keresine geçildikte: 

Lâyiha, yalnız deniz yolları işletme idaresinin 
yaptıracağı gemiler için tanzim edilmişti. İktı
sad vekili encümende verilecek on milyon lira 
tahsisatın 600 000 lirasının Akay idaresinin muh
taç olduğu yeni gemilere ayrılması zarureti de 
bulunduğu ve bu miktarm bu idareye verilmesi-
le deniz işletmesinin programında eksiklik olma
yacağını söylemiş ve birinci madde bu esasa gö
re tadil edilmiştir. 

( S. Sayısı : 42 ) 



__ 4 — 
Birinci madde ile yapılacak mukavelelerin 

bedellerini maliyenin temin etmesi maksuddur. 
Zaten maliye tarafından böyle bir teminat gös
terilmediği takdirde on milyon lira gibi büyük 
bir meblâğı taşıyan ve ati senelerde tedricen öde
necek olan akidlerin yapılması müşkül ve belki 
de imkânsız olabilir. Bu cihet düşünülerek Ma
liye vekilinin de muvafakatile birinci madde
ye son fıkra eklenmiş ve teahhüdlerin malî kıy
meti takviye edilerek yapılacak işin emniyet ve 
şümulü aydınlatılmıştır. 

Diğer maddeler de birinci maddeye mütena

zır kelime değişiklikleri yapılarak kabul edil
miştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye E. Reisi M. M. Kâtib 

Gümüşane İsparta Çankırı 
II. F. Ataç Kamâl Ünal M. önsoy 

Aza Aza Aza 
Çankırı Malatya Diyarbekir 

S. Çölgeçen M. Nedim Zabm Huriye öniz 
Aza Aza Aza 
îzmir Kayseri Aydın 

Dursun A. H. Arga Adnan 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Karar No. 24 
Esas No. 1/31 

7 -IV -1935 

Yüksek Reisliğe 

Denizyolları işletmesine on senede on mil
yon liralık vapur alma tahsisatı verilmesine da
ir olub Başvekâletin 9 - I I I -1935 tarih ve 599 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Iktısad ve Maliye encümenlerinin maz
bataları ile birlikte encümenimize verilmiş ol
makla îktısad bakanı Celâl Bayar ve Maliye ba
kanlığı müsteşarı Faik Baysal bulunduğu hal
de okundu ve konuşuldu: 

Denizyolları işletme kadrosundaki vapurla
rın, yenilenmesi maksadile hazırlanan bu kanun 
lâyihası hakkında Iktısad bakanının encümende 
verdiği izahat dinlendi. Gerek bu izahattan ve 
gerek Hükümetin esbabı mucibesinden anlaşıl
dığına göre her biri kırk yaşını doldurmak su-
retile tabii ömürlerini çoktan ikmal etmiş bu
lunan bugünkü vapurlarla emniyet ve intizam
la sefer yapabilmek imkânı kalmadığına ve bun
ların gerek sarfettiği kömürün fazlalığı ve ge
rek muhtaç oldukları mütemadi tamirler sebebile 
senede beş yüz bin lira derecesinde fazla bir mas
raf yapılmakta olmasına binaen her yolun ihti
yacına göre emin, süratli ve tasarruflu yeni gemi
ler yaptırmak zarureti karşısında kalmış ve lâyi
ha bu maksadla sevkedilmiştir. Bu zarureti tak
dir eden encümenimiz teklifin esasını muvafık 

bulmuş ve işin malî cihetini tetkik etmştir. Bu 
paranın 9 400 000 lirası denizyolları ve 600 000 
lirası da A. K. A. Y. idarelerince alınacak va
purların bedeline sarfedileceği anlaşılmakta olub 
bu idareler esasen hasılatı safiyelerini Hazineye 
vermekte olmaları ve bu parayı kısa bir müddet 
zarfında kendi hasılatlar ile tediye etmeleri imkâ
nı görülmediği cihetle bu paranın 10 senede Ha
zinece ödenmesinin kabulü zarurî olacağı ve zik
redilen tasarruflarla bu paranın peyderpey 
Hazineye rücu edebilecek mahiyette olduğu an
laşılmıştır. Bundan 9 400 000 lirasını sarfe-
debilecek olan Denizyolları işletme idaresinin 
Hazinece borcu tamamen ödenmesine kadar 2248 
sayılı kanunun 12 nci maddesi mucibince sene
lik kârlarından inkişaf tahsisatı ayrılmayarak 
kârın tamamen Hazineye verileceği hakkında lâ
yihaya hir hüküm konmuş olduğu gibi bu taah
hütten 1935 senesi için tediyesi derpiş olunan 
500 000 lira için 1935 bütçe lâyihasında karşı
lık konmuş olduğu ve müteakib senelere taallûk 
edecek tediyelerin de taallûk ettiği bütçelerde kar
şılanabileceği Maliye müsteşarı tarafından söy
lenmiştir. Bu sebeberle lâyiha esas itibarile ka
bul edilmiş ve yalnız mezkûr idareler namına 
Iktısad vekâletince aktedileeek mukavelelere ve 

( S. Sayısı : 42 ) 
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bu şiara müsteniden imza edilecek bonolara Ha
zinenin kefaletine ve bonoların vadesinde Hazi-
ne< se ödenmesinin teminine dair olan hükmün 
daıa açık bir tarzda yazılması faideli görüldü
ğü rıden lâyihanın yazılış tarzında bazı değişik
likler yapılmıştır. 

Kendisine verilen işleri başarabilmesi için 
inlişaf payının A. K. Y. idaresinden kaldırıl
mışı muvafık görülmeyerek 4 neü maddedeki 
hüküm ve kayidler Denizyolları idaresine has
redilmiş olduğu anlaşılmakla bu maddenin ya
zıl tş şekli buna ıgöre aydmatılmıştır. 

Umumî heyetin tasvibine arzedümek üzere 

Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Reis 

Burdur 
M. Şeref Özkan 

Kâtib 
istanbul 
F. öyrmn 

İdime 
F. Kaltakkımn 

Ka&tamonu 
T. Cofkım 

Sivas 
Remzi Çiner 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 

Ankara 
F. e. Kargı 

Elâziz 
T. Berk 
Mardin 

fi. Erten 

M. M. 
Trabzon 

Strrı Day 

Diyarbekir 
fi. Bekit 

istanbul 
i8. Wraz 
örvas 

fi. Basşara 
Yozgad 
8. îçöz 

(S. Sayısı ; 42) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Denizyolları işletmesine on senede on 
milyoıç, liralık yeni vapur alma tahsi
satı verilmesi hakkında kanun projesi 

MADDE 1 — Denizyolları işletme idaresinin 
yeniden yaptıracağı vapurlar bedelinin senelik 
taksitleri 500 000 liradan aşağı düşmemek ve 
1935 senesinden başlayarak on senede ödenmek 
üzere 10 milyon lidaya kadar taahhüd icrasına 
Drtısad vekili mezundur. 

MADDE 2 — Bu paralar idarenin sermayesi
ne ilâve olunur. 

MADDE 3 — Yukarıdaki esaslar dairesinde 
aktedilecek mukavelelere müsteniden verilecek 
bonolara kefalet etmeğe Maliye vekili izinlidir. 

MADDE 4 — 2248 numaralı kanunun 12 nci 
maddesi mucibince işletme idaresinin senelik 
kârlarından umumî heyet kararile inkişaf tah
sisatı tefrik edilmeyerek kârm tamamı birinci 
madde mucibince ödenecek paraya mahsub edil
mek üzere Hazineye tevdi olunur. 

MADDE 5 — Bu kanunun tatbikma Maliye 
ve îktısad vekilleri memurdur. 

MADDİB 6 
teberdir. 

Bş. V. 
/ . înönü 

Da.V. 
Ş. Kaya 

Mf. V, 
Ab. özmen 

— Bu kanun neşri tarihinden mu-

0- m -1935 
Ad. V. M.M. V. 

Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Ma. V. Mal. V. 

Dr. T. B. Araş F.Ağralı 
Na.V. İkiV. 

A, Çetinkaya G. Boyar 
S. İ M . V. "• G. 1. V. ;." 

Dr. B. Saydam Bana Tarkan 
| 
1 

Zr. V. 
Muhlis Ürkmen 

İKTISAD ENCÜMENİNİN DE&İŞTİRİŞİ 

Denizyolları işletmesine on senede on 
milyon liralık yeni vapur alma tahsi

satı verilmesi hakkında kanun lâ
yihası 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — 2248 numaralı kanunun 12 
nci maddesi mucibince İşletme idaresinin senelik 
kârlarından umumî heyet kararile inkişaf tah
sisatı tefrik edilmeyerek kârın tamamı 1 nci 
madde mucibince verilecek on milyon lira ta
mam oluncaya kadar Ödenecek paraya mahsub 
edilmek üzere Hazineye tevdi olunur. 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 

(3 . Sayısı: 42) , - J 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞİ 

Denizyolları işletmesile Akay idaresi
nin yeniden yaptıracağı gemiler için 
10 milyon liralık tahsisat verilmesi 

hakkında kanun lâyihası 
HADDE 1 —. Denizyolları işletmesile Akay 

idar isinin yeniden yaptıracağı vapurlar için se
nelik tahsitleri 500 000 liradan aşağı düşme
mek ve 1935 senesinden başlayarak on senede 
ödenmek üzere 10 milyon liraya kadar gelecek 
senelere sari taahhüdat icrasına ve mukavele
ler iikthie îktısad vekili mezundur. 

llirinci fıkra mucibince Akay idaresi için 
yaptırılacak gemilerin bedeli 600 bin lirayı ge-

Bu maddede yazılı mukavelelerin bedel-
tediye şartlarına göre Maliye Hazinesinec 

mjn olunur. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince alı
nacak gemilerin bedelleri idarelerin sermayele
rine ilâve olunur. 

i HADDE 3 — Yukarıdaki esaslar dairesinde 
aktodilecek mukavelelere müsteniden verilecek 
bon îlara da kefalet etmeğe Maliye vekili izin
lidir. 

>DE 4 — 2248 numaralı kanunun 12 nci 
fdesi mucibince işletme idaresinin senelik kâr
ıdan Umumî heyet kararile, inkişaf tahsisatı 

edilmeyerek birinci madde ile tahsis edi-
9 milyon 400 bin lira Maliyece alacaklılara 

ödeıinceye kadar kârm tamamı Hazineye ve
rilir. 

i HADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen 

! HADDE 6 — Hükümetin teklifi aynen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Denizyolları ve A. K. A. Y. işletme idarelerinin 
yaptıracağı gemiler için 10 000 000 liralık tahsi

sat verilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Denizyolları ve A. K. A. Y. iş
letme idarelerinin yeniden yaptıracağı vapur
lar için senelik taksitleri 500 000 liradan aşağı 
düşmemek ve 1935 senesinden başlryarak 10 se
nede ödenmek üzree 10 000 000 liraya kadar 
gelecek senelere sari taahhütler icrasma ve mu
kaveleler aktine Îktısad vekili mezundur. 

Birinci fıkra mucibince A. K. A. Y. idaresi 
için yaptırılacak gemilerin bedeli 600 000 lira
yı geçemez. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince alı
nacak gemilerin bedelleri idarelerin sermayele
rine ilâve olunur. 

MADDE 3 — Yukarıdaki esaslar dairesinde 
aktedilecek mukavelelere müsteniden verilecek 
bonolara Maliye vekâletince kefalet ve bono 
bedellerinin vadelerinde Hazinece ödenmesi te
min edilir. 

MADDE 4 — 2248 numaralı kanunun 12 nci 
maddesi mucibince Denizyolları işletme idaresi
nin senelik kârlarmdan Umumî heyet kararile 
inkişaf tahsisatı tefrik edilmeyerek birinci mad
de ile tahsis edilen 9 400 000 Ura maliyece ala
caklılara ödeninceye kadar kârm tamamı Hazi
neye verilir. 

MADDE 5 — Aynen kabul 

MADDE 6 — Aynen kabul 

(S . Sayısı 42) 
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S. Sayısı: 62 
Ankarada stadyom alanında kurulacak tiribünlere aid demir 
malzemeden gümrük resmi alınmamasına dair kanun lâyi
hası ve Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümen

leri mazbataları (1/14) 

Ka 

T. C. 
Başvekâlet 

arlar Müdürlüğü 
Sayı 6/385 

24-11-935 

B. M. M. Yük&ek Reisliğine 

Ankara merkezinde yapılan stadyom ve hipodrom alanında askerî geçit resimlerine lüzumu 
olan sökülür kurulur tiribünler için kalyadan getirilecek demir malzemenin gümrük 
resminden istisnası hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
15-11-935 de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
yüksek huzurlarına sunulmuştur, 

Başvekil 
/. İnönü 

Esbabı mucibe lâyihası 

Ankara merkezinde yapılmakta olan stadyom ve hipodrom alanında askerî geçit resimleri 
itin Ankara vilâyeti Hususî idaresince sökülür kurulur d<emir çubuklardan 9 tane tribün ya-
pjılması takarrür etmiştir. 

Ancak İtalyada Milânoda kâin (Fratelli İnnocenti) müessesesinden tedarik edilecek olan 
hju malzemenin vilâyete 55 bin liraya mal edileceği anlaşılmakta olduğundan mali vaziyeti 
esasen dar olan hususî idareye fazla masraf yüklenmemesi için takriben 150 tondan ibaret 
dan bu tribünlere aid malzemenin gümrük resminden muaf tutulması lüzumlu görülmüş ve 
ijbu kanun lâyihası bu noktadan tanzim edilmiştir. 

T. B. M. M. 
fc. ve în. encüvneni 

Karar No. 2 
Esas No. 1/14 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

28-III-1935 

Yüksek Reisliğe 

Ankara şehrinde stadyon ve hipodrom alan
larında vilâyetçe yapılmasına karar verilen do-
k iz tribün için îtalyadan getirilecek demir mal
zemenin gümrük resminden istisnasına dair 

Başbakanlığın 24 - II - 935 tarihli tezkeresile gön-
derilib encümenimize havale olunan kanun lâyi
hası Gümrük ve inhisarlar bakanlığı Müsteşarı 
Âdil ve Mahallî idareler müdürü Naci beraber 
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olduğu halde okundu ve konuşuldu. Vilâyet büt
çesinin darlığı yüzünden gümrük resminden is
tisnası istenilen dokuz tribüne aid demir mal
zemenin takriben elli bin lira kıymetinde ve yüz 
elli ton kadar olduğu ve gümrük resminin de 
on bir bin küsur lira tuttuğu anlaşıldı. 

Vilâyet bütçesinin darlığı göz önüne alına
rak stadyom için Devlet bütçesinden yardım 
edilmesi asasen evvelce kabul edilmiş olduğun
dan Hükümetin bu teklifi encüımenimizce muva
fık görülmüş ve lâyihanın birinci maddesi ko-

Ankara stadyomuna konulacak sökülür, ku
rulur tribünlerin demir malzemesinin gümrük 
resminden istisnasına dair Başvekâletin 
24- II -1935 tarih ve 6/385 sayılı tezkercsile Bü
yük Meclise verilib Gümrük ve inhisarlar encü
menince müzakereden sonra encümenimize havale 
edilen kanun lâyihası tetkik ve müzakere olundu. 

Encümenimize verilen izahata göre resimden 
istisna edilen demir malzemenin miktarı şimdi
den belli olub bu lâyiha ile gümrük resmi, bele
diye hissesi ve muamele vergisi olarak takriben 
on bin lira kadar.bir paranın Hazineye verilme
mesi istenilmektedir. Stadyom işinin ehemmiyet 
ve lüzumu aşikâr ise de lâyihanın tanzimi, on 
•bin lira gibi cüzî bir miktara münhasır olduğuna 
ve esasen stadyom masrafı için geçen senelerde 
yedi yüz elli bin lira Devlet Hazinesinden hususî 
idareye toptan verilmiş olduğuna göre bu on bin 
lira gibi küçük bir para için encümenimiz bir 
muafiyet kanunu yerine bütçede münakaleler ya
pılmasını ve on bin liranın evvelki stadyom pa-

lay anlaşılacak şekilde değiştirilerek yazılmıştır. 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

G. ve in. E. Rs. M. M. Kâtib 
Çorum Kocaeli Eskişehir 
/. Eker Ali Dikmen îst. özdamar 

Aza Aza 
Konya Bolu 

B. Bediz Dr. Emin Cemal Suda 
Aza, Aza, 

Antalya Aydın , 
Numan N. Göktepe 

rasma ilâvesile bu işin halledilmiş olmasını ter
cih eder. Bu suretle kati ve mühim ihtiyaçlar ol
madıkça gümrük muafiyetlerine gidilmemesi 
prensibi korunmuş olacaktır. Ancak münakale cihe
tinin Bütçe encümenince temini mümkün görüle
mediği takdirde her sene bir çok paralar sarfile 
ahşaptan yaptırılan tribünlerin masrafı mera
sim hitammda «ötülerek heder olmakta olmasına 
göre bu israflara da mahal kalmamak için iste
nilen muafiyeti zaruretle kabul edebiliriz. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye En, Reisi M. M. Kâtib 
Gümüşane İsparta Çankırı 
H. F. Ataç Kamâl Ünal M. önsay 

Aza, Aza Aza 
Bursa Çankırı Diyarbekir 

Dr. Ga. Kahraman S. Çölgeçen Zülfü Tiğrel 
Aza Aza Aza 

Diyarbekir Kayseri Manisa 
Huriye öniz A. H. Arga Tabir ffifit 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 6-TV -1935 
Karar No. 11 
Esas No. 1/14 

Yüksek Reisliğe 

C S. Sayısı : 62) 
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Btttoa encümeni mazbatası 

B.M.M, 
Bütm encümeni 

Kmrar No. 87 
Esâs ATö. 1/14 

22-W-1935 

Yüksek Reisliğe 

Ankara merkezinde yapılan stadyom ve hi
podrom alanmda askerî geçit resimlerine lüzum
lu olan sökülür ve kurulur tribünle* için hariç
ten şetirilecek demir malzemenin gümrük res
mindin istisnasına dair olub Başvekâletin 
24 - II -1935 tarih ve 6/385 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kasara lâyihası OSm-
rük vre inhisarlar ve Maliye encümeftlefmm maz
bataları ile birlikte encümenimize ve*Umiş ol
makla Gümrük ve inhisarlar vekâleti müsteşarı 
Adil ve Dahiliye vekâleti mahallî idareler umum 

.müdür Naci bulunduğu halde okundu ve konu
şuldu: 

Mucib sebeblere ve bu husustaki izahata na
zaran tribünler için yabancı memleketlerden ge
tirilmesi zarurî görülen 150 ton ağırlığındaki de
mir malzemenin gümrük resminin, mezkûr mal
zemenin menafii umumiyeye aid işlerde istimal 

edileceğine binaen emsali veçfeil*, alınmaması 
encümenimizce muvafık bulunmuş ve Gümrük 
ve inhisarlar encümeni tarafından hazırlanan 
kanun lâyihası olduğu gibi kabul edilmiçtit. 

Umumî Hey«tin tasvibine konmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Bayazıd 

İhsan Tav 
Çorum 

M. Cm,Ukin 
îzmir 

M. M. Kâtib 
Trabzon İstanbul 

Sfftı JPüy I?. f?ywen 
Çorum 

Eyub Sabri Akgol 
Diyarbekir Erzurum 
JB. Bekit A. Akyürek 

Malatya Manisa 
H. Çakır Osman Taner Türkoğhı 

Sıran 
Remzi Çmtr 

(S. Sayım,' 62} 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara merkezinde yapılan stadyanı 
i)e hipodrom alanında askerî geçid, re
simleri için sökülür kurulur tribünler 
için îtalyadan getirilecek demir malze

menin gümrük resminden istisnasına 
dair kanun lâyihası 

MADDE İ — Ankarada stadyom alanında 
kurulacak tribünlere' aîd demir malzeme gümrük 
resminden muaftır. 

MADDE 2 — Bu kanunun icrasma Maliye ve 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmü neşri ta
rihinden muteberdir. 

18 - H -1935 
&$; v . Ad. v. M. M.• v . 

/ , înönü Ş. Saraçoğlu Z. Apaydın 
Da. V. V. Ha. V. Mal. V. 

A. Çetinkaya Dr. T. R. Araş F. Agralı 
Mf. V. Na. V. îk. V. 

Ab.özmen A. Çetinkaya C. Bay ar 
S. 1. M. V. G. î. V. 

Dr. R. Saydam Rana Tarkan 
ZT. V. 

Muhlis Erkmen 

ÖÜMJBÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTİRİŞt 

Ankarada stadyom alanında kurulacak 
tribünler için getirtilecek demir malze

menin gümrüksüz geçirilmespie dair 
kanun 

MADDE 1 — Ankarada stadyom alanmda 
kurulacak tribünler için Ankara hususî idare
since Jttalyadan getirtilecek demir malzeme güm
rüksüz geçirilir. 

MADDE 2 -
den muteberdir. 

Bu kanun neşri günlemecin-

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini yerine 
getirmeğe Gümrük ve inhisarlar vekili memur
dur. 

IV0^l 
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S. Sayısı: 61 
Askerî ve müfkî tckaüd kanununun 4 ncü maddesine ek 

kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (I 53) 

7*. C. 
Başvekâlet . İfriti 1934 

Sararlar müdürlüğü 
Sayu 6ı669 

B. M. ML YükMk RekHğiae 

1683 sayılı tekaüd kanununun 4 ncü maddesine zeylen Maliye vekâletince fc hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince ll-IH-935 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası es-
çabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. inönü 

Esbabı mucibe lâyihası 

1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun meriyet mevkiine girdiği 1 haziran 1930 tari-
hkıdeoa 1 haziraa 1*35 tarikin» kadar b«ş sene geçmiş olacağından, bu tarihten sonra 25 sene filî 
hizmet mukabili olarak tahsis eâöseek tekafd maaşları mezkur kamaran 4 ncü maddesinin « B » 
fıkrraı mucibince bar maddeye ilişik cetvelin ikine* sütummda yazılı bulman miktarlar üzerinden 
b ıslanmak lâznadar. Bütçemizin kali kazır vaziyeti halen tahsis edilmekte olan miktar fevkinde 
t sdiye ierasma mûsüid olmaâı̂ Eadaû bu cetvelin ikinei ve üçüncü sütunlarında gösterilen mik
tarlar üzerinden t«k*üd maaşı tahsisinia bütçenin raüsaid bir zamanma talikan tecil edilmesi za
rureti hâsıl olmuştur. 

Bu lüzuma bias-eü 4 ncü maddeaioin « B » ve < C » sütunlarında yazılı bulunan müddetlerin 
fakfer sene sonra tatbik edilmesi münasib görülerek bu hususu temioen ilişik kanun lâyihası hazır-
luHıTOtıtrr 

Maliye enoümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Maliye encümeni 3 - IV -1935 

Karar No. 7 
Esas No. 1/53 

Yüksek Reisliğe 

1683 saydı tekaüd kanununun 4 ncü madde- olunan kanun lâyihası Maliye vekâleti muhase-
skne ek olarak hazzrlanıb Başvekâletin 19 bei umumiye umum müdürü bulunduğu halde 
ııart 1935 tarih ve 6/669 sayılı tezkeresile Bü- tetkik ve müzakere olundu. 
jük Keclise sunulan ve encümenimize havale 1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanunu 



tedvin Edilirken Devlet memurlarına tahsis edi
lecek tefkaüd maaşmın nisbeti sabit bir- hadde 
tutulmayarak bunun muayyen yıllarda artması 
düşünüljnüştür. Bu esasa göre meriyet mevki
ine girdiğinden itibaren beş senede tahsis edi
lecek maaşlar için kanunda tayin edilen mik
tarlar, ikinci beş senelik tahsiste bir âz daha 
artacak ve üçüncü beş yılda ise öncekinden 
daha yüksek olacaktı. 

Ancak dünya vaziyeti bütçelerde Millî Mü
dafaaya I büyük yer vermiştir. Yine millî müda
faaya yarayacak iktısad ve nafıa tedbirlerini 
mühim ve müstacel bir değere çıkarmıştır. Bu 
sebeblerle önümüzdeki yılların bütçeleri tekaüd 
maaşlarıpın tahsisinde yeni bir artışa müsaid 
görülmemektedir. Hükümetçe de bu cihet ileri sü

rülmüştür. Bu itibarla tekaüd kanununun 1935 
senesinden itibaren tahsis miktarlarını artıra
cak maddesinin hükmünü talik etmek üzere tan
zim edilen tadil layihası eneüinenknîzee ntüza-
kere edilmiş ve teklif aynen kabul olunmuştur. 

Yüksek Reisliğe, sunulur. 

Maliye E. Reisi 
Gümüşane 

H. F. Ataç 
Aza 

Diyarbekir 
Huriye Öniz S 

Aza 
Afyon Karahisar 
İzzet Ahosman 

M. M. Kâ. 
İsparta Çankırı 

Kamâl Ünal 
Aza Aza 

Çankırı izmir 
Çölgeçen Kâmil Dursu 

, Aza 
Kayseri 

A. H. Arga 

Bütçe encümeni mazbatası 

Bütçe encümeni 
Karar No. 36 
Esas No. 1/53 

22-IV-İ935 

Yüksek Reisliğe 

1683 sayılı askerî ve mülk tekaüd kanunu
nun 4 net maddesine ek olarak hazırlanıb Başve
kâletin 1$ - III -1935 tarih ve 6/669 sayılı tezke-
resile YüJssek Meclise sunulmuş olan kanun lâyi
hası Malijye encümeninin mazbatasile birlikte en
cümenimize verilmiş olmakla Maliye müsteşarı 
Faik Bajtsal bulunduğu halde okundu ve konu
şuldu. , 

Htikûajaetin esbabı mueibesinde yazılı düşün
ceyi yeriıkde bulan encümenimiz de kanun lâyi
hasını olduğu gibi kabul etmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine 
Yüksek Reisliğe 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Bayazıd 

sunuldu. 
M. M. 

Trabzon 
Sim Day 
Çorum 

İhsan Tav Eyüb Sabri Akgöl 
Diyarbekir 
ILBekit 
Malatya 

Osman Taner 

Erzurum 
A. Akyürek 

Manisa 
Türkoğlu 

konmak üzere 

K. 
İstanbul 

F. öymen 
Çorum 

M. Cantekin 
îzmir 

H. Çak%r 
Sivas 

Bemai Çiner 

( S. Sayısı : 61 ) 



— 3 — 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 
4 ncü maddesine müzeyyel kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 1683 sayılı askerî ve mülkî te
kaüd kanununun 4 ncü maddesinin B ve C fık
ralarında yazılı bulunan müddetler beşer sene 
sonraya tecil olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1935 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini tatbika 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

l l - m - 1 9 3 5 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

î. înönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Ş.Kaya Dr. T. R. Araş F.Ağrah 
Mf. V. Na. V. îk. V. 

Ab. özmen A. Çetinkaya C. Bay ar 
S. t M. V. G. 1. V. 

Dr. Eefik Saydam Bana Tarkan 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

( S. Sayısı : 61) 




