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caiz olmıyacağından Teşkilât Kanununa buna 
mütedair bir hüküm vaz'ı hakkında Bakanlığın 
ne düşündüğünü de öğrenmek istiyoruz. 

Arkadaşlar, sizleri sıktığımı anlıyorum, (De
vam sesleri) 

Şimdi de Devlet Denizyolları 1949 Bütçesi 
hakkında konuşacağım. 

Çok Muhterem arkadaşlar; 
Her yıl millet kürsüsünden, bütçelerin müza

keresinde,, bizler tenkit eder, kötü taraflarına do
kunuruz. Maalesef tecrübe ve müşahedelerimiz 
göstermiştir ki, bu tenkitler zabıtlarda kalmış, il
gili Bakanlık ve Genel müdürlüklerce asla nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

Bu itibarla Türk deniz ticaretini, yıpratan, 
gerileten saik ve âmillerin mahiyeti üzerinde bu 
yıl da durmak, karanlık taraflarını aydınlatmak 
maksadiyle yüksek huzurunuza gelmiş bulunu
yoruz. 

1. «Türk armatörlerini» ve dolayısiyle Türk 
denizciliğini halen içinde bulunduğu kötü du
ruma sürükliyen sebeplerin anlaşılması için esas
lı mevzua girmeden, evvelâ Türk denizciliğinin 
yakın geçmişinden kısaca bahsetmeyi gerekli gör
dük. 

Saltanat devrinde (Idarei Mahsusa) adını ta
şıyan müessese, Meşrutiyet devrine intikal ettiği 
zaman, elinde irili ufaklı kırk parçaya yakın 
posta ve yolcu vapuru vardı. 

Ayrıca Mülga Bahriye Nezaretinin elinde bu
lunan askerî nakliyata mahsus ve oldukça büyük 
tonajda «Tirimüjgân», Bezmialem, izmir, Halep, 
Şam, Kosova, Esericedit vapurları da vakit vakit 
Idarei Mahsusanın seferlerine iştirak ederek de
niz nakliyatımızı takviye etmekte idi. 

2. Meşrutiyetin ilânından bir müddet son
ra Idarei Mahsusa Seyri - Sefain adını alarak 
Mülga Harbiye Nezaretine bağlandı, Gülcemal, 
Akdeniz, Karadeniz, Bahriahmer, Nilüfer, Biga 
vapurları satın alınıp mevcut gemi kadrosuna 
ilâve edildi. Keza bu sıralarda Mülga Donanma 
Cemiyeti tarafından satın alınan Reşitpaşa, 
Mitahatpaşa ve Giresun vapurları da Seyri Se
fain idaresine devredildi. 

3. Bu arada Hilâl Vapur idaresi, Adalar 
Vapur idaresi Erkek, Gümüşyan vapur idareleri 
gibi mütaaddit hususi posta yolcu vapurculuğu 
idareleri kurulmuş ve vapurlarının sayısı bir dü-
züneyi bulmuştur. Bunlardan başka Hecin, Ha-
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nife, Keşkül, ittihat adlarında bâzı yoleu vapur
larımız ve ta saltanat devrinde tedarik edilmiş 
Konya, Ankara, Abdülkadir gibi şileplerimiz de 
mevcuttu. Balkan Harbinde müsadere edilip ve 
yeni adları (Gülnihal, Yeşilırmak, Seyhun, Cey
hun) a tebdil edilen yolcu ve yük vapurları da 
Seyri Sefain kadrosuna katılmıştır. 

4. işte Umumi Harb gelip çattığı zaman 
Türk Ticaret Filosu, aşağı yukarı bunlardan mü
rekkepti. Yalnız Karadeniz adındaki posta vapu
ru hariçte idi. Bu gemilerin bir kısmı mezkûr 
harbte gaip edilmişti. 

Birinci Umumi Harbin mütarekesinde, bâzı 
Türk müteşebbisler, şuradan buradan tedarik et
tikleri ufak çapta gemilerle posta vapurculuğuna 
başlamışlardı. O sırada yabancıların kendilerince 
düşman saydıkları Türk'lere gemi satması yasak 
edilmiş olduğundan, sahipleri Türk olan bu gemi
lerin birçoğu yabancı bayrak altında çalışmakta 
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Bu hal, Türk Milletinin denizciliğe ne kadar 
hevesli olduğunu, tarihi boyunca bütün dünya 
denizlerinde bayrağım dalgalandırmış bir mil
letin çocukları olduklarını daima göstermişler
dir. 

Türk müteşebbisler, gemi sahibi olmak için, 
zamanın şartlarının icabı olarak muvazaalı mua
melelere girişmekten, nakdî fedakârlıktan çekin
memişlerdir. Hattâ gemilerinin ellerinden alın
ması tehlikesini bile göze almışlardır. Lozan Mu
ahedesiyle kabotaj hakkının Türklere geçmesi 
üzerine bu müteşebbislere başkaları da katıldı. 
Bu suretle Türk denizciliğinin temelleri de atıl
dı. Kısa bir zaman içinde Türk armatörleri, iri
li ufaklı 40 dan fazla yolcu vaporu tedarik ede
rek sahilerimizde çalıştırmaya başlamışlar, bir 
taraftan da şilepçiliğe el atmışlardı. 

5. Seyrisefain idaresi de Karadeniz, Anka
ra, izmir, Ege, Konya, Anafaırta, Çanakkale, ine
bolu, Mersin, Antalya, Marmara, Kocaeli vapur
larını satın aldı. Gerek Seyrisefain, idaresinin, 
gerek armatörlerin ellerindeki posta vaporlarmın 
çoğalması, hem sefer sayısının artmasına) ve hem 
de yolcu ve yük navlunlarının inmesine sebep 
olduğundan artık her yolcu istediği gün, istediği 
yere gitmek ve tüccar da dilediği eşyayı arzu et
tiği anda bir yerden öteki • yere nakletmek im
kânına kavuşmuştu. Posta vapuru bolluğu
nun intaç ettiği ucuz navlun, fazla se
fer, memleketin genel ekonomisine büyük fay-

— 910 — 


