
DEVRE II C İ L T : İÇTİMA SENESİ : II 

T. B. M. M. 

ZABİT CERİDESİ 

Yirmi Üçüncü İçtima 

29.3 . 1340 Cumartesi 

Münderecat 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

2. — EVRAKI VARİDE 

Sayfa 
59 

Teklifler 
1. — Malatya Mebusu Mahmut Nedim Bey' 

in; Harita Dairesi kadrosunun tevsii ve mülhak 
bir bütçe ile" idaresi hakkındaki teklifi kanunisi 
(2/329) 

Mazbatalar 
1. — 16 Mart 1336 tarihinden mukaddem 

tahsis olunan hidematı vataniye maaşatının de
vamı itası hakkında kanun lâyihası (1/401), 
Türk Şairi Abdülhak Hâmid ve Müverrih Ab-
durrahman Şeref ve esbak Vaşington Sefiri Ah-
med Rüstem Beylere hidematı vataniyeden maaş 
tahsisine dair kanun lâyihası (1/134), Diyarbe-
kir Valisi sabıkı merhum Reşit Bey ailesine hi
dematı vataniyeden maaş tahsisine dair kanun 
lâyihası (1/149), Merhum Reşat Hikmet Beyin 
zevcesi ile çocuklarının kesilen maaşlarının 
iadeten tahsisine dair istidaları ile Dahiliye Ve
kâleti tezkeresi, Irak Şeyhülmeşayihi Mceymi 

'Paşaya hidematı vataniye tertibinden maaş tah
sisine dair kanun lâyihası (1/ ) Karesi Me
busu Abdülgafur Efendi ile arkadaşlarının; Es
bak Şeyhüislâm Musa Kâzım Efendi ailesine 
maaş tahsisine dair kanun teklifi (2/137), Ma-
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raş Mebusu Arslan Beyle arkadaşlarının; Maraş 
Mektebi idadisi riyaziye mualimi sabıkı Hayrul-
lah Efendi ailesine maaş tahsisine • dair kanun 
teklifi (2/87), Bozok Mebusu Bahri Bey'in; Ka-
ramağara Nahiyesi Müdürü Tevfik Efendi aile
sine maaş tahsisine dair kanun teklifi (2/151), 
Kütahya Mebusu Cemil Beyin; Şürefa ve Sâdâta 
maaş tahsisine dair kanun teklifi (2/ ), De
nizli Mebusu Yusuf Beyin; Komiserlikten müs
tafi Ahmed Hamdi Bey ailesine maaş tahsisine 
dair kanun teklifi (2/128), Bursa Mebusu Mu-
hiddin Baha Beyin, Ömer Naci Bey ailesine 
maaş tahsisine dair kanun teklifi (2/152), Bozok 
Mebusu Ahmet Hamdi Beyin; Akdağ Kayma
kamı iken şehit edilen Tahir Bey ailesine maaş 
tahsisine dair kanun teklifi (2/325), Gaziantep 
Mebusu Ali Cenani Beyle arkadaşlarının; Antep 
müdafaasında şehit olan Yörük Senim nâmıyla 
mâruz Salim Beyin ailesine maaş tahsisine dair 
teklifi (2/313), Canik Mebusu Cavit Paşanın; 
Ferid Paşa Hükümeti tarafından katedilen 
merhum Niyazi Beyin ailesine maaşlarının iade-
desine dâir kanun teklifi (2/318), Siirt Mebusu 
Halil Hulki Efendi ile arkadaşlarının; Urfa Mu
tasarrıfı Sabık Nusret Beyin ailesine hidematı va
taniye tertibinden maaş tahsisine dair kanun teklifi 
(2/321), Aksaray Mebusu Vehbi Beyle arkadaş-
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larının, esbak Şeyhüislâm Hayri Efendinin üç 
oğlu ile haremine maaş tahsisine dair kanun teklifi 
(2/ ), Çorum Mebusu Ferid Beyle arkadaşla
rının; darüleytamlar müdürü iken vefat eden 
Merhum İsmail Mahir Efendi ailesine hidematı 
vataniye tertibinden maaş tahsisine dair kanun 
teklifi (2/322) ve Muvazeni Maliye Encümeni 
mazbatası. 60 

2. — Harir tohumları bandrolü hakkında 
(1/294) numaralı kanun lâyihası ve Muvazehei 
Maliye ve Ziraat encümenleri mazbataları. 60 

3. — Muhtacini zürraa tavizen tevzi edilmek 
üzere Ziraat Bankasına verilen iki milyon lira
dan bir milyon sekiz yüz bin lirasının tohum
luğa ve mütebakisinin çift hayvanatı ile alâtı zü-
raiyeye tahsisi hakkında (1/466) numaralı kanun 
lâyihası ve Ziraat ve Muvazenei Maliye Encü
meni mazbataları. 60 

4. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin; za-
bitanın terfihleri hakkında 21 teşrini evvel 1339 
tarihli Kanuna maddeyi müzeyyele ilâvesine dair 
(2/231) numaralı teklifi kanunisi ve reddine dair 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 60:63 

5. — Dersim Mebusu Feridun Fikri Bey ve 
rüfekasmın; İhtiyat zabitlerinin terfihi hakkında 
(2/212) numaralı teklifi kanunisi ve Iktisaat ve 
Kavanini Maliye ve Maarif encümenleri mazba
taları. 64 

6. — Urfa Mebusu Ali Fuat Bey ve 48 refi
kinin; Orta Tedrisat Mualimleri Kanununun 
14 ncü maddesinin tadili hakkında (2/320) nu
maralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere oldu
ğuna dair Lâyiha Encümeni Jtnazbatası. 64 

7. — Ordu Mebusu Hamdi Beyin; 11 Kânu
nusani 1339 tarihli ve 295 numaralı Kanunun 
9 ncu maddesinin 1338 senesi aşarına da şâmil 
olmak üzere 1341 Mart'ı iptidasına kadar cari 
olması hakkında (2/302) numaralı teklifi kanu
nisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası, 64 
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lerle veya suveri saire ile şeref ve haysiyeti mu
hil neşriyat ve işaat vukubulduğu takdirde 
düello edilebilmesine dair (2/270) numaralı tek
lifi kanunisi ve şayanı müzakere olmadığına 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası 64 

Tezkereler 64 
1. — Hiyaneti Harbiye maddesinden maznun 

ve Eskişehir Divanı Harbince idama mahkûm 
Seyit Gazi'nin Çatviran Köyünden Ali oğlu Ab
dullah hakkındaki hükmün tetkikine mütedair 
Başvekalâtten mevrut tezkere (3/245) 64 

Takrirler 64 
1. — Saruhan Mebusu Mehmet Sabri ve iz

mir Mebusu Hamdi Beylerin; Donanma Cemi
yetinin ihyası temenniyetına dair takriri (ikinci 
sene 4/22). • 64 t 

2. — Antalya Mebusu Murat Beyin; orman
ların ıslahı ve muhafazasiyle mahsulâtın kemiyet 
ve keyfiyetçe yükseltilmesi temenniyatına dair 
takriri (ikinci sene 4/21) • 64 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 65 
1. — Muhtacini zürraa tavizen tevzi edilmek 

üzere Ziraat Bankasına verilen iki milyon lira
dan bir milyon sekiz yüz bin lirasının tohumluğa 
ve mütebakisinin çift hayvanatiyle alâtı ziraiye-
ye tahsisi hakkında (1/466) numaralı kanun lâ
yihası ve Ziraat ve Muvazenei Maliye encümen
leri mazbataları. 65:66 

2. — Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umumi--
yesinin 1340 senesi mülhak bütçesi kanun lâyi
hası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası. 66:87,89:90 

4. — SUALLER VE CEVAPLAR 87 
1. — istanbul Mebusu Hamdullah Suphi 

Beyin; Mekâtibi âliye muallimleri takrirlerinin 
Matbaayı Âmirede meccanen tab'ına ve talebi
nin vesaiti nakliyeden nısıf ücretle istifade ede
bilmelerine dair şifahi sual takririne Başvekil 
ismet Paşanın tahriri cevabı (6/139) 87:88 
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'î müzakerat : saat : 2,55 

REİS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Avni Bey (Bozok), Kâzım Vehbi Bey (Ergani) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

1. — ZABTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacak : 

Yirmiikinci içtima 

26 Mart 1340 Çarşamba 

Birinci Celse 

Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde bilinikat zaptı 
sabık hülâsası kıraat ve tadilen kabul edildi. Türk 
tebaasından kavanin ve tedabiri istisnaiyei harbiyeyi 
refetmiş olan devletlerin Türkiye'deki tebaaları hak
kında da aynı muamelenin tatbikine dair Başvekâ
letten mevrut Lâyihai Kanuniye, Hariciye Encüme
nine havale olundu. 

Elcezire İstiklâl Mahkemesince mahkûm Ahmet 
ile Seyit ve zevcesi Belliye haklarındaki hükmün 
feshi lâzım geleceğine ve yine mezkûr mahkemece 
gıyaben mahkûm Binbaşı Lûtfi Efendinin hakkı iti
razı bulunduğuna ve Kayseri İstiklâl Mahkemesince 
mahkûm Durmuş ile Konya hâdisei isyaniyesinden 
mahkûm Hacı Hasip ve rüfekası hakkında tayini 
muameleye mahal olmadığına dair Adliye Encü
meni mazbataları kıraat ve kabul edildi. 

Azayı kiramdan bâzı zevatın mezuniyetlerine 
dair Divanı Riyaset kararı dahi kıraat ve kabul olun
du. Badehu Anadolu Demiryolları İdaresine Hazi-
nei Maliyeden dörtyüzbin lira ikrazı hakkındaki ka
nun ile Öksüz Yurtları ve Hudut ve Sevahil Sıhhiye 
Müdüriyeti Umumiyesi mülhak bütçeleri hakkında
ki kanunlar- ikinci defa olarak reye vazedildi. Bun
lardan, Anadolu Demiryolları İdaresine dörtyüz bin 
lira ikrazı hakkındaki Kanun 149, Öksüz Yurtlan 
ile Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdüriyet Umumiye
si mülhak bütçelerine ait kanunlar 156 şar rey ile 
kabul olundu. Müteakiben Müdafaai Milliye Vekâ
leti bütçesinin müzakeresine iptidar edildi. Heyeti 

Umumiyesi hakkında bir müddet müzakere cere
yan ettikten sonra verilen 15 imzalı takrir üzerine 
celsei hafiyeye geçildi. 

(İkinci celse hafidir) 

Üçüncü celse 

Fethi Beyin riyasetleriyle kuşat ve Müdafaai Mil
liye Vekâleti bütçesinin heyeti umumiyesi hakkın
daki müzakereye bir müddet daha devam edildi ve 
cereyan eden müzakere kâfi görüldüğünden fasılla
ra geçilmesi kabul olunduktan sonra teneffüs için 
celse tatil edildi. 

Dördüncü celse 
Fethi Bey tarafından kuşat edilerek İzmit Me

busu Mustafa Beyin seri an Ş?rayı Askerî teşkili 
hakkındaki takriri nazarı itibara alınarak Başve
kâlete, cephanelerle malzemeyi harbiyenin acilen de
polara vazına, hurda top çeliklerinin ihalesinin fes
hine mütedair yine Mustafa Beyin takrirleri Müda
faai Milliye Vekâletine havale olundu. 

Üstat* Musiki Muallimi Zeki Beye, hizmet ve ih
tiyacı Hükümetçe müsellem ise, münasip bir tertip
ten miktarı kâfi mükâfat itasına dair Saruhan Me
busu Reşat Beyin takriri dahi nazarı itibara alına
rak Heyeti Vekileye havale edildi. Badehu Müda
faai Milliye Vekâleti bütçesinin fasılları müzakere 
edilerek 299 ncu fasıl tadilen, diğer fasıllar aynen 
ve yekûnu umumi dahi vaki olan tadil veçhile ka
bul olundu ve Perşembe günü içtima edilmek üzere 
celseye nihayet verildi. 

26 Mart 1340 Perşembe günü (Misap ekseriyet 
hâsıl olmadığından içtima 29 Mart 1340 Cumartesi 
gününe tehir edilmiştir.) 

REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında bir itiraz 
var mı? Zaptı sabık hülâsası aynen kabul- edilmiştir. 

- 59 — 
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2. — EVRA 

Teklifler 
1. — Malatya Mebusu Mahmut Nedim Beyin; 

Harita Dairesi kadrosunun tevsii ve mülhak bir bütçe 
ile idaresi hakkındaki teklifi kanunisi. 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
1. — 16 Mart 1336 tarihinden mukaddem tahsis 

olunan hidematı vataniye maaşatının devamı itası 
hakkında kanun lâyihası (1/401), Türk Şairi Abdül-
hak Hâmid ve Müverrih Abdurrahman Şeref ve es-
bak Vaşington Sefiri Ahmed Rüstem Beylere hidematı 
vataniyeden maaş tahsisine dair kanun lâyihası (1/134), 
Diyarbekir Vali'i sabıkı merhum Reşit Bey ailesine 
hidematı vataniyeden maaş tahsisine dair kanun lâ
yihası (1/149), Merhum Reşat Hikmet Beyin zevcesi 
ile çocuklarının kesilen maaşlarının iadeten tahsisine 
dair istidaları ile Dahiliye Vekâleti tezkeresi, Irak 
Şeyhülmeşayihi Mceymi Paşaya hidematı vataniye 
tertibinden maaş tahsisine dair kanun lâyihası (1/ ) 
Karesi Mebusu Abdülgafur eefndi ile arkadaşlarının; 
Esbak Şeyhülislâm Musa Kâzım Efendi ailesine maaş 
tahsisine dair kanun teklifi (21137), Maraş Mebusu 
Arslan Beyle arkadaşlarının, Maraş Mektebi idadisi 
riyaziye mualimi sabıkı Hayrullah Efendi ailesine 
maaş tahsisine dair kanun teklifi (2/87), Bozok Me
busu Rahmi Bey'in; Karamağara Nahiyesi Müdü
rü Tevfik Efendi ailesine maaş tahsisine dair kanun 
teklifi (2/151), Kütahya Mebusu Cemil Bey'in, Şüre-
fa ve Sâdâta maaş tahsisine dair kanun teklifi (2/....), 
Denizli Mebusu Yusuf Beyin; Komiserlikten müs
tafi Ahmed Hamdı Bey ailesine maaş tahsisine dair 
kanun teklifi (2/128), Bursa Mebusu Muhiddin Baha 
Bey'in; Ömer Naci Bey ailesine maaş tahsisine dair 
kanun teklifi (2/152), Bozok Mebusu Ahmed Hamdi 
Bey'in; Akdağ Kaymakamı iken şehit edilen T ahir 
Bey ailesine maaş tahsisine dair kanun teklifi (2/325), 
Gaziantep Mebusu Ali Cenani Beyle arkadaşlarının 
Antep müdafaasında şehit olan Yörük Selim namiy-
la maruf Salim Beyin ailesine maaş tahsisine dair 
teklifi (2/313), Canik Mebusu Cavit Paşanın, Ferid 
Paşa Hükümeti tarafından katledilen merhum Niyazi 
Beyin ailesine maaşlarının iadesine dair kanun tek
lifi (2/318), Siirt Mebusu Halil Hulki Efendi ile, 
arkadaşlarının Urfa Mutasarrıfı Sabıkı Nusret Beyin 
ailesine hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisine 
dair kanun teklifi (2/321), Aksaray Mebusu Vehbi 
Beyle arkadaşlarının, esbak Şeyhülislâm Hayri Efen-

l VARİDE 

dinin üç oğlu ile haremine maaş tahsisine dair kanun 
teklifi (2/....), Çorum Mebusu Ferid Beyle arkadaşla
rının darüleytamlar müdürü iken vefat eden Merhum 
İsmail Mahir Efendi ailesine hidematı vataniye terti
binden maaş tahsisine dair kanun teklifi (2/322) ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

2. — Harir tohumları bandorolu hakkında (1/294) 
numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye ve Zi
raat Encümenleri mazbataları, 

REİS — Ruznameye alındı. 

3. — Muhtacini zürraa tavizen tevzi edilmek üze
re Ziraat Bankasına verilen iki milyon liradan bir 
milyon sekiz yüz bin lirasını tohumluğa ve mütebaki
sinin çift hayvanatı ile alâtı ziraiyeye tahsisi hak
kında (1/466) numaralı Kanun lâyihası ve Ziraat ve 
Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları, 

REİS — Ruznameye alındı. 

4. — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin, Zabıta
nın terfihleri hakkındaki 21 Teşrinievvel 1339 tarihli 
Kanuna maddei müzeyyele ilâvesine dair (2/231) nu
maralı teklifi Kanunisi ve reddine dair Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacak : 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Memurin ve küttâbı askeriyenin 21 Teşrinievvel 
1339 tarihli Kanun ahkâmından istifade edemediklerine 
ve zammı maaştan müstefit olamadıklarına dair Muş 
Mebusu Osman Kadri Beyin teklifi Kanunisi ve bu 
hususa dair encümenimize havale buyrulan Müdafaİ 
Milliye Encümeni mazbatası mütalâa ve tetkik olundu. 

Merbut cetvelden anlaşılacağı üzere 21 Teşrini
evvel 1339 tarihli Kanun mucibince memurin ve küt
tâbı askeriye maaş ve tahsisatlarına da zamaim yapıl
mıştır, yalnız zamaimi vakıa zabitana yapılan za-
maime nisbetle noksandır. Bu sebepten memurin ve 
küttâbı askeriye evvelce muadili bulundukları rüt
bedeki zabıtandan elyevm az muhassesat almakta
dır. Maaşattaki teadülü temin lâzimeden ise zabıtan 
maaşatı istisnai ve fevkalâde surette tezyit edilmiş ol
duğundan bunun gerek memurin ve küttâbı askeriyeye 
ve gerek memurini mülkiyeye teşmili halinde senevi 
10 milyon lira kadar tahsisat itası icabeder ki, buna 
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da bütçemizin tahammülü yoktur. Teklifi vakiin reddi 
zarurî bulunduğu Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Kâtip 

Gümüşhane Trazbon 
Hasan Fehmi Şefik 

Âza " Âza 
Trabzon Çorum 

Ahmed Muhtar Ferid 
Âza Âza 

Diyarbekir Ertuğrul 
Şeref Dr. Hikmet 

Âza 
Giresun 

Musa Kâzım 

miyetle arz ediyorum. Bunlar için terfi imkânı yok
tur. Kadroları gayri müsaittir. Müddeti hayatların
da alacakları maaş o kadardır. Binnaenaleyh terfiden 
mahrum ve bir rütbe ile doğup ve bir rütbe ile öle
cek olan bu emektarlara hiç olmazsa bir miktar zam-
miyat yapılmasını biz encümence muvafık gördük 
ve muvafık madelet ve nasafet bulduk. Onun üzerine 
Muvazenei Maliye Encümenine müracaat ettik. 
«Bunlara kâfi miktarda zam yapınız» dedik. Halbuki 
Muvazenei Maliye Encümeni doğrudan doğruya red
detmiştir. Osman Kadri Beyin bu teklifine Müdafaai 
Milliye Encümeni bütün samimiyetiyle taraftardır. 
Bütün asker arkadaşlarımız buna taraftardır. Yalnız 
Muvazenei Maliye Encümeni bunu reddetmiştir. Va
ziyeti Heyeti Celilenize arz, ediyorum. Eğer Heyeti 
Celile tensip buyurursa bu lâyihayı tekrar Muvaze
nei Maliye Encümenine iade buyursun. Hiç olmazsa 
bunlara bir miktar zammiyat yapılsın. (Muvafık ses
leri) 

REİS — Efendim Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası okundu. Muvazene Encümeni bunu red
dediyor. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim 
21 Teşrinievvel 1339 tarihinde Meclisi Âli bir kanun 
kabul etti. Malûmu âlileri o kanun mucibince erkân, 
ümera, zabitan, memurin ve mensubin ve esnafı as
keriyenin maaşlarına aledderecat bir miktar zamaim 
icra edildi. O kanuna göre ahiren dört aylık tahsisa
tı munzamma verilirken, bu fark ayrıca bir lâyihai 
kanuniye ile ita buyurulurken, bu zammın bir. sene, 
on iki ay zarfında yapacağı tesiri de ayrıca Meclisi 
Âlinize arz ettik. Vakıa 21 teşrinievvel 1339 tarihli 
kanunda yapılan zamaimde erkân, ümera, zabitana 
yapılan zammın nisbet ve derecesiyle memurun ve 
mensubini askeriyeye yapılan zammın nisbet ve de
recesi müsavi değildir. Fakat İstiklâl muharebesini 
milletin arzusuna muvafık bir surette neticelendiren 
ordunun harp zabitanına Meclisi Âli fevkalâdeden 
olarak bu zammı kabul buyurdu. Memurin mensu
bin ve esnafı askeriyeye yaptığı zam, harp zabitanı
na yapılan zam derecesinde olmadığını o vakit bile
rek kabul ettiniz. Eğer aynı nisbette memurin ve 
mensubini askeriyeye de, erkân, ümera ve zabitana 
yapılan zam nisbetinde zam yapılmak lâzım gelirse 
memurini devlet arasındaki nisbet ve teadül, esasın
dan sarsılacaktır. 

1340 senesi için elde bulunan ve müzakere edil
mekte olan bütçede memurini mülkiyeye, muhtelif 

OSMAN KADRİ BEY (Muş) — Meslek ve ihti
sasımın haricinde olmasına rağmen hesap memurları 
hakkında böyle bir teklifte bulunduğumun sebebini 
izah edeyim. Mâlûmuâlinizdir ki, insanlar idrakâtta 
hakkı, ef'alinde hayırlı arar. Zabıtanı askeriyenin ter
fii kanunu çıktıktan sonra memurini askeriyenin maaş
larına zamaim yapılmadığını, hesap memuru, idadın-
da bulunan bazı hemşerilerimden öğrendim. Yüre
ğimde bir tesir duydum ve böyle bir teklifi kanunî 
vermek mecburiyetinde bulundum. Bendeniz teklifim 
de yalnız hesap memurlarını istihdaf ettim. Teklif, 
Müdafaai Milliye Encümenine gitti. Oraca kabul edil
dikten başka ilmiye ve daha sair memurini fenniye 
de ilâve edildi. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Müsaade buyurulursa 
encümen namına ben izahat vereyim. 

OSMAN KADRİ BEY (Muş) — Lütfedersiniz. 
ARİF BEY (Eskişehir) — Efendiler, 21 teşriniev

vel 1339 tarihli zammı muhassesat Kanunu çıktıktan 
sonra filhakika kâtiplerin, bilhassa sanayi memurla
rının terfi kanunundan pek az müstefid oldukları 
nazarı dikkati celbetti. Bunun üzerine zaten Müda
faai Milliye Encümenince bu husus teemmül edil
mekte iken Osman Kadri Bey arkadaşımız bir teklif 
verdi. Bunu Encümenimizde uzun uzadıya tetkik ve 
müzakere ettik. Yapmış olduğumuz tetkikatta alay 
ve tabur kâtiplerine değil zammiyat yapmak, bâzıla
rından bir, bir buçuk lira tenkihat yapıldığını anla
dık. En çoğuna yapılan zammiyat da iki, üç liradan 
ibaretti. Şunu arz edeyim ki, bugün orduda en ziya
de mağdur olanlar kâtiplerle topçu, kamacı ve tü
fekçi ustalarıdır. Ben daha mektepte iken tanıdığım 
tabur kâtipleri vardır. Ben miralay oldum. Onlar ha
lâ tabur kâtibidirler. Bunu kemali ciddiyet ve sami-
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•dairelere bir miktar zam yapılmıştır. Zam yapılma
mış değildir. Fakat hiç bir zaman memurin ve men-
subini askeriyeye yapılan zamların derecesini tecavüz 
etmemiştir. Encümeniniz, bu meseleyi tetkik eder
ken yalnız bir mesele olarak değil, para meselesini 
de düşündük, aynı zamanda memurini devlet ara
sında nisbet ve teadülü de nazarı dikkate aldık. Or
du zabitanına, erkân, ümera, ve zabitana yapılan 
zammı, istiklâl Harbi neticesinde verilen şu müsaa
deyi bütün memurini devlete teşmil etmek nihayet 
on milyon liradan daha fazla bir tahsisatın bütçeye 
zam ve ilâvesi, neticesine vasıl olur. Onun için şim
diye kadar mevcut olan teadülün fevkinde maaş ver
mek hususunu, Meclisi Âlinin kabul buyurduğu ka
nun mucibince yalnız ordunun erkân, ümera ve zabi
tanına verilmesiyle ve bu farkın yalnız muharip olan 
zabitana hasretmeği muvafık bulduk. Ondan fazla 
olarak tevsi etmek, devairi mülkiyeye teşmil etmek, 
içinden çıkılmaz bir masraf ve yekûna baliğ olaca
ğı neticesine vardık. Bu noktai nazardan da 21 teşri
nievvel 1339 tarihinde Meclisi Âlinin kabul ettiği ka
nunla ne zam edilmiş ise onunla iktifa edilmesi neti
cesine yasıl olundu. Evvelce hesap memurlarına 45 
lira veriliyordu, maatahsisatı fevkalâde. Şimdi o ka
nun mucibince 60 küsur lira veriliyor. Encümenin 
noktai nazarı budur. Mamafih Heyeti Celileniz «Ha
yır, Müdafaai Milliyeye olan mamurin mensup ve 
merbut mensubinine, devairi sairedeki memurin ve 
mensubinin nisbet ve teadülünü gözetmiyerek, faz
la maaş vereceğiz» derseniz, kararınızı verebilirsiniz. 

MAZHAR MÜFlD B. (Denizli) — Muvazenei 
Maliye Encümenin beyan buyurdukları gibi filhaki
ka 21 teşrinievvel 1339 tarihli kanunda yapılan za-
maim; ordunun ümera ve zabitanına münhasır idi. 
Müdafaa Milliye mensubininden hesap memurlarına 
yapılan zamaim ise her nasılsa bu nisbet dairesinde 
olmadığı gibi Müdafaai Milliye Encümeni Mazbata 
Muharriri Beyefendinin de buyurdukları gibi, hesap 
memurlarının maaşatından tenzilât bile vardır. Ma
lûm ihsanınızdır ki, ordunun ilerisinde ifayı hizmet 
eden zabitanla geride ifayı hizmet eden zabitan mü
savi tutularak zamdan istifade ettirilmişlerdir. Rica 
ederim Beyefendi, geri hizmette müstahdem olan he
sap memurlarının -ki eski tabirimizde alay kâtibi, 
alay emini, şimdi ise birinci sınıf hesap memuru, 
kısmı sani mümeyizi, kısmı sâlis mümeyyiz gibi un
vanlara tefrik edilmiştir. -Menzil ve iaşe hidematında 
gösterdikleri mesaiye mukabil, maaşından tenzilât mı 
yapmak lâzım gelir? Yine buyuruluyor ki, eğer he
sap memurlarının maaşatına zamaim yapılırsa, sair 

memurini Devlet arasında bir ademi teadül hasıl olur. 
Beyefendiler, şunu lütfen tahattur buyurmanızı rica 
edeceğim ki, hesap memurlarının yani ketebei askeri
yenin terfi, terakkisi, teçiziyesi, aynı kavanini as
keriye tahtında cereyan eder ve bunu da yine arz 
ederim ki, o kanunların netayicinden olarak 1 2 - 1 3 
sene terfi edememiş, aynı derecede kalmış hesap me
murları vardır. Pekâla bir kanunu askeriye aynı zabi
tan gibi tâbi olan ve bu yüzden terfi edemiyen bu 
hesap memurlarının maaşatından bugün değil zam, 
tenzilât yapılması bilmem ne derece muvafıkı ma'de-
let olur? Sonra Beyefendiler mesleğim olmamakla 
beraber bâzı rüfeka daha iyi bilirlerki bir taburda 
bulunan hesap memurunun askerlikçe de muadil, 
mevkii, kıdemli bir yüzbaşı ile yüzbaşı arasındadır 
ve yine zannediyorum ki, mesleğim değildir, katiyet
le söylemiyorum. Vaktiyle alay kâtibi dediğimiz, alay 
hesap memurlarının maadili, kıdemli yüzbaşı ile bin
başı arasıdır. Şu halde bir hesap memuru farzediniz, 
mazbatayı evvelâ binbaşı ondan sonra kıdemli yüzba
şı, ondan sonra hesap memuru imza eder. Halbuki 
hesap memuruna verdiğimiz maaş, bir mülâzımı sani 
rütbesinin maaşıdır. Yani kanun muktazasınca o he
sap memurunun gördüğü zam, maaş itibariyle, mü
lâzımı sani derecesinde maaş veriyoruz. Binaenaleyh 
bendeniz hesap memurlarının da terfileri, terakkileri, 
askerî kanuna tevfikan yapıldığı için, az ve çok zam
dan müstefit olmaları yani kendilerine askerî kanuna 
tevfikan muaddil oldukları rütbe derecesinde maaş 
verilmesi lâzım geleceği zannındayım. 

Dr. FlKRET B. (Ertuğrul) — Encümen namına 
söyliyeceğim. 

REÎS — Encümen namına Hasan Bey söyledi. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim, kâtipler 
hakikaten bu zamdan istifade etmemişlerdir. Zamdan 
istifade etmedikleri gibi terfiden de mahrumdurlar. 
Kıtaatta hemen kâtip kalmamıştır. Kâtiplerin hemen 
ekseriyeti 50 - 60 yaşındadır. Kâtip bulunmadığı için 
bunları tekaüt de edemiyoruz. Bir kâtip mektebi yok
tur, yetişmiyor. Az ve çok okumuş, yazmış adamları 
kâtip yapmağa mecbur kalıyoruz. Çünkü rağbet edile
cek bir meslek değil, terfi edemiyor, maaşı azdır. Onun 
için kimse hitabet silkine heves etmiyor. Bu yüzden 
kıtaatın hesapları, iaşe defterleri vesaireleri muntazam 
çıkmıyor. Bunların adedi 200 - 300 kadardır. Bilmem 
senede bütçeye ne kadar bar olacaktır? Bunu, esas
lı surette, Muvazene Encümeni hesap etsin. Fazla bar 
olursa miktarı azaltsın. Diğerleri gibi bunlara da 3 - 5 
lira zam edilir. Az çok bu zamdan istifade ederler 
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Binaenaleyh, tasvip buyurursanız bu teklif ruznameye 
alınsında esaslı surette müzakere edelim veyahut Arif 
Beyin teklifi veçhile Muvazene Encümenine havale 
edelim. Tetkik buyursunlar. Bu iki şıktan birisinin ka
bulünü rica ederim. 

REİS — Müzakerenin kifayeti hakkında takrir 
vardır. 

OSMAN KADRİ B. (Muş) — Bendeniz izahatımı 
ikmal etmedim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHALİK B. 
(Kângırı) — Reis Bey müsaade buyurursanız bir nok
tayı izah edeyim. Arkadaşların bir kısmı noksan oldu
ğunu buyurdular. Zamda noksan yoktur. Evvelden al
dıkları esas maaşlarına nisbetle bugün aldıkları maaş 
fazladır. Seferi zammı dahil ediyorlar ki, bu ayrı bir 
meseledir. Onbeş lira maaş alan bir kâtip bu gün on-
sekiz lira alıyor. Esas maaşının tahsisatını memurini 
mülkiye gibi almıyor, ayrı bir tahsisat alıyor ki, bu 
memurini mülkiyenin tahsisatından fazladır. Cetveli 
gerek Muvazenei Maliyede gerek Maliye Vekâletinde 
vardır, arzu eden arkadaşlar cetveli tamamen okurlar. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Reis beyefendi 
müsaade buyurursanız böyle değildir. 

REİS — Kifayeti müzakere takriri vardır, efendim. 
Heyeti Celile ademi kifayesine karar verirse o zaman 
söylersiniz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efendim ben
denizi tekzip ediyorlar, müdafaa etmiyeyim mi? 

REİS — Beyefendi zatıâliniz söylediniz Maliye 
Vekili iki kelime söylemesin mi? Bu nerede görülmüş
tür? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Söylesin 
efendim. Fakat beni tekzip ediyor, ben söylemeyeyim 
mi? 

REİS — Müzakerenin kifayetini reye vazediyo
rum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Efendim, bu bapta müteaddit takrirler vardır, oku
tuyorum. 

Riyaseti Celikye 
Mevzu müzakere olan mesele evrakı varideden 

olup, müzakereyi mucip mesailden olduğu anlaşılma
sına ve bugün bütçenin müzakeresine mahsus bulun
masına binaen bu meselenin ruznameye alınarak büt
çe müzakeresine geçilmesini arz ve teklif eylerim. 

Yozgat 
Ahmet Hamdi 

. 1340 0 : 1 

Riyaseti Celileye 
Muvazenei Maliye Encümeninin mazbatasını, tek

rar tetkik ye tadil edilmek üzere, iadesini teklif ede
riz. 

Eskişehir Erzurum 
Mehmet Arif Rüştü 

Makamı Riyasete 
Muvazenei Maliye Encümeninin mazbatası mün-

derecatı ile sabık Müdafaai Milliye Encümeni mazba
ta muharririnin verdiği izahat birbirinden çok farklı
dır. 

Çünkü Encümen bilûmum küttâbı askeriyeden, 
Mazbata Muharriri ise, hesap memurlarıyle tüfekçi ve 
kamacı ustalarından bahsetmektedir. Binaenaleyh zat'i 
teklif, Eskişehir Mebusu Muhtereminin tâyin ve tah
dit ettiği şekle ait olduğundan keyfiyetin, tekrar ve 
müştereken müzakere edilmek üzere Muvazenei Mali
ye ve Müdafaai Milliye encümenlerine iadesini arz ve 
teklif ederim. 29 Mart 1340 

İzmit 
İbrahim Süreyya 

REİS —• Efendim, burada evvelâ mevzuubahis 
mazbatanın ruznameye alınmasına, saniyen tekrar 
Muvazenei Maliye Encümenine havalesine, salisen 
Müdafaai Milliye Encümeni ile Muvazenei Maliye 
Encümeni, tarafından müştereken müzakere edilmesi
ne dair üç takrir vardır. Bu takrirler kabul edildiği tak
dirde Muvazenei Maliye Encümeninin mazbatasını re
ye koyacağım. Evvelemirde ruznameye alınmasını re
ye vazediyorum. Ruznameye alınmasını kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul, olunmadı. 

Muvazenei Maliye Encümenine, tekrar tetkik edil
mek üzere, iadesini teklif ediyorlar; bu teklifi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmedi efendim. 

O halde Müdafaai Milliye Encümeniyle müştere
ken Muvazenei Maliye Encümeninin tetkiki teklif edi
liyor, Muvazenei Maliye Encümenine gitmesine ma
hal kalmamıştır. (Gürültüler.) 

Efendim, Muvazenei Maliye Encümenine iadesini 
reye koydum, kabul olunmadı. Reye vaz ediyorum; 
Muvazenei Maliye ve Müdafaai Milliye Encümenle
rinde müzakeresini kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
ölunmadk O halde Muvazenei Maliye Encümeninin 
mazbatasını reyi âlinize koyuyorum; Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edildi efendini. 

— 63 — 
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5. — Dersin Mebusu Feridun Fikri Bey ve rüfe- I 
kasının; ihtiyat zabitlerinin terfihi hakkında (2/212) j 
numaralı teklifi kanunisi ve İktisat ve Kavanini Ma
liye ve Maarif Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alındı efendim, bu mazbata
nın müstaceliyetle müzakere olunmasına dair takrir 
vardır, okutuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
İhtiyat zabitleri hakkındaki lâyihai kanuniyenin | 

müstacel ruznameye alınmasını teklif eylerim. 
Dersim | 

Feridun Fikri 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Efendim ben
deniz bunu bugün müzakere olunsun demiyorum. Bi
liyorsunuz ki, ihtiyat zabitleri aylardan beri Heyeti 
Âliyenizin lütfuna intizar ediyorlar. 

Bu teklifi kanuni, beş aydır encümenlerdedir. 
Muhtelif encümenler tetkik, etmiştir. Kavanini Ma
liye, İktisat, Maarif Encümenleri. Bütün bu encü
menlerin noktai nazarı mevcuttur. Esas itibariyle 
cümlesini kabul etmişlerdir. Onun için istirham ede
rim müstacel ruznameye alınmasını kabul buyuru
nuz. 

REİS — Müstacel ruznameden maksat nedir, an
lamadım? Müstaceliyetten maksadınız bir defa mü
zakeresi midir? I 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Evet efen
dim bir defa müzakeresidir. 

REİS — Efendim, müstaceliyetle müzakeresini I 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu- .1 
yorum... Müstaceliyetle müzakeresini kabul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsın... Müstaceliyetle müzakeresi 
kabul olundu. 

6. — Ur fa Mebusu Ali Fuat Bey ve 48 refikinin, 
Orta tedrisat muallimleri Kanununun 14 ncü mad
desinin tadili hakkında (2/320) numaralı teklifi ka
nunisi ve şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası. 

REİS — Maarif Encümenine havale ediyoruz. 

7. — Ordu Mebusu Hamdi Beyin, 11 kânunisani 
1339 tarihli ve 295 numaralı Kanunun 9 ncu madde
sinin 1338 senesi aşarına da şamil olmak üzere 1341 
Martı iptidasına kadar cari olması hakkında (2/202) 
numaralı teklifi kanunisi ve şayanı müzakere olduğu
na dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye_^encü- [ 
menlerine havale olunmuşlardır efendini. | 

— 04 

8. — Kozan Mebusu Ali Saip Beyin; Gazetelerle 
veya suveri saire ile şeref ve haysiyeti muhil neşri
yat ve işaat vukubulduğu takdirde düello edilebilme
sine lair (2/270) numaralı teklifi kanunisi ve şayanı 
müzakere olmadığına dair Lâyiha Encümeni mazba
tası. 

REİS — Okutuyorum, elendim. 

Riyaseti Celileye 

Gazetelerle veya suveri saire ile şeref ve haysi
yeti muhil neşriyat vukubulduğu takdirde düello edi
lebilmesine dair Kozun Mebusu Ali Saip Beyin tek
lifi kanunisi encümenimizce ledettetkik kavaidi hu
kukiye, an'anatı diniye ve milliyemize münafi bulu
nan ve elan cari olan memleketlerde dahi def ve 
ref'i çaresi düşünülen bu teklifin şayanı müzakere 
olmadığına tıüttefikan karar verilmekle Heyeti 
Umumiyeye arz olunur efendim. 

Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata. Muharriri 
Niğde Bozok 

Ebubekir Hazım Ahmet Hamdi 

Kâtip Aza 
Denizli Ergani 

Necip Ali Kâzım Vehbi 

REİS — Lâyiha Encümeni mazbatasını reyi âli
nize vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum, kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Tezkereler 

/. — Hiyaneti Harbiye maddesinden maznun ve 
Eskişehir Divanı Harbince idame mahkûm Seyit Ga
zinin Catviran köyünden Ali oğlu Abudullah hak
kındaki hükmün tetkikine mütedair Başvekâletten 
mevrut tezkere (3/245) 

REİS — Adliye Encümenine veriyoruz. 

Takrirler 

1. — Saruhan Mebusu Mehmet Sabri ve İzmir 
Mebusu Hamdi Beylerin, Donanma Cemiyetinin ih
yası temenniyatına dair takriri (İkinci sene 4/22) 

R E İ S — Başvekâlete veriyoruz. 

2. — Antalya Mebusu Murat Beyin; Ormanların 
ıslâhı ve muhafazasiyle mahsulâtının kemmiyet ve 
keyfiyetçe yükseltilmesi temenniyatına dair takriri 
(İkinci sene 4/21) 

REİS — Başvekâlete veriyoruz. 
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, 3 . — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — Muhtacini zürraa tavizen tevzi edilmek üze
re Ziraat Bankasına verilen 2 milyon liradan 1 mil
yon 800 bin lirasının tohumluğa ve mütebakisinin 
çift hayvaniyetiyle âlatı ziraiyeye tahsisi hakkında 
(1/466) numaralı kanun lâyihası ve Ziraat ve Mu-
vazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Efendim Ziraat Vekili Zekâi Beyefendi 
bu hususta Heyeti Çelileye maruzatta bulunacaktır, 
buyurun. 

ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂÎ BEY (Aydın) — Efen
dim bugünkü ruznamenin 4 ncü numarasında muh
tacini zürraa tavizen tohumluk verilmek üzere vak
tiyle kabul edilmiş olan 10 Teşrinisani 1339 tarihli 
Kanunun bir maddesinin tadili hakkında bir teklif 
vardır ki, o teklif, Ziraat ve Muvazenei Maliye En
cümenleri tarafından kabul olundu ve Meclise tev
di edildi. Malûmu âlileri tevzi olunacak şey tohum
luktur. Mevsimi ziraat de geçmek üzeredir. Müsaa
de buyurursanız bu paranın içerisinden alâtı ziraiye
ye tahsis edilmiş olan paranın bir kısmı tohumluğa 
nakledilecektir. Eğer tensibi âlilerine iktiran ederse 
şimdi müzakere edip intaç edelim. 

REİS — Efendim Ziraat Vekili Zekâi Bey ruz-
namemizin 4 ncü maddesindeki lâyihai kanuniyenin 
şimdi müzakeresini teklif ediyorlar evvelemirde 
müstaceliyetle müzakeresini reye vaz ediyorum; ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum, kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Müs
taceliyetle müzakeresi kabul edilmiştir. 

Ayrıca bugün müzakeresini de teklif ediyorlar 
şimdi müzakeresini kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın. Aksini reye koyuyorum kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul olundu. 

Tezkere ve mazbataları okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

18 . 3 . 1340 
Muhtacini zürraa tavizen tevzi edilmek üzere 

Ziraat Bankasına verilen 2 milyon liradan 1 milyon 
800 bin lirasının tohumluğa ve mütabakisinin çift 
hayvanatiyle âlatı ziraiyeye tahsisi hakkında Ziraat 
Vekâleti Celilesince tanzim olunup icra Verilleri 
Heyetince Meclise Âliye arzı takarrür eden lâyihai 
kanuniye ile bu baptaki esbabı mucibe sureti musad-
dakâsı leffen takdim kılınmıştır. Muktezasmın ifa
sına müsaade buyurulmasını arz ve istirham eyle
rim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe Lâyihası Sureti 

10 teşrinisani 1339 tarih ve 370 numaralı Kanun 
ile alınan iki milyon liralık taviz tahsisatının 
1 600 000 lirasının tohumluğa, 400 bin lirasının alât ı ' 
ziraiye ve çift hayvanatına hasr ve tahsisi kanun 
ahkâmından idi. Ancak harp, istilâ, kuraklık gibi 
birçok esbap ile vaziyeti ziraiyeleri ve iaşeleri ha
leldar olan zürraın tohumluğa olan eşeddi ihtiyaç
ları Adapazarı'ndaki patates, Adana'daki pamuk 
tohumlarının ıslâh ve tecdidi lüzum ve zarureti do
layısiyle 1 800 000 lirasının tohumluğa hasrına mec
buriyet hasıl olmuştur. Bu lüzum ve zarureti müb-
reme dolayısiyle muhasses 2 000 000 liradan 
1 800 000 lirasının tohumluğa ve yalnız 200 000 li
rasının alâtı ziraiye ve çift hayvanatına hasrı mua-
fık görülmüştür. 

Kanun Lâyihası 

10 teşrinievvel 1339 tarih ve 370 numaralı Ka
nunun ikinci maddesi berveçhi ati tadil edilmiştir : 

Madde 2 . - 7 Ağustos tarihli Kanunla 1339 
senei maliyesi bütçesinde «Ziraat Bankası İstanbul 
avansına tediyat» namiyle açılan faslı mahsusa vaz 
ve ilâve edilerek Ziraat Bankasına verilen 2000 000 
liradan 1 800 000 lirası tohumluğa ve mütebakisi 
çift hayvanatı ve alâtı ziraiyeye hasr edilecektir. 

Madde 3. — İşbu maddeyi kanuniyenin icra
sına Ziraat Vekâleti memurdur. 17 . 3 . 1337. 

Başvekil ve Hariciye Müdafaai Milliye 
Vekili Vekili 
İsmet Kâzım 

Adliye Vekili Dahiliye Vekili 
Mustafa Necati Ferid 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Mustafa Abdülhalik Vasıf 

Nafia Vekili Ziraat Vekili 
Süİeyman Sim Zekâi 

Sıhhiye ve Muaveneti 
Ticaret Vekili İçtimaiye Vekili 
Hasan Hüsnü Dr. Refik 

.Mübadele, İmar ve • 
İskân Vekili 

Mustafa Necati 
Riyaseti Çelileye 

24 . 3 . 1340 
Muhtacini züraa tavizen tevzi edilmek üzere Zi

raat Bankasına verilen iki milyon liradan bir milyon 
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sekizyüz bin lirasını tohumluğa ve mütebakisinin çift 
hayvanetiyle alâtı ziraiyeye tahsisi hakkında Başvekâ
letten mevrut kanun lâyihası encümenimizce ledelmü-
zakere kabul edilmiş olmakla Muvazenei Maliye En
cümenine havalesi zımnında Heyeti Celileye arzına 
karar verilmiştir. 
Ziraat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Edirne • îzmir 
Faik Mustafa Rahmi 
Kâtip Aza 

Denizli Gaziantep 
Abdurrahim Ali Cenani 

Aza Aza 
Zonguldak Diyarbekir 
Yusuf Ziya Mehmet Nuri 

Aza 
Sivas 

Halis Turgut 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

25 Mart 1340 
Muhtacini zürraa tâvizen tevzi edilmek üzere Zi

raat Bankasına verilen iki milyon liradan bir milyon 
sekiz yüz bin lirasının tohumluğa tahsisi hakkında İc
ra Vekilleri Heyetince bittanzim Meclisi Âliye takdim 
ve Ziraat Encümenince aynen kabul edilerek encüme
nimize havale buyurulan lâyihai kanuniye mütalâa ve 
tetkik olundu. 

10 Teşrinsani 1339 tarihli kanun mucibince tahsis 
olunan iki milyon liradan bir milyon altı yüz bin lira 
tohumluk ve dört yüz bin lira çift hayvanatiyle alâ
tı ziraiye bedeline hasredilmiş olup halbuki tohumlu
ğa daha fazla ihtiyaç bulunduğu cihetle hayvanat ve 
alâtı ziraiye için dört yüz bin liradan iki yüz bin lira
sının daha tahsisi zarurî bulunduğu bildirilmesine bi
naen teklifi vâki kabul edilmiş ve yalnız lâyihai ka
nuniye şekli tertip itibariyle tadil olunarak Heyeti 
Umumiyenin nazarı tasvibine arz edilmiştir. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Gümüşhane Hini 
Hasan Fehmi İmzada bulunmadı. 

Kâtip Aza 
Trabzon Diyarbekir 

Şefik Şeref 
Aza Aza 

Konya Trabzon 
Kâzım Hüsnü Ahmed Muhtar 

Aza 
Çorum 

Ferid Recai 
Aza 

Ertuğrul 
Dr. Fikret 

Aza 
Ergani 

İhsan Hamid 
Aza 

Giresun 
Musa Kâzım 

BİRİNCİ MADDE — 10 teşrinisani 1339 tarihli 
Kanunun 2 nci maddesinin son fıkrasında çift hayva
natiyle alâtı ziraiyeye tahsis olunan 400 000 liradan 
200 000 lirasının dahi tohumluğa sarfına Ziraat Vekili 
mezundur. 

İşbu kanun tarihi neşrinden İKİNCİ MADDE -
itibaren meriyülicradır. 

REİS — Efendim bu lâyihanın ruznamedeki şekli 
bir milyon sekiz yüz bin lirasının tohumluğa ve mü
tebakisinin çift hayvanatı ile alâtı ziraiyeye tahsisi 
hakkındadır. Burada başka türlüdür. 

ZİRAAT VEKİLİ ZEKÂ1 BEY (Aydın) — Efen
dim, Muvazenei Maliye Encümeninin tertibi daha iyi 
ve güzel, bendeniz de kabul ediyorum. 

REİS — Efendim, heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı?.. (Hayır sesleri.) Maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

10 teşrinisani 1339 tarihli Kanunun ikinci 
maddesini muaddil kanun 

MADDE 1. — 10 teşrinisani 1339 tarihli kanunun 
ikinci maddesinin son fıkrasında çift hayvanatiyle alâtı 
ziraiyeye tahsis olunan 400 000 liradan 200 000 lira
sının dahi tohumluğa sarfına Ziraat Vekili mezundur. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri.) Birinci maddeyi aynen reyinize koyuyorum, ka
bul. edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vazedi
yorum, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren meriyülicradır. 

REİS —• Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses
leri.) İkinci maddeyi aynen reyinize koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesiin reyi alinize koyuyo
rum... Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 
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2.— Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesinin 
1340 senesi mülhak bütçesi kanun lâyihası ve Muvaze-
nei Maliye Encümeni mazbatası. (1) 

RElS — Efendim Askerî Fabrikalar Bütçesinin 
müzakeresine geçiyoruz. Heyeti Umumiyesi hakkında 
Arif Bey söz almıştır, buyurun Arif Bey. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendiler, Heyeti Celi-
leniz derhatır buyurur ki, bundan beş, altı ay evvel 
eski ismi İmalâtı Harbiye olan ve şimdi Askerî Fab
rikalar Müdüriyeti Umumiyesi namını alan fabrika
larımızdan uzun uzadıya bahsedilmiş ve bunların Ana
dolu'da tesisine Heyeti Celileniz temayül göstermiş ve 
karar vermiştir. Fabrikalarımızın Anadoluda tesisin-
deki maksat, malumuâliniz harice müracaata ihtiyaç 
kalmaksızın kendi ihtiyacatımızı kendimiz temin et
mek için bilhassa silâh, cephane, top, tüfeğimizi ken
dimiz yapmamız, esas itibariyle kabul edilmiş ve bu 
esasa göre Anadolu'da fabrikalar tesisine karar veril-' 
misti. Bendeniz bu defa Askerî Fabrikalar Müdüriye
ti Umumiyesinin bütçesini tetkik ettiğim zaman itiraf 
etmek lâzım gelir ki, bu fabrikalar bizim ordumuzun 
ihtiyacatı hakikiyesini tamamıyle temin edecek bir 
vaziyette değildir. Ben çok arzu ve temenni ederdim 
ki, Müdafaai Milliye Vekili Paşa Hazretleri Heyeti 
Çeliklerinizden almış olduğu bu veçhe üzerine ordu
nun ihtiyacatı hakikiyesini temin edecek fabrikalar 
projeleriyle huzuru celilenize gelsin ve (Harice müra
caat etmeksizin kendi fabrikalarımızı tesis edebilmek 
için şöyle bir plân tanzim ettim, yaptım.) desin, buna 
çok intizar ediyordum. Fakat maateessür böyle bir 
program zuhur etmedi. 

Efendiler, tasarruf, maksadıyle idareî maslahat ca
izdir. Fakat müdafaai memleket gayesi ile alâkadar 
bilhassa böyle mühimmat ve esliha fabrikalarımızda 
tasarrufa veyahut idareî maslahata kalkışmak katiyen 
muvafık değildir. Memleketin menafiî âliyesi arzu ve 
talep eder ki, bu fabrikalarımız bir an evvel ordumu-' 
zun ihtiyacını - hiçbir yere müracaat etmeksizin -
temin ve tatmin edebilecek bir şekli tekammüle ermiş 
bulunsun. 

Bütçeyi tetkik ettim, efendiler, iki kısmı ihtiva edi
yor. Birisi esliha ve mühimmat kısmıdır, diğeri leva-
zımat kısmıdır. Birinci kısım için 3 180 000 lira mas
raf vardır. Diğeri için 3 200 000 lira masraf vardır. 
En ziyade calibi dikkat nikatı, sırasıyle Heyeti Celi
lenize arz edeceğim : 

(1) Bütçe 23 ncü içtima Zabıt Ceridesine nihaye 
tine merbuttur. 

Evvelâ arz edeceğim mesele; zabitan, memurin 
ve müstahdemindir. Bütçenin 14 ncü sayfasında Mü
düriyeti Umumiyenin teşkilâtı merkeziyesini gösterir 
bir cetvel mevcuttur. Bu, müdiriyeti umumiyenin mer
kez teşkilâtı, karargâhıdır. Bu tetkik edilecek olursa 
görülür ki, 7 miralay, 7 kaymakam, 9 binbaşı, 7 kı
demli yüzbaşı, 9 yüzbaşı, 10 tane mülâzımı evvelki 
ceman 50 ümera, zabitan, birinci sınıf müdür, ikin
ci sınıf kâtipler vesaire... 28 sınıfı evvel, 48 adet sını
fı sani ve ilâhir... ceman 95 tane kâtip ve memur var
dır. Şu halde hülâsa edersek efendiler yalnız Müdü
riyeti Umumiyenin merkezinde (145) tane ümera, za
bit ve memur istihdam edilmektedir, yahut edilmek 
isteniyor. 

Efendiler, bu kadar büyük bir teşkilât Müdafaai 
Milliye Vekâletinde de yoktur, Erkânı Harbiyeî Umu
miye Riyasetinde de yoktur. Hatta daha büyük ma
kamımızda da yoktur. Bu adeta çok büyük bir hükü
met teşkilâtıdır. Diğer kısımları tetkik edersek aynı 
halde görüyoruz. Meselâ Ankara Esliha tamirhane
si... Bu, bir tamirhanedir. Burada 25 ümera ve zabit, 
15 tane kâtip vardır. Mühimmat fabrikasını tetkik 
ederseniz 12 erkân ve ümera, 11 tane kâtip ve ilâ
hir... vardır. Asıl şayanı dikkati olan cihet burası de
ğildir". Bu hiç olmazsa mühimmat ile meşgul olan bir 
kısımdır, bir şubedir. Yani memleketimize, ordumu
za, top, silâh, tüfek, cephane yapacak. Onun için bu
radaki zabitanın ihtisasından istifade edilmek için 
konmuş olduğuna ihtimal verebilirim. 

Efendiler; ayrı ayrı tetkik ettim. Esliha, mühim
mat kısmına ait olan efrat ve zabitanın yekûnu 128 
dir. Kâtip ve hesap memurları da 130 ki ceman 200 
küsurdur. Bu birinci kısımdır. Esliha mühimmat kıs
mıdır, ikinci kısım vardır ki, levazım fabrikaları kıs
mıdır. Burada bu kısım hakkındaki mütalâaları arz 
etmeden evvel Heyeti Celilenize Hükümet ile Encü
menin fikir ve mütalâasinı arz etmek isterim. Hükü
met esbabı mucibesinde diyor ki; (Hükümet fabrika
ların ticarî mahiyetinde bulunan kısmının Devlet teş
kilâtı meyanında kalmaması muvafık olmadığını ve 
bunların Hazineye azamî bir istifade temin edecek bir 
şirkete uzun, müddetle icar veya katiyen devri teem
mül olunduğunu) Bütçe esbabı mucibesinde bildir
mektedir. Encümen de buna ilâveten (Mühimmat fab
rikalarından maada mensucat, kundura, araba vesa
ire gibi eşyayı ticariye imal eden fabrikalarımızın, 
fabrika işletmekte devletlerin efrat ve şirketler kadar 
muvaffak olmadığı hakikatına binaen, şirketlere de
vir veya icarı Encümence de muvafık görülmüş ve bu-
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hım bir an evvel mevkii fiile çıkarılması şayanı te
menni bulunmuştur. Mamafih esas itibariyle gerek 
1339 bütçesinde ve gerek 1340 senesi için Hükümet 
teklifinde yalnız askerî fabrikalar idareî merkeziyesi 
ile mühimmat fabrikalarına ait teşkilât ve masarifat 
dahil olup levazım fabrikaları masarif ve kadrosu 
hâsılatından tesviyesi suretiyle tedvir edilmiş ve mez
kûr fabrikalar masarifi ve bu masarife mukabil olan 
varidat bütçede gösterilmiştir. Encümeniniz bu kısım 
fabrikaların da ticari bir şirket haline iprağma ka
dar, gerek masarif ve gerek varidatının bütçeye itha
lini ve fabrikalar müdüriyetinin 1340 senesinden iti
baren mülhak bütçe ile idaresini muvafık görmüş
tür) diyor. Bu mütalâa yürütüldükten sonra kundura 
ve bez fabrikası vesaire için, burada hesap ettim; 
121 tane ümera ve zabit, 82 tane de kâtip ve memur 
istihdam ediliyor ki, bu da ceman 200 küsurdur. 

Hulâsa edilirse efendiler; asıl ordumuzun esliha 
ve mühimmatını tedârik etmek zaruretinde bulunan 
bu fabrikalarımız asıl alâkadar oldukları hususata 
daha az ehemmiyet atfederek daha ziyade kendileri
ne ciheti taalluku olmayan ve hükümetçe de üzerin
den atılması istenilen diğer şuabat ile meşgul olmak
tadır. Bendeniz bu şekli ile bu fabrikaları ipka etti
ğimiz takdirde ordumuzun muhtaç olduğu ve nihayet 
iki sene içerisinde kendi ihtiyacını ve kendi topunu 
ve tüfeğini yapabilecek bir şekle ifrağ edilmek üzere 
bu fabrikaların bu seneden itibaren ikmal ve itma
mına çalışmak lüzumuna kaniim. Binaenaleyh Aske
rî Fabrikalar Müdiriyeti Umumiyesi denildiği zaman 
karşımızda derhal top fabrikaları, silâh fabrikaları, 
cephane fabrikaları çıkmalıdır. Diğer hususat ile bu 
fabrikalar işlememelidir. Eğer hükümet bunları işlet
mek arzu ediyorsa bir çok başka vekâletlerimiz var
dır ki, bu gibi şeylerle doğrudan doğruya alâkadar
dır. İktisat Vekâleti vardır, Ticaret Vekâleti vesaire, 
vesaire... Binaenaleyh bunlar iştigal etmelidir ve biz 
elimizde bulunan ve oldukça yekûnu mühim olan za
bitlerimizi, memurlarımızı arabalarla, beygirlerle kun
duralarla iştigal ettirmemeliyiz. (Doğru sesleri) 

Efendiler, bütçeyi bu şekilde kabul edersek gele
cek sene de aynı vaziyette kalacağız. Bendeniz arzu 
ediyorum ve Heyeti Celilenizden istirham ediyorum, 
Müdafaaî Milliye Vekâleti ve Erkânı Harbiyeî Umu
miye riyaseti bütçeyi geri almalı ve oturup ordunun 
ihtiyacatını hakikî bir surette tespit etmelidir. Bir se
nede mi, iki senede mi bu fabrikaları ihya edecek
tir? Ona göre bir program yaparak Heyeti Celilenize 
takdim etmelidir ve illaki Avrupa fabrikalarına ve ha

rice müracaattan bir türlü kendimizi kurtaramayaca
ğız. Bu, memleketin istiklâli ile kabili telif değildir. 
Bunda büyük mahzurlar vardır. 

Ondan başka Müdafaaî Milliye Vekili Paşa Haz
retlerinin bir noktaya nazarı dikkati devletlerini celp 
etmek isterim,ki, o da bundan bir ay, bir buçuk ay 
evvel Encümende mevzubahis olmuştu. Bu fabrika
larda istihdam edilecek ümera ve zabitanın rütbeleri 
kaldırılmalı. Bunlara mukannen, muayyen isimler ve
rilmeli. Senayi sınıfı namiyle bir sınıf ihdas edilmeli
dir. 

Efendiler, dünyanın hiç bir yerinde görülmemiş
tir. Bir kaymakam eline keseri alıpta, yani çekici alıp-
ta örs başında demir döğecek veya bir binbaşı eline 
testereyi alacak, tahtayı kesecek, bu garip bir şeydir 
eğer bu fabrika ise ve orada oturan fabrikacı ise, 
fabrika elbisesini giymeli ve orada çalışmalı. Rütbe 
nedir? Miralay, kaymakam, Binbaşı vesaire... Husu
siyle efendiler, calibi dikkat bir nokta vardır. Burada 
8 nci sayfanın 3 ncü maddesi : «ücuratı şehriyeyi 
maktua» ve bu maksatla da 13,9 020 lira konmuştur. 
Bu ücuratı maktuai şehriye demek orada müstahdem 
bulunan zabitana aylık verecek, 20, 30, 40 lira yahut 
yevmiye verecek.. Eğer bunlar zabit ise bizim kanu
nu askerîmizde böyle bir şey yoktur. Olursa hepsi 
birden olur. Yevmiye verilir veyahut zammı maaş 
verilir, diye birşey yoktur. Olursa hepsine birden olur 
veyahut olmaz. Orada çalışan arkadaşlar fazla çalı
şıyorlar derlerse, bunu kabul edemem. Hidematı as
keriye, vazaifi askeriye her yerde birdir. Hepsinin de 
müşkülâtı vardır. Ben zannetmiyorum ki fabrikada 
çalışan zabitlerimiz, orduda çalışan zabitlerimizden 
daha fazla yorulmuş olsunlar. Bu noktaî nazardan 
esasen disiplin denilen zabtıraptı askeriyeye de mü-
nafidir. Binaenaleyh bunların rütbelerini kaldırmalı, 
bunlara birinci sınıf, ikinci sınıf, müdür mü denecek, 
ne denecekse, marangoz ustabaşı mı denecek topcu-
başı mı denecek, ne denecekse bunlara bir isim ver
melidir. Bunları muntazam bir şekle ifrağ etmek lâ
zımdır. 

Mütalaamı bitirmeden evvel bir cihete nazarı dik
kati âlinizi celbedeceğim. O da geçende İzmit Me
busu Mustafa Bey arkadaşımızın işaret ettiği nokta
dır ki bu da mevaddı iptidaiye meselesidir. Mevaddı 
iptidaiye ve Malzemeî iptidaiye bedelâtı için 800 000 
lira konmuştur buraya, esliha ve mühimmat fabrika
ları için. Bu herhalde birinci kısma, aittir, ikinci kı
sım ayrıdır. Birinci kısma ait olduğu için bu doğru
dan doğruya demirden ve çelikten başka birşey ol-
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mayacağı aşikârdır. Binaenaleyh Mustafa Beyin tek
lifleri veçhile dışardan mevaddı iptidaiye almaktan-
sa elimizde mevcut olan mevaddı iptidaiyemizi mu
hafaza etmek doğrudur. Binaenaleyh o toplar satıl
mamalı, kalmalı, tophaneye, yani imalâtı harbiyeye 
devredilmelidir. 

* Hulâsa olarak şunu arz edeyim efendiler, Askerî 
Fabrikalar Müdiriyeti Umumiyesinin bütçesinde üme
ra, zabitan, ve memurin miktarı çoktur, hem lüzu
mundan çok fazladır. Bunların miktarı tenkis edilme
lidir. Bunlardan mütehassıslar, işe yarar erbabı ihti
sas, mücerrep arkadaşlar alıkonulmalıdır, diğerleri 
oradan çıkarılmalıdır ve Müdafaaî Milliye emrine ve
rilmelidir. 

İkincisi; bu marangozhane gibi araba tamiri gibi 
veyahut bez, kundura gibi şeyler doğrudan doğruya 
o askerî fabrikalardan ayrılarak Ticaret Vekâletine 
rapdedilmelidir. Askerî fabrikalarımız denildiği za
man karşımıza yalnız bir top fabrikası bir tüfek fab
rikası bir. fişek fabrikası çıkmalıdır, ondan başka 
ayrıca bir de tamirhane olmalıdır. Malûmuâliniz-
dir ki, bilhassa esliha günden güne tadile mâruzdur. 
Her Hükümet her türlü silâhlarını icabata göre sık 
sık, fennin icabatına göre tadil etmeye mecburdur
lar. Bugün elimizde bulunan, mevcut olan silâhla 
ihtimal ki bundan üç sene sonra hiç harb edemiyece-
ğiz. Toplarımızın çapları, havassı elestikiyesi, men
zilleri vesaireleri uzun uzun tetkik ve tadil edilmek 
iktiza eder. Bunu yapabilecek bir müessesei aske
riyenin vücudu memleketin menafii âliyesi iktiza
sındandır. Bu esasları düşünerek esaslı bir prog
ramla Heyeti Celilenize gelmesini Müdafaai Milliye 
Vekili Paşa Hazretlerinden istirham ederim. Bu 
projeyi tertip ederken Erkânı Harbiyei Umumiyenin 
de ariz ve emik mütalâatı alınmalıdır. 

Bendeniz bu bütçenin şimdilik müzakere edilmi-
yerek Müdafaai Milliye Vekâleti tarafından geri 
alınmasını ve Erkânı Harbiyei Umumiye Riyaseti ile 
ariz ve amik tetkik edildikten sonra ordunun ihtiya-
catı hakiîuyesine ve memleketin menafii âliyesine 
tevafuk edebilecek bir şekilde Heyeti Âliyenize gel
mesini arz ve teklif eyliyorum. 

MÜDAFAAİ MİLLÎYE VEKİLİ KÂZIM PAŞA 
(Karesi) — Efendim, evvelâ şunu arz edeyim ki bu 
takdim edilen bütçedeki muhassesattan bu yapılacak 
masraf, varidatı umumiyeden yapılacak bir masraf 
manasını tazammun etmez. Umum fabrikalar için 
bu sene kabul buyurduğunuz Maliye Bütçesinden 
bir milyon lira avans olarak verilmiştir işte fabrika

ların sermayesi budur ve bu 6,5 milyon lira bunun 
kendisinin varidatı, masarifatı meyanında tedvir olu
nacaktır. Varidatının 2,5 milyon kadarı askerî sipa-

^rişatına, esliha ve cephane ve tamirata aittir ki bun
lar askerî siparaşatını teşkil etmektedir. Varidat büt
çesindeki tahsisat da yine Meclisi Âlinizce kabul bu-
yurulmuştur. Ordunun muhtaç olduğu melbusat ve-
sairesi yine kabul edilen Müdafaai Milliye Bütçesi
nin faslındaki paradan verilmiştir bu suretle Müda
faai Milliys Bütçesine mevzu tahsisatın bir kısmı ha
riçten yapılacak siparişata mukabil buradan yapıla
caktır ve bu masarifatı umumiyeye 6,5 milyon lira 
ilâve edilecektir mânasına değildir. 

Fabrikalar için bir program tanzim edilmesini ar
zu buyuruyorlar. Efendiler, bu program vardır. Ne
rede bez fabrikası yapacağız? Ne kadar zamanda 
yapılabileceği, ne zaman yapılması münasip olacağı 
düşünülmüş ve ihzar edilmiştir. Böyle yalnız bir top 
fabrikası yapalım demekle top fabrikası vücuda gel
mez. Bu topa lâzım olan daha birçok edevat ve leva-
zımat vardır ki, bunların da yine tedarik ve temini 
ve bilhassa cephane mesaili için asit fabrikası ve pa
muk fabrikası vesaire vesaire bunların hepsi nazarı 
dikkate alınmış ve memleketin ordu noktai nazarın
dan muhtaç olduğu fabrikalar tespit edilmiş ve mem
lekette nerelerde yapılması lâzımdır, bunlar nasıl 
yapılmalıdır ve kaç kuruşa yapılabilir? Bunların hep
si tespit edilmiştir. Böylece esaslı programımız var
dır ve bu ptogramın mukaddematından olmak üze
re burada bir fabrikaya başlanmıştır ve yine Yahşi-
handa yapılmağa başlanmıştır. Varidat müsait olduk
ça diğerleri de yapılmaya çalışılacaktır. Aynı zaman
da yalnız bu tarzda İstanbul'da bulunan fabrikaların 
edevatının ve tespit ettiğimiz yerlere nakli suretiyle 
de yine Anadolu dahilinde fabrikalar teessüs edecektir. 
Bunu gerek Muvazenei Maliye ve gerek Müdafaai Mil
liye Encümenleri, bütçelerin ve kadroların müzakere
sinde hazır bulunan arkadaşlar, tabiî lâzım gelen tafsi
lâtı almışlardır. Tabiî gizli bir şey de değildir bu 
programla nerede ve ne yapmak istediğimizi kabili
yeti ne olabileceği kaç liraya çıkabileceğini ve bizim 
bütçemize nazaran kaç seneye kabili taksim olduğu
na dair program tanzim edilmiştir. Bu program bera
ber getirilemezdi, burada uzun sürerdi. Arzu eden
ler öğrenebilir. İlk başladığımız iki tanedir. 

Arif Beyin beyanatlarının biri de büyük rütbeli 
zabitanın fabrikalar müdiriyetinde çok olduğudur. 

Efendim, fenni zabitan meşrutiyetten evvel top
çu mektebinde mümtaz namiyle yetişiyorlardı. Bun-
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lar çıkar çıkmaz fabrikalara gider çalışırlar ondan 
sonra bu suretle fabrikalara yerleşirler. O yetişen 
zabıtan hakikaten bizim memleketimizde en müta-
hassıs ve fabrikaları işletebilecek zabitandır ve eski 
zabitlerdir. Bu sınıfın en yüksek makamı miralaydır. 
Onlar da kademe kademe bulundukları rütbelerin 
asgarî müddetlerini ikmal ederek, ibrazı liyakat ede
rek ve sicil alarak bu dereceye gelmişlerdir. Şimdi 
meselâ biz daha ufak rütbe üzerine bir kadro yap
sak bir kere fenni zabitanın istikballeri tayin ve tah
dit edilmiş olur kendinde kudret gören bir adam ge
lip askerî fabrikalarda hizmet etmez biz bir mühen
dise 100 lira veriyoruz fakat dışarda arkadaşlarına 
üç yüz lira veriyorlar. Bunun azamî rütbesi miralay
dır. Bunu çok görmemelidir. Bunu arkadaşlarımız 
bilirler. Zabitanın rütbesi olup olmaması meselesi 
ati için belki nazarı dikkate alınabilecek bir keyfiyet
tir. Fakat bugün rütbeyi bir hakkı müktesep olarak 
ihraz etmiş olan herhangi bir adama orada vazife 
görmeyi teklif edecek olur isek o rütbesinin hakkı 
müktesibidir, bunu bir kanun ile kazanmıştır, o hal
de binbaşı kalacaktır. Binbaşı ordu içerisinde bulu
nur. Orduya gel burada kalacaksın üçüncü sınıf mü
hendissin ve maaşın yoktur der. Bu hususta karar 
ittihazında muhayyersin demek lâzımdır. Hakkı 
müktesep, hakkı kanunî budur. Böyle muhayyer ka
lan bir adam kalkar da orduya gidecek olursa onun 
yerine koyacak adamımız yoktur, Mütefennin ve az 
maaşla hariçten bir kimse bulamayız. Bundan sonra 
bunu bir meslek haline koyup da meslekî bir tarzda 
yetiştirmek muvafık olur. Rütbe mevzuubahis ola
maz fakat bugün rütbeyi askeriyeyi haiz olanlardan 
fabrikalar müstağni kalmadıkça bunu katî bir ka
rarla tatbik etmek mümkün olamaz. Fabrikalar Mü-
diriyeti Umumiyesi geçen sene Müdafaai Milliyeye 
merbut olarak ve kendisinin tahsisatı ayrı olmak üze
re idare ediliyordu bu sene bu fabrikalara daha ziya
de müstakil ve ticarî bir mahiyet vermiştik. Fabrika 
işliyecektir ve yaptığı işlere mukabil para alacaktır. 
Ama devlet siparişatı olacak bunun hepsi Devlet si-
parişatı olmakla beraber para alacaktır. Çünkü ge
çen sene öyle değildi. Şimdi bu salâhiyeti bir derece
ye kadar tevsi edilmiş demektir. Çünkü evvelce top 
götürüyorduk, onu tamir etmeye mecburdu. Fakat 
mazbatayı kuruşlandırmaz ve kaç paraya kendine 
mal olduğu belli olmazdı. Şimdi bu tarzda yapacağı
mız siparişatı kuruşlandıracağız kendini daha müsta
kil bir surette idare edecektir. Bunun daha vâsi bir 
manası düşünülebilir. Geçen sene fabrikalar, askerî 
ve sanayi fabrikaları olmak üzere iki kısım olduğu 
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için bunun sureti idaresi uzun uzadıya münakaşa ve 
müzakere edilmişti. Sanayi fabrikalarının ya şirket
lere verilmesi veyahut herhangi bir vekâlete yani ik
tisat Vekâletine vesaireye verilebilir dendi ve İmalâtı 
Harbiye Fabrikalarının da Müdafaai Milliye Vekâ
letinde kalması mevzuubahis oldu ve bunun için 
müşterek Encümen teşkil ettik. Müşterek encümen
de fabrikaların şirketlere verilmesi hakkındaki mü
nakaşa neticesinde müşterek Encümenin varmış ol
duğu gaye budur. İmalâtı sınaiye fabrikaları şayet 
şirketlere verilirse Türk sermayedarları azdır, bu hu
susta tecrübeli değildirler. 

Bunlar tercübeli olmadıklarından bu fabrikaları 
belki hüsnü idare edemezler ve fabrikalar bugünkü 
kabiliyetlerinden daha dün bir dereceye girebilir. Türk 
sermayedarı zuhur etmeyip de bilvasıta veyahut doğ
rudan doğruya bir ecnebi sermayedara bu fabrikaları 
verecek olursak elimizde bulunan bir iki fabrika bu 
suretle ecnebilerin eline geçtikten sonra bunların yapa
cağı şey bunu iptal edip kendi memleketindeki fabri
kasına burada revaç verecek bir tedbir almaktır. Bu 
suretle bizim memleketimizde mevcut bir iki fabrika
da daha fena bir neticeye varabilir endişesiyle ve 
memlekette müteşebbis ve muvaffakiyetli şirketler he
nüz faaliyete başlamadığı cihetle bunu şimdilik bu 
tarzda yani Hükümetin nezareti tahtında idare etmek 
lâzımdır. İmâlatı sınaiye fabrikalarının bir senelik 
hasılat ve varidatını hesap ettim. Meselâ Feshane fab
rikasının çıkaracağı şayak - bir sene zarfında - ancak 
ordunun vakti hazarda muhtaç olduğu şayaktır. Daha 
fazla çıkaramaz, kabiliyeti yoktur. Beykoz vesair fab
rikaların, hepsinin çıkarabileceği ancak ordunun muh
taç olduğu miktardır. Bundan fazla imalât yapamıyor 
ve bunun içindir ki o zaman İktisat Vekâletinin me
muru olan zat ile beraber mademki daha fazla çıkara
mıyor ve çıkanları da tamamen ordu alacak, binaena
leyh istihsalâtını tezyit edecek surette fabrika, makine 
ve alât ve edevat getirmeyi düşünmek lâzımdır, evve
lâ bunu düşünelim, yani gerek orduya gerek harice 
imalâtını teşmil edebilecek bir şekil düşünmek nazarı 
dikkate alınmak ve bunun üzerine bir kanun yapılmak 
lâzımdır, denildi ve bu tarzda kaldı. Hükümetçe bu 
hususta bir fikir, bir karar alınmamıştır ve imalât fab
rikaları şöyle olsun, böyle olsun denilmemiştir. Yal
nız Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesi diye bir mü
düriyeti umumiye yapalım ve atiyen bu fabrikaları da
ha ziyade tevsi etmek çarelerini taharri edelim denil
di ve bu tarzda düşünüldü. 

Elimizde bulunan silâh ve topların terakkiyatı as
keriyeye göre üç sene sonra maruz olabilecekleri her-
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hangi bir tebeddülatı şimdiden düşünmek lâzımdır, bu- i 
yuruldu. Bu, tabiî daima düşünülmesi lâzım bir mese
ledir. Fakat elimizdeki toplar ve tüfekler bizim için 
bugün, yarın, üç sene sonra beş sene sonra için kâfi
dir ve bunu temin ederim bunlar kâfidir. Bunlarda ta
dilâta, tashihata ihtiyaç dahi yoktur. Yeni topa, tüfe
ğe ihtiyacımız da yoktur, elimizdekiler bizi temine 
kâfidir, îstiklâl Muharebatı esnasında istimal ettiğimiz 
top ve tüfeğin iki mislinden fazlasına bugün malikiz. 
Miktarı, hesabatı biz m elimizdedir ve dairede mev
cuttur, arkadaşlarımızdan görmek ve bilmek istiyenler 
görebilirler. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Eminiz Pa
şam. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PAŞA 
(Devamla) — Onun için bu endişe varit olmasın. Ya
ni biz bu sene fabrikalarımızı idare ederken iki sene 
üç sene sonra lüzum olacak top ve tüfeklerimizin ta
miri düşünülmemiştir zannı varit olmasın. Bu, düşü
nülmüş ve temin edilmiştir. İnşallah askerî inşaat ve 
İmalâtı Harbiye Fabrikalarımızı Anadolunun ortasın
da tesis etmeye az zamanda muvaffak olacağız, he
defimiz, gayemiz, maksadımız budur. Ordumuzun bü
tün ihtiyacatını kendi memleketimizden sipariş ve te
darik etmeye çalışmaktayız ve buna da muvaffak ol
maktayız bu sene fabrikalar, ordunun, jandramanın, 
polisin ve belki de mekteplerin muhtaç olduğu şayağı 
yetiştirmeye sâyediyorlar. Muvaffak olurlarsa ne alâ. 
Fakat ordunun ihtiyacatını herhalde temin edecekler- | 
dir. Onun için bendeniz bütçenin heyeti umumiyesinin 
esasen bir milyon liralık bir sermaye ile altı buçuk 
milyonluk bir alış veriş olduğundan ve muamelesi de 
doğrudan doğruya mülhak bir bütçe olduğundan Mec
lisi Âlice yeniden ve başkaca bir endişe ile yeniden 
tetkikine lüzum olmadığı zannında ve kanaatindeyim. I 
Esasen ariz ve amik tetkik edilmiştir. Müdafaai Mil
liye ve Muvazenei Maliye Encümenleri bunun kadro
larını vesairelerini her surette tetkik etmiş ve Meclisi 
Âliye öyle sevketmiştir. Düşünülmemiş, tetkik edilme- I 
miş bir şey değildir ki yeniden tetkikine ihtiyaç olsun. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbata muharriri Bey... 

ARİF BEY (Eskişehir) — Mazbata muharriri ben 
değilim. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Arif Beyefendi, İmalâtı sınaiye fabrikaları dolayısiyle 
Ticaret ve Sanayi Vekâletini alâkadar ettiklerinden 
söz almak lüzumunu hissettim. Müsaadenizle noktai 
nazarımı arz edeceğim. Kanaatimce bir memlekette I 
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esbabı müdafaaya taalluk eden bir takım imalâthane 
ve fabrikalar vardır ki bunların teşebbüsatı şahsiye-
den beklenilmesi doğru değildir. Memlekette bu ci
hetleri yapacak fabrikalar vardır, veyahut yoktur. Hü
kümet bu cihetleri nazarı itibare almaksızın esbabı 
müdafaaya mütaallik olan aksam ve mevaddın doğ
rudan doğruya istihsali için lâzım gelen fabrikaların 
kendi ellerinde bulundururlar ve bulundurmaları za
ruridir. Bu itibarla top ve cephaneleri yetiştiren fab
rikaların doğrudan doğruya ve behemahal Müdafaai 
Milliye Vekâleti Celilesi tarafından temin edilme
si, idare edilmesi ve memleketin o husustaki ihtiya
cının teminat altına alınması zaruridir. Fakat bunun 
haricindeki fabrikalara gelince: Bez, kumaş, kundu
ra ve emsali imalâthanelerinin Hükümet elinde bu
lundurulmasını intaç ettiren hattâ esbabı iktisadi
ye de yoktur. Bu nevi fabrikaların Müdafaai mil
liye elinde bulunması mazisi itibariyle tetkik edile
cek olursa bu vaziyetin harbi umumî mahsulü ol
duğu görülür. O vaziyet hâlâ temadi etmektedir. 
Başında bulunan zatın, Asım Paşanın vazifesine 
fevkalâde aşık, çalışkan, fevkalâde iktidarı haiz ol
duğuna bendeniz şahsan kaniim. Elinden geldiği 
kadar hüsnü suretle idare etmektedir. Bu hususta 
kendilerine teşekkürden başka yapacak, bir şey yok
tur. Fakat ne olursa olsun askerî teşkilât ile hattâ 
Hükümet teşkilâtı ile bir çuha fabrikasının idare 
edileceğini beklemek doğru değildir kanaatinde
yim. Bendeniz bu fabrikalardan - kendi fikrime gö
re - temetdü olduğuna da kani değilim. Şu halde bu 
fabrikalar ne olsun meselesi karşısındayız. Heyeti Ce-
lileniz, İktisat Vekâletinin ikiye tefrik ettikten son
ra Ticaret Vekâletini tesis etti ve bunun içine Sana
yi kısmını da koydu. Memleketin siyaseti sınaiye-
siyle, teşkilâtı sınaiyesiyle, müeşsesatı sınaiyesiyle 
doğrudan doğruya uğraşmak vazifesi, Ticaret Vekâ
letinin vazaifi asliyesi mey anındadır. Bu itibarla 
bendeniz bu fabrikalar ile alâkadarım. Bu husustaki 
fikrimi tespit ettim, lâyihası çantamda ve hattâ bu
radadır. Fakat lâyihamı evvelemirde Hükümete ver
mek ve orada tezekkürden sonra Heyeti Celilenize 
sevk etmek mecburiyetindeyim. Lâyihayi Heyeti Ce-
lileniz kabul ettikten sonra icabeden tertibatı alır, 
fabrikaların noksanını ikmal eder ve lâzım gelen is-
tihsâlatı alabilmek ve bunları millî bir müessese 
halinde muhafaza etmek için lâzım gelen şekilde 
ona göre tespit ederek hem ciheti askeriyenin muh-
tuç olduğu mevaddı oraya vermeli. Fakat bunu der
ken efendiler ciheti askeriyeyi, jandarmayı mecbu
rî olarak bağlamak ve levazım idaresi isterse ha-
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riçten sipariş verir, isterse şuradan alır, bu salâhi
yeti bırakmamak şartiyle inşallah bu fabrikaların 
vaziyetini teklif ettiğim kanunlarla halledeceğini 
Heyetin Hükümetin de bu noktaî nazarını anlamak 
mecburiyetindeyim şahsî kanaatim budur, lâyihayı 
hazırlamışımdır. Doğrudan doğruya vekâlet kendi 
memurini ile, velev ki mülkî olsun mühendisi ile, mi
marı ile, ustası ile kendisini idare etsin, müsaade
nizle bu husustaki kanaatimi de izah edeyim, itika-
tımca bu sanayi fabrikaları - ki yalnız askerî cihe
te yarayanlar değil bütün memleketin sınaî istihlâ-
kâtını mevcut olan emtiadan meydana getirmekte
dirler - Hükümetin ihtiyacını temin etmekle bera
ber yetişebilirse harice de satmak üzere nitekim 
Maliye Vekâletine devredilmiş bulunan Hereke 
Fabrikası da bunlar meyanındadır. Yalnız Müdafaai 
Milliye emrinde bulunanlar değil bunları tama
men millî müessese halinde muhafaza etmek im
kânı vardır. Yalnız idareleri hükümetleştirmeksizindir. 

Meselâ bunların mevcutlarını tespit edip hali hazırda
ki kıymetlerini tespit edip nâma muharrer ve ecani-
be gayri kabili bey bir halde eshama merbut şir
ket haline koymak ihtimali vardır. Hükümet, isterse 
daha doğru emniyet olmak için Hükümet fazlasını 
garanti olarak muhafaza eder. Diğerlerini Maliye 
Vekâleti taliplerine satabilir ve bunlara tamamen 
ticarî bir vaziyet, bir teşkilât verebilir. Menfaaten 
alâkadar olanların iş başına gelmesini ve onlar eliy
le idare edilmesini bendeniz herhangi bir vekâle
tin elinde olursa olsun maaşla çalışan memurin ma-
rifetiyle idare olunmasını müreccah bulunanlarda
nım. Herhalde esas olan gaye zaten adetleri mahdut 
olan bu fabrikaların millî müessese halinde kalma
sı ve icabı halinde ve daimî surette ihtiyacatı askeri
yeyi ve umumî ihtiyacatı temine hizmet etmesi ve
lev bu ihtiyacın kısmı âzamini temin edecek dere
cede olsun tahtı imkâna alabilir ve hiçbir zaman 
ecanibin eline geçmemeleri kolaylıkla temin oluna
bilir. Heyeti Celilelinizin bu lâyiha hakkındaki tas
vibine göre eğer meselenin tarzı tatbikini bu şekil
de kabul edecek olursa bendeniz bu kanaatte bu fab
rikaların idare edilmesi kanaatinde olduğumu He
yeti Celilenize arz ediyorum. Şimdi talep etmediği
min sebebi henüz bu baptaki lâyihayı vaktin âde
mi müsaadesine mebni Hükümete arz edemedim. 
Hükümetin noktaî nazarını anlamadım. Ticaret Ve
kâleti henüz meydana geldiği için kendisine veri- ' 
lecek olan bütün işleri tamamiyle sarıp kıracak ka- ' 
dar teşkilâtı da tamamen mevcut değildir. Onun için 

teemmülen hareket ettim. Bu şeyleri düşündüm ve 
bu şekli tespit ettim. 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Seyri Sefain bu 
meyanda mıdır? 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Evet efendim. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair takrir var 
okuyacağım: 

Riyasete 
Müzakere kâfidir, fasıllara geçilmesini arz ve tek

lif ederim. 
Erzurum 

Rüştü 

MUSTAFA BEY (îzmit — Efendim, kifayet 
aleyhinde söyliyeceğim. Efendiler, mensucat fabri
kaları hakkında lâzım gelen tafsilâtı arkadaşlar ver
diler. 

REİS —' Kifayet aleyhinde söyliyeceksiniz efen
dim. 

MUSTAFA BEY (Devamla) — Evet kifayet 
aleyhinde malzeme fabrikaları hakkında arz edece
ğim, gayet esaslıdır. Bugünkü tesisat yanlıştır. İl
mî, fennî, iktisadî değildir. Binaenaleyh bugünkü 
teşkilât aleyhinde arz edeceğim memleketimizde esas
lı bir müessese vücuda getirelim. Binaenaleyh ben-
denizce müzakere kâfi değildir. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetini reyi
nize koyacağım. Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kâfi görmi-
yenler lütfen el kaldırsın... Kâfi görülmedi. Söz 
Zeki Beyindir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim şayanı 
şükran bir şey varsa gerek Heyeti Celilenin ve ge
rek herkesin fabrikalar denildiği vakit ilk evvel göz
lerinin önüne, aman biran evvel yerli malı giyelim, 
askerimize biran evvel yerli emtia giydirelim, arzu
su geliyor. Yalnız elimizdeki şu bütçeyi gördüğüm 
vakit Askerî Fabrikalar Müdiriyeti Umumiyesi de
mekten ziyade buna askerî kadrosunun hariçten ka
lan nevakısını ikmal etmek için iki kolorduyu vücu
da getirecek surette bir kuvveti tekasüf ettirerek 
vücut bulmuş bütçe diyeceğim. Çünkü sathî bir 
tetkikat neticesinde baktım ki 13 tane miralay, 28 

• kaymakam, 42 binbaşı 129 kıdemli yüzbaşı. Bir de
fa aklımın kavrıyamadığı bir şey varsa o da cum
huriyet devresini yaşıyoruz. Bu devrede marangoz
dan miralay, demirciden kaymakam benim aklıma 
girmez. Belki Sultan Hamit devrinde olabilirdi. 
Yalnız bu fabrikalarda vücuda getirilen müessesatı 
askeriye yani sırf mühimmat ve cephane, bunun için 
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hiçbir diyeceğim yoktur. Hatta bunun daha şü
mullü ve daha etraflı olarak ikmal edilmesini arzu 
ederim. Diğerleri gibi birtakım ticari olan müessesa-
tı sınaiye vardır ki bunların bu devrede askerin elin
de bulunması nazarı hayretle görülecek bir mesele
dir. Biz, fabrikalardan bahsettiğimiz vakit yalnız 
işittiğimiz bir şada vardır. Yerli malını olbaptaki 
kanunun 6 ncı maddesi % 6 ve}'a % 7 fazlasiyle 
dahi olsa yine tercih etmektedir. Efendiler, bu çok 
yanlış bir nazariyedir. Bizim yerli malımız, ben 
iddia ediyorum ki, Avrupa'nın mallarından ucuz
dur. Esbabı mucibesini şimdi arz edeyim. Bugün
kü gördüğünüz haki kumaşlar, ki bunlar stoktur. 
Bunlardan Amerikalılar ve Avrupalılar ve diğer hü
kümetler asker için milyonlarca yarda vücuda getir
mişler ve bu stok halde bulunmuş, istimal edememiş
ler. Bugün bizim piyasalarımıza dökmüşler, ucuz 
görünüyor halbuki hayır efendiler bugün bunlar 
gitmiş ve boyanarak çuha şekline girerek buraya tek
rar geliyor. Boyananların fiyatı iki, üç misli faz
ladır. Bunların derecei mukavemeti ile bizim Here-
ke, Karamürsel fabrikalarının mamulâtını gözönüne 
alacak olursak harbi umumîden evvel devletlerin re
kabetine karşı mukabele etmişler, mukavemet et
mişler ve o zaman da Hereke'nin ve Karamürsel'in 
kumaşları sürülmüştür. Diğerlerine nispeten daha 
ziyade revaç bulmuştur. Dereceye vurulduğu za
man kuvvei mukavemesi Avrupa kumaşlarından çok 
fazla olarak görülmüştür. Buna karşı Hükümet on
lara acaba mükâfat ne vermiştir? Ticaret ve Ziraat 
Vekâleti o zaman himaye etmiş midir? Bilâkis göl
ge etmesin de başka ihsan istemiyorlar. 

Bugünkü vaziyet dairesinde Paşa Hazretlerinin 
itirafatı mucibince yalnız hazarda askeri ilbas edecek 
elbiseyi vücuda getireceğiz, itiraf buyurdular. Bu, 
çok doğrudur. Efendiler, bugün hazarîde mevcu
diyetini gösteren o feshane buradaki verilecek para 
ile beraber ait olduğu vekâletine verilmek suretiyle 
daha açıkçası Hükümetin eline hiçbir vakit verilme
mek şartiyle şirketlere verildiği takdirde alât ve ede
vat namına Hükümetin ufak bir muaveneti ile, kre
disi ile beraber her halde vakti seferde de, vakti ha
zar da da askerin ihtiyacatını idameye kâfidir. Biz 
Paşa Hazretlerinden yalnız öteden beri istirham edi
yoruz, memleketin menafii tabiyesinden istifade ede
ceğiz. Cereyanı elektrikiden istifade edilsin. Her 
tarafta akar sular mevcuttur. Bunları 1340 senesi 
için vait buyurmuşlardı. Lâkin bendeniz bakıyorum 
ki mahrukattan uzak, kömür madenlerinden uzak bu 
gibi mesafelerde emakin yapılıyor. Bunun işletme 

I masrafına kömür, benzin, gaz veyahut odun kuvveti 
için sarf edilecek olan meblağ fabrikaya bugün veri
len paranın hemen üçte bitini teşkil edecektir. Maka
mı Riyasete vermiş olduğum takrirle beraber bu me-

I sele için bendeniz iki şık teklif ediyorum. Birincisi,; ti
carete ait olan kısmın Ticaret Vekâleti Bütçesiyle mü-

I zakeresini, askeriye ait olan kısmı. bu gün müzakere 
I edip çıkaralım. Esas itibariyle buradaki ticarete ait 

olan aksamın doğrudan doğruya Müdafaai Milliye 
Vekâletinden alınarak Ticaret Vekâletine verilmesine 

I taraftarım. 

ASKERÎ FABRİKALAR MÜDÜRÜ UMU
MÎSİ ASIM PAŞA — Heyeti tenvir etmek üzere 
kürsüye teşrif buyuran azayı kiram en ziyade kadro 
meselesine temas ettiler. Böyle heyeti umumiyesi alı
nınca 19 miralay 29 kayamakam, 30 mülâzim, bil
mem ne fiiân denince filhakika insan korkuyor fakat 
hiçbirisi de teferruat nedir demiyor. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) Anlıyaîmı Paşam... 
ASİM PAŞA (Devamla) — Emredersiniz efen

dim. Şimdi Müdiriyeti Umumi ye ne kadar müessese
den ibarettir, demiyorlar, burada teferruat yoktur, 
idare edilen aşağı yukarı 20 müessesedir. Sonra Mü
diriyeti Umumiyede bu kadar kaymakam, bu kadar 
miralay vardır. Bu kadroda yoktur efendim. Eğer 
emrederseniz asıl teşkilât neden ibarettir, onu arz 
edersem daha iyi mülahaza buyurulur. (Anlıyalım 
sesleri). 

Efendim, Müdiriyeti Umumiyede; bir Müdiriyeti 
Umumiye var, bir muhasebe var, bir idare heyeti var, 
bir heyeti fenniye var, bir heyeti teftişiye var, ufak 
bir daire müdiriyeti var sanayi mektebi var, muhafız 
kıtaatı var. Muhasebe en çok memurumuzu yiyen 

I kasımdır ve mülhak bütçe şekliyle idare olunmak 
I mecburiyetiyle bilhassa bu sene muhasebe teşkilâtına 

fazla ehemmiyet verdik. Şimdiye kadar katî olarak 
hesabatımız belli değildi. Sathî olarak bellidir. Fa
kat katî olarak noktası noktasına hesap verecek bir 

I muhasebe heyetinden mahrumuz. Her muhasebede ol-
I duğu gibi yevmiye, defteri kebir, Muvazene, varidat, 

masarifat, ilân ahir bu gibi şeyler için bütçeye ikişer 
kişi konsa 30 - 40 kişi eder. Müdiriyet kalemi bir 

j yüzbaşı ile bir de yazıcıdan ibarettir. Muhasebe arz 
ettiğim gibi idare heyeti müdürle bir muavinden iba-

I rettir. Bütün fabrikaların idaresini yapıyor, şimdi bil-
I hassa buraya merbut olmak üzere d;çardaki barut sa-
I tış memurlarımız vardır. Halbuki en kuvvetli yekûn 

orada görülüyor. 40 tane barut memurumuz var. Bun-
[ 1ar müdiriyeti Umumiyenin memuru olupta hepsi 
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merkezde değildir efendim. Sonra heyeti teftişiyemiz 
vardır efendim. En esaslı ve en muhtelif şuabatı sa
nayiden üç sanata vakıf üç müfettiş var. Heyeti tef-
tişiye, muhtelif mütehassıs zevattan mürekkep bir 
heyettir. Bu heyet icabeden teftişatı ve sene başı de
virlerini yapar, herhangi bir müessese ilga edilirse he-
sabatı getirilip bu heyete verilir. Zannetmemki başka 
surette olsun. Hesabını, kitabını bilmeyen bir mües
sese arzu ederseniz o başka. Esasen beyefendiler, bu 
kadro, teferruatiyle kamilen Encümenlerde birer bi
rer tetkik edildi. Bu daha çoktu. Encümenlerde bir 
çok tenkihata uğradı. Bilhassa zabitan maaşatından 
takriben iki maaşının % 90'ı oluyor, bir çok memur
lar çıkardık vaziyeti askeriyelerinden sarfı nazar ede
rek ücreti maktualı sivil memurlar yaptık. Arif Be
yefendinin dedikleri gibi oraya konulacak zabitana 
ayrıca ücret vermek için değildir. Eskiden bir mülâ
zım müsdahdem olduğuna göre 40 lira, 30 lira, üc
reti maktua ile bir zabit koyduk, bir ambar memuru.. 
v.s. sonra merkez ambarlarımız var. istanbul'da teşki
lâtımız var, İstanbul'daki fabrikalarımız için fabri
ka muhasebecilerimiz vardır. Bunlar onun içindir. 
Herhangi bir Avrupa müessesesine ve herhangi bir 
sermaye ile bir kaç yüz bin lira ile idare edilen bir 
fabrika heyetine bakacak olursanız memurin masrafı 
varidatın % 7 ve 10'u nisbetindedir. Memurin mev
cudu katiyen çok değildir ve hepsi son şeye kadar ve 
asgari rütbe hesap edilmiştir. Her fazla katiyen ref 
edilmiştir hatta daha büyük iken Muvazenei Maliye 
Encümeni «Fazla para konmasın diyerek evvelce mi
ralay gösterdiğimiz de kaymakam idi o halde bunu 
kaymakam yapınız» demiştir. Ve bu hesap yapılmış
tır. Eğer bunun fazla olduğu iddia edilirse tabiî He
yeti Celile de halledemez. Hangi bir mahalde emir 
buyurulursa müdafaa ederim. Tabiî hakkım teslim 
buyurulur zannediyorum. Sonra telâş buyurulacak 
bir şey yoktur efendim. Bugün memurini mevcude-
miz ı% 30 raddesindedir. Yani Müessesatı saireye 
göre beş bin amelemiz vardır eğer diğer müessesat 
gibi bol bol müsaade etseydik, bir misli daha memur 
istihramına müsaade buyurulurdu ve el cümle ufak 
bir bilanço yaptım, geçen senenin hesabatını Şubat 
nihayetine kadar yapamadım. Fakat . dokuz aylığı 
tespit edebildim. Bu dokuz ay zarfındaki masrafı
mızda, yaptığımız işlere temettü bile vardır. Yani 
bütçe hayal bir vaziyette değildir. Yaptığının mahsu
lünden geçinir bir bütçedir. Temettü konulmadığı ve 
sırf masraf kuruşlandırıldığı halde bir temettü ver
miştir. Bunu da icabederse Heyeti Celilenize arz ede
rim. Filhakika memurin idaremizde bir parça fazla 

memur vardır. Bir idare memurin muavini veya sevk 
zabiti diye bir takım şeyler vardır ki bu da fabrika
ların Haiz olduğu mahiyeti askeriyeden dolayı lâzım 
gelen inzibatın temini içindir. Nitekim evvelki sene 
müessif bir kaza neticesinde fabrika yandı, nöbetçi 
zabiti bulunmadı diye fabrika heyeti epiyce tahtiye 
edildi. Eldeki şube memuru sanatkâr memuru ile nö
bet bekle denemez idi. Binaeneleyh bu nöbet için bir 
kaç askerî memur ilâve edildi. Nöbet vazaifini ve 
mevcut işçi efradı askeriye var, bu mevcut, 
işçi efradın inzibatını temin etmek için fazla
dır. Yani ticarî bir mahiyette olsa memur
lara lüzum yoktur. Dört tane bekçi koyar 
ve o suretle idare ederiz. Fakat içinde top, tü
fek, cephane var. Bu fabrikaların inzibatını idare et
mek lâzımdır bunun için maatteessüf zarurî olarak 
bir kaç kişi fazladır. Yoksa bunun haricinde katiyen 
fazla bir şey yoktur. Sonra orada müstahdem bulu
nan ümera ve zabitan bazı beyefendilerin buyurduk
ları gibi marangoz miralay yahut demirci binbaşı, 
nalbant yüzbaşı değildir. Burada gördüğümüz mira
lay, kaymakam ve binbaşı gayet kıymetli ve 30 sene 
evvel 25 sene evvel mektepten neşet etmiş, Avrupa'ya 
gitmiş, senelerce kalmış, fabrikalarda staj yapmış 
mühendislerdir. Efendiler, marangoz kaymakam, 
nalbant binbaşı değildir efendim. Arif Beyefendinin 
buyurdukları gayet muvafıktır. Bunların sıfatı aske
riyeleri üzerlerinden alınıp mühendis, mühendis mu-
muavini denilmesi pek muvafıktır. Hatta bu bapta 
bir teklif vardır ve hükümet tarafından da tasvip bu-
yuruldu. Elyevm Meclisi Âlinin malıdır bugün o ka
nun iki senedir burada duruyor tensip buyurulursa ve 
o kanun çıkarılırsa bütün rüfeka namına arzı şükran 
eylerim. Çünkü bütün rüfeka buna minnettar kalırlar. 
Birisini fabrikaya tayin ediyoruz, 3 - 5 kuruş alıyor, 
terfi isteyince olmaz, sırası gelmedi, orada emsali 
terfi etmedi diyorlar. Halbuki o arkadaş bugün çıksa 
temin ederim aldığının 3 mislini alacaktır, üç mislini 
dışarda kazanacaktır. Nitekim hakkı tekaüdünü ka
zanan rüfeka yevmiye 5 lira, 8 lira yevmiye alıyor ve 
derhal çıkıp gidiyorlar, tabiî bir şey yapamıyoruz. 

Mebus beyefendilerden bazıları ve bilhassa Hasan 
Beyefendinin buyurdukları askerî fabrikalarının, men
sucat, bez ve kundura fabrikalarının Ticaret Vekâle
tine raptı meselesi; bu nihayet, Heyeti Celinenizin 
hükmüne bağlıdır. Mahaza bendeniz bunların idare
mizde kalmasını enfa görürüm. Çünkü bunlar, Bey
koz fabrikası, sırf askerî kundura yapar. Yani bu 
fabrikaların elindeki tezgâh alınıp yeni tezgâh geti-

— 74 — 



İ : 23 29 . 3 . 1340 O : 1 

rilmedikçe yeni mal yapamaz. Feshane filhakika dı
şarıya da mal yapar. Fakat bunlar bilhassa yarım 
yamalak imalât yapardı. Çünkü geçen sene tahsisatı 
yoktu. Fakat inşallah bu sene zabitanımız için bilhas
sa kumaş ve zabitan ailelerine yarıyabilecek şeyleri 
yapmak niyetindeyim. Fakat bu ister kalsın ister kal
masın. Yalnız bir şey varsa bundan dolayı bütçemiz 
katiyen geri kalmamalıdır 

Sonra Hasan Beyefendinin buyurdukları gibi lâ-
yihai kanuniye hazır ve bunların Ticaret Vekâletine 
raptı mümkün ve muhtemel ise bu şimdiden yapıl
malıdır. Evvelâ böyle bir şeyin yapılması bendenizin 
kulağına gitti. Yani ben bu fabrikalar için ne yapa
rım? Benim birçok teşebbüslerim vardır. İşte bunu 
ben işittiğim zaman, inkisarı hayalimi mucip oldu. 
Bilmem hangi tezgâhları tezyit edecektim. Birçok tâ-
savvuratım vardı. Hiç birisini yapamam. Eğer müsaa
de buyurursanız ya şimdi yapılsın veyahut hiç olmaz
sa 1340 senesi Nisanında yapılsın veyahut bir komis
yonda görüşülsün. Bendeniz ne faaliyet gösterecek 
isem asıl bu sene gösterecektim. Şimdi en büyük me
sele, mevaddı iptidaiyenin maatteessüf nazarı dikkati 
calip bir surette hariçten tedarik edilmesinden bahis 
buyurulmasıdır. Bu böyledir efendim maalesef mevaddı 
iptidaiyenin büyük bir kısmını hariçten mubayaa edi
yoruz. Bizim kendi kumaşlarımız var, yapıyoruz. Ne
den kaba? Bunun altında kalamayız. Güzel kumaş 
yapmak istiyoruz. Bunun altında kalmak istemiyoruz. 
Fakat memleketimiz ne yapıyorsa onu çıkarmak 
mecburiyetindeyiz. Zabit arkadaşlarımız söylüyorlar 
canım bu kumaş giyilir mi? Amenna... Filhakika ci
lâlı filan değil işte bunun için bendeniz de Hereke gibi 
ispanyol veya Avusturya yapağısı almak mecburiye
tindeyim. Yani zabitana bu şeyi yapmak için, şiddet
li mecburiyet vardır yalnız, bendenize hariçten yün 
almamasını Heyeti Celile temin buyursun. Sonra He
reke de almasın, diğer fabrikalar da almasın bende
niz de almayayım. O vakit yerli yapağılarından yapıl
mış kumaş giyerler... 

ABDULLAH BEY (Trabzon) — Parlak olmasın 
da donuk olsun. 

ASKERÎ FABRİKALAR MÜDÜRİ UMUMİSİ 
ASIM PAŞA (Devamla) — Gençler de var efendim. 
Azıcık süslü, azıcık parlak istiyorlar. Hattâ barut fab
rikası için hariçten malzeme, mevaddı malzeme, me
vaddı iptidaiye almak mecburiyetindeyiz. Bu gün ba
rut (Azot dösut) la yapılır. Bunlar (Potas) la karıştırı
lır. Fakat bizim memleketimizde yetişen sotlu gü-
herçiledir. Bizim istediğimiz ise potaslı güherçiledir ve 
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siz 1 000 tona Karip güherçileye arzı ihtiyaç ederken 
memleketimizde yetişebilen güherçile miktarı 150 000 
kilodur. Bugün baruthane bir münakaşa yaptı ve ba
rut imali için istediğimiz güverçilenin kilosunun 14 
kuruşa ihalesi için bendenizden mezuniyet istiyorlar. 
Fakat bizim Kayseri ve Konya'daki güheçileciler 35 
kuruş istiyorlar. 

MUSTAFA BEY (tzmit) — Verelim paramız 
memlekette kalsın ve bizim olsun. 

ASIM PAŞA (Devamla) — O nisbette para veri
niz. Fakat esasen arz ettiğimiz gibi yetişmez yani 
memleketin kabiliyeti istihsaliyesi 150 000 kilodur. 
Yani memleketin kabiliyeti istihsaliyesi yoktur. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) - Bütün para
larımız harice gidiyor, doğru değildir. 

ASIM PAŞA (Devamla) — İmkân yoktur Beyefen
di, bu böyledir. 150 000 kilodur. Memleketin kabili
yeti istihsaliyesi azdır. 

Sonra Beykoz'daki kundura fabrikası için tekmil 
kıtaatta zebih edilen hayvanat derilerin alıyoruz, ya
ni yerli deri alıyoruz. Maalesef memleketimizde her 
şey tereddiye uğradığı gibi hayvanat ırkı da tereddi 
etmiştir. Deriler katiyen matluba muvafık değildir. 
Yapılan köselelerden kundura yapıyoruz, haricen gü
zel görünüyor, fakat bir sene bile dayanmıyor. Altı 
ayda eskiyor, bitiyor. Hariçten Amerikan derisi alma
ya mecburuz. 

ÎSMAÎL KEMAL BEY (Çorum) — Aman hariç
ten almayalım. Zararı yok, yerli olsun. 

ASIM PAŞA (Devamla) — Fakat Levazımatı 
Umumiye Dairesi diyor ki, ben kunduraları almam. 
Sağlam şey olsun sağlam malzeme tedarik edelim. 

MUSTAFA BEY (tzmit) — Sağlam çarık giyelim. 
ASIM PAŞA (Devamla) — Hay hay efenedim. 

Çarık emir buyurun, çarık giyeriz. Veyahut iki sene 
miatlık deri kabul edilir. 

MUSTAFA BEY (İzmit) — Kundura yapıncaya 
kadar çarık giyelim. 

ASIM PAŞA (Devamla) — Arif Beyfendi buyu
rurlar ki, maddeyi iptidaiye olarak yalnız 800 000 
lira değildir. 200 000 lira da kara barut imaline mukta-
zidir. Onlarla beraber 1 milyondur. Fakat pek azdır. 
Yalnız onu arz edeyim ki barut fabrikasının - ki se
kiz fabrikadan mürekkep. Asit fabrikası, kara barut 
fabrikası güherçile galhanesi ve ilâhiri... - senevi kö
mür sarfiyatı 10 000 tondur." Binaenaleyh ba
rut fabrikalarının sarfiyatı azdır, çoktur diye emir 
buyurulursa bendeniz tekmil teferruatını havi onun 
bir senelik cetvelini takdim edeyim. O vakit az olma
dığını görürlerdi. 
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MEHMET ARİF BEY (Eskişehir) — İkinci ki-
sımda 2 250 000 lira var paşa. bendenizin arz ettiğim 
esliha ve mühimmat için. 

ASIM PAŞA (Devamla) — Bugün Adana'da pa
muk için münakaşa yapıyoruz. Adana'da pamuğun 
okkası 115 kuruşta kalmıştır bizim fabrikaların çarhı 
Mart'tan itibaren döndü ve imâlata başladı. Senevi 
250 000 kilo pamuk sarfiyatımız vardır. Bu şey he
sap buyurulursa fazla olmadığı tahakkuk eder. Hem 
niçin telâş buyuruluyor beyefendi? Yün alırsam, ma
lûmatım çıkacak olursa kâr edeceğim. Yani ne kadar 
çok para verirseniz o kadar çok satış yapacağım ve o 
kadar kâr edeceğim. Yani hem bunları idare mezuni
yetini vermek hem ayağını kolunu bağlamak nasıl 
olur efendim? 

MEHMET ARİF BEY (Eskişehir) — Bütçe mü-
tevazin. 

ASIM PAŞA (Devamla) — Bütçe mütevazin de
ğildir, Arif Beyefendi! Evet işte bütçe hep böyle sal
lanıyor. Bugün Martın 29'u bütçemiz yine de sallanı
yor. Teklifi âliniz şimdi gidecek yine tekrar bir ay 
daha kalacak. Binaenaleyh o varidattan on ikide bi
rini tenzil buyurunuz. Arif Beyefendi masraf yine 
masraftır. Fakat varidatın on ikide birini tenzil bu
yurmanızı istirham ederim. 

Mustafa Beyefendi ilmî, fennî olmadığından bahis 
buyurdular. 

MUSTAFA BEY (İzmit) Daha söylemedim efen
dim. 

ASIM PAŞA (Devamla) — Eski şeyimiz vardı be
yim. Gazetelerde gördüm efendim. Zaten o burada 
münakaşa edilmez hani bir heyeti mütahassısa karşı
sında yapmak lâzım gelir. Bendeniz onu teklif etme
yeceğim. Burada beyhude efendilerimi tasdik etmeye
ceğim. Yalnız ipek fabrikasının ebniyesi de fennî de
ğil yeri de fennî, değil, sıhhî değill buyurulmuş. 

MUSTAFA BEY (İzmit) — Sıhhatin orada yeri 
yoktur. 
ASIM PAŞA (Devamla) — Yani sıhhî mahalli var

dır. Bir şey değildir. Hiç burada Ankara'da fabrika 
da yapmak istemiyorduk, zaten Vekâletten' aldığımız 
direktif veçhile tamamıyle Kızılırmağın gerisine git
mekti ve mümkünse Kayseri'ye. Fişek Fabrikasında 
800 kişi çalışıyorsa bunların umumu çoluk çocuktur. 
Farzedelim ki, Kızılırmağın gerisine gittim. Bu kadın, 
çoluk çocuğu nereden bulacağım? Bunların gündelik
leri azdır 30 - 40 kuruş veriyoruz. Küçük köylü ço
cukları, bilmem neler... Sonra Kayseri'ye nasıl gide
yim? Bir yere fabrika yapmak için yol yapmak lâzım

dır. Evvelâ Nafia yollarını yapsın ondan sonra biz 
onların arkasından giderek fabrikalânmızı yaparız 
efendim. (Çok doğru sesleri.) 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Paşam bu 
sözü kabul ettik. 

ASIM PAŞA^ (Devamla) — Altın yağsa git
mek imkânı yoktur. Zeki Beyefendi Yahşihan'da 
kuvvet olan yere gitmiyorlar idi. Bugün Yahşihan'da 
Kızılırmakta bizim intihap ettiğimiz bir yer vardır. 
Biz 25 000 beygir kuvveti tahmin ediyorduk. Oraya 
geçenlerde bir Alman heyeti geldi. Oradan 40 bin 
beygirlik bir kuvvet istihsal edileceğini anladı. Fakat 
neye yarar? Bizim 5 000 beygirlik makinemiz vardır. 
Sanat ve ticaret ileriler de herkes oradan makinesine 
elektrik alırsa veyahut şimendifer Eskişehir'den Sivas'a 
kadar elektrize edilirse orada yapılacak büyük tesisat
la bu işler olabilir. İşte bizim memleketimizde Anado-
lunun göbeğinde böyle binlerce şeylerimiz vardır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Paşam, onlar Kızd
ırmağı kışın akarken görmüşler, yazın görmemişler. 
Yazın akarken görselerdi şaşırırlardı. 

ASIM PAŞA (Devamla) — Vasatisi alınmıştır 
beyefendi. (Devam sesleri.) 

Fırsat geçmiş iken söyleyeyim; Muvazenei Maliye 
Encümeninin bazı emirleri var meselâ İzmit Mensu
cat Fabrikasının fâaliyete getirilmesi şayanı temenni
dir deniyor. Maateessüf İzmit fabrikası, İngilizler ta
rafından havadan bomba atarak, denizden top atarak 
ve sonra da bilhassa bir müfrezeî askeriye çıkarılarak 
hâk ile yeksan edilmiştir. Bugün tezgâh namına maa
lesef hiçbir şey yoktur. Maalesef yalnız 450 beygir 
kuvvetinde bir makine kalmıştır. Burada gösterildiği 
veçhile oraya bir mülâzım ve bir kaç bekçi ve bir kaç 
da hamal konmuştur. Vekâleti Celilenin emri mucibin
ce ciheti bahriyeye tersane için terkediyoruz. 

Tophane ve Zeytinburnu fabrikalarına gelince : 
Zeytinburnu için Hükümetin fikrinin tespit edilmesi
ni söylüyorlar. Hükümetin fikri tespit edilmiştir. Zey
tinburnu hali faaliyettedir ve tapa fabrikası da Ha
liç'te Karaağaç'ta idi oraya naklettik. Sırf Zeytinbur-
nu'nu işletelim diye. Zeytinburnu malzeme fabrikası-
dır. Diğer fabrikalara döküm demir çubuklar ve ilâ-
hiri malzeme vermekle muvazzaftır ve inşallah muvaf
fak olursak Maliye Vekâletine ait paraları da orada 
ihzar edeceğiz. Ondan başka Ziraat ve İmar Vekâleti 
10 000 pulluk istiyor. İşte bu 10 000 pulluğu da Zey
tinburnu fabrikasında imal edeceğiz. Bu suretle masa
rifini koruyacak ve artacak ve fevkalâde varidat te* 
min edecek. 
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ZEKİ BEY (Gümüşhane) — ^en üç, sene evvel 
bunun için çok müracaat ettim. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) —' Yapacak. 

ASIM PAŞA (Devamla) — Hayır efendim, şimdi 
yapılmışı var. Bufada 120 tane pulluğumuz hazırdır. 
Pahalıdır diyorlar, ucuzdur diyorlar, bir bahane bu
luyorlar. Diğer fabrikaların malından daha aşağı ola
rak 13 liraya vermeye razı olduk Rutsak pulluğunu... 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Fakat çabuk alıyor. 

ASIM PAŞA (Devamla) — 120 tanesi burada bek
liyor. Kimse almadı. Bu pulluklar vaktiyle Ziraat Ne
zareti heyeti fenniyesi huzurunda tecrübe edilmiş ve 
muvaffakiyetle imtihanını vermiştir. Küsuru olsa bile 
bağışlanmasını istirham ederim. Çünkü alına alına 
bizde tekemmül edeceğiz Zeki Beyefendi ve iyisini 
Avrupa derecesinde yapacağız. 

Demin beyefendinin buyurdukları gibi levazım fab
rikalarının alınması meselesinde bir nokta var onu arz 
etmeden geçemeyeceğim. Ticaret Vekâletine, Ziraat 
Vekâletine, şirketlere hulâsa her nereye verilirse ve
rilsin çok doğrudur. Bizim Anadoluda pek çok fab
rikalara ihtiyacımız vardır. Müdafaai memleket bunu 
âmirdir. Fakat bu fabrikaları yapmak için asgari 30 -
40 milyon lira para ister. Bu sene ise bendenize tahsi
sat diye verilen para 200 000 liradır. Yani 60 sene der
seniz bu fabrikalar olur. Binaenaleyh bizce mecburi
yet emrediyor ki Avrupa sermayesinden istifade ede
rek bir an evvel bu fabrikaları yapalım ve öteye beri
ye vaki olan propagandalarımız neticesinde Alman, 
Fransız, Çekoslovak ve diğer bazı gruplar geldiler. Bu 
hususta tetkikat yapıyorlar ve bunlara teklif ettiğimiz 
şekilde «Bizim elimizdeki fabrikalara Hükümetin ser
mayesi ile beraber siz de nakit koyunuz. Hükümet his
sedar olmak üzere bir Türk Anonim Şirketi meyda
na getirelim» dedik. Ve buna mütemayil bulunuyor
lar ve bu temayül beyefendiler, ancak bize hasılat 
temin eden işte bu Feshane ve Beykoz, bez fabrikala-
nndandır. Bunları Ticaret Vekâletine verdik mi artık 
biz sırt üstü yere gideriz. Bu fabrikalar da bizden alın
dı mı çok günah olur. Bu noktai nazar fabrikaların 
bizden alınmamasını âmirdir. Yalnız bunların masra
fını kesmekten ziyade bazı şeyler vardır ki biz on
lardan istifade edemiyoruz. Meselâ Teşviki Sanayi Ka
nunundan öbür fabrikalar gibi biz de istifade etsek 
çok iyi olur. Vergi verirsek, gümrük verirsek tabiî her 
türlü şeyler pahalı çıkar. Arz ettiğim gibi bu gibi ko
laylıklar yapılırsa biz de Heyeti Celtienin teveccühü ile 
başa çıkarız. (Kâfi sesleri.) 

AHMET iÜLUİ BEY (Kayseri) — Elendim btf 
sual soraeağittv MüsMde. buyurulür mu? 

REÎS -**- Evvelâ Reşit Ağa sorsunlar ondan sonra, 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendim bu mühen
dislerin hepsi tahsili Avrupa'da görmüş olan ehli sa
nayidendir, buyurdunuz. Bendeniz 3, 4, belki 10 defa 
fabrikalara gittim bunların hiçbirisini Tophane'de gö« 
remedim. Bunlar vazifelerini, Avrupa'da gördükleri 
tahsillerini sanatlarını nerede ifa ediyorlar? Bunu an
lamak isterim. 

ASIM PAŞA (Devamla) — Ağa Hazretleri, mü^ 
hendisler büroda çalışırlar. Binaenaleyh emir buyur-: 
muş olsaydınız delâlet ederler, zatıâlinize gösterirler
di. Bu arz ettiğim mühendislerin vazifesi şekil çizmek 
ve yapın diye şubelere emir vermektir. 

AHMET HİLMÎ BEY (Kayseri) — Paşam, Kay-
serTde bir mensucat fabrikası vardı. 6 aydan beri muat
tal duruyor. Bunun için 26 000 lira gibi pek çok para 
sarfedümiştir. Bu fabrikaların içinden bir kısım leva
zımı söküyorlar. Bir çok masrafla orada bulunan şey
leri diğer yerlere sevkediyorlar. Orada Bünyan Şelâ
lesi vardır. Evvelce de buyurdunuz ki bir çok kadına 
ve kıza ihtiyaç vardır, malumuâliniz Kayseri 60 - 70 
bin nüfuslu bir yerdir. Etrafında kesif ve 5 - 10 bin 
nüfuslu köyler vardır. Pek çok adam vardır, pek çok 
kol vardır. Hattâ çalışmak ve ekmeklerini çıkarmak 
için harice gidiyorlar, öyle bir şey olduğu takdirde 
Anadolu'da en ucuz şerait dahilinde fabrika olacak
tır.. ve en ucuz şerait dahilinde amele bulacaksınız. 
Daha sonra Bünyan Şelâlesinin 30 bin beygir kuvve-; 
tinde olduğu Erkânı Harbiye heyetinin yaptıkları bir 
etüt neticesinde tahakkuk etmiştir. Bu kuvvetler var-: 
ken Kayseri'ye muntazam şose ve otomobiller olduğu 
haldo nasıl oluyor da bunu ihmal ediyorsunuz. Ve bir 
çok masraf ihtiyar ederek bu fabrikayı geriye alıyor
sunuz? İşte bendeniz bunun esbabını öğrenmek istiyo-s 
rum. 

ASIM PAŞA (Devamla) •— İzah edeyim. Şimdi 
bu fabrika Mücadelei Milliye esnasında her taraftan 
birer tezgâh toplanarak oradan bir tezgâh İzmit Men
sucat Fabrikasından Bolu'ya, Bolu'dan buraya bura
dan oraya- giderek yapılmış bir fabrikadır. Yalnız fab
rika denecek bir mahiyeti haiz değildir. Çıkarttığı ku-s 
maş, çuval mertebesindedir. Yalnız kilim yapabilir ve 
biraz da battaniye yaptı. Binek yoktur, bilmem ne 
yoktur. Geçen sene bunun hem tevsii ve hem de tez-; 
gâhlarının ıslahı için ikinci altı aylık bütçeye bir para 
konmuştur. Fakat malumuâUni? Teşrinievvelde ikin-s 
ei altı aylık avans çıktı, biz icraata başlayıncaya ka* 
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dar 1340 senesi bütçesinin ihzarı emrini aldık. Hepsini 
ihtiva etmek üzere 10 milyon bu kadar milyon liraya 
çıktı. Heyeti Vekile kararıyle bize yalnız 3 milyon iiıa 
tahsin edildi. Bendeniz gittim Vekâleti Celileye yapama
yacağımı söyledim 10 milyon nerede, 3 milyon nere
de? Bazısını kapa, bazısını aç, halbuki hepsi lüzum
ludur. Paşa hazretleri de kendileri derhal emir vere
mediler ve rüesadan müteşekkil bir komisyon teşkil et
tiler ve bu encümen de bu üç milyon ile katiyen ya
pınız, dediler bunun üzerine aynı fabrikalar ne suret
le idare edilecek? Bunu düşünmek üzere encümen top
landı. Şunu kapa, bunu aç dediler ve bendeniz de 
onun üzerine hareket ettim. Yalnız o, iabrika kapa
dığım vakitten beri muattaldır. Yalnız tadil ettiğim gü
nün akabinde derhal fabrika müdürüne telgrafla mü
racaat ettim ve dedim ki: Orada bulunduğun mev
kide bir heyeti müteşebbise var mı, ve talip olan var 
mı, diye? Üç beş gün sonra aldığım cevapta «Herkese 
söyledim, kimse buna talip değildir.» Diyor. Oranın 
tevsii için vaktiyle köşeden bucaktan Mücadelei Mil
liye esnasında toplanmış olan tezgâh aksamının maa
lesef geri alıp Feshanenin faaliyetini tezyit için İstan
bul'a göndermek mecburiyetindeyim. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Yapağı alı
yor musunuz? 

ASIM PAŞA (Devamla) — Alıyoruz efendim. 
BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Gazetelerde 

ilânda mevaddı iptidaiye vardı. Ucuz ve öldüm paha
sına gitti. 

ASIM PAŞA (Devamla) — Görmedim, hiçbir 
ilân hiçbir şey görmedim. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Ben aldım 
efenlim. Müzayede ile satıldı kısmen ben aldım 
kısmen başkası aldı. (Handeler) 

ASIM PAŞA (Devamla) — Hayır efendim, habe
rimiz yoktu görmedim. Tiftik olmasın beyefendi. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Hayır efen
dim deri var, yün var, her şey var. 

ASIM PAŞA (Devamla) — Zaten alamazdım. 
Şimdi yine alamam. Bütçeyi çıkarmayınca daha da 
alamam. Alınması tahsisatı munzamma ile kaimdir. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Ne için is
temediniz? İstiye ediniz. 

ASIM PAŞA (Devamla) — Nasıl isterdim? Büt
çeyi bekliyordum. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Bir mazbata ile ala
bilirdiniz, Paşa hazretleri. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine dair 
takrir vardır. (Kâfi sesleri) Müzakereyi kâfi gören

ler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum; mü
zakereyi kâfi görmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. Takrirler var okunacak.. 

Riyaseti Celileye 
Derdesti müzakere olan Askerî Fabrikalar Büt

çesindeki (levazım fabrikalarına ait) ikinci kısmının 
tefriki ile Ticaret Vekâletine devrini ve tahsisatının 
da mezkûr Vekâlet Bütçesine ilâvesini teklif ederiz. 

Karesi Giresun 
Hulusi Hacim Muhiddin 

Riyaseti Celileye 
Askerî Fabrikalar Müdiriyeti Bütçesinin Ziraat Ve

kâleti Bütçesinden sonra müzakere edilmek üzere te
hirini teklif ederim. 

Eskişehir 
Arif 

Riyaseti Celileye 
Müdafaai Milliye Vekâletinin tahtı idaresinde 

bulunan fabrikalardan mühimmat fabrikalarının istis-
nasiyle eşyayı ticariye imal eden diğer fabrikaların 
Ticaret Vekâletine devredilmesini teklif eylerim. 

Gümüşhane 
Zeki 

Riyaseti Celileye 
1. Müzakere kâfidir. 
2. Askerî fabrikaların ayrıldığı iki kısımdan; 

esliha ve mühimmat fabrikalarının askeri fabrikaları 
bütçesinde bırakmak ve levazımat kısmına ait fabri
kaları Ticaret Vekâletine raptetmek esası dahilinde ye
niden tetkikat icra etmek üzere bütçenin Muvazenei 
Maliye Encümenine iadesini arz ve teklif ederim. 

Çorum 
Mustafa 

Riyaseti Celileye 
Mühimmat fabrikalarından maada mensucat, fab

rika, araba, ve saire gibi eşyayı ticareye imal eden 
fabrikalar idaresinin Müdafai Milliye Vekâletinden 
fekki irtibatlariyle ticaret Vekâletine raptı suretiyle 
bütçeleri tefrikan tanzim edilerek Meclise getiril
mek üzere askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesi 
Bütçesinin Heyeti Vekileye iadesini teklif eylerim, 
29 Mart 1340. 

Çanakkale 
Mehmet 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, kanunu yapalım da ondan sonra.. 
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YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Bütçenin 
şimdi böyle bir karar ittihazına müsaadesi yoktur. 

REİS — Efendim ekseriyetle takrirler, askerî fab
rikalar bütçesinin ikinci kısmının tefrik edilerek Ti
caret Vekâletine raptını mutazammındır. Bir takrir 
de, Eskişehir Arif Beyin takriri, Ticaret Vekâleti Büt
çesinden sonra müzakere edilmesini teklif ediyor. 
Diğer bir takrir de yine mensucat, kundura ve araba 
gibi şeyler imal eden fabrikaların Ticaret Vekâletine 
raptına, bunun içinde Askerî fabrikalar Müdüriyeti 
Umumiyesi Bütçesinin Heyeti Vekileye iadesini teklif 
ediyorlar. 

Şimdi Arif Beyefendinin tekliflerini reyi âlinize ko
yacağım. Müzakerenin kâfi görüldüğü malumuâliniz-
dir. Fakat fasıllara geçmeden evvel Ticaret Vekâleti 
bütçesinin müzakeresini teklif ediyorlar bunu kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, 
kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmedi. 

Bundan sonra esas itibariyle Çanakkale Mebusu 
Mehmet Beyin teklifi vardır. Mühimmat fabrikala
rından maada diğer eşyayı ticariye imal eden fabri
kaların Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesinden 
fekki ile Ticaret Vekâletine raptını reyi âlilerine ko
yuyorum. 

TtCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bendeniz arz ettim ki bu hususta bir lâyiha hazırla
dım. Bu bütçe böylece gitsin, irtibatını şimdi bozma
yalım sonra kanun ile bunun vaziyetini tâyin ederiz ve 

. devrini yaparız. (Doğru sesleri.) 
REİS — Efendim mühimmat fabrikalarından ma

ada mensucat ve kundura vesair fabrikaların Askerî 
Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesinden tefrikiyle Ti
caret Vekâletine raptını reyi âlinize koyuyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, 
kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Efendim 
bir daha reye koyacağım. Bazı fabrikaların Askerî 
Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesinden fekki irtiba-
tıyle Ticaret Vekâletine raptını kabul edenler lütfen 
ayağa kalksınlar... Aksini reye koyacağım, oturunuz, 
kabul etmeyenler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul edil
memiştir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Memlekette sanayi 
biı sene daha öldü. 

REİS — Efendim fasıllara geçilmesini kabul eden
ler , lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. Fasılları okuyoruz. 

(B) Cetveli 
Fasıl : 1 — İdareyi merkeziye, esliha ve mühimmat 

fabrikaları maaşatı 1 310 928 lira 

MUSTAFA BEY (Kocaeli) — Efendiler, bir va
kit ordularımız bilcümle esliha ve mühimmat ve mal
zemesini yapar ve ordusuyle beraber gelen her türlü 
düşmana karşı esbabı mukavemeti ihzar eder ve mem
leketi her türlü tecavüzattan masun bulundururdu. 
Bunlardan hiçbirisini hariçten tedarik etmek mecburi
yetinde değildi. Millet daima tecavüzattan masun ola
rak, emin olarak evinde otururdu ve bu surette bize 
taarruz eden düşmanlarımızı defetmekle beraber bir 
çok fütuhat yapabilirdi hattâ en ağır malzememizi, en 
ağır toplarımızı dahi, Almanlar Birinci Fredirik'e atıf 
ve isnat ederler. Sahra muharebatında ağır toplar kul
landık ve ondan sonra topçuluk teali ederek Alman 
ordusu derecesinde addedildik bunları Türk ordusu 
kullandı. Çünkü kendi fabrikalarında ağır topları biz
zat kendisi yapar ve kullanırdı binaenaleyh tecavüzkâr 
insanlara karşı müdafaa ederek bir çok- fütuhata nail 
olurdu. 

REİS — Mustafa Bey, müsaade buyurur musu
nuz? Heyeti umumiyesi hakkında müzakere kâfi gö
rülmüştür. Birinci fasıl, idarei merkeziye esliha ve mü
himmat fabrikaları maaşatıdır buna dair söyleyiniz. 

MUSTAFA BEY (İzmit) — Reis Beyefendi, tekmil 
olarak muarızım. Tayymı teklif ve rica ediyorum. On
dan dolayı mukaddeme arz edeceğim Heyeti Celile 
muvaffakat etmezse ben de susarım. Vicdanî bir azap 
duyduğum için Heyeti Celileye arz ediyorum. 

REİS — Fasıl hakkında... 

MUSTAFA BEY (Devamla) — Evet fasıl hak-: 
kında, esliha ve mühimmat fabrikaları hakkında söy
lüyorum. Terakkiyat başladığı zaman tunç toplar ya-. 
pılırdı. Avusturya fabrikalarına gönderdiğimiz usta* 
lar vasıtasıyle İstanbul'da Tophane Fabrikası tesis edil
miştir. İkinci bir devre ait cidden orada geceli gün
düzlü mesai ile çok yeni ustalar yetiştirerek ordumu
zun malzemei harbiyesini harice muhtaç olmaksızın 
tedarik etmişlerdir. Hattâ harice muhtaç olmayarak 
her hafta tunç top ve bilcümle levazımatıyle hazır
lanmış bulunuyordu ve bütün orduyu bunlarla teslih ve 
teçhiz eylemiştir. Bittabi ilim ve fen seri bir tekâmüle 
vasıl olduğu için maateessüf biz bunu takip edemeyişi
mizden mubayaa mecburiyetleri hasıl olmuştur. Müba* 
yaanın sebebi kendimizin çalışmamamızdır. Binaen
aleyh kısmen mubayaa kısmen imal şeklinde görülmüş

t ü r . 
Efendiler bugün milletin pek büyük bir azimle ye-. 

niden tesis edilmiş olan şu mevcudiyetimizin, şu cum
huriyetimizin bekası elimizde mevcut olan bilcümle 
vesait ile malzemei harbiyemizi ihzar etmekle olurâ 
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Eğer bu imkânı şimdiden temin etmezsek emin olalım 
ki atiyen bir çok mubayaa suretiyle hariçten tedarike 
mecbur olduğumuz şu malzemeyi bazen paramız dahi 
olsa alamamak ıstırar ve mecburiyetinde bulunaca
ğız. Harbi umumî gösterdi ki her gün bir terakkiyat 
vardır. O gece düşünüp, aynı şeyi ertesi gün imal 
eder ve bu. gördüğümüz şeyler askerî şekilden çık
mış ilim ve irfan şeklini almıştır. Binaenaleyh biz de 
bilim ve irfan sahasında terakki ve tekâmül ederek 
memleketimizin emniyeti dahiliye ve hariciyesini tesis 
etmek ıstırar ve mecburiyetindeyiz. Binaenaleyh niha
yet bu. hususta müzakere ve münakaşa etmeliyiz. Bu 
hususta müzakere ve münakaşadan sonra esaslandı-
rarak, sây ederek vasıl olacağımız gaye, bizzat bun
ları kendimiz yapabilmek gayesine vasıl olmaktır. Hal
buki. hâlâ bu maksat üzerinde yürünmediği kanaatin
deyim. 

REİS — Nizamname hükmünü tatbik etmek mec
buriyetindeyim. Heyeti Umumiyesi hakkında söylü
yorsunuz. 

YAHYA GALÎP BEY (Kırşehir) — Reis Beyefen
di müzakere edilen şey maaşata dairdir. Halbuki Bey 
Heyeti Umumiyeye ait söylüyorlar. 

MUSTAFA BEY (İzmit) — Reis Bey bendeniz 
rica ettiğim halde heyeti umumiyesi hakkında söz 
vermediniz o halde bendenizin söyıemekliğim isten
miyorsa terkediyorum. Meselâ esas fabrikaların tesi
sidir. Bugünkü fabrikalar ilmî, fennî değildir. Görmek 
istediğiniz maksadı, Beyefendiler istikbalde kendiniz 
yıkacaksınız. Mesele bu şekildedir. Buna emin olunuz 
ve yapacağınız bütün masarifat beyhudedir. Sözlerimi 
lüzumsuz addediyorsanız bendeniz işte sözümü kesiyo
rum ve kürsüyü terkediyorum. 

REİS — Efendim lüzumsuz addetmiyorum, müza
kerenin usulünde cereyan etmesini temine mecburum. 

FUAT BEY (Rize) — Yapılan şey yanlış mıdır, 
diyorsunuz? Değildir. Kanaatindeyim. 

MUSTAFA BEY (İzmit) — Efendim meslekten 
yetiştim biliyorum, yanlış vadide yürünüyor Beyefen
diler, bütün memleketin müdafaası Heyeti Âliyeden 
müteşekkil kararla olacaktır. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendiler bundan evvel 
de arz etmiştim ve memurin ile maaşatı kısmında ma
ruzatta bulundum. Paşalar hazeratı mütehassıs zabi-
taııdan bahis buyurdular. Bunların hepsi mütehassıs 
ise diyeceğim yok. Gerçi bendeniz, bunların miktarını 
çok gördüm. Fakat iddialarına göre bunlar eğer müte
hassıs ise tabiî itiraz etmem. Zabitanm miktarım kabul 
etsek bile efendiler, Asım Paşa Hazretlerinin verdiği 
izahata nazaran Müdüriyeti Umumiyenin merkezinde 

yani merkez teşkilâtında bir müdüriyet kalemi var
mış ve yine kendi ifadeleriyle bir iki memur varmış, 
sonra bir de idare heyeti varmış. Şu halde geride bir 
muhasebe heyeti ile bir heyeti teftişiye kalıyor ki, bu
nun için efendiler 95 tane kâtip istihdam ediliyor de
mektir. Burada birinci sınıf muamelât memuru, sınıfı 
evvel kâtip 21, sınıfı sani kâtip 48 ve diğer mümey
yizlerle filân 95 küsur memurdur. İşte bunu bendeniz 
çok görüyorum ve fazladır. Sonra efendiler yine bu 
faslın 3 ncü maddesi, ücuraîı şehriyei maktuadır. Bu 
hususta da paşa Hazretleri buyurdular ki, bazı zabı
tan tekaüde çıkıyor, onları tekrar istihdam ederek on
lara veriyoruz, dediler. 

ASKERÎ FABRİKALAR -MÜDÎRÎ UMUMİSİ 
ASİM PAŞA — Sivildirler efendim. 

ARİF BEY (Devamla) — Evet efendim, işte onu 
arz edeceğim. Böyle elimizde 50 - 60 tane mütehassıs 
zabitan var iken bir de ayrıca sivil mütehassıs alıp 
senevi 139 bin lira sarf etmek bendenizce zaittir. Ma
ruzatım bundan ibarettir. Bu faslı çok görüyorum ve 
şimdi bir takrir de takdim edeceğim hiç olmazsa bu 
fasıldan 300 bin lira tenzil edilsin. 

YAHYA GALİP BEY (Kırşehir) — Efendim bu 
fabrikalar bütçesi üç safahat geçirmiştir. Birincisini 
Maliye Vekili hazırı Abdülhalik Beyefendi, yegan 
yegan tetkik buyurmuşlardır. İkincisini de Mazhar 
Müfit Bey biraderimiz tetkik ettiler. Bu mesele ne ka
dar kâtiple idare olunabilir ve bunlar bütçeye niçin 
konmuştur ve bu husus bu zabitanın vazifeleri nedir, 
Bunlar böyle gelişi güzel mi konmuştur, yoksa bir ih
tiyaç üzerine mi konmuştur? Bu gibi hususatı tet
kik edildikten sonra bu sene de ayrıca bendenize 
tevdi edildi bendeniz de tetkik ettim ve neticede gör
düm ki, burada mevcut tekmil erkam tamamiyle ma
halline konmuştur. Evet miralay vardır. Fakat bun
lar bidayette kaymakam iken, sonradan daha binbaşı 
iken terfi ederek irtika ettirilmiştir. Hepsinin kendile
rine mahsus ayrı ayrı vazifeleri vardır, binaenaleyh 
itimat buyurunuz askerî fabrikanın kadrosu asgarî bir 
kadrodur. Mutavassıt bir kadro dahi değildir. Mese
leyi arz ettim. Kabul ve ademi kabul Heyeti Celile-
nin reyine menuttur. 

REİS — Başka söz istiyen var mı efendim. (Ha
yır sesleri) Birinci faslm yekûnunu kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar... Aksini reye koyuyorum, ka
bul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Kabul 
edildi. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Ekseriyet yok böyle 
müzakere, olmaz. 
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Fasıl : 2. — Mevaddı iptidaiye-ve alât ve nakliyat 
1 040 000 lira. 

REİS — Söz istiyen var mı? 
NİYAZİ BEY (Mersin) — Bendeniz bu hususta 

malûmat almak istiyorum. Filhakkia bu fasılda ima
lâtı harbiye için tahsisat kabul ediyoruz. Fakat tet
kik ettiğim vesaika nazaran imalâtı harbiye için har
bi umumide yapılmış gayet külliyetli eşyalar mevcuttur 
ve bunlar Almanyadadır. Bazısı, bazı şirketlerin elin
de ve bazısı da fabrikalardadır. Bunların bedelleri 
kısmen veya tamamen verilmiştir. Ezcümle mükem
mel bir haddehane vardn ki, bunun 2 milyon küsur 
Markı verilmiştir. Bir de çelik ıslahhanesi vardır. Bun
lardan başka pek mühim mühimmat da vardır, bun
lar yekûn tutuyor. Bunların bedellerinin bir kısmı 
tesviye edilmiştir. Zannederim bunların mümessilleri 
hükümetle muhtelif suretle temas ediyorlar veyahut 
edeceklerdir. Vakıa bunun için bir tasviye komis
yonu vardır. Bununla Maliye Vekâleti alâkadardır. 
İşte bu eşylalar acaba ne olmuştur? Bendeniz bunu 
hükümetten öğrenmek istiyorum. Heyeti Celile arzu 
ederse bütün esamisiyle beraber arz edeyim. Bende
nizde listesi mevcuttur. 

MÜDAFAAİ MİLLÎYE VEKİLİ KÂZIM PAŞA 
(Karesi) — Efendim Müdafaai Milliye Bütçesinin mü
zakeresi esnasında arz ettiğim veçhile Harbi umumide 
Almanya'dan mubayaa edilen siparişat ehemmiyetli 
yekûn tutmaktadır. Bilhassa bu işle alâkadar olmuş 
olan Niyazi Beyefendi geçen gün bendenize geldi bu 
siparişatın mevcut olan listesini görmek istediler ve bü
tün vesaiki gördüler, bir dereceye kadar malûmat al
mışlardır. Bütün bu siparişatın evrakı, dosyaları İs
tanbul hükümetinde kalmıştı, binaenaleyh bu iş için 
İstanbul'da bir komisyon vardır bu komisyon bu ev
rakı tasnif etmekte ve bunlardan böyle siparişata 
ait olan kısımlarmı buraya göndermektedir. Biz de 
bur-ada faraza sipariş Nafia tarafından yapılmış ise 
Nafiaya, İmalâtı, Harbiyeye ait ise İmalâtı Harbiye-
ye dosyalarını veriyoruz ve bu işi takip ediniz diyo
ruz. Onlarda halen Almanyada bulunan ve doğrudan 
doğruya Maliye Vekâletinin emrinde bulunan tasfi
ye komisyonu vasıtasiyle takip etmektedirler. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Acaba şim
diye kadar ne kadar geldi? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PAŞA 
(Devamla) — Efendim şimdiye kadar İmalâtı Harbi-
yenin İzmir'e dört, beş parça mühimmatı gelmiştir. 
Bir taarftan da gelmektedir ve gelmesi için takibat 
yapılmaktadır. Tasnif edilmekte olan asıl mühimmat 
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kısmının da geleceğini ümit ediyoruz. Bunların tefer
ruatını arz edemeyeceğim. Bunun tafsilâtı Niyazi 
Bey'de vardır. Tasfiye komisyonu bize yazdığı rapor
da orada şimendifer de var imiş, arz ettiğim gibi Ni
yazi Beyefendi başka yerlerden de tafsilât toplamış
lardır, bana da gösterdiler. Hakikaten büyük ve 
mühim bir yekûndur. Yalnız müsterih olmalıdırlar ki, 
bunu gayet emniyet ve ciddiyetle takip etmekteyiz 
ve mümkün olan her şeyi yapmaktayız, memleketimi
ze getirmek için çalışmaktayız. Bize lâzım olan ve 
İmalâtı Harbiyeye ait olan bir iğneyi bile bırakmak 
istemeyiz ve brıakmamak mecburiyetineyiz. Fakat 
orada daha bir kısım şeyler vardır ki, meselâ ücreti 
nakliyesi daha fazladır. Bunlar nakde tahvil ediliyor. 
Yani orada nakde tahvil edilmesi daha faydalıdır 
diye düşünülürse ve bu mühimmat nevinden olmazsa 
o fedakârlığı da göze alıyoruz ve o vakit Maliye Ve
kâletine diyoruz ki, bunun bize ihtiyacı yoktur. O 
zaman Maliye Vekâleti oradaki tasfiye komisyonuna 
yazıyor, mübadele komisyonu bunları mübadele eder 
veyahut satar ne yaparsa yapar, onlara aittir. Yani 
biz orduya lüzumlu olan herşeyi getirmek için ehem
miyetle takip etmekteyiz ve getireceğiz. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Paşa hazretleri bir çok 
fabrikaların mümessilleri buraya geliyorlar. Alman-
ya'daki fabrikalar, Alman kanunlarını bahane ederek 
ahitlerini ifaya yanaşmıyorlar. Halbuki fabrikanın 
mümessili buraya geldiği zaman hükümet evvel be-
evvel bunların hesaplarını tasfiye etmelidir. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PAŞA 
(Karesi) — Buyurduğunuz doğrudur. Bu ciheti Maliye 
Vekâletinden rica ederiz. 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Çünkü bu adamlar 
başka nam ile geliyorlar ve hükümetle tekrar müza-
kerata girişiyorlar (Reye sesleri). 

REİS — Efendim başka söz isteyen yoktur. 
İkinci faslın yekûnunu reyi âlilerine vazediyorum. 

Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Fasıl : 3 — İnşaat ve tesisat 280 000 lira 
REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses

leri.) Üçüncü faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum, kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl : 4 — Masarifi mütenevviai muhtelife 
419 107 lira 

REİS — Efendim, dördüncü fasıl hakkında söz is-* 
teyen var mı?.. Faslı aynen kabul edenler lütfen el 
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kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Fasıl : 5 — Talim ve tedris 130 247 lira 
REİS — Beşinci fasıl hakkında söz isteyen var 

mı efendim?.. Beşinci faslın yekununu reyinize koyu
yorum, kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Be
şinci fasıl kabul edilmiştir. 

Fasıl : 6 — Levazım fabrikaları, maaşat 467 440 lira 
REİS — Söz isteyen var mı? Faslı reyinize koyu

yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini re
ye koyuyorum, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Fasıl kabul edilmiştir. 

Fasıl : 7 — Mevaddı iptidaiye ve alât nakliyatı 
2 640 000 lira 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Faslı reyi
nize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum, kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Fasıl kabul edilmiştir. 

Fasıl : 8 — İnşaat ve tamirat 25 000 lira 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Faslı reyi
nize koyuyorum, kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Fasıl : 9 — Masarifi mütenevviai muhtelife 
71 930 lira 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? Faslı kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen 
el kaldırsın... Dokuzuncu fasıl kabul olunmuştur. 

Fasıl : 10 — Telgraf ücuratı 3 000 lira 
REİS — Söz isteyen var mı? Onuncu faslın ye

kununu kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini re
ye koyuyorum, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Onuncu fasıl kabul olunmuştur. 

YEKÛNU UMUMÎ 6 387 652 lira 

REİS — Söz isteyen var mı efendim? 
HALİL BEY (Zonguldak) — Efendim bir sua

lim vardır. Bu mühimmat fabrikaları müstesna olmak 
üzere doğrudan doğruya levazıma ait olan fabrika
ların sabit ve mütedavil sermayeleri ile faizleri nazarı 
dikkate alınarak bilanço yapılmışta bunların mamulâtı 
ile bu arz ettiğim faizler ve sermayeyi sabite ve müte-
davile bir tevazün temin ediyor mu? Yani bu bir zi
yan menbaı mı, yoksa kâr menbaı mıdır? Bunu izah 
buyururlarsa çok memnun oluruz. 

ASKERÎ FABRİKALAR MÜDİRİ UMUMİSİ 
ASIM PAŞA — Bu levazım fabrikaları için 1339 se
nesinde görülen müşkülâtı maliyeden dolayı para ve
rilmedi. İkinci altı aylık avans verilmedi binaenaleyh 

J muntazam olarak katiyen işlememiştir. Buna rağmen 
ve tahsisat verilmediği halde diğer fabrikaların tah
sisatını bunlara sarfederek Beykoz Fabrikası yüz bin 
metreye yakın kumaş yapmıştır ki bunun içerisinde 
çorap vesaire vardır. 

Feshane fabrikası; bilançosunu demin arz ettiğim 
gibi dokuz aylığını tespit edebildim ki bu dokuz ay
lığın iki - üç aylığı bunlarındır. Binaenaleyh katî bir 
şey arz edemeyeceğim bütün maksadım bunları bu 
sene yapabilmektir. Kunduranın çiftinde - ki ikiyüz 
doksan kuruşa mal ediyorduk - elli kuruş kâr vardı, 
Müdafaai Milliyeye verdik. 

Sonra çuhanın metresini 150 kuruşa verdik. Bun
da kâr yoktur. Çünkü Müdafaaî Milliye Vekâleti ay
nı kumaşı Herekeden iki liraya alıyor fakat bu sene 
defteri emval yapıldı defteri emvalden muradım me-
bani ve arazidir. Tezgâhlarımızın hepsi yapıldı ha
zırdır. Çünkü bir senedir heyeti teftişiyemiz mülga 
idi. Şimdi ise bu fabrikaları devir ve tesellümle meş
guldür. Bu fabrikaların her şeyi bitmiştir. Satıyorlar, 
filân ediyorlar. Yalnız Zeytinburnu kalmıştır. Bu ga
yet büyük bir fabrikadır. Onun devrine henüz sıra 

i gelmedi. Bu sene verdiğimiz bir karar mucibince bi
zim de alakaderül istitaa bir Meclisimiz vardır', bir 
Meclisi idaremiz vardır. Onlarla istişare ederek karar 
vererek yapıyoruz. Yani bu mensucata ait arz etti
ğim şeyler için fabrikaların masnuatı için fabrikala
rın masarifi umumiyesi % 7 yani fabrikanın kendi 
memurini masrafıdır. Bu sözüm pek çok memur var 
itirazına karşıdır. Yani % 7 nispetinde tutuyor. Bu, 
merkezdeki Müdiriyeti Umumiyede dahil olduğu hal
de masarifi umumiyedir. Bize de mebaninin kıymeti
nin düşmesine karşı hisseî itfaiye olmak üzere cem' 
an % 30 dur. Yani bu arz ettiğim ile 150 kuruş 180 
kuruşa çıkıyor. Buyurduğunuz şekilde, amortisman, 
hisseî itfaiye olmak üzere 15 yani mebani filan hepsi 
dahili hesap olmak üzere ki, 180 kuruşa çıkacaktır. 
180 ini hiç bir fabrika veremez. Hereke dahi vere
mez. İçinde hisseî itfa da dahildir. Buna itimat bu-

I yurunuz, numuneleri de vardır. Bunların teferruatla-
rıyla tekmil kıymetleri herşeyi hazırdır. 1341 de Ha
san Beyefendiye verildiği vakit bunları defterleriyle 
beraber teslim ederiz (kâfi sesleri). 

REİS — Efendim yekûnu umumiyi reyi alilerine 
vaz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum, kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... (Tâyini esamî ister sesleri). Evet efendim, 
doğrudur. Yekûnu umumiyi tayini esamî ile reyinize 

I vazedeceğim. 
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Efendim şimdi (A) cetvelinin müzakeresine- geçi
yoruz. 

(A) Cetveli 

VARİDAT 

- Fasıl : 1. — Orduya imal ve tamir olunacak esli-
ha ve mühimmat bedeli 2 275 207 lira. 

REİS — Söz isteyen var mı efendim. Birinci fas
lın yekûnunu reyinize koyuyorum, kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl : 2. — Ruvelver fişeği satış hasılatı 100 000 
lira. 

REÎS — Söz isteyen var mı efendim. İkinci fas
lın yekûnunu reyinize koyuyorum, kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl : 3. — Av fişeği satış hâsılatı 100 000 lira. 
REÎS — Söz isteyen var mı? Kabul edenler lüt

fen ellerini kaldırsın... Aksini reye koyuyorum... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Fasıl : 4. — Barut ve fitil satışı hâsılatı 400 000 
lira. 

REİS — Söz isteyen var mı? Dördüncü faslın ye
kûnunu kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini re
ye koyuyorum, kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edildi. 

Fasıl : 5. — Kundura kösele, deri vesaire-hâsılatı 
1 570 000 lira. 

REÎS — Beşinci faslın yekûnunu kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl : 6. — Çuha, şayak, çorap vesaire hâsılatı 
1 703 000 lira. 

REÎS — Altıncı faslın yekûnunu kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye vazediyorum... 
Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl : 7. — Bez ve emsali hâsılatı 253 000 lira. 
REİS — Söz isteyen var mı? 
ZEKÎ B. (Gümüşhane) — Efendim Paşa Hazret

leri Besim Atalay Beyin mubayaa ettikleri yünler hak
kında bize malumat versin. Orduya mademki mevad-
dı iptidaiye hakkında para veriyoruz, hükümet yün 
satıyor ve başkası alıyor. Levazım müdiriyeti nere
dedir? Bu mesele mühimdir, malumat almak istiyo
rum. 

FABRİKALAR MÜDİRİ UMUMÎSİ ASIM PA
ŞA — Gazetelerde şu kadar yün satılıyor diye bir 
ilân görmedim. 

ZEKÎ B. (Gümüşhane) — Hükümet yün satar siz 
görmezsiniz. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PA
ŞA (Karesi) — Bir kere ordu yani Müdafaai Mil
liye bir iğne satmak selâhiyetini haiz değildir ve 
hiç bir şey satamaz. Şurada, burada işe yaramaya
cak oîan şeyleri ancak Maliye satar. İhtimal ki bu 
yünler geçen sene emvali metrukedendir. Bazı yer
lerde böyle şeyler vardır. Hatta Maliyeye dedik ki 
bunlar bize lâzımdır. Maliye o kadar taassup gös
terdi ki, emvali devlettendir. Size lazımsa müzaye
desine iştirak edersiniz ve bu suretle alırsınız, diye 
bize bir tarik göstermişti ve daima bu tariki gös
termektedir. İhtimal ki beyefendinin buyurduğu ge
çende vilâyet muhasebesi tarafından satılan şeyler
dir. Yoksa ciheti askeriye bir kere satmağa salâ-
hiyettar değildir. Kendisi almak için de ancak mü
zayedeye çıkarıldıktan sonra müzayedeyle alabilir. 
(Kâfi sesleri) 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — İştirak etsin, alsın. 
Fabrikalar Müdüriyeti kendisine mevaddı iptidaiye 
lâzım iken Hükümetin satmış olduğu mevaddı ipti-
daiyenin müzayedesine iştirak etmez ve bir başka 
tüccar alırsa ve üçüncü defa Fabrikalar Müdüriye
tine satarsa? 

MÜDAFAAÎ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PA
ŞA (Karesi) — Efendim bu müzayede meselesidir. 
Fabrikalar Müdüriyeti müzayedeye iştirak eder, he
sabına gelirse alır. Yoksa biz ille alınız diye sıkış
tıranlayız. (Kâfi sesleri) Belki hesabına gelmez, bel
ki daha ucuz alacak. 

REİS — 7 inci fasıl hakkında başka söz isti yen 
var mı? (Hayır sesleri) 7 inci faslın yekûnunu ka
bul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyo
rum, kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olunmuştur. 

Fasıl : ' 8. — Sermayei iptidaiye olarak Muva-
zenei Umumiyeden muhasses mebali 1 000 000 
lira 

REİS — 8 nci fasıl hakkında söz istiyen var mı? 
(Hayır sesleri) 8 inci faslın yekûnunu kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

REİS — Yekûnu umumî (7 401 207) liradır. 
Yekûnu umumîyi reyinize vazediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, 
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kahul etmiyenjer lütfen el kal&rsın... îtabul olun
muştur. 

Mevaddı kanuniyenin müzakeresine geçiyoruz. 

Askerî Fabrikalar Müdiriyeti Umumiyeşi 1340 
Mülhak Bütçe Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umu-
miyesinin 1340 senesi varidatı umumiyeşi merbut 
(A) Cetvelinde gösterildiği üzere (7 401 207) lira 
tahmin olunmuştur. 

Madde 2. — Mezkûr Müdüriyeti Umumiyenin 
1340 senesi masarifi umumiyeşi merbut (B) cetve
linde muharrer olduğu üzere (6 387 652) lira tayin 
olunmuştur. 

Madde 3. — Müstahzar veya gayri müstahzar 
her nevi av fişekleriyle saçma ve kapsüllerinin imal 
ve füruhtu veya memaliki ecnebiyeden celbi ve fü
ruhtu umuru hükümetin tahti inhisarında olup (As
kerî Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyeşi) nin cümlei 
vazaifindendir. 

Madde 4. — Birinci madde hilâfına harekât 
edenler hakkında Cedit Barut Nizamnamesi ile Ka
nunu Cezanın «166» ncı maddesinin 11 Ağustos 
1326 tarihli zeyil ahkâmı tatbik olunacaktır. 

Madde 5. — îşbu Kanunun neşrinden itibaren 
15 gün zarfında memaliki ecnebiyeden tüccarın ma
rifetiyle celp olunan müstahzar veya gayri müstah
zar her nevi av fişekleriyle kapsül ve saçma mev
zuatı üzerine Müdüriyeti Umumiyece bilâücret 
bandrol yapıştırılacak ve 15 gün sonra ithalâta mey
dan verümiyecektir. Mukaddema ithal kılınmış olan 
bu kabil eşyanın yine 15 gün zarfında miktarını na-
tık beyanname ita olunacak ve işbu beyannamede 
muharrer müstahzar fişekler ile saçma ve kapsüller 
için bilâbedel bandrol ilsak olunacaktır. Üç ay son
ra bandrolsüz mevcut görülen eşya kaçak itibariyle 
müsadere edilecektir. 

Madde 6. -r- Efrat, jandarma, polis ve devair 
odacılariyle mekâtip talebesinin elbiselik kumaş ve 
kunduralarını askerî fabrikalarında mevcut ve imali 
mümkün bulunduğu surette hariçteki fiyattan % 10 
raddesinde pahalı bile olsa tercihan fabrikalardan 
mubayaa ve imal ettirmeye devairi devlet mecbur
dur. 

Madde 7. — Sinini sabıka hidematından müte
vellit ve sinini mezkûrede müktesep hukuk karşı
lığı, seneleri muhassesatından bakiye olarak mü-
devver mekadirden, Muvazene! Uraumiy«nin sinini 
sabıka düyunu fashadan doğçuca Hazinei Maliyece 
tesviye olunacaktır. 
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Madde; 8. •-*• Tapa ve. fişek fabrikaları ve tefer
ruatı karşılığı olarak 1339 senesinde Muvazenei 
Umumiyeye ithal edilmiş olan yirmibeş milyon ku
ruş hakkında ahkâmı kanuniye kemakân baki ol
duğundan Hazinei Maliye, işbu meblâğı usulen ta
hakkukunda tesviye edecektir. 

Madde 9. — Aynı faslın mevaddı beyninde nakli 
tahsisat, Müdafaai Milliye Vekilinin emriyle icra olu
nur. 

Madde 10. — İşbu kanun 1 Mart 1340 tarihinden 
itibaren meriyülicradır. 

Madde 11. — îşbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye Vekili memurdur. 

RElS — Heyeti Umumiyeşi hakkında söz istiyen 
varmı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsınlar... Aksini reye vazediyo
rum, kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... kabul olun-
muştur. 

Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyeşi 1340 
Mülhak Bütçe Kanunu 

Madde 12. — Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umu-
miyesinin 1340 senesi varidatı umumiyeşi merbut (A) 
cetvelinde gösterildiği üzere (7 401 207) lira tahmin 
olunmuştur. 

REÎŞ — Efendim birinci maddeyi reyi alilerine 
arz ediyorum, kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reyinize koyuyorum kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Madde 2. — Mezkûr Müdiriyeti Umumiyenin 
1340 senesi masarifi umumiyeşi merbut (B) cetvelinde 
muharrer olduğu üzere (6 387 652) lira tayin olunmuş
tur. 

REİS — Efendim ikinci maddeyi reyi alinize arz 
ediyorum, kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reyinize koyuyorum kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul olunmuştur. 

Madde 3. —- Müstahzar veya gayri müstahzar her 
nevi av fişekleriyle saçma ve kapsüllerinin imal ve 
füruhtu veya memaliki ecnebiyeden celbi ve füruhtu 
umuru hükümetin tahti inhisarında olup (Askerî Fab
rikalar Müdiriyeti Umumiyeşi) nin cümlei vazaifinden
dir, 

REİS — Efendim üçüncü madde hakkında söz 
istjyen var mı? Üçüncü maddeyi reyi âlinize, vazedi
yorum, Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
vazediyorum, kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Ka* 
bul olunmuştur. 
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Madde 4. — Birinci madde hilâfına hareket eden
ler hakkında Cedit Barut Nizamnamesi ile Kanunu 
Cezanın «166»' ncı maddesinin 11 Ağustos 1326 ta
rihli zeyil ahkâmı tatbik olunacaktır. 

REİS — Efendim birinci madde ahkâmına değil, 
üçüncü madde olmak lâzım gelir. Nerede Yahya Ga
lip Bey? (Gitti sesleri) nasıl gider efendim? Bütçesi 
müzakere olunuyor. 

Efendim madde o surette tashih olunmuştur. Söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri) maddeyi o surette re
yinize vazediyorum, kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye vazediyorum, kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Madde 5. — işbu Kanunun neşrinden evvel 15 
gün zarfında memaliki ecnebiyeden tüccaran marife
tiyle celp olunan müstahzar veya gayri müstahzar 
her nevi av fişekleri ile kapsül ve saçma mevzuatı 
üzerine Müdiriyeti Umumiyece bilâ ücret bandrol 
yapıştırılacak ve 15 günden sonra ithalâta meydan 
verilmiyecektir. Mukaddema ithal kılınmış olan bu 
kabul eşyanın yine 15 gün zarfında miktarının natık 
beyanname ita olunacak ve işbu beyannamede mu
harrer müstahzar fişekler ile saçma ve kapsüller için 
bilâ bedel bandrol ilsak olunacaktır. Üç ay sonra 
bandrolsüz mevcut görülen eşya kaçak itibariyle mü
sadere edilecektir. 

REİS — Efendim beşinci madde hakkında söz is-
tiyen var mı? (Hayır sesleri) Beşinci maddeyi aynen 
reyinize vazediyorum kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye vazediyorum, kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

Madde 6. — Efrat, jandarma, polis ve devair 
odacılarıyle mekâtip talebesinin elbiselik kumaş ve 
kunduralarını askerî fabrikalarında mevcut ve imali 
mümkün bulunduğu surette hariçteki fiyattan \% 10 
raddesinde pahalı bile olsa tercihan fabrikalardan 
mübaya ve imal ettirmeğe devairi devlet mecburdur. 

REİS — Altıncı madde hakkında söz istiyen var 
mı? (Hayır sesleri) Altıncı maddeyi reyinize vazedi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye vazediyorum... Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul olunmuştur. 

REİS :-~ Söz istiyen var mı (Hayır sesleri) Mad
deyi aynen reyinize koyuyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldır * 
sın... Kabul olundu. 

MADDE 8. — Tapa ve fişek fabrikaları ve te
ferruatı karlılığı olarak 1339 senesinde Muvazenei 
Umumiyeye ithal edilmiş olan yirmibeş milyon ku
ruş hakkındaki ahkâmı kanuniye kemakân baki ol
duğundan Hazinei Mâliye iş bu meblâğı usulen ta
hakkukunda tesviye edecektir. 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) Se
kizinci maddeyi reyinize vaz ediyorum. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olundu. 

Efendim bir madde ilâvesine dair Erzurum Me
busu Rüştü Paşa ile Denizli Mebusu Mazhar Müfit 
Beyin teklifleri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Zirdeki maddenin ilâvesini teklif ederiz: 
Tahsisatın müsaadesi nisbetinde sivil amele ye

rine esnafâtı askeriye veya iaşe ve ilbas masrafları 
ücretlerinden badelmahsup üst taraf* iktidar ve eh
liyetlerine göre, yevmiye olarak kendilerine verilmek 
üzere (75) kuruş ücreti yevmiye ile efradı askeriye 
istihdam olunur. 

Erzurum Denizli 
Rüştü Mazhar Müfit 

REİS — Efendim bu takriri reyi âlinize koyaca
ğım. 

MUHTAR Bey (Trabzon) — Bu suiistimale kapı 
açar. 

MAZHAR MÜFİT Bey (Denizli) — İzahat vere
yim efendim. 

MÜDAFAAl MİLLÎYE VEKİLİ KÂZIM PA
ŞA (Karesi) — Efendim şimdi fabrikalara efrat da 
veriliyor ve silâh altına alınan efrattan bazılarını fab
rikalara veriyoruz. Bunların içerisinde sanatkârlar bu
lunuyor. Bu sanatkârlar fabrikada en yüksek amele
lerin yaptığı işi yaparlar. Mesele, bunlara o ameleler 
derecesinde bir yevmiye hesap edilmek keyfiyetidir 
ve bu yevmiye şöyle hesap edilecektir ki, o amele bir 
kere asker olduğu için Devletin ona iaşe, elbise ve
saire için sarf ettiği para hesap edildikten sonra her 
kaç kuruş ederse o masraf badettenzil yevmiyesinden 
günde ne kadar fark hasıl oluyorsa o farkı yevmiye 
olarak vermektir. Bu suretle sanatkâr efradın fabrika
larda sanatları dairesinde yaptıkları hizmete muka
bil kendileri terfi edilmiş olacaktır. 

MADDE 7. — Sinini sabıka hidematından müte
vellit ve sinini mezkûrede müktesep hukuk karşılığı 
senelerin muhassesatından bakiye olarak müdevver 
mekadirden Muvazenei Umumiyenin sinini sabıka 
düyunu faslından doğruca Hazinei Maliyece tesviye 
olunacaktır, 
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HASAN FEHMİ B. (Gümüşhane) — Efendim bu 
teklif edilen maddeden bendenizin anladığım, esnan 
erbabının fabrikalarda çalıştırıldığı zaman bunların 
masarifi umumiyesi tenzil edildikten sonra kendileri
ne yevmiye olarak bu madde ile (75) kuruş bir had 
tâyin ediliyor. Bir neferin iaşesiyîe elbise vesairesinin 
masrafı üst üste senelik hesabiyle yevmiyesi faraza 
(40 kuruş tutarsa) mütabaki (35) kuruşu nakden ken
disine vermekten ibarettir; Eğer bu sanatkârlar es
nan dahilinde olmayan, mükellefiyeti askeriyesi bu
lunmayanlardan getirilip çalıştırılacak olursa buna 
belki 2,5 - 3 lira verilecek. Eğer esnan erbabından ise 
buna (75) kuruş bir had tayin ediliyor ve bundan 
iaşe, ilbası masrafı tenzil edildikten sonra mütebaki 
ne kalırsa 30 - 35 kuruş kendisine nakden verilecek
tir. Heyeti Celiîeniz kabul buyurursa medarı teşvik 
olur. (Muvafık sesleri). 

HAYDAR RÜŞTÜ B. (Denizli) — Teşvike me
dardır, çok muvafıktır. 

REİS — Efendim o halde madde bir defa daha 
okunacaktır. (Erzurum Rüştü Paşa ve Denizli Maz-
har Müfit Beyin ilâvesini teklif ettikleri madde tek
rar okundu.) 

HASAN FEHMİ EF. (Kastamonu) — Efendim 
(Esnafatı askeriye) tabiri (Esnafı askeriye) şeklinde 
tashih edilsin. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM PA
ŞA (Karesi) — (Esnafı askeriye) tabiri kanunlarımız
da, başka şeye âlem olmuş bir tabirdir. (Esnafı as
keriye) tüfekçi, kamacı vesairedir. 

REİS — Efendim, tabirin nasıl kullanılacağını as
kerlere bırakmalı. 

REŞAT B. (Saruhan) — Efendim, bu madde ol
mazsa bu gibi sanatkâr efrat istihdam edilemez mi? 
Sivil efrada verilen yevmiye neye istinaden veriliyor? 
Bendenizce maddeye lüzum yoktur. Bu idareye ait 
bir iştir. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşhane) — Yok efendim 
veremez. Malumuâliniz bir nefere müstahak olduğu 
tayın ile elbise ve maaşından başka bir şey ne kadar 
yüksek olursa olsun veremez. Herhalde kanunla ol
ması lâzımdır. 

REŞAT B. (Saruhan) — Şu halde tarzı tahrirde 
bir noksanlık vardır. Güya bu kanun olmazsa efrat 
istihdam edilemeyecek gibi bir şey akla geliyor tarzı 
tahriri doğru değildir. 
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MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efendim, ma
lumu ihsanınız bir esker sanatkâr da olsa ilbas edi
lir, iaşe edilir maaşı verilir. Başka bir şey verilmez. 
Eğer bu madde kanuna girmezse Divanı Muhasebat 
kabul etmez. Askerdir para verilmez, der. Onun için 
bunun da kanuna bir madde olarak girmesi lâzım
dır. 

AHMET MAHİR Ef. (Kastamonu) — Tabiî efen
dim, müstağni! beyandır. 

REŞAT B. (Saruhan) — O halde tarzı tahriri de
ğiştiriniz. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Bir sual soracağım, 
kime sorayım? 

REİS — Vekili aidi vardır. 
MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim, tahsisatın 

müsaadesi nispetinde deniyor. Yani bu iş yapılmak 
için mutlak amele kullanılacaktıda tasarruf için as
ker amele kullanılırsa mı verilecek demektir. (Tahsi
satın müsaadesi nisbetinde) demek hiç münasip değil
dir. Çünkü asker amele kullanılırken daha fazla tah
sisata lüzum olacağını gösteriyorlar. 

ASKERÎ FABRİKALAR MÜDİRİ UMUMİSİ 
ASIM PAŞA — Hayır efendim, amele ücuratı için 
bir masraf kondu. Onun müsait olduğu nispette ve
rilecek. 

ZEKİ B. (Gümüşhane) — Demek ki onda fazla
lık vardır, onun müsait olduğu nispette verilecektir. 

ASIM PAŞA (Devamla) — Hayır efendim, onda 
fazlalık yok. Fakat amele çıktı gitti o paradan tasar
ruf hâsıl olur. 

ZEKİ B. (Gümüşhane) — İşte onu arz etmek is
tiyoruz. Mevcut tahsisatın içinden vereceksiniz. Ay
rıca havale istemiyormusunuz? 

ASIM PAŞA (Devamla) — Hayır efendim, mev
cut tahsisattan vereceğiz. O tahsisatın müsaadesi nis-
petindedir. 

REİS — Efendim Muvazenei Maliye Encümeni 
maddeyi tashih etmek üzere almıştır. Tashih olunu
yor. Dokuzuncu maddeye geçiyoruz. 

Madde 9. — Aynı faslın mevaddı beyninde nak
li tahsisat, Müdafaai Milliye Vekilinin emriyle icra 
olunur. 

REİS — Dokuzuncu maddeyi reyi âlinize vaze
diyorum kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum, kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul olundu. 

Madde 10. — İşbu kanun 1 Mart 1340 tarihinden 
itibaren meriyülicradır. 
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REİS — Kabul edenler, lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum, kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olundu. 

Madde 11. —• işbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye Vekili memurdur. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Maliye ve Müdafaai 
Milliye denmelidir. 

REİS — Maliye Vekâletinin de ilâvesini teklif 
ediyorlar. O halde madde şu şekilde olacak: 

Madde 11. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve 
Müdafaai Milliye vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi reye koyuyorum; kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul olundu. 

Efendim encümene giden madde tashih edilmiş 
ve şu şekli almıştır : 

Madde 9. — Sivil amele yerine sanatkâr asker 
istihdam olunduğu takdirde iaşe ve ilbas masraf
ları badettenzil yetmişbeş kuruşun bakiyesi yevmi
ye olarak kendilerine verilir. 

REİS — Efendim, 9 ncu maddeyi reyi âlinize vaz
ediyorum kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul olundu efendim. O halde bu madde 9 ncu 
madde olmuştur. Eski 9 ncu madde 10 ncu madde 
oluyor. Mütebaki maddelerin de numaraları o su
retle tebeddül etmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... (Tayini esami ile sesleri) evet tayini 
esami ile reye koyuyorum; kabul edenler beyaz, ka
bul etmeyenler kırmızı rey pusulası verecektir. 

Divanı Muhasebat bütçesinin müzakeresine ge
çiyoruz. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Bey,' nisabı müza
kere yoktur zannederim. Divanı Muhasebat bütçe
si çok mühimdir. Bütün devairi Devletin bütçesi 
demektir. Yarına talikini rica ediyorum. 

REİS — Ticaret Vekâleti bütçesine geçiyoruz. 
ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — O daha mühimdir efen

dim. 
REİS — Efendim, tayini esami ile reye koyduk. 

Nisap var mı yok mu anlayacağım. Reylerini istimal 
etmemiş rüfeka varsa lütfen biran evvel istimal et
sin. Reyi istihsali hitam bulmuştur. 

Efendim, Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umumi-
yesinin bütçesi hakkındaki neticei arayı arz ediyo
rum. 

Reye iştirak eden azanın adedi (125) olduğu için 
muamele tamam değildir. (113) kabul, (8) ret, (4) 
müstenkif vardır. Binaenaleyh yarın saat birbuçuk-
ta Teşkilâtı Esasiye Kanununun müzakeresine baş
lamak üzere Celseyitatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat 
Saat dakika : 05,55 

• > • • « « 

4. — SUALLER, CEVAPLAR 

/. — Mekâtibi âliye muallimler' takrirlerinin 
Matbaayı Kmirede meccanen tabı ve talebenin vesa
iti nakliyeden nısıf ücretle istifade edebilmelerine da
ir İstanbul Mebusu Hamdullah Suphi Beyin şifahi 
sual takrirlerine Başvekil İsmet Paşanın tahriri ceva
bı (6/139) 

Riyaseti Celileye 

Bundan tam dört ay evvel, mekâtibi âliye mual
limleri takrirlerinin matbaayı âmirede talebeye bilâ-
ücret tevzi edilmek üzere meccanen tabı ve mekâtibi 
âliye müdavimlerinin memleket müdafaası ve istik

lâl yolunda ifa ettikleri büyük hizmetlerden sonra 
tekrar derslerine devama başladıkları bu zamanda 
vesaiti nakliyeden yarı ücretle istifade edebilmeleri 
Riyaseti Celileye takdim edilen _ 81 imzalı bir takrir 
ile temenni edilmişti. Bu temenninin intacı için kâfi 
bir zaman geçmiş olduğunu nazarı dikkate alarak 
hükümetin bu babda ne gibi teşebbüsatta bulundu
ğunu Mecliste şifahen izah etmesini rica ediyorum. 
10 Şubat 1340. 

İstanbul 
Hamdullah Suphi 



t : 23 29 . 3 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
11 . 2 . 1340 tarih ve 6/139/2487 numaralı tezke^ 

rei celileleri cevabıdır: 

Darülfünun muallimlerinin takrirlerinin tahsisatı 
müsaadesi msbetinde darülfünunca tabettirilmesi 
hakkında akdemce tebligatı lazımede bulunulduğu 
gibi bu işin teshiline medaı olmak üzere Darülfü
nun litografya levazımının ikmali için Matbaayi Âmi-
reden bâzı eşya dahi verilmiş idi ki ve 1340 bütçesin-

. 1340 0 : 1 

de bu meselenin daha etraflı bir surette temini düşü
nülerek bütçeye kâfi miktarda tahsisat vazolunduğu 
ve Darülfünun müderris ve muallimlerinin ders not
ları haricinde telif ve tercüme suretiyle vücude ge
tirdikleri asarın Matbaayı Âmirece tab ve neşri hu
susunda öteden beri teshilâtı lâzime irae edilmekte 
olduğu Maarif Vekâleti Celilesinden cevaben bildi
rilmiş olmakla arzı keyfiyet eylerim efendim. 

Başvekil 
îsmet 
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Askeri Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesininl340 senesi Mülhak Bütçesi hakkındaki neticesi 

(Nisabı ekseriyet yoktur) 

ADANA 
İsmail Sefa B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Mustafa Vehbi B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 
Esad B. 
Nafiz B. 

ANKARA 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
I:'£san Sıtkı B. 

ARDAHAN 
Halid Paşa 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Mazhar B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA I 
Mehmed B. 
Şükrü B. 

BOLU 
Şükrü Bey 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. i 
Avni B. 
Salih B. 

BURSA 
Mustafa Fehmi B. 
Necati B. 
Osman Nuri B. 1 
Refet B. 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. | 

Reye iştirak edenler : 125 
Kabul edenler : 113 
Reddedenler : 
Müstenkifler : 

I ismet B. 
Ferid B. 

DENİZLİ 
1 Haydar Rüştü B. 

Mazhar Müfid B, 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Şeref B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet iffet B. 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 

ERZURUM 
Rüştü Paşa 

GAZİANTEP 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞANE 
Hasan Fehmi B. 
Veysel Rıza B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B, 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 1 
Ali Fethi Bey . 1 
Ali Rıza B. 
İsmail Canbulat B | 
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1 İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
Ahmed Şükrü B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
.Ziya B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Kâmil Ef. 
KARAHİSARI ŞARKİ 

İsmail B. 
KARESİ 

Ahmed Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B. 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ali Rıza B. 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 

KONYA 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B l V V l l l V J. 1 A . 1 V L XJ. 

KOZAN J^.V>»A—İL H ^ 

Ali Saip B. 

KÜTAHYA j 
Nuri B. 
Rağıp B. 

. MALATYA 
Mahmud Nedim B. 

MARAŞ 
Abdülkadir B. 
Mithat B. 

MARDİN 
Abdülgani B. | 

> — • 

1 Derviş B. 
Necip B. 

1 MERSİN 
Niyazi B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Halil Sıtkı Ef. 

RİZE 
Ali B. 
Fuad B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmet Reşad B. 
Mustafa Fevzi B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmud B. 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Ziya B. 

SİVEREK 
Kadri Ahmed B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 

TOKAD 
Emin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Süleyman Sırrı Ef. 
Şefik B. 

URFA 
Ali Fuad B. 
Mustafa B. 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 
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DENİZLİ 
Dr. Kazım B. 

GÜMÜŞHANE 
Zeki B. 

İZMİT 
Mustafa B. 

HAKKARİ 
Nazmi B. 

(Reddedenler) 

KONYA 
Eyyüp Sabri Ef. 

Naim Hazım Ef. 

MERSİN 

Besim B. 

(Müstenkifler) 

KARS 
Ömer B. 

SİVEREK 
Mahmul; B. 

ZONGULDAK 

Halil B. 

ORDU 
ismail B. 

SİVAS 

Rahmi B, 

>se« 
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1340 SENESİ 
ASKERÎ FABRİKALAR MÜDÜRİYETİ UMUMİYESI 

BÜTÇESİ 
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Askerî Fabrikalar 
Bu daire için Muvazenei Umumiyeden 1340 senesi için (3 645 149) lira tahsisat itasını teklif eden Hükü

met, fabrikaları ticari mahiyette bulunan kısmının Devlet teşkilâtı meyanmda kalması muvafık olmadığını ve 
bunların Hazineye azamî bir istifade teinin edecek bir şirkete uzun müddetle icar veya katiyen devri teem
mül olunduğunu büîçe esbabı mucibesinde bildirmektedir. 

Mühimmat fabrikalarından maada mensucat, kundura, araba \e saire gibi eşyayı ticariye imal eden fab
rikalarımızın fabrika işletmekte Devletlerin efrat ve şirketler kadar muvaffak olamadığı hakikatine binaen 
şirketlere devir veya icarı encümence de muvafık görülmüş ve bunun bir an evvel mevkii fiile çıkarılması 
şayanı temenni bulunmuştur. 

Mamafih esas itibariyle gerek 1339 bütçesinde ve gerek 1340 senesi için Hükümet teklifinde, yalnız as
kerî fabrikalar idarei merkeziyesi ile mühimmat fabrikalarına ait teşkilât ve masarifat dahil olup levazım 
fabrikaları masarif ve kadrosu fabrikalar hasılatından tesviyesi suretiyle tedvir edilmiş ve mezkûr fabrikalar 
masarifi ve bu masarife mukabil olan varidat bütçesi de gösterilmemiştir. Encümeniniz bu kısım fabrikala
rın da ticarî bir şirket haline ifrağına kadar, gerek masarif ve gerek varidatının bütçeye ithalini ve fabrika
lar müdüriyetinin 1340 senesinden itibaren mülhak büt^e ile idaresini muvafık görmüştür. 

Elycvm hali faaliyette bulunan levazım fabrikaları feshane, Beyicoz ve Makrıköy fabrikalarıdır. 
îzmit mensucat fabrikasının tamiriyîe hali faaliyete getirilmesi şayanı temenni olduğu gibi eskiden gayet 

iyi imal edilmekte ve avcılar tarafından aranmakta iken bilâhara evsafı bozulan barutun eskisi gibi iyi bir 
surette imali esbabının istikmali müdüriyeti umumiyeden talebolunur. 

Tophane ve Zeytinburnunda artık esliha ve mühimmat fabrikasının ipkası caiz olamıyacağı gibi tophane 
fabrikasının bulunduğu mahal İstanbulun en kıymetli bir mahalli olmasına ve burada fabrikanın ipkası 
muvafık bulunmamasına binaen ya antrepo yapılması veyahut icar edilmesi suretiyle fabrika mahallinin da
ha ziyade istifade temin eder bir hale ifrağı ve Zeytinburnu fabrikası hakkında Hükümet noktai nazarının 
yakında tespit edilmesi temenni olunur. 

Bu gün mevcut fabrikaların kıymeti hakikiyesi malûm olmadığı cihetle bir sanayi ve bir Maliye müfetti
şinin mühimmat fabrikalarından maada fabrikaları teftiş etmesi mevcut ve ayniyatın tespiti ile kıymetle
rinin takdir ettirilmesi lâzımedendir. 

Sanayii dahiliyenin himayesi ve temini terakkisi için mevcut fabrikalara düveli sairede hükümetlerce 
yardım bile edildiği bir sırada varidatı hazineye girecek olan levazım fabrikalarımızda imali mümkün olan 
kumaş, kundura vesairenin efradı askeriye, jandarma, polis, talebe ve hademeler için devairi devletçe hariç
ten Avrupa mamûlâtından tedarik ve mubayaa edilmesi cidden şayanı teessüf görülmüş ve bu sebepten 
fabrikalarca imali mümkün malzemenin % 10 fazlasiyîe bile olsa devairi devletçe hariçten mubayaa edil-
miyerek askerî fabrikalardan mubayaası mecburiyeti hakkında askerî fabrikaları bütçe kanununa bir mad
de ilâve edilmiştir. Av fişeği ve aksamının celp ve füruht inhisarının da barut ve mevaddı infilâkiye in
hisarı misilli askerî fabrikaları müdüriyetine itası muvafık görülerek bu husus için de bütçe kanununa ah
kâmı lâzıme vaz olunmuştur. 

Bütçenin varidat ve masarifine gelince; 
Varidat : Muhtelif fabrikaların varidatı muhammenesiyle fişek ve barut ve fitil hasılasından (6 401 207) 

lira tahmin edilmektedir. Orduya imal ve tamir olunacak esliha ve mühimmat bedeli olarak tahmin olunan 
(2 275 207) lira 1340 senesi Müdafaai Milliye Bütçesinde bu husus için mevzu tahsisata göre vaz olunduğu 
gibi levazım fabrikalarının şirketlere devir veya icarına kadar varidat getirir bir hale gelmesini temin için 
bu fabrikalara sermayei iptidaiye olarak da 1340 senesi Malî bütçesiyle (1 000 000) lira teklif edilmiş olmak
la bu miktarın da ilâvesi suretiyle 1340 senesi askerî fabrikalar varidat yekûnu umumisi (7 401 207) lira 
olarak tahmin edilmiştir. 

Masarife gelince ;iki kısma tefrik edilen miktarda bütçede müfredatı görüldüğü veçhile (6 387 652) lira 
olarak encümenimizce kabul edilmiş olmakla Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Muvazenei Maliye Encümeni 
namına Mazbata Muharriri 

Kırşehir Mebusu 
Yahya Galip 
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Askeri Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyeti 1340 Mülhak Bütçesi Kanun Lâyihası 

MADDE 1. — Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesinin 1340 senesi varidatı umumiyesi merbut «A» 
cetvelinde gösterildiği üzere «7 401 207» lira tahmin olunmuştur. 

MADDE 2. — Mezkûr Müdüriyeti umumiyenin 1340 senesi masarifi umumiyesi merbut «B» cetvelin
de muharrer olduğu üzere «6 387 652» lira tayin olunmuştur. 

MADDE 3. — Müstahzar veya gayri müstahzar her nevi av fişekleriyle saçma ve kapsüllerinin imal 
ve fürühtu veya memaliki ecnebiyeden celbi ve füruhtu umuru hükümetin tahtı inhisarında olup «Askerî 
Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesi» nin cümlesi vazaifindendir. 

MADDE 4. — Birinci madde hilâfına hareket edenler hakkında Cedit Barut Nizamnamesiyle Kanunu 
cezanın «166» ncı maddesinin 11 Ağustos 1326 tarihli zeyl ahkâmı tatbik olunacaktır. 

MADDE 5. — îşbu kanunun neşrinden itibaren 15 gün zarfında memaliki ecnebiyeden tüccaran ma
rifetiyle celp olunan müstahzar veya gayri müstahzar her nevi av fişekleriyle kapsül ve saçma mevzuatı 
üzerine Müdüriyeti Umumiyece bilâ ücret bandrol yapıştırılacak ve 15 günden sonra ithalâta meydan veril-
miyecektir. Mukaddema ithal kılınmış olan bu kabil eşyanın yine 15 gün zarfında miktarını natık beyanna
me ita olunacak ve işbu beyannamede muharrer müstahzar fişekler ile saçma ve kapsüller için bilabedel 
bandrol ilsak olunacaktır. 3 ay sonra bandrolsüz mevcut görülen eşya kaçak itibariyle müsadere edilecektir. 

MADDE 6. — Efrat, jandarma, polis ve devair odacılarıyla mekâtip talebesinin elbiselik kumaş ve 
kunduralarını askerî fabrikalarında mevcut ve imali mümkün bulunduğu surette hariçteki fiyattan yüzde 
on raddesinde pahalı bile olsa tercihan fabrikalardan mubayaa ve imal ettirmeye devairi devlet mecburdur. 

MADDE 7. — Sinini sabıka hidematından mütevellit ve sinini mezkûrede müktesep hukuk karşılığı, 
seneleri muhassesatından bakiye olarak müdevver mekadirden, Muvazenei Umumiyenin sinini sabıka dü
yunu faslından doğruca Hazinei Maliyece tesfiye olunacaktır. 

MADDE 8. — Tıpa ve fişek fabrikaları ve teferruatı karşılığı olarak 1339 senesinde Muvazenei Umumi-
yeye ithal edilmiş olan yirmi beş milyon kuruş hakkındaki ahkâmı kanuniye kemakân baki olduğundan 
Hazinei Maliye, işbu meblâğı usulen tahakkukunda tesviye edecektir. 

MADDE 9. — Aynı faslın mevadı beyninde nakli tahsisat, Müdafaai Milliye Vekilinin emriyle icra olu
nur. 

MADDE 10. — îşbu kanun 1 Mart 1340 tarihinden İtibaren meriyül icradır. 

MADDE 11. — fşbu kanunun icrasına Müdafaai Milliye Vekili memurdur. 



Varidat 

M. Nevi varidat 

Orduya imal ve tamir olunacak esüha ve 
mühümmat bedeli 
Ruvelver fişeği satış hasılatı 
Av fişeği satış hâsılatı 
Barut ve fitil hâsılatı 
Kundura, kösele, deri vesaire hâsılatı 
Çuha, şayak, çorap vesaire hâsılatı 
Bez ve emsali hâsılatı 
Sermayei iptidaiye olarak Muvazenei Umu-
miyeden muhasses mebaliğ 

(A) CETVELİ 

Muvazenei Maliye 
Hükümetçe 

tahmin olunan 
Lira 

2 275 207 
100 000 
100 000 
400 000 

1 570 000 
1 703 000 

253 000 

1 000 000 

Encümenince 
tahmin olunan 

Lira 

2 275 207 
100 000 
100 000 
400 000 

1 570 000 
1 703 000 
253 000 

1 000 000 

Yekûnu umumî 7 401 207 7 401 207 

Heyeti Umumiyece 
kabul olunan 



M. Nevi muhassasat 

1339 senesi 
Heyeti 

umumiyece 
kabul olunan 

Lira 

BİRÎNCÎ KISIM - ÎDAREÎ 
MERKEZİYE VE ESLİHA 
VE MÜHİMMAT FABRİ
KALARI MAAŞATI 
Maaşat 
Tahsisatı fevkalâde 
Ücuratı şehriyyeî maktua 
Yevmiye 

İNŞAAT VE TESİSAT 
1 İnşaat ve tamirat 
2 Tesisatı cedide 

85 413 
223" 687 

772'544-

1 

2 
3 

Birinci faslın yekûnu 

MEVADDI İPTİDAİYE VE 
ALÂT, NAKLİYAT 
Mevat ve malzemeî iptidaiye 
bedelâtı 
Tecdit edilecek alât 
Nakliyat ve sevkiyat 

İkinci faslın yekûnu 

1 081 644 

858 466 
149 650 
70 000 

1 078 lrtf* 

111 438 

Üçüncü faslın yekûnu 111 438 

(B) CETVELİ 

Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesi 

1339 senesi 
bütçesindeki 
tadilâta göre 

senelik miktarı 
Lira 

1340 senesi için 
dairesince 

teklif olunan 
Lira 

Muvazenei 
Maliye 

Encümenince 
1340 senesi için 
teklif olunan 

Lira 
Hey 

k 

137 052 
359 004 

— 
772 544 

94 040 
253 616 
139 020 
824 252 

94 040 
253 616 
139 020 
824 252 

1 268 600 1 310 928 1 310 928 

858 466 
149 650 
70 000 

800 000 
200 000 
40 000 

800 000 
200 000 
40 000 

1 078 116 1 040 000 1 040 000 

111 438 80 000 
200 000 

80 000 
200 000 

111 438 280 000 280 000 



M. Nevi muhassâsat 

1339 senesi 
Heyeti 

umumiyece 
kabul olunan 

Lira 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

MASARtFI MÜTENNEVİAÎ 
MUHTELİFE 
Mefruşat 
Tenvirat 
Teshin masrafı 
Kırtasiye 
Muayyetiat 
Yem 
Melbusat, teçhizat 
Evrakı matbua 
Harcirah 
Kütüp ve resail 
Eczayı tıbbiye . " • • • • - -
Müteferrika 
tcarat 
Ruvelver fişeği mubayaası 
Av fişeği mubayaası 
Kara barut imaline muktezi 
mevâddi iptidaiye 

Dördüncü faslın yekûnu 

— 
250 

— 
3 200 

209 900 
— 

52 350 
100 

18 000 
3 500 
1 400 
2 500 
2 330 ; 

40 000 
— ':; 

— 

333 500 

TALlM VE TEDRİS 
Avrupa'ya gidecek talebe ' 
masrafı 2 İ6Ö 
Tıpa ve fişenk fabrikaları ve 
teferruatı 250 000 

Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyeşi 

1339 senesi 
bütçesindeki 
tadilâta göre 

senelik miktarı 
Lira 

250 

3 200 
209 900 

— 
33 150 

100 
18 000 

3 500 
1 400 
2 500 
2 300 

40 000 

Hükümetçe 
1340 senesi için 
teklif olunan 

Lira 

600 
1 200 
2 000 
2 000 

51 550 
9 561 

18 150 
1 000 

10 000 
2 000 
2 000 

, 3 000 
1 500 

50 000 
64 546 

Muvazenei 
Maliye 

Encümenince 
134Q senesi için 

teklif olunan 
Lira 

600 
1 200 
2 000 
2 000 

51550 
9 561 

18 150 
, 1 000 

10 000 
2 000 
2 000 
3 000 
1 500 

50 000 
64 546 

He 

314 300 

200 000 

419 107 

200 000 

419 107 

2 160 

250 000 

41 130 41 130 



1339 senesi 
Heyeti 

umumiyece 
kabul olunan 

M. Nevi muhassasat Lira 

Tecrübe ve muayene masrafı 500 
2 Sanayi mektebi masarifi — 

Beşinci faslın yekûnu 252 660 

Birinci kısmın yekûnu 2 857 358 

İKİNC5 KISIM 
LEVAZIM FABRİKALARI 

MAAŞAT 
1 Maaşat — 
2 Tahsisatı fevkalâde — 
3 Ücuratı şehriye! maktua — 
4 Yevmiye 

Altıncı faslın yekûnu 

MEVADDI İPTİDAÎYE 
VE ALET NAKLİYATI 

1 Mevad ve malzemeî iptidaiye 
bedelâtı 

2 Tecdit edilecek alât 
3 Nakliyat ve sevkiyet 

Yedinci faslın yekûnu 

Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesi 

Muvazenei 
1339 senesi Maliye 

bütçesindeki 1340 senesi için Encümenince 
tadilâta göre dairesince 1340 senesi için 

senelik miktarı teklif olunan teklif olunan He 
Lira Lira Lira 

500 
89 117 89 117 

252 660 130 247 130 247 

3 025 114 3 180 282 3 180 282 

24 088 24 088 
62 880 62 880 
20 472 20 472 
360 000 360 000 

467 440 467 440 

2 350 000 2 350 000 
270 000 270 000 
20 000 20 000 

2 640 000 2 640 000 



1339 senesi 
Heyeti 

umumiyece 
kabul olunan 

M. Nevi muhassasat Lira 

İNŞAAT VE TAMÎRAT 

Sekizinci faslın yekûnu 

MASARİFİ MÜTENNEVtAÎ 
MUHTELİFE 

1 Mefruşat 
2 Tenvirat 
3 Teshin masrafı 
4 Kırtasiye 
5 Muayyenat 
6 Yem 
7 Melbusat 
8 Evrakı matbua 
9 Harcırah 

10 Eczayı tıbbiye 
11 Müteferrika 
12 ihbariye 5 000 
13 Aidatı tahsiliye 
14 Masarifi muhakeme 

Dokuzuncu faslın yekûnu 5 000 

Askeri Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesi 
Muvazenei 

1339 senesi Maliye 
bütçesindeki Hükümetçe Encümenince 
tadilâta göre 1340 senesi için 1340 senesi için 

senelik miktarı teklif olunan teklif olunan He 
Lira Lira Lira 

25 000 25 000 

25 000 25 000 

300 
300 

1 000 
1 000 
10 130 
1 500 
4 900 
300 

5 000 
500 

1 000 
5 000 
40 000 
1 000 

300 
300 

1 000 
1 000 
10 130 
1 500 
4 900 
300 

5 000 
500 

1 000 
5 000 
40 000 
1 000 

5 000 71 970 71 970 



Heyeti 
umumiyece 

kabul olunan 
1339 senesi 

F. M. Nevi muhassasat Lira 

10 TELGRAF ÜCURATI 
1 Telgraf ücuratı 

Onuncu kısmın yekûnu 5 000 

îkinci kısmın yekûnu 5 000 

Yekûni umumi 2 862 358 

Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesi 
Muvazenei 

1339 senesi Maliye 
bütçesindeki 1340 senesi için Encümenince 
tadilâta göre dairesince 1340 senesi için 

senelik miktarı teklif olunan teklif olunan He 
Lira Lira Lira 

3 

5 000 

5 000 

030 114 

3 

6 

3 000 

3 000 

207 370 

387 652 

3 

6 

3 

3 

207 

387 

000 

000 

370 

652 



Askerî Fabrikaların Müdüriyeti Umumıyesi 1340 Senesi için teklif olunan 

Nev'i Memuriyet 

MÜDÜRİYETİ UMUMİYE 
Mirliva 
Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Kıdemli Yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Mülâzımı evvel 
Birinci sınıf müdür 
İkinci » » 
Üçüncü > » 
Kısmı evvel mümeyyiz 
Kısmı sanı mümeyyiz 
Kısmı saliz mümeyyiz 
Sınıfı evvel kâtip 
Sınıfı sâni kâtip 
Sınıfı sâliz kâtip 
Birinci sınıf muamelât memuru 
Tabur hesap memuru 
Silâhlı ve silâhsız efrat 
MÜDÜRİYETİ UMUMİYE YEKUNU 

ANKARA ESLİHA TAMİRHANESİ 
Miralay 
Kaymakam ^ ^ 
Binbaşı 
Kıdemli Yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Mülâzımı evvel 

Aded 

1 
7 
7 
9 
7 
9 

10 
1 
2 
1 
3 
5 , 
3 

28 
48 

4 
1 
1 

231 

1 
" ÎV 

ı7 
6 
7 
3 

MAAŞAT 

v Beheri 
Lira 

60 
50 
40 , 
35 
25 
20 
15 
40 
32 
26 
23 
20 
18 
12 
10 
7 

23 
15 

50 
40 
35 
25 
20 
15 

Şehrisi 
Lira 

60 
350 
280 
315 
175 
175 
150 
40 
64 
26 
69 

100 
54 

316 
480 

28 
23 
15 
24,8 

2 749,8 

50 
40 

245 
150 
140 
45 

TAHSİSATI FEVKALÂDE 

Senevisi 
Lira 

720 
4 200 
3 360 
3 780 
2100 
2100 
1 800 ' 

480 
768 
312 
828 

1200 
648 

3 792 
5 760 

336 
276 
180 
297,6 

32 997,6 

600 
480 

2 940 
1 800 
1 680 

540 

Şehrisi 
Lira 

140 
700 
595 
585 
455 
455 
550 
113 
136 
57 

132 
220 
132 

1 123 
1728 

124 
44 
42 
99,42 

7 515,42 

100 
85 

455 
390 
420 
165 

Senevisi 
Lira 

1680 
8 400 
7140 
7 020 
5 460 
6 480 
6 600 
1 356 
1 632 

684 
1 584 
2 640 
1584 

13 476 
20 736 

1 488 
528 
504 

1 190,4 
90 185,4 

1 200 
1 020 
5 460 
4 680 
5 040 
1 980 



Nev'i Memuriyet Aded 

Kısmı sanı mümeyyiz 1 
Sınıfı evvel kâtip 5 
Sınıfı sani kâtip 4 
Tabur hesap memuru 1 

Esnafatı askeriye birinci sınıf 2 
Esnafatı askeriye ikinci sınıf 2 
Silâhlı ve silâhsız efrad 62 

Yekûn 

Fişek 

Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Kıdemli yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Mülâzım evvel 
Kısmı sâni mümeyyiz 
Sınıfı evvel kâtip 
Sınıfı sâni kâtip m 

Tabur hesap memuru 
Esnafatı askeriye birinci sınıf 
Silâhlı ve silâhsız efrad 

1 
1 
4 
6 
6 
3 
1 
4 
3 
1 
1 

55 

Yekûn 

Askerî Fabrikaların Müdüriyeti Umumiyesi 
1340 Senesi için teklif olunan 

MAAŞAT TAHSİSATI FEVKALÂDE 

Beheri Şehrisi Senevisi Şehrisi Senevisi 
Lira Lira Lira Lira Lira 

20 
12 
10 
15 
15 
12 

— 

20 
60 
40 
15 
30 
24 

7 875 

240 
720 
480 
180 
360 
288 
94,05 

44 
200 
144 
42 
84 
80 
31,05 

528 
2400 
1728 

504 
1008 

960 
378 

886 875 10402,05 2 240,05 26 886 

50 
40 

140 
150 
120 
45 
20 
48 
30 
15 
15 

7025 

600 
480 

1680 
1800 
1440 

540 
240 
576 
360 
180 
180 
84,03 

100 
85 

260 
390 
360 
165 
44 

160 
108 
42 
42 
28,1 

1 200 
1020 
3 120 
4 680 
4 320 
1980 

528 
1920 
1298 

504 
504 
337, 

680 025 8160,03 1784,1 21409,2 



Askerî Fabrikaların Müdüriyeti Umumiyesi 
1340 Senesi için teklif olunan 

Nev'i Memuriyet 

Binbaşı 
Kıdemli binbaşı 
Yüzbaşı 
Mülâzımı evvel 
Kısmı sâlis mümeyyiz 
Sınıfı, evvel kâtip 
Sınıfı sâni kâtip 
Emirber efrad 

Aded 

arangoz 

1 
2 
3 
2 
1 
2 
3 
8 

MAAŞAT 

Beheri 
Lira 

Fabrikası 

35 
25 
20 
15 
18 
12 
10 
— 

Şehrisi 
Lira 

35 
50 
60 
30 
18 
24 
30 

0,7 

TAHSİSATI FEVKALÂDE 

Senevisi 
Lira 

420 
600 

. 720 
360 
216 
288 
360 

8,4 

Şehrisi Senevisi 
Lira Lira 

65 780 
130 1560 
180 2160 
110 1320 
44 528 
40 480 

108 1 298 
2,8 33,6 

Yekûn 247,7 972,4 679,8 8157,6 

Mühimmat Fabrikası 

Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Kıdemli Yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Mülâzımı evvel 
Kısmı salis mümeyyiz 
Sınıfı evvel kâtip 

» sani # 
Tabur hesap memuru 
Neferat 

1 
1 
3 
4 
3 
3 
T 
3 
3 
1 

71 

50 
40 
35 
25 
20 
15 
18 
12 
10 
15 
— 

50 
40 
105 
100 
60 
45 
18 
36 
30 
15 

8,95 

600 
480 

1 260 
1200 

720 
540 

. 216 
432 
360 
180 

107,4 

100 
85 
195 
260 
180 
165 
44 
120 
108 
42 
35,8 

1 200 
1020 
2 340 
1 120 
2160 
1920 

528 
1440 
1298 

504 
429,6 

Yekûn 507,95 6 095,4 1334,8 16 017,6 



Nev'i Memuriyet 

Kaymakam 
Binbaşı 
Kıdemli Yüzbaşı 
Sınıfı evvel kâtip 

» sani » 
Emirber efrat 

Askerî Fabrikaların Müdüriyeti Umumiyesi 
1340 Senesi için teklif olunan 

Yekûn 

Aded 

MAAŞAT 

Beheri 
Lira 

erçile Kalhaneleri 

1 
1 
1 
2 
4 
3 

40 
35 
25 
12 
10 

0,1 

Şehrisi 
Lira 

40 
35 
25 
24 
40 

0,3 

164,3 

TAHSİSATI FEVKALÂDE 

Senevisi 
Lira 

480 
420 
300 
288 
480 

3,6 

1 971,6 

Şehrisi 
Lira 

80 
65 
65 
80 

144 
1,2 

440,2 

Senevisi 
Lira 

1020 
780 
780 
960 

1228 
14,4 

5 282,4 

Erzurum Esliha Tamirhanesi 

Kaymakam 
Binbaşı 
Kıdemli Yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Mülâzımı evvel 
Kısmı salis mümeyyiz 
Sınıfı evvel kâtip 

» sani » 
Tabur hesap memuru 
Esnafatı askeriye Birinci sınıf 

1 
3 
4 
2 
4 
1 
3 
3 
1 
7 

40 
35 
25 
20 
15 
18 
12 
10 
15 
15 

40 
105 
100 
40 
60 
18 
36 
30 
15 

105 

480 
1260 
1200 
480 
720 
216 
432 
360 
180 

1260 

85 
195 
260 
120 
220 

44 
120 
108 

42 
294 

1020 
2 340 
3 120 
1440 
2 640 

528 
1440 
1296 

504 
3 528 



Nev'i Memuriyet Aded 

Esnaf atı askeriye ikinci sınıf 2 

Silâhlı ve silâhsız efrat 71 

Yekûn 

İZMİT MENSUCAT FABRİKASI 
Mülâzımı evvel 1 
Emirber neferi 1 

Yekûn 

İSTANBUL TEŞKİLÂTI 
Kaymakam 
Binbaşı 
Kıdemli Yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Mülâzımı evvel 
Kısmı evvel mümeyyiz 
Kısmı salis mümeyyiz 
Sınıfı evvel kâtip 
Sınıfı sani kâtip 
Silâhlı ve silâhsız efrat 

1 
2 
4 
2 
5 
1 
1 
5 
4 

164 

MERKEZIYESİ 

Yekûn 

Askerî Fabrikaların Müdüriyeti Umumiyesi 
1340 Senesi için teklif olunan 

MAAŞAT TAHSİSATI FEVKALÂDE 

Beheri Şehrisi Senevisi Şehrisi Senevisi 
Lira Lira Lira Lira Lira 

12 84 1 008 280 3 360 
8,45 107,4 35,8 429,6 

641,95 7 703,4 1 803,8 21 645,6 

15 15 180 55 660 
0,1 0,1 1,2 0,4 4,8 

1.5,1 181,2 55,4 664,8 

40 
35 
25 
20 
15 
23 
18 
12 
10 

40 
70 
100 
40 
75 
23 
18 
60 
40 
170,75 

480 
840 

1 200 
480 
900 
276 
216 
720 
480 
409,9 

85 
130 
260 
120 
275 
44 
44 
200 
144 
68,3 

1 200 
1 020 
3 120 
1 440 
3 300 
528 
528 

2 400 
1 728 
819,6 

483,75 5 796,9 1 307,3 16 443,6 



Nev'i Memuriyet Aded 

TOPHANE FABRtKASl 
Kıdemli yüzbaşı 1 
Sınıfı evvel kâtip 1 
Sınıfı sani kâtip 1 
Emirber neferi 1 

Yekûn 

BAHARİYE FABRİKASI 
Mülâzımı evvel 1 
Emirber neferi 1 

Yekûn 

KIRKAĞAÇ FABRtKASl 
Mülâzımı evvel 1 
Sınıfı sani kâtip 1 
Emirber neferi 1 

Yekûn 

Askeri Fabrikaların Müdüriyeti Umumiyesi 
1340 Senesi için teklif olunan 

MAAŞAT TAHSİSATI FEVKALÂDE 

Beheri Şehrisi Senevisi Şehrisi Senevisi 
Lira Lira Lira Lira Lira 

25 25 300 65 780 
12 12 144 40 480 
10 10 120 36 432 
0,1 0,1 1,2 0,4 4,8 

47,1 565,2 141,4 1 696,8 

15 15 180 55 660 
0,1 0,1 1,2 0,4 4,8 

15,1 181,2 55,4 664,8 

15 15 180 55 660 
10 10 120 36 432 
0,1 0,1 1,2 0,4 4,8 

25,1 301,2 91,4 1 096,8 



Nev'i Memuriyet Aded 

ZEYTİNBURNU FABRİKASI 
Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Kıdemli yüzbaşı 
Mülâzımı evvel 
Kısmı salis mümeyyiz 
Sınıfı evvel kâtip 
Sınıfı sani kâtip 
Tabur hesap memuru 
Silâhlı ve silâhsız efrat 

1 
1 
3 
6 
2 
1 
4 
2 
1 

20 

Yekûn 
BARUTHANE FABRİKASI 
Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Kıdemli yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Mülâzımı evvel 
Kısmı sani mümeyyiz 
Sınıfı evvel kâtip 
Sınıfı sani kâtip 
Sınıfı salis kâtip 
Tabur hesap memuru 
Silâhlı silâhsız efrat 

1 
4 
3 
9 
9 
3 
1 
5 
4 
1 
1 

86 

Yekûn 

Askerî Fabrikaların Müdüriyeti Umumiyesi 
1340 Senesi için teklif olunan 

MAAŞAT TAHSİSATI FEVKALÂDE 

Beheri Şehrisi Senevisi Şehrisi Senevisi 
Lira Lira Lira Lira Lira 

50 
40 
35 
25 
15 
18 
12 
10 
15 

50 
40 

105 
150 
30 
18 
48 
20 
15 

1.75 

600 
480 

1 260 
1 800 

360 
216 
576. 
240 
180 
21 

100 
85 

195 
390 
110 
44 

160 
72 
42 

7 

1 200 
1 020 
2 340 
4 680 
1 320 

528 
1 920 

864 
504 

79. 

477,75 5 733 1 205 14 455,2 

50 
40 
35 
25 
20 
15 
20 
12 
10 
7 

15 

50 
160 
105 
225 
180 
45 
20 
60 
40 

7 
15 ' 

600 
1 920 
1 260 
2 700 
2 160 

540 
240 
720 
480 
.84 
180 

100 
340 
195 
585 
540 
165 
44 

200 
144 
31 
42 

1 200 
4 080 
2 340 
7 020 
6 480 
1 980 

528 
2 400 
1 728 

372 
504 

914,125 10 977,9 2 417,3 29 007,6 



Askerî Fabrikaların Müdüriyeti Umumiyesi 
1340 Senesi için teklif olunan 

Ncv'i Memuriyet 

Kaymakam 
Binbaşı 
Kıdemli yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Sınıfı sani kâtip 
Tabur imamı 
Tabur hesap memuru 
Tabur hesap memuru muavini 
Talebe 
Efrad 

Miralay 
Kaymakam 
Binbaşı 
Kıdemli yüzbaşı 
Yüzbaşı 
Mülâzımı evvel 
Kısmı evvel mümeyyiz 
Kısmı salis mümeyyiz 
Sınıfı evvel kâtip 
Sımfı sani kâtip 
Sınıfı salis kâtip 
Silâhlı ve silâhsız efrat 

Yekûn 

Yekûn 

Aded 

MAAŞAT 

Beheri 
Lira 

eri Sanayi Mektebi 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
1 

300 
18 

40 
35 
25 
20 
10 
12 
15 
7 
0,3 

Şehrisi 
Lira 

40 
35 

125 
40 
10 
12 
15 
7 

90 
1,6 

375,6 
!>bağ ve Kundura Fabrikası 

1 
3 
3 
6 
4 
4 
1 
2 
6 
S 
2 

54 

50 
40 
35 
25 
20 
15 
23 
18 
12 
10 
7 

50 
120 
105 
150 
80 
60 
23 
36 
72 
80 
14 
5,225 

795,225 

TAHSİSATI FEVKALADE 

Senevisi 
Lira 

480 
420 

1500 
480-
120 
144 
180 
84 

1080 
19,2 

4 507,2 

600 
1440 
1 260 
1 800 

960 
720 
276 
432 
864 
960 
168 
62,7 

9 542,7 

Şehrisi 
Lira 

85 
65 

325 
120 
36 
38 
42 
31 

360 
6,4 

1 108,4 

100 
255 
195 
390 
240 
220 
44 
88 

120 
288 

62 
20,9 

2 022,9 

Senevisi 
Lira 

1020 
780 

3 900 
1440 

432 
456 
504 
372 

4 320 
76,8 

13 300,8 

1200 
3 060 
2 340 
4 680 

. 2 880 
2 640 

528 
1056 
1440 
3456 

744 
250,8 

24 274,8 



Nev'i Memuriyet Aded 

Defterdar Mensu 
Miralay II 
Kaymakam 2 
Binbaşı 5 
Kıdemli yüzbaşı 6 
Yüzbaşı 4 
Mülâzımı evvel 3 
Kısmı evvel mümeyyiz 1 
Kısmı salis mümeyyiz 2 
Sınıfı evvel kâtip 6 
Sınıfı sani kâtip 4 
Sınıfı salis kâtip 1 
Tabur hesap memuru 1 
Silâhlı ve silâhsız efrad 56 

Yekûn 

MAKRIKÖY BEZ FABRİKASI 
Kaymakam 2 
Kıdemli Yüzbaşı 5 
Yüzbaşı 3 
Mülâzımı evvel 4 
Kısmı salis mümeyyizi 1 
Sınıfı evvel kâtip 2 
Sınıfı sani kâtip 4 

Askerî Fabrikaların Müdüriyeti Umumiyesi 
1340 Senesi için teklif olunan 

MAAŞAT TAHSİSATI FEVKALÂDE 

Beheri Şehrisi Senevisi Şehrisi Senevisi 
Lira Lira Lira Lira Lira 

Fabrikası 
50 
40 
35 
25 
20 
15 
23 
18 
12 
10 
7 
15 

50 
80 
175 
150 
80 
45 
23 
36 
72 
40 
7 
15 

5 325 

600 
960 

2100 
1 800 
960 
540 
276 
430 
864 
480 
84 
180 
63,9 

100 
170 
325 
390 
240 
165 
44 
88 
240 
144 
31 

- 42 
21,3 

1200 
2 040 
3 900 
4 680 
2 880 
1980 
528 

1 056 
2 880 
1 728 
372 
504 
255,2 

778 325 9 339,09 2 002,3 24 024,6 

40 
25 
20 
15 
18 
12 
10 

80 
125 
60 
60 
18 
24 
40 

960 
1 500 
720 
720 
216 
288 
480 

170 
325 
180 
220 
44 
40 
144 

2 040 
3 900 
2 160 
2 640 
528 
480 

1 728 



Askerî Fabrikalar Müdiriyeti Umumıyesı 
1340 Senesi için teklif olunan 

MAAŞAT TAHSİSATI FEVKALÂDE 

Beheri Şehrisi Senevisi Şehrisi Senevisi 
Nev'i Memuriyet Aded Lira Lira Lira Lira Lira 

Sınıfı salis kâtip 1 7 7 84 31 372 
Tabur hesap memuru 1 15 15 180 42 504 
Silâhlı ve silâhsız efrad 

Yekûn 
Müdüriyeti Umumiye 
Ankara Esliha Tamirhanesi 
Fişek Fabrikası 
Marangoz Fabrikası 
Mühimmat Fabrikası 
Güverçile Kalhaneleri 
Erzurum Esliha Tamirhanesi 
İzmit Mensucat Fabrikası 
İstanbul Teşkilâtı 
Tophane Fabrikası 
Bahriye Fabrikası 
Kırkağaç Fabrikası 
Zeytinburnu Fabrikası 
Baruthane Fabrikaları 

46 4 775 
433 775 

2 749,8 
866 785 
450 025 

247,7 
507,95 
164,3 
641,95 

15,1 
483,75 

47,1 
15,1 
25,1 

477,75 
914 825 

57.3 
5 205,3 

32 997,6 
10 402,5 
8 160,3 
2 972,4 
6 095,4 
1 971,6 
7 703,4 

181,2 
5 796,9 

565,2 
181,2 
301.2 

5 733 
10 977,9 

19,1 
1 215,1 
7 515,42 
2 240,5 
1 786,1 

679,8 
1 334,8 

440,2 
1 803,4 

55,4 
1 307,3 

141,4 
55,4 
91,4 

1 205 
2 417,3 

229,2 
14 581,2 
90185,4 
26 386 
21 409,2 

8 157,6 
16 017,6 
5 282,4 

21 645,4 
664,8 

16 443,6 
1 656,8 

664,8 
1 096,8 

14 460 
29 007.6 

Yekûn 7836,7 94040 21134,8 253616 



Nev'i Memuriyet Aded 

Askerî Sanayi Mektebi 
Beykoz Debbağ Kundura Fabrikası 
Defderdar Mensucat Fabrikası 
Markıköy Bez Fabrikası 

Yekûnu Kaffe 

Askerî Fabrikaların Müdüriyeti Umumıyesı 
1340 Senesi için teklif olunan 

MAAŞAT TAHSİSATI FEVKALÂDE 

Beheri Şehrisi Senevisi Şehrisi Senevisi 
Lira Lira Lira Lira Lira 

375,6 4 507,2 1108,4 13 300,8 
795 225 9 542,7 2 022,9 24 274,8 
778 325 9 339,7 2 002,3 24 024,6 
433 775 5 205,3 1 215,1 14581,2 

10 219 625 122 635,1 27 463,5 329 797,4 

• • • • > » • >>m<> • • « • • • • 




