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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Nafia vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair kanun 

lâyihası ile Nafia vekâleti bütçesi müzakere ve kabul 
edildikten sonra teneffüs için celse tatil olundu. 

ikinci celse 
Iktısad vekâleti' teşkilât ve vazifelerine dair kanun 

lâyihasile Iktısad vekâleti bütçesi müzakere ve kabul 
edildi. 

Tezkereler 
1 — Devlet şûrasında açık bulunan birinci daire 

reisliği ile 3 azahk için intihab yapılması hakkında 

1 — İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hak
andaki kanun lâyihasının geri verilmesine dair 
Başvekâlet tezkeresi 

BAŞKAN — Hükümet tezkeresi vardır, oku
nacaktır. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkın 

da olub 8 - V - 1939 tarih ve 6/2345 saydı tez
keremizle takdim kılmmış olan 6/10917 sayılı ka
nun lâyihasının iadesine müsaade buyurulmasmT 
rica ederim. 

Başvekil 
Dr. Refik Saydam 

BAŞKAN — Usulen iade edilmiştir. 

1 — Münakalât vekâleti vazife ve teşkilâtı 
hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası (1/127) [1] 

BAŞKAN — Bütçe müzakeresine devam ede
ceğiz. Sıra, Münakalât vekâleti bütçesindedir. 

[1] 64 sayılı basmat/azı zaptın sonundadır. 

icra Vekilleri Heyetinde vukubulan değişikliklere 
dair Riyaseti Cumhur tezkeresi okunduktan sonra 
cumartesi günü saat onda toplanılmak üzere inikada 
nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Ş. Günaltay Bursa Kütahya 

Dr. S. Konuk V. Uzgören 

Başvekâlet tezkeresi (3/106) (Adliye ve Dahiliye 
encümenlerinden murekkeb Muhtelit encümene). 

2 — 3051 sayılı kanuna bağlı cedvelin değiş
tirilmesi hakkındaki tezkerenin geri verilmesine 
dair Başveklet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
3051 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı cedvelm 

değiştirilmesi hakkmda olub 27 - IV -1939 tarih 
ve 6/2131 sayılı tezkeremizle takdim edilmiş 
olan 2/10818 numaralı kanun lâyihasının geri 
almması Maarif vekilliğince istenilmekte oldu
ğundan iadesine müsaade buyurulmasmı rica 
ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

BAŞKAN — Bu da usulen iade edilecektir. 

Fakat heyeti umumiyenin kararı mucibince daha 
evvel münakale vekâletinin teşkilât kanununu 
müzakere edeceğiz. Lâyihanın müstacelen mü
zakeresini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen var 
mı? .... 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, simdi 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açüma saati : 10,05 

BAŞKAN — Refet Canrtez 
KÂTİBLER : Ziya Gevher Etili (Çanakkale), Bekir Kaleli (Gazianteb) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UİMUMİYEYE MARUZATI 

4 — 3VEÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 320 — 
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|u dakikada hatırıma ufak bir şey geldi, evvelâ 
onu arşedeyim: bizim tadil ettiğimiz teşkilâtı 
esasiye kanunu mucibince, Reisicumhurla Baş
vekâletin, Devlet teşkilâtında lüzum gördükleri 
vekâletleri ihdas etmek salâhiyetleri vardır. Ona 
binaendir ki, bize yapılan tebligatla Muhaberat 
ve Münakalât vekaleti ihdas edildi. Ondan son
ra da Ticaret vekâleti ihdas edildi. Yani iki ve
kâletin ihdas edildiği bildirilmiştir. Bu bakım
dan teşkilâtı esasiyeye tevfikan verilmiş salâ
hiyete binaen resmî adı Münakalât ve Muhabe
rat olan ve o suretle vekili tayin edilen bu mü
essesenin bu günkü teşkilâtını Münakalât vekâ
leti olarak görmekte, her hangi bir tadilât yapıl
madıkça, şekle uygunsuzluk görüyorum. Acaba 
o zaman Reisicumhurun imzası altında Münaka
lât ve Muhaberat vekâleti diye teşkil edilen bir 
müesseseyi biz bu gün burada Münakale vekâ
leti diye tadil edebilir miyiz? Prensibe uygun
suzluk noktasından ve teessüsüne muhalefet ol
maması bakımından üzerinde tevakkuf edilmesi 
lâzımdır. Bununla Muhaberat ve Münakalât de
mek istiyorum. Muhaberat olsun, Münakalât 
olsun, vekâlelt bu şekilde teşkil edilmişken is
minin değiştirilmesinin doğru olmryacağmı ifade 
ediyorum. 

ikinci bir nokta; bu kanunun üçüncü madde
sinde bir takım teşkilâtın yapıldığı anlaşılıyor. Bu 
meyanda mesele Devlet limanları işletme umum 
müdürlüğü, Denizyolları ve limanları işletmesi 
gibi bir takım yeni teşekküllerin vücude geldiği 
anlaşılıyor. Bu teşekküllerin vücude gelmiş ol
ması için bir kanunla mevcud olan vaziyetin di
ğer bir kanunla kalkması ve kalktıktan sonra bu 
teşekkülün kabul edilmesi lâzımdır. Öyle zanne
diyorum ki, bu tesis edilen müesseselere aid ka
nunî salâhiyet kaldırılmış olmadıkça diğer yer
lerden kalkmış gibi yeni bir tesise bütçede tah
sisat koymakta usul ve esas bakımından muha
lefet vardır. Öyle zannediyorum ki, Bütçe encü
meninde bu meselenin kanunu varmış. Bu kanun 
buraya gelmeden o kanun kabul edilmiş gibi .. 
Yani Devlet limanları işletme müdürlüğü diye 
bu gün bir şey yoktur, fakat o vazifeyi gören 
bir müessese vardır. O müessese kalkmadıkça, 
teşkilât kanunu ile böyle bir şey ihdas etmeğe 
ben kanunen imkân görmüyorum. Acaba bunu 
nasıl telif ettiler? Gerek Hükümetten, gerek 
Bütçe encümeninden soruyorum. Bizi tenvir 
ederlerse minnettar olurum. 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI D AY (Trabzon) — 
Refik ince arkadaşımızın buyurdukları gibi Mec
lisi Âliye bu yeni vekâletn ismi (Muhaberat ve 
münakalât vekâleti) diye gelmiştir. Fakat Büt
çe encümeninde, bundan evvel kabul buyurduğu
nuz kantmlar mevzubahs olduğu sırada, Muha
berat ve münakalât vekâleti ismi bize biraz uzun 
göründü. Ayni zamanda münakale, kelimesinin 
insan, mal, söz ve sair bütün mevcudatı, deniz 
hava ve kara yollarile bir yerden diğer bir yere 
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naklini ifade etmesi itibarile elbette ki muha
bereyi de cami bir ifade idi. Bu itibarla gerek 
tabiri kısaltmak ve gerek maksadı kısaca ifade 
edebilmek için encümende (Münakalât vekâle
ti) ismini koymağı muvafık gördük. Bunda Hü
kümetin de tam bir mutabakati vardır. Teşkilâtı 
esasiye kanununun hükmü, îcra Vekilleri He
yeti teşkil edilirken yeni vekâletler ihdasını te
sis eden bir hükümdür. Nihayet küçük bir fark
la (muhabere) kelimesinin ilgası ile, ayni mana
yı ifade etmesi itibarile yalnız (münakale) de
mekte hiç bir mahzur yoktur. Zaten Başvekil 
Reisicumhurla birleşerek yeni bir vekâlet ihdas 
ettiği takdirde Meclisi elbette ki bunu kabul 
etmemeğe, ilgaya dahi salâhiyeti vardır. Son söz 
Meclisindir. Vekâlet ihdası Meclisin hâkimi
yeti haricinde, Başvekille Reisicumhura verilmiş 
bir salâhiyettir. O salâhiyeti onlar kullandık
tan sonra iş Meclise gelir Meclis dilerse tahsi
sat verir, dilerse unvanını değiştirir, dilerse ta
mamen kabul etmez. Bu itibarla zaten Heyeti 
Oelilenizce daha evvel bu mülâhaza ile kabul 
edildiği kanaatinde bulunduğumuz bir kelime 
üzerinde fazla münakaşaya lüzum olmadığına 
kanüz. 

Denizyollarına gelince : Filhakika bir De-
nizbank vardı, hatta yine vardır. Yeni teşkil 
edilen vekâletin vazifeleri arasına deniz işleri de 
girmektedir. Hükümet, Denizbankı, mülhak büt
çe ile idare edilir, Deniz ve liman işletmeleri 
umum müdürlükleri namı altında iki teşekküle 
ayırarak bunlar için ayrı ayrı birer teşkilât ka
nunu hazırlamıştır. Bunlar Bütçe encümeniniz-
ce de kabul edilmiş bulunmaktadır. Burada ay
ni zamanda bu iki kanunun da çıkacağı na
zarı dikkate almarak, artık Denizbank denme
miş, Denizyolları ismi konmuştur. Eğer o ka
nunlar bundan evvel çıksaydı, tabiî bu müna
kaşaya hiç lüzum kalmayacaktı. Denizyolları ta
birini kabul etsek bile Denizbank teşkilâtının 
eski şekilde muhafazası Heyeti Celilenizce ten-
sib buyurulursa ona ilâve edilecek bir madde ile 
bu iş hallolunabilir. 

Şunu da ilâveten arzedeyim ki, bu iş için bu 
kanunda bir santim bile tahsisat teklif edilme
mektedir. Böyle bir tahsisat kabul edilmiş de
ğildir. Onun teşkilâtı ayrı kanunla gelecektir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Birinciye taallûk 
eden izahati hüsnü kabul telâkki etmek lâzımdır. 
Demek ki bu kanunla Muhaberat ve münakalât 
vekâleti şeklini kaldırıyoruz ve buraya gelen 
teşkilât kanunu dolayısile Münakalât vekâleti 
şekline koyuyoruz. Bu kanun olduğuna göre 
vaziyeti teşriiyemizin tabiî neticesi hâsıl oluyor 
demektir, muvafık. 

İkinci noktaya gelince; buna tamamen iti
raz ediyorum. Çünkü ikinci nokta hakikî teşriî 
salâhiyetimize müdahaledir. Ne oluyor? Esasen 
tatbikata taallûk eden bir teşkilât kanunile biz 
bir esas koymuş oluyoruz ki bu kanunun 3 ncü, 

— 3İİ — 
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maddesinde mevzubahs olan bir kanunu, Bütçe 
encümeninde müzakere ve kabul edilen bir ka
nunu, Meclisi Âliye gelmeden kabul etmiş vazi
yetinde kalıyoruz ki, bu prensibe muhaliftir. Bu 
vaziyet karşısında bunu telif için tensib buyurur
sanız mazbata muharririnin lisanından bu esba
bı mucibeyi değiştirmek lâzımdır. Makinenin iş
lemesi için böyle bir teşkilâta ihtiyaç vardır, ve 
bu teşkilâtın bu gün Denizbank namı altında iş 
gören müessesenin görmekte olduğu işlere mu
vazi olarak konduğu farzolunmaktadrr. Devlet 
bu tek müessesenin iki şebekei idariyesine muva
zi olarak bir tesis yapabilir. 

Fakat henüz daha ilga edilmemiş bir vazi
yeti, ilga edilmiş olmak üzere değil, böyle demek 
lâzımgelir, muvazi olmak üzere, bu müessesenin 
görmekte olduğu işlere muvazi olmak üzere bir 
murakabe ve faaliyet müessesesi açıyor, binaen
aleyh yeni kanun geldiği zaman çok melhuz 
olabilir ki biz onu kabul edemeyiz, Bütçe encü
meninin kabul ettiği bir lâyihanın heyeti mec
muasını Büyük Millet Meclisinin kabul etmesi 
lâzımgelmez. Şu veya bu kanuna sokulması var
dır, bu bakımdan gerek Denizbank namı altında 
olsun, bilmem ne namı altında olursa olsun 
denizyolları ve limanları işleri vardır. Onları 
murakabe etmek üzere de vekâlet nezdinde iki 
şubei murakabe vardır. Yoksa bu maddeyi ka
bul ettiğimiz zaman, Heyeti umumiye diğer ka
nunun esasmı müzakere etmesin, bu teşkilât 
kanununa diğer bir kanunu tâbi kılmak artık o 
kanun üzerinde Büyük Millet Meclisine, bundan 
evvel kabul ettiğiniz için artık bu kanunu mü
zakere edemezsiniz denilmesini ben asla kabul 
edemem, buna Bütçe encümeni de razı olmaz 
zannederim. Bu, teşriî salâhiyetimizi, tesis salâ
hiyetimizi takyid eder mahiyette olur, teşkilât 
kanununun bu maddesini bu esbabı mucibe ile 
kabul etmemize imkân yoktur. Bu itibarla fa
aliyete, murakabeye de geçmek lâzımgelir. Bu 
ancak teşkilât kanununda kalmak şartile, ben 
öyle zannediyorum ki, o kanunun içerisinde bir 
madde kabul ederek bu mesele hallolunabilir. 

Üç günlük, beş günlük bir iştir. Nitekim oto
mobillerde nasıl yapmışsak, kanun geliyor, çık
tığı zaman tatbik edilmek şartile diye bir şey 
yapalım, fakat maddeyi kaldırmak suretile o za
man teşriî prensibimize hürmetkârlık göstermiş 
oluyoruz. Zannederim bütçesinde temin olunmak
tadır, buna hiç bir mâni yoktur. 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI D AY (Trabzon) — 
Buna aid lâyiha gelmek üzeredir. 

REFtK İNCE (Manisa) — Evet, imkânı var
sa şimdi onu müzakere edelim, çıkaralım, daha 
doğru olur. 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Bu lâyiha henüz Heyeti Oelilenize dağılmış de
ğildir, nihayet bütçenin seyrini bozmamak için 
buna devam edelim. Biz tahmin ediyorduk ki, 
o kanun daha evvel gelir, mümkün olmadı. Ma-

ahaza muhterem arkadaşımızın hakkı da yok de
ğildir. Yalnız şekle aid olan bu noksanın ik
mali mevzubahs olursa buraya (denizyollarını 
Denizbank) diye tashih edelim, onların tekaüd 
sandığına da (Denizbank tekaüd sandığı) di
yelim, böyle çıksın (Olmaz sesleri). Yarın teşki
lât kanununa koyacağımız bir kelime ile vaziyet 
bertaraf edilebilir. Tensib buyurursanız böyle 
yapalım. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? 
MÜNAKALÂT V. ALÎ ÇETÎNKAYA (Af

yon Karahisar) — Münakalât vekâleti henüz te
şekkül etmek üzeredir. Vekâletim teşkilâtına 
aid yapılan teklifin Denizbanka taallûk eden 
hükümleri bu müessesenin esas faaliyet un
surlarını tasrih etmektedir. Bu itibarla tekli
fin bu suretle kabul edilmiş olması muahharen 
gelecek kanunun kabul veya reddi üzerinde 
müessir olacağını zannetmem. 

Bu husus arkadaşlarla konuşuldu. Mevzu 
esas itibarile deniz nakliyat işlerinin Münaka
lât vekâleti ile münasebat ve irtibatını tayin
den ibarettir. Yani gelecek kanun projesini 
kabul etmeğe davet eden bir hüküm değildir. 

REFlK İNCE (Manisa) — Mazbata muhar
riri öyle söyledi. 

ALİ ÇETÎNKAYA (Devamla) — Maamafih 
şunu da ilâve edeyim ki, Denizbank vaziyeti
ni tadile taallûk eden kanun projesini zama
nında verdik. Tedkikat ihtiyacı dolayısile şim
diye kadar Yüksek heyetinizin huzuruna ar-
zedilmedi. Fakat son encümende tedkikat ik
mal edilmiş olduğundan her halde pek yakın 
bir zamanda Yüksek Meclisin tasvibine arze-
dileceğini tahmin etmekteyim. Bu itibarla 
müzakerenin lütfen teşriini rica ederim. Ma
lûmu âliniz olduğu üzere Nafia vekâleti bir 
kül halinde münakalât işlerini de beraber ted
vir etmekte iken zamanla işlerin kesbettiği 
ehemmiyete binaen Hükümet Nafia vekâletini 
ikiye ayırmak lüzumunu hissetti. O tarihten 
itibaren işe başlamış bulunuyoruz. Bunun 
üzerine mütalea ve kanaatleri ve vermek iste
diğimiz istikameti hulâsa olarak muhterem he
yetinize arzetmek istiyorum. Biliyorsunuz ki, 
memleketimiz münakalât itibarile fevkalâde 
ehemmiyeti'haiz coğrafî bir noktadadır. 

İlk zamanlardan beri Şarktan Garbe ve Garb-
den Şarka doğru olan nakliyat topraklarımı
zın üzerinden geçmektedir. Bu nakliyat zama
nın vasıtalarına göre yelkenliler veya kervan
larla yapılmakta idi. Ticaretin seyir hareket
leri bir taraftan Kızıldeniz, Mısır, Basra kör
fezi sahilleri ve diğer istikametten Garb cihe
tine vukubulmakta idi. 19 ncu asırdan sonra 
buharlı vesaitin faaliyete geçmiş olması müna
kalâta yeni veçhe ve kesafet hacimleri verme
ğe başladı. Süveyş kanalı açıldı. Demiryolları 
Bahrihazar ile merkezî Asya istikametlerinde 
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de trafik hareketleri yarattı. 19 ncu asrın so
nunda Anadolu - Bağdad demiryolu inşaatına 
başladıktan sonra Avrupa muvaredatının Bas
ra körfezine doğru seri bir yol kazanmağa baş
lamış olduğunu hatırlarsınız. 

Bu yolun iktisadî ve siyasî ehemmiyeti ve 
bu itibarla ortaya koyduğu büyük meseleler 
malûmunuzdur. Cumhuriyet Hükümetinin bu 
nakil mevzu ve siyasetine verdiği ehemmiyet 
malûmunuzdur. Yüksek bir ideal ile hareket 
edilerek millî ve beynelmilel münasebetlerde 
büyük roller oynamağa namzed bulunan nak
liyat yol ve vasıtalarımızı kendi millî varlığı
mızdan yaratmağa koyulduk. Bu suretle millî 
demiryol şebekemizi tesis ettik. Nakliyat saha
sında tarihî ve iktisadî rolümüzü tekrar müs
mir bir surette ifaya başlayabilecek vaziyete 
gelmiş bulunmaktayız. îstidraden arzedeyim ki, 
arkadaşımız muhabere ve münakale tâbiri üze
rinde tevakkuf buyurdular. Bu mevzuu biz de 
daha evvel tedkik ettik, Fransız ve İngiliz li
sanlarında münakale, kominikasyon tâbirile 
ifa edilmektedir. Bu kelime, madde, şahıs ve 
fikir nakliyatını ihtiva ettiği için bu kısa mef
humu tercih ettik. Meclis encümenlerinde mü-
talea ve kabul edildi. 

Huzurunuza takdim ettiğimiz lâyiha da bu 
esas vasıfları ifade etmektedir. 

Asrı münakalât mefhumundan anladığımız 
şudur: 

Münakalât maksadına uygun olmak için 
emniyet, intizam, sürat ve ehveniyet perinsib-
leri dahilinde tekemmül etmiş olmalıdır. Bu 
prensibler gerek insan, gerek emtia ve gerekse 
fikir nakliyatında şaşmaz esaslar dahilinde 
tatbik edilmiş olmalıdır. Bunların hep bir ara
da irtibatları muhafaza edilerek tatbik edilme
si oldukça mühim bir iştir ve Münakalât vekâ
letine tevdi edilmiş olan vazife bu faaliyetleri 
ahenkli bir surette temin eylemektir. 

Bunu temin etmeğe muvaffak olmak için 
bütün gayretimizle çalışacağız. Bundan emin 
olmanızı rica ederim. Bu vazifelerin memleke
tin ihtiyacına, Devletin şerefine uygun bir su
rette yapılmasına çalışılacaktır. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
başka söz isteyen yoktur. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et-
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Münakalât vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair 
kanun 

MADDE 1 — Münakalât vekâleti aşağıda 
yazılı vazife ve hizmetleri yapar: 

I - Posta nnakliyatı, telli, telsiz muhabere 
ve radyo işleri; 

II - Demiryolları nakliyatı işleri; 
III - Kara yolları nakliyatı işleri; 
IV - Deniz nakliyatı ve seyrisefer emniyeti 

işi, vazife ve hizmetleri; 
V - Liman ve teçhizatı işleri; 
VI - Deniz mahsulleri ve avcılığı işleri; 
VII - Hava yolları nakliyatı işleri. 
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 

mı? 
NURÎ GÖKTEPE (Aydın) — Müsaade bu

yurursanız burada ufak bir tadil rica edeceğim. 
«Deniz mahsulleri ve avcılığı işleri» deniyor. 
Bunun içine yalnız deniz avcılığı girer, halbuki 
nehirlerde, göllerde ve gölcüklerde de Devlete 
aid bazı dalyanlar var, bunların da buraya gir
mesi için «su mahsulleri ve avcılığı» olarak ka
bul edilirse daha şamil olur. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Rey verece
ğiz, teklif eri anlaşılmadı, kürsüden söylesinler. 

NURÎ GÖKTEPE (Aydın) — 6 ncı fıkra
da «deniz mahsulleri ve avcılığı işleri» deniyor. 
Bu, münakalât vekâletine veriliyor. Halbuki 
avcılık yalnız denizde değildir. Limanlarda, 
göllerde, nehirlerde ve gölcüklerde de Hazineye 
aid bir Çok dalyanlar vardır, bunların da vekâ
lete verilmesi iktiza eder kanaatmdeyim. Yalnız 
benim kazamda Hazineye aid 4 - 5 dalyan var
dır. Bir kısmı ufak bir boğazla denizle iltisak 
peyda etmektedir. Bir kısmı ise uzakta kalıyor. 
«Su mahsulleri ve avcılığı» denmesini rica edi
yorum. 

BÜTÇE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Henüz deniz mahsulleri üzerinde ciddî şekilde 
meşgul olacak bir teşekkül yoktur. Nihayet de
niz ve su mahsullerine temas eden' işlerin bu ve
kâletin mevzuu içinde olduğunu ifade eden kısa 
bir tabirdir. Encümende çok konuşuldu, saym 
vekilden rica ettik, meşgul olacaklarını vadet-
tiler, bu mevzuda memlekete faydalı olabilmek 
için zaten bize bir kanunla geleceklerdir. 

Zannediyoruz ki deniz mahsulleri demekle 
sulara, nehirlere, göllere bu salâhiyet intikal et
mez manası çıkmaz. Maahaza eğer «su mahsulle
ri» derseniz encümen bunda bir mahzur görmez. 

ABDÜLHAK FIRAT ( Erzincan ) — Eğer 
böyle yapacak olursak dördüncü maddeyi de bu
na uydurmak lâzımdır. Çünkü orada «deniz nak
liyatı» denmektedir, göller ve nehirler bundan 
hariç kalmaktadır. 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Deniz nakliyatı dediğimiz zaman nehri, gölü 
bundan hariç kılıyoruz manası yoktur. O za
man buyurdukları gibi deniz nakliyatı denilin
ce Van gölü hariç kalmaktadır. Halbuki bura
da o da kaydımız dahilindedir. Bu itibarla su 
mahsulleri diyebiliriz. 

ÎSMAtL KEMAL ALPSAR (Çorum) — De
niz, göl, nehir denilirse hepsi dahil olur. 

AHMED İHSAN TOKG$£ (Ordu) — Deniz
de olsun, gölde olsun, nehir4« olsun, bunlar ba
lıkçılığa taallûk eden şeylerdir. İktisad vekâleti
ne aid bir iştir. Bunun münakaleye taallûk eder 
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yeri yoktur. Gerçi balıklar su altında ve üstünde 
giderler amma bir şey götürmezler ki .... Müna
kale ile alâkaları yok (Gülüşmeler). 

ABDURRAHMAN NACÎ DEMİRAĞ ( Si
vas ) — Bendeniz bu ibarenin vazıh olması için 
«deniz ve tatlı su» denilmesini teklif edecektim. 
Fakat arkadaşımın noktai nazarı daha musib 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI D AY (Trabzon) — 
«Su mahsulleri» denirse bizce de bir mahzur 
yoktur. 

BAŞKAN —- Encümen de «su mahsulleri» 
denilemsini muvafık buluyor. Madde hakkında 
başka söz isteyen var mı? 

Maddeyi tashih veçhile kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Vekâlet teşkilâtının merkez ve 
merkeze bağlı taşra kadrosu ve bu kadro dahi
lindeki memurların derece ve maaşları bağlı ced-
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cedvelle beraber reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Münakalât vekâletine bağlan
mış olan Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü, Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü ve bu idarenin tekaüd sandığı 
müdürlüğü ve Devlet demiryolları işletme umum 
müdürlüğü, Devlet limanları işletme umum mü
dürlüğü ve Denizyolları ve limanları idarelerinin 
müşterek tekaüd sandığı müdürlüğü, Devlet ha
vayolları işletme umum müdürlüğü memur ve 
müstahdemlerinin kadrolarile derece, maaş ve 
ücretleri mezkûr idarelerin hususî kanunları 
hükümlerine tâbidir. 

B. E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — Bu 
maddenin 5 nci satırında «Devlet demiryolları 
işletme U. Müdürlüğü Devlet limanları işletme 
U. Müdürlüğü ve Denizyolları ve limanları ida
relerinin müşterek tekaüd sandığı...» ibaresi ye
rine demin arzetltiğim veçhile «tekaüd sandığı 
müdürlüğü ve Denizbank U. Müdürlüğü ve De-
nizbank tekaüd sandığı ...» şeklinde olacaktır. 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Reis bey; 
tesis yapıyoruz. 

SIRRI DAY (Devamla) — Denizbankın, de
nizyollarına intikali hakkındaki teşkilât kanu
nunda bunlar müzakere edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi encümenin teklifi veç
hile tashih ediyoruz. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDIE 4 — Vekâlet kadrosuna dahil me
murlardan müsteşar ve müsteşar muavini ile 
daire reisleri, müfettişler ve hukuk müşavirleri 
ve zatişleri müdürü müşterek kararname ile ve 
diğer memurlar Vekil tarafından tayin olunur
lar. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Memurin kanunu hükümlerine 
göre teşkili icabeden inzibat komisyonu müste
şar veya müsteşar muavininin ve gaybubetlerin
de Vekilin tensibi ile daire reislerinden birinin 
riyaseti altmda laakal iki daire reisi, hukuk 
müşaviri ve zatişleri müdürlerinden terekküb 
eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Münakalât vekâletine bağlı ve 
hükmî şahsiyeti haiz mülhak idarelerin vazife 
Ve salâhiyetleri bu idarelere müteallik kavanin 
ve nizamat ile muayyendir. Vekâlete bağlı diğer 
dairelere aid vazifeler ve iş bölümü nizamname 
ile itayin olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Münakalât vekâleti; merkez 
ve taşra teşkilâtında maaş veya ücretle istih
dam etmekte olduğu her hangi bir memuru ifası 
vekâlete aid bir iş için orada vekâlet teşkilâtı 
ve münhal vazife bulunub bulunmamasüe mu-
kayyed olmayarak kadroda gösterilen maaş ve 
ücret ve tahsisatile merkez veya taşrada vs her 
hangi bir mahal ve memuriyette kullanabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanunun neşri tarihinde 
meri olan mevzuatın işbu kanunda yazılı vazife 
ve hizmetlerle alâkadar bulunan hükümleri Mü
nakalât vekili tarafmdan icra olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — ihtisas mevkii oldukları bu ka
nuna bağlı cedvelde işaret olunan memuriyet
lerde istihdam olunacaklara 1452 sayılı kanun-
deki evsaf ve şeraite tâbi olmaksızın mükteseb 
hak teşkil etmemek üzere kadrolardaki muayyen 
maaşları verilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MÎÜVAKKAT MADDE 1 — Bu kanuna bağ
lı kadrodaki müsteşarlık maaşı bu vazifenin fi
len ifa edildiği tarihten muteberdir. 

Müsteşarın nisan ve mayıs 1939 maaşları 
Nafia vekâleti 1939 malî yılı bütçesinin maaş 
tasarruflarından ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
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mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanuna bağ
lı cedvele göre memuriyeti derecesi yükselen 
memurların yeni derecelerine muhassas maaş
ları alabilmeleri halen almakta oldukları maaş 
derecelerindeki 1452 sayılı kanunun hükümleri 
dairesinde müddetlerini ikmal etmiş bulunmala-
rile mümkündür. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunun me
riyetinden önce diğer vekâletler teşkilâtında 
mevcud ve maaş emsal hasılının tamamı veya 
fazlasının ücret olarak verilebileceği' yolun
daki salâhiyetlere müsteniden tayin edilmiş 
olanlardan Münakalât vekâleti teşkilâtına nakil 
edileceklere verilmekte olan ücretlerin müma
sili vazifede bulundukları müddetçe şahıslarına 
münhasır olmak üzere verilmesine devam olu
nabilir. 

Bu gibilere verilecek ücret farkı Vekâlet büt
çesinin maaş ve ücret fasılları tasarrufatmdan 
temin olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
anı? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
^Lâyihanın Heyeti Celilenize takdiminden sonra 
bir mesele mevzubahs oldu. Vekâlet yeni ihdas 
edilmektedir. Ticaret vekâletinde de ayni mev
zu gelecektir. Bu vekâlet memurlarından bir 
kısmı îktısad ve Nafia vekâletlerinden alınmış 
memurlardır. Bunların içinde silâh altmda bu
lunanları da vardır. Bizim umum hükümleri
mize göre maaş almak için memuriyete başla
mış olmak şarttır. Eskiden mevcud vazifeleri 
lâğvediliyor, binaenaleyh emsalinden farklı ola
rak bu askerdeki arkadaşların vazifelerine baş
layıncaya kadar yani vazifei askeriyelerinin ik
maline kadar maaşlarını kesmek icab edecek
tir. Halbuki bu, bu vazifelerinin devamı mahiye
tinde olub şekle aid bir meseledir. Bu arkadaş
ların maaşlarının verilebilmesi için bir maddei 
muvakkate yazılması lâzımgehniştir. Bunun da 
kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Encümenin yeni teklifi ettiği 
muvakkat maddeyi okutuyorum : 

MUVAKKAT MADDE 4 — îktısad ve Nafia 
vekâleti memurlarından iken Münakalât vekâ
letine alınacaklardan kısa hizmetli olarak asker
de bulunanların maaşları tayin tarihlerinden iti
baren vazifeye mübaşeret kaydi aranmaksızın 
usulü dairesinde verilir. 

BAŞKAN — Yeni teklif edilen madde hak
kında mütalea var mı? Maddeyi kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir 

-1939 C : İ 
MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 
BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 

Yine bu bütçe ahengini muhafaza edebilmek için 
kanunun, 31 mayıs 939 dan itibaren meriyete gir
mesi lâzımgelecektir. Bu suretle tashihini rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tashihle reye arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanunun tatbikine îcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanm heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

2 — 1939 malî yılı muvazenei umumiye kanu
nu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/1) 

A - Münakalât vekâleti bütçesi 
BAŞKAN — Münakalât vekâleti bütçesinin 

müzakeresine geçiyoruz. Heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı? 

RUŞENİ BARKIN (Samsun) — Arkadaşla
rım; çok sevdiğimiz ve hürmet ettiğimiz muhte
rem Münakalât vekili Ali Çetinkaya o kadar 
faydalı işler başarmıştır ki, memleketin her kö
şesinde bu işi de Ali Çetinkaya başarır gibi bir 
kanaat hâsıl olmuştur, çok haklı bir kanaat. 
Kendisinin bu yüksek ve faydalı başarılarından 
dolayı akla gelen her hayırlı şeyi yine kendisin
den istemek zarureti ve mecburiyeti bundan ileri 
gelmiştir. Onun için akla gelen ik, üç faydalı 
şeyi kendisinin nazarı dikkateine arzetmeği mem
leket namına faydalı buluyorum. 

Arkadaşlar, bundan bir kaç dakika evvel 
kendileri burada münakalâtta sürat ve ehveni-
yet prensibini ortaya attılar. İnsanların birin
ci derecede vasıflarından birincisi idrak et
mek ve konuşmaktır. Artık iki adamm karşı 
karşıya geçib biribirile konuşması devri çoktan 
geçmiştir. Bu saha genişlemiş artık insanlar 
memleketler arasmda konuşuyor. Binaenaleyh 
bu yüksek ve tabiî ihtiyaç karşısında çok ucuz 
ve çok kolay ve bol olarak bunun memlekette 
yerleşmesini ve yayılmasını istemek lâzımdır. 
Telefon ihtiyacı görüyoruz ki memlekette gün
den güne herkesin bir dileği haline gelmiştir. 
Telefon tesisatı mühim şehirlerimizde, bazı yer
lerde şehirler arasında yavaş yavaş inkişaf edi
yor. Fakat arkadaşlar, bazı şehirlerimizde bu 
çok güçtür. Telefon isteyenler telefon makinesi 
veya tesisatının azlığından buna muvaffak ola
mıyorlar. Bunu ancak Ali Çetinkaya başaracak
tır. Artık telefon makinesi yoktur, biraz bekle 
demek zamanı geçmiştir. 
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Bir insan her hangi bir yere gider bir evle 

konuşmak istediği vakit ya postaneye gidecek, 
orada memuru mahsusu oturuyor, ona ücretini 
verecek, o makbuz kesecek, posta memuru nu
marayı bulacak, hücreye girecek konuşacak. Bu 
epey uzun bir iştir. Bir memur bu iş için muat
tal kalacak, hem de masraf var. Acele işi olanlar 
için bu pek aranır şey değildir. Postaneye gel
meyip te her hangi bir yerden, berber veya bak
kalda konuşacak olursanız, mahrem ifadeniz, 
bilhassa bayanlar herkesin ulu orta bulunduğu 
yerde konuşmak zarureti hâsıl oluyor ki 
doğru bir şey değildir. Avrupada mühim 
sokak başlarında gayet güzel ya madenden ya 
ahşaptan yapılmış telefon kulübeleri vardır. Ora
ya girer girmez telefon makinesi ittisali temin 
ediyor. Mahalli mahsusuna 5 kuruş para atı
yorsunuz, ve konuşuyorsunuz. Eğer mukabil 
taraf karşmıza çıkmamış ve konuşamamışsanız, 
makine çok namusludur, paranızı iade ediyor. 
Binaenaleyh bu bizim memlekette büyük şehir
lerimizde artık tekâmülümüzle mütenasib bir şe
kilde gayet kolay olarak pek kısa zamanda or
taya konulabilir. Bunu kendilerinden rica edi
yorum. 

İkinci ricam; arkadaşlar, Ankara meydana 
geldi. Eskiden Ankarada 20 - 30 lira vergi veren 
bina ya yoktu, ya pek nadirdi. Bu gün ise arka
daşlar, 500 liradan yukarı vergi veren binalar 
pek çoktur ve vergiyi veren vatandaş yorul
madan veriyor ve memlekete endirekt olarak 
bir varidat temin ediyor. Şark vilâvetlerimiz 
bastan başa adeta orta çağdan ve belki de ilk 
çağdan kalma şekillerdedir. Halkımız her yer
de artık konfora kavuşmak ıstırarını hissediyor. 
Uzak vilâyetlerde gayet ağır şartlarla dahi gü
zel ve büyük binalar yapılmağa başlanmıştır. 
Eğer inşaat malzemesi Erzuruma ve Diyarbakıra 
kadar şimendiferlerle demir, çimento ve saire 
hemen hemen Devlet demiryolları masrafı ile 
tekabül edecek şekilde oraya giderse göreceğiz 
ki, 5 - 10 sene sonra şark vilâyetlerimiz büyük 
servet membaı, sıhhat yuvası, güzel ve modern 
âbideler olarak yükselecektir. Bu hal Devlet de-
miryollarmm varidatına zarar verecek mi? Ben 
zannediyorum ki: bu gün için bu sebebden dolayı 
ufak bir eksiklik olsa dahi bilâhare alacağımız 
bina vergisi dolayısile telâfi edileceği gibi sıh
hat, sağlık ve saire dolayısile de memleket bir 
kaç misli kazanmış olacaktır. Bundan dolayı 
Devlet demir ve denizyollarının bu inşaatı, yani 
memleketi yapma cihetini üzerine alarak mem
leketin kalkınması ve yükselmesini daha çabuk 
ve kolay ve daha ucuza temin etmesini çok kıy
metli vekilimiz Ali Çetinkayamızdan istemek 
hakkımızdır. 

3 ncü bir dilekten daha bahsedeceğim: Arka
daşlar, bizim memleketimiz çok eskiden beri 
kolay ve ucuz hayvan yetiştirir. Çok temenni 
ederim ki, tuttuğumuz yolda daha çabuk netice

ye vararak sayım vergisini kaldırdığımız gün 
bu gün 50 milyon baş hayvana bedel belki 150 
milyon baş hayvan meydana gelecek ve o vakit 
en fakir köylü dahi 5 - 10 koyun sahibi olacak 
ve sefalete karşı iyi bir silâhla mücehhez bulu
nacaktır. Memlekette hayvan arttıkça memle
ketimizin dört tarafında bulunan komşularımı-
mızm et ihtiyacını pek mükemmel şekilde ve mü
temadiyen döviz doğurarak temin edeceğiz ve 
civar memleketlere bu kıymetli mahsulü vere
ceğiz. Suriyeye, Yunanistana. Mısıra ve belki 
de İtalya ve Almanyaya göndereceğimiz hay
vanlarımızın eti büyük bir tehalükle karşılana
caktır. 

Şimdi bu cihette kıymetli Münakalât vekili
mizden istediğimiz bir mühim şey var: Son 
zamanlarda gazetelerde bir kaç defa okuduk. 
Gerek Denizbank ve gerek Devlet demiryolları 
işletmesi frigorifik vagon ve vapurlar düşün
müştür. Bilhassa et, balık ve sebze nakliyatı 
için bu faydalı bir şeydir. Fakat bana öyle ge
liyor ki, bu mesele yalnız bu da bulunsun diye 
değil, memleketin ana ihtiyaçlarından döviz 
işini, hayvan işini temin etmek için geniş plân, 
çok kuvvetli proje ile yapılmak lâzım gelir ka
naatindeyim. Arkadaşlar, ötedenberi şark vilâ
yetlerimizden gelen hayvanlar yürüyerek, Sam
suna, Trabzona, Sinoba iniyor ve oradan vapurla
ra bindiriliyor. Bazı tesadüflerle acı manzaralara 
şahid oldum. Hayvanlar çok azab verici şekilde 
vinçlerle kaldırılıyor, ambarların en derin yerle
rine indiriliyor. Nihayet bizzat gördüm, hayvan 
taşıyan bir gemide ambarlarda kiyamet kopuyor 
gibi idi. Orada çobanlar ölüm korkusu ile 
karşılaşmışlardı. Çünkü asfeksi başlamıştı. 
Güç belâ çobanları yukarı aldılar sonra 40 - 50 
hayvanı denize attılar, 200 kadarını da kestiler. 
Hayvanları getiren tüccar saçını başını yolacak 
bir hale gelmişti. Vapurdaki servetin aşağı yu
karı üçte biri mahvolmuştu. Bu kaybolan ser
vet bir tüccarın serveti değil, doğrudan doğ
ruya memleketin servetidir. 

Londrada bulunduğum zaman tesadüfen gör
müştüm: Avusturalyadan gelen eti İngilizler 
daha çok beğenirler. Bir gün evvel kesilen ete 
nazaran üç ay evvel kesilib firigofirik vapur
larla Londraya gelen Avusturalya etini daha 
makbul buluyorlar. Londrada, Firigofirik va
purlarla nakledilen ve buzhanelerde saklanan 
daima milyonlarca hayvan kesilmiş bir halde ha
zır bulunmaktadır. Şu halde böyle ortada kay
bolan bu millî serveti korumak, memleketin 
havvan ihracatının gayet mükemmel ve rasyo
nel bir hale getirilmesini temin etmek lâzımdır. 
Büyük bir serveti memlekete akıtmak için bol 
mikdarda firigofirik vapurlar ve vagonlar te
darik etmek lâzımdır. Artık bundan sonra hay
vanı yarı öldüren adeta engizisyon mezalimile 
yapılan nakliyata nihayet vermek lâzımdır. Ka
naatimce bu da zannederim nazarı itibare alına-
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cak bir dilektir. Bunu da kıymetli Münakalât 
vekilimizden rica ediyorum. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Sa
yın arkadaşlar, zamanımız pek kısadır. (Sen 
de kısa söyle sesleri). Binaenaleyh arkadaşla
rımızın kısa nutuk söylemesi icab eder. Ben
deniz de ancak beş dakika söyliyeceğim. Te
mennilerim var. Sabık Nafia vekili Ali Çetin-
kaya bu gün yeni bir vekâletin başına getirili
yor. Biz onun icraatını gördük. Bütün mem
leket bu icraatı şükranla yadediyor. Bizde yü
rümeyen bir deniz işleri vardır. Bunu iyi yü
rütmek için Denizbankı tesis ettik. Fakat ma
atteessüf içine amatörleri koyduk. Bunlarm 
ilk icraatı olarak Almanyaya bir heyet gitti. 
Yeni yapılan vapurları almak için. Alman fab
rikaları nasılsa bunların amatör olduğunu gör
dü ve onları kafese koydu. (Gülüşmeler). Al
dıkları vapurlar buraya geldi, bir çok noksan
lar meydana çıktı. Teessür, masraf, şikâyet ve
saire oldu. Şimdi bendenizin temennim, muh
terem Vekil bu vapurları lütfen bir daha mu
ayene ettirsin. Bendenizin asıl endişem, tah
telbahirler hususundadır. Geçen gün gazetede 
okuduk. Amerikada bir denizaltı gemisi de
nize saplanmış, maazallah onları böyle nok-
sanlı olarak bize yutturmuşlarsa ne olacak? 
Çok rica ederim muhterem Vekilden, hiç ol
mazsa bunları muayene ettirsin. (Müdafaaya 
aiddir sesleri). Biliyorum. Sonra, bir temen
nim de var, Mersin, Antalya, îzmir limanları
na giden vapurlar bir derebey tarzile gidiyor
lar. Yani bunlar ahaliye, tüccara suhulet 
göstermek için gitmiyorlardı. Tüccar malını li
mana indiriyor, vapur geliyor. Kaptan, yeri
miz yok diyor, kaçıp gidiyor veyahud malın 
bir kısmını alıyor, diğer kısmı kalıyor. Eğer 
bu mal portakal gibi bir malsa 15 - 20 gün 
sonra gelecek vapuru beklerken çürüyüp gi
diyor. Onun için Vekilimizden çok temenni 
ederim, bunlar hakkında tedkikat yapıp bu 
işlere bir çare bulsunlar. Yani halkın ve tüc
carların deniz işlerinden azamî istifadelerini 
temin etsinler. 

Bir de, Zonguldaktan kömür nakliyatı pek 
müşküldür. Kâfi vapurlarımız bulunmadığı için 
bir takım monopolcular türedi. Bunlara tüc
car mı diyeyim, armatör mü diyeyim. Nakli
yat navlonunu ton başına bir buçuk liradan üç 
liraya çıkararak müşkülleştiriyorlar, istersen 
getirt, istersen getirtme, diyorlar. 

Sonra, vapurlar Zonguldakta kömür ala
bilmek için 20 gün bekliyorlar. Çünkü işçi yok
tur. Bilhassa kış mevsiminde bir de fırtma 
çıkıyor ve bir kaç vapur batıyor. Hem nakli
yat işini, hem de Zonguldaktaki karışıklığı dü
zeltmelerini rica ediyorum. Söylyeceklerim bun
lardır. 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) 
— Dün bu sualimi Nafia vekâletinden sor

muştum, Münakale vekâletine aiddir, dediler. 
Onun için bu gün tekrar soruyorum. Haydar
paşa ile Sirkeci arasında daha çok malzeme ve 
daha çok eşyanın, daha seri olarak nakline 
imkân var mıdır? 

Sonra, Mudanya, Bandırma, Gelibolu, Siliv
ri, Tekirdağ iskeleleri büyük vapurların yanaş
masına müsaid midir? Müsaid değilse - bun
ları askerî mülâhaza ile arzediyorum - müsaid 
bir hale getirilecek midir? 

MÜNAKALÂT V. ALÎ ÇETİNKAYA (Af
yon Karahisar) — îşe henüz vazıyed etmiş bir 
vaziyetteyim. Yakında tedkik edeceğim, bu
nunla beraber arkadaşların sorgularına cevab 
vermeğe çalışacağım 

Ruşeni arkadaşımız, nakliyatta sürat ve 
ehemmiyet meselesine temas ettiler. Ayrıca 
otomatik telefon muhaberesinin ihdasını taleb 
ettiler. înşaat malzemesinin ucuz ücretle nak
linden bahis buyurdular. Münakalâtta sürat 
ve ucuzluğun takib edilmekte olduğunu evvel
ce arzetmiştim. Yolcu nakliyatında yolcunun 
sıhhat ve istirahatini temin edecek tertibatın 
alınması tabiî ve zaruridir. Sürat mefhumuna 
gelince; bunun istimal olunan vasıtanın mahi
yetine göre değişeceği tabiidir. 

Demiryol, deniz ve hava nakliyatında şart
lar ayrıdır ve tabiatile de ücretler bu şartlarla 
mütenasib bir şekilde değişir. 

Ehveniyet meselesine gelince : Bu tabiatile 
gerek müşterinin imkânları ve gerekse işletme
nin icablarile hem ahenk bir surette tatbik olun
maktadır. Fakat esas ahenk bu muhtelif vasıta
lar arasmda makul ve muntazam bir irtibatın te
min edilmiş olmasıdır. 

Demiryolları bütçesinin müzakeresi esnasın
da arzettiğimi zannediyorum. Tatbik ettiğimiz 
ücretlerin halk ihtiyacına uygun olmakla bera
ber müessesenin esas bünyesini ihlâl etmeyecek 
bir tarzda olması mutlak bir zarurettir. Bunun
la beraber tarife siyasetinde iktisadî ve içtimaî 
ihtiyaçların daima nazarı dikkat önünde tutula
cağını tekrar eylerim. Umum yolcu tenzilâtın
dan başka talebe, aile ve amele gruplarına ver
diğimiz istisnaî müsaadeler bu vaziyetin en ba
riz delidir. 

Tatbik ettiğimiz usullerde memleketin yaptı
ğı büyük hamleleri ve ihtiyaçları daima göz 
önünde bulundurmaktayız (Bravo sesleri). 

Hayvan nakliyatına gelince : Bu mevzulara 
azamî tenzilli ve müsaadeli ücretler tatbik edil
mektedir. Denizde ve karada meselâ bir koyu
nun beş yüz kilometre bir mesafeden nakli hay
van basma 50 - 60 kuruş gibi çok ucuz bir ücrete 
tâbidir. Bu sayede nakliyat mütemadi bir inki
şaf kaydetmektedir. Evvelki vaziyete göre nak
liyat bir kaç misli artmıştır. Arkadaşımız Berç 
Türker Denizbanktan bahsettiler. Denizbank 
hakkındaki mütalealan bu hususa müteallik pro
je huzurunuza geldiği zaman arzedeceğim. 
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Deniz nakliyatına denizcilere yardım için ica 

beden tedbirleri tekdik edeceğiz ve bunların 
müessir olmaları çarelerini arayacağız. Alman-
yadan alman vapurlara gelince : Bunlarm tami
rine ıslâhma aid mevzuları evvelce arkadaşım 
İktısad vekili Hüsnü Çakır heyetinize izah bu
yurmuşlardı. Mütteahhid şirketle görüşülmüş ve 
görülen noksanların ikmali taahhüd ettirilmiş
tir. îrşadatmız üzerine bu mevzulara azamî dik
kat göstermemiz tabiidir. 

GENERAL KİÂZIM SEVÜKTEKÎN (Di
yarbakır) — Feribot meselesine temas etmişti
niz lütfediniz. 

ALÎ ÇETÎN KAYA (Devamla) — isabet bu
yurdular, bu meseleyi halletmek zamanı çoktan 
gelmiştir. Avrupa hatlarımızla Anadolu şebeke
miz arasında devamlı bir irtibat temin etmek lü
zumu mutlaktır. 

Filhakika ingiliz kredisinden bîr mikdar tah
sisat tefrik edildi. 

Feribot işi iki kısımdır. Birisi harice sipariş 
edilecek vapurlar diğeri de sahillerde yapılacak 
yanaşma yataklarıdır: 

Bu son kısmı için krediden istifade mümkün 
olmadığından tahsisatı kendi vasıtalarımızla te
min etmek lâzımdır. 

Bu hususta bir kanun lâyihası ihzar edilmişti. 
Vapur krediden almacak ve dahilî sarfiyat için 
Devlet demiryolları elektrik idaresinden bir 
para istikraz ederek işi intaç edecekti. 

Vekâletlerin tefriki dolayısile vaziyet değiş
miş olduğundan buna yeni bir şekil aramak 
icabedecektir. 

Bu hususta diğer bir düşüncemiz de şudur: 
Sirkeci ile Haydarpaşa* arasmda geçen yol
cular şahısları ve eşyaları için oldukça 
yüksek ücret vermektedir. Bunları makûl 
bir tarifeye tâbi tutarak nakliyat feribot 
ile temin edildiği takdirde hem halk isti
fade etmiş olacak ve hem de bu iş için yeni bir 
varidat membaı temin edilmiş bulunacaktır. 
(Alkışlar). 

İZZET ARIKAN (Eskişehir) — Çok müte
şekkirim. Emniyet l sürat ve «en iye t i temin bu
yuracağınızı, gerek teşkilât JPtznu vesilesile ve 
gerek şimdi, tebşir buyurd^luz. Bundan sonra 
da halkm menfaatine taallûk eden noktayı da 
tebşir buyurdunuz. Buna da arzı şükran eylerim. 

Bir istirhamım var o da buğday tarifesinin 
tenzilidir. Çünkü Diyarbakrrdan ve Srvastan 
buğdaym kilosu iki kuruşa geliyor. Buna ta
hammül edilemez. 

ikincisi; kurak mmtakalarda Anadolu şir
keti halka buğday tevzi ederdi ve para almazdı. 
Buğday tevziinin kurak zamanlarda ve kurak 
mmtakalar için temini. Sonra da alâtı ziraiye-

nin istasyonlarda satılmasmm teminidir. Bunu da 
vaktile Anadolu şirketi yapardı. Bunlarm temi
nini istirham ediyorum. 

MÜNAKALAT V. ALI ÇETINKAYA (Af
yon K.) — Buğday nakliyat meselesini geçen se
ne ve bu sene bir iki arkadaşımız bize encümende 
sordular. Bu mevzuu tedkik ettik. Hakikaten 
buğday kıymetinin azlığma göre tarifenin daha 
ucuz olması icab eder. 

Bunu tahkik ettirmek emelinde iken Divrik-
ten madem nakliyatı işinin millî bir mevzu ola
rak tahakkuk etmesi üzerine bu maddeler lehine 
maliyetimizin çok dununda bir tarife tatbik et
mek zarureti hâsıl oldu. 

Bununla beraber geçen sene hububat nakli
yatı için bilvasıta geniş müsaadeler temin edil
miştir. Hangarlar bir çok istasyonlarda İslah 
edilmiş örtü, vagon kapakları, tahmil ve tahliye 
ve rıhtım ücretleri yarı yarıya tenzil edilmiştir. 

Demek isterim ki ihtiyaç karşısında hareket
siz durulmamıştır. Köylüye faidesi aşikâr bu
lunan bir çok yardımlar yapılmıştır. 

İZZET ARÜKAN (Eskişehir) — Lütfen bir 
az daha.... 

ALt ÇETÎNKAYA (Devamla) — Bu lüzumu 
hissediyoruz. Fakat malî mücbir vaziyetler der

hal azamî tenzilâtı vermeğe imkân bırakmamak
tadır. 

Şunu da arzetmek isterim. Devlet demiryol
ları 16 milyon liralık malzemeyi kendi bütçe
sinden yardım görmeyerek temin etmek mecbu
riyetinde bulunmaktadır. 

Bu da millî camia için müessesenin bir yar
dımı demektir. Bundan başka mümasil bir çok 
İslah işlerini Demiryolları kendi vasrtasile te
min etmektedir. 

Demiryolları varidatı bu inkişaf seyrini ta-
kib ederse köylüye hububat nakliyatında yar
dım etmeyi şahsî vicdanî bir borç telâkki etmek
teyim. (Insaallah muvaffak olursunuz sesleri). 

İZZET ARÜKAN (Eskişehir) — Halka buğ
day tevzii meselesinde sıkıntısı olan yerlere de
miryollarının eskiden yaptığı gibi buğday ver
mesini rica edeceğim. 

ALI ÇETÎNKAYA (Devamla) — Bu mev
zuu tedkik edeceğim. Lüzum ve imkân bulu
nursa icabı teemmül olunabilir. 

Gl. KİÂZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — 
iskeleler hakkında bir şey buyurmadmız. 

ALÎ ÇETINKAYA (Devamla) — Malûmu-
aliniz bunlar askerî ehemmiyeti haiz mevzular
dır. Bu cihet Erkânıharbiye ile görüşülmüştür. 
Devlet tahsisatına mütevakkıftır. Maamafih me
sele üzerinde ehemmiyetle durmaktayız. 

FUAD GÖGBUDAK (Konya) — Vekâletini
zin buğday naklindeki mesaisine çok teşekkür 
ederim. Ancak nohud epice yüksek bir tarifeye 
tâbidir. Memleketim olan Konya Ereğlisinde es
kiden çok nohud ekiliyordu. Şimdi tarifenin 
yüksekliği yüzünden hiç nohud ekilmiyor. 

Mersin yolunu tahkik ettiler. Acaba deniz
den îstanbula sevk edebilemezmiyiz diye, o da 
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olmadı. Tarifenin yüksekliği yüzünden şimdi bu 
madde ekilmiyor. 

ALI ÇETÎNKAYA (Devamla) — Bu mahsul 
hakikaten buyurduğunuz nisbette ise nazarı dik
kate alırız. Başka cevab isteyen arkadaş varsa 
cevab vereyim. (Kâfi seseleri alkışlar). 

BAŞKAN — Başkasöz isteyen yoktur, fasıl
lara geçilmesini kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
P. 

795 

796 

797 

798 

799 

800 

801 

802 

803 

804 

805 

806 

807 

808 

809 

810 

811 

812 

813 

Lira 
Vekil tahsisatı 4 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Maaş 445 304 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müstahdemleri ücreti 79 520 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyet müstademleri ücreti 152 640 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 42 416 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2233 numaralı kanun mucibin
ce askerlik dersi muallimlerine 
verilecek ücret 900 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet binasmm tefrişi ve 
demirbaşı ve masarifi umumi-
yesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otomobili masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâ-
leme masrafları ile ücretli 
muhabere ve mükâleme bedeli 6 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

30 000 

13 000 

7 750 

9 500 

13 000 

10 000 

5 000 

39 200 

10 000 

15 000 

10 000 

p. 

814 

815 

816 

817 

818 

819 

820 

821 

822 

823 

824 

825 

826 

827 

828 

Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3335 numaralı kanun mucibin
ce yapılacak tedavi, yol ve sa
ire masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Resim alât ve edevatı fenniye 
levazımı ve fotoğraf makine 
ve malzemesi, mubayaa ve ta
mir masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Meslekî mecmualar, kitab, ha
ritalar telif ve tercüme ücret 
ve mükâfatlan, tabı, neşir be
deli ve masrafları, filim ve fi
lim makine mubayaası, ihzar, 
kira bedelleri, istihbarat ve 
propaganda masraflarile bu 
maksadlara müteferri yardım
lar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Hizmet otomobili mubayaa, ta
mir ve işletme masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi mütehassıs, tercüman 
ve kâtibleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlere gönderi
lecek memurlar harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Yüksek deniz ticaret mektebi 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Liman ve sahil hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir.-
Liman idaresinin deniz nakil 
vasıtaları masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Devlet Reisine aid deniz vası
talarının bilûmum işletme mu
bayaa, inşaat ve müteferrik 
masrafları için Denizyolları 
idaresine verilecek mablâğ 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geceleri vazife gören liman 
memurlarına verilecek ücret 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tamir ve inşaat masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçlan 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
12 000 

2 000 

5 000 

20 000 

3 500 

39 050 

10 000 

118 000 

108 055 

33 000 

216 000 

4 000 

3 000 

5 000 

3 500 

3 — Ticaret vekaleti vazife ve teşkilâtı hak
kında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası (1/129) [1] 

[1] 61 sayılı basmayazı zaptın sonundaâır, 
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BAŞKAN — Ticaret vekâleti bütçesine baş

lamazdan evvel Ticaret vekâleti teşkilâtına aid 
kanunu müzakere edeceğiz. 

Lâyihanın müstacelen müzakeresini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Müstacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında muta-
lea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmeyenler... Maddelere geçilmiştir. 

Ticaret vekâleti teşkilât ve vazifelerine dair 
kanun 

MADDE 1 — îç ve dış ticaret işlerile bun
lara müteferri işleri tanzim, idare ve murakabe 
ile mükellef olmak üzere Ticaret vekâleti mer
kez teşkilâtı Ticaret vekilinin emri altmda bir 
müsteşarla aşağıda yazılı dairelerden terekküb 
eder : 

1) Hususî kalem müdürlüğü; 
2) Teftiş heyeti; 
3) Hukuk müşavirliği; 
4) îç ticaret umum müdürlüğü; 
5) Dış ticaret dairesi reisliği; 
6) Teşkilâtlandırma umum müdürlüğü; 
7) Standarizasyon müdürlüğü; 
8) Turiz mmüdürlüğü; 
9) Konjonktür ve neşriyat müdürlüğü; 

10) Zat işleri ve levazım müdürlüğü; 
11) Seferberlik müdürlüğü; 
12) Evrak müdürlüğü. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi 

kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Müsteşar; vekilin emrinde ve 

onun yardımcısı olub vekilin kendisine ayıraca
ğı işleri vekil namma ve vekilin vereceği direk
tifler dairesinde idare eder. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hususî kalem müdürlüğü; Ve
kilin resmî ve hususî muhaberelerini, şifre ve 
protokol işlerini idare etmek, istediği işleri alâ
kalı dairelerle temas ederek hazırlamak, mat
buat ile münasebetleri tanzim, günlük neşriyatı 
tedkik ve bunları taallûk ettiği dairelere tevdi 
eylemek ve bu işlerin neticelerini vekile bildir
mek vazifesile mükelleftir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Teftiş heyeti : 
1) Ticaret vekâletine bağlı veya murakabesi 

bu vekâlete aid daire, teşekkül, müessese ve ce
miyetleri; 

2) Yerli ve ecnebi bilûmum anonim, koman
dit, limited ve kooperatif şirketlerile imtiyazlı 
şirketleri; 

Ticaret vekili namma teftiş ve murakabe va-

vazife ve salâhiyetini haizdir. 
Müfettişlerin intihab şartları, mesai tarzlari-

le bu vazife ve salâhiyetlerini ne suretle ifajsrp 
istimal edecekleri ve teftiş ve murakabeye tâbi 
olanların bu husustaki mecburiyet ve mükellefi
yetleri nizamname ile tayin olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Hukuk müşavirliği : 
Vekâlet makamından veya merkez teşkilâtı

na bağlı dairelerden tevdi olunan kanun, nizam
name, talimatname ve mukavelename projeleri-
le sair işler üzerine hukukî mütalea beyan et
mek ve vekâlete taallûk eden idarî davaları ve
kâlet namına takib eylemekle mükelleftir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — îç ticaret umum müdürlüğü: 
Yerli ve ecnebi şirketlerle sigortacılık, ban

ka ve kredi, ticaret ve sanayi odaları, ticaret ve 
zahire borsaları, ölçüler ve ayar işlerine dair 
olan mevzuatın Ticaret vekâletine tahmil ettiği 
vazifeleri ifa ve alelûmum iç ticaretin tanzim 
ve inkişafını temine matuf tedbirleri ihzar ve 
tatbik iie mükelleftir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Dış ticaret dairesi reisliği: 
Dış ticaret münasebetlerinin tanzimine ve 

ticaret mukavele ve anlaşmaları akdine aid esas
ları tesbit ve bu mukavele ve anlaşmaların tat
bikini ve dış ticaret münasebetlerinin inkişafını 
temine yarayacak tedbirleri ihzar ve tatbik ey
lemek ve umumiyetle sergi ve fuarları teşvik, 
himaye ve bunlara iştirak işlerile meşgul ve ec
nebi memleketlerdeki Türk ticaret odaları faali-
yetlerile alâkadar olmak bu dairenin vazifele
ridir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edimiştir. 

MADDE 8 — Teşkilâtlandırma umum mü
dürlüğü: 

Tarım kredi ve satış kooperatifleri ve birlik
leri ile tüccar birlikleri ve toprak mahsulleri 
ofisi ve alelûmum kooperatif şirketlerinin kuru
luş, işleyiş ve kontrolüne aid muamele ve hiz
metleri ifa etmekle mükelleftir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Standardizasyon müdürlüğü: 
ihracat mallarının standardlaştırüması, ihra

catın bu bakımdan murakabesi işlerile iştigal 
ve bunlara müteallik mevzuatı tatbik eder. 
Mevzuatın sair vekâlet veya makamlara bırak
tığı hususat hariç olmak üzere, iç ticarete mev-
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zu olan mahsulât ve mamulâtm standardlandı-
rüması de bu müdürlüğün vazifeleri meyanm-
dadrr. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Turizm müdürlüğü: 
Turizmi teşvik etmek ve inkişafı için gere

ken tedbirleri almak ve bu maksadla vücud 
bulmuş ve bulacak hususî teşebbüslerin himaye
lerine müteallik işleri görmekle mükelleftir. 

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

MADDE 11 — Konjonktür ve neşriyat mü
dürlüğü: 

İktisadî hayatm tezahürlerini takibe yaraya
cak anketler tertib ve endeksler tanzim eyle
mek ve memleket iktisadiyatının devamlı tahlil
lerini ve resmî konjonktür etüdlerini ve buna 
müteferri işleri ve neşriyatı yapmak bu müdür
lüğün vazifelerini teşkil eder. 

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

MADDE 12 — Zat işleri ve levazım müdür
lüğü: 

a) Tayini vekâlete aid memur ve müstahdem
lerin tayin, terfi, nakil, tecziye, tekaüd muame
lelerini ifa etmek, merkez memurlarının maaş, 
ücret ve harcırahlarını tahakkuk ettirmek, te
kaüd ve yetim maaşlarmm tahsis muamelelerini 
ve mümasili zat işlerini yapmak; 

b) Kırtasiye, levazım, mefruşat, demirbaş 
ve isticar işlerini idare etmek, vekâlet ayniyat 
hesablarmı tutmak, merkeze aid masrafları ta
hakkuk ettirmek ve mümasili levazım ve ayni
yat işlerini görmek vazifeleri ile mükelleftir. 

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

MADDE 13 — Seferberlik müdürlüğü: 
Vekâletin ve vekâlete bağlı teşekküllerle 

memurlarmm seferberlik, tescil, pasif hava ko
runma ve beden terbiyesi işlerini görür. 

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

MADDE 14 — Evrak müdürlüğü: 
Gerek doğrudan doğruya vekâlet makamma 

ve gerek merkez teşkilâtına taallûk etmek üzere 
gelen ve giden bütün evrakm kayid ve sevk 
muamelelerini ve buna müteallik işleri ifa eder. 

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

Vilâyetler teşkilâtı 
MADDE 15 — Vekâletin vilâyetler teşkilâtı 

mmtaka ticaret müdürlüklerinden ibarettir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir, 

MADDE 16 — Mmtaka ticaret müdürlükleri: 
îç ve dış ticaret işlerile ölçüler ve ayar, teş

kilâtlandırma, standardizasyon ve ihracatı kon
trol işlerine müteallik mevzuat ve mukarreratı 
tatbik ve bu işlere aid almması lâzımgelen ted
birler hakkındaki mütalealarmı vekâlete bildir
mekle mükelleftirler. 

Mmtaka ticaret müdürleri vekâletçe memur 
edilecekleri yerlerde, ayni zamanda, umumî mü
fettişliklerin müşavirliğini de ifa ederler. 

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

Müteferrik hükümler 
MADDE 17 — Ticaret vekâleti merkez ve vi

lâyetler kadrosu bu kanuna bağlı cedvelde gös
terilmiştir. 

Ticaret vekâleti, merkez ve vilâyetler ve dış 
teşkilâtında maaş veya ücretle istihdam edil
mekte olan her hangi bir memur veya müs
tahdemi, ifası vekâlete aid bir iş içiıi ora
da vekâlet teşkilâtı ve münhal vazife bulu-
nub bulunmamasile mukayyed olmaksızın kad
roda gösterilen tahsisatı ile merkez veya taş
rada kullanabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi cedvelle beraber ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Ticaret vekâletine mensub 
memurlardan Devlet memurları maaşatmm tev-
hid ve teadülüne dair olan kanunda gösterilen 
derecelerden beşinci dereceye kadar (beşinci 
derece dahil) olanlar ile müfettişler müşterek 
kararname ile, bunlar haricinde kalan bilûmum 
maaşlı veya ücretli memurlar vekâletin tasvibi-
le tayin olunur. 

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

MADDE 19 — Kanunu mahsusları veya esas 
mukaveleleri mucibince şirketlerden komiser 
ücreti olarak alman mebaliğ eskisi gibi tahsil 
olunur. 

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

MADDE 20 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasile Toprak mahsulleri ofisi ve bunlarm 
kurdukları müesseseler üzerinde İktisad vekâle
tinin gerek 3460 sayılı kanun ve gerekse bu mü
esseselerin hususî kanunları hükümlerine göre 
haiz olduğu vazife ve salâhiyetler Ticaret vekâ
letince ifa ve istimal olunacağı gibi bu kanunun 
neşri tarihinde meri sair mevzuatın işbu kanun
da yazılı bulunan vazife ve hizmetlerle alâka
dar bulunan hükümleri d*e Ticaret vekâletince 
yürütülür. 

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

MADDE 21 — İhtisas mevkii oldukları bu 
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kanuna bağlı cedvelde işaret olunan memuri
yetlerde istihdam olunacaklara 1452 sayılı ka
nundaki evsaf ve şeraite tâbi olmaksızın mük-
teseb hak teşkil etmemek üzere kadrolardaki 
muayyen maaşlar verilebilir. 

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

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanuna bağlı 
cedvele göre memuriyeti derecesi yükselen 
memurların yeni derecelerine muhassas maaşı 
alabilmeleri halen almakta oldukları maaş de
recelerinde 1452 sayılı kanun hükümleri daire
sinde müddetlerini ikmal etmiş bulunmalarile 
mümkün olur. 

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

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun 
meriyetinden önce İktısad vekâleti teşkilâtında 
mevcud ve maaş emsal hasılmm tamamen veya 
fazlasmm ücret olarak verileceği yolundaki 
salâhiyetlere müsteniden tayin edilmiş olanlar
dan halen Ticaret vekâleti teşkilâtında istihdam 
olunacaklara verilmekte olan ücretlerin unvan 
tebdiline bakılmaksızın ayni vazifede bulunduk
ları müddetçe şahıslarına münhasır olmak üzere 
verilmesine devam olunabilir. 

Bu gibilere verilecek ücret farkı Ticaret ve
kâleti bütçesinin maaş ve ücret fasılları tasarrufa-
tmdan temin olunur. 

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

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) — 
Demin Münakale vekâleti teşkilât kanunu mü-
nasebetile arzettiğimiz vaziyet aynen bu vekâ
let için de mevcuddur. Bu maksadla yani as
kerde bulunan memurlar için bir muvakkat 
madde teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Encümenin teklif ettiği madde
yi okutuyorum : 

MUVAKKAT MADDE 3 — îktısad vekâleti 
memurlarından iken Ticaret vekâletine alınacak
lardan kısa hizmetli olarak askerde bulunanların 
maaşları tayin tarihlerinden itibaren vazifeye 
mübaşeret kaydi aranmaksızın usulü dariesinde 
verilir. 

BAŞKAN —• Muvakkat maddeyi reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — Bu kanun 31 mayıs 1939 ta
rihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 23 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Ticaret vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

B - Ticaret vekâleti bütçesi 
BAŞKAN — Ticaret vekâleti bütçesinin mü

zakeresine başlıyoruz, heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı? 

NURİ GOKTEPE (Aydm) — Saym arkadaş
larım, Garbî Anadolunun en kıymetli mahsulle
rinden biri olan incir mahsulünün izmir komis
yoncularının elile satışında müstahsillerin ma
ruz kaldığı haksız muamelenin refi hakkında 
Vekil beyin nazarı dikkatini celbetmek isterim. 
Izmirde satılan toprak mahsullerinin en ucuzu 
yulaf ve arpadır. Bu gibi en ucuz fiatle satılan 
mahsullerden % 2 ve 3 arasında komusyon ve 
% 1 simsariye alınır. % 2 komusyonu, mağaza
nın daimî müşterisi, çok mahsul gönderen ve-
yahud da hatırlı olanlardan daha ortalardan 
% 2,5. Bir defa yahud arasıra mağazaya mahsul 
gönderenlerle ufak çiftçilerden % 3 alır ikincisi 
% 5 alınmaktadır. lEn ucuzundan % 2 - 3 alındı
ğı halde bu gün kilosu 8 - 18 kuruşa kadar sa
tılan incirden diğer mahsulât gibi değil bilhassa 
parası peşin olduğu halde % 5 alınmaktadır. Bu 
para satış fiatmm heyeti mecmuasından, yani 
faturanın yukarısına yazılmış olan incir mik-
darı ve tuttuğu paranın heyeti mecmuasından 
almır. Bunun içerisinde navlun, nakliye, komus
yon, simsariye," kantariye, tayyare ve saireinn 
ihtiva ettiği paranın heyeti mecmuasından % 5, 
hatta arkadaşlar kendi almakta olduğu komus
yon ve simsariyenin üzerinden dahi % 5 hesab 
ederek almaktadırlar. Bundan başka şimdi ar-
zettiğim gibi Alsancak istasyonuna gelen bütün 
mahsul ve mallar arabalarla komusyoncunun de
posuna gider. Bu adamlar bütün masrafını al
dıktan sonra matbu faturanın üstünden masarifi 
saire namile % 1,5 nisbetinde ikinci bir para al
maktadırlar. Evvelce aldığı beşin üçü fazladır. 
1,5 ta böylece fazla alır, 4,5; yarım da masraf
lardan tekrar alır beş. 

Üçüncü bir nokta; bir komusyoncunun mağa
zasına gelen 200 - 300 çuval mahsulün heyeti 
umumiyesi birden ihracat tüccarına satılır, ih
racat tüccarı muhtelif kıymetteki malları kont
rol ve vize eder. Heyeti umumiyesi üzerinde bir 
pazarlık yapar. Komusyoncu ile mutabık kalır ve 
parasmı verir. Bu 200-300 çuval 15 kişinindir. İs
tedikleri fiatı mal sahiblerinin hesablarma yazar
lar. Buna goluva satış diyorlar. Bu da yarımdan 
fazla % 1 dir. Yani îzmirdeki komusyoncular 
eskiden beri müstahsillerden bu suretlerle % 6 
fazla para almaktadırlar. 200 liralık incir satan 
bir çiftçi 200 lirada % 6 dan 12 lira para verir. 
Bu 12 lirayı çoluk çocuğunun üstüne sarfetme-
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sine ve komusyoncularm kesesine fazla olarak 
girmemesine Vekil beyin bilhassa alâkadar olma
sını rica ederim. Bunu söylerken şunu da söy
lemeden huzurunuzdan çekilmiyeceğim. Bende
niz bir buçuk sene evvel Başvekil© müracaat et
tim. iddialarımı huzurunuzda arzettiğim gibi 
şifahen kendilerine arzettim. Tensipleri üzerine 
tekrar tahrirî olarak ta yaptım ve faturaları 
bağladım. Kendileri yanında bulunan Hrtısad 
vekiline bu sizin vazif enizdir, okuyunuz dedi. 
Mevzuat müsaid değilse bir teklifle Meclisten 
salâhiyet alarak komusyoncularm müstahsiller
den aldıkları bu paraları makûl bir nisbete indi
relim. Diye emir verdikleri halde bu güne kadar 
her nasılsa yapmadı veya yapamadı. Halbuki 
bu gün yeni vekilimiz bunu yapar ve yapacak
tır, kanaatindeyim. (Bravo sesleri). 

Bir noktayı daha işaret etmek isterim: Iz-
mirde bir çok idhalât tüccarlarile görüştüm. 
Bir elden kahve idhalâtmm memlekete fayda 
yerine zarar getirdiğini söylediler. Bunun hak
kında teftişte bulunan vekâlet müfettişlerinin 
yalnız ticaret odasının mütaleasile iktifa etmi-
yerek idhalât tüccarlarının da mütalealarmı alır
larsa daha muvafık olur ve mahsul mevsimi olan 
ağustos iptidasına kadar vekil bey bu haksızlığı 
kaldınrsa 450 000 nüfustan ibaret olan incir 
müstahsilleri namma bu gün buradan minnet ve 
şükranlarımı arzederim (Bravo sesleri, alkışlar). 

HALİL MENTEŞE (İzmir) — Arkadaşlar, 
geçen sene bütçe müzakeresinde ehemmiyetli bir 
mesele üzerinde Hükümetin nazarı dikkatini cel-
betmiştim. Ö da şu idi: muhtelif memleketlere 
aid olmak üzere merkez bankasında 28 000 000 
liralık bir blokaj senelerdenberi devam etmekte 
idi. Bu blokajın tazyiki altında bizim eskiden 
geniş pazarlarımız olan İngiltere, Holanda. Fran
sa, isviçre gibi memleketlerle mübadelemizin 
zorlaştığını ve bu gün belki azalmış olduğunu 
söyleyebilirim. Bundan dolayı bu vaziyetin 
tasfiyesi için bir çare düşünülerek : ileride ken
di hususî şeraitine göre muamele yapmak zaru
retinde bulunan, meselâ Almanya ile kredi de
vam etmekle beraber serbest döviz memleketleri 
olan eski ve büyük müşterilerimizle, meselâ 
Amerika ile yapılan mukavelede olduğu gibi 
bazı ihtiyatî tedbirler alarak serbest dövizle mü
badelenin açılması hususunun ehemmiyetini ar-
zetmek istemiştim. Fransa ve Belçika gibi ba
zı memleketlerdeki para düşüşünün bu blokajı bi
raz tahfif ettiği söylenmekle beraber son yap
tığım tedkikata göre bu, devam etmektedir. Si
yasetimizin veçhesi değişmiş olduğuna nazaran 
bu lüzumun artık zaruret halini aldığmı arzet-
mek isterim. Tasfiye işinin kolay bir iş olma
dığını kabul ederim, ama halli lâzrmgelen ve 
bu gün artık yeni şeraite göre zaruret kesbe-
den bu iş üzerinde Hükümetçe durulmuş mudur 
ve halledilmesi için tedkikat yapılmış midir, 
velhasıl bu hususta bir hareket var mıdır, yok 

mudur? Bunu Ticaret vekili arkadaşımızdan 
soruyorum. Oevab verirlerse çok faideli olacak
tır. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar, 
ticaret hayatımızda harbi umumiden sonra bütün 
dünyada vukua gelen hâdiseler bizde de tesirle
rini gösterdi. Gerek Akdeniz ve gerek Karade
niz limanlarını göz önüne getirirseniz, gerek 
kliring ve gerek döviz tahdidatı dolayısile bu 
limanların idhalât ve ihracat işleri eskisine nis-
betle çok bariz bir fark göstermektedir. Bu tah
didat bir çok işleri muayyen ellere doğru götür
dü. Yeni teşekkül eden vekâletimiz bunun üze
rinde, şimdiye kadar hadis olmuş bazı vaziyetler 
vardır ki kendi tüccarlarımızın tamamile aley
hinde olmuştur, tedkikat yapmış mıdır? Bir ta
nesini şimdi arkadaşımız söyledi. Kahve işi. Bu 
kahve işi de gayri tabiî doğumlardan birisidir. 
Tamamen memleket tüccarmm aleyhinde doğ
muş bir hâdisedir. Bunun üzerine eğer bu, bir 
kanun ile doğmuşsa, bir kanuna istinaden doğ
muşsa - ben hatırlayamadım - tashihi için vekili
mizin hemen teşebbüs almasmı, tadil ettirmesini 
dileyeceğim arkadaşlar. 

Sonra arkadaşlar, hepiniz intihab dairelerin
de görürsünüzdür. Ticaret işlerile uğraşan arka
daşlar; demin de arzettiğim, sebeblerden, kli
ring ve döviz tahdidatı dolayısile, tabiî bunlar 
dünya buhranının doğurduğu icablardır, işsiz
liğe maruz kalmışlardır. Bazı sahalarda, mem
lekette ticaret sahasmda işi tevzi etmek esası 
üzerinde yeni vekilimizin çalışacağına kaniiz. 
Bu sahada da bizi tatmin edecek tedbirler alın
masını kendilerinden isteyeceğiz. Meselâ bu ted
birlerden biri arkadaşlar, Devlet elindeki fab
rikalar mamulâtmı bazı müesseselere hasren sat
tırmak esasma gidilmiştir. Bazı vekaletlerce, 
Bunlarm dahi önüne geçilmesi için yeni vekâle
tin tedbir alması, icab ederse Meclisi Âliden 
kanunî tedbir alması lâzımdır. Bunlar çok ehem
miyetli hâdiselerdir. Bunları dahi vekilimizden 
rica edeceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz geçen 
gün başka bir hâdise ile de mevzubahs olmuştu, 
bu yüzden teşkilâtımız üzerine dahi söz gelmek
tedir. 

Devet ferdlerin yapamryacağı büyük men
sucat işini eline aldı, fabrikalar kurdu. Mamu-
lâtmm satışmı da bir tüccara ihale etti. Bunu 
kendisi yapamıyor mi ki ihale etti? Herkes git
sin o tüccardan alsm diyor. Arkadaşlar hayat 
bahalılığmdan bahsediliyor, tabiî mutavassıt ne 
kadar çoğalırsa bu malların fiatı da artar. Onun 
için saym Ticaret vekilinden rica ediyorum, hem 
tüccarlara iş açmak ve hem de malların fiatma 
müessir olan bu mutavassıtları ortadan kaldıra
rak, tüccarların doğrudan doğruya fabrikadan 
mal almalarını temin için İktısad vekâletile şim
diden müzakereye girişsinler. 

Sonra arkadaşlar; kendi sermayemizle istih
sal ettiğimiz kömürü, geçen bir münasebetle de 
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arzetmiştim, niçin bir müesseseden bütün Tür
kiye tüccarları almak mecburiyetinde kalsınlar. 
Bunu yalnız bir müessese sattığı için her yere 
kömür vaktinde ve zamanında yetiştirmek ih
timalini de göz önünde tutmak lâzımdır. Nasıl 
ki Ankarada, merkezde biz buna şahid olmakta
yız, bu satışm ne kadar acı ve feci manzaraları 
olduğunu her sene kış mevsiminde görmekte
yiz. Bu feci manzaranın da şimdiden Ticaret 
vekilimizin teşebbüsü ile, îktısad vekâleti tara
fından bertaraf edilmesini çok ısrarla istiyo
ruz. Biz bundan sonra kömür yerine Ankara 
istasyonundan toprak mı alacağız? Alırsak o 
vakit çok acı olacak. Bu vaziyete dair bir şey 
söylemezsek bu hal böyle devam edib gidecek. 

Arkadaşlar kömürü biz istihsal ediyoruz, biz 
satıyoruz ama şu müessesenin bu müessesenin 
üzerine ihale edildiği için her tarafa vaktinde 
yetişmiyor, yok diye her gün red cevabları alı
yoruz. 

Bu daha yazdan temin olunmalıdır. Kömürü 
kendiniz aldığınız zaman bu feci manzaraya şa
hid oluyorsunuz. Bunları göz önünde tutarak 
yeni teessüs eden Ticaret vekâletimizden, mem
leket ticaret hayatında bu işlere karşı uyanık 
olarak ve işi benimsemiş, olarak kendisinden 
istiyoruz. 

HULTTSİ ORUÇOĞLU (Sinob) — Bizim ge
çen sene hayat pahalılığı ile mücadele prensip
lerimiz vardı. Hatta bunun için bir de mütehas
sıs gelmiş ve bürolar teessüs etmiş bulunuyor
du. Bunların mesai ve faaliyetleri nerelere var
dı, şimdiye kadar hiç bir semeresini görmedik, 
bizi tenvir edebilirler mi? 

TİCARET VEKÎLÎ OEZMÎ ERÇÎN (Antal
ya) — Muhterem arkadaşlar, bazı arkadaşların 
temas ettikleri ticarî mevzular hakkında izahat 
vermek ve bilvesile yeniden teşekkül etmiş bu
lunan Ticaret vekâletine mevdu işlerin duru
munu ve bunlara müteallik mülâhazalarımızı ar-
zetmek için huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 
Ticarî vaziyetlerin başlıca meselelerine 4 a i r 

maruzatta bulunurken bu faaliyetlerin muhar
rik kuvvetini, enerji membaını teşkil eden ban
kacılık müessesesinden ve kredi işlerinden söze 
başlamak isterim. 

Hepimizin, muhtelif vesilelerle zikredilmiş 
olan rakamlarla, şahsî intihalarımızla; malû
munuz olduğu üzere memleketimizde bankacılık, 
tahsisen millî bankacılık, hâdisatın muhtelif im
tihanlarından da muvaffakiyetle geçerek ticarî 
hayatımızla mütevaziyen inkişaf etmektedir. 
1927 senesindenberi bankaların mevduat ve ik-
razat muamelelerinde görülen terakki bu ciheti 
açıkça ifadeye kâfidir. 

1927 senesinde umumî mevduat yekûnu 88 
milyon lira iken 1938 senesinde 310 milyon lira
yı tecavüz etmiştir. 

Tasarruf mevduatının diğer mevduattan tef
rik edildiği 1934 senesinde 67 milyon olan ta

sarruf mevduatı 1937 de 96 milyon liraya, 1938 
senesinde 108 milyon liraya vasıl olmuştur. 

İkraz muameleleri ise, 1927 senesinde 92 mil
yon lira iken 938 senesinde 250 milyon lirayı 
geçmiş bulunmaktadır. 

Bankalar son senenin blânçolarmı umumiyet
le kârlı olarak kapatmışlardır. 

Bankalarımız, başta Cumhuriyet Merkez 
bankası olduğu halde, yerli ve ecnebi herkesin 
itimadına mazhar birer medenî teşekkül halinde 
deruhde ettikleri vazifeleri dikkat ve gayretle 
ifa etmektedirler. Bilhassa şu noktayı memnu
niyetle kaydetmek isterim : Artık memleketi
mizde millî bir bankacılık müessesesinden ve 
mevcudiyetinden bahsedebiliriz. Millî sermaye 
gibi millî zekâ ve iş kabiliyetimiz bu sahayı 
da işgal ve burada da muvaffak olmuştur. 

Bankalar kanununun tatbikatı iyi neticeler 
vermektedir. Bu kanundan elde edilen neticeler
den, hiç değilse, şu üç noktayı tebarüz ettirmek 
muvafık olur : 

1) Bankaların ihtiyat akçaları takviye edil
miştir. Bankaların her sene, ticaret kanununa 
göre, ayırdıkları ihtiyat akçelerine, 1927 sene
sindenberi bankalar kanununun emrettiği ileri
de vukuu muhtemel zararlar karşılığı olarak kâ
rın % 5 i nisbetinde yeni ihtiyatlar inzimam et
mektedir. 

2) Mevduat karşılığı olarak bankalar, ak
tiflerinden bir para ayırarak bunu kanunen mu
ayyen olan senedat ve tahvilât halinde muhafaza 
etmektedirler. Bu karşılıklar, 1938 senesi so
nunda pasifte görülen bilûmum mevduatın 

% 9 u yani 25 - 26 milyon lira raddesine vâsıl 
olmuştur. 

3) Bankalar kanununun, mevduatın kabulü
nü emniyet şartlarına bağlaması mevduatın kul
lanılması demek olan banka muamelelerinde bazı 
tahdidler koyması, murakabeye müteallik hü
kümleri ve müeyyideleri, bir kelime ile temin 
eylediği disiplin bankalara olan itimadı kuvvet
lendirmiştir. 

Masraf ve riski fazla olan küçük kredi sa
hası, büyük bankaların rağbet etmedikleri bir iş
tir. Bir çok memleketlerde küçük kredi ihti
yacının teminine Devlet yardım eder. Bizde de 
öyle olmuştur. Halk bankasının ve halk sandık
larının teşkiline Hazine geniş ölçüde müzahe
rette bulunmuştur. 1 200 000 lira sermayeli 
halk bankası Hazinenin ve halk bankasının yar-
drmile teşekkül eden 250 şer bin lira sermayeli 
Ankara ve istanbul halk sandıkları, geçen sene 
sonlarına doğru faaliyete geçirilmiştir. 

1 Gerek halk bankası ve gerek sandıkları ano
nim şirket halinde kurulmuşlardır. Halk banka
sı şube açamaz, halkla münasebette bulunamaz. 
Ancak halk sandıklarına kredi açabilir. Şimdiye 
kadar halk sandıklarına da kredi açmamıştır. 
Çünkü sandıklar sermayelerini dahi kullanmağa 
fırsat bulamamışlardır. 
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Biz de halk sandıklarına kısmen küçük kredi, 

kısmen de istihlâk kredisi muameleleri yaptırıl
mak istenmiştir. Sandıklar her iki kredi mua
melesini de, istenildiği gibi, temin edememekte
dirler. Büyük bankalarda cari usul ve mera
sim dairesinde bu sandıkların yürütülemeyeceği 
anlaşılmıştır. Küçük kredi için meslek ve sa
nat teşekküllerinin müzaheretine ihtiyaç vardır. 
Bizde henüz bu teşekküller vücud bulmamış
tır. Küçük sanatlar projesi tekemmül 
eder ve meriyet mevkiine geçerse orada 
mevzubahs mecburî birliklerden istifade olu
nabilir. Sandıkların istihlâk kredisi ile iştigali 
ise tefecilikle mücadelenin iktisadî silâhı olarak 
ele alınmıştır. Sandıklar bu günkü mevzuat ve 
faaliyetleri ile bu vazifeyi de henüz yapacak bir 
halde bulunmuyorlar. Hazinenin ceman 1 200 000 
lirasmm bağlı olduğu bu müesseseleri faydalı 
bir halde çalıştırabilmek için lâznngelen tertibatı 
biran evvel almak istiyoruz. 

Ziraî kredi, üzerinde durduğumuz en önemli 
işlerden birisidir. Ziraî kredinin, ziraî istihsale 
leri güden taleblere hasredilmesi ve yeni Ziraat 
bankası kanununun gösterdiği yola biran evvel 
ve tam bir şekilde girebilmesi için devamlı bir 
surette sarfi mesai etmekteyiz. Yakin zaman
lara kadar yıllık kredilere münhasır gibi kalan 
ziraî kredi faaliyeti, beş senelik veya daha uzun 
vadeli, donatma, verimlendirme ve arazi edindir
me kredileri sahalarına da teşmil edilmeğe baş
lanmıştır. 

Ziraî mahsullerin sürüm ve satışmı kolaylaş
tırmak: ve artırmak maksadı ile açılan krediler 
de bankanm plasmanları arasında ehemmiyetli 
bir yer< tumaktadrr. 

Ziraî kredilerin açılmasmdaki formaliteleri 
azaltmak; krediyi genişletmek ve mümkün ol
duğu kadar ucuzlatmak emelimizdir. Bunun 
tahakkuku için birtaraftan malî imkânları ban
kanın kendi bünyesi içinde araştırırken, diğer 
taraftan açılan kredinin sureti sarf mm krediyi 
verenler tarafından kontrol edilebilmesinin temi
ni ve bilhassa, kooperatiflerin bu maksada ya
rar bir hale getirilmeleri tedkikatmıızm esasmı 
teşkil etmektedir. 

Arkadaşlar, ödünç para verme kanununu ta
dil eden bir kanunla, geçen sene mayıs aymdan-
beri umumî faiz nisbetleri açık krediler
de azamî 12, sair kredilerde azami 8,5 
olarak tesbit edilmişti. Kanun bankala
ra, bangerlere ve sair ikrazcılara şamildir. 
Banka ve bangerlerin haricinde kalan ikrazat-
çılarm bu faiz tahditlerine ne dereceye kadar ri
ayet ettikleri hakkında katği olarak söz söyle
yecek vaziyette bulunmuyorum. 

Bu kanunun iktisadî bakımdan ehemmiyetli 
olan amelî neticesi, banka muamelelerinde faiz
lerin indirilmiş olmasındadır. Kanun hazırla
nırken mevduat üzerindeki tesiri ve kredi hac

minde bir daralma ihtimali gibiendişeler duyul? 
muştu. Bu endişeler tahakkuk etmemiş ve kredi 
hacminde daralmağa dair bir vaziyet tesbit: edil
memiştir. 

Şirketlerin murakabesi mevzuunda kanunî 
vazifemiz şirketlerin teessüslerine, faaliyetlerine 
ve tasfiyelerine müteallik muamelelerin, Ticaret 
kanununun âmir hükümleri dairesinde cereyanı* 
m temine çalışmaktır. Bu murakabe bütün şir
ketlere şamil değildir. Kollektif, Komandit ve 
âdi şirketler mütekaddim mezuniyet usulüne 
tâbi olmadıklarından sahamız dışmda kalmak
tadır. Yapılan murakabe, Anonim, Limited, Ko
operatif şirketleri üzerindedir. 

Mevzuu bankacılık ve sigortacılık olan; şir
ketler hariç olmak üzere alelûmum şirketler 
üzerinde ki murakabe, iktisadî prensiplerden 
mülhem bir mahiyet arzeylemektedir. Vekâletin 
hizmeti efradm, üçüncü şahısların menfaatinin 
korunmasını istihdaf eylemektedir. 

Ticaret kanununun verdiği imkânlar geniş; 
de değîldir. Ek murakabeyi şirketlerin teşekkülü 
sırasında yapmaktayız. Bu yolda, teşekkül icra 
vaki müracaatlerde, esas mukavelenamenin ka
nuna uygun olub olmadığı tedkik olunmakta ve 
muvafık ise tasdik edilmektedir. Şirketlerin faa
liyetleri ve tasfiyeleri üzerindeki murakabe ise 
esaslı surette daralmakta ve müeyyedelerini aa-
iflatmaktadrr. Böyle bir murakabe kâfi görüle»-
mez. 

Şu ciheti arzetmek isterim ki; halkçrve der* 
letçi bir telâkki içinde inkişaf bulan millî dev, 
let ve ekonomi sistemleri karşısında ticaret hu
kukumuzun bu sistemlerle telif edilmesi ihtiyacı 
bütün vuzuhu ile meydana çıkmıştır. Ya hazır
lanmakta olan yeni ticaret kanunu lâyihasında 
veya, belki daha doğrusu, ayn bir kanun lâyihası. 
ile bu ihtiyacın karşılanmasına çalışacağız. 

Sierorta s^navii; memleketin umumî i k t i s a t 
yatmda mühim bir mevki işgal etmekte ve millî 
servet ve tasarrufun, teşekkül, muhafaza, idare 
ve istimali hususunda esaslı bir rol ovnama*£av 
dır. Memleketimizde sigorta emniyetinin takvi
yesi ve millî sigortacılığımızın inkişafı için- icab 
eden tedbirler alınmaktadır. Bu cümleden ola
rak mevcud teftiş ve murakabe kanununa ek 
olarak yeni Vr sigorta kanunu, 1938 mavısmdan 
itibaren merivete konmuştur. Bu mevzu ürerinde 
vekâletin faaliyeti iki noktada hulâsa edilebil'r. 
Birisi sigortacılık ve tahsisen millî sigortacTİıŞm 
inkişaf çarelerini aramak, diğeri sigortaların 
emniyetini temin edecek surette sigorta faaliyet
lerini murakabe altmda bulundurmaktadır. Si
gorta mevzuatma göre bunlardan başka, sigorta? 
tarifeleri: yapmak, riyazi ihtfyadlarm tefrikisu-
retile memleketimizin ihtiyacına en uygun bir 
kaç formül tesbit etmek, teminat gösterilmiş 
gayri menkuller üzerindeki sukutları zamanmda 
önlemek, şirketler muamelâtını evrak üzerinde 
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değil mahallen tedkik ve teftiş etmek dahi Ti
caret vekâletine mevdu işlerdendir. Vekâletin 
bu hususlarda geniş bir murakabe hakkı olmakla 
beraber, sigorta işlerinin hakikî mânasile şim
diye kadar murakabe edilemediği görülmüştür. 
Sigorta işlerini ancak sigorta hesablarmdan an-
lryan mütehassıs memurlarla kontrol ettirmek 
mümkün olduğundan yeni teşkiât kanunumuza 
bu işer için aktüerlerin ilâvesini ihmal etmedik. 

Istidraden arzedeyim, yaptığımız alelacele 
bir tedkik neticesinde yangın sigortaları tarife
sinde vasatı % 15 derecesinde bir tenzilde bu
lunmağa imkân olduğunu görerek, bu ciheti der
hal icra ve ilân eyledik (Bravo sesleri). 

Memleketimizde muhtelif iktisadî sahalarda 
görülen kuvvetli inkişaftan sigortacılık da isti
fade etmiş ve bunun neticesi olarak yangın, nak
liyat ve hayat sigortalarında iş hacmi mahsus 
derecede artmıştır. 

Halen memleketimizde hayat branşında temin 
edilen sermaye yekûnu 20 milyon lirayı ve ayrı

lan riyazî ihtiyatlar mikdarı da 7 milyon lirayı 
geçmiş bulunmaktadır. Yangm sigortalarında 
1937 senesinde prim tahsisatı 2 400 000 liraya, 
nakliyatta ise ayni sene 850 000 liraya, hayat ta 
659 000 liraya vasıl olmuştur. 

Halkımızın sigortaya olan istinası esbabmm 
temini, sigorta işlerinin idaresinde yapılacak 
ıslahat ile, bu rakamların yakm bir istikbalde, 
ehemmiyetli bir surette artmaması için hiç bir 
sebeb yoktur. 

Sigortacılık yakm zamanlara kadar ecnebi
lere has bir sanat telâkki edilirdi. Memnuniyet
le ifade edebilirim ki, Türk sermayesi, Türk 
emeği ve Türk zekâsı sigortacılık sahasına da 
girmiş bulunmaktadır. Sigortacılık ihtisasını 
elde etmiş Türk gençlerinin adedi gittikçe çoğal
maktadır. 

Kooperatif hareketleri toplu bir halde ziraî 
sahada görülmüş, iyi kötü ancak bu sahada tu-
tulabilmiştir. Evvelâ memleket sandıkları, mü
teakiben menafi sandıklan namı altmda takri
ben üç rubu asır evvel başlamış ve fakat başa-
rılamamış olan kooperatif hareketlerini bir tara
fa bırakacak olursak bize, bu nevi kooperatifle
rin esaslı surette ele almması, 1929 tarihli ziraî 
kredi kooperatiflerine aid kanunla başlar. Bu 
kanun 1935 senesinde tanm kredi kooperatifleri 
kanunu ile müteselsil kefalet ve gayri mahdud 
mesuliyet esasma girilmek suretile tadil edil
miştir. Hali faaliyette bulunan tarım kredi ko
operatiflerinin adedi 1938 senesi sonunda 586 
dır. Bu kooperatifler 3847 köye yayılmış ve bu
radaki çiftçilerden de 114 bini ortak kaydedil
miştir. 

Satış kooperatifi mmtakalarmda yeniden ko
operatif teşkiline ve yeni kurulan kooperatifler
le eski kooperatiflere ortak kaydine devam 
edilmektedir. 

Satış kooperatiflerinin faaliyet mmtakalan 

haricindeki diğer kooperatiflere de ortakla tak
viyelerine lüzum görülen hallerde ortak kaydma 
devam edilmektedir. Ziraî kooperatiflerin tah
sil edilmiş adi sermayeleri (2 749 000) liraya, 
ihtiyat sermayeleri de (1 455 000) liraya baliğ 
olmuştur. Ziraat bankasmca kredi kooperatifle
rine 15 milyon lira tahsis olunmuştur. Bu su
retle kooperatifler ortaklarına ceman 20 milyon 
liraya yakm ikrazatta bulunmaktadır. 

Ziraî kredi kooperatifleri kredi kooperatifle
rinin mevzuat ve tatbikatında esaslı bir reviz
yona ihtiyaç vardır ve buna aid hazırlıklara baş
lamış bulunuyoruz. Gayri mahdud mesuliyetin 
küçük zürraa yardım etmek üzere köy koopera
tiflerine hasrile kasaba ve şehirlerdeki koopera
tifler için mahdud mesuliyet esasma temayül 
edilmesi ve tahsisen kooperatif yayılmasının 
tazyikkâr şekilde değil, iktisadî menafi te
mini suretile tahakkuk ettirilmesi lüzumuna ka
ni bulunmakta ve kredinin hakikî mânasile ve 
daha az külfetle müstahsilin ayağı dibine götü
rülmesini istihdaf eylemekteyiz. 

Ziraî satış kooperatifleri teşkilâtı ise 1937 
de başlamaktadır. Ziraî kredi kooperatiflerinin 
tekasüf ettiği mıntakalarda bu kooperatiflerin 
faaliyetini tamamlayıcı mahiyette bir veya bir 
kaç satış kooperatifi kurmakda ve her satış ko
operatifi, mmtakasmdaki kredi müesseseleri ile 
takviye olunmaktadır. Satış kooperatifleri mah
dud mesuliyet esasma dayanır. 

Umumiyetle sahil mmtakalarmda olmak üze
re ceman 34 satış kooperatifimiz vardır. Bun
ların vücude getirdikleri dört aded satış koope
ratifi birliği faaliyettedir. Ortakların bu koope
ratife koyduğu sermaye 2 milyon liraya, Ziraat 
bankasının açtığı kredi de 4 milyon liraya yak
laşmaktadır. Satış kooperatifleri muamelâtının 
çok yakmaan ve devamlı surette takibi lüzu
muna binaendir ki teşkilât kanununda koopera
tifler üzerinde kontrol uzuvlarını, mümkün ol
duğu kadar, takviyeye itina ettik. Mevcud sa
tış koopetatifleri ile birliklerinin muamelâtını 
tanzim etmedikçe yenilerini açmağa taraftar de
ğiliz. 

Bu münasebetle doğu ve cenub vilâyetleri 
mmtakası canlı hayvanlar birliğine dair bir kaç 
kelime ilâve edeyim. Bu birlik yekdiğerile mü
nasebeti olmıyan ve hiç bir zaman aynı vazi
yete getirilmiyecek olan Cenub ve Şark vilâyet
leri hayvan ihracatını idare vazifesini üzerine 
almıştır. Bu geniş sahada alâkadarların irtibat 
tesis etmeleri bile mümkün bulunamamaktadır. 
Birliği, Şark ve Cenub vilâyetleri için mahalli 
birer teşekkül haine getirerek, bunları, merke
zin sıkı kontrolü altmda ve birliğe dahil tüccar 
eline vermek, masrafları azaltmak, maksadına 
uygun ve muhitlerine daha faydalı olabilmele
rini temin etmek arzusundayız. (Inşaallah ses
leri). 
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Ticaret odaları klâsik lüzum ve faydaların

dan maada Ticaret vekâletinin memleketin için
deki irtibatını temine yaramaları itibarile ayrı
ca ehemmiyeti haizdirler. Büyük bir kaç tica
ret odası hariç olmak üzere odalar, kendileri
ne terettüp eden vazifeleri ifa edecek halde bu
lunmuyorlar. Ticaret vekâletinin odalar üzerin
de murakabesi bütçelerinin tasdiki ve başkâtib-
lerinin tayininden ibaret kalmıştır. 115 kadar 
ticaret odası vardır. Bunlarm içinde senelik büt
çeleri 500 liradan bir kaç bin liraya kadar 
olanlar çoktur. Odaları ıslah için müteaddid kon
greler toplanmıştır. Kısmî ıslahat olarak za
man zaman küçüklerin ilgasma ve büyüklerin 
takviyesine gidilmiştir. 

Ticaret, zahire ve hayvan borsalarına gelin
ce ; bunlar 302 tarihli yani yarım asrı müteca
viz kıdemi olan bir nizamnameye göre idare edil
mektedirler. Oda ve borsa mevzuatının ıslahı 
ve yenileştirilmesi ehemmiyetle meşgul olacağı
mız mevzuların başmda gelmektedir. 

Ticarette tağşişin meni ve ihracatın muraka
be ve korunması hakkındaki kanun meriyete gir
dikten sonra fmdık, yumurta, çekirdeksiz üzüm 
ve palamut gibi mevada aid nizamnameler ha
zırlanmış ve tatbik mevkiine konmuştur. Ha
len yün, yapağı ve tiftik hakkındaki nizamna
melerle meşgulüz. Murakabe işleri, evvelce ti
caret odalarına bırakılmıştı. Halen Hükümetin 
ihracat kontrolörleri marifetile bu iş ifa edil
mektedir. Standardizasyon işlerimizden aklı ba
şmda ve durendiş tüccarlarımız memnundur. 
Ecnebi müşterilerimiz de bundan memnundur
lar. Ara sıra şikâyetler oluyorsa da bunlar için 
de tedbirler alıyoruz. Bu kontrol sayesindedir 
ki, alıcı ile satıcı arasındaki ihtilâflar, arbitiraj-
lar, kontrol edilen mallarda asgarî dereceye in
miştir. Yüz kızartacak tağşiş vakaları hemen 
hemen kalmamıştır. İhracatın kontrolundan 
müsbet neticeler alınacağına eminiz. Bu mesai
nin daha kuvvetle ve intizamla idamesine gide
ceğiz. 

Pazarlıksız satış mecburiyetine dair bir ka
nunumuz vardır. Bu kanun geçen sene teşrini
evvelden itibaren Ankara, istanbul, İzmirde 
mahdud mallar için tatbik mevkiine konulmuş
tur. Fiatta aleniyet temini ve bu maksadla sa
tışa arzedilen mallara etiket konulması gibi, 
pazarlığın ilgası ve maktu fiatla satış mecburi
yeti ve bu mallar üzerine kalitesine göre etiket 
vazı bu kanunun eemrettiği hususlardandır. Ka
nun pazarlığın ilgası ile maktu fiatla satış ya
pılması hükmü şikâyet mevzuu olmaktadır. Her 
şeyden evvel şu ciheti söylemek isterim ki, pa
zarlık gibi kökleşmiş bir itiyadı kolay kolay sök

mek kabil olmuyor. Ancak devam, ihtimam ve ısrar 
ile buna da muvaffakiyet mümkündür. Kanu
nun tatbiki belediyelere bırakılmıştır, kanunun 
emri bu yoldadır. Fakat belediyeler bu işi ba-
şaramryorlar. Ahiren vekâletin kontrol teşkilâtı 

ile belediyelerin bu hizmete ayırdıkları memur
lar takviye edildi. 

Pazarlık itiyadını söküp atamaz ve bu itiya
dın mağlûbu olduğumuza kanaat getirecek olur
sak, bu takdirde etiketli pazarlık usulünü ya-
şatmakdansa kanunun bu hükmünü değiştirmek 
bittabi tercih edilecektir. (Bravo sesleri). 

iç ticaret işlerimizin başlıca meselelerine te
mas ettim. Şimdi günün büyük meselelerinden 
biri olan dış ticaret işlerimize ve dış ticaretimi
zin idaresinde takib ettiğimiz usule geçiyorum. 
Bu suretle bir arkadaşın suali de cevablandırıl-
mış olacaktır. 

Tediye muvazenemizin aktifinde başka unsur
ların şayanı ehemmiyet bir mikdar ve mevki 
almaması dolayısile cihazlanmaklığımız için lü
zumlu görülen malzeme ve vesaitin dışarıdan geti
rilmesi ve gayri ticarî borçlarımızın ödenebilmesi 
için dış ticaretimizin lehimize geniş bir fark 
göstermesi zaruridir. Dış ticaretin bu ehemmi
yetine binaendir ki son yıllarm malûm olan ik
tisadî buhranı muvacehesinde onun yalnız korun
ması değil hatta genişlemesi için, icabı veçhile 
tanzimi için, geniş ve müteselsil tedbirler alın
mıştır. 

Idhalât ve ihracat rakamları ve bunlarm 
kısaca tahlilleri, alman tedbirlerin müsbet neti
celerini bize göstermektedir. 

1934 de idhalât 86 milyon lira iken, 1938 se
nesinde 149 milyona 1934 senesinde ihracatımız 
92 milyon lira iken 1938 senesinde 144 milyon 
liraya yükselmiştir. 

1933 senesinden itibaren ihracatımız munta
zaman lehimize fark gösterdiği halde 1938 sene
sinde dış ticaret bilançomuz aleyhimize cüzî bir 
fark irae etmektedir. Bunun sebebini iki nok
tada toplamak mümkündür zannederim. Biri 
istihsalâtmıızm gittikçe ve mütezayid hacimlerde 
satılışı, memleketin iştira ve binnetice istihlâk 
kabiliyetini arttırmakta ve bu vaziyet tabiatile 
idhalâtm çoğalmasma müncer olmaktadır. Diğeri 
imar ve sanayileşme programı ve umumî mübade
le hacmindeki tezayüdün icabettirdiği fazla nakli
ye vesaitinin idhal edilmesi keyfiyetidir. Bazı 
emtia gruplarındaki tezahür bu noktai nazarı 
teyid eder. mahiyettedir. Filhakika 1937 sene
sinde maden ve mamulâtmdan 22 milyon liralık 
idhalât yapılmış olmasma mukabil 1938 senesin
deki idhalât 33 milyona baliğ olmuştur. Nakli
yat vasıtalarından 1937 senesinde 17 milyon li
ralık idhalâta mukabil 1938 de 26 milyon lira
lık idhalât olmuştur. Bu vaziyet gösteriyor ki, 
memleketin tecehhüzü için fazla mikdarda idhal 
edilmiş olan bu lüzumlu vesait ve malzeme, sone 
zarfmda ticaret blânçosunun 4 küsur milyon li
ra kadar azalmasını intaç etmiştir. 

Dış ticaret mevzuuna girmiş iken bu günkü 
idhalât ve tediye rejimimize ve tatbik ettiğimiz 
usule dair bir kaç kelime söyliyeyim. Aramızda 
ticaret ve kliring anlaşmaları mevcud olmayan 
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ite fakat kendilerile devamlı surette aktif bu
lunduğumuz memleketlerden her nevi idhalât 
serbesttir. Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, 
İblistin bu mey andadır. Bu memleketlerle mü-
üekabilen serbest döviz tediyesi suretile müba-
öelâtta bulunmaktayız. Aramızda mevcud an
laşmalarda ihracatımız lehine asgari % 20 marj 
veren .memleketlerden vaki olan idhalât serbest
tik. mütekabil tediye anlaşma hükümlerine 
göre kliring ve takas yolile cereyan 
etmektedir. Aramızda mevcud anlaşmalarda 
lehimize marj vermeyen veya % 20 den 
eksik marj veren memleketlerden vaki idhalât 
anlaşmalarına ilişik listelerde yazılı mallarla 
mukayyeddir, yani kontenjana tâbidir. Müteka
bil tediyat, anlaşma hükümlerine göre kliring ve
ya takas yolu ile cereyan eder. Nihayet biraz 
evvel saydığım memleket haricinde kalan mem
leketlerden vaki olan idhalât, mahdud mallarla 
mukayyed ve tediyat ancak takas yolu ile ka
bildir. 

îdhal ve tediye rejimimizin bu vaziyeti gös
terir ki dış ticaretimizde mübadelâta hâkim olan 
kliring ve onun yanı başında ilerleyen takas sis
temi olmakla beraber, serbest dövizle tediye de 
şayanı ihmal bulunmamaktadır. 

Kliring, Yüksek Heyetinizce malûmdur ki, 
dünya piyasalarının daralması üzerine karşılıklı 
anlaşmalar ve tediye imkânları elde etmek mak-
sadile bizde de inkişaf etmiş ve kendisinden bek
lenen hizmeti görmüştür. Klirink üzerinde İs
rar etmemekle beraber bu gün dahi serbest dö
vizle tediye imkânları olmayan bazı memleket
lerle bu sistemi idameye mecbur bulunuyoruz. 
Servet dövizli memleketlerle yaptığımız kliring 
anlaşmalarının yavaş yavaş mevkiini hususî ta
kasa terketmekte olduğunu tebarüz ettirmek is
terim. Bu memleketlerle aramızda kliring an
laşmaları şeklen devam etmekle beraber bazı 
emtiamızın dünya fiatlarma nazaran yüksek 
olması dolayısile ticaretinizde hususî takas mev
zuuna geniş yer verilmektedir. Aramızda anlaş
ma mevcu^ olmayan serbest rejime tâbi memle
ketlerden memleketimize idhaline zaruret görü
len maddeler için de, yukarıda söylediğim gi
bi, mecburî takas usulü cereyan eder. Takasın 
tehiri diğerle ifadesi, ihracatımıza bilvasıta prim 
vermektir. 

Arkadaşlar, normal ticarete gitmenin gaye 
olduğufiu söylemeğe bilmem hacet var mı? An
cak buna derhal geçmek bizim elimizde ve yaK 
nız bizim kararımızla tahakkuk edecek bir hâ
dise olmadığı da malûmdur. Millî menfaatlerin 
istilzam ettiği şekle daima bağlı kalmakla bera
ber, dünya konjoktürüne biz de sistemimizi in
tibak ettirmek zaruretindeyiz. Tuttuğumuz yol
da esasen budur. Yüksek direktif ve irşadlarmı-
za istinaden şimdiye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da icrasını mümkün göreceğimiz kararla
rı süratle ve zamanında alacağımızdan emin ola

bilirsiniz. 
Turizm işlerinden bahsedilmiştir. Memleke

timiz verimli bir turizm hareketinin teessüsü 
için lüzumlu olan ham maddeler itibarile gayet 
zengin olmasına mukabil bu ham maddelerin iş
lenmemiş, adeta sınaî bir monopilâsyona tâbi tu
tulmamış olması bakımından turizmden istifade 
için idarî ve iktisadî sahalarda turistik bir en
düstri kurulmasında ve işletmesinde ve nihayet 
turizme müsaid bir muhit terbiyesi doğması için 
umumî kültür ve meslekî terbiye sahasında sis
temli ve programlı mesaiye ihtiyaç vardır. Bu 
mesai derece derece bütün Devlet teşkilâtım 
umumî ve hususî müesseseleri alâkadar edeceği 
için millî turizm politikası, geniş millî bir teş
riki mesai politikası olmak icab eder. Ticaret 
vekâletinin yapacağı iş bu büyük işin etüdünü 
ve ilk hazırlıklarını yapmak ve kendi sahası da
hilinde bazı hareket ve teşebbüslerde bulunabil
mekten ibaret kalır. Buna da başlanmıştır. Ye
ni teşkilâtımız da turizm işlerini doğrudan doğ
ruya vekâlete bağlı müstakil bir müdüriyet ha
line getirdik ve bazı salâhiyetlerle teçhiz et
tik. İtiraf etmek lâzımdır ki bu günkü ahval 
ve şerait içinde seyyah celbine müsaid olan 
yerler İstanbul, Bursa ve îzmir vilâyetleridir. 
Buralara az çok seyyah celbine imkân bulacağız. 

Gelecek seyyahların memleketimizden mem
nun kalarak dönmeleri matlub olduğuna göre 
imkân buldukça ve umumî hazırlığımız ilerle
dikçe daha geniş programlara ancak o zaman gi
rişmek tabiî olur. 

Afyon işinden bahseden arkadaşım beynelmi
lel mukaveleyi imzalamıyan devletlerin bize re
kabet yaptıklarını ve imzalıyan devletlerin de 
el altından iş gördüklerini söyledi ve istihsalâ-
tımızm satılmasını temin eylemekliğimize işaret 
ettikten sonra dahilde mevcud stokların muba
yaası lâzımdır, dedi. 

Arkadaşlar, afyon işinin hususiyeti, afyonun, 
bağlı bulunduğumuz beynelmilel taahhüdlerle sıkı 
bir surette alâkadar olmasıdır. Bu sebebden dolayı 
afyon hakkında alabileceğimiz tedbirlerin bey
nelmilel mevzuata uygun olması zaruridir. 
Beynelmilel afyon mukavelesine iştirak etmek-
liğimizin lüzumu ve zarureti hakkmda bu kür
süden lâzım olduğu kadar izahatta bulunulmuş
tur. Dünya efkârı umumiyesine karşı büyük 
ve alenî taahhüdlerimiz vardır. Yapılacak iş, 
mukaveleye henüz iştirak etmemiş olan devletle
rin buraya iştiraklerini temin etmeğe çalışmak, 
ve muttali olduğumuz suiistimalleri alâkadar 
merciine ehemmiyetle ve ısrarla bildirmek ola
caktır. Bunun da arkasındayız. Şimdiye kadar 
yaptığım tedkikattan aldığım netice şudur: Af
yon hakkmda bir reviziyona ihtiyaç vardır. Bü
tün istihsalâtın Afyon idaresi elinde bulundu
rulması, stok kalmaması ve afyonun spekülâs
yon mevzuu olmaktan çıkarılması, afyon istih-
salâtmda mikdarm tahdid edilmesi ve evsafın 
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ısİahı lâzımdır. Medenî, sıhhî ve ticarî yolun bu 
olduğu kanaatindeyiz. Bu husustaki tedkikatı-
mız tamamile hitam bulduktan sonra huzurunuza 
bir kanunla arzolunacaktır. 

Stokların mubayaasına gelince: 
Afyon idaresinin elinde mevcud stoklara, ye

ni mahsulün, mubayaası mevzubahs stokların 
ilâvesi halinde hâsıl olacak yekûn, idarenin sene
lik satış vasatisi mikdarma göre ancak 3,5 - 4 
senede eritilebilir. Afyon satışını temin için 
takas mevzuuna alınmıştır. Fakat bu kâfi gelmi
yor. Yeni anlaşmalarımızda bu hususta bazı ka-
yıdlar koymak istiyoruz. 

İdare, afyonu müstahsilden alır. Üç, dört 
senedenberi müteaddid el değiştirir kırık fiat-
larla muayyen ellerde toplanan afyonları ancak, 
bu günün beynelmilel satışlarına göre idareli ve 
stokları süratle elden çıkarmağa fırsat verecek 
bir fiatla mubayaaya imkân vardır. Vaziyetleri 
sıkışık olan stok sahihlerine, Afyon idaresinin 
müzaheretile Ziraat bankasından bir yardım te
mini mukarrerdir. 

Bir arkadaş takas mallarmm Amerikaya sev-
kedildiğini söylemiştir/Normal olarak Amerika
ya satılmakta olan bazı mallarımızın takas mev
zuatı ve usulleri dolayısile, ve takas haklarmdan 
istifade maksadile bidayeten başka memleketle
re sevkedildikten sonra dolambaçlı yollardan 
geçerek yine Amerikaya idhal edildiği ileri sürü
len iddialardandır. 

Bu iddiaları haklı gösterecek bazı hâdiseler 
de olmamış değildir (Bravo sesleri). Bazı mem
leketlerde reddi rüsum usulünün cari olması bu 
vaziyetleri teshil eden âmillerdendir. Arasıra 
tekerrür eden ve nazarı dikkatimizi celbeden bu 
hâdiseler karşısında seyirci kalmıyoruz. Takas 
talimatnamelerile, vazedilen hükümlerle ve daha 
bazı idarî tedbirlerle bu hâdiselerin önüne geç
meğe çalışmaktayız. Bu mevzuu etraflı surette 
ele aldık. Tedkikatımızm neticesinde yeni ted
birlerin alınacağı tabiidir. 

Bir arkadaş Ticaret vekâletinin kadrosuna 
temas etti. Yeni senenin bütçesine bağlanmış 
olan daimî müstahdemin cedvelinin genişliği 
teşkilâtımızı tevsi etmiş olmaktan ileri gelmiyor. 
Malûm olduğu veçhile İktisad vekâleti
nin Türkofis, ihracatı murakabe, ihracatı teşki
lâtlandırma, ölçü, ayarlar gibi teşkilâtlan şim
diye kadar (E) cedveline dahil bulunmakta ve 
her sene kodraları İcra Vekilleri Heyetinin tas
dikine arzedilmekte idi. Şimdi bunlar (D) ced
veline alınmıştır; yani doğrudan doğruya büt
çe dahiline girmiş bulunuyorlar. Maahaza teşki
lât kanunumuzla kısmen tasarrufla ve kısmen 
de bütçeye bir mikdar zam icrası suretile bazı 
ilâveler dahi yapılmamış değildir. Vekâletin 
yeniden kurulması, merkezde müsteşar, hukuk 
müşaviri, hususî kalem, levazım, evrak müdür
lükleri; vilâyetlerde mmtaka ticaret müdürlük
leri ihdası ve bir takım ihracat maddelerimizin 

kontrolünün tevsii bir mikdar zammı istilzam 
etmektedir. Teşkilâtta ehemmiyet verdiğimiz 
cihet mahallî ve merkezî kontrolün takviyesi 
üzerinde temerküz etmektedir. Maliye teftiş he
yeti tipinde bir teftiş heyeti kurulmaktadır. 

Bir arkadaşım bu senenin mahsul vaziyetine 
temas ederek Adana ve sahil buğdaylarının şim
diden satın alınarak elde stok bulundurulmasın
dan, hattâ arpa ve mısırın memleketten çıkarıl
mamasından bahsettiler. Bu senenin mahsul va
ziyeti hakkında Ziraat vekili arkadaşım arzı 
malûmat edeceklerdir. Buğdaym memleketten 
ihracı lisansa tâbidir. Lisansı verirken evvelâ 
kendi ihtiyacımızı nazarı dikkate alacağımız ta
biidir. Arpa ve mısırın da lisans usulüne tâbi 
tutulup tutulmaması lâzım geldiğini, yapmakta 
olduğumuz tedkikat neticesi bize anlatacaktır. 

Mubayaa keyfiyetine gelince: Yüksek Heye
tinizin malûmudur ki Toprak mahsulleri ofisi, 
lüzum görülen yerlerde buğday piyasasını koru
mak, tanzim etmek ve stok bulundurmak vazife-
sile mükellef olup ofise mutlak bir mubayaa va
zifesi verilmemiştir. Ofisin elinde bu gün 
150 000 ton stok buğday vardır. İhtiyaten ve 
hayli müşkül şerait içinde bu stoku muhafaza 
eylemekteyiz. 

Bu münasebetle buğday mubayaa fiatlarımız 
üzerinde durmıyalım. Bu günkü buğday muba
yaa fiatlarımızı sabit bir halden müteharrik bir 
hale getirmek ve her halde bu f iatlara beynelmi
lel buğday piyasası fiatları seviyesine doğru bir 
istikamet vermek mecburiyetindeyiz. Buğdayı 
valörize etmek maksud olduğuna göre mubayaa 
fiatmm dünya piyasasına tam mutabakatı lâ
zımdır demek istemiyorum. Kıymetlendirmek 
payı olacaktır. Topladığımız buğdayların harice 
satışlarında büyük zararlara tahammül etmeğe, 
ve buna devama, maddeten imkân bulunmadığı 
da malûmdur. Aksi takdirde Toprak mahsulleri 
ofisinin malî menabiinin kısa bir zamanda kuru-
masile karşılaşacağız. 

Ecnebi mütehassıslara temas edildi. Halen 
vekâletimizde iki ecnebi mütehassıs vardır. 
Teşkilâtımızda bundan böyle ancak zaruret gö
rülen hizmetler için ecnebi mütehassıslara yer 
vermek niyetindeyiz. Nitekim, konjonktür ve 
sigorta işleri gibi çok teknik mahiyet arzeden 
işlerde daha bir müddet mütehassıs istihdam et
mekte fayda görmekteyiz. 

Hayat pahalılığı mevzuuna temas edilmiştir. 
Bu mevzua dair İsviçreli profesör Lorenz, mart 
1938 tarihinde muvakkat bir rapor vermiştir. 
Profesör bu raporunda asıl raporda mevzubahs 
edeceği meselelerin tadadı ile iktifa etmiş ve 

bunların tedkikine girişmemiştir. Yalnız memleke
tin iç piyasasmm kâfi derecede tedkik edilme
diği noktasında tevakkuf ederek bu vadide 
icab eden hazırlıklar ve müşahedeler ve araştır
malar yapmak üzere bir teşkilât vücude getirij-
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meşini tavsiye etmiş ve bir de şema hazırlamış- I 
tır Müteakiben İngiliz profesörlerinden Benham 
celbedilmiş, bu da ağustos 1938 tarihinde bir ra
por vermiştir. Az çok liberal mülâhazalar altın
da iktisadî hayatımızın seri, fakat geniş bir 
tedkikini ihtiva eden bu raporun, ticaret politi-
kası, döviz kontrolü, sanayiin himaye ve teşvi
ki, iktisadî menabiimizden azamî istifade imkân 
ve çareleri, tasarruf ve sermaye hareketlerinin 
teşviki, sermaye envenstismanları ile, iktisadî ı 
kalkınmanın SIKI alâkası, vergilerimizin iktisa
dî hayat üzerindeki tesirleri, orman ve ziraat 
politikası, münakalât ve tarife işleri, belli başlı 
mevzularını teşkil etmektedir. Bu mevzularm 
tadadı da gösteriyor ki, hayat pahalılığı deni
lince mudil bir mesele karşısındayız. Muhak
kak olan bir şey varsa, bu mevzuun tedkikı için 
evvel emirde lüzumlu olan bir çok materyel ha
zırlamak lâzımdır. Hayat pahalılığını ilmî şe
kilde ölçmek için en ibtidaî iş, fiyat seviyele
rini ve teşekküllerini tesbit ve muntazaman ta-
kib eylemektir. Bu maksadla vekâlette konjonk
tür bürosu ile ahenkli bir surette çalışacak bir 
büro kurmaktayız. Teşkilât kanunumuzla vücu
da getirmek istediğimiz mmtaka ticaret müdür
lükleri teşkilâtı yapılınca bu mesai takviyet 
bulacaktır. 

Hayat pahalılığı mevzuunda bir arkadaş ts-
tanbulun et meselesine temas ettiler, tstanbulda 
etfiatlarmm ucuzlayabilmesi meselesi hayat pa
halılığı ile mücadele mevzuunun bir krsmı olmak 
üzere 1938 senesinde ele almmış ve perakende et 
fiyatlarını terkib eden mezbaha resmi, vapur 
navlonları ve iskele resimleri gibi unsurlar üze
rinde tenzilât yapmak kararlaştırılarak bu ten
zilâtın o zamanki fiyatlara nazaran kilo başına 
vasati 10 kuruş tesiri olacağı düşünülmüştür. 
Bu suretle tesbit edilen narh, 1 mart 1938 tari
hinden itibaren meriyete konmuştur. Müteaki
ben Devlet ziraat işletmeleri kurumu piyasaya 
müdahale ettirilmek suretile narhm idamesinin 
teminine çalışmışsa da, muahharan, fiyatların, 
yükselmesi yüzünden müdahale bir netice ver
memiştir. Perakende fiyatları toptan fiyata gö
re yeniden tanzim etmek icabetmiştir. Istanbul-
da perakende et fiyatlarını tanzim edebilmek 
için toptan et fiyatlarına hâkim olmak icab ede-
cegi aşikârdır. Toptan et fiyatlarında ucuzluk 
temini ise, îstanbula vaki hayvan müvaridatı-
nm tanzimi ve daima piyasaya arza müheyya bir 
stok bulundurulmasile mümkündür. îstanbula 
muhtelif mmtakalardan yapılmakta olan hay
van sevkiyatı, nakliye vesait ve imkânlarına, şev
ke amade hayvan mikdanna, mevsimlik temev-
vüçlerin tesirine bağlı bir vaziyet arzetmektedir. 
Hayat pahalılığı mücadelesinde, hâdiseleri ve ted
birleri bütün vüsat ve şumulile ele almadıkça, 
İstanbul et fiatlarınm indirilmesi tecrübesinde 
olduğu gibi, zararlı neticelerle karşılaşacağımız 
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| muhakkaktır. (Doğru sesleri). 

Bir arkadaşım izmir de satılan incirin komtis-
yoncular elinde bulunduğunu, diğer maddeler
den alman komusyonun % 2 - 3 derecesinde ol
duğu halde incirden alman komusyonun % 5 - 6 
ya yükseldiğini söylediler. 

Komusyon mikdarmm tayini alıcı ile satıcı 
arasmda takarrür eden bir keyfiyet olmakla be
raber, ihracat komusyonculuğunun diğer komus-
yonculuktan farkı olduğunu nazarı dikkate ala
rak bu mevzula yakinden alâkadar olacağım. 

Devlet fabrikalarının satışlarının tek ele in
hisar ettirilmemesine temas ettiler. İktısad vekâ
letini alâkadar eden bir iştir. Satışların yedi va
hitte bulunmamasının temini için lâzımgelen 
tedbirlerin alınacağı tabiidir. 

Bu meyanda kahve idhalâtmm tek elden ida
resi işine temas edildi. Bu iş bir kanuna istinad 
ediyorsa bu kanunun kaldırılması lâzmıgeldiği 
söylendi. 1932 senesinde kabul edilen bir ka
nunla, çay, kahve ve şekerin memlekete idhali 
işlerinin bir elden idaresi hususunda Hükümete 
mezuniyet verilmiştir. Verilen mezuniyetten 
yalnız kahveye aid olanı kullanılmış, 1933 sene
sinde Brezilya kahvesi Türk Anonim şirketile 
İktısad vekâleti arasmda bir mukavele yapılmış
tır. Şirketin 200 bin liralık sermayesinin % 63 ü 
İş limitede aiddir. Şirketle yapılan ilk muka
vele 3 seneliktir. Bilâhare 6 ay temdid edilmiş
tir, Müteakiben 3 sene daha temdid edilmiştir. 
İktısad vekili arkadaşım Hüsnü Çakır işe başla
dığı zaman kahve şirketi muamelâtının tedkikı-
ne lüzum görmüş ve bu tedkikm maliye müfet
tişleri vasıtasile yapılmasını da temin eylemiş
tir. Bu iş bize intikal ettikten sonra tedkike de
vam edildi. Müfettişler henüz raporlarım verme
mişlerdir. 

Bir kaç gün evvel kendilerinden aldığım ma
lûmatın hulâsası şudur : Şirket, mukavelesi mu
cibince darlığa, sıkıntıya meydan vermemek için 
İstanbul gümrükleri antrepolarmda on bin çu
valdan fazla kahve stoku bulundurmak mecbu
riyetinde iken bu mecburiyete bir aralık riayet 
etmemiş, kahve stoku 936 çuvala kadar düşmüş
tür. Müteakiben stok ikmal edilmiştir. Stok
ların azalması sırasmda kahveye kilo basma 25 
kuruş istihlâk resminin konulmasının bu hare
kete müessir olub olmadığı, yani stokları ver
giye tâbi bulundurmamak için bunlarm satılıb 
satılmadığı keyfiyeti tedkik mevzuudur. 

Dermeyan edilen hususlardan biri de, muka
velenamenin yedinci maddesi mucibince Brezil
ya ihracatçıları tarafmdan Avrupaya satılan 
[kahvelerde Rio fiatlanna göre bir tebeddül 
olursa, gerek aynen ve gerek nakden, bunu na-

I zarı dikkate alıb kahvenin Türkiyede bu fiatlara 
göre satılması icab edeceği kaydine, şirket ta
rafından müşterinin vaziyetine göre bazan ria
yet edilmediği, bazan kısmen riayet edildiği tar-

I zmdaki şikâyettir. Şirketin bütün satışları te-
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ker teker tedkik edilmektedir. Kimlere, ne mik-
dar farklı muamele yaptığı bu tedkikat netice
sinde tebeyyün edecektir. 

Tedkike mevzu teşkil eden işlerden biri de 
kahvenin satış vaziyetine taallûk eder. Muka
velenameye göre kahvenin satış fiatı şu formül 
dairesinde olacaktır: 

Fobriyo resmi fiatı + Istanbula kadar nakli
yat ve sigorta masrafı + masarif, agio, faiz ve 
kâr olarak resmî fiat ve îstanbula kadar nakli
ye ve sigorta bedellerinin % 10 u. 

Mukavelenamede, hangi tarihlerdeki fobriyo 
fiatmm alınacağına dair sarahat bulunmamakta
dır. Müteahhid bu sarahatsizlikten istifade ede
rek fiatlarm tayininde muayyen bir esas dahi
linde değil, iddia edildiği gibi, işine geldiği tarz
da hareket etmiştir. 

Tedkik mevzuu olan işlerden bir de şirketin 
mütebakisi kahve ticaretile iştigal eden şahıs
lardan mürekkebdir. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Hangi ka
nunla? 

TİCARET VEKİLİ CEZMİ ERCİN (Antal
ya) — 1932 tarihinde kabul edilmiş bir kânun
la. Numarasını hatırlamryorum (Alkışlar). 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Arka
daşlar, belki yemek zamanı geldi, geçti. Vakti
nizi sui istimal etmeyeceğim. Bir iki noktaya te
mas etmek istiyorum. Saym vekilimiz burada 
beyanatta bulunurken ya bendeniz anlayamadım, 
yahud da burada yoktum. Yahud da söz arasın
da işitmedim. 

Şark vilâyetleri hakkmda malûmat verdiler 
mi, vermedilermi bilmiyroum. Bu husustaki te
reddüdümü izale için buraya çıktım. Malûmu 
âliniz memleketin hemen üçte birini teşkil eden 
şark vilâyetlerimiz mahsulâtmrn esaslı madde
lerinden birisi hayvanattır. 

Bu hayvanatı satmak için, taşraya ihraç için 
yalnız bir tek memba vardır. O memba istediği fia
tı koyar, istediği fiatla malı halkm elinden alır 
ve istediği fiat' fukabilinde bazı şeyler verir. 
Meselâ son zamanlar bir tecrübe olmak üzere 

. orada bir teşekkül vücude getirilmişti. O teşki
lât bu işe vasıta olmuştu. Bu işle meşgul 
olan mutavassıtlardan bazı tüccarlarla mutabık 
kalmış, biraz paralar almış, mal ihraç etmiş, 
hayvan ihraç etmiş, oradan gaz gibi şeyleri de 
memlekete getirmiş... Fakat netice itibarile bu 
işten mutazarrır olmuş. Tüccar da mutazarrır 
olmuş. Bilmiyorum, ne kadar binlerce lira da 
şirket zarar etmiş. Bunu karşılamak için arada 
kalan fatura mallarını ve başka şeyleri de, 
bir mikdar üzerine zammederek, halka pahalı 
pahalı satmışlardır. Bunlar tahakkuk etmiş, 
taayyün etmiş meselelerdir. Şimdi olan olmuş, 
geçen geçmiş, onu maziye kaldıralım. Fakat 
saym vekilimiz bu hususta ne düşünüyor? Bu 
ihracat mallarını ne suretle çıkaracağız, halkı 
bundan ne suretle istifade ettireceğiz? 

Arkadaşlar, malûmu âlinizdir ki, bu gün 
hayvanat bütün varlığımızda büyük bir mevcu
diyet teşkil eder. Yarın her hangi bir seferber
likte bu hayvanat memleketimizi kurtarır. 
Gerek ihraç noktai nazarından gerek dahilde bir 
çok mahsulünden; yününden, derisinden, sunun
dan bununda istidafe edilir. Eğer bunu böyle 
bırakırsak hayvanat yetiştiren kimseler bundan 
çok müteessir olur. Bizim memleketimiz malûmu 
âliniz yeni yeni endüstri sahasma giriyor. En 
büyük istihsalâtımız ziraat ve hayvancılıktır. 
Bu hususta saym vekilimizin ne düşündüğünü 
öğrenmek isterim. 

Başka bir noktaya daha temas edeceğim: 
Saym vekilimiz pazarlıksız satış hakkında bura
da beyanatta bulundular. Arkadaşlar doğrusu
nu söylemek lâzım gelirse ben şahsan bu sözler
den çok memnunum. Pazarlıksız satış meselesi 
mevkii file konduğu günden bu güne kadar, 
zannediyorum ki bütün arkadaşlar vâkıf olmuş
lardır, eşyaya % 20 şüphesiz, % 50 zam kon
muştur ve bunun kontrolü olmamıştır, olama
mıştır ve olamaz da. Nasıl ki saym vekil burada 
kendileri de izah ettiler. Geçenlerde gazeteler
den birisinde bu işin bütün vilâyetlere de teşmil 
edileceğini okuduğum zaman cidden müteessir 
oldum. Bu gün tstanbuldan her hangi bir çift 
kundurayı 8, 10 liraya alırsınız, fakat ayni malı 
Konyada şüphe yok ki 5 - 6 liraya alırsınız. 
Bunu teşmil ettiğimiz yerlerde % 50 ye kadar 
zam yapıldığına şüphe yoktur. Saym vekilimiz 
buyurdular M, tedkikat yaptık demediler, bunun 
üzerindeyiz, belki bu mesele üzerindeki kanunu 
değiştireceğiz dediler. Kendilerine çok teşek
kür ederim. Hakikaten vekilimizin ticarî vazi
yeti çok iyi kavradıklarını o kadar beliğ söz
lerle anlattılar ki bende kalbî bir inşirah hâsıl 
oldu. Çok ümidliyim ki bu gün olup biten yan
lış bir şey varsa bunlarm da tashihine gidilecek
tir. 

Arkadaşlar size bir şey daha arzetmek isti
yorum, kusuruma bakmaym içimden geldi söy-
liyeceğim. Bu kanunu yaptık, pazarlıksız satışı 
husule getirdik. Şimdi acaba bu kanunu kaldırır
sak Cumhuriyet Hükümeti bunda bir ricat mı 
gösteriyor? Asla arkadaşlar, böyle bir şey hatıra 
gelemez. Cumhuriyet Hükümeti ricat' göstere
mez. Cumhuriyet Hükümeti asla ricata doğru 
yürüyemez. Fakat hangi işlerde? Inkilâbm esas
lı, ana hatlarında yaptığımız inkilâbm b'r çok 
ana hatları vardır ki onlardan geri dönmeğe 
imkân ve ihtimal yoktur. Fakat böyle ufak tefek 
şeyler için bir kanun yapar da kabiliyeti tatbi-
kiyesini görmezsek, bunu geri almak kadar fa
zilet ve bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Hiç 
şüphe yok ki, saym vekilim bunun üzerinde dur
muş ve bunun memlekete faydası olmadığını 
anlamıştır. Bunun için bize yeni bir kanun geti
recektir. Çok teşekkür ederim. 

Şunu da arzedeyim M ben çok ümidliyim, 

— 341 
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bundan sonra, ticaret işlerimiz günden güne in
kişafa doğru gidecektir. (Alkışlar). 

TİCARET V. CEZMt EROİN (Antalya) — 
Durak arkadaşımızın hakkımdaki güzel sözle
rinden dolayı bilhassa teşekkür ederim. 

DURAK SAKARYA (Çoruh) — tstağfurul-
lah. 

TİCARET V. CEZMİ ERCİN (Devamla) — 
Karstaki tüccar birliği oradaki hayvan ticare
tini tanzim etmek üzere vücude getirilmiştir. 
Tek alıcı vaziyetine karşı bizim tarafımızdan 
tek satıcı vaziyetine gelmek ihtiyacıdır ki bu 
birliğin yaşamasına sebeb teşkil eder. Birliğin 
muamelâtı sıkı bir surette tedkika tâbi tutul
muştur, bu tedkikat devam ediyor, hepsine 
birden başladık, hiç birisini henüz bitiremedik; 
mazide bazı yolsuzluklar oldu ise bunlar 
tashih edilecek ve müsebbibleri tecziye edile-
coktir. (Muvaffakiyetler sesleri). Demin de ar-
zottiğim gibi birliğin tutumundaki merkezî va
ziyet bilhassa Şark vilâyetlerile Cenub vilâyet
le irinin tek elde toplanması, ihtiyaca tekabül 
etmediği için bu birlikleri mmtakavî bir hale 
getirmek ve birliğe dahil tüccarı idareye tama
men sahib etmek istiyoruz. Mahallî tüccar ken
di menafiini daha iyi koruyacağı için, merkez
den alacağı direktifler dairesinde, işlerini biran 
evvel tanzim edecekleri tabiidir. Mazide mal 
mübadelesi suretile bunlar satış yapmağa im
kân bulurlardı. Fakat Ruslarla kliring mua
melesi işledikten sonra bu da kalmadı. Birlik 
sadece hayvanları satmakla iştigal edecektir. 
Usulün değişmesi dolayısile mal mukabili sa
tışa devam edecek değildir. Ümid ediyoruz ki, 
birlik, muhiti, için daha faydalı bir mesaiye 
başlamış olur. 

RASİH KAPLAN ( Antalya ) — Bir sual. 
Iğdırda bir pamuk kooperatifi teşekkül etmiş, 
halkm pamuklarını bu kooperatif almış. Zi
raat bankasi: da bu kooperatife para vermiş. 
Neticede halkm pamuk bedelleri verilmediği 
gibi Ziraat bankasmm parası da yoktur, denil
miştir. Bu igte yapılan, tahkikat neticesinden bi
ze malûmat verebilirler mi? Yoksa henüz tah
kikat devam ediyor mu? 

TİCARET V. CEZMt ERCİN (Antalya) ~ 
İğdır pamuk kooperatifinden şikâyet edilmiş
tir. Bu işi bir taraftan Ziraat bankası kendi 
müfettişlerile, diğer taraftan eski îktısad ve
kâleti, müfettişleri vasrtasile tedkik ettirmiş
tir. Bu tedkikat üzerine ne karar almdığmı ya-
kinen bilmiyorum. Malûmatım oradaki vaziye
tin suiistimalden ziyade idaresizlik tarzında 
olduğu merkezindedir. Meşgul olur ve netice
sini ayrıca arzederim. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. Fa
sıllara geçilmesini reyinize arzediyorum. 

Fasıllara geçilmesini kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

F. 
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Vekil tahsisatı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 nci 
maddesi mucibince verilecek 
tekaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müstahdemleri ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müstahdemleri üc
reti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otomobili işletme ve 
tamir masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler levazımı 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler mefruşat ve demir
başı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Daimî memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat memuriyet harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir, 
Myfettişler harcırahı 
BAŞKAN — Kabulv©dilmiştir. 
Ecnebi memleketler harcırahı 
BAŞKAN —Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon tesis ve mükâle-
me masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
bedeli 
BAŞKAN —-Kabul edilmiştir. 
Posta ve telgraf ücreti 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun mucibince 
yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Dahilî ve haricî sergiler ve nu
mune meşherleri masrafı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Telifat, neşriyat, propaganda 
ve yardımlar 
BASK AN — Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 800 

248 500 

2 000 

524 000 

338 000 

21 000 

8 000 

14 500 

4 000 

3 500 

8 000 

4 000 

12 000 

28 500 

15 000 

20 000 

21 000 

5 000 

5 000 

10 000 

5 000 

2 000 

110 000 

40 000 
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854 

855 

856 

857 

Kongreler ve beynelmilel mü-
essesat masrafları 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Turizm umumî masrafları ve 
turizm teşekküllerine yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
2834 sayılı kanunla 3018 sayılı 
kanunun 7 nci maddesine göre 
kurulu teşekküllerin idare mas
raflarına yardım 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
Tahlil ve ölçüler laboratuar
ları için makine, alât, edevat 
ve ecza mubayaa ve tamir mas-

Lira 

31 000 

20 000 

40 000 

P. Lira 
15 000 rafları 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
858 Ticaret ateşelikleri masrafları 50 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
859 Hizmet otomobili ve motosik

let mubayaası ile işletme ve ta
mir masrafları 8 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

860 Ecnebi mütehassıslar, tercü
manlar ve kâtibler 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

Pazartesi günü saat 15 de toplanılmak üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 15,30 

DÜZELTME 

Bu zaptm sonuna bağlı 64 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır : 

Sayıfa Satır Yanlış Doğru 

7 
13 

Derece Derece 
15 4 I. S. Müfettiş 5 I. S. Müfettiş 
15 den sonra « Komiserlikler » serlevhası konacaktır. 

Ayni zaptm sonuna bağlı 61 sayılı basmayazıda aşağıdaki düzeltme yapılmıştır, 

öayıfa Satir Yanlış Doğru 

10 15 (İkinci ihtisas mevkii) (İkisi ihtisas mevkii). 
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S. Sayısı: 61 
Ticaret vekâleti vazife ve teşkilâti hakkında kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/129) 

T.C. 
Başvekâlet 9 - V -1939 

Kararlar müdürliUü 
Sayı: 6/2381 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ticaret vekâleti vazife ve teşkilâtı hakkında Ticaret vekilliğince hazılanıan ve îcra Vekilleri 
Heyetinin 6 - V - 1939 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesüe birlikte sunulmuştur, 

Başvekil 
;- Dr. R. Saydam 

Ticaret vekâleti vazife ve teşkilâtı hakkındaki kanunun esbabı mucibe lâyihası 

Muhtelif kanunlarla îktısad vekâletine verilen ve senelerdenheri mütemadiyen artan ve ge
nişleyen vazifelerin idare ve teknik bakımından daha iyi ifa olunması ve işlerin daha yakından 
takib ve kontrol edilebilmesi ve tatbikat sahasında ihtiyaçlara ve iktisadî siyasetimizin icablarma 
göre almması lâzım gelen tedbir ve kararların daha seri bir surette ittihaz ve tatbik olunabil
mesi için bu vazifelerin, mantıkî bir taksime tâbi tutularak, yeniden kurulacak vekâletlere tevdii 
zururî görülmüş ve bunun neticesi olarak 3271 numaralı kanunun 1 nci maddesinin verdiği salâ
hiyete ̂ istinaden 3 - IV - 1939 tarihinde Ticaret vekâleti kurulmuştur. 

Ticaret vekâletinin vazifelerile teşkilâtı bağlı kanun âyihasmda gösterilmiştir. 
Bu lâyihaya nazaran, Ticaret vekâletinin iştigal sahası, alelûmum iç ve dış ticaTet işlerile bun

lara müteferri muamele ve hizmetlerdir. Bilûmum yerli ve ecnebi şirketlerle sigortacılık, banka ve 
kredi, ticaret ve sanayi odaları, ticaret ve zahire borsaları, ölçüler ve ayar işleri ile buna müma
sil iç ticaret işlerinin ve dış ticaret münasebetlerinin tanzim ve idare ve murakabesi, tarım kredi 
ve satış kooperatifleri ve birlikleri ile tüccar birlikleri ve Toprak mahsulleri ofisi gibi yurd mah
sullerinin kıymetlendirilmesi maksadile kurulu teşekküllerin kuruluş, işleyiş ve kontroluna aid mu
amele ve hizmetlerin ifası, ihracat mallarının standardlandırılması ve ihracatın bu bakımdan 
murakabesi, turizmi inkişaf ettirmek için dahil ve hariçte gereken tedbirlerin alınması, mem
leket anilinde açılacak millî ve beynelmilel sergi ve fuarların himaye ve teşviki ve iktisadî haya
tın tezahürlerini takibe yarayacak anketler tertib ve endeksler tanzimi ve memleket iktisadiya
tının devamlı tahlillerinin ve resmî konjonktür etüdlerinin icrası velhasıl, iç ve dış ticaretin tan
zim ve inkişafını temine matuf tedbirlerin ittihazve tatbiki Ticaret vekâletinin vezaifi cümlesinden 
bulunmaktadır. 

Bu vazifelerin iş bölümü esaslarına göre en iyi bir şekilde ifa edilebilmesini teminen merkez 
teşkilâtı lüzumu kadar umum müdür ve müdürlüklere ayrılmış ve merkez dışındaki işlerin bir 
elden idare ve murakabesini ve muamele ve içtihatlardaki vahdeti temin için mmtaka ticaret 
müdürlükleri ihdas olunmuştur. 

3460 numaralı kanun mucibince murakabesi îktısad vekâletine aid bulunan teşekküllerden Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat bankasile Toprak mahsulleri ofisinin ve bunların kurdukları müessese-



îerîe sermayelerine iştirak ettikleri şirketlerin mezkûr kanun hükümlerine göre murakabesi Ti
câret vekâleti vezaifi meyanına alınmıştır. 

Kadro zarureti ve muayyen vazifelerde muayyen derecedeki memurların istihdam edil
mesi hakkındaki kayid yüzünden işlerin sürüncemede kalmamasına mani olmak için 
merkez ve vilâyet teşkilâtında maaş veya ücretle istihdam edilmekte olan her hangi bir me
mur veya müstahdemin, ifası Vekâlete aid bir iş için orada Vekâlet teşkilâtı ve münhal vazife 
tralunub bulunmamasile mukayyed olmaksızın^ kadroda gösterilen tahsisatile merkez veya taş
rada kullanılabileceğine ve merkez ve vilâyet kadrosunda yazılı memuriyetlerden birinde icabında, 
daha dun maaşlı memur istihdam edilebileceğine dair lâyihaya hüküm konulmuştur. 

Lâyihaya konulan bir hükümle Vekâlet teşkilâtına dahil memurların tayinleri usule bağlan
mıştır. 

Ticaret- vekâleti vazife ve teşkilâtı hakkındaki kanunun neşri tarihine kadar meriyete vazedi
len kanunlardaki hükümlerden hangilerinin Ticaret vekâletince yürütüleceğine dair lâyihaya hük-
mıü mahsus vazedilmesi, tatbikatta zuhur edebilecek ihtilâfları önlemek bakımından lüzumlu gö
rülmüştür. 

Bu teşkilât kanunu lâyihasında 5 nci dereceye kadar maaş gösterilmiş olan vazife ve hizmetlere, 
ötedenberi ücretli vazifelerde hizmet etmiş olanlardan tayin yapmak lüzumu karşısında, 1452 sa
yılı kanunun 8 nci maddesi kaydından' bir istisna yapılması zarurî görülerek, yüksek mekteb 
mezunlarına münhasır bulunmak ve bir yıl içindetatbik edilmek ve bir defaya mahsus bulunmak 
kayıtları altında buna cevaz verilmek üzere lâyihaya bir muvakkat madde eklenmiştir. Bu su
retle tayin edilecek memurların tayin edildikleri memuriyetlerde en az iki sene bulunmadıkça aka
cakları maaşın kendileri için mükteseb hak teşkil etmemesi kaydı da bu maddede itibare alınmış 
bulunmaktadır. 

Ticaret vekâletinin merkez ve taşra teşkilâtının 1938 malî yılı sonuna kadar olan maaş ve üc
retleri ile bilûmum masraflarının îktısad vekâletil938 senesi bütçesindeki tertibi mahsuslarından 
tesviye ve icrası ve teşkilâtın tatbikine maaş ve ücret tertiblerindeki tahsisat bakiyeleri kâfi gel
mediği takdirde, aradaki farkın mezkûr Vekâletinl938 yılı bütçesinin 786 nci faslının 2 nci ve 3 neü 
maddelerinde meveud tahsisat bakiyelerinden tesviyesi mümkün görüldüğünden, teşkilâtın birnn 
evvel tatbik edilebilmesini teminen lâyihaya buna dair de muvakkat bir madde ilâve olunmuştur. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 18 - V -1939 
Mamboda No. 25 
Esas No. 1/129 

Yüksek Reisliğe 

Ticaret vekâleti vazife ve teşkilâtı hakkında 
oluıb Başvekâletin 9 - V - 1939 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lyihası Encüme
nimize verilmiş olmakla Ticaret vekili Cezmi Er
cin hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

Memleketin umumî iç ve dış ticareti işlerile 
bunlara mütefferi hususat iktisadî Devletçilik 
sistemimize ve Beynelmilel ticaret münasebetle
rine muvazi bir şekilde inkişafa mazhar olarak 

müstakil bir vekâletin iştigal mevzuunu teşkil 
edecek derecede ehemmiyet kesbetmiş bulunduğun
dan şimdiye kadar îktısad vekâletine bağlı olarak 
idare edilmekte olan bu işler yeniden ihdas olu
nan Ticaret vekâletinin esas vazifelerini teşkil et
miştir. 

Lâyiha mezkûr vekâletin bu esas dairesindeki 
vazifelerini göstermek ve bunların icab ettirdiği 
teşkilâtı vücude getirmek maksadile tanzim edil-
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iniş olub esas itibarile Bncümenimizce de kabul 
edilmiş ve aşağıda arz edilen değişiklikler yapıl
mıştır. 

Lâyihanın Hukuk Müşavirlerinin vazifesini 
tesbit eden beşinci maddesinde diğer vekaletlerce 
tedkikı taleb olunan projelerin Hukuk Müşavir-
liğince tedkik edilerek mütalea beyan edileceği 
mezkûr ise de bu işler Hukuk Müşavirliğinin 
tabiî vazifelerinden bulunduğundan madde met
ninde tasrihine lüzum görülmeyerek maddeden 
bu kay id çıkarılmış ve Müşavirliğin takib edeceği 
davaları vekâlet namına yapacağı tasrih edilerek 
madde yeniden yazılmıştır. 

Lâyinamn on altıncı maddesinin ikinci fık
rası Devlet memurları maaşının tevhid ve tea'dü-
lü hakkındaki kanunla temin edilmiş bulundu
ğundan maddeden çıkarılmış ve memurların ta1-
yin usulüne dair olan 17 nci maddesi derece esa
sına göre yeniden tanzim edilmiş ve müfettişlerin 
dereceleri ne olursa olsun tayinlerinin müşterek 
kararname ile yapılacağı tasrih edilmiştir. 

ihtisas mevkileri oldukları lâyihaya bağlı 
kadro cedvelinde tasrih edilen makamlarda istih
dam edileceklere münhasır olmak üzere 1452 
sayılı kanundaki evsaf ve şeraite bakılmaksızın 
bu makamlar için kadroda» gösterilen maaşların 
verilebileceği yolunda istisnaî bir hüküm dahi 
kabul edilerek lâyihaya1 yeniden yirmi birinci 
madde olarak eklenmiştir. 

Lâyihanm muvakkat birinci maddesi Devlet 
memurları maaşatınm tevhid ve teadülü hakkın
daki kanunun kabul eylediği esaslara uygun gö
rülmediğinden ve lâyiha 31 mayıs 1939 tarihinde 
tatbik edileceği için muvakkat ikinci maddenin 
de tedvinine lüzum kalmadığından lâyihadan 
çıkarılmışlardır. 

Bu günkü tatbikata göre lâyiha bağlı ka'dro 
cedveline memuriyet dereceleri, unvan değişmek-
sizin yükselen memurların yeni derece maaşları
nı almaları mümkün ise de encümenimiz teadül 

kanununun ruh ve esasma uygun olmayan W 
muamelenin devamım tecviz etmemiş ve lâyihaya 
bunu önleyecek surette bir hüküm ilâvesini mu
vafık bulmuştur. 

İktısad vekâletinden bu teşkilâta geçen memur
lardan mezkûr vekâlet teşkilât kanunundaki salâ
hiyetlere istinaden maaş emsal hasılı veya fazla-
sile istihdam edilenlerin mükteseb haklarım 
bozmamak ve şahıslarına1 münhasır olmak üzere 
bu gibilerin halen almakta oldukları ücretleri 
istisnaen almakta- devam edeceklerine dair lâyi
haya muvakkat ikinci madde eklenmiştir. 

Lâyihanın diğer maddelerinin bir kısmı ay
nen kabul edilmiş ve bir kısmında da' yazıya aid 
ve vuzuh temini maksadile değişiklikler yapıl-
miştir. 

Bu esaslar dairesinde yeniden yazılan kanun 
lâyihası umumî Heyetin tasvibine konulmak üze
re Yüksek Eeisliğe sunulmuştur. 

Reis E. V. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

Mükürrem Unsal F. Baysal 
Kâtib 

İstanbul 
F. öymen 
Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Kastamonu 
T. Coşkan 
Kırşehir 

M. SeyfeU 
Kütahya' 

A. Tiridoğlu 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Ordu 

H. Yalman 
Urfa 

Ş. İşbay 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Elâzığ 
F. Altay 

Kayseri 
S. Serim 
Kocaeli 

R. Karadeniz 

Çanakkale 
R. BolayırU 

İçel 
T. C. Beriker 

Kırklareli 
B. Denker 

Konya 
A. Said Akbaytuğan R. Türel 

Malatya 
M. öker 

Muğla 
H. Kitaba 
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Remzi Çiner 

Yozgad 
A. Sungur 

Malatya 
Osman Taner 

Muş 
Ş. Ataman 

Trabzon 
Swn Doy 

Yozgad 
S. Içösj 
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HÜEIÜÎMIETİN TEKLİFİ 

Ticaret vekâleti vazife ve teşkilâtı hakkında 
kanun lâyihası 

Merkez teşkilatı 

MADDE 1 — îç ve dış ticaret işlerile bun
lara müteferri işleri tanzim, idare ve murakabe 
ile mükellef olmak üzere Ticaret vekâleti merkez 
teşkilâtı bir müsteşarla aşağıda yazılı daireler
den terekküb eder 

1) Hususî kalem müdürlüğü: 
2) Teftiş heyeti; 
3) Hukuk müşavirliği; 
4) İç ticaret umum müdürlüğü; 
5) Dış ticaret umum müdürlüğü 
6) Teşkilâtlandırma umum müdürlüğü; 
7) Standardizasyon müdürlüğü; 
8) Turizm müdürlüğü; 
9) Konjonktür ve neşriyat müdürlüğü; 

10) Zat işleri ve levazım müdürlüğü; 
11) Seferberlik müdürlüğü; 
12) Evrak müdürlüğü. 

MADDE 2 — Müsteşar; vekilin yardımcısı 
olub vekilin kendisine ayıracağı işleri vekil na
mma ve vekilin vereceği direktifler dairesinde 
idare eder. 

MADDE 3 — Hususî kalem müdürlüğü; Veki
lin resmî ve hususî muhaberelerini, şifre ve pro
tokol işlerini idare etmek, istediği işleri alâkalı 
dairelerle temas ederek hazırlamak, matbuat ile 
münasebetleri tanzim, günlük neşriyatı tedkik 
ve bunları taalluk ettiği dairelere tevdi eylemek 
ve bu işlerin neticelerini vekile bildirmek vazi-
fesile mükelleftir. 

MADDE 4 — Teftiş heyeti :, 
1) Ticaret vekâletine bağlı veya murakabesi 

bu vekâlete aid daire, müessese ve cemiyeti; 
2) Yerli ve ecnebi bilûmum anonim, koman

dit, limited ve kooperatif şirketlerile imtiyazlı 
şirketleri; 

3) Sermayesi Devlet tarafından temin olu
nan veya sermayesine Devletçe iştirak edilen 

teşekkül, müessese ve şirketlerden murakabesi 
Ticaret vekâletine aid olanları Ticaret vekili na
mma teftiş ve murakabe vazife ve salâhiyetini 
haizdir. 

Müfettişlerin mesai tarzları ile bu vazife ve 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DiEâtŞTİRÎşt 

Ticaret vekâleti teşkilât ve vazifelerine 
dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — İç ve dış ticaret işlerile bun
lara müteferri işleri tanzim, idare ve murakabe 
ile mükellef olmak üzere Ticaret vekâleti mer
kez teşkilâtı Ticaret vekilinin emri altında bir 
müsteşarla aşağıda yazılı dairelerden terekküb 
eder: 

1) Hususî kalem müdürlüğü; 
2) Teftiş heyeti; 
3) Hukuk müşavirliği; 
4) İç ticaret umum müdürlüğü; 
5) Dış ticaret umum müdürlüğü; 
6) Teşkilâtlandırma umum müdürlüğü; 
7) Standardizasyon müdürlüğü, 
8) Turiz müdürlüğü; 
9) Konjonktür ve neşriyat müdürlüğü; 

10) Zat işleri ve levazım müdürlüğü; 
11) Seferberlik müdürlüğü; 
12) Evrak müdürlüğü. 

MADDE 2 — Müsteşar; vekilin emrinde ve 
onun yardımcısı olub vekilin kendisine ayıra

cağı işleri vekil namma ve vekilin vereceği? direk
tifler dairesinde idare eder. 

MADDE 3 — Üçüncü madde aynen 

MADDE 4 — Teftiş heyeti : 
1) Ticaret vekâletine bağlı veya murakabesi 

bu vekâlete aid daire, teşekkül, müessese ve ce
miyetleri; 

2) Yerli ve ecnebi bilûmum anonim, koman
dit, limited ve kooperatif şirketlerile imtiyazlı 
şirketleri, 

Ticaret vekili namma teftiş ve murakabe 
vazife ve salâhiyetini haizdir. 

Müfettişlerin intihab şartları, mesai tarzlari-
le bu vazife ve salâhiyetlerini ne suretle ifa ve 
istimal edecekleri ve teftiş ve murakabeye tâbi 
olanların bu husustaki mecburiyet ve mükellefi-
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Salâhiyetlerini ne suretle ifa ve istimal edecek
leri ve teftiş ve murakabeye tâbi olanların bu 
husustaki mecburiyet ve mükellefiyetleri nizam
name ile tayin olunur. 

MADDE 5 — Hukuk müşavirliği; vekâlet 
makamından veya merkez teşkilâtına bağlı da
ire ve şubelerden tevdi olunan kanun, nizamna
me talimatname ve mukavelename projelerile 
diğer vekaletlerce tedkikı taleb olunan bu gibi 
projeler ve sair işler üzerine hukukî mütalea be
yan etmek ve vekâlete taallûk eden idarî dava
ları ikame ve takib eylemekle mükelleftir. 

MADDE 6 — iç Ticaret Umum müdürlüğü; 
yerli ve ecnebi şirketlerle sigortacılık, banka ve 
kredi, ticaret ve sanayi odaları, ticaret ve zahire 
borsaları, ölçüler ve ayar işlerine dair olan mev
zuatın Ticaret vekâletine tahmil ettiği vazife
leri ifa ve alelumum iç ticaretin tanzim ve inki
şafını temine matuf tedbirleri ittihaz ve tatbik 
ile mükelleftir. 

MADDE 7 — Dış ticaret umum müdürlüğü; 
dış ticaret münasebetlerinin tanzimine ve ticaret 
mukavele ve anlaşmaları akdine aid esasları tes-
bit ve bu mukavele ve anlaşmaların tatbikini 
ve dış ticaret münasebetlerinin inkişafını temi
ne yarayacak tedbirleri ittihaz ve tatbik ey
lemek ve umumiyetle sergi ve fuarları teşvik, 
himaye ve bunlara iştirak işlerile meşgul ve 
ecnebi memleketlerdeki Türk ticaret odaları 
faaliyetile alâkadar olmak bu umum müdürlü
ğün vazifeleridir. 

MADDE 8 — Teşkilâtlandırma umum mü
dürlüğü; Tarım kredi ve satış kooperatifleri 
ve birlikleri ile tüccar birlikleri ve toprak mah
sulleri ofisi gibi yurd mahsullerinin kıymet
lendirilmesi maksadile kurulu teşekküllerin ve 
ticaret kanunu hükümlerine göre vücude geti
rilen alelumum kooperatif şirketlerinin kuru
luş, işleyiş ve kontrolüne aid muamele ve hiz
metleri ifa etmekle mükelleftir. 

MADDE 9 — Standardizasyon müdürlüğü; 
ihracat mallarının standardlaştırılması, ihra
catın bu bakımdan murakabesi işlerile iştigal 
ve bunlara müteallik mevzuatı tatbik eder. 
Mevzuatı sair vekâlet veya makamlara bırak
tığı hususat hariç olmak üzere, iç ticarete 
mevzu olan mahsulât ve mamulâtm standard-

yetleri nizamname ile tayın olunülS 

i 

MADDE 5 — Hukuk müşavirliği : 
Vekâlet makamından veya merkez teşkilâtı

na bağlı dairelerden tevdi olunan kanun, nizam
name, talimatname ve mukavelename projele
rile sair işler üzerine hukukî mütalea beyan et
mek ve vekâlete taallûk eden idarî davaları 
Vekâlet namına takib eylemekle mükelleftir. 

MADDE 6 — İç ticaret umum müdürlüğü: 
Yerli ve ecnebi işrketlerle sigortacılık, banka 

ve kredi, ticaret ve sanayi odaları, ticaret ve 
zahire borsaları, ölçüler ve ayar işlerine dair 
olan mevzuatın Ticaret vekâletine tahmil ettiği 
vazifeleri ifa ve alelumum iş ticaretin tanzim 
ve inkişafım temine matuf tedbirleri ihzar ve 
tatbik ile mükelleftir. 

MADDE 7 — Dış ticaret umum müdürlüğü: 
Dıs ticaret münasebetlerinin tanzimine ve 

ticaret mukavele ve anlaşmaları aktine aid esas
ları tesbit ve bu mukavele ve anlaşmaların tat
bikini ve dış ticaret münasebetlerinin inkişafını 
temine yarayacak tedbirleri ihzar ve tatbik ey
lemek ve umumiyetle sergi ve fuarları teşvik, 
himaye ve bunlara iştirak işlerile meşgul ve ec
nebi memleketlerdeki Türk ticaret odaları faali-
yetlerile alâkadar olmak bu umum müdürlüğün 
vazifeleridir. 

MADDE 8 — Teşkilâtlandırma umum mü
dürlüğü: 

Tarım kredi ve satış kooperatifleri ve bir
likleri ile tüccar birlikleri ve toprak mahsulleri 
ofisi ve alelumum kooperatif şirketlerinin kuru
luş, işleyiş ve kontrolüne aid muamele ve hiz
metleri ifa etmekle mükelleftir. 

MADDE 9 — 9 ncu madde aynen. 
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İandınİması da bu müdürlüğün vazifeleri me-
yanmdadrr. 

MADDE 10 — Turizmin teşvik ve inkişafı 
için gereken tedbirleri almak ve bu maksadla 
vücud bulmuş ve bulacak hususî teşebbüsatm 
himayelerine müteallik işlerle meşgul olmak 
Turizm müdürlüğünün vazifesidir. 

MADDE 11 — Konjonktür ve neşriyat mü
dürlüğü; iktisadî hayatın tezahürlerini takibe 
yarayacak anketler tertib ve endeksler tanzim 
eylemek ve memleket iktisadiyatının devamlı 
tahlillerini ve resmî konjonktür etüdlerini ve 
buna müteferri işleri ve neşriyatı yapmak bu 
müdürlüğün vazifelerini teşkil eder. 

MADDE 12 — Zat isleri ve levazım müdür-

a) Tayini Vekâlete aid memur ve müstahdem
lerin tayin, terfi, nakil, tecziye, tekaüd muame
lelerini ifa etmek, merkez memurlarının maaş, 
ücret ve harcırahlarını tahakkuk ettirmek, te
kaüd ve yetim maaşlarının tahsis muamelelerini 
ve mümasili zat işlerini yapmak; 

b) Kırtasiye, levazım, mefruşat, demirbaş 
ve isticar işlerini idare etmek, Vekâlet ayniyat 
hesablarını tutmak, merkeze aid masrafları ta
hakkuk ettirmek ve mümasili levazım ve ayni
yat işlerini görmek vazifeleri ile mükelleftir. 

MADDE 13 — Seferberlik müdürlüğü: 
Vekâletin ve Vekâlete bağlı teşekküllerle 

memurlarının seferberlik tecil, pasif haya ko
runma ve beden terbiyesi işlerini görür. 

MADDE 14 — Evrak müdürlüğü: 
Gerek doğrudan doğruya Vekâlet makamına 

ve gerek merkez teşkilâtına taalluk etmek üzere 
gelen ve giden bütün evrakın kayid ve sevk 
muamelelerini ve buna müteallik işleri ifa eder. 

Vilâyet teşkilâtı 

MADDE 15 — Mmtaka ticaret müdürlükleri: 
îç ve dış ticaret işlerile ölçüler ve ayar, teş

kilâtlandırma, standardizasyon ve ihracatı kon
trol işlerine müteallik mevzuat ve mukarreratı 
tatbik ve bu işlere aid alınması lâzımgelen ted-

MADDE 10 — Turizm müdürlüğü: 
Turizmi teşvik etmek ve inkişafı için gere

ken tedbirleri almak ve bu maksadla vücud 
bulmuş ve bulacak hususî teşebbüslerin himaye
lerine müteallik işleri görmekle mükelleftir. 

MADDE 11 — 11 nci madde aynen 

MADDE 12 — 12 nci madde aynen. 

MADDE 13 — 13 ncü madde aynen. 

MADDE 14 — 14 ncü madde aynen. 

Vilâyetler teşkilâtı 

MADDE 15 — Vekâletin vilâyetler teşkilâtı 
mmtaka ticaret müdürlüklerinden ibarettir. 

MADDE 16 — 15 nci madde aynen. 
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birler hakkındaki mütalealarmı Vekâlete bildir
mekle mükelleftir. 

Mmtaka ticaret müdürleri Vekâletçe memur 
edilecekleri yerlerde, aynı zamanda, umumî mü-
fettişlikjerin müşavirliğini de ifa ederler. 

Müteferri hükümler 

MADDE 16 — Ticaret vekâleti merkez ve 
vilâyetler kadrosu bu kanuna bağlı cedvelde 
gösterilmiştir. 

tcabmda bu kadroda yazılı memuriyetlerden 
birinde daha küçük bir memurun istihdamı ca-
zidri. Bu suretle istihdam olunanlara 1452 nu
maralı kanunun müsaid olduğu derecede maaş 
verilir. 

Ticaret vekâleti, merkez ve vilâyet teşkilâtın
da maaş veya ücretle istihdam edilmekte olan 
her hangi bir memur veya müstahdemi, ifası ve
kâlete aid bir iş için orada vekâlet teşkilâtı ve 
münhal vazife bulunup bulunmaması ile mukay-
yed olmaksızın kadroda gösterilen tahsisatı ile 
merkez veya taşrada kullanabilir. 

MADDE 17 — Ticaret vekâleti teşkilâtına 
mensub memurlardan baremin A smıfma dahil 
olanlar kararname ile ve bunlarm haricinde ka
lan memurlarla ücretli müstahdemler vekâletin 
tasvibile tayin olunurlar. 

MADDE 18 — Kanunu mahsusları veya esas 
mukaveleleri mucibince şirketlerden komiser 
ücreti olarak alman mebaliğ eskisi gibi tahsil 
olunur. 

MADDE 19 — Bu kanunun neşri tarihinde 
meri mevzuatın işbu kanunda yazılı vazife ve 
hizmetlerle alâkadar bulunan hükümleri Ticaret 
vekili tarafından yürütülür. 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası ile 
Toprak mahsulleri ofisi ve bunların kurdukları 
müesseselerle sermayelerine iştirak ettikleri 
şirketlerin 3460 numaralı kanun hükümlerine 
göre murakabesi Ticraet vekâletine aiddir. 

Müteferrik hükümler 

MADDE 17 — Ticaret vekâleti merkez ve vi
lâyetler kadrosu bu kanuna bağlı cedvelde gös
terilmiştir. 

Ticaret vekâleti, merkez ve vilâyetler teş
kilâtında maaş veya ücretle istihdam edil
mekte olan her hangi bir memur veya müs
tahdemi, ifası Vekâlete aid bir iş için ora
da Vekâlet teşkilâtı ve münhal vazife bulu-
nub bulunmamasile mukayyed olmaksızın kad
roda gösterilen tahsisatı ile merkez veya taş
rada kullanabilir. 

MADDE 18 — Ticaret vekâletine mensub 
memurlardan Devlet memurları maaşatınm tev-
hid ve teadülüne dair olan kanunda gösterilen 
derecelerden beşinci dereceye kadar (beşinci 

derece dahil) olanlar ile müfettişler müşterek 
kararname ile, bunlar haricinde kalan bilûmum 
maaşlı veya ücretli memurlar vekâletin tasvibi
le tayin olunur. 

MADDE 19 — 18 nci madde aynen , 

MADDE 20 — Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasile Toprak mahsulleri ofisi ve bunların 
kurdukları müesseseler üzerinde îktısad vekâle
tinin gerek 3460 sayılı kanun ve gerekse bu mü
esseselerin hususî kanunları hükümlerine göre haiz 
olduğu vazife ve salâhiyetler Ticaret vekâletince 
ifa ve istimal olunacağı gibi bu kanunun neşri 
tarihinde meri sair mevzuatın işbu kanunda ya
zdı bulunan vazife ve hizmetlerle alâkadar bu-
lunhan hükümleri de Ticaret vekâletince yürü
tülür. 

MADDE 21 — İhtisas mevkii oldukları bu 
kanuna bağlı cedvelde işaret olunan memuri-

{B. Sayısı: 61), 



MUVAKKAT MADDE — İktısad vekâletin
den Ticaret vekâletine ayrılan idarelerde ücretle 
müstahdem bulunanların ücretlerinin tekabül et
tiği maaş emsali hasılmı geçmemek şartile bu 
kanuna bağlı kadro cedvelindeki memuriyetler
den birine tayin suretile bir sene içinde ve bir 
defaya mahsus olmak üzere maaş derecelerini 
tesbite Ticaret veikli salahiyetlidir. 

Şu kadarki bu gibilerin Devlette veya Dev
lete aid müesseselerde geçen maaşlı ve ücretli 
hizmet müddetlerinin mecmuuna nazaran ve 
1452 saydı kanunun 8 nci maddesindeki 15 sene 
kaydine bakılmaksızın mezkûr kanunda yazılı 
intisab ve terfi şeraitine göre tesbit edilecek 
maaş derecesi kendileri için mükteseb hak sayr-
lır ve bu derece ile tayin olundukları derece em
sali hâsılı arasındaki fark kendilerine ücret ola
rak verilir. 

MADDE 20 — Bu kanuna muhalif hükümler 
mülgadır. 

MADDE 21 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

yetlerde istihdam olunacaklara 1452 sayılı ka
nundaki evsaf ve şeraite tâbi olmaksızın mük
teseb hak teşkil etmemek üzere kadrolardaki 
muayyen maaşlar verilebilir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — İşbu kanuna 
bağlı cedvele göre memuriyeti derecesi yükselen 
memurların yeni derecelerine mahassas maaşı 
alabilmeleri halen almakta oldukları maaş de
recelerinde 1452 sayılı kanun hükümleri daire
sinde müddetlerini ikmal etmiş bulunmalarile 
mümkün olur. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanunun 
meriyetinden önce İktısad vekâleti teşkilâtında 
mevcud ve maaş emsal hasılının tamamen veya 
fazlasının ücret olarak verileceği yolundaki 
salâhiyetlere müsteniden tayin edilmiş olanlar
dan halen Ticaret vekâleti teşkilâtında istihdam 
olunacaklara verilmekte olan ücretlerin unvan 
tebdiline bakılmaksızın ayni vazifede bulunduk
ları müddetçe şahıslarına münhasır olmak üzere 
verilmesine devam olunabilir. 

Bu gibilere verilebilecek ücret farkı Ticaret ve
kâleti bütçesinin maaş ve ücret fasılları tasar
ruf atından temin olunur. 

MADDE 22 — Bu kanun 31 mayıs 1939 ta
rihinden muteberdir. 

k(S. Sayısı; 611 
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MADDE 22 — Bu kanunun hükümlerini yü

rütmeğe Ticaret vekili memurdur. 
6 - V - 1939 

Ad. V. M. M. V. 
T. F. Stlay N. Tınaz 
Ha. V. Ma. V. 

Ş. Saraçoğlu F. Ağrak 
Na. V. îk. V. ve G. î. V. V. 

A. F. Cebesoy H. Çakır 
G. I. V. Zr. V. 

M. Erkmen 
Ti. V. 

C. Ercin 

Bş. V. 
Dr. E. Saydam 

Da. V. 
F. öztrak 

Mf. V. 
Yücel 
S. î. M. V. 

Dr. H. Alataş 
Mu. Mü. 

A. Çetinkaya 

MADDE 23 — Bu kanunun hükümlerini 16 
raya Ticaret vekili memurdur. 

Bütçe encümeninin değiştirişine bağü 
CEDVEL 

'.)0l'0fi0 Memuriyetin nevi Aded Maaş 

2 
G 
• • • > 

4 
5. 
6 
7 
8 

10 
3 
7 
3 

MEBKEZ 
Müsteşar 
Hususî kalem müdürü 
Teftiş heyeti reisi 
Başmüfettiş 
Birinci sınıf müfettiş 
İkinci » » 
Üçüncü » » 
Dördüncü sınıf müfettiş 
Müfettiş muavini 
Birinci hukuk müşaviri 
İkinci » » 
İç ticaret umum müdürü (İhtisas mev
kii) 
» >> » muavini (İhti

sas mevkii) 
Şube müdürü 
Şube müdür muavini 
Dıs ticaret dairesi reisliği (İhtisas mev
kii) 
» » » » muavini 

(İhtisas mevkii) 
Teşkilâtlandırma umum müdürü (İh
tisas mevkii) 

» » » muavini 
(İhtisas mevkii) 

1 
1 
1 
2 
3 
3 
4 
4 
4 
1 
1 
1 
1 
5 
4 
1 
2 
1 
1 

125 
70 
100 
90 
80 
70 
55 
45 
35 
100 
55 
100 
80 
70 
45 
125 
90 
100 
80 

i S. Sayısı : 611 



— 10 — 
ü'ece 

fi 
fi 
8 
9 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

Memuriyet 

Şube müdürü 
Zat işleri ve levazım 

» » 
Ayniyat muhasibi 
Evrak müdürü 
Büro şefleri 
Mümeyyiz 
Tedkik memuru 
Memur 
Memur 

in nevi 

müdürü 
» muavini 

Adcd 

3 
1 
1 
1 
1 
4 

11 
16 
17 
15 

Maaş 

70 
70 
45 
40 
45 
40 
35 
30 
25 
20 

6 
6 

10 

VİLÂYETLER 
Mıntaka ticaret müdürü (İhtisas mev 
kii) 

» » » 
tisas mevkii) 

» » » 
» » >> 

Mümeyyiz 
12 Memur 
13 » 

(ikinci ih-
90 

muavini 

4 
6 
3 
7 
5 
6 

80 
70 
70 
35 
25 
20 

»m<i 
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S. Sayısı: 64 
Münakalât vekâleti vazife ve teşkilâtı hakkında kanun 

lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/127) 

T. C. 
Başvekâlet 9 - V - 1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/2380 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Münakalât vekâletinin teşkilâtı hakkında hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 8 - V - 1939 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe ve kadro cedvellerile 

birlikte sunulmuştur. 
Başvekil 

Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe mazbatası 

Devlet dairelerinin vekâletlere ayrılması hakkındaki 3271 sayılı kanun hükmüne istinaden 
Eeisicümhurun yüksek tasviblerile Münakalât vekâleti teşkil edilmiş olmasına binaen bir teş
kilât kanunu projesi hazırlanmıştır. 

Teşkilât kanunu lâyihası tanzim olunurken; bu vekâletin yapacağı vazife ve hizmetlerin 
tesbiti ve vekâlet kadro ve teşkilâtının çerçevelenmesi ve bu kadro ve teşkilâtına dahil memur
ların emri tayinlerine müteallik merasimin tayin olunması ve kanun, nizamname ve talimatna
me ve emirlere aykırı hareket eden memurlar hakkında memurin kanunu hükümlerine göre 
inzibatî ceza tatbiki salâhiyetini haiz.bir komisyon teşkil edilmesi ve vekâlete intikali ve bağ
lanması icab eden dairelerin ekserisi ihtisas mevkii olup bu memuriyetler için barem kanununa 
uyulmak suretile mütehassıs memur bulmanın müşkülâtı muvacehesinde Nafia ve İktısad ve
kâletleri teşkilât kanunlarındaki hükümlere imtisalen kadro derece maaş tutarı nisbetinde ve
ya bu maaş tutarının bir misli fazlasına kadar ücretle veyahud Nafia ve İktısad vekâletleri ve 
bu vekâletlere bağlı idare ve dairelerde ücretle müstahdem iken Münakalât vekâletine nakil ve 
tayin olunacak ücretli memurların ücretlerine tekabül eden maaş derecelerini geçmemek ve 
bir defaya mahsus olmak ve bu maaşların bu vekâlette ve vekâlete bağlı idarelerde üç sene 
çalışmadıkça mükteseb hak teşkil etmemek kay dile maaşla istihdamları ve vekâletin esas veza-
ifi amme hizmetlerinin en mühimlerinden bulunan karada, denizde ve havada münakalât ve 
muhaberatın tanzimi merkez ve merkeze bağlı teşkilât ve daireler tarafından temini lâbüd olup 
seyyal olan bu hizmetlerin her hangi birisinde iş hacminin bazı arızî sebebler tahtında genişle
mesi halinde kadro ve teşkilâtta ve bütçede değişiklik yapmaksızın o hizmet muhitinde lüzumu 
kadar memur ve müstahdem toplamak salâhiyetinin vekâlet makamına verilmesi lüzumlu görül
müştür. 

Bu esas dahilinde tanzim kılınmış olan teşkilât kanunu lâyihasının birinci maddesinde vekâ
letin yapacağı hizmet ve vazifeler umumî şekilde tayin olunmuştur. 

Vekâlet teşkilâtının merkez ve merkeze bağlı kadrosu ve bu kadro dahilindeki memuriyet 
derece, maaş ve ücretleri lâyihanın ikinci maddesinde gösterilmiştir. 

Münakalât vekâletine bağlanması icab eden Posta ve telgraf ve telefon ve Devlet demir
yolları ve bu idarenin tekaüd sandığı ve havayolları ve denizyolları gibi şahsiyeti haiz ida-
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reler memur ve müstahdemlerinin kadro ve derece ve maaş ve ücretleri bu idarelere aid mev
zuat ile tayin edilmiş olmasına binaen teşkilât kanunu lâyihasına bu hususta ayrıca bir hüküm 
koymağa lüzum görülmemiş olmakla beraber her hangi bir tereddüde mahal bırakmamak için 
teşkilât kanunu lâyihasının üçüncü maddesile bu cihet işaret edilmiştir. 

Vekâlet müsteşar ve müsteşar muavininin ve daire reislerinin ve hukuk müşavirlerinin ve 
müfettişlerin ve zat işleri müdürünün müşterek kararname ile tayini usulü müttehaza icabın
dan bulunmuş ve tâli derecede bulunan daire reis muavinleri ve diğer memurların vekilin salâ
hiyetine terki zarurî görülmüş ve lâyihanın dördüncü maddesile tayine müteallik merasim ve 
salâhiyet tasrih kılınmıştır. , 

Mülhak ve şahsiyeti haiz idareler memurlarının inzibatî muameleleri bu idarelere aid mev
zuat ile tayin edilmiş olduğundan yalnız vekâlet merkez ve merkeze bağlı daireler memurlarının 
bu gibi işleri hakkmda karar verebilmek üzere lâyihanın beşinci maddesile inzibat komisyonu 
teşkil olunurken bu komisyonun yalnız merkez ve merkeze bağlı teşkilâta dair memurlar hakkın

da karar verebilmesini temin içia madde basma (Memraıiır kanunu hükümlerine göre) kaydı 
konulmuştur. 

Münakalât vekâletine bağlanacak mülhak ve şahsiyeti haiz idarelerin kanun ve mevzuatile mu
ayyen vazifelerinde ayrıca bir değişiklik yapılmasına mahal görülmediği gibi bu idareler arasın
daki muamelâtı tedvir ve tanzim edecek olan merkez teşkilâtile merkeze bağlı taşradaki dairelerin 
vazifelerinin de teşekkül esasma taallûk etmemesine ve hizmet hacim ve şümulüne göre tayin 
edilmesi lâzım, geleceğine göre bu hususun bir nizamname ile tesbiti düşünülerek lâyihanın altıncı 
maddesinde mülhak ve şahsiyeti haiz daireler vazifesinin bu idareler kanun ve nizamnamelerile 
muayyen olduğu ve merkez ve merkeze bağlı teşkilât ve vazifelerinin ayrıca bir nizamname ile 
tayin edileceği gösterilmiştr. 

îşbu kanun lâyihası esbabı mucibe mazbatamı2111- başlangıcında da işaret olunan, vekâletimiz 
ve merkeze bağlı teşkilât dehilindeki vazife ve memuriyetlerden ihtisas memuriyetlerin de ma
aş tutarmm bir misline kadar ve liman reislerine de ücret t u t an nisbetinde ücret verileceğine mü
teallik hüküm; yedinci maddeye tavzihen yazılmıştır» 

Vekâlet merkez ve merkeze bağlı teşkilât dahilindeki memurlardan herhangi birisinin vekâ
lete aid bir iş için diğer bir mahalde kadrodaki maaş ve ücretile istihdamı keyfiyeti sekizinci 
maddede gösterilmiştir. 

Nafia ve Iktısad vekâletlerinde ücretle (müstahdem olub münakalât vekâletine intikal edecek 
bulunan memurlardan bazılarının vaziyeti bakım Indan ücretlerinin maaşa kalbi muvafık olacağı 
mütalâa edilmiş ve bu itibarla bir defaya mahsus olmak ve ücretlerine tekabül eden maaş derece
lerini geçmemek şartile Münakalât vekâleti teşkilât kadrosuna nakledilebileceği hükmü muvakkat 
birinci madde olarak konulmuştur. 

Münakalât vekâleti teşkilât kanunu kabul edilerek malî senenin hitam bulmakta olması nazarı 
itibara alınarak kısa müddet için bütçe kanunu ve muvazenei umumiye kanunu üzerinde bir tadil 
yapmakta ise Münakalât vekâletine bağlanan daireler memurlarının 1938 malî yılı nihayetine ka
dar olan maaş ve ücretleril'e bilûmum masrafları bu dairelerin evvelce bağlı bulunlukları Iktısad 
ve Nafia vekâletinin 1938 senesi bütçesindeki tertibi mahsuslarından tesviyesinin muvafık olacağı 
düşünülerek muvakkat ikinci madde tedvin olunmuştur. 

Münakalât vekâleti teşkil buyurulduğu zaman Nafia vekâleti müsteşarı Münakalât vekâletine 
müteallik işlerin tedvirine memur edilmiş ve diğer taraftan Nafia vekâleti müsteşarlığına da diğer 
bir zat tayin buyurulmuş olmasına binaen Münakalât vekâleti müsteşarının nisan ve mayıs 1939 
maaşlarının temini için bunlara aid müsteşarlık maaşının Nafia bütçesinin 702 nci faslının birinci 
maddesi tasarrufatından tediyesi hususu sözü geçen maddeye dercedilmiştir. 

( S . Sayısı : 64) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 22 
Esas No. 1/127 

16 -V -1939 

Yüksek Reisliğe 

Münakalât vekâletinin teşkilâtı bakkmda olub 
Başvekletin 9 - V - 1939 tarik ve 6/2380 sayılı 
tezkeresile Yüksek Reisliğe sunulub Encümenimi
ze verilmiş olan kanun lâyihası Münakalât vekili 
Ali Çetinkaya bazır olduğu balde okundu ve ko
nuşuldu. 

. Lâyihanın mütaleasmdan anlaşılacağı üzere 
yeni teşkil olunan Münakalât vekâleti Kara ve 
deniz ve bava nakliyatı ve posta, telgraf işlerile 
meşgul olacaktır. Bu vazifelerin ifası için kurul
ması icabeden teşkilât bu kanunda yer almış bu
lunmaktadır. ' 

Esası encümenimizce kabul olunan lâyihanın 
Hükümetçe teklif olunan şekli üzerinde aşağıda 
ki değişiklikler yapılmıştır : 

İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci maddeler 
maksadı daha iyi ifade eder şekilde yeniden ya
zılmıştır. 

Yedinci madde ile muvakkat birinci.madde 
maaş ve emsal hâsılının üstünde ücret vermek 
ve ücretten maaşa nakletmek gibi tevhid ve tea
dül kanununun esaslarına uymayan hükümleri 
ihtiva eylediklerinden dolayı kabul edilmeyerek 
lâyihadan çıkarılmış, bunlarm yerine ihtisas, mev* 
kilerinde çalıştırılacak olanlara kadrodaki maaşın 
tamamını verebilmeği ve evvelce istisnaî şekilde 
verilmiş salâhiyetlere müsteniden maaş emsal 
hâsdmm tamamı veya fazlasüe tayin edilmiş bu
lunan memurların filî vaziyetlerini korumağı te
min edici yeni hükümler konulmuştur. 

Bunlardan başka lâyihaya eklediğimiz muvak
kat bir madde ile bu kanuna bağlı cedvele göre 
memuriyet derecesi yükselen memurların yeni de
recelerine muhassas maaşı alabilmeleri, halen al

makta oldukları maaş derecesinde tevhid ve tea
dül kanunu hükümlerine göre geçmesi lâzımgelen 
müddeti doldurmuş ölmalarile mümkün olabile
ceği ifade edilmiştir. 

Kadro cedvelinde ihtisas makamları gösteril
memiş olub bu makamların hangileri olduğu işa
ret edilmiştir. 

Lâyiha vekâletin ücretli memurları kadrosu
nu da ihtiva eylemekte olub diğer dairelerde ol
duğu gibi bu kadronun muvazenei umumiye ka
nununa bağlı (D) cedvelinde ahzi mevki etmek 
üzere bu lâyihadan çıkarılması münasib görül
müştür. 

Bu şekilde yeniden hazırlanan kanun lâyihası 
Umumi Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Beis B.V. M. M. 
ispatta Kayseri Trabzon 

Mükerrem Unsal F. Baysal E. Karadeniz 
Kâtib 

İstanbul Bolu Çanakkale 
.JPiöymen Dr* Zihni Ülgeri R.Bulay%rlı 
Diyarbakır Elâzığ içel 
RyşULBekit M.JE.AMay T.CBeriker 
Kastamonu Kayseri Kırklareli 
T. Çoşkan 8.Serimi, B. Denker 

Kırşehir Kocaeli Konya 
M.Be'ğfeU A. Said Akbaytuğan R. Türel 
Malatya Maraş Mardin 
M.öker M. Bozdoğan R. Erten 
Muğla Sivas Trabzon 

H.Kitabçı Remzi Çiner Bvm&m 
Ifria L Yozgad 

Smzidflffly d. Sungur 
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HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Münakalât vekâletinin teşkilâtına dair kanun 
lyihası 

MADDE 1 — Münakalât vekâleti aşağıda ya
zılı vazife ve hizmetleri yapar: 

I - Posta nakliyatı, telli, telsiz, muhabere ve 
radyo işleri. 

II - Demiryolları Nakliyatı işleri. 
III - Kara yolları nakliyatı işleri. 
IV - Deniz nakliyatı ve seyrisefer emniyeti 

işi vazife ve hizmetleri. 
V - Liman ve teçhizatı işleri. 
VI - Deniz mahsulleri ve avcılığı işleri. 
VII - Hava yolları nakliyatı işleri. 

MADDE 2 — Vekâlet teşkilâtının merkez ve 
merkeze bağlı taşra kadrosu ve bu kadro dahi
lindeki memur ve müstahdemlerin derece maaş 
ve ücretleri ilişik cedvellerde gösterilmiştir. 

MADDE 3 — Münakalât vekâletine bağlan
mış olan posta ve telgraf ve telefon U. Müdür
lüğü, Devlet demiryolları ve limanları işletme U. 
Müdürlüğü ve bu idarenin tekaüd sandığı mü
dürlüğü, ve Devlet denizyolları işletme U. Mü

dürlüğü, Devlet limanları işletme U. müdürlüğü, 
ve denizyolları ve limanları idarelerinin müş
terek tekaüd sandığı müdürlüğü, Devlet havayol-
lar işletme Umum Müdürlüğü memur ve müs
tahdemlerinin kadro ve derece ve maaş ve üc
retleri mezkûr idareler teşkilât kanunları hü
kümlerine tabidir. 

MADDE 4 — Müsteşar ve müsteşar muavini 
ile daire reisleri müfettişler ve Hukuk müşavir
leri ve Zat işleri müdürü müşterek kararname 
ile ve diğer memurlar vekil tarafından tayin 
olunurlar. 

MADDE 5 — Memurin kanunu hükümlerine 
göre Müsteşar veya Müsteşar muavininin gay
bubetlerinde veya meşgul bulundukları zamanda 
vekilin tensibile daire reislerinden birinin riya
seti altmda lâakal iki daire reisi, Hukuk müşa
viri, ve Zat işleri müdürlerinden mürekkeb bir 
inzibat komisyonu teşkil edilir. 

MADDE 6 — Münakalât vekâletine bağlı ve 
hükmî şahsiyeti haiz mülhak idarelerin vazife 
ve salâhiyetleri bu idarelere müteallik kavanin 
ve nizamat ile muayyendir. Vekâlete bağlı diğer 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Münakalât vekâleti teşkilât ve vazifele
rine dair kanım lâyihası 

MADDE 1 — Birinci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Vekâlet teşkilâtının merkez ve 
merkeze bağlı taşra kadrosu ve bu kadro dahi
lindeki memurların derece ve maaşları bağlı 
cedvelde gsterilmitşir. 

MADDE 3 — Münakalât vekâletine bağlan
mış olan Posta, telgraf ve telefon umum mü
dürlüğü, Devlet demiryolları ve limanları işlet
me umum müdürlüğü ve bu idarenin tekaüd 
sandığı müdürlüğü ve Devlet demiryolları iş
letme umum müdürlüğü, Devlet limanları işlet
me umum müdürlüğü ve Denizyolları ve liman
lan idarelerinin müşterek tekaüd sandığı mü
dürlüğü, Devlet havayolları işletme umum mü
dürlüğü memur ve müstahdemlerinin kadrolarile 
derece, maaş ve ücretleri mezkûr idarelerin 
hususî kanunları hükümlerine tâbidir 

MADDE 4 — Vekâlet kadrosuna dahil me
murlardan müsteşar ve müsteşar muavini île 
daire reisleri, müfettişler ve hukuk müaşvirleri 
ve zatişleri müdürü müşterek kararname ile ve 
diğer memurlar Vekil tarafından tayin olunurlar. 

MADDE 5 — Memurin kanunu hükümlerine 
göre teşkili icabeden inzibat komisyonu müste
şar veya müsteşar muavininin ve gaybubetlerin
de Vekilin tensibi ile daire reislerinden birinin 
riyaseti altmda lâakal iki daire reisi, hukuk 
müşaviri ve zatişleri müdürlerinden terekküb 
eder. 

MADDE 6 — Altıncı madde aynen kabul edil
miştir. 
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dairelere aid vazifeler ve iş bölümü nizamname 
ile tayin olunur. 

MADDE 7 — Bu kanuna merbut (3) numa
ralı cedvelde gösterilen fen ve ihtisas memuri
yetlerinde maaş tutarmm bir misli fazlasına ka
dar ve liman reislerinin maaşları tutan kadar 
ücret vererek bu memuriyetlere ücretli memur 
kullanmağa Münakalât vekili salahiyetlidir. 

Bu gibilere verilecek ücret farkı vekâlet büt
çesinin maaş ve ücretler fasılları tasarrufların
dan verilir. 

MADDE 8 — Münakalât vekâleti; merkez 
ve taşra teşkilâtında maaş veya ücretle istih
dam etmekte olduğu herhangi bir memuru ifası 
vekâlete aid bir iş için orada vekâlet teşkilâtı 
ve münhal vazife bulunub bulunmam asile mu
kayyeti olmayarak kadroda gösterilen maaş ve 
ücret ve tahsisatile merkez veya taşrada ve her
hangi bir mahal ve memuriyette kullanılabilir. 

MADDE 9 — Bu kanunun neşri tarihinde 
meri olan mevzuatın işbu kanunda yazılı vazi
fe ve hizmetlerle alâkadar bulunan hükümleri 
Münakalât vekili tarafmdan icra olunur. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Nafia ve îk-
tısad vekâletlerinden Münakalât vekâletine 
ayrılan idarelerde Nafia vekâletinde ücret
le müstahdem olanların ücretlerinin teka
bül ettiği maaş emsali hâsılmı geçmemek şartile 
bu kanuna bağlı kadro cedvelindeki memuri
yetlerden birine tayin suretile bir sene içinde 
ve bir defaya mahsus olmak üzere maaş derece
lerini tesbite Münakalât vekili salahiyetlidir. 

Şu kadar ki bu gibilerin Devlette veya Dev
lete aid müesseselerde geçen maaşlı ve ücretli 
hizmet müddetlerinin mecmuuna nazaran ve 
1452 sayılı kanunun 8 nci maddesindeki 15 sene 
kaydma bakılmaksızın mezkûr kanunda yazılı 
'intisab ve terfi şeraitine göre tesbit edilecek 
maaş derecesi kendileri için mükteseb hak sa
yılır ve bu derece ile tayin olundukları derece 
emsali hasılı arasındaki fark kendilerine ücret 
olarak verilir. 

MADDE 7 — Sekizinci madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 8 — Dokuzuncu madde aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9 — İhtisas mevkii oldukları bu ka
nuna bağlı cedvelde işaret olunan memuriyet
lerde istihdam olunacaklara 1452 sayılı kanun-
deki evsaf ve şeraite tâbi olmaksızın mükteseb 
hak teşkil etmemek üzere kadrolardaki muayyen 
maaşlar verilebilir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Muvakkat birin
ci madde aynen kabul edilmiştir. 
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MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanuna bağ

lı kadrodaki müsteşarlık maaşı bu vazifenin fi
len ifa edildiği tarihten muteberdir. 

Müsteşarın nisan ve mayıs 1939 maaşları 
Nafia vekâleti 1939 malî yılı bütçesinin maaş 
tasarruflarından ödenir. 

MADDE 10 — Bu kanun 
muteberdir. 

nesri tarihinden 

MADDE 11 — Bu kanunun 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

8 -
Bş. V. 

Dr. R. Saydam 
Da. V. 

Fayik öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. Mu. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
T. F. Sîlay 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
. F. Cebesoy 

G. t. V. 
Kana Tarhan 

Ti. V. 
C. Ercin 

tatbikine İcra 

V - 1939 
M. M. V. 
İV. Tınaz 
Ma. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

H. Çalar 
Zv. V. 

M. Erkmen 

MUVAKKAT MADDE 2 — İşbu kanuna 
bağlı cedvele göre memuriyeti derecesi yükselen 
memurların yeni derecelerine muhassas maaş
ları alabilmeleri halen almakta oldukları maaş 

derecelerindeki 1452 sayılı kanunun hükümleri da
iresinde müddetlerini ikmal etmiş buiunmalanle 
mümkündür. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunun me
riyetinden önce diğer vekâletler teşkilâtında 
mevcud ve maaş emsal hasılının tamamı veya 
fazlasının ücret olarak verilebileceği yolun
daki salâhiyetlere müsteniden tayin edilmiş 
olanlardan Münakalât vekâleti teşkilâtına nakil 
edileceklere verilmekde olan ücretlerin müma
sili vazifede bulundukları müddetçe şahıslarına 
münhasır olmak üzere verilmesine devam olu
nabilir. 

Bu gibilere verilecek ücret farkı Vekâlet büt
çesinin maaş ve ücret fasılları tasarrufatmdan 
temin olunur. 

MADDE 10 — Onuncu madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11 — On birinci madde aynen kabul 
edilmitşir. 
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Bütçe encümeninin değiştirişine bağlı 

OEDVEL 

Derece 

2 
3 

6 
9 

11 
12 
14 

3 
4 
4 
6 
7 

10 
11 
14 

3 
4 

4 
5 

6 

7 
8 
9 

10 

7 -
9 

11 
12 

Memuriyetin nevi 

MERKEZ 
Müsteşar 

» muavini 

Hususî halem 
Hususî kalem müdürü 
Şef 
Memur 

» 
Kâtib 

Teftiş heyeti 
Reis 
Başmüfettiş 
1. S. müfettiş 
2. S. » 
3. S. » 
Şef 
Memur 
Kâtib 

Kara nakliyat dairesi 
Reis (ihtisas mevkii) 

» ' muavini (İhtisas mevkii) 

Fen heyeti müdürlüğü 
Müdür (İhtisas mevkii) 
Mütehassıs veya yüksek mühendis (İh
tisas mevkii) 

» » » ( İh
tisas mevkii) 
Mühendis veya fen memuru 

» » » » 
Ressam 

» 

Muamelât müdürlüğü 
Müdür 
Şef 
Memur 

» 

Aded 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
2 

1 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

2 

3 
2 
2 
1 
2 

1 
1 
2 
2 

Maaş 

125 
100 

70 
40 
30 
25 
20 

100 
90 
80 
70 
55 
35 
30 
20 

100 
90 

90 

80 

70 
55 
45 
40 
35 

55 
40 
30 
25 
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Derece Memuriyetin nevi Aded Maaş 

14 Kâtib 2 20 

Deniz nakliyat dairesi reisliği 
3 Reis (İhtisas mevkii) 
5 » muavini (İhtisas mevkii) 

Fen şubesi 
10 
12 

6 
7 

10 
11 
12 

Şef 
Memur 

Kabotaj işleri şubesi 
Müdür (İhtisas mevkii) 

» muavini 
Şef 
Memur 

» 

Beynelmilel deiz işleri şubesi 
6 Müdür (İhtisas mevkii) 
8 

10 
11 
12 

7 
10 
11 
12 

» muavini 
Şef 
Memur 

» 

Mua 
Müdür 
Şef 
Memur 

» 

Muamelât müdürlüğü 

Liman hizmetleri dairesi reisliği 
4 Reis (İhtisas mevkii) 
5 , » muavini (İhtisas mevkii) 

Liman kontrol hizmetleri şubesi 
6 Müdür (İhtisas mevkii) 
8 » muavini 

10 Şef 
11 Memur 
12 » 

Liman ve iskeleler ve kıyı emniyeti hizmetleri şubesi 
6 Müdür (İhtisas mevkii) 1 70 
8 » muavini 1 45 

1 
1 

1 
2 

1 
1 
3 
3 
3 

1 
1 
2 
2 
1 

1 
2 
3 
1 

1 
1 

1 
1 
3 
2 
2 

100 
80 

35 
25 

70 
55 
35 
30 
25 

70 
45 
35 
30 
25 

55 
35 
30 
25 

90 
80 

70 
45 
35 
30 
25 
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Berece Memuriyetin nevi . Aded Maaş 

10 Şef 
11 Memur 
12 » 

Deniz mahsulleri ve avcılığı şubesi 
6 Müdür (İhtisas mevkii) 

10 Şef 
11 Memur 

Tarife ve ticaret dairesi reisliği 
3 Beis (İhtisas mevkii) 
5 Mütehasıs (kara) (ihtisas mevkii) 
5 » (deniz) (ihtisas mevkii) 
7 Tedkik müdürü 
7 îstatistik müdürü (İhtisas mevkii) 

10 Şef 
11 Memur 
12 » 
14 Kâtib 

Hıikuk müşavirliği 
3 Birinci müşavir 
5 İkinci » 
6 Üçüncü » 
7 Müşavir 

10 Şef 
12 Memur 
14 Katib 

Muhabere ve mürasele müşavirliği 
4 Müşavir (İhtisas mevkii) 
5 » ( » » ) 
5 Mütehassıs (İhtisas mevkii) 
6 Yüksek mühendis (İhtisas mevkii) 
8 Kalem âmiri 

11 Memur 
14 Kâtib 

Zat işleri ve sicil müdürlüğü 
5 Müdür 
7 » muavini 

Muamelât kalemi 

3 
2 
2 

i 
1 2 
1 
1 

1 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

35 
30 
25 

70 
35 
30 
25 

100 
80 
80 
55 
55 
35 
30 
25 
20 

100 
80 
70 
55 
35 
25 
20 

90 
80 
80 
70 
45 
30 
20 

80 
55 

9 Şef 
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Derece 

11 
12 
14 

9 
11 
11 
12 

9 
11 
12 
14 

5 
8 

10 
11 
12 

6 
12 
14 

6 
9 

10 
11 
12 
14 

6 
10 
11 
12 
14 
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Memuriyetin nevi 

Memur 
» 

Kâtib 

Tahakkuk kalemi 
Şef 
Tahakkuk memuru 
Tahsis » 
Memur 

Sicil kalemi 
Şef 
Memur 

» 
Kâtib 

Seferberlik müdürlüğü 
Müdür 
Fen memuru (Elektrikçi veya muha-
habere zabiti) 

Şef 
Memur 

» 

Hava nakliyat müdürlüğü 
Müdür (İhtisas mevkii) 
Memur 
Kâtib 

Levazım müdürlüğü 
Müdür 
Ayniyat muhasibi 
Şef • 
Memur (Biri mutemedlik yapar). 

» 
Kâtib 

Neşriyat müdürlüğü 
Müdür 
Şef 
Memur 

» 
Kâtib 

Aded 

2 
1 
2 

1 
1 
1 
2 

1 
2 
2 

2 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
3 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
2 

Maaş 

30 
25 
20 

40 
30 
30 
25 

40 
30 
25 
20 

'••4 

80 

45 
35 
30 
25 

70 
25 
20 

70 
40 
35 
30 
25 
20 

70 
35 
30 
25 
20 
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Derece 

8 
10 
12 
14 

5 
6 
8 
9 

10 
11 
12 
14 
11 
12 
15 
16 
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Memuriyetin nevi 

Evrak müdürlüğü 
Müdür 
Şef 
Memur 
Kâtib 

VİLÂYETLER 

İstanbul mıntaka liman \ 
Liman reisi 
Muavin 
Liman mıntaka kontrolörü 
Şef 
Memur 

» 
» 
» 

Liman kontrol şefi 
» » memuru 

Liman memuru 
» » 

İstanbul gemi muayene ve mesaha 
11 
12 

11 
12 
14 
15 
16 

6 
9 

11 
12 
14 
15 
16 

Şef 
Memur 

' T f 

-

reisliği 

tasnif f 

Aded 

1 
1 
2 
3 

— 

1 
1 
1 
2 
3 
8 
8 
7 
1 
4 
5 

15 

Maaş 

45 
35 
25 
20 

80 
70 
45 
40 
35 
30 
25 
20 
30 
25 
17,5 
14 

en heyeti 
1 
1 

İstanbul mmtakasına bağlı tâli liman reislikleri 
Liman reisi 

» » 
» » 

Liman memuru 
» » 

İzmir mıntaka liman reisliği 
Liman reisi 
Liman mıntaka kontrolörü 
Memur 

» 
» 

Liman memuru 
» » 

4 
4 
5 
1 

14 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 

30 
25 

30 
25 
20 
17.5 
14 

70 
40 
30 
25 
20 
17,5 
14 
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Derece Memuriyetin nevi 

İzmir mıntakasma bağlı tâli liman reislikleri 
12 Liman reisi 
14 » » 
15 Liman memuru 
16 » » 

Mersin mıntaka liman reisliği 
7 Liman reisi 
9 Liman mıntaka kontrolörü 

14 Memur 
15 Liman memuru 
16 » » 

Mersin mıntakasma bağlı tâli liman reislikleri 
11 Liman reisi 
12 » y> 
14 » » 
15 Liman memuru 
16 » » 

Trabzon mıntaka liman reisliği 
7 Liman reisi 
9 Liman mıntaka kontrolörü 

14 Memur 
15 Liman memuru 
16 » » 2 14 

Trabzon mıntakasma bağlı tâli liman reislikleri 

Aded 

tikleri 
4 
6 
1 
4 

1 
1 
i 1 
2 

slikleri 
1 
1 
6 
1 
5 

1 
1 
1 
1 

Maaş 

25 
20 
17,5 
14 

55 
40 
20 
17,5 
14 

30 
25 
20 
17,5 
14 

55 
40 
20 
17,5 

11 
12 
14 
15 
16 

7 
9 

14 
15 
16 

12 
14 

Liman reisi 
» » 
» » 

Liman memuru 
» » 

Samsun mıntaka liman reisliği 
Liman reisi 
Liman mıntaka kontrolörü 
Memur 
Liman memuru 

» » 

1 
2 
3 
2 
4 

1 
1 
1 
1 
2 

Samsun mıntakasma bağlı tâli liman reislikleri 
Liman reisi 

» » 
3 
3 

30 
25 
20 
17,5 
14 

55 
40 
20 
17,5 
14 

25 
20 
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bere** Memuriyetin nevi 

15 Liman memuru 
16 » » 

Zonguldak mıntaka liman reisliği 
7 Liman reisi 
9 Liman mıntaka kontrolörü 

14 Memur 
15 Liman memuru 
16 » » 

Zonguldak mıntakasma bağlı tâli liman reislikleri 
11 Liman reisi 
12 » » 
14 » » 
15 Liman memuru 
16 » » 
6 Demiryolu komiseri 

12 Komiserlik kâtibi 

Aded 

1 
. 5 

1 
1 
1 
1 
2 

Maaş 

17,5 
14 

55 
40 
20 
17,5 
14 

sislikleri 
1 
1 
2 
2 
3 
3 
1 

30 
25 
20 
17,5 
14 
70 
25 

>^e^< 
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