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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat Saat : 2,18 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak) 

REİS — Efendim! Celseyi açıyorum. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REÎS — Zaptı sabık hulâsası okunacak : 

Yüzdördüncü İçtima 

16 Nisan 1341 Perşembe 

Birinci Celse 
İsmet Beyin; tahti riyasetlerinde hilinikat Zaptı 

sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı vari
de ait oldukları mahallere havale edildi. 

Rize Mebusu Sabıkı Necatü Beyin aile harcırahına 
ve Divanı Muhasebatın 1339 senes!i Haziran, Tem
muz, Ağustos aylarına ait raporuna müteallik Kava-
n'ini Maliye Encümeni mazbataları kıraat ve kabul 
olundu. Üç milyon liralılk meskukât darbına ve Teş
viki Sanayi Kanununun 12 nci maddesinin tadiline 
müteda'ir kanun lâyihaları ile Kütahya - Tavşanlı ve 
temdidi demiryolunun inşaası hakkındaki kanun lâ
yihası müzakere ve üçü de aynen kabul ve heyeti 
umumiyeleri tayini esami ile reye vaz edildi. İtalya 
Parlâmentosunda- Mebus Pedard tarafından irad edi-

j len nutuk hakkında Mardin Mebusu Yâkup Kadri 
Beyin sualine Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey ta-

| rafından verilen cevap istima olundu. Müteakiben 
i kanunu cezanın bazı mevadını muaddil kanun lâyi-
i hası bir müddet müzakere edildikten sonra celse ta-
• til olundu. 
i 

j İkinci Celse 
j İsmet Bey tarafından küşad ve kanunu cezanın 

bazı maddelerini muaddel kanun lâyihasının on seki-
j zinci maddesi müzakere ve bunlardan birinci, üçün-
I cü, dördüncü ve on sekizinci maddeler tadilen ka-
• bul ve ikinci madde tayyolundu. Diğerleri ise aynen 
;• kabul edildi. 

Birinci Celcede tayini esami ile reye vaz olunan 
üç kıt'a kanunun ekseriyetle nihayet verildi. 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mütalâa 
', var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hulâsası aynen 
; kabul edilmiştir. 

dan müddeti tatiliyeye ait vaziyetin tayinine . dair 
mezkûr Heyet ve Encümen Riyasetlerinden mevrut 
(3/421) ve (3/422) numaralı tezkereler ve bu bapta 
Giresun Mebusu Hakkı Tarık Beyin (4/283) numa
ralı takriri ile Dahiliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

Bunun hakkında Encümen tarafından müstace
liyet ve tercih teklifi vardır. Müstacelen ve tercihan 
müzakeresini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

2. — Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu lâyihası 
(1/431) ve Ticaret Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi

antep) — Malûmu âlileri Ticaret odaları hiç bir yer-

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
1. >— Türk ve Şark halı ve kilimlerinin kabulü mu

vakkat usulüne tevfikan ithali hakkında kanun lâyi
hası (1/702) 

REİS — Ticaret ve Kavanini Maliye ve Muvaze- | 
nei Maliye Encümenlerine havale edildi. I 

2. — Düzce hadisei isyaniyesinde usat tarafından I 
sureti fedada şehit edilen 24 ncü Fırka Kumandanı I 
Kaymakam Mahmut Beyle mezkûr Fırka Erkânı 
Harbi Yüzbaşı Yakup Sami Efendi ailelerine hide-
matı vataniye tertibinden ^maaş tahsisine dair kanun • 
lâyihası (1/703) 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edildi. 

Mazbatalar 
1. — Memurin Muhakemat Heyeti ve Encümenin 

müddeti 20 Mayıs 1341 tarihinde hitam bulacağın-
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de teşekkül edemiyor. Bunun için gayet kısa bir lâ-
yihai kanuniye yaptım. Encümenden gelmiştir. Mü
saade buyurursanız bunu müstacelen ve tercihan mü
zakere edelim. (Kabul sesleri). 

REİS — Efendim! Vekil Bey müstacelen ve ter
cihan müzakeresini teklif ediyor. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

3. — Müîegayyibe ve mübadillerden Yorgi ve 
Tanas Eksindaris zimmetlerindeki matlûbatınm em
vali gayri menkulelerine müracaat suretiyle temini 
tesviyesi talebine mütedair Binbaşı Hasan Cemal im
zalı istida ve istida Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır: 
İstida Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Hasan Cemal imzası ile takdim ve Encümene ha

vale buyrulan istida tetkik olundu. 

Meali eşhası mütegayyibe ve mübadeleden Yorgi 
ve Tanaş. Eksindaris nâm kimselerin zimmetlerindeki 
matlubaıîının emvali gayrimenkulelerine müracaat su
retiyle temini tesviyesine dair istihsal olunan ve de-
recatı mahakimden geçere!: kazıyei muhkeme teşkil 
etmssi sureliyle dairei icraca da yacibûlinfaz olan 
ilâma Maliye Vekâletince Mübadele, İmar ve İskân 
Kanununun sekizinci maddesine tevfikan emvali 
gayrimenkulenin müdürtiyeti umumiyeye terkedilmiş 
ve binaenaleyh merkumanın zimmetine mahalli istiy-
fa olarak iraesi gayri mümkün bulunmuş olduğu be
yanı ile itiraz olunmakta idüğü beyan ve halbuki ve
kâleti müşarünileyhanın emvali mebhusa hakkında sa-
lifüzzikir 15 Nisan 1339 tarihli kanuna istinad eden 
müddeiyyatı tasarrufiyesi Lozan'da münakit ve 23 
Ağustos 1339 tarihinde Meclisi Âlice musaddak olan 
mübadelei ahalî mukavelenamesinin beşinci madde
sinde ne Türkiye'deki Rumların ve ne de Yunanis
tan'daki Türklerin hukuku tasarrufiye ve matlûbaü-
na hiç bir halel iras edilmeyecektir diye muharrer 
olmasına göre emvali metrukenin bu kabil mübadil
lerin zimmetlerine mahalli istiyfa olması lâzım geldi
ği ve çünkü mübadelei ahali mukavelenamesi tarihi 
tasdikinin muahhariyeti sebebiyle kendisine mütekad-
dem olan ve Maliye Vekâletine medarı istinad bulu
nan kanunun salifülarz hükmünü iptal etmesi tabiî 
bulunduğu dermeyan kılınmakta ve A.dliye Vekâletin
ce de bu bapta kazıyei muhkeme teşkil etmiş olan ilâ
mın infazı zaruri olduğu hakkında Maliye Vekâletine 
vaki muhtelif tarihli iş'aratı nazarı itibare alınmadı
ğından bahisle şikâyeti havi olmaktadır. 

İcabı müzakere olundukta, şikâyeti vakıanın me
darı istinadı olan Maliye ve Adliye Vekâletlerinin 
tezakiri mebhusâları müfadı esas itibariyle müstedi-
nin müddeiyyatını teyid etmekte ve mesele mübade
lei ahali mukavelenamesinin beşinci maddesine tev
fikan Türk tebasından birinin mütegayyib ve mübadil 
eşhas zimmetindeki matlûbatınm emvali metrükesine 
müracaatla alınması tabiî olduğu ve kavanini mevzua 
ve ahdiyeye tevfikan istihsal olunan ve derecattan 
geçmek suretiyle iktisabı katiyat eden ilâmın lâzimü-
linfaz bulunduğu ve Teşkilâtı Esasiye Kanununun 
54 ncü maddesinde de mahkemeler mukarreratının 
İcra Vekilleri Heyeti tarafından hiç bir veçhile tebdil 
ve tağyir ve infazı ahkâmına muhalefet olunamaya
cağı tasrih kılındığı ve esasen 8 Teşrinisani 1339 ta
rihli İmar ve , İskân Kanunu, muhacirine muhasses 
olan gayrimenkulatın keyfiyeti tahsisi emvali mezkû-
renin her türlü kuyuttan tecerrüdüne matuf ve hu
kuku tasarrufiye ve mülkiyeleri ancak mübadelei 
ahali mukavelenamesinin ondördüncü maddesinde 
musarrah şeraite tevfikan bilâhara nez olunacak eşhas 
zimmetinde hükmen tahakkuk eden düyunun emvali 
metrukelerinden tesviye ve istiyfasından evvel bir 
cihete tahsisi ile hukuku eşhasın iskatı mevzuat ve 
esasatı kanuniyeye muvafık olamayacağı cihetle bu 
gibi ilâmat mefadmın mahkûmu aleyhümunun gayri-
menkulatı metrukesinden istiyfası suretiyle infazı ve 
buna mümasil ahvalde aynı suretle muamele ifası ka-
rargir olmakla müstacelen heyeti umumiyesinin tas
vibine arz olunur. 

İstida Encümeni Reisi 
Evvelâ Adliye Encümenine 

verilmesi kanaatindeyim. 
Karahisarı Sahip 

Musa Kâzım 

Kâtip 
Mezun 

Aza 
Amasya 

Rıza 
Aza 

Malatya 
Reşit 

Mabzata Muharriri 
Rize 

^ . Aza 
Elâziz 

Mustafa 

Aza 
Denizli 
Yusuf 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Söz isterim. 

REİS — Efendim! Bu bir mazbatadır. Öyle görü-
yorumki bir müzakere zemini açılmak isteniliyor. 

1 1 4 -
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Ruznameye alacağız. (Tabı ve tevzi lâzımdır sesleri) 
Tabiî tabı ve tevzi edilir ve müzakere edilir. 

HARİCİYE VEKİLİ TEVFİK RÜŞTÜ BEY (İz
mir) — Reis Paşa! Eğer müsaade buyurursanız gayet 
kısa söyleyeceğim. Belki müzakere olunmaz. 

REİS — Efendim! Zatıâliniz söylersiniz, Maliye 
Vekili Bey söyler, müzakere edilir, itiraz götürmeye
cek olanları ruznameye almaksızın reye koyuyoruz. 
Söz istenirse ruznameye almak lâzımdır. 

4. — Konya Hukuk mektebi müdürü sabıkı Refik 
Beyin mazuliyet maaşı hakkındaki istidası ve istida 
encümeni mazbatası. 

RElS — Ruznameye alıyoruz. 
5. — Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şuebatı de

miryolları idaresinin 1341 senesi bütçesi hakkında 
(1/636) numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

6. — Askerî fabrikalar müdürüyeti umumiyesinin 
1341 senesi bütçesi hakkında (1/589) numaralı kanun 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 
MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA

TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efen
dim, bu muvazenei umumiyeye dahil olacak bir mas
raf bütçesi haline girmiştir. Muvazenei Umumiye Ka
nununun birinci maddesini alâkadar eder. Onun için 
birinci madde reye vaz edilmezden evvel müzakeresi 
iktiza etmektedir. Bu noktanın naran dikkate alınma
sı lâzımdır. 

REİS — Bugün bütçe müzakeresine mahsus ol
duğu için diğer mevada takdimen müzakere ederiz. 

7. — Darülfünun emanetinin 1341 senesi bütçesi 
hakkında (1/683) numaralı kanun lâyihası ve Muva
zenei Maliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Hükümeti 
arasında rnünakit muhadenet ahitnamesi ve tasdikine 
dair kanun lâyihası ve Hariciye Encümeni mazbatası 
(1/695) 

REİS — Ruznameye alıyoruz. Bu muahedename-
nin bugün müstaceien müzakeresi hakkında Hariciye 
Vekili Beyin teklifi vardır. İspanya Müahedenamesi-
nin diğer mevada tercihan müzakeresini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) — Tab ve tevzi edil
medi, muahedeyi görmedik. 

REİS — Encümenden yeni gelmiştir ve müstace
ien müzakeresine de Meclis karar vermiştir. 

Tezkereler 
/. — Yün örme bulutlarla 331 nci tarife numarası

na dahil sair çorapçı eşyalarının on iki misil resme 
tabiiyeti iktiza edip etmediğinin tefsiri hakkında 
Başvekâlet tezkeresi (3/428) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale edilmiştir. 

2. — Vatanın harimi ismetinde vuku bulan teca
vüze karşı ilk defa müdafaatta bulunan Gaziantep ve 
Maraş vilâyetleri şahsiyeti maneviy'elerinin birer kıi'a 
kırmızı kurdeleli İstiklâl madalyası ile taltifleri hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/429) 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
edildi. 

Takrirler 
1. — Karahisarı Sahip Mebusu Sadık Beyin; Köy 

Kanununun 29 ncu maddesinin tadiline dair (2/283) 
numaralı teklifi kanunisi üç ayı mütecaviz zamandan 
beri Dahiliye Ecümeninde bulunmakta olduğundan 
nizamnamei dahilinin ol baptaki sarahatine binaen 
doğrudan ruznameye alınmasına dair takriri. 

Riyaseti Celileye 
Köy Kanunu hakkındaki takririm merasimi kanu-

niyeyi cami olarak usulen Riyaseti Celileden Dahili
ye Encümenine 3 Kânunusani 1341 tarihinde havale 
buyrulduğu halde henüz bir neticeye iktiran edilme
mesinden olbaptaki kanunun sarahati kifayeti dai
resinde takririmin merbutu lâyiha Encümeni mazba
tası ile Heyeti Celileye alınması arz olunur efendim. 

Afyon 
Sadık 

REİS — Efendim! Sadık Bey, teklifinin üç aydan 
beri Encümende bulunduğundan dolayı doğrudan 
doğruya ruznameye alınmasını teklif etmektedir.,... 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — İzahat veril
sin. 

REİS — Encümen tarafından izahat verilecek mi? 

DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! 
Teklif Dahiliye Encümenine havale edilmiştir. Fakat 
alâkadar olduğu diğer kanunlar olduğu için müzakere 
ve intaç edilememiştir. Heyeti Celilece arzu buy&fü-
lursa derhal müzakeresini yapar ve getiririz. 

REİS —- O halde bu takrirde Encümene gidecek
tir efendim. 
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„ 2. — Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin; Ur
fa'da Ticaret Vekâletince bir demirhane tesisi te-
menniyetine dair takriri (4/205) 

REİS — Başvekâlete havale edildi. 

3. — Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin; Urfa 
Vilâyeti dahilinde cereyan etmekte olan Fırat neh

rinden irva ve ıska ameliyesi icra edilmesi temenniya
tına dair temenni takriri (4/203) 

REİS — Başvekâlete havale edildi. 
4. — Urfa Mebusu Şeyh Saffet Efendinin; Ur

fa - Birecik yolunun turuku umumiye meyanına it
hali temenniyatına. dair takriri (4/204) 

REİS — Başvekâlete havale edildi. 

3. — SUALLER, CEVAPLAR 

1. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfı Efendinin; 
İstanbul Limanı Transit Antrepolarının şeddi hakkın
da verilen emirden Maliye ve Ticaret Vekâletlerin
den suali ve Maliye Vekili Hasan Beyin şifahi ceva
bı. 

REİS — Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Efendinin, 
Maliye ve Ticaret Vekâletlerinden sual takriri vardır, 
okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Günden güne ehemmiyeti ticariyesini kaybeden 

İstanbul Limanı Transit antrepolarının şeddi hakkın
da Maliye Vekâletinden verilen bir emir üzerine va
ziyet büsbütün değişmiş, liman adeta muattal bir hâl 
alarak transit suretiyle limanda mevcut emtia Pire 
ve Selânik'e sevkedilmeye başlanılmıştır. 

Bilvücuh şayanı endişe olan bu hale karşı Maliye 
ve Ticaret Vekâletlerinin tedbiri âcil olmak üzere ne 
düşünmekte bulunduklarının şifahen beyanını arz ve 
teklif eylerim efendim. 

Bolu Mebusu 
Mehmet Vasfi 

REİS —: Cevap verecek misiniz efendim? 
TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi

antep) — Efendim! Takriri henüz almadım. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bendeniz şimdi cevap vereceğim. Malûmu âliniz İs
tanbul'da gümrük idaresinde bulunan transit anter-
polarından mada gümrük kanununda mevcut bir 
müsaade ve mezuniyete istinaden bazı efrada dahi 
transit antrepoları açmak salâhiyeti verilmiştir. Bu 
antrepolara güya gümrükten hususi memur tayin edi
lir. Antrepoların açılıp kapanması gümrük memur
larının huzuru ile icra edilir ve gümrük muamelâtı 
da bu antrepolardan gelecek olan eşya üzerinde de 
tıpkı gümrük antrepolarında olduğu gibi cereyan 
ederdi. Bunların adedi bir çok müteferrik aksama 
baliğ olmuştur. Halbuki devletin intizamı muamele
si ve bilhassa İstanbul'daki gümrük kaçakçılığının 

önüne geçilmesi, hususi mezuniyetin orta yerden 
kaldırılmasını âmir idi, buna bir iki seneden beri de
vam edilmiştir. Bendenizin malûmatıma göre bu 
defa başlıca üç antrepo kalmıştır. Hususi antrepo 
olarak birisi İtibarı Milliye ait, diğeri Haçopolo is 
minde bir zata, bir de şekerci Alâmbra'ya ait ol
mak üzere üç antrepo kalmıştır. Eskiden beri ant
repo açmaya mezun olup de mezuniyetini istirdat 
için çalışan zevat vardır. Bunların esbabı şeddi, hü
kümet gümrük muamelâtını tahtı inzibat ve intiza
ma almak maksadıdır. Onun için hükümet hususi 
mezuniyetleri ilga etmeye karar vermiştir. Binaenaleyh 
sizin antrepolarınız kapanmıştır diye tebligat icra 
etmiştir. Buna rağmen bir kaç antrepo devam edip 
duruyordu. Diğer eşhasında vekâlete müracaatı var
dı. «Ya bizim de mezuniyetimizi temdit ediniz ve
yahut bunları da kapatınız» diyorlardı. Bu, gayet 
muhik bir talepti. İtibarı millinin deposu bir müba
dele dolayısıyle hükümete geçiyordu. Gümrük ida
resi, öteden beri bütün antrepoları kendi yediidare-
sinde bulundurarak inzibat muamelesini ancak bu 
suretle temin edeceği cihetle bunun muhakkak ola
cağını ifade etti. Bütün hususi antrepoları kapadı. 
Hükümet İstanbul'un idaresi nispetinde, mevcut bi
naları ve hatta icabederse o hususî antrepoları ken
di tahtı isticarına alarak muamelâtı ticariyeye sürat 
ve suhulet gösterilmesi hususunda emir vermiştir. 
Efrattan bir ikisinin elinde imtiyaz mahiyetinde ola
rak şimdiye kadar devam eden bu son bakayeyi de 
ortadan kaldırmak lâzım gelmişti. Çünkü gümrük 
idaresinin kanaatine göre, vaki olan kaçakçılığın kıs
mı azamı bu hususî antrepoların içerisinde cereyan 
etmekte idi. Muamele bundan ibarettir. İstanbul'un 
ihtiyacı ticarisini tahdit ve tenzil etmek değil, bilâkis 
tevsi etmek mukarrerdir. Bunun için de heyeti ce-
lileniz karar vermiştir. Ve icabeden tahsisatı ver
miştir. Efrat arasında bu müsavatsızlığı ilga ederek, 
gümrük muamelâtının ancak devletin resmî depola
rında cereyan etmesini temin ederek bu kaçakçılığı 
sureti umumiyede meydana koymak için evvelkiler-
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den bakiye kalan, Haçopolo, Alâmbra vesairenin 
antrepolarının da kapatılması emrini bendeniz ver
dim. 

MEHMET VASFİ EFENDİ (Bolu) — Heyeti 
Celilenin malûmudur ki, Ticaret birtakım teşvik ile 
memlekette teessüs eder. Demin vekil beyin, buyur
dukları, Elhamra namı ile Şekerci bilmem kimin ve 
Haçopolo'nun açmış oldukları antrepolar hakkında 
söylenen bu sözler, dedikodular bence malûm de
ğildir. Kimin olursa olsun, beldenizin sualim ve 
düşüncem, memleketin ticareti noktai nazarındandır. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Şüphe yok. 

MEHMET VASFİ EFENDİ (Devamla) — Efen
diler! Bugün karşımızda Selanik ve Pire namıyle iki 
liman açılmıştır. Bugün bunlar, bütün rekabeti ti-
cariyesi ile bize rekabet ediyor. Bugün hususî antre
poları seddederek meydana bıraktığımız mal, Pire' 
ye ve Selânik'e gidiyor ve o meyanda hususî antre
polar namı altında çalışan yedi antrepo olacak ki 
üç tanesini söylediler. Bu yedi antrepo yedisi de aşa
ğı yukarı İstanbul gibi maişetin temini güç olan bir 
yerde ve bunun izdırabatı altında kıvranan yirmi, 
yirmibeş bin kişiye iş buluyordu, bunun için bizzat 
meşgul oldum ve bilhassa müracaat eden tüccarla
rın ifadelerine binaen tetkikatta bulundum ve o gün
kü tetkikatım neticesi olarak buraya gelir gelmez 
bu takriri verdim ve bu suali yaptım. 

Efendiler! Bugün limanda mavnalar içerisinde 
kalan tüccar malı Pire ve Selânik'e gidiyor. Selanik' 
de ise bizim böyle müşkülât ika ettiğimiz gibi değil, 
teşvik suretiyle karşılanıyor. Birtakım tedabir ile İs
tanbul limanının bütün ticareti gibi bu antrepolar 
için alınacak paralarda gene Pire ve Selânik'e gidi
yor. İşte bu noktai nazardan işi çok şayanı endişe 
gördüğüm için takip etmiştim ve görüyorum ki Ma
liye Vekili muhterem Bey yalnız hususî antrepolar
da suiijstimal olduğundan bahis buyuruyorlar. De
ğildir beyefendiler! Hususî antrepolarda hiç bir suiis
timal olmamıştır. Bugün matbuat meydandadır. Hep 
suiistimal olan mahaller bizim resmî idare ettiğimiz 
antrepolardır. Yoksa hususî antrepolarda suiistimal 
yoktur. Matbuat meydandadır ve bunun için de bir 
çok münakaşat olmuştur. Her ne ise şu olmuştur, bu 
olmuştur diye beyhude münakaşat ile bu] kıymetli 
zamanları izaa etmemek için hulâsatan arz edeyim 
ki : Hususî antrepoları seddedeceğimiz vakit tüccacı 
düşünecektik ve hususî antrepolar seddedilirken ye-
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rine resmîsini ikame edecektik. Halbuki resmî ola
rak ikame etmiş olduğumuz antrepolara, değil mil
yonlarla liralara baliğ olan mallarını, bugün üç yüz 
liralık malını bile koymakta bir tüccar tevahhuş edi
yor. Çünkü Tophane antreposu diyerek - ki gayet 
gülünçtür - bir tarafı Tophane fabrikası diğer ta
rafı benzin dolu olan bir yere antrepo yapılmıştır. 
Bu iki ateş arasına rica ederim, kim, hangi tüccar 
malını kor? Tabi kimse koymaz. Buna karşı ne olu
yor? Bu mal buradan Selânik'e, Pire'ye gidiyor. Bun
dan kim istifade ediyor? Tabiî Yunanistan. Şu hal
de biz kendi elimizle, Yunanistan'ın ekmeğine yağ 
sürüyoruz ve bir çok mesailde olduğu gibi bunda da 
zuhûl ediyoruz. 

Maliye ve Ticaret Vekili Beyefendilerin her iki
sinden de rica ederim, seddedilen antrepoların yerine 
alelacele tüccarın maksadını temin ve ihtiyacını def 
edecek antrepolar koysunlar ve tüccara karşı göste
rilen müşkülâtı izale etsinler. Yoksa bugün liman 
boşanmıştır ve limanda bir tek gemi bulunuyor. Na
sıl olabilir ki, bu memleketin hayatı ticariyesi dü-
şiinülmeksizin idare olunsun ve verilen bir emre kur
ban edilsin. Bu doğru mudur? Doğru değildir ve 
memlekete yazıktır. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Üç senedir bağı-
rıldığı halde biz bu mesele ile katiyen alâkalanma
dık. 

MEHMET VASFİ EFENDİ (Devamla) — Her 
nev'i ticaret Yunanistan'a geçtiği gibi bugün bu da 
gidiyor. Ve arz ettim ki; memlekette 20 - 25 kişi 
bununla maişetini temin ediyordu. Bunlar ceffel ka
lem bir emirle kapatılmıştır. Bunun yerine başkası 
temin edilmeksizin tüccar malını mavnalarda ve 
antrepo namı altında bir takım hangarlarda tutmak, 
hiç bir vakit memleketin menafiine muvafık değil
dir. Bu her halde memleket için bir buhrandır ve 
bu buhranın izalesi elzemdir. Tekrar rica ediyorum 
ve her halde acil bir surette bu ihtiyaç def edilsin. 
(Doğru sesleri) 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Mebusu Muhteremin mütalâası bendenizin 
maruzatımdan başka bir şey değildir. Fakat şu cihe
ti ilâveye lüzum görüyorum ki ifade buyurdukları 
gibi tüccarın ihtiyacı düşünülmeksizin ceffelkalem 
yalnız kapatınız, emri verilmemiştir. Aynı emrin 
İçerisinde icabederse aynı depoları derhal tahtı isti
cara alınız ve resmî depo yapınız, denmiştir. 

MEHMET VASFİ EFENDİ (Bolu) — Yoktur 
öyle bir şey. 
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MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Vardır efendim. Emri gösteririm size. Bahusus İti
barı Millî Bankasının - ki aynı zamanda bizim Millî 
müessesem izdir. Bunun her türlü menafiinin düşün
mekte her halde bizim menfaatimiz iktizasındandır -
Deposu de bina mübadelesi vesilesi ile bize geçmiş
tir ve aynı zamanda resmî gümrük deposu olarak 
umumun istifadesine küşad edilecektir. Mesele bu
dur. Yoksa ihtiyacı ticariyi elimizden geldiği kadar 
teshil etmek ve elimizden geldiği kadar yardım et

mek lâzımdır. Yalnız bu depo meselesi değil, hat
ta İstanbul limanının bütün ticareti nakliye ve tah
mil tahliye meseleleri için dahi hükümetimiz, ica-
beden tedabiri almış ve lâzım gelen lâyihaları he
yeti celilenize takdim etmiştir. İhmâl edilmiş bir şey 
yoktur. Heyeti Celilenizi temin edebilirim. Mamafih 
yeniden bir daha tetkik ederim. Aynı tedbire ihti
yaç var mıdır, yok mudur. Ayrıca tetkik eder ve 
Heyeti Celilenize arzı malûmat ederim. Aynı emir 
için de icabatı ticariye derpiş edilmiş ve beraber 
yazılmıştır. 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

REİS — Müzakere edilecek mevada geçiyoruz. 
Bugün derhal müzakeresine karar verdiğimiz İs
panya muhadenet muahedenamesini müzakere edi
yoruz. 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Hükümeti 
arasında münakit muhadenet muahedenamesi ile 
tasdikine dair kanun lâyihası (1/695) ve Hariciye 
Encümeni mazbatası. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Ceîilesine 
11 . 4 . 1341 

Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Kıraliyetinin se-
lâhiyattar murahhasları arasında akit ve imza ve Ha
riciye Vekâleti Celilesince tevdi olunan ve İcra Ve
killeri Heyetinin 8 . 4 . 1341 tarihli içtimaında le-
dettezekkür berayı tasdik Meclisi Âliye arzı takarrür 
eden muhadenet ahitnamesinin sureti mütercimesi 
ile buna müteallik kanun lâyihası leffen takdim kı
lınmıştır. Muktezasının ifa ve neticesinin imbasına 
müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Türkiye ile İspanya arasında münakit muhadenet 
Muahedenamesi 

Bir taraftan : Türkiye; 
Diğer taraftan : İspanya; 
Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Kıraliyeti ara

sında muhadeneti samimiye revabıtı tesis ve tahkim 
etmeyi arzu ettikleri, ve devleteyn beyninde müna-
sebat teessüs edince tarafeyn milletlerinin saadet ve 
refahına hadim olacağı kanaatini her ikisi de per-
verde eyledikleri cihetle bir muhadenet muahedesi 
aktine karar vermişler ve bu bapta murahhasları ol
mak üzere : 

Türkiye Reisicumhuru : 
Hariciye Vekâleti Müsteşarı Tevfik Kâmil Beyi 
Ve İspanya Kiralı : 

ı İspanya, İstanbul Fevkalâde Murahhası ve Orta-
• elçi Donjuan Sürüt İdest'i tayin etmişlerdir. 

! Müşarünileyhime usule muvafık görülen salâhi-
j yetnamelerini teati ettikten sonra ahkâmı atiyeyi ka-
| rarlaştırmışlardır. 
I 

I Ma.dde i. — Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya 
i Kıraliyeti beyninde ve kezalik iki devletin tebaaları 
j arasında gayrı kabili ihlâl sulh ve samimî ve ebedî 
: muhadenet carî olacaktır. 

Madde 2. — Tarafeyni âliyeyni akıdeyn, iki dev-
\ let arasındaki diplomasi münasebatını hukuku düvel 
'• esaslarına tevfikan tesis hususunda ittifak etmişler-
| dir. 
| Tarafeyn her birinin mümessili siyasilerinin tara-
< fi diğerin arazisinde hukuku umumiyei düvel kavaidi 
j umumiyesince mevzu muameleye mazhar olacakla-
j rmı - mütekabiliyet şartı ile - kabul ederler . 

Madde 3. — İşbu muahede sürati mümküne ile 
tasdik ve tasdiknameler olveçhile İstanbul'da teati 
edilecektir. 

Mezkûr muahedename, tasdiknamelerin teatisin
den onbeşgün sonra iktisabı meriyet edecektir. 

Tasdiken lilmekâl tarafeyn murahhasları işbu mu
ahedeyi imza ve mühürleri ile tahtim etmişlerdir. 

1924 senesi Eylülünün yirmi yedinci günü An
kara'da iki nüsha olarak tanzim olunmuştur. 

Türkiye ile İspanya arasında minakit muhadenet 
muahedenamesinin tasdikine dair kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya 
Kıraliyetinin salâhiyettar murahhasları arasında 1340 -
(1924) senesi Eylülünün 28 nci günü Ankara'da akit 
ve imza olunan muhadenet muahedenamesi Türkiye 
Büyük Millet Meclisince tasdik olunmuştur. 

— 118 — 



I. : 105 18 . 4 . 1341 C : 1 

Madde 2 . — tşbu 
Heyeti memurdur. 

Başvekil 
îsmet 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Dahiliye Vekili 

Cemil 
Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 

Ticaret Vekili 
Ali Cenani 

kanunun icrasına tcra Vekilleri 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Bariye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekili 
Doktor Tevfik Rüştü 

Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi 

Ziraat Vekili 
Mehmet Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 
Doktor Refik 

Hariciye Encümeni Mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Kıraliyetinin 
haizi salâhiyet murahhasları arasında 28 Eylül 1340 
tarihinde Ankara'da akit ve imza olunan muhadenet 
muahedenamesi ile buna mütefrri 8 . 4 . 1341 tarihli 
kanun lâyihası Encümenimizin 16 Nisan 1341 tarihli 
içtimaında tetkik edilmiş ve kanun lâyihasında ikinci 
maddedeki (heyeti vekile) yerine (İcra Vekilleri He
yeti) tabirinin ikamesi suretiyle kabul edilerek tasdiki 
ve müstaceîen müzakeresi ricası ile heyeti umumiye-
ye takdimi karargir olmuştur. 

s Encümeni Reisi 
Menteşe 
Kâtip 

Kocaeli 
Safvct 
Aza 
Siirt 

vlahmut 
Mardin 

Mazbata Muharriri 
Trabzon 

Aza 
Sinop 

Yusuf Kemal 
Aza 

Ertuğrul 
Doktor Fikret 

Yakup Kadri 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul 
edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Kıralhğı arasında 
münakit Muhadenet muahedenamesi hakkında kanun 

Madde 1. — Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Kı
raliyetinin salâhiyettar murahhasları arasında 1340 
(1924) senesi Eylülünün yirmi sekizinci günü Anka

ra'da akit ve imza olunan muahdenet muahedenamesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisince tasdik edilmiştir. 

REİS — Maddeyi aynen reyinize vaz ediyorum. 
Birinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Aksini reey koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — İşbu kanunun icrasına İcra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın.. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun Heyeti Umumiyesini tayini esami ile reye 
vaz edeceğim: Kabul edenler beyaz, kabul etmiyenler 
kırmızı rey pusulası vereceklerdir. 

Efendim! İhzar edilmiş bütçelerden askeri fabri
kalar müdüriyeti umumiyesi bütçesi hazırdır. Onun 
müzakeresine geçiyoruz. 

2. — Askeri fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesinin 
1341 senesi bütçesi hakkında (1/589) numaralı Kanun 
Lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası: 
d) 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz istiyen 
var mı? 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendiler! Vatanın mü
dafaası ile alâkadar olan Askeri fabrikaların ve bun
ların ehemmiyeti hakkında fazla söz söyliyerek Heyeti 
Celilenizi tasdi etmek istemiyorum. Yalnız şunu arz 
etmek isterim ki Askeri fabrikalarımızın bugünkü 
hali kendilerinden intizar olunan kudret ve kabiliyeti 
henüz iktisab edememiştir. Bütçe pek az zaman evvel 
tevzi olunmuş olduğu için ve fabrikaların teşkilât ve 
kadrolarına dair bütçeye izahat konmadığı için tefer
ruatını tetkike vakit bulamadım. Yalnız mâruzâtımı 
sureti umumiyede arz edeceğim. 

Evvelâ, bütçe başlamadan evvel Müdafaai Milliye 
Vekili Muhtereminden bir şey rica edeceğim. O da 
Fabrikalar Müdürü Umumisi Asım Paşanın sebebi is-
tifasıdır. Bu hususta Heyeti Celileyi tenvir buyurma
larıdır. Çünkü bunun için bir çok rivayet vardır. Hat
ta sebebi istifası alârivayetin, bazı fabrikaların memu
rin ve müstahdeminin Şubattan beri maaş almadıkları 
ileri sürülüyor. Böyle midir, değil midir? Bu bapta iza
hat versin, yoksa başka bir sebep mi? Heyeti Celile-
niz pek iyi derhatır buyururlarki geçen sene bu askeri 
fabrikalar bütçesi müzakere edilirken merkez teşkilâ-

(1) Bu lâyiha 627 numaralı Muvazenei Umumiye 
Kanunu ile birleştirilmiştir. 

— 119 — 



İ. : 105 18 . 4 . 1341 C : 1 

tının fevkalâde çok olduğu nazarı dikkati celbetmiş 
ve burada uzun uzadıya münakaşatı mucib olmuştur. 

Bütçe, bu senede çok az bir farkla kabul edildiğine 
nazaran öyle anlaşılıyorki Askeri Fabrikalar memurin 
ve müstahdemini bu sene de biraz lüzumundan fazla 
olarak istihdam edilecektir. Bu noktai nazardan ben
deniz de muvazenei Maliye Encümeninin bu husus
taki temennisine iştirak ediyorum. Müdafaai Milliye 
Vekâletinin biran evvel bu fabrikaların esas kadro
sunu tespit ederek fazla olduğu zannedilen memurin 
ve müstahdeminin tenkisine himmet buyursunlar. . 

Keza bütçede nazarı dikkatimi celbeden yeniden 
yapılacak mühimmat fabrikasıdır. Encümen bu mü
himmat fabrikası için vaz edilen tahsisatı kabul et
memiş ve sebep olarak da merkezi hükümette böyle 
bir mühümmat fabrikasının inşaasına lüzum olmadığı
nı ileri sürmüştür. Bendeniz de bu fikrine tamamiyle 
iştirak ediyorum. Filhakika böyle merkezde ve istas
yona yakın bir yerde mühümmat fabrikası inşaası 
doğru değildir. Fakat hakikaten böyle mühümmat fab
rikasına ihtiyaç varsa bunun behemahai Ankara'da 
yapılması şart değildir. Bu Kayseri vesair yerde de 
yapılabilir. Bu bapta izahat istiyorum. Yani mühüm
mat fabrikasına hakikaten ihtiyaç var mı? Varsa mah-
za Ankara'da yapılacağı için mi tenkis edilmiştir? 
Lütfen bu bapta izahat vererek bendenizi tenvir bu
yursunlar. Maruzatım bundan ibarettir. 

MUSTAFA BEY (Kocaeli) — Efendim! Cumhu
riyetimizin pek büyük bir itina ve himmetle vücuda 
getirdiği en büyük müessese kendi vatanının müda
faası için lâzım olan silâh fabrikasıdır. Maatteessüf 
Meclisi Âli pek büyük tahsisat vermesine rağmen bu 
fabrikalar memlekete nafi olabilecek bir şekle gele
memişlerdir. Bir mühümmat fabrikasının tesisi için bir 
çok mülâhazat vardır. Mülâhazatı askeriye, mülâha
zatı iktisadiye, mülâhazatı sıhhiye gibi bir çok mülâ
hazalar vardır. Mülâhazatı iktisadiyeden başlıca düşü
nülecek şey eşhastır. Eşhasın içerisinde eşhası fenniye 
ve idariye vardır. Eşhası fenniye; o fabrikanın mes
leki imaliyesine nazaran yüksek ilim sahibi zevattır. 
Eşhası idariye ise o fabrikanın vücuda getirdiği işi, o 
fabrikaya yaptırabilecek insanlardır. Bu suretle iyi 
hasılat ve iyi netice alınmasının imkânı vardır. Fakat 
mevcut olan fabrikalarda eşhası fenniye ve idariye 
arzu edildiği derecede teşkil edilmemiştir. Eşhası ida
riye fevkalâde çoktur. Halbuki mevcut olan fabrika 
bir ustabaşımn idare edebileecği bir tamirhane şeklin
dedir. Bu fabrikada yüzlerce adam mevcuttur. Eğer 
bunların orada bulundurulmaları atide teşekkül ede

cek bir fabrikanın adamlarını muhafaza etmekten 
ibaret ise, onların o kadar kıymeti yoktur. Onlar ordu
dan, şuradan buradan lüzumsuzluğuna binaen gön-

, derilmiş olan zevattır. Bunların muhafazası şimei 
mürüvvet ise, her zaman, her yerde bulunması 
kabü olan zevattır. Bunların muhafazası şimei 
mürüvvet ise, vatanın müdafası için lâzım gelen te-
kayyüdatın ifası da şimei vazifedir. 

O halde vazifenin ihmaliyle mürüvvet yapılırsa 
şayanı teessüftür. 

İkincisi ham eşya; Fabrikanın mesleki inşaiye-
sine nazaran lâzım gelen mevadı iptidaiyedir. Efen
diler! Pekâlâ takdir buyurursunuz ki, mevadı ipti-
daiyesini ilk defa düşünmeyen bir fabrika mahkûmu 
atalettir. Meselâ fişenk fabrikasını elimize alalım. 
Onun kovanını Avrupa'dan, kapsülünü Avrupa'dan 
zarfını Avrupadan, getirir ve yalnız bunu birleştir
mek için bu fabrikayı vücuda getiriyorsak pek kıy
metsizdir. Harbi umumide olduğu gibi, yarın ahvali 
fevkalâdede bu fabrikalar âtıldır. Bunun kamilen mem
leketimizden tedariki çaresine çalıştıktan sonra fişek 
fabrikasını vücuda getirmek lâzımdır. Ergani ma
denimiz mabzülen bu gibi mevadı verebilecek olan 
pek kıymettar bir madenimizdir. Oradan bakırın is
tihsâl etmek, hatta istihsal masrafını kendisinin pek 
yüksek kıymeti olmasına nazaran kendisi telâfi eden 
madenin yanında ayrıca bir mevadı iptidaiye fabrikası 
vücuda getirmek lâzımdır. 

Sonra kurşun, tutya, demir vesaire bunların hep
si mevcuttur. Balye - Karaaydın madeninde kurşu
numuz da var, tutya da vardır. Tetkikatı fenniye 
neticesinde memleketin muhtelif aksamında gayet 
kıymettar demirlerimiz olduğu anlaşılmıştır. O halde 
bir mermi fabrikasına lâzım olan blok çelikleri Av
rupadan, mevadı infilâkiyesini Avrupa'dan alıp, yal
nız bunları içerisine doldurup meydana getirmekten-
se Çelik Fabrikasını vücuda getirmek lâzımdır. 

Efendiler! İşte harbi umumi gözümüzün önünde. 
Çelik bulunmadığı zaman demir yapmıya mecbur ol
duk. Bu Devlet öyle ahvali fevkalâdeler, öyle tehli
keli anlar geçirmiştir. O halde burada bulunan tesisat, 
bunları şuradan buradan toplayıp (kompoze) etmek
ten ibarettir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Kompozeyi 
anlayamadım. 

MUSTAFA BEY (Kocaeli) — Birleştirmektir 
efendim! 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Teşekkür 
ederim. (Handeler). 
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MUSTAFA BEY (Devamla) — Onun için mem
lekette iptida mevadı iptidaiye fabrikaları vücuda ge
tirmek ve ondan sonra imalâthaneler vücuda getir
mek lâzımdır. Aksi halde memleketimizde, memleke
timizin müdafaasına lâzım olan vaziyeti tedafiyeyi 
ihzar etmek kabil değildir. Bu noktai nazardan yürü
memiz lâzımdır. Aksi halde yanlış gidiyoruz. Yap
tığımız masraflar beyhudedir. Vatanın menafiine hiç 
faydası yoktur. 

Mülâhazatı Askeriye; Memleketin böyle müdafaa 
vaziyetinde vücuda getirdiği fabrikaların her türlü 
taarruzattan masun bulunacak bir yerde bulunması
dır. Her türlü düşman taarruzatından masun buluna
cak mahallerin tayini meselesi, memleket meselesidir. 
Efendiler! Bütün memleketi idare eden zevat toplana
cak, memleketin, Şarktan, Garpten, Şimalden, Cenan
dan taarruz ihtimallerini nazarı dikkate alacak ve ona 
nazaran bir mevki ittihaz edecektir. Bugün katiyen 
bu gibi mülâhazat nazarı dikkate alınmaksızın ge
tirilmiş oralarda inşaasına başlanılmıştır, yanlıştır. 
Katiyen yıkılmaya mahkûmdur. Masraflar beyhude
dir. 

İkincisi; emniyettir. Mıntıka nizamnamemiz var
dır. Cephanelerin muhafazası için cephanelik ınşaası 
gibi yapılması lâzım olan şeyler de mıntıka nizam
namesine riayet edilmesine rağmen fabrikalarda aynı 
nizamnameye tabi olduğu halde bunlar istasyon civa
rında bir küme haline getirilmiştir. Fişek fabrikası 
denilen mahal koca bir şehir halinde istasyon civarın
da duruyor. Bunlar şimendifer güzergâhlarında kati
yen yapılmamalıdır. Mıntıka nizamnamelerimizde 
sarahat vardır. Cephanelik ve bu gibi müessesatı as
keriyeye dörtyüz metreye kadar kimse yaklaştırılmaz. 
Çünkü her türlü casus tehlikelerinden masun bulun
durmak lâzım gelir. Çünkü askeri fabrikaları Devle
rin terakkiyatına nazaran gayet mühim sır tutan bir 
çok müdafaa levazımı ihzarına" memur olan fabrika
lardır. Bunların içerisine kimse giremez. O halde is
tasyon civarında, herkesin girip çıkabileceği yerlerde 
koca binalar vücuda getirmek şayanı teessür ve tees
süftür. Bunların mercii yok mudur. Hangi daireye 
tabidir, tabi olduğu dairenin nazarı dikkatini celbet-
memiş midir? Yoksa bir istiklâli tâm ile o müdü
riyete istediği yerde bir bina yapmak salâhiyeti mi 
verilmiştir? 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Araz sahi
binin parası da verilmemiştir. 

MUSTAFA BEY (Devamla) — işte efendiler! 
Bugünkü fabrikalrımızda tamamen bizi temin ede

bilecek ve bizim arzumuzu tatmin edecek derecede 
imalât yapılamamakta ve yapamamaktadır ve yapa
maz. Onun için arz ettiğim gibi evvelâ fabrikaların 
yapılacağı yerler, bulundurulacağı mevkiler Devlet 
işidir. Bunlar tayin ve tespit edildikten sonra mevadı 
iptidaiye fabrikaları vücuda getirmek ve bu fabrika
ları vücuda getirdikten sonra imalâthaneler vücuda 
getirmek lâzımdır. Buna misal olarak arz edeyim: 
Geçen sene Müdafaai Milliye Bütçesinde imalâtı har-
biyemiz için 2 250 000 lira para vermiştik. Bu parayı, 
ordunun ihtiyacı olan şeyi yapabilsin için verdik. 
Halbuki efendiler! Buna mukabil 115 bin liralık 
mal yapmıştır. 115 bin liralık mal da tamirdir, teker
lek tamiridir, kama tamiridir. Bundan başka imalât
hane fabrikası Harbiye Vekâletine, Müdafaai Milliye 
Vekâletine tavassut etmiştir. Yani kendisinin imal 
edeceği fişengi mübaya ederek vermek hususuna ta
vassut etmiştir. Kendisine lâzım olan mevadı ipti-
daiyeyi mubayaa için bir çok lüzumsuz münakaşala
ra, müteahhitlere müracaat suretiyle tedarikine çalış
mıştır. Ondan başka imalâtı harbiye fabrikaları elin
de bir inhisar vardır. Bu inhisar barut, fişenk, saç
ma gibi şeylerdir. Efendiler! Öteden beri bu inhi
sarı imalâtı harbiyeye vermek demek, bizzat yapa
cak ve bizzat satacak demektir. Bunu bizzat yapa
mayıp da başkasından mubayaa ederek depolarına 
koy ve istediğin gibi sat demek doğru değildir. An
lamıyorum Hükümet idaremizde maalesef pek lâuba
lilik var. imalât harbiye kendisinin yapmak mecburi
yetinde bulunduğu bu eşyayı başkalarından almıştır 
ve onların delâleti ile memleket dahiline getiril
miştir. Kendi depolarına koyarak ve üzerlerine zam 
ilâve ederek bunları satmaktadır. O halde Maliye 
Vekâletinin yaptığı gibi, meselâ kibrit inhisar iş
lerindeki gibi, müzayedeye konsa idi Hazine daha 
çok menfaat temin etmiş olurdu. Hatta gazetelerin 
maaleesf istihzasına maruz kalmıştır. Madam Lütfi 
Elabı nâriye getirmişte bozuk çıkmış, filân gibi bir 
çok şeyler olmuş. Askeri müesseselerimizin böyle 
gazetelerin dillerine düşmesine, halkın istihzasına ma
ruz kalacak veçhile harekâtta bulunmasına karşı Mü-
dafai Milliye Vekilinin pek kıskanç bulunması lâ
zımdır. 

Netice itibariyle Heyeti Celilenize arz ettiğim gibi 
memleketimizde şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diye 
emin olmayalım. Hayır efendiler! Yapmıyoruz ve yap
mamaktayız. Bu teşkilât ile bu yapılamaz, imalâtı 
harbiye için, Devletin şuebatı idaresinin müttehi-
den çalışması lâzım gelir, illâ bir fabrika kendisine 
lâzım olan Prinçi şuradan getirecek, çelik için, şu için 
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bir şey yapacak ve bunlardan bir şey vücuda getire
ceğini zannederseniz yanlıştır. Öteden beri takip etti
ğimiz bu sakim usullerden vaz geçelim. Cumhuri
yetimiz için en esaslı olmak üzere şuebatı Devlet 
beraberce yürüyerek mevadı iptidaiye fabrikaları vü
cuda getirsin. Ondan sonra da memleketin müdafaası 
için lâzım olan eslihayı elde etmiş olalım. Zira para
nın her vakit için bulunması kabil olabilir. Çok tec
rübelerimiz vardır. Fakat bu şekilde müdafaai mem
lekete muktazi mevad imal etmenin imkânı yoktur. 
Bilhassa harbi umumide sanayii harbiye fevkalâde 
tarakkiyata mazhar olmuştur. Mazhar olduğu bu ta-
rakkiyatın son şekli değil, daha eski şeklini bile mem
leketimizde tatbik edilmesinin imkân ve ihtimali yok
tur. Bunun için yetişmiş olan fen adamlarımıza kıy
met verelim. Halbuki yetişmiş olan adamların çıkmış 
oldukları mektepler kapanmıştır. Bir daha yetişmek 
imkânı yoktur. Yetişmişlere kıymet verelim. Görüyo
ruz şurada, burada ehemmiyetsiz yerlerde istihdam 
ediliyorlar. Bugün Asım Paşanın yerine getirilen zat 
fevkalâde namuslu ve kıymettar olabilir. Fakat efen
diler, bir fabrikacı değildir. Belki bir fabrikanın 
içine girmemiştir. Nasıl olur da Devletin müdafaa 
silâhını vücuda getirecek bir müessesei azimenin ba
şına getirilebilir? O halde Müdafaa Vekili yalnız 
kendi şahsî kaygularma göre değil, mutlaka Meclisi 
Âlinin kararına ve ıttılaına vabeste işler yapması lâ
zım geleceği kanaatindeyim. Binaenaleyh Heyeti Celile 
bilir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arkadaş
lar! Gayet kısa söylüyeceğim. Demin Vekil Beye hu
susi surette istirhamda bulundum. Kendilerine teşek
kür ederim. Ehemmiyet verdiler. Fakat bu kürsüden 
de söylemeye mecburum. Efendim! Kayaş'da (Trotil) 
imalâtı vardır. Bu sebepten naşi orada çalışan ame
lenin tedrici surette tesemmümü ihtimali çok kuvvet
li bulunuyor. Kendilerine çay ve yoğurt veriliyorsa 
da bunların bir takım esaslı edviyesi Avrupa da bu
lunuyor. Müdafaai Milliye Vekili Beyden istirham 
ederim. Bir heyet göndersinler, bunu tetkik ettirecek 
burada da tatbik etsinler. Ankara'da bir kaç fabrika 
vardır. Bu fabrikalarda çalışan amelemizin hali cid
den açınacak derecededir. Bu fabrikamızın üzeri çin
ko ile örtülmüş olduğu için yazın insanı eritircesinc 
sıcak oluyor. Kışın dondururcasına soğuk oluyor. 
Bu gibi, bir takım sıhhata muzır ahvale karşı icabe-
den tedbirlerin alınmasını rica ederim. İstanbul'da 
tramvay şirketi tatil günlerinde bile işçilerine yevmi
ye veriyor. Arkadaşlar! Gönül isterki, bizim hükü-
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metimizin resmi müesseseleri de bu zavallı ameleyi 
resmi günlerinde güldürmek çaresini düşünsün. Zira 
biz bayram yaparken onlar adeta matem içerisinde 
bulunuyorlar. 

Şurada iki rakam görüyorum. Bundan dolayı Hü
kümete cidden teşekkür ederim. Bilhassa Muvazenei 
Maliye Encümenine, o da 360 ncı fasıl oluyor ki 
(Amele kaza sigorta bedeline muavenet) olarak 30 
bin lira konulmuş. Otuz bin kere teşekkür ettim ge
ne azdır. Fakat Hükümette buna mukabil şunu bil-
sinki bu otuz bin lira da pek azdır. Fakat tekrar 
ediyorum, tekrar tekrar teşekkür ederim. 

Sonra arkadaşlar! 361 nci fasıl 1340 baruthane in
filâkında şehit olan fabrika ameleleri ailelerine (taz
minat) dır. Buna mukabil 6 300 lira konulmuş. Fa
kat acaba, bu zavallıların, kurban giden bu şehit
lerin, şehit giden amelenin bırakmış olduğu çoluk 
çocuğunun mecmuu neye baliğ olmuştur, geriye ka
lan çoluk çocuğu kaç nüfustur, bu ka'le alınmış 
mıdır? Mamafih gene muhtacı teşekkürdür. Her 
halde gene teşekkür ederim. 

Aşağıda numarası sıfıra münkalib olmuş bir mad
de görüyorum. (İşçiler temini istikbâl sandığı ser
mayesi) encümen tarafından, vaktiyle bu sandığın 
parası suiistimale uğratılmış olduğu için daha ted
birli davranılmak üzere yukarıki otuz altıncı fasla 
kalbedilmiş. Geçen sene Meclis tatil edilmezden iki 
gün evveldi, yirmi Nisan tarihli idi. Müdafaai Mil-
yeden (bu sene bunu tetkik ederek bana cevap ver
mesi) için bir sual takriri vermiştim. Bu sene de tekid 
ettim. Sualime henüz cevap verilmemiştir. Bendeniz 
bazı izahat vereyim: İstanbul'da Zeytinburnu ve Top
hane fabrikaları ameleleri için (temini istikbal san
dığı) açılıyor. Amelenin yevmiyesinden kesilerek 
63 264 lira küsur kuruş bu sandıkta teraküm edi
yor. Harbi umumi dolayısıyle, harp ilân edilir edil
mez bir çok yerlerde olduğu gibi, gaileler, telâşlar 
dolayısıyle bazıları bu sandıktan istifadeye koyulu
yorlar. Akıbet sandıkta beş para kalmıyor. Bir za
man bu zavallı amelenin ileri gelenleri bu işi takip 
ediyorlarsa da bir neticeye raptedemiyorlar. Bu sene 
tatil esnasında, hatta bundan iki ay evvel son olmak 
üzere işi bir neticeye bağlamak için Zeytinburnu 
fabrikaları ile burada Askeri fabrikalarından iki 
murahhas işeyen bir heyet karşısına, hesabatı tetkik 
eden bir heeyt karşısına iki murahhas gönderiyorlar. 
Fakat aldıkları malûmat, sırf malûmattan ibaret ka
lıyor ve beni cidden mütehayyir bırakan bu malûmat 
meyanında ezcümle şunu zikredeceğim; bu arkadaş-
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lar öyle naklediyorlarki ihtilasatta bulunanlar bir he
yet tarafından kendi maşlarından kat'i suretiyle zim
metlerine nihayet verilmesi çaresini düşünmüşlerdir. 
Eğer efendiler, bu bir zimmet ise, bu bir suiistimal 
ise, bu bir ihtilas ise onu bir heyet değil, ancak ve 
ancak bir mahkeme temizliyebilir. Ben bundan vaz 
geçtim arkadaşlar! Fakat bu para bir takım suiisti
male uğratılmıştır. Buna sebebiyet verenlerin isim
lerini okuyacağım. Hatta garibi şurası ki buna se
bebiyet verenler arasında bugün iki zat vardır. Askeri 
Fabrikalarında el'an memur bulunuyor. Evet arkadaş
lar! Beraeti zimmet asıldır. Peki. Fakat arkadaşlar, 
ben bu kaideden bir şey anlamam. Bir kere her şey 
tebeyyün ettikten ve bunların maaşları kesilmekte 
bulunduktan sonra acaba nasıl olur da beraet etmiş
ler gibi halen burada istihdam ediliyorlar? 

MÜDAFAAt MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Kimlerdir bunlar? 

TUNALI HİLMt BEY (Devamla) — Arz edece
ğim efendim. Mutemet Kâzım Bey (495 707) kuruş, 
Kâtip Sami Efendi (25 294) kuruş, Baruthane Evrak 
Memuru Şükrü Efendi (50 079) kuruş ki şimdi ken
disi buradadır. Mümeyyiz Avni Bey (27 692) kuruş 
ki buda buradadır. Kâtip Sabri Efendi (259 333) ku
ruş, Başkâtip İhsan Bey (45 988) kuruş, Mutemet Sc-
lâhattin (8 798) kuruş ki bunlardan başka beş on pa
ra alanlar zikre değmez. Mülga muhasebenin ema
net sandığında bulunan parası ise (5 413 260) kuruştur. 

Şimdi arkadaşlar! Hatırımda kaldığına göre bu 
sandığın Riyasetinde Nâzım P?.şa bulunuyormuş 
ve bu sandık hesabaü Nâzım Paşanın Riyasetinde 
bulunduğu müddetçe bakılmamış yani arz etmek 
istediğim, Nâzım Paşa Heyetinin hesabatma bakıl
mıyor. Fakat bu mesele demin isimlerini okuduğum 
diğer zevatın üzerlerinde kaldığından dolayı, bunlar 
için kararlar veriliyor ve iş bu kadarla bırakılıyor. 

Efendiler! Arkadaşlar! Bir işçi tasavvur cdiniz-
k'i kendisine cuması bile verilmiyor. Yani Cuma yev
miyesinden bile istifade ettirilmiyor. Bayramın bi
le yapamıyor. İşte bu işçi bütün varlığı ile çalışa ak 
alınteri ile kazandığı gündeliğinden - istikbalini emin. 
göreceği ümidi ile, itikadı ile - keserek mezkûr san
dığa para veriyor. Fakat bakınız arkadaşlar! Maat
teessüf bu para sonra ne hale geliyor? Şimdi bu va
ziyet karşısında Müdafaa'i Milliye Vekili Recep Bey 
arkadaşımızdan soruyorum. Evet Recep Beyefendi 
arkadaşımızın kalbinden, vicdanından soruyorum, 
hayır soruyorum değil, istiyorum. Arkadaşlar! Bu ih-
tilâsatı santimi santimine meydana çıkaracak ve 

I lâzım gelen cezaları vereceklerdir.-Burada bsş altı ki-
I. şi ceza görecekse öbür tarafta binlerce amele ve bun

ların geride bıraktıkları* yüzlerce öksüzler, belk'ide 
binlerce aileler vardır. Hatta daha ileriye giderek 
diyeceğimki: Sokaklarda sürünen işçiler vardır. (Bra
vo sesleri) 

j Halkın bu kısmından bahsederken yine anadilim-
j den bahsedeceğim. Ümmiler yatağı olan bu fabri-
î kanın adı (İmalâtı Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi) 

olamaz. Hatta Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umumi
yesi değil, Asker Fabrikaları Umum Müdüriyeti de-

! nilmelidir. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Asker Fabrikaları 

olur mu? 
I MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 

(Kütahya) — Efendim! Muhterem arkadaşlarım As-
j kerî Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesi bütçesi mü-
j nasebetiyle sanayii -haıbiyemizin esasına derin bir 

surette ehemmiyet ve alâka atfetmiş olduklarını mü-
şahade etmekle mütehassisim. Bahis buyurdukları 
nokatta; vekâlet ve fabrikalarımızın şayanı istifa
de cihetler olduğu gibi, hakikate tevafuk etmeyen, 
hâl ve vaziyete tetabuk etmeyen birtakım efkâr ve 

I tenkidat da vardır. Bendeniz hakikati hâl ile taaruz 
teşkil etmiş olan arkadaşlarımızın ifadelerindeki nok
talara temas ederek cevaplarımı arz edeceğim. 

I Arif Bey arkadaşımız, evvelen Âsim Paşanın va-
ı zifeden çektirilmesi hakkında bir sual irad buyur-

dular. Bu mesele hakkında gerek Arif Bey ve gerek 
I Tunalı Hilmi Bey arkadaşımızın birer sual sormak 
ı ve bendenizden de Mecliste cevap almak tarzında 

bir teşebbüste bulunduklarından haberdar olmuş ve 
I bunun bir Meclis meselesi yapmamalarını sureti hu-
İ susiyede kendilerinden rica etmiştim. Hilmi Bey ar

kadaşımız bu mâruzâtı ricaiyemi telâkki etmezden 
evvel bir sual takriri vermişlerken; takrirlerini ge-

! ri aldılar. Arif Beyefendi ise; her nedense bütçe müna-
| sebetiyle bu meseleyi Mecliste mevzu etmek nokta-
i smda musir kaldılar. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Meclis meselesi yapıl-
I sın yapılmasın şeklinde konuşmadık. 

RECEP BEY (Devamla) — Mademki temas bu
yurmuşlardır, bu mesele hakkında' kısaca mâruzât
ta bulunayım. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Hatta Meclise sorarsa-
j nız cevap veririm dediniz. 

RECEP BEY (Devamla) — Sual irad buyurma-
manızı, fakat irad buyurursanız cevap vereceğimi 

i söylemiştim. Ve bir askerin; her nede olsa eski bir as-

— 123 — 



t : 105 18 . 4 . 1341 C : 1 

kerin hayatı hususiyesinden bahsetmenin muvafık ola
mayacağını da bir ricayı mahsusla rica etmiştim. Fa
kat evvelce de arz ettiğim gibi mademki temas bu
yurmuşlardır; bendeniz de bu mesele hakkında kısa
ca mâruzâtta bulunacağım. 

Bahis buyurdukları veçhile amelenin maaşının 
güya verilmemekte olması gibi bir vaziyete güya 
Âsim Paşa tahammül edemeyerek vazifelerinden çe
kilmişler tarzında bir propaganda ve bir ceryanı ef
kâr vardır. Hakikaten bunu bendeniz de işittim. Fa
kat bu mesele evvelden; bu noktai nazardan şayanı 
tashihtir. 

Asım Paşanın mutad olan bütün rüesayı memurin 
gibi vazifeden çekilmesi icabetti. Vekâlet kendisini 
açığa çıkarmak kararını evvelce vermişti. Fakat bu 
esnada malûmuâlileri olduğu veçhile askerî fabri
kalardan sanayi harbiyeden gayri olan sanayii nes-
ciye, kundura vesaire imalâtına aidolan aksanım çı
karılması, yani Askerî Fabrikalar Müdüriyeti sahai 
iştigalinden çıkarılması mukarrer olduğu için ve bu
na ait kanun da birkaç gün sonra Meclisten çıkma
sı memul bulunduğu için kendisine, amele yevmiyesi 
matlubatı olarak her ne mevcut ise onu Müdafaai 
Milliye bütçesindeki faslı mahsustan tediye edelim, 
ondan fazlasını tediye etmeyelim dedim. Çünkü 
Sanayii nesciyeye aidolan kısım, evvelce de arz etti
ğim gibi, artık müdafaai milliye emrinden ayrılacak 
olduğu için ona para vermek, bilâhara avans mua
melâtı, mahsub muamelâtı gibi birtakım müşkil 
muamelâtı intaç eder. Onun için fazla paraya ihti
yaç yoktur mütalâasında bulundum. Âsim Paşa ise; 
bu mütalâaya rağmen herhalde birkaç yüz bin lira 
fazla verilmesini istilzam etti ve kendisine, bu me
sele birkaç güne kadar tahakkuk edecektir deme
me rağmen - nitekim bu mesele birkaç gün evvel taay
yün etmiştir - fazla para vermek noktai nazarını ka
bul etmiştir. Bunun üzerine Âsim Paşa Tekaüt isti
dasını bendenize gönderdi. Kendisi zaten başka bir 
muameleden dolayı uzun uzadıya tafsilât vermek, 
her nede olsa eski bir general, bir mevki askerî bir 
makamı askerî işgal etmiş, general rütbesine irtika 
etmiş olan bir zatın şahsını Mecliste mevzubahis 
etmek demek olacağından dolayı burada, bu nokta
ya yanaşmak istemeyerek, umumî olarak arz edeyim-
ki bu sırada esasen kendisini açığa çıkartmak lü
zumunu intaç eden bir sebep ve vaziyet hâsıl oldu 
ve kendisinin açığa çıkması mukarrer bulunuyor
du. Arz ettiğim gibi tekaüt talebi istidası geldi. Bu 
istidada, kendi taleplerinden birinin isaf edilmediği 
işaret ediliyordu. Arz ettiğim gibi bu taJep kabili 

I is'af değildi. Çünkü fabrikaların askerî olanlardan gay-
1 risi bizden ayrılıyordu. Ona aidolan parayı tam bir 
I iftirak gününün vukubulacağı arefe gününde ver-
I mek muvafık değildir. Mamafih vekâletçe Âam Pa-
I şanın bu tekaüt talebi nimelvesile addedildi. Çün-
I kü arz ettiğim gibi kendisinin açığa çıkarılması ta-
I biî olduğu gibi, tekaüde şevki de mukarrerdi. Bu açı-
I ğa sevk muamelesini herhangi bir muamele bile yap-
I mayıp kendi talebini nimelvesile telâkki ederek, te-
I kaüt ettik. 
I Sanayii harbiyenin tefriki meselesini mevzubahis 
I buyurdular. Artık bu bir emrivaki haline gelmiştir. 
I Bu noktada vekâleti acizinin noktai nazarı, bütün 

askerî fabrikalardaki mesai i fikriyeyi ve bütün sa-
I nayii harbiye kısmı üzerinde teksif etmekten iba-
I rettir. Ticaret Vekâleti de, diğer sanayii nesçiye ve 
I kundura imalâtına aidolan kısımalrını almak arzu

sunda bulunduğu için iki vekâletin bu noktadaki ar
zuları tamamen yekdiğerine tetabuk etti. Sanayii nes-

I çiyeye aidolan aksam tefrik edildi. Bundan sonra 
I Askerî Fabrikalar - yeni verilmiş plan isminden de 
I anlaşılacağı üzere - yalnız imalâtı harbiyeye mak-
I sur sanayii yapmakta devam edecektir. 

Bu fabrikaların başına getirilmiş olan zat hakkın
da Mustafa Bey bir mütalâa dermeyan ettiler, sı-

I rası gelince cevap arz edecektim. Şimdi ifadelerim
de daha münasebet alan bir nokta geldiği için, şim-

I di arz edeyim. Herhangi bir zat için prensip olarak 
I şu iş için muvafıktır veyahut muvafık olup olmadı-
I ğı tarzında beyanı mütalâa etmek, benden izce muva

fık değildi. Kaldıki Musatafa Bey Vekâletin - aynen 
I okuyorum eğer iyi not edemedimse af buyursunlar -
I fabrika müdürüyetine Türkiye için, mümtaz bir zat 

getirilmeli ve buna Meclis kararı lâhik olmalı gibi bir 
I şey ifade ettiler. 

MUSTAFA BEY (Kocaeli) — Hayır, ben öyle bir 
I şey demedim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Lütfediniz. Yanlış anlamış isem müsa
maha buyurunuz veyahut Meclisin temayülâtına mu-

I vafık olmasını iltizam ettiniz, böyle bir şey dedi-
I niz. 

MUSTAFA BEY (Kocaeli) — Yani, Müdafaai 
M illiyede bir heyeti fenniyede verielcek kararın 
tatbiki lâzımdır demiştim. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
I (Devamla) — O ayrıdır, o şurayı askerî meselesidir. 
I Onu sonra ayrıca arz edeceğim. Şimdi şunu arz edi-
I yoruzki Fabrikalar Müdürüyeti Umumiyesine ge-
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tirilmiş olan zat, lâzım olan kabiliyet ve liyakatte bir 
zattır. Bu zat evvelce erkânı harbiye dairesinde ifa
yı vazife etmiştir. Kendisi topçu sınıfına mensup, top
çu erkânı harbidir. Topçu erkânr harbi o'makla kal
mamış, sanayii harbiyeye aidolan nokatta da ibrazı 
ehliyet etmiştir ve bu zat, bugün ordu ricali askeri
yesi içinde fırka kumandanlığı gibi mümtaz bir ida
re mevkiini ihraz etmiş bir zattır. Bu zatnı, vekâleti 
acizi noktai nazarından • arz ettiğim esbaptan dola
yı kendisinin İstihdamı hakkı - Mustafa Beyefendi
nin mütalâayı şahsiyelerine tevafuk etmeyebilir - bu
gün vekâlette bulunuyor. 

MUSTAFA BEY (Kocaeli) — İnşallah vekâletde 
muvaffak olur. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ RECE? BEY 
(Devamla) — Arif Bey arkadaşımız kadroda fazla 
olduğundan bahsettiler. Bu, malûmatı nereden al
dıklarını anlayamadım. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Geçen seneki kadro
dan. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Lütfediniz. Geçen seneki kadrolar, ol
duğu gibi bu seneki bütçe ile Muvazene'i Maliye En
cümenine takdim kılınmıştır. Encümence alelusul 
Divanı Muhasebata verilecek ve o kadrolar üzerin
den bu kadroların maaşatı temin olunacaktır. Bazı 
seneler bütçesinde, bazen fazlalık ve tezayüd vuku-
bulunabilir. Fakat bu sene aksi olarak, yani Arif Be
yin dedikleri gibi olmayarak, yalnız - tezayüd olarak, 
tezayüd addedilirse - Muhasebe Müdürü, veznedar, 
muhasebe mümeyyizi gibi kadroda üç fazla görüle
bilir. Fakat bu da fazlalık değildir. Malûmuâliniz 
eskiden Askerî Fabrikalar gibi bir müessese, Mu
hasebe Müdürü olmadan muhasebeci olmadan kati
yen kabili idare değildir. Aynı vaziyet eskiden mev
cuttu. Fakat bu üç isim bu sene nâmı diğerle, üç faz
la isimle telâffuz edilmiştir. Askerî Fabrikalar 1341 
bütçesinde hiçbir fazlalık mevcut değildir. 

Merkezi Hükümette ve şehre yakın bir mahalde 
fabrikalar inşaatına bihakkın itiraz buyurdular. Zan
nediyorum. Mustafa Bey, Arif Bey ve Hilmi Bey ar
kadaşlarım bu hususta müşterektirler. Bendeniz de 
müsaadeleriyle bu arzularına iltihak etmeye ama
deyim. Büyük bir şehrin içerisinde veya yakınında 
büyük sanayi harbiye tesisatının vücuda getirilmesi 
esas itibariyle hakikaten muvafık olmayabilir. Kâ
zım Karabekir Paşa Hazretleri bundan, zannederim, 
Şûrayı Askerî Kanunu müzakeresinde bahis buyur
muşlardı. O vakit de kendilerine iştirak etmiştim. Ni

tekim Şûrayı Askerinin derdesti ikmal bulunan ka
nunundaki vazaifi esasiyesinde, askerî fabrikalar 
müessesatı habirye ve sınaiyesinin i tesisatı noktai 
nazarından ehemmiyetli görülmüş ve Şûrayı Askerî 
Kanununa da dercedilmişür. Bu, hakikaten mühim 
bir meseledir. Fakat bugün emrivaki üzerinde hare
ket etmek mecburiyetindeyiz. Lâkin Mustafa Beyin, 
temenni buyurdukları gibi, bugün mevcut olan fab
rikaları bugünkü bulundukları mevkiden söküp baş
ka yere nakletmek belki müstakbelen bir vazifei 
esasi olarak şayanı müzakere telâkki olunabilir. Fa
kat buna maddeten imkân yoktur. Bugün bu, bir emri 
vakidir. Sanayii harbiyeye ait büyük tesisatı artık bu
ralarda, şehirler civarında yapmamak esaslı bir me
seledir. Ve vekâlet bu meseleyi ehemmiyetli bir su
rette derpiş edecektir, nazarı dikkate alacaktır. Za
ten arz ettiğim gibi, bu devrei içtimaiyede Şûrayı As
keriye Kanun lâyihasının bir iki maddesi çıkmıştır. 
Muvaffakiyet clveı'ase - ki onu da sureti mahsusa-
da ayrıca arz ve istirham edeceğim * o takdirde za
ten mesele Şûrayı Askerideki ricali askeriyemiz ta
rafından da bu bapta dermeyan edilecek mütalâat 
nazarı itibara alınacaktır. 

Arif Bey arkadaşımız zannediyorum, fabrikalar 
teais'i hakkında talep edilen tahsisattan bir kısmının 
tenzil edildiğinden şikâyet buyurdular. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Encümenin bir müta
lâası var. 

RECEP BEY (Devamla) — Evet işte onu diyorum. 
177 bin lira yeni fabrikalar inşaatı için istenilmiş
tir. Bu, 177 bin lira içerisinde merkezde bulunan 
- elyevm Ankara'da bulunan - sanayii harbiye mües-
scsatının ehemmiyetle muhtaç olduğu kimyahane ve 
lâboratuvar tesisatı dahi dâhildir. Muvazenei Ma
liye Encümeni Âlisi, teklifimizden bu 177 bin lira içe
risinden kimyahane ve lâboratuvarı bu sene yaptır
mayı muvafık görmediler. Tabiî Muvazenei Maliye 
Encümeni, Meclisi Âliniz namına icrayt vazife eden bir 
Encümendir. Muvazenei Maliye Encümeni hissi takdi
rini bu surette tatbik ettiler. 77 bin lirayı tenzil etti
ler. Biz bunun tenziline muvafakat etmiyorduk. Fa
kat öyle arzu ettiler,, biz de İsrara değer bir nokta te
lâkki etmedik, şu suretle 100 bin lira kaldı. Bu, 100 
bin lira ile yapılması mukarrer olan diğer şeyler in
taç edilecektir. 

Mustafa Bey arkadaşımız, hatırladığım birkaç ke-
limei teessüf ve yine hatırladığım - yanlış değilse -
mübalâtsızlık sözünü sarf ettiler ve irad ettikleri nu
tuklarının başında pek de iyi anlamadığım bir teker-
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leme içerisinde, mürüvvet kelimesi' içerisinde, bir 
tenkitde bulundular. Şayanı teessüftür diye bir ifa
de kaydettiler. Bunu müteakip ifadeleriyle, eğer iyi 
anlamışsam, demek istedilerki «İcabı mürüvvet olan 
bazı zevatı kudreti fenniyeleri olmadığı halde fabri
kalar müessesesinde istihdam ediyorsunuz şayanı 
teessüftür.» Zannediyorum ki, böyle ifade buyurdu
lar. Bendeniz böyle anladım. 

Efendiler! Askerî Fabrikalar gibi, bir müessese
de mürüvvet ve samahat gibi telâkkiyatı şahsiyenin 
tatbikine lüzum olmadığı kanaatinde müşterekiz, 
fakat yalnız aramızda bir fark vardır. Yalnız bilmi
yorum, hangi tetkikleriyie, hangi eşhas hakkında 
bu neticeye vâsıl olmuşlardır? Fabrikalar kadrosu
nun sahai mürüvvet olduğuna ve naili mürüvvet olan 
bazı zevatın oraya tayin edildiğine zahildirler. Ben 
bu zahabı varit ve hakikate muvafık olmadığı iddia
sındayım. Aramızdaki bu muhalif ve rnüteârız iddia
ya Meclisi Âli hâkem olur. 

Sonra şu noktayı da bilvesile ilâveten arz ede
yim ki, iyi bir tesir bırakacak mahiyette olmayan 
Mustafa Beyin ifadatının aksi olarak bu nâçiz va-
saitle ordunun sanayii harbi yesini vücuda getirmek 
mevkiinde bulunan askerî fabrikalarında cidden 
mümtaz, kudret ve kabiliyeti mesaÜeriyle hatta di-
yebilirimki kabiliyeti ibdaiyeleriyle memlekete çok 
hizmet etmiş ve memleketin dört hududu, dört tara
fı kapalı duvarlarla mesdut bulunduğu günlerde ken
di dimağlarındaki yüksek kabiliyetle hepiniz tak
dir buyurursunuz, topçuluğa, balestike ait, merrni-
yata ait birçok fenni ibda addedilebilecek mesai ile 
memlekete çok nâfi hizmetleri meşhuttur. Böyle bir 
müessesenin terekkübatı umumiyesini mürüvvet di-
delerden mürekkep gibi telâkki etmek muvafıkı insaf 
olamaz. 

Mustafa Bey arkadaşımız mevadı iptidaiye me
selesine temas buyurdular. Mevadı iptidaiye, arka
daşlar, yalnız Türkiye'de sanayii harbiye münasebe
tiyle mevzubahis olacak bir mesele basite değildir. 
Bütün sanayi erbabı memleketin sanayiini takibe-
denler tamamiyle tasdik buyuruıki, memlekette umu
mî büyük demir mevadı iptidaiyesini vücuda getire
cek müessesatı yapmak ve işletmek muazzam bir ser
maye meselesidir. Büyük bir iktisat ve ilim mesele
sidir. Meselâ memleketimizde işlenmemiş ham de
miri çelik halinde vücuda getirip memleketin sa
nayi fabrikalarına tevzi etmek, muazzam bir işi as
kerî fabrikalarının vazaifi âdadmda telâkki etmek 
hakikati hale muvafık olamaz. Mustafa Bey bir şey 

kastettilerde, sanayii harbiye kendine mahsus olan 
bakır dökümhanelerini vesa'ireyi yapmak hususunda 
clyevm lâzım gelen teçhizattan mahrumdur, demek 
istedilerse, öyle bir şeyi işaret buyurmak istedilerse 
o da doğru değildir. 

MUSTAFA BEY (Kocaeli) — Anlammamışsmız, 
izah edeceğim. 

RECEP BEY (Devamla) — Çünkü iptidaiye şi
kâyetleri iki noktayı nazardan olabilir. Birisi mem
leketin iktisadi umumisine şâmil bir meseledir ve
yahut sanayii harbiyenin kendisine aidolan mevadı 
iptidaiye müessesatıdır. Eğer bu ise maksatları, bun
lar imalâtı harbiye fabrikaları tesisatı için yapı'mış 
olan beş senelik programa dâhildir. Bundan ihtimal-
ki Meclisi Âlinin de haberi olmayabilir. Kısacık mu
cibi tenevvür olmak üzere arz edeyim: Diğer birta
kım teşkilâtı ve tesisat meyamnda meselâ şunlar. 
bakır tasfiyehanesi, prinç tasfiyehanesi, yüksek de
receli hararetli izabe fırınları, demir ve çelik haddi ha
neleri, hizar fabrikaları gibi sanayii harbiyenin is-
tinadeceği mevadı iptidaiyeyi - fakat en iptidai bir 
şekilde değil, mutavassıt bir eskilde - yapmak üzere 
bu arz ettiğim . tesisatı vücuda getirmek, askerî fab
rikaların umumî tesisatı için kabul edilen beş senelik 
programda dâhildir. Bu programın 1341 senesinde 
tatbik edilmesi mümkün ve lâzımdır ve elimizdeki pa
raya göre kabili icra olan aksamı 1341 senesinde umum 
meyanmda nazarı dikkate alınacaktır ve bunun için 
de Müdafaai Milliye Vekâletinin bütçesindeki faslı 
mahsusunda, umumî beş milyonluk tahsisat içeri
sinde buna ait tahsisat vardır. Mustafa Beyin, fabri
ka mahalleri hakkındaki itirazlarına demin umum 
meyanmda cevap vermiştim. 

Mustafa Bey, Askerî Fabrikaların bu sene imalâ
tı harbiye faslında olan 115 bin liralık mübayaat yap
tıklarını söylediler. Halbuki hakikat 115 bin küsur 
liralık mübayaat esmanıdır ve bu fasla konulmuş 
olan paradan - Müdafaai Milliye bütçesini müdafaa 
eğitim esnada da arz ettiğim gibi, bu suretle fabri
kalara verilmiş olan ve arzu edilen miktarının yapıla
mamasından dolayı artmış bulunan aksamı diğer bir 
fasla nakledilmiştir. İnhisar meselesinde bendenizce 
yine hakikati hale muvafık addi caiz olmayan bir 
mütalâada bulundular. Meselâ buyurdular ki öyle 
şeyler inhisar olarak kalmıştır ki, fabrikalar onu ken
dileri imal etmez. Bendeniz, inhisar tatbiki ve telâk
kisi noktası ile imalâtın bizzat bir müessese tarafın
dan yapılmasında bir münasebet, bir veçhi irtibat 
göremiyorum. Meselâ kibrit inhisarı vardır. Bu, mem-
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leketin sanayii harbiyesi meyanında değildir. Diğer 
sahai maliyesinde kabul ve tatbik etmekte bulunan 
Maliye Vekâleti mutlaka kibrit imâl etmek mecbu
riyetinde değildir. Kezalik yarın meselâ bir petrol 
inhisarı veyahut başka bir inhisar vazedilir. İnhisar
da mevzubahis olan maddenin, mutlaka o inhisarı 
idare eden daire tarafından imâl. edilmesi vücubu hak
kında bir kaydı kanuni, bir kaydı mahsus yoktur. 
Malûmuâlin'iz fabrikalara verilmiş olan vazaifi in-
hisariye, barut, revolver fişeği gibi ve el'âbı nâriye 
gibi vesaire gibi mevaddır. Meclisi âli geçende kabul 
ettiği bir madde ile memlekette kanunen imâl ve is
timali caiz olan tabancaları da bu inhisar meyanı-
na koymuştur. Şimdi Mustafa Bey, ne demek istiyor? 
Meselâ Meclisi âli bugün tabancayı inhisar altına 
almıştır. Memlekette bu yedi vahitten satılacaktır. 
Böyle oldu diye memleketin sanayii harbiyesinde 
tabanca imalâtına mahsus yeni bir fabrika mı küşad 
etmek lâzımdır? İnhisar meselesi başkadır, fabrika
larda imalât başkadır. Buyurdukları sayam temen
nidir. Keşke tabancaları ve fişekleri biz yapsak, hiç 
birini Avrupa'dan getirmesek. Fakat bu temenni mu
vacehesinde bir de vaziyetin gösterdiği hakikat var
dır. Daha mühim ve daha lâzım olan fişek ve top fab
rikalarını biran evvel imâl edelim, ikmal edelim. On
dan sıonra vaktimiz kalırsa memlekette satacağımız 
tabancaları imal etmek için bir fabrika vücuda geti
relim. Ona imkân hâsıl oluncaya kadar tabidirkı onu 
imâl eden memleketlerden celbedip satmakta zaruret 
vardır. Sonra zannederim, fenni adamlara kıymet ve
rilmediğinden bahsettiler. 

Efendiler! Askerî fabrikalar Müdürü Umumisi, 
onları idare eden mütefekkir anasır, ordunun yetiştir
diği topçu mektebinin yetiştirdiği mümtaz zabitan-
dır, yahut sanayi zabitanındandır. Memleketimiz he
yeti fenniyesi veya sınaiyesi ne ise, bunlardan iba
rettir ve bunlar istihdam edilmektedir. Yoksa bir
takım gözdelerin içtimagâhı olan bir müessese değil
dir ve bunu bu münasebetle dermeyan etmek doğru 
olamaz. 

MUSTAFA BEY (Kocaeli) — Kendi mütalâa
nız. 

MÜDAFAA! MILLÎYE VEKÎLÎ RECEP BEY 
(Kütahya) — Tıpkı zatiâlinizin kendi mütalâanız ol
duğu gibi: 

Tunalı Hilmi Bey arkadaşımızın (Trotil) hakkın
daki mütalâası, kendilerinin de buyurdukları gibi, 
- bendenize koridorda bahsetmişti. Kayaşta'ki trotil 
fabrikasını icabedenlerden sordum. Trotil imalâtha

nesinde hakikaten trotil maddei kimyeviyesinin has-
cai fenniyesinden dolayı o madde ile çok iştigâl eden 
fabrikalarda - dünyanın her tarafında olduğu gibi, -
tesemmüm ârâzı görülmüş. Fakat, bu, tesemmüm edip 
de ölmek tarzında değilmiş, Kanlarında vesairesin-
de bazı ârâzı seririye müşahede edilirmiş. Buna mâni 
tedabirden olmak üzere Fabrikalar Müdürüyeti Umu-
miyesi bu meseleyi tetkik ettirmiş, tedbiri fenni ol
mak üzere ameleye sık sık çay yoğurt verilmesi lü
zumu tavsiye edilmiş, hatta bunların parası amele
ye verilmiyor. Belki parayı ceplerine atarlarda sıh
hatlerine itina etmezler ve icabatı fenniyeyi nazarı 
dikkate almakta ihmal ederler diye. Hakikaten fiilen 
çay ve yoğurt vermek suretiyle oradaki amelenin 
sıhhatleri nazarı dikkatte tutulmaktadır. 

Amelenin terfihi bahsinde de Tunalı Hilmi Bey 
arkadaşımız kendilerine mahsus bazı müşahede ve 
mütalâalarda bulundular. Amelenin terfihi mesele
sinde bendenizin vekâlete geçtiğim "ilk günlerde idi. 
İşlerini tetkik etmek üzere bir gece imalâtı harbiyeye 
gitmiştim. Orada bunu mevzubahis ettik. Orada ha
kikaten yevmiye itibariyle gördüğüm, bulduğum 
vaziyet bir dereceye kadar nazarı itibara alınmaya 
lâyik bazı safhalar vardır, imalâtı harbiyede amele 
olarak çalışan öyle adamlar vardırki, ta eski demir
hane tabirini hepiniz hatırlarsınız, o zamandan beri 
Ocak nâmını verdikleri bu müessesede çalışmışlar
dır. Bazılarının yirmi, otuz, otuzbeş, kırk senelik hiz
meti sebkat etmiştir. Bugün aldıkları yevmiyenin 
iki üç misli fazlasını hariçte alacaklarını bildikleri 
halde oraya gitmiyorlar, feyiz aldıkları bu ocağa kar
şı mevcut olan rabıtai maneviyeleri hasebiyle bu
radan çıkmıyorlar. Bu gibi emek eshabına, yirmibeş 
seneden fazla hizmet etmiş olanlara hiçolmazsa Cu
ma yevmiyelerinin veyahut ona tekabül edecek bir 
paranın yevmiyelerine zamimeten verilmesi hakika
ti hale muvafık olabilir zannediyorum. Muvazenei 
Maliye Encümenine gittiğim zaman bu noktayı tek
rar hatırlattım. Fabrikalar için ihzar edilen lâyiha 
yetişmediği için, faslı mahsusla böyle bir para ver
mek imkânı olup olmadığım tetkik edelim diye şi
fahen teklif ettim. Maliye Vekili Bey de orada idi, 
imkânı maddi husulünde derpiş ederiz kaydı ile mü
talâayı tahakkuk ettirmeyi muvafık gördüler. Ma
mafih hepimizin müşterek ve mühim bir meselesi
dir. İmkânı maddi olduğunda bunu derpiş edip Mec
lisi âliye teklif etmek vazifemizdir. 

Amele temini istikbâl sandığı hakkında Hilmi 
Beyin buyurdukları mesele hakikaten Meclisi alice 
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bahse değer bir meseledir. İstanbul'da sanayii har
biye fabrikalarının tekasüf ettiği zamanlarda, ma-
lûmuâliniz olduğu üzere, Anadolu'da hiçbir parçası 
bulunmuyordu. Amele kendi aralarında biriktirdik
leri altın akça ile muhtelif zamanlarda muayyen bir 
kasaya tevdi ettikleri paranın yekûnu 63 173 lira 46 
kuruş 10 paradır. Tekmil memleketin şuebatı idare
sinde acısını hissettirmiş olan harbi umumî müta
reke devri mahsusunda ve Nâzım Paşa ismindeki za
tın Askerî Fabrikalar Müdürüyeti Umumiyesini de
ruhte ettiği sırada, bu birikmiş olan paranın büyük 
bir kısmını, yani 63 bin liradan 54 bin küsur lirasını 
o zamanki bütçeden amelenin yevmiyesini ve ekmek 
parasını bulamadığı için, amelenin yevmiye ve ek
mek parası tedarik etmek için kendi mesuliyeti tah
tında sarfettirmiştir. Bundan gayri olan aksamıki, 
Tunalı Hilmi Bey, ufak tefek rakam hataları ile ifa
de buyurdular. Mütekait kaymakam ve mütekait mü
lâzım Şükrü Efendi, Kâtip Avni Mülâzım Saim, İhsan 
efendiler zimmetlernide kaldıklarını dermeyan etti
ler. Ve hakikaten bunların zimmetinde kısmı cüzisi 
kalmıştır ve kendileri bundan dolayı takibatı adliye 
ve askeriyeye tabi tutularak divanı harbe sevkedil-
mişlerdir. Ayrıca bir heyeti mahsusa da bunu tetkik 
etmektedir. Binaenaley amele istikbal sandığına mev
du olan paranın bir kısmı ameleye sarfedilmiş, diğeri 
de eşhas zimmetine geçmiş ve Hükümet bunu ehem
miyetle takip edecektir ve bu takibatında Tunalı 
Hilmi Bey arkadaşımızın bu mesele üzerinde müza
hir olan hareketinden ve hassasiyetinden mülhem ola
caktır. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Efendim! Şurayı iyi an
layamadım. Askerî Fabrikalar müstahdemininin Şu
bat maaşları verilmediği doğru mudur? 

MÜDAFAA! MÎLLÎYE VEKILI RECEP BEY 
(Devamla) — Asım Paşanın, demin arz ettiğim gibi 
başka bir meseleden dolayı açığa çıkarılması lâzım 
gelmişti. Belki mecburi olarak bir mukavelenin neta-
yici kanuniyesi olarak, mahkemeye gitmek zarure
tinden dolayı - belki ilerde Mecliste mecburen mev
zubahis edilecektir -. Bu meseleyi esasiyeden dolayı 
açığa çıkarılması mukarrer idi. Bu sırada tabiî Asım 
Paşa bu karardan haberdar olmaksızın Vekâlete gel
mişti. Şimdi hatırladığıma göre 150 - 200 bin liranın 
fabrika- ve amele ihtiyacatı gibi bazı husucat için 
Müdafaa! Milliye Vekâleti bütçesinin faslı muay
yeninden avans olarak verilmesini benden istemiş
tir. Arz ettiğim gibi, fabrikaların sanayii nesciyeye 
ait kısımlarının Müdafaai Milliye Vekâleti emrin

den ayrılması mukarrer bulunduğu için, bu paranın 
belki amele ihtiyacatına kâfi gelecek miktarını - ki 
ellibin lira hesap ettik - Levazım Müdürü Umumisi 
Refet Bey de hazır olduğu halde bizim bütçemiz
den vermeye amade olduğumuzu söylediğim halde, 
Asım Paşa hayır daha fazla para isterim tarzında 
musir bulundu. Ve vermezseniz tekaüt olurum dedi 
ve tekaüt istidasını bize gönderdi. Nitekim Asım Pa
şa ayrılır ayrılmaz Askerî Fabrikalar Müdür Muavi
ni bulunan Miralay Zeki Bey geldi, bu parayı aldı ve 
Arif Beyin bahis buyurdukları para tamamen ame
leye verildi. 

ÂRÎF BEY (Eskişehir) — İkinci sualim, bir ec
nebi mütehassısı celbi vekâletçe mutasavver midir? 
Encümenin esbabı mucibesinde böyle bir kayıt var
dır. Yani 349 ncu fasılda buna ait işaret vardır. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya)— Nerededir efendim? 

ARİF BEY Eskişehir) — Mazbatanın birinci say
fasında, en başta. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Efendim! Bu mütehassıs diye bahis bu
yurduklarınız mütehassıs değildir. Usta mütehassıs
tır, ustadır. Zannederim ki beheri beşyüz lira üzeri
ne hesap edilmiştir. Bunlar umum askerî sanayinin 
başında müdür, reis ve mütehassıs olarak veyahut o 
ministirasyonda bir şube deruhte edecek bir mütehas
sıs değildir. Mütehassıs ustadır. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Ticaret Vekâletine rap
tedilen fabrikalardaki zabıtan ve memurini askeri
yenin vaziyeti ne olacaktır? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Devamla) — Efendim! Bu cihet hakkında Ticaret 
Vekili Beyefendi ile görüştük. Bu baptaki ihtiyaç
larını bilhassa söylediler. Malûmuâliniz ordunun za-
bitan vaziyetinde, zabitanımızın daha uzun bir müd
det açıkta kalmaması için orada çalışan arkadaşla
rımızın orada kalması bizim için şayanı arzudur. Cena-
ni Bey arkadaşımıza da bahsettim. Kendileri de bu 
zevat öteden beri o fabrikalarda çalıştıkları cihet
le ihtisaslarından istifade etmek arzusunda olduk
larını ve başka elemanları olmadığını söylediler. 
Tabi bu zabitan meyanında ufak tefek tebeddülat 
olabilir. Orada çalışacaklar hakkında, iki vekâlet 
arasında mütekabilen görüşülmüştür. 

HÜSEYİN RIFKI BEY (Edirne) - - Efendim! 
11, 12 yaşlarında ve henüz neşrünema bulmakta olan 
çocukların imalâtı harbiyede kurşun işleriyle uğ
raştıklarını bilvasıta öğrendim. Vekil Bey, böyle bir 

— 128 — 



t. : 105 18 . 4 . 1341 C : 1 

vaziyeti terviç buyuruyorlar mı? Veyahut da bundan 
malûmatları var mıdır? Lütfen tenvir buyursun
lar. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ RECEP BEY 
(Kütahya) — Şimdi umumunu izah edecek bir vazi
yette değilim. Yalnız umumî bir kulak dolgunluğu 
var. Arzu buyurursanız bilâhara tafsilât da verebi
lirim. İmalâtı harbiyenin bir çırak mektebi vardır. 
Tabi bu mektepte, mahalle.mekteplerinde olduğu gibi 
talebe bir hocanın önüne oturup, ders almak vermek 
tarzında değildir. Onlar çıraktır. Zannederim nizam-
namei mahsusası var. Yeni gelen yevmiyesiz ola
rak üç ay çalışır. Bu suretle iki üç sene zarfında ame
le olacak vaziyeti iktisabeden bir çırak yevmiye ile 
çalışır, bu suretle küçük çocukların çırak mekte
binde çırak vaziyetinde çalışmakta oldukları müs-
tabâd değildir. Fakat sanayi fabrikalarına, sanayii 
harbiyeye ve diğer fabrikalara girmek vaziyetini ih
tiyar etmiş bir çocuk yalnız ders almakla değil, ora
daki mevadı madeniye ile de, sanayii madeniye ile 
de temas etmek mecburiyetindedir. (Müzakere kâfi 
sesleri) 

REİS — Efendim! Müzakerenin kifayeti hakkın
da takrir vardır, okunacaktır:. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini teklif 

ederim. 
Denizli 
Kâzım 

REİS — Efendim! Müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın... Kâfi görmeyenler lütfen el kaldır
sın... Müzakere kâfi görülmüştür. Fasılların müza
keresine başlıyoruz efendim. 

Fasıl Lira 

347 İdarel Merkeziye ve Fabrikalar 
Maaşatı 108 268 

REİS — Faslın yekûnunu kabul buyuranlar lüt
fen el kaldırsın... Kabul buyurmayanlar lütfen el kal
dırsın... Kabul buyurulmuştur. 

Fasıl Lira 

348 İdarei Merkeziye ve Fabrikalar tah
sisatı fevkalâdesi 248 960 

REİS — Faslın yekûnunu kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

349 Ücuratı maktua ve yevmiye 1 452 020 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 
Fasıl Lira 

350 Fabrikalar masarifi umumiyesi 1 188 365 
REİS — Faslın yekûnunu reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

351 Nakliyat ve sevkiyat 80 000 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Fasıl Lira 

352 İnşaat ve tamirat ve tesisat 158 000 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 
Fasıl Lira 

353 Müteferrika 5 000 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Fasıl Lira 

354 Masarifi mütenevviai muhtelife 20 000 
REİS — Faslın yekûnunu reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fas;l - Lira 

355 Reddiyat 1 000 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 
Fasıl Lira 

356 Muayyenat, melbusat ve teçhizat 107 000 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 
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Fasıl Lira 

357 Harcirah 15 000 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Fasıl Lira 

358 Masarifi muhakeme ve icarat ve ih 
bariye * 7 000 

REİS — Faslın yekûnunu reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

359 Aidat beyiye ve inhisar eşyası ma
sarifi 456 000 

REİS — Faslın yekûnunu reyi âlinize arz ediyo
rum, kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

Fasıl Lira 

360 Amele kaza sigorta bedeline mua
venet 30 000 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Fasıl Lira 

361 1340 baruthane infilâkında şehid 
olan amele ailelerine tazminat 6 3000 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Fasıl Lira 

362 Talim ve tedris masarifi 286 375 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Fasıl Lira 

363 Tecrübe ve tetkik heyetleri masa 
rifi 20 000 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

364 Telgraf ücuratı 3 000 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Fasıl Lira 

365 Tapa ve fişek fabrikaları ve tefer
ruatı masarifi 80 000 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler lütfen el kaldırsın.., Kabul edilmiş
tir. 

3. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası ; 
(1/506) 

İSMET BEY Çorum) — Efendim! Muvazenei 
Umumiye Kanun lâyihası, Hazinei Maliyeden Darül
fünuna verilecek tahsisat için teehhür etmektedir. 
Halbuki bu fasıldaki rakam kaldırılarak sıfır vaze
dildiği halde, bugün tehirine vesile olan bu mania or
tadan kalkmış olacaktır. Bu, şimdiye kadar ceısyan 
eden bütçe usulümüze de muhalif değildir. Çünkü 
darülfünun bütçesinin münakaşasına Muvaamei 
Umumiye Kanun lâyihasını talik etmek muvafık ol
muyor. Darülfünun bütçesi münakaşa edilir ve ka
bul edilirse kanun lâyihasına bir fıkra ilâve etmek 
suretiyle bu maksadı temin etmek mümkün olacak
tır. Çijnkü darülfünun bütçesinde Hazine! Maliye
den verilecek para tayin edildikten sonra denecek
tir ki, Maliye Vekâleti bütçesinin (56/C) faslına şu 
kadar tahsisat vazedilmiştir ve bu tahsisat, bittabi Mu
vazenei Umumiye Kanununun birinci maddesi ile ka
bul edilen tahsisata ilâve edilecektir. Zaten öteden 
beri Muvazenei Umumiye Kanununun birinci mad
desindeki tahsisat, tahsisatı seneviyei maliyei tama
men ifade etmez. Bunun için bunu Darülfünun büt
çesinin münakaşasına talik etmek beyhudedir. Çün
kü bir senei maliyeye mahsus olan tahsisatın hesa
bı katisi, o sene zarfında alınan tahsisatı munzam-
mayı ihtiva etmektedir. Diğer mülhak bütçelerle 
fıkrai mahsusa ile ilâve edilen bütçeleri de ihtiva et
mektedir. Bir senelik tahsisatın yekûnu umumisi, 
Muvazenei Umumiye Kanununun birinci maddesi, 
filân kanun filân maddesi, filân kanunun filân mad
desi ile alınan tahsisatın yekûnu umumisi olur. Bi
naenaleyh, artık bütçenin teehhürüne lüzum yok
tur. Maliye Vekâleti bütçesinin (56/C) faslı talik edi-
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lir ve bugün bütçe intaç edilir. Maliye Vekâleti de vak
tinde vazifesini yapar. (Çok doğru sesleri) 

REİS — Efendim! Darülfünuna alt tahsisatın mü
zakeresi intaç edilinceye kadar birinci maddenin te
hiri müzakeresi hakkında bir karar vardır. Şimdi 
İsmet Bey diyor ki, birinci maddenin müzakeresini 
tehir etmeyelim ve Darülfünuna verilecek olan tah
sisat, Darülfünun bütçesi çıktığı zaman ayrıca bir 
Kanunla olur. Yahut o kanun, Darülfünun bütçesinin 
bir maddesi ile teklif edilir. Burada onu sıfır olarak 
gösterelim. Şimdiye kadar kabul edilmiş olan yekûnu, 
masarifat yakûnu olarak bağlayalım. 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! 
Bu fikir evvelce söylendiği halde şimdiye kadar te
hir ettik. Halbuki Darülfünun b.ütçesi gelmiş, mat
baadadır. Bu aksam tevzi olunacaktır. 

REİS — Efendim! Evvelce söylendiği vakit Da
rülfünun maarife merbut olsun, ayrılsın gibi birta
kım münakaşat vardı. Onun için en son kararımız, 
bu tahsisat verileceği zamana kadar maddenin reye 
konulmasının tehiri idi. Halbuki şimdi bir teklif ge
liyor. Reyinize arz ederim. Eğer kabul buyurursa
nız, Darülfünuna verilecek tahsisatı bilâhara mü
zakere ve intaç ederiz. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Paşa Hazret
leri! Maliye Vekili Beyefendinin mütalâasını dinlemek 
istiyoruz. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim! Encümende 
Maliye Vekili Bey de iştirak ediyorlar. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kürsüde din
lemek isteriz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Bu, sureti mahsusada mütalâayı istilzam 
eden bir madde değildir. İster yekûn teşebbüt etsin, 
ondan sonra maddeyi çıkarırız, ister (56/C) faslına 
konacak meblâğı haı'iç tutarak maddeyi çıkarınız, usu
lü muhasebei umumiye noktai nazarından vaziyet ay
nıdır, değişmez. Bunun faydası, Muvazenei Umumiye 
Kanun lâyihası, ona muallâk kalmaksızın biran ev
vel çıkmış olur. Bittabi faydalı olur. 

REİS — Efendim! Maliye Vekili Bey de İsmet Be
yin tekliflerine iştirak ediyorlar. Birinci maddenin 
tehiri müzakeresi evvelce Meclis kararı ile tespit edil
miştir. Binaenaleyh İsmet Beyin teklifini reyinize arz 
ediyorum. Bu teklifi kabul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

O halde Encümen birinci maddenin rakamım tes
pit etsin ve arz etsin. 

I MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMINA 
SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Birinci madde 
reye vazedilmezden evvel Heyeti Celilenin kabulünü 
iktiran etmesi lâzım gelen daha birkaç fasıl kalmıştır. 
Onları da arz ediyorum. 

Muhtelif bütçelerde veyahut da Kavanini mahsu
sa ile kabul edilmiş olan tahsisatda bütçeyi alâka
dar eden aksamını aidoldukîarı masraf bütçelerine 
birer faslı mahsus tarzında ilâve ederek bütçemizin 
sıhhatinin muhafazasını Encümenimiz sayam terviç 
addetti. Bu noktai nazardan arz ediyoruz. Seyrisefain 
bütçesinde kabul buyurmuş olduğunuz 1 250 000 li
ra vardır. Bu, 1 250 000 liranın Maliyet bütçesinin 
(56/K) faslına vazedilmesi muvafık olacaktır. 

Heyeti Celilenin kabul buyurmuş olduğu elli kü
sur imzalı bir takrir neticesi olarak Encümence (Huf-
faz muallimleri ücuratı) namı altında Diyanet İşleri 
bütçesine 4 800 lira ilâvesi ve 214 ncü (A) faslının kü-

I şadı muvafık görülmüştür. Bunu arz ediyoruz. 

Yine son günlerde kabul buyurmuş olduğunuz 
maadin ve ve taşocakları Kanunu mucibince Hükü
met tarafından şirketler nezdine birer komiser tayin 
edilmek lâzım gelmektedir. Bu komiserlere verilecek 
maaş hangi şirket nezdinde bulunacaklarsa o şirket-

I 1er tarafından aidatı olarak alındığı takdirde bütçe
mizde ithal edilecek fasıl mevcutken masraf için kâ
fi tahsisatımız yoktur. Bu noktai nazardan maadin 
şirketleri komiserleri tahsisatı namr altında Ticaret 
bütçesinde (270/A) faslı namiyle bir fasıl küşadını 

I ve bu fasla 17 500 lira tahsisat vazını Encümenimiz 
I muvafık görmüştür. 

I Kezalik Heyeti Celilece nazarı dikkate alınarak 
Encümenimize havale buyrulmuş olan elli küsur 

j imzalı bir takrir vardı. Saruhan Mebusu Reşat Bey ve 
rüfekası tarafından verilmişti. Posta ve telgraf me
murlarına tahsisatı fevkalâdede dâhil olduğu halde 

I birer maaş nispetinde ikramiye itasına dair idi. Yap-
I tığımız tahkikat neticesinde mâtahsisat ikramiye ye

kûnunun 190 000 liraya baliğ olduğunu anladık. He-
I yeti Celile kabul buyurduğu takdirde posta ve telg

raf bütçesinin (151/B) faslının küşadı ile bu tahsisa
tın oraya vazı iktiza eder. Binaenakyh birinci mad
de reyi âlilerinize arz edilmezden evvel Encümenimiz 

I bu dört faslın kabulü âlinize iktiran eylemesini ve 
birinci madde yekûnunun ona göre tespit edilmesini 

I arz ediyor. 
REÎS — Efendim! Encümenin bu teklifatı Mecli-

I si âlice nazarı dikkate alınan bazı takrirlerin netice-
| sidir. Yeniden birtakım fasıllar açıyorlar ve onlara 
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tahsisat vaz ediyorlar. Bu fasılları ayrı ayrı okuyaca
ğız ve reye, vaz edeceğiz, 

Maliye Vekâleti Bütçesinin (56/K) faslına yüzde 
altı faizle seyrisefaine ikraz edilecek (1 250 000) 
lirayı kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Diyanet îşleri Bütçesinin (214/A) faslına 4 800 
liranın vaz'ını kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Ticaret Vekâleti Bütçesinin (272/A) faslına maa-
din şirketleri komiserleri tahsisatı olarak 17 500 li
ranın vaz'ını kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın.. 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Posta ve Telgraf Bütçesinin (151/B) faslına 190 
bin liranın vaz'ını kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi efendim! Muvazenei Umumiye Kanununun 
birinci maddesini okuyoruz : 

Madde 1. — Muvazenei Umumiyei Devlete dahil 
devairin 1341 senesi masarifi için işbu Kanuna mer
but (A) işaretli cetvelde gösterildiği veçhile 183 932 767 
lira 10 kuruş tahsisat ita olunmuştur. 

REİS — Efendim! Madde hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri) Maddeyi aynen reyi âlinize 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Müsaade bu-
yurulursa Muvazenei Umumiye Kanununa bir taah
hüt maddesi ilâve etmek için maruzatta bulunacağım. 

Müdafaai Milliye Encümenince kabul edilmiş 
olan bir lâyihai kanuniye son zamanda varid olmuş
tur. Bu lâyihai kanuniyede tayyare fabrikaları tesisi 
için hükümetin üç milyon liraya kadar taahhüdatta 
bulunması hususunda salâhiyet talebedilmektedir, 
Bunun ayrı bir kanunla olmasından ise bir çok ta
ahhüt maddeleri gibi Muvazenei Umumiye Kanunu
muzda bulunması encümence şayanı terviç addedildi. 
Bu noktai nazardan tasvibi âliniz olduğu takdirde 
kesbi katiyet eder. Maddeyi şu suretle tespit ettik : 
«Memlekette tayyare fabrikaları tesisi için İcra Ve
killeri Heyeti kararı ile üç milyon liraya kadar taah-
düdatta bulunmaya Müdafaai Milliye Vekâleti me
zundur. Bu hususta her sene sarfı lâzım gelen meba-

liğ Müdafaai Milliye Vekâleti bütçesinde açılacak 
faslı mahsusa masraf olarak vaz olunur.» 

REİS — Efendim! 63 ncü madde olarak bir mad
de daha encümen teklif ediyor. Şu halde Muvazenei 
Umumiye Kanununun 63 ncü maddesini okuyoruz : 

Madde 63. — Memlekette tayyare fabrikaları te
sisi için İcra Vekilleri Heyeti kararıyle üç milyon li
raya kadar taahhüdatta bulunmaya Müdafaai Mil
liye Vekâleti mezundur. Bu hususta her sene sarfı lâ
zım gelen mebaliğ Müdafaai Milliye Vekâleti bütçe
sinde açılacak faslı mahsusa tahsisat olarak vaz olu
nur. 

REİS — Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 64. — İşbu Kanun 1 Mart 1341 tarihinden 
itibaren mer'iyülicradır. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) aynen reyinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum; 
kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 65. — İşbu Kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Evvelki şekilde (İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur) der. Bu şekilde olacak. 
(Hayır sesleri) 

REİS — Maddeyi aynen reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Bundan evvel İspanya ile münakit mu-
ahedename reye vaz edilmişti. Henüz rey vermeyen 
lütfen reyini istimal buyursun. Ondan sonra Bütçe 
Kanununu reyi âlinize arz edeceğim. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Bazı tashi-
hata ve sebkürapta ait maruzatım vardır. Evvelâ 
tab ederek Heyeti Celileye tevzi etmiş olduğumuz 
hata ve sevap cetvelleri vardır. Bu cetveller heyeti 
umumiyede ayrı ayrı okunmadığı için burada maru* 
zatta bulunmak suretiyle zapta geçmesini ve onların 
muteber olmasının teminini encümence faydalı gör
dük. Kadrolarınızda mevcut olan hata ve sevap cet
veli mucibince lâzım gelen tashihat yapılacaktır. O 
cetvellere dahil olmayan diyanı muhasebat bütçesi 
kadrosuna ait gene bir yanlışlık vardır. Zabıt kâtip
leri hakkında yanlışlık olmuştur. Dört zabıt kâtibinin 
maaşı yirmibeş ve on zabıt kâtibinin yirmi olması 
lâzım geliyor. Muvazenei Umumiye Kanununun 45 
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nci maddesinin son kelimesi (olunacaktır) yerine (olu
nur) diye tashih edilecektir. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
İSMET BEY (Çorum) — Efendim! Muvazenei 

Maliye Encümeni Mazbata Muharriri Şakir Beyefen
di, Muvazenei Umumiye Kanununun masraf fasılia-
rındaki şerhlerini matbu olarak Heyeti Celi leye arz 
etmişlerdi. Binaenaleyh şerhlerin && oldukları madde
lere birer mutarize dahilinde ilâvesi kalmıştı. Bütçe
lerin müzakeresi esnasında bunları riyaset makamın
dan arz etmiştim. Şakir Beyefendi, müzakeresi hitam 
bulmuş olan bütçelere ait bir tavzih şerhlerini izah 
ediyor. O matbu varakadaki şerhler tamamen bütçe
nin mevadı aidesi önlerine yazılacaktır. 

O meyanda Heyeti'Celilece kabul buyrulmuş bir 
teklif vardır. Sıhhiye Vekili Bey, 202 nci faslın 8 nci 
maddesine bir tavzih şerhi ilâvesini teklif etti. Heye
ti Celileniz de bunu kabul etti. O da şudur : (Maaşı 
muhassesle mütehassıs müdür bulunamadığı takdir
de Hıfzıssıhha ve Muaveneti İçtimaiye müdürlerine 
üçyüz lira ücret itası) bu, bu fasıldan ita olunur şek
linde idi. Bu takrir nazarı mütalâaya alınmıştı.) Bu 
şerhinde o matbu şerhler gibi kabulü lâzım gelir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bu madde Encümene gitti. 

İSMET BEY (Devamla) — Bu şerhi vermek 
için Encümene gitmişken kalmıştır. Binaenaleyh ka
bul edilmiş olan takririn de ilâvesini arz ediyorum-

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu, kelime tashihi 
değildir." 

REİS — Efendim! Bu kanun lâyihasının müzake
resi hitam bulduktan sonra sebkü raptı için ancak 
bir zat söz söyleyebilir. Şakir Bey de bu hususta ma
ruzatını serdeltiler. İsmet Bey, zannediyorumki yeni 
bir teklif serdediyor. 

İSMET BEY (Çorum) — Teklif değil Paşam. 
Heyeti Celilece kabul edilmiş olan bir tavzih şerhini 
Encümen izah etmemiş, noksandır. Encümenin izah 
etmesi lâzım gelirdi. 

REİS — Encümen buna dair bir şey söylemedi. 
Kelime tashihi ise yapılır. Başka bir şey yapılamaz. 

ŞAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! İsmet Be
yefendinin bahsettikleri mesele, filhakika bir çok tak
rirlerle beraber Encümenimize tevdi olunmuştur. En
cümende bu meseleyi tetkik ettik. Takrirlerin bazı
ları ihtisas ücretinin, yalnız Sıhhiye Vekâletindeki 
mütehassıs müdürlere inhisar ettirilmesini, Ziraat ve 
Nafıa Vekâletlerinde mütehassıslara da teşmil edil
mesini teklif ettikleri gibi, bazılarıda bütün vekâlet-

lerdeki mütehassıslara teşmili noktai nazarını der-
meyan ediyorlardı. Encümende bu ciheti tetkik etti
ğimiz zaman vasıl olduğumuz netice, lâalettayin bü
tün devair müdüranına bunu teşmil etmenin bütçe
mizin vaziyeti umumiyesi ile kabili telif bir mahiyet
te olamayacağı, binaenaleyh bu çığırı açmaksızın 
doğrudan doğruya ilerde ayrıca tetkikat neticesinde 
şayet Heyeti Celileye kabili telif bir şekil bulacak 
olursak onu arz etmek muvafık olacağı şeklinde te
celli etti. 

REİS — Efendim! Mesele anlaşıldı. Encümen 
meseleye esasen vakıf, fakat nazarı itibare alınmamış, 
şimdi Encümen Reisinin teklif etmiş olduğu tashihatı 
kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Muvazenei Umumiye Kanununun Heyeti Umu-
miyesini tayini esami ile reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler beyaz, kabul etmeyenler kırmızı rey pu
sulası vereceklerdir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Efendim! 
Gelecek sene Hükümet bütçeyi erken versin. Böyle 
geç kalmasından dolayı hükümet muamelâtı felce uğ
ruyor. Binaenaleyh Teşrinisani iptidasında beheme
hal Meclis açılır açılmaz, bütçenin Meclisi Âliye ve
rilmesini temenni ederim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
1341 bütçesi Meclisi Âliye günü gününe verilmiştir. 

I (Ankara Dairei intihabiyesinden istihsali ârâya 
I başlanmıştır.) 

REİS — Efendim! Henüz reylerini vermeyenler 
lütfen reylerini versinler! İstihsali ârâ muamelesi hi-

I tam bulmuştur. 
Efendim! Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Kral-

I lığı arasında münakit muhadenet muahedenamesi 
I hakkındaki kanuna ait ârâ neticesini arz ediyorum. 

I İspanya ile münakit muhadenet muahedenamesi 
I hakkındaki Kanuna (154) zat reye iştirak etmiştir^ 
I Muamele tamamdır. (153) kabul, (1) müstenkif var-
I dır. (3) zat sonradan reye iştirak etmiştir. Kanun 

(153) rey ile kalbul edilmiştir efendim. 
ŞAKİR BEY (Çatalca) — Efendim. «Kadrolar 

I kanun mahiyetinde bulunduğu için, kadrolarda yapı
lacak tashihat daima Heyeti Celilenin malûmat ve 

j müsaadesi altında olmak usulü kabul edilmişti. Bu 
I nöktai nazardan geçen gün reye vaz edilmiş olan ve 
I ke&bi katiyet etmiş bulunan Hudut ve Sevahil Sıhhiye 

Müdürüyet'i Umumiyesi kadrolarında ıbir iki hata var
dır. Onların tashihi için encümenimiz bir mazbata tan-

I zim ederek heyeti celilerine arz ediyor. Tashihler ba-
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zı basit noktalara aittir. Müsaade buyurulduğu tak
dirde mazbatamız okunsun. 

Riyaseti Celileye 
Hudut ve Sevahil Sıhhiye Müdürüyeti bütçesi he

yeti umumiyece müzakere edilirken tashih edilemi-
yen tabı ve şekil hataları zirde çıkarılmış olduğundan 
tatbikatta müşkülata mahal kalmamak üzere tashihi 
için Heyeti Ceiileninin tasvibine arz kılınmıştır. 
16 . 4 . 1341. 

Muvazene! Maliye 
Encümeni Namına Kâtip 
Mazlbata Muharriri Konya 

Şakir Fuat 

Aza 
Sivas 

Halis Turgut 

Aza 
Giresun 

Musa Kâzım 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Gaziantep 

Ahmet Remzi 

Aza 
İsparta 

Mükerrem 

Aza 
Mersin 
Niyazi 

(1) «B» ced velimde (6) neı faslın onuncu mad
desi (memurin ve müstahdemline iane ve ikramiye) 
olacak. 

(2) «B» cedvelinde (9) ncu fasıl (memurin ve 
m üs tahdemi ni n... olacak). 

(3) Kadronun birinci faslının birinci maddesin
de Muavin maaşı (40) lira yerine (35) lira olacak ve 
(Mümeyyiz) tayyolunacaktır. 

REİS .— Efendim! Encümen mazbatasını reyini
ze vaz ediyorum. Kabul edenler ellerini kaldırsın... 
Kabul etmeyenler ellerini kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Erzurum - Sarıkamış - Kars demiryolları 
bütçe kanununu çılkarıversek! 

REİS — Efendim! 1341 senesi Muvazeneli Umu
miye Kanununun neticei arasını arz ediyorum. (165) 
zat reye iştirak etmiştir. (Vay, vay maşallah sesleri). 
Muamele tamamdır. (143) kabul, (17) red, (5) müs
tenkif, bir tane de nazarı dikkate alınmıyan rey var
dır. Binaenaleyh kanun (143) rey ile kabul edilmiş-
tıir. (Bravo sesleri). 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Paşa Haz
retleri! Usul hakkında bir nokta arz edeceğim. 

REİS — Buyurunuz. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Malûmu 

âliniz nizamnamei dahili mucibince mebuslarım biz
zat rey vermesi lâzımdır. Demin arkadaşlardan birisi1 

zuhûl ederek bu suretle rey vermiştir ve makamı ri
yaset de tashih etmiştir. Binaenaleyh çok rica ediyo-
rumki, badema makamı riyaset olsun, kâtip beyler 
olsun, azayı kiramın bizzat rey itası noktasına atfı 
ehemmiyet buyursunlar. Çünkü gerek nizamnamei da
hili mucibince ve gerek esasatı kanumiyemiz muci
bince mebusların daima bizzat itayı rey etmeleri lâ
zımdır. (Gürültüler), (Her vakit böyledir sesleri). Biz
zat itayı rey etmeleri.. (Öyle olmuştur sesleri). Öyle 
olmuştur, olmamıştır tarzında bir şey söylemedim. 
Öyle olmamasını istikbal için temenni ettim. (Gürül
tüler). Rica ederim efendim, elbet bir şey biliyorum. 

REİS — Efendim! Feridun Fikri Beyim buyur
dukları tabiî bir şeydir. Arkadaşlardan biri hasta ol
duğu için diğer bir arkadaşa benim reyimi de ver 
demiştir. Esasen onu nazarı dikkate almadık, ârânın 
"tebliğinde nazarı dikkate alınmıyan bir rey de bu 
reydir. 

4. — Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şuebatı de
miryolları idaresinin 1341 senesi bütçesi hakkında 
(1/636) numaralı kanun lâyihası ve Muvaz^nei Ma
liye Encümeni mazbatası : (1) 

REİS — 1341 senesi Erzurum - Sarıkamış - Kars 
ve şuebatı demiryolları Bütçe Kanunu lâyihasının 
müzakeresine başlıyojuz. Heyeti Umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı efendim? (Hayır sesleri). Mad
delere geçilmesini kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler ellerini kaldırsın... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Varidat Bütçesi : (A) Cedveli 
Fasıl Lira 

1 İşletme varidatı 225 000 
REİS — Fasıl hakkında söz isteyen var mı efen

dim? 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar! Bu 

sene bu şimendiferin tarifesi tezyid olunuyor. Bili-
yorsunuzki oraları fakir bir memlekettir. Nakliyatı 
da kıymeti az olan eşyaya münhasırdır. Halbuki en 
ziyada naklolunacak eşyalardan seyri hafif, yani en 

(/) Zaptın sonuna merbuttur. 

134 -



t. : 105 18 , 4 , 1341 C : 1 

ucuz tarife ton kilometrik hesabı ile 10, 8, 6 kuruştur. 
Bir ton otun bir kilometreye nakli masrafı 8 kuruş 
giibi çok bir paradır. Bu şimendüferlerin tarifesi ile 
mukayese olunursa hemen üç misline yakın bir ta
rife oluyor. Oralarda 'bilhassa bu ot hasılatı kesirdir. 
Yüzlerce tonu memleket haricine çıkar, hasılat geti
rir. İki seneden beri bu nakliyat yapılamıyordu. Ben
deniz Nafıa Vekâletinden istirham ettim. Tarifeyi bir 
parça indirdiler ve nakliyat başladı. 

Şimdi gene yükselirse. nakliyat yapılamaz. Zaten 
buradan büyük bir fayda beklemeyeceğiz, memleke
tin iktisaden bir parça yükselmesini arıyacağız. Bu ta
rifeye yeniden zam meselesinin nazarı dikkate alın
mamasını rica ederim. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) M— Kanunun dördüncü maddesine ve (C) ced-
veline aittir. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim! Heyeti 
Celile geçen sene bu hatta muavenet olmak üzere 
haltın tamiri için dört yüz bin lira vermiştir. Hat tav 
mir edilmediği gibi uzun müddet de müdürsüz kal
dığından dolayı bir çok fenalıklar zuhur etmiştir. Bir 
sene evvel Nafıa Vekili Erzurum'dan Kükürtlüye gi
den yolu yapacağını vâd ettiği halde el'an Kükürtlü 
yolu yapılmamıştır. Sonra, odun yakılması da men 
edilmişti. Fakat kömür çıkmadığı için korkarım, bu 
sene gene ormanlardan odun kesip yakacaklardır. O 
güzel ormanlar mahvolacaktır. 

Muhtar Beyin dokundukları tarifenin tezyidi me
selesi de doğru değildir. Malûmu âliniz burada iki 
hat vardır. Biri dar, biri geniştir. Dar hat Sarıka
mış'a kadardır ve Sarıkamış'dan Kars'a kadar geniş 
hattır. Esasen bu hattın varidatı sarfiyatına kâfi gel
miyor. Bu hattı kapamak da doğru değildir. Çünkü 
askeri bir hattır, ordunun bütün iaşe vesairesi için 
lâzımdır. Ordunun bütün erzakı bununla gitmekte
dir. Bu hattın tarifesine zammetmekle hazine bir şey 
kazanmaz. Çünkü orduya lüzumu olan erzak Erzu
rum'dan gidiyor. Tarife yükselirse tüccarlar da zahi
re vesair eşyanın fiyatlarına zammedeceklerdir. Bi
naenaleyh tarifeye ne kadar zammederseniz ediniz; 
bu zam Erzurum'dan gidecek erzak üzerine zarnme-
dileceği için hazine bir şey kazanmıyacaktır. Kars' 
dan harice sevkedilecek ot ve saire fiyatının yüksel
mesi, hicretten yeni gelmiş olan ahalinin zararınadır. 
Onların varidat ve hasılatı kamilen ottan ibarettir. 

Bunu harice sevkedecektir, edemezse çürür. Ge
çen sene Nafıa Vekâletinden istirham etmiştim. Na
fıa Vekili tarifeyi tenkis edeceğini vaad etmişti. Hal

buki şimdi bilâkis tezyid ediliyor. Nafıa Vekili Bey
den rica ediyorum beşinci maddede lâzım gelen ten
zili vekâletin takdirine bırakılmıştır, lütfen lüzumu 
kadar tenzilât yapsınlar. Bir de Bayezit ile Karakili-
ss arasında bir- hat vardır. Bu hatta bakılmıyor. Ger
çi bunun faaliyetinden istifade edilmez, yalnız mev
cut hatlar sökülüyor ve günden güne harap oluyor. 
Hiç olmazsa bunun muhafazası temin edilsin. Bu 
hattın eğer ilerde İran Transiti için Erzurum - Sarı
kamış hattı ile iltisakı lâzım ise bu malzemeyi mu
hafaza etmek lâzımdır. Yok eğer hattın atide yapıl-
mıyacağına vekâlet karar vermiş ise, bari hat kami
len sökülsün ve malzemesi zayi olmasın. Gariptir, 
size de arz edeyim. 

Oradaki Kaymakamlikdan veya kumandanlıktan 
müracaat vaki oluyor : Köprüleri söküyorlar, gerek 
cadde üzerindeki, gerek köprü üzerindeki malzeme
yi sökelim de muhafaza edelim mi diye teklifler va
ki olmuştur. Hulâsatan arz edeyirnki eğer bu hat ya
pılacaksa mevcut malzemeyi muhafaza edelim. Ya-
pıimıyacaksa büsbütün sökelim, malzemesini amibara 
koyalım veya satalım veya icabeden mahallere sev-
kedelim. Esasen bu bakımsızlık yüzünden bu hat bi
zim elimize geçtiği vakit, (Şahtahtı) nda belki ikiyüz 
- üçyüz makine vardı. thtimalki 200 - 300 kilomet
relik de demir ray vesair malzeme vardı. Bunlar kıs
men terkedilmiştir, kısmen Bayezıt'a getirilmiştir. Eli
mize geçenler böyle muhafaza edilmez de bırakılırsa 
belki bir - iki sene sonra elimizde hiç bir şey kalmaz, 
bir - iki sene sonra kamilen harabolur. 

ŞEFİK BEY (Bayezit) — Efendim! Ruslar za
manında İran hududundan dahilen ta Karaköse'ye 
'kadar bir şimendüfer hattı yapılmıştı. Vilâyetin istir
dadından. sonra o şimendifer hattı ile seyahat ettim, 
her şey mükemmeldi, dörtyüz kadar vagon mevcut 
idi. Lokomotifleri 1 5 - 2 0 kadardı, yolu muntazam-
dı, her şey vardı. Maalesef bakımsızlık yüzünden git 
gide traversleri, bazı yerlerde de demirleri sökülmüş 
idi. Geçen sene Nafıa Vekili Beyefendiye arz ettim. 
Şimdiki halde muhafaza edilmesi ve atiyen bir ka
rar verilmesi için memurlar tayin ettik, buyurdular. 
Kemali esefle arz ederimki, muhafız diye tayin edi
len memurlar vagonların tahtalarını satarak tahrip 
ettiler. Buna bilhassa nazarı dikkatinizi celbederim. 
Karaköse'de Kaymakamdan sureti resmiyede bunu 
işittim. Küllüyetli bir masrafla vücuda gelmiş olan 
yüz kilometre uzunluğundaki bir hattın böyle ibJmal-
kârane terk edilmesi zannederim katiyen muvafık de
ğildir. Muvazene! Maliye Encümeni ikinci hat diy^ 
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beyan buyurduğu Karaköse - Bayezit hattı harf za
manında yıkılmış tamamen metruk bir haldedir bu
yuruyorlar. Bendeniz altı ay evvel geldim, tamamen 
yıkılmış değildir, kısmen haraptır. Fakat bir taraftan 
da yıkılıp duruyor. Bilhassa nazarı- dikkati âlilerini 
celbederiım; böyle mühim bir eserin bir kaç muhafız 
veya bir memur tarafından ziyaa uğratılmam'asını 
Nafıa Vekili Beyefendi temin buyursun. Bu hat pek 
mühümdür. Hudutda ve İran Caddesi üzerindedir ve 
İran münakalâtını bize ilerde tamamen temin edecek
tir. Bunun öyle metruk ve mensî bir halde 'bırakıl
ması caiz değildir. 

MUVAZENEÎ MALÎYE ENCÜMENİ NAMİNA 
AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim! Ar
kadaşlar fasla taallûku olmadığı halde bir kaç me-
saile temas ettiler. Onun için bendeniz bu bapta kı
saca arzı malûmat edeceğim. Tarife diğer hatlara nis-
beten hali hâzır şekliyle dahi çok noksandır. Tarife
de - mazbata da arz etmiş olduğumuz veçhile - bazı 
eşyanın ilâvesi ile ve cüz'i miktarda zammıyat ile ik
tifa edilmiştir. Zaten bütçe kanununda mevcut olan 
bbr madde mucibince tarifede tenzilat yapılması Na
fıa Vekâletinin salâhiyeti cümlesindendir. Binaena
leyh Nafıa Vekili yapacağı tetkikat neticesinde tari
fenin fazla olduğunu görürse ona göre tenzilat ya
pabilir. 

Şefik Beyefendi, Muvazenei Maliye Encümeninin 
mazbatasında, Bayezit hattının tamamen harap odu-
ğundan,. yakıldığından bahis vardır, şeklinde ifadat-
ta bulunmuşlardır. Halbuki bilhassa ağaç olan tra
verslerin çoğu yakılmıştır. Encümenin mazbatasında 
tamamen yakılmıştır, kaydı yoktur «tamamen» kay
dı metrukiyete taallûk ve onu ifade eder. Bugün ise 
muhafızlarla bekletilen hat şüphesiz işlemiyor. Fakat 
muhafızlarla bekletiliyor. Bu ciheti tavzih ediyorum. 

REİS — Efendim! Birinci fasıl hakkında başka 
söz isteyen yoktur. Faslın yekûnunu reyi âlilerine arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

2 Hizar Fabrikası varidatı 82 000 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Fasıl Lira 

3 Varidatı muhtelife 9 220 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 
Fasıl Lira 

4 Muvazenei Umumiyeden muavenet 300 000 
REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 

Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

Efendim! (A) cedveline ait olan maddeyi kanu
ni yeyi okuyoruz. 

Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şuebatı demiryolları 
idaresinin 1341 senesi Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Erzurum - Sarıkamış - Kars ve Şue- ' 
batı demiryolları idaresinin 1341 senesi varidatı umu-
miyesi merbut (A) cedvelinde gösterildiği veçhile 
(616 220) lira tahmin edilmiştir. 

REİS — Efendim! Maddeyi aynen reyinize arz 
ediyorum. Ka'bul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın... Aynen 
kabul edilmiştir. 

Masarif bütçesine geçiyoruz : 

Masarif Bütçesi : (B) Cedveli 
Fas il Lira 

1 Maaşat ve ücurat 206 868 
REİS —• Efendim! Fasıl hakkında söz isteyen var 

mı? (Hayır sesleri). Fasıl hakkında söz isteyen yok
tur. Faslı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

2 Masarifi idare 24 000 
REİS — İkinci faslı aynen reyinize arz ediyorum. 

Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

3 Masarifi umumiye 305 029 
REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ka

bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 
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Fasıl Lira 

4 Tahsisatı fevkaladei şehriye 67 323 
REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 

Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 
Fasıl Lira 

5 İhtisas ücreti 10 000 
REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 

Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 
Fasıl Lira 

6 Telgraf ücreti 3 000 
REİS — Kaibul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 

Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kaibul 
edilmiştir. 

Efendim! Masarif Bütçesi hakkındaki maddei ka-
nuniyeyi okuyoruz : 

Madde 2. — Mezkûr demiryollar idaresinin 1341 
senesi maaş ve masarifatı umumiyesi için merbut (B) 
oedvelinde gösterildiği üzere (616 220) lira tahsisat 
verilmiştir. 

REİS — Efendim! İkinci madde hakkında söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri). Kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen ellerini 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İkinci maddede muharrer (B) ced-
velinde münderiç fusulün maddeleri beyninde indeli-
cap münakale icrasına Nafıa Vekâleti mezundur. 

REİS — Efendim! Üçüncü madde hakkında söz 
isteyen var mı? Kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 4. — Merbut (C) işaretli tarife azami ta
rife olup, Nafıa Vekâleti bazı eşya için tenzili tarife 
tatbik edebilir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, demin 
maruzatta bulunmuştum. Şimdi takrir veriyorum. 

REİS — Efendim! Madde hakkında bir takrir 
vardır, okunacaktır. 

Riyaseti Oeliieye 
Maddenin berveçhiâti tadilini teklif ederim : 
Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şuebatı demiryol

larında 1340 senesinin bütçe kanunu ile kabul olunan 
tarife 1341 senesinde dahi tatbik olunur. 

Trabzon -
Ahmet Muhtar 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Eski tarifenin tat
bikini istirham ediyorum, tezyidi muhtemel değildir. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Geçen sene de böyle idi. Tetkikat yaptık, 
tenzilât yaptık, bir fark yoktur. 

REİS — Efendim! Takriri dinlediniz. Nazarı dik
kate alanlar lütfen ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate 
almıyanlar lütfen ellerini kaldırsın. Nazarı dikkate 
alınmıştır. Encümen maddeyi tashih etsin. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — 1340 se
nesi tarifesi tatbik edilecek. 

REİS — Efendim! Encümen nazarı dikkate alı
nan takriri kabul ediyor mu? 

AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim, 
Heyeti Gelile nazarı dikkate aldı. 

REİS — Heyeti Celilece nazarı dikkate alınan 
takririn bütün ibarelerini ve sebkü raptını aynen en
cümen kabul ediyor mu? Efendim! Encümen mad
deyi tespit edinceye kadar diğer maddeleri müzakere 
edelim. 

Madde 5. — İşbu kanunun suveri tatbikiyesini 
irae eden talimatnaıme tanzimine İcra Vekilleri He
yeti mezundur. 

REİS — Efendim! Beşinci madde hakkında söz 
is'teyen var mı? Aynen reyinize arz ediyorum. Kaibul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul etmiyenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Efendim! Encümenden dördüncü madde gelmiş
tir, okunacaktır : 

Madde 4. — 1340 senesinde cari tarife 1341 se
nesinde dahi aynen tatbik olunur. 

REİS — Dördüncü maddeyi reyi âlinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — İşbu kanun mart 1341 iptidasından 
itibaren mer'iyülicradır. 

REİS — Altıncı maddeyi kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın.-.. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — İşbu kanunun icrai ahkâmına Na
fıa Vekili memurdur. 

REİS — Yedinci maddeyi kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen ellerini kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tayini esami ile re
yinize arz ediyorum. Kabul edenler beyaz, kabul et
miyenler kırmızı rey pusulası verecektir. 
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5. — Türk sanayi ve Maadin Bankası hakkında 
(11672) numaralı kanun lâyihası ve Ticaret ve Mu-
vazenei Maliye Encümenleri mazbataları: (1) 

MUVAZENEt MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efen
dim! Heyeti Celilenin mazharı kabulü olan'Muva
zene! Umumiye kanunundaki bir madde mucibince 
mahiyeti askeriyeyi haiz olmıyan fabrikalar Ticaret 
Vekâletine devr'oılunmuştur. Ticaret. Vekâleti bu fab
rikaların sureti idaresi hakkında bir lâyiha! kanuni
ye getirmiştir. Sanayi ve Maadin Bankası hakkında
ki kanun lâyihası namı ile olan bu lâyiha tab edile
rek tevzi olunmuştur. Müsaade buyurursanız bütçe 
ile alâkası olmak dolayısiyle bunun hemen müzake-
re'sini rica ediyoruz. (Kabul sesleri). 

REİS — Efendim! Bütçe ile alâkadar olduğun
dan sanayii ve Maadin Bankası hakkındaki lâyihai 
kanuni yenin hemen müzakeresi Muvazene! Maliye 
Encümenince teklif olunmaktadır. Bu kanunun der
hâl müzakeresini kabul buyuranlar lütfen ellerini kal
dırsın... /Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

Efendim! Kanunun Heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). Maddelere geçil
mesini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın... Maddelere 
geçilmiştir. 

Türkiye Sanayii ve Maadin Bankası Kanunu' 
Madde 1. — Müessesatı sınaiye tesisine hizmet 

ve buna müteferri bilcümle muamelâtı ticariye ve 
itibari yyeyi icra eylemek üzere «Türkiye Sanayii ve 
Maadin Bankası» namıyle bir banka teşkil edilmiş
tir. 

REİS — Birinci madde hakkında söz istiyen var 
mı? (Hayır sesleri). Maddeyi aynen reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Ka
bul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Türkiye Sanayii ve Maadin Banka
sı âtiyüzzikir muamelât ile iştigal eder : 

A) Bankaya devredilmiş olan müessesatı sınai-
yeyi, teşekkül edecek şirketlere devredinceye kadar, 
bizzat idare etmek; 

B) İştirak suretiyle tesisatı sınaiyede bulunmak 
ve işletmek, 

C) Bizzat veya iştirak suretiyle maden imtiyazı 
almak ve bil - iştirak maden işletmek, 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

D) Türk sanayii ve maadin ashabına ve maden 
mültezim ve âmillerine ikrazatta bulunmak, 

H) Maksadı teşekkülüne muvafık olmak üzere 
her türlü banka muamelesi yapmak. 

REİS — Efendim! İkinci madde hakkında söz is
tiyen var mı? 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Mühim bir 
meseledir. Encümen biraz izahat versin. (Lüzum yok
tur, reye sesleri). , 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Bir sual soracağım 
efendim. İkinci maddenin (A) fıkrasında Ticaret Ve
kâletine devredilen müsssatı sınaiyeden bahsediliyor. 
Bunlar ne gibi müessesatı sınaiyedir? Tayin edilsin, 
öğrenelim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Askeri fabrikalardan müdevver fabrikalardır. Kanu
nu siz yaptınız. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efen
dim! Rahmi Beyefendinin sordukları, esbabı muci-
bemizde tavzih edilmiştir. (Okumaya vakit bulama
dık ki sesleri). Kastedilen müessesatı sınaiye şunlar
dır : Hereke Fabrikası, Beykoz kundura ve Debbağ 
fabrikası, Feshane iplik fabrikası, Yıldızdaki çini 
fabrikası (ilahiri sesleri) bunlardan ibarettir. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — İzmit'deki 
fabrikayı da ihtiva eder mi? 

REİS — Efendim! İkinci madde hakkında baş
ka söz isteyen var mı? 

MUSTAFA BEY (Kocaeli) — Bir sual soraca
ğım efendim. Hıdrvvın bir Sanayi Bankası vardır. Bu 
Sanayi Bankası ile Hıdıvvın Bankası ikisi bir midir? 
Lütfen izahat verilsin. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! Bu devlet bankasıdır. Hıdıvvinki 
hususi bir bankadır. Bununla alâkası yoktur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! İkinci 
maddenin (A) fıkrasında (Bankaya devrolan mües
sesatı sınaiyeyi teşekkül edecek şirketlere devredin
ceye kadar) diyor. Devredilmiş olan müessesatı sı
naiye yoktur. Devredilmiş olmak için bir kanun lâ; 

zinadır. Fakat Askeri Fabrikalar elinde bulunan mü
himmatı harbiye imal edenlerden başka fabrikalar 
Ticaret Vekâletine devredilmiştir. En evvelâ bir mad-
dei kanuniye yazmak ve filân filân fabrikalar bu 
bankaya devredilmiş demek lâzımdırki bankaya dev
redilmiş olsun. 

Böyle bir madde olmadığı halde biz bu maddei 
ikanuniyede devredilmiş diyoruz. Rica ederim, bu 
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maddeyi değiştirelim. Bari resmî geçit yaparken hiç 
olmazsa manâlı bir resmî geçit yapalım. 

MUVAZENEt MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Efen
dim! Muhtar Beyefendinin itarazları varid değildir. 
Çünkü kanunun üçüncü maddesinde Bankaya ne gi
bi müessesatın devredileceği tasrih edilmiştir. İzmit 
mebusu Muhteremi Mustafa Beyin, varid gördüğü 
bir iltibas vardır. Bu iltibasda mevcut değildir. Va
kıa bankanın unvanı Sanayi ve Maadin Bankasıdır. 
Diğeri yalnız Sanayi Bankası unvanını haizdir ve o 
hususi bir müessesedir. Bu ise doğrudan doğruya dev
let sermayesi ile teşekkül etmiş ve devletin bir mües
sesesi hallinde bulunuyor. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Uşak'daki 
Şeker şirketi için; 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY {Trabzon) — 
O işi de bu banka yapacak. 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Banka ya
pacak ama, Vekâletin bu şirkete karşı elli bin liralık 
bir taahhüdü vardır. Bu taahhüdünü sermaye olarak 
oraya mı devredecek? Yoksa taahhüt yoikmuş gibi 
doğrudan doğruya banka yapsın diye bankaya mı 
devredecektir? Mesele buradadır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Sermaye tâahhüıd ile beralber buraya devrolunur. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! Teşvikatı sınaiye namıyle geçen 
sene verdiğiniz beşyüzbin lira ve bu sene verdiğiniz 
dkiyüzbin lira bu bankaya devrolunacaktır. Ve banka 
'bu gibi fennî ve ilmî müessesatı idare edecektir. Bi
naenaleyh buyurdukları şeker fabrikasını da bu ban
lka idare edecektir ve şirketini teşkil edecek ve ser
mayesini de o verecktir, bunda o da dahildir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Bankayı hü
kümetin murakabesi ne suretle olacaktır? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Buna aıit maddeler aşağıda vardır. Oraya ge

lince lütfen dikıkat buyurursunuz, cevap veririm. 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 
Efendim! Bendenizin sualim Muvazenei Maliye En-
cümenindendir. Hükümetin teklifinin ikinci maddesi
nin (A) fıkrası şöyle yazıyor : (Bizzat veya iştirak su
retiyle tesisatı sınaiyede bulunmak veyahut işletmek:) 
bunu Ticaret Encümeni aynen kabul ediyor. Fakat 
Muvazenei Maliye Encümeni bunu başka bir şekle 
sokuyor ve daha tahdit eder bir mahiyette yazıyor. 
Ne gibi esbabı mucibeye mebni tahdidin daha ziya

de nafi olduğu fikrindedir? Bunun izahını rica ede
rim. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Yusuf 
Beyefendinin buyurdukları gibi Encümeniniz, banka
nın müessesatı sınaiyeyi işletmek hususundaki faali
yetini takyid etmeyi filhakika iltizam! etmiştir. An-
calk kabul edebildiğimiz miktarı Ticaret Vekâletine 
devretmiş olduğumuz fabrikalardan, teşekkül edecek 
şirketlere devri zamanına kadar muattal durmaması 
için bir geçici devre ait muvakkat işletme hususunda 
salâhiyet vermektir. Prensip olarak Encümeniniz dev
lete ait bir müessesenin doğrudan doğruya fabrikacı-
lık yapmamasını iltizam etmektedir. (Bravo sesleri). 
Eğer zaruret olmasaydı, hatta Sanayi ve Maadin 
Bankasının muvakkat bir zaman için bile doğrudan 
doğruya fabrika işletmesine taraftar olmıyacaktır. Fa
kat milyonlarca sermayeyi ahz eden bu müessesatı 
alâ haliıhi terketmenin büyük bir zarar olduğunu dü
şündük. O noktai nazardan şirketler teşkkül edip de 
bu fabrikaları idare edecek bir imkân hâsıl oluncaya 
kadar muvakkaten bankanın bunları doğrudan doğ
ruya işletmesi şekline rızadade olmak mecburiyetinde 
kaldık. Noktai nazarımız budur. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Şirketler mil
lileştirilecek midir? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Aşağıda gelecektir. 
AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — 

Efendim! Bu küçücük madde esas bir meseleye taal
lûk ediyor ve bu esas, iktisadın esas meselelerimden 
ibaret olduğu halde hükümet ile Ticaret Encümeni
nin noktai nazarı ile Muvazenei Maliye Encümeni
nin noktai nazarında ayniyet yoktur. Acaba hükümet 
mi bu esas meselede Muvazenei Maliye Encümenimin 
noktai nazarını kabul etmiştir, yoksa kendi noktai na
zarında mı İsrar ediyorlar? Çünkü böyle fer'i gibi gö
züken iş devletin umuru ticariyede iktidarı olup ol
maması gibi esaslı bir meselenin neticei ameliyesidir. 
Bu hususta hükümet kendi doktirinini Muvazenei Ma
liye Encümenine mi feda etmiştir? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Bizim teklif ettiğimiz, hükümetten bankaya 
devredilen askeri fabrikaların idaresi meselesidir. Ye
niden yapılan fabrikaların kendilerini idare etmek hu
susunda müşkülât çökeceğini takdir ederek Muvaze
nei Maliye Encümeninin bu tashihini kabul ettik. 
(Bravo sesleri). Bunda ddktirinimizden satmış gibi bir 
vazıyet yoktur. Bankayı şirketler tesis eder. O şirket
ler âmil olur. Doğrudan doğruya kendisi işletemez. 
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REİS — Efendim! İkinci madde hakkında başka j 
ısöz isteyen yoktur. Tadil de yoktur. Maddeyi aynen 
reyinize arz ediyorum Kabul edenler ellerini kaldır
sın... Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bankanın sermayesi berveçhiati me-
baliğ ve emvalden teşekkül eder : J 

, A) Ticaret Vekâletinin 1340 senesinde tesis ve
ya iştirak etmiş olduğu fabrika ve şirketlerdeki hisse 
ve sermayesi, 

B) Ticaret Vekâletinin 1341 senesiyle sinini mü
teakibe bütçelerine vaz olunacak teşvikatı sınaiye 
tahsisatı, 

C) İmalâtı hatfbiyeye mahsus olanlardan maada 
/devlete ait fabrikalar ile bunların mütedavil serma
yeleri. 

REİS — Efendim! Üçüncü madde hakkında söz 
istiyen yoktur. (Kabul kabul sesleri). Maddeyi aynen 
'reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... 
Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Hükümet, Türkiye Sanayi ve Maa
din Bankasından istikraz akit ve sermayesini istirdat 
edemez. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Buradaki manayı anlayamadım, gayet doğru bir şey
dir. Fakat o kadar aşikârdır ki, Hükümet kanunuy
la tahsis ettiği sermayeyi alamaz. Yani bir madde ile 
sermayeyi alamamayı tekrar etmeye, ifade etmeye lü
zum var mıdır? (Vardır sesleri). Yani bu maddei ka
nuniye olmasa hükümet bunu alabilir mi?' Lüzum 
varsa bendeniz de aleyhdarı değilim, alabilir mi? 

REİS — Dördüncü maddeyi aynen reyinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... 
Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. I 

Madde 5. — Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası 
Ticaret Vekâletinin tahtı nezaretinde oup, şahsiyeti j 
hükmiyeyi haizdir. Bir müdürü umumi ile bir mua
vin ve bankacılık ile sanayi ve maadin umurunda 
mütehassıs beş azadan mürekkep yedi kişilik bir mec- I 
lisi idare tarafından idare olunur. Maden ve fabrika I 
sahiplerinden aza intihab olunamaz. 

REİS — Efendim! Beşindi madde hakkında söz I 
isteyen var mı? 

MEHMET VASFİ EFENDİ (Bolu) — Efendim! 
Burada beşinci maddenin fıkrayı ahiresi, maden ve 
sanayi eshabı iştirak edemez diyor. Buna ne mani 
vardır? Bir madenci, bir fabrikacı meclisi idareye ne
den aza olamaz? (Olamaz sesleri). Niçin olamaz? (Bi- i 

taraf olamaz sesleri). Kendi umuruna ait mecliste 
kendi işi olursa onun müzakeresinde dışarı çıkar. Ri
ca ederim, ihtisasın kadrini bilelim, o ihtisastır ki 
memleketi kurtaraJb'ilir. Böyle iş eshabını lâalettayin 
kadro harici yapmakla işi ileri götüremeyiz. (Doğru 
sesleri), 

AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Ti
caret Encümeninde o kayıt yoktur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Erbabı sanayi olmasın, bunu kabul ederim bu hu
susta daha mütehassıs arkadaşlar söylesinler. Fakat 
mebuslar dahi olamamahdır. Binaenaleyh mebuslar 
hakkında bir fıkra ilâve edilmelidir. Buna mani yok
tur. Mebusların böyle her teşekkül eden şeye karşı 
vaziyetini tespit edecek olursak, zaten teşkilâtı esa-
siyemizde mevcut olan bir noktaya ikmal etrnıiş olu
ruz. Binaenaleyh mebusların dahi bu bankaya Mec
lisi İdare azaları olamamalarını teklif ediyorum. 

HAKKI TARIK BEY (Giresun) — Efendim! 
Maden ve fabrika sahipl'eriinin meclisi idareye girme
mesi hakkında Encümenin koyduğu kayıt esasen va
rittir. Böyle bir kaydın buraya ilâvesinde Mehmet 
Vasfi Beyefendinin buyurdukları mahzur vücut bu
lacak değildir. Bir Meclisi İdare teşkil ediyoruz. Mec
lisi İdarenin içinde bulunacak aza bir başka işle, ya
ni kendi hesabına iştigal ettiğiyle meşgul olmıya-
cak demektir. Yoksa orada ihtisasa yer verilmiyor 
gi'bi bir mana çıkmıyor. Bilâkis kayıt koymuşlardır. 
Bankacılıkla sanayi ve maadin umurunda mütehassıs 
demişlerdir. Zannediyorum ki bu ihtisas esas itibariy
le aranmaktadır. Ancak kendi hesaibma bir iştigali 
bulunmasın demişlerdir. Bunda fayda olduğundan bu 
şekilde kabulünü teklif ve rica ederim. 

REİS — Efendim! Madde hakkında takrir var
dır. 

Riyaseti Celileye 
Şifahen arz ettiğim izahat dolayısiyle maddenin 

son fıkrasına (mebuslardan) kelimesinin ilâvesini tek
lif ederim. 

Dersim 
Feridun Fikri 

(Ka!bul ve hayır sesleri). 
REİS — Başka takrir yoktur. Bu takriri Reyi

nize arz ediyorum. Nazarı dikkate alanlar el kal
dırsın... Nazarı dikkate almıyanlar el kaldırsın... Na
zarı dikkate alınmıştır. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — «Ma-
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den ve fabrika sahiplerinden ve mebuslardan aza in
tihap olunamaz». 

REİS — Madde nazarı dikkate alınan tadile gö
re tashih edildi, yeniden okunacaktır : 

Madde 5. —• Türkiye Sanayi ve Maadıin Bankası 
Ticaret Vekâletinin tahtı nezaretinde olup şahsiyeti 
hükmüyeyi haizdir. Bir müdürü umumî ile bir mua
vin ve bankacılık ile sanayi ve maadin umurunda 
mütehassıs" beş azadan mürekkep yedi kişilik bir mec
lisi idare tarafından idare olunur. Maden ve fabrika 
sahiplerinden ve mebuslardan aza intihap olunamaz. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Mebusan ev
vel konmalıdır, iltibasa mahal kalmamak üzere evvel 
okunması lâzımdır. 

REÎS — Efendim! Encümen bize böyle verdi. 
FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Paşa Haz

retleri! Sonra iltibasa mahal kalır. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Kabul 
ediyoruz. 

REİS — Maddeyi «Mebuslardan ve maden ve 
fabrika sahiplerinden» suretinde tashih ile reyinize arz 
©diyorum. Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etmi
yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bankanın Müdürü Umumî ve Mua
vini ile Meclisi idare azaları Ticaret Vekâletinin in-
ıhası ve Heyeti Vekile kararı ve Reisicumhurun tas
diki ile tayin edilir. Müdürü Umumî ve Muavinin
den gayri meclisi idare azasının müddeti memuriyet
leri dört senedir. İlk ikinci sene nihayetinde azanın 
üçü kura ile tebdil olunur. Yeniden intihapları caiz
dir. (İcra vekilleri Heyeti olacak ısesleri). 

REİS — Efendim! İcra Vekilleri Heyeti şeklinde 
tashih ederek ımaddeyi Reyinize arz ediyorum. Ka
bul edenler el kaldırsın... Kabul etmiyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Türkiye Sanayii ve Maadin Bankası 
muafiyeti at'iyeden istifade eder : 

A) Bankanın sermayesi, ihtiyat akçası, temettü-
atı uhdesinde mukayyet emvali menkulesi bilûmum 
rüsum ve tekâlif ve harçlardan muaftır. 

B) 'Bankanın ihraç edeceği her nevi tahvilât ve 
banka ile devairi resm'iye beyninde ceryan edecek 
muamelâta müteallik evrak, senedait ve ilânat damga 
resminden vesair rüsum ve tekâliften muaftır. 

C) Banka Türkiye'de vaki olacak bilûmum mu
haberattan ve nukud vesaire irsalâtından dolayı Pos
ta ve Telgraf ücretinden muaftır. 

(Kabul, kabul sesleri). 

KÂZİM VEHBİ BEY (Ergani) — Muafiyet te
kerrür ettiği için (muafiyet) kelimesi cemi olarak 
(muafiyât) yazılmalıdır. 

MUVAZENEÎ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Kabul 
ediyoruz efendim. 

REİS — Efendim! Bu yolda tashih edilmiştir. 
Madde hakkında söz isteyen yoktur. Maddeyi bu şe
kilde reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el kaldır
sın... Kalbul etmiyenler el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 8. — Banka kendisine devredilen fabrika
ları yüzde ellibiri nama muharrer senetle kendisine 
ve Türk efrat ve eşhası hükmiyesine ait olmak üze
re tesis edeceği Türk Anonim şirketlere devrederek 
işletmeye mezundur. (İzah edilsin sesleri). 

MUHTAR BEY (Trabzon) — % 51'i kendisine 
ve Türklere mi, yoksa (51) i kendisine mi? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! Burada mevzuubahis olan fabri
kalar şimdi devredilen fabrikalardır. Bu fabrikaları 
birer şirket haline koyarak işletmek mutasavverdir. 
Bunun yüzde ellibiri hükümetin, yani Türk efradı 
elinde bulunur. Yüzde kırkdokuzu diğer şubelerde 
bulunabilir. Yüzde ellibiri yalnız devlete ait değildir. 
Yani Türk sermayesüne mahsustur. Üst tarafını işti
ra eden olursa verilir şeklindedir. 

DOKTOR MUSTAFA BEY (Çorum) — Nama 
muharrer mi? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Evet nama muharrerdir. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Maddeyi ay
nen reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 9. — Banka Hükümetin müsaadesi ile 
sermayesinin nısfı derecesinde faizli veya faizsiz, ik-
ramiyeli veya ikramiyesiz, hissei temettüa iştirakli 
veya iştiraksiz tahvilât ihracına veya kısa vadeli is
tikraz aküne dahi mezundur. Tahvilât devair ve mü-
essesatı resmiyece kıymeti munarrereleri üzerinden 
kefalet akçası olarak kabul olunur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Buradaki 
istikraz akdi kaydından istifade etmek isterim. (Han
deler) Arkadaşlar! Millet sıhhatçe son derecede düş
kün bir haldedir. Hayat pahalılığının en üstünde - di-
yebilirimki - et kaydı vardır. Halbuki memleketimiz
de hayvanların azalmasına rağmen şöyle üst tarafı
mızdan Hopa'dan tultunuz, iskenderun'a kadar balık 
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deryası diyebileceğimiz denizlerimiz vardır. Buna da 
rağmen katiyen ballı'kçılığırnız diğer şubelere nüsbeten 
ilerlememiş •derecesinde bulunuyor ve balık da diğer 
şeyler gibi pahalı satılıyor. Halbuki bu millete eli
mizden gelse de bedava balık yedirseik. Sıhhat mese
lesi artık dehşetli toir devlet meselesi halinii almıştır. 
Binaenaleyh Ali Cenani Beye soruyorum : Kısa va
deli bir istikraz yaparak memleketimizde bir balıkçı
lık şirketi, balıkçılık fabrikası tesis edecekler midir? 

İkincisi : Zonguldak havzasını bütün f edatından 
kurtaralbilme'k, 'milyonları değil, bir iki milyonu yo
lunda sarfetmeye 'mütevakkıftır. Bu da evvel emirde 
Zonguldak - Ereğli şimendiferini yapmakla olacak
tır. Ali Cenani Beye soruyorum; yeni bir istikraz ak-
tederek bu Türkiye'nin en (kuvvetli ve tarihi hattı 
olan - ve 'kısa olduğu için - az bir para ile yapılacak 
olan Zonguldak - Ereği hattını yapmayı deruhte bu
yuruyorlar mı? (Alkışlar). 

REİS — Efendim! Madde hakkında başka söz 
isteyen yoktur. 
. KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim! «İs

tikraz a'ktine dahi» deniyor. Burada «dahi» kelimesine 
lüzum olmadığına kaniim. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZBA
TA MUHARRİRİ SAKİR BEY (Çatalca) — Kabul 
ediyoruz. 

REİS — Efendim! «Dahi» keMmesini tayyederek 
maddeyi reyinize arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el ikaldırsın... Kalbul eıtmiyenler lütfen el kaldır
ışın... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bankanın sarfiyatı kablessarf ve 
badessarf vize ve tetkike ve usulü muhasebei umumi
ye Kanununa tabi değildir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Niçin? Ba
dessarf tetkike ve vizeye tabi değildir. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! Bankanın muamelâtı Malûmu 
âlinizdir ki, bankalara mahsus usûl dairesinde ola
caktır. Bunların muamelâtı vizeye tabi olamaz. Vi
zeye tabi olmaması aynı usuldendir. Fakat aşağıda bir 
madde vardır. Maliye Müfettişleri her zaman teftiş 
edebilirler, hükümetin kontrolü tahtmdadır. Banka 
hesabını görmek için bir müfettiş tayin olunur. Bu
nun plânçosu Ticaret Vekili tarafından tetkik edile
cek, ve Heyeti Vekile tarafından da tasdik olunacak
tır. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Kaiblessarf 
vizeye bir itiraz yok. Evet bunu kaldıralım. Fakat 
badessarf vize neden etmiyelim? (Bankadır sesleri). 

Fakat hususî banka değil bu, Devlet bankası. Dev
let bankası olduktan sonra Devletin bunun üzerinde 
tesiratı, kuvveli umumiyenin bunun üzerinde nüfuzu 
hiç bir noktada görülmemeli mi? (Aşağıda var ses
leri). Binaenaleyh böyle badessarf vize usulünü de 
kaldırmak doğru değildir. Banka böyle alelıtlak hu
susî bir banka değilki. Binaenaleyh badessarf niçin 
vize edilmesin? Sarfiyatını yapmış, muamelâtım ted
vir etmiş, gene vizeyi kaldıralım, bunun sebep ve hik
meti yoktur. 

MEHMET VASFİ EFENDİ (Bolu) — Bu ban
ka sırf iktisadî bir maksatla ıteessüs etmiştir. Bunun 
sarfiyatının vize edilmesi hiç bir zaman bankadan 
beklenilen faydayı temin etmez. Bilâkis müşkülât ika 
eder. Halbuki bankalar hem alırlar hem de verirler. 
Bunun neticesi teftiş sonunda meydana çıkar. Yok
sa vizeye tabi tutulacak bir banka bJiç bir zaman ken
disinden beklenilen istifadeyi temin edemez. Binae-
leyh bankanın muamelâtını vize etmekte manâ yok
tur. Bunun bu suretle kabulünü teklif ediyorum. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Badessarfın bazı arka-
daşlarca mucibi iştibah olduğunu görüyorum. Mü
saade buyurulursa bundan kastedilen manâyı arz ede
yim. Malûmu âliniz badessarf, usulü Muhasebei Umu
miye Kanunu mucibince yapılacak bazı muamelât 
vardır. Zât ve zaman lıesabatının tetkiki ve bunun 
bir muhakemei hesabiye suretinde bir karara raptı, 
sonra evrakı müsbitenin sureti tetkiki. Bunlar Usulü 
Muhasebei Umumiye Kanununun levazımından ola
rak Divanı Muhasebatça tatbik edilen hususattır. Bu
rada Encümeninizin 'kastetmiş olduğu mana tamamen 
divanı muhasebatla plan alâkasını ayırmaktır. Mehmet 
Vasfi Beyefendinin ifade ettikleri veçhile muamelâtı 
ticariye ve sınaiye iile meşgul olan bir müessesenin bu 
gibi ıkuyudu hesabiye ile bağlanması onun serbestisi
ni takyit eder. Arkadaşlarca mucibi terddüt olan ci
het... 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Nizamnamei dahilisi olacak. 

SAKİR BEY (Çatalca) — Evet, arkadaşların te
reddüdünü mucip olan cihet hiç bir hesabın alınıp 
alınamıyacağı hususudur. Bu tereddüdü, zannediyo-
rumki, Heyeti Celileye arz etmiş olduğumuz lâyiha
nın 13 ncü maddesi izale ediyor. 13 ncü maddede, 
bankanın hesabatı Maliye Müfettişlerinin teftişine ta
bi olduğu gibi, bütçe ve senelik plânçosu Meclisi İda
rece tanzim ve Ticaret Vekâletinin inhası üzerine İc
ra Vekilleri Heyetince tasdik olunur, denıiyor. Zan
nediyorum ki bu kadarcık bir kayıt kâfidir. (Reye 
sesleri). 
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REİS — Efendim! Takrirleri okuyoruz : 
Riyaseti Celileye 

Badessarf fıkrasının tayyını teklif ederim. 
Derslim 

Feridun Fikri 

Riyaseti Celileye 
Maddede badessarf tan sonra Divanı Muhasebatın 

vize ve tetkikine şeklinde tashihini teklif ederim. 
Trabzon 

Ahmet Muhtar 

REİS — İkisi de aynı şey efendim. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Aynı şey değildir. 

Arz edeyim efendim. Bendeniz de tabiî kabul ediyo
rum. Kablessarf ne vizeye ve ne de tetkike razı deği
lim, lâkin bu tetkikten, vizeden maksat Divanı Mu
hasebatın tetkiki ve onun vizesidir. Zaten aşağıda 
Maliye Müfettişleri teftiş edecektir. Onun için Di
vanı Muhasebat kelimesini korsak doğru olur. 

FERİDUN FİKRİ ©EY (Dersim) — Efendim! 
Bazı arkadaşlara mütalâayı acizanem aykırı görün
müştür. 

Bakınız; Üçüncü maddedfc, (A) : Ticaret Vekâ
letinin 1340 senesünde tesis etmiş veya iştirak etmiş 
olduğu fabrika ve şirketlerdeki hisse ve sermayesi, 
(Bj : Ticaret Vekâletinin 1341 senesiyle sinini mütea
kibe bütçelerine vaz olunacak teşyikatı sınaiye tahsi
satı» Bunlar devlet bütçesinden konulan paralardır. 
Bunlar, vizeye tabi olimıyacak mıdır? Bunların vizeye 
tabi olmaması demek, teşvikatı sınaiyeye ait olarak 
devlet bütçesinden konulan paraların hiç birisinin hiç 
bir veçhile vizeye tabi olmaması demektir ve bilâhare 
muraka'be edimiyecek demektir. Demekki bizim va
zifemiz, yalnız bu paraları kabul etmekten ibaret ola
caktır. Diğer taraftan ise murakabesi, muhasebesi ol-
mıyaçak demektir, ben bunu doğru görmüyorum. 

İSMET BEY (Çorum) — Heyeti Vekilenin tam 
mes'uMj^ti yardır.. 

TİCÂRET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY {Gazi
antep) — Efendim! Feridun Fikri Beyin 'bu hususta 
telâşlarına mâhâl yoktu?. Teşvikâtı sınaiyeden bura-
yk fafeis olunan para, Mâliye Vekâleti ve Divanı 
Murıâseiratm reyi ile vize ettirerek sârfettirecektir. 
Burada mevzuubahis oan ise, bankanın muamelâtı
dır. Şraıdi Feridun Fikri Beye sorarım, acaba Ziraat 
Öankasındâ "böyle bir şey var ıtırdır? 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Ben de si
ze sorarım, Ziraat Bankasına her sene bütçeden tah
sisat koyuyor muyuz? 

TİCARET VEKİLİ ALİ. CENANİ BEY (Gazi
antep)— Siz yalnız bütçeden verdiğiniz bir milyon 
iki yüz bin ürayı düşünüyorsunuz. Halbuki verdiğiniz 
fabrikaların kıymeti bugün on milyon Iraya yakın-
dır, 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Onları da 
murakaJba edelim. Bu, devlet bankasıdır. Hususî ban
ka değM! 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep)— Müsâade buyurunuz efendimr 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Murakabe
den katiyen azade oMattta&dir. 

TİCARET VEKİLİ ÂLİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Zatı âliniz söylerken bendeniz dinledim. 
Bari sözümü-bitireyim de Öyfc söyleyiniz." 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Mükâleme 
tarzında ceryah ettiği için söyledim. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Bu, katiyen murakabe ye teftişten azade 
değildir. Öunü Şakir Beyefendi pek güzel izah bu
yurdular. Dalıma Maliye müfettişlerinin kontroluna 
tabidir. Arzu ettiği zaman Su müfettişler gider ve tef
tiş edebilirler. Sonra Ticaret Vekâletinin ımes'uliyet 
ve nezareti altındadır. Daima memurlarını gönderir, 
teftiş ettirebilir. -Bankanın meclisi idaresi vardır ve 
hesabatı muntazam bir banka olacaktır. 

MEHMET VASFİ EFENDİ (Boiı) — Öyle ok 
mazsa, banka sayılmazkü.. (Doğru sesleri). 

TİCARET VEKİLİ ÂLİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Binaenaleyh divanı muhasebata gitsin gel
sin, viize görsün. Bu gibi muamelâta bankaca imkân 
var mıdır. (Hayır "sesteri). 

REİS — Efendim! Feridun Fikri Beyin takririni 
reyinize arz ediyorum. Nazarı dikkate alanlar lütfen 
ellerini kaldırsın... Nazarı dikkate alinıyanlar lütfen 
eilefinî kaldırsın... 'Nazari dikkate almmamıştır. 

Efendim! Muhtar Beyin takririni reyinize arz ede-
ğim. 

ŞAKİR ÖEY (Çatalca) — Efendim! Onu encü
men de kabul ediyor. Müsaadebuyurulur mu efen
dim? Mâdderiin aldığı şekli arz edeyim. 

REİS — Buyurunuz. 
ŞAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Madde «ban: 

kanın sarfiyatı, kablessarf ve badessarf Divanı Mu
hasebatın vize ve tetkike ve Usulü Muhasebei Umu
miye Kanununa tabi değildir» şeklini alıyor. (Pek 
alâ sesleri). 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim, madde bu 
şekilde okunsun, badehu reye koyayım. 
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Madde 10. —- Bankanın sarfiyatı kablessarf ve | 
badessarf Divanı Muhasebatın vize ve tetkikine ve 
usulü mühasebei umumiye kanununa tabi değildir. 

REİS — Efendim! Maddeyi reyinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini re
ye koyuyorum; kabul etmiyenler lütfen ellerini kal
dırsınlar... Kabul edildi. 

Madde M. — Bankanın temettüatı safiyesjinden 
evvel sermayei asiye % 6 faiz tefrik, bu miktar ser
mayeye zammohınarak bakayesinin yüzde yetmişi ser
mayeye, yüzde onu ihtiyat akçasına, yüzde onu Mec
lisi İdare Azası ile memurin ve ' müstahdeminline 
maaşları nisbetinde verilecek ikramiyeye tefrik ve j 
tahsis olunur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var anı efen
dim? (Hayır sesleri). O halde maddeyi... 

SAKİR BEY (Çatalca) — Müsaade 'buyurunuz 
efendim! Yanlış ta!b edilmiş, tashıih edelim. I 

REİS — Peki. 
REİS — Efendim! Erzurum - Sarıkamış ve şue-

batı demiryolları hakkındaki kanuna rey vermiyenler 
'lütfen reylerini versinler, (tstahsali âra hitam bulmuş
tur), 

REİS — Efendim! Onbirinci madde tekrar oku
nacaktır. 

Madde 11. — Bankanın temettüatı safiyesinden 
evvelen sermayeyi asliye % 6 faiz tefrik ve bu mik
tar sermayeye... 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Gene yanlış efendim! Müsaade buyurunuz. 
Dosyasından aslını çıkaralım. 

REİS — Efendim! Maddeyi encümen geri mi is
tiyor? 

SAKİR BEY (Çatalca) — Şimdi tashihatı ile arz 
edeceğiz. 

REİS — Efendim! Maddeyi encümene veriyo
ruz. 

Madde 12. — İhtiyat akçası bir milyon liraya ba- I 
liğ olduktan sonra ihtiyat akçasına muhassas yüzde 
on hissei temettüün nısfı temettülü tahvilata ve nısfı I 
diğeri memurin ve müstahdemin ikramiyesine tahsis 
edilir. 

REİS — Efendim! Madde hakkında mütalâa var 
mı? (Hayır sesleri). Maddeyi aynen reyinizs arz edi-
ya-um. Kaibul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... 
Kabul etmiyenler ellerini kaldırsınlar... Kabul edil
miştir. 

Madde 13. — Bankanın hesabatı Maliye Müfet- i 
talerinin teftiişine tabi olduğu gibi, bütçe ve senelik i 

plânçosu Meclisi idarece tanzim ve Ticaret Vekâle
tinin inhası üzerine Heyeti Vekilece tasdik olunur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı efen
dim? (Hayır sesleri). Maddeyi reyinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsınlar... Aksini re
ye koyuyorum; kabul etmiyenler elerini kaldırsın! 

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — Meclise gel-
miyeoek mi? 

KÂZIM BEY (Ergani) — Efendim! Meclise ge
lip gelmiiyeceğini encümen izah etsinler! 

REİS — Efendim! Encümen izahat verecek mi? 
SAKİR BEY (Çatalca) — Hayır efendim! Mad

de sarihtir. Meclise gelmiyecektir. Bankanın muame-
iâtındaki sürat ve suhuleti temin için bu sureti tercih 
ediyoruz. 

ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) — Ziraat Bankasının 
bütçesi Ziraat Encümenine geliyor. Bunun bütçesinin 
de Ticaret Eneümeni ile Muvazenei Maliye Encüme
nine gitmesıi lâzımdır. 

İSMET BEY (Çorum) — Efendim! Bu banka
nın ahkâmı esasiyesi, Ziraat Bankasınınkine benze
mez. Ziraat Bankası bir anonim şirketidir. Kanunda 
gösterildiği veçhile (bankanın bir heyeti umumiyesi 
olacaktır. Binaenaleyh bir heyeti umumiyenin inti
hab ettiği Meclisi idare tarafından idare edilecektir. 
Bunun vazifesi kanunda gösterildiği üzere muvakkat
tir. Yani Heyeti umumiyesinin içtima ediip, Meclisi 
idaresini intihab ederek muhtariyete tamamen sahib 
oluncaya kadar bir muvakkat heyeti idare intihab 
edilir. Binaenaleyh o muvakkat meclisi idarenin mu
vakkat bir heyeti umumiyesi vardır. İşte bu, Muva
zene! Maliye Encümeni ile, Ticaret Encümenidir. Bi
naenaleyh bu vaziyet, heyeti umumiyesinin içtima 
edip de bankaya tamamen tesahup ettirinceye kadar 
muvakkattir. Bu sanayi ve maadin bankasının vazi
yeti öyle değildir. Bütün mesuliyeti tamamen hükü
mete terkettiğimiz halde yalnız bütçesini almak üze
re kadrolarında, rakkamlarında tensikat yapmak, mu
rakabe yapmak, hükümetin bu hususitaki mesuliyeti
ni tenkis etmek demektir. Çünkü, bankanın tamamen 
İdaresinden hükümetin, Ticaret Vekilinim, mesuliyeti
ni kabul ettiğimiz halde onların mesuliyetini tenkis 
ederek, bankanın bütçesini buraya getirerek rakkam-
ları ih oynamakta bir fayda yoktur. Herhalde bun
da hükümetin mas'uliyeti tamamdır ve o mes'ulâyeti 
murakabe etmek için, Heyeti Celilenizin salâhiyeti de 
tamamdır. Sual ile, istizah ile ve 'heyeti murakabesin-
dsn alınacak olan malûmat ile her vakit murakabe 
husul bulacaktır. 
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FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) "— öyle şey 
olur mu? 

İSMET BEY (Devamla) — Mesuliyeti tenkistir, 
faydası yoktur. • ' . . , ' • ' • -

FERİDUN FİKRÎ BEY (Dersim) — O halde 
bütçeyi de hükümet yapsın, çıkaranı. 

ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim! Hükümet bankası olmak itibariyle tabiî 
Heyeti Vekieye gidiyor. Ben zannediyorumki bu gi
bi malî mesai!, Heyeti VekJifoye gidecek bütün malî 
mesail, meclisin velevki bir encümeninden de olsun, 
bir kontroldan geçmek lâzm gelir. Mademki hükü
met iştirak edıiyor, yani hükümetten geçiyor, hükü
met demek meclis demektir. Yani Meclisin icra kuv
vetleridir. Meclisin icrai kuvvetlerinden geçecek her
hangi malı bir meselenin mutlaka meclisin bir encü
meninden geçmesi lâzımdır. Binaenaleyh Ziraat Ban
kasında olduğu gabi bunda da hiç olmazsa Muvaze-
nei Maliye ve Ticaret Encümeninden, yahut biç ol
mazsa yalnız Muvazene! Maliye Encümeninden geç
mesi lâzımdır. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! Bir şeyi ya tamam yapmalı ve
yahut hiç yapmamalı. Eğer bunu iktisadî bir mües
sese haline koyaçaksak, (iktisadî kavaidle, iktisadî 
usullerle idare etmek lâzımdır. Heyeti Celüeniz bili
yor. Daha buradan geçmemiş olan mülhak bütçeler 
vardır. Bir müessesei maliyenin bütçesi iki üç ay in
tizarda kalabilir mi? Buna imkân var mıdır? Bütün 
devletin idaresini tevdi ettiğiniz, yüzseksen milyon 
liralık bütçesinin sarfiyatını emniyet ettiğiniz bir hü
kümete on müyon liralık müstakil bir bankanın büt
çesini tetkik etmek için emnivet etmiyor musunuz? 
Buna imkân yoktur. Ya kabul etmeli veyahut bunu 
yapmamalıdır. _ 

ARİF BEY (Eskişehir) — Bir sual soracağım. 
Meclisi idare azalarının da hükümet tarafından inti-
hab edilmesi iktisat kavaidinden midir? 

ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) — Efendim! Mesele 
iktisadîdir. Vekil Beyefendiye emniyet meselesi de
ğildir. Mesele usuldür. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim! 
Vekil • Bayefendi, bankanın bütçesinin mecMse gelme
si no lüzum yoktur dedüler. Eğer meseleyi sırf iktisa
dî, ticarî vodarak addediyorsak bütçesi heyeti idaresi
ne «ittir.;-: .:-:£ :[."."..:• '--"•,. 

Tahkiki de ona aittir. Hükümet onu görmez.'Mü-
essesatt.'ziraiye ive ticariye bütçe" yapmaz. Bir mas
raf ve varidat blânçosu yapar, tasdik eder, geçer gi

der. Bütçe dedikten sonra resmi demektir. Bütçenin 
burada yeri yok. Heyeti Vekile yapar dernek lâzım 
gelirdi. Eğer bütçe gelecekse mutlaka, heyeti veki-
leye niçin geliyor? Devlet diye. Devletirt sahibi kim? 
Türkiye Büyük Millet Meclisi. Öranm jtasdiki lâzım 
olduktan sonra, oranın tetkikinden geçtikten sonra 
bu, lâbüttür. Ne fark var? Heyeti Vekile tetkik eder
se güya sürat olacak. Ben şahsen taraftar değilim. 
Mademki bir banka yapılıyor, sürat lâzımdır. On
da Ticaret gayesi güdülüyor, bütçeye lüzum yok
tur. Mademki on milyon lirayı mesuliyeti tahtında 
encümen idaresine verdikten sonra, bütçesine de 
itimat ediniz. Bunu da Heyeti İdaresi tetkik etsin. 
Buna şahsan taraftarım. Fakat bütçe olarak geldik
ten sonra Heyeti Vekilenin tasdiki ile iktifa etmek 
nâbema'hâldir. Mutlaka Meclisten geçmesi lâzım
dır, Meclisin bir Encümeninden geçmesi lâzımdır. 
Onun için bunda Ticaret Encümeni ile Muvazenei 
Maliye Encümeni müşterek olmalıdır, Yani bu en
cümenlerden geçmelidir. 

TİCARET VEKİLİ ALİ i CENANİ BEY (Ga
ziantep) — Efendim! Musa Kâzım Efendi Hazret
lerinin kanaati şahsîyeleri başka, bir banka idaresi 
suretiyle kanaatleri başkadır. Bu bankanın idaresi 
hususundaki beyanatları kanaatlerinden başkadır. 
Kendileri diyorlarki, ben şahsen buna taraftar deği
lim. Kendileri Ziraat Bankasınla Meclisi idare reisi
dirler. Bir bütçe ile banka idare olunabilir mi, olu
namaz mı, kendileri pek âlâ bilirler. Hâlâ Ziraat Ban
kasının bütçesini tasdik ettirmek için zahmet çekti
ler ve çekiyorlar. Bir Banka: İdaresi bü gibi usuller
le idare olunamaz. Eğer bu memleketin sanayiini 
ilerletmek, yapılacak fabrikalarr vücuda getirmek 
müstelzim ise bunu bırakmalısınız o bankaya, Hü
kümetin bir nezareti şâmilesî vardır. Bunun başına 
bir müdürü umumi, mütehassıs bir ecnebi getirece
ğiz. Tabiî en güzide adamlarımızı seçip bankanın 
başına koyacağız. Onlara itimat etmek (lâzımdır. Son
ra Banka doğrudan doğruya para şaffedecek değil
dir ki bütçesi buradan geçsin ve zaten geçecek olan 
nedir? Üç 'şubesi ve bir merkezi vardır. Bunların 
maaşı mı buradan geçecektir? Diğer muamelâtı ban
ka muamelâtıdır. Şirket tesis edecek, o şirkete hisse
dar olacak, maden mültezimlerine, maden sahiple
rine, eroabı sanaiye para ikraz edeeek. Her sene 
bütçesi ile para ikraz etsin mi, etmesin mi diyeceğiz? 
Bendeniz-Heyeti Celilenin tasdikine afz edilecek bir 
şey görmüyorum. j 

ABDULLAH: AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim* Vekil-Beyefendi dedilerki, bu kadar mil-



J. : J05 18 . 4 . 1341 C : 1 

yon liralık bütçe Hükümete emniyet ediliyorda buna 
emniyet olunmuyor mu? Mesele emniyet meselesi 
değildir. Prensip meselesidir. Mademki Hükümet 
işin içine giriyor ye Hükümet bankasıdır ve İcra Ve
killeri Heyetinden geçiyor, İcra Vekilleri demek olan 
Meclisi Âli buna nasıl bigâne kalır. 

REÎS T-T- Efeödim! flk takrir var, onu okuyaca
ğız;; 

Riyaseti €«liteye 
Banka bilançosunun Muvâzeaei Maliye ve Ti

caret Encümenleri tarafından tetkik ve tasdik edilme
sini teklif eylerim. 

Biyarbekir 
Zülfü 

REÎS — Efendim! Takrjri reyinize arz ediyorum. 
Nazarı dikkate alanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate 
almıyanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. 
O halde 13 ncü maddeyi nazarı dikkate alınan tak
rir veçhile Encümen tashih etsjn. Onbirinci madde, 
bir sehiv olduğundan bahsedilerek, geri alınmıştı. 
Şimdi iade edilmiştir. Gejen şekli okuyoruz: 

Madde ').}. —- Bankanın temettüatı saf iyesinden 
evvelâ; sermayei asliye yüzde altı faiz tefrik ve bu 
miktar sermayeye zaramojunarak bakiyesinin yüzde 
yetmişi sermayeye, yüzde ©nu ihtiyat akçasına, yüz
de onu temettüjü tahvilâta, yüzde onu Meclisi İda
re Azası ile mfnıujin ye müstahdeittine maaşları nis-
betinde verilecek ikramiyeye tefrik ve tahsis olu
nur. 

REİS — Fikret Bey; Besim Atalay Bey; rica ede
rim. Öyle karşıdan karşıya konuşmayınız! Arkadaş
lar okunan şeyleri işitemiyorlar. 

MUHTAR. BEY (Trabzon) — Efendim! Zanne-
diyofumki, madde gene tam şeklini bulamamıştır. 
Şimdi esas maksat nedir? Banka, senelik masrafını 
yaptıktan sonra hasılatı saf iyesinden, temettüünden 
evvelâ mevcut sermayesinin % 6 faizini ayıracak, 
mütebakisinden de yüzde yetmişi gene kendisinde ka
lacak, yüzde otuzu da şu veçhile taksim olunacak 
diyor. Binaenaleyh bendeniz maddenin şu şekilde ol
masını ^bankanın temettüatı saf iyesinden evvelâ ser
mayeyi asliye % 6" faiz' tefrik ve bu miktar ile be
raber bakayenin yüzde yetmişi sermayeye zam, çün
kü bu ikisi, gerek yüzde altı temettü ve mütebakinin 
yüzde yetmişi doğrudan doğruya bankanın sermaye
sine sarfolunur. Yüzde otuzu da maddenin müteba
ki fıkaratı myçibince, taksim olunur» onun için asıl 
şekli bu suretle olması lâzım gelir. Her iki para da 

sermayeye zammolunur, Bir takrir takdim ediyorum, 
kabulünü rica ederim. 

Riyaseti Celileye 
Onbirinci maddenin berveçiati tadilini teklif ede

rim: 
Bankanın temettüatı saf iyesinden olan sermayeyi 

asliye % 6 faiz tefrik ve bu miktar ile beraber ba
kiyenin yüzde yetmişi sermayeye zam, yüzde onu ih
tiyat akçasına, yüzde onu temettülü tahvilâta, yüzde 
onu Meçlisi îdare Azası ile... 

Trabzon 
Ahmet Muhtar 

SAKİR BEY (Çatalca) — Efendim! Onbirinci 
maddede temettüatın sureti tevziine ait olan tertip 
şudur: Evvel; mevzu sermayenin yüzde altı faizini 
hesap ediyoruz. Bu, evvelâ ifraz edilecek temettüata 
ve sermayeyi asliyeye zammolunacaktır. 

Bundan maada ne kadar temettüat kalırsa o < te
mettüatı yüze taksim ediyoruz.. Gene bunun da yüz
de onunun temettüsnü tahvilâta veriyoruz. Yüzde 
onunu ihtiyat akçasına tevzi ediyoruz, yüzde onunu 
da Meclisi İdare azası ile memurin ve müstahdemi
ni idareye verilecek olan ikramiyeye tefrik ediyoruz. 
Binaenaleyh tertibin (evvelâ) fıkrası ile kastolunan 
manâsı, temettüat neye baliğ olursa olsun evvelâ 
yüzde altı faizin itfasına tahsis olunacaktır. Şayet 
diğer taksimat dahilinde geriye bir şey kalmazsa 
hiç bir şey verilmiyecektir. Maksat, evvelâ faizi tef
rik ediyoruz. Muhtar Beyin teklifleri de zannederim 
bundan başka bir şey olmıyacakîır. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim! Benim 
istediğim de tam mazbata muharririnin istediği şey
lerdir, 

EYÜP SABRI EFENDİ (Konya) — Şakır Be
yefendi! Bu, yalnız devlet malı olarak kalmıyacak-
bankamn sermayesi • efrat ve eşhası hükmiye dahi 
iştirak edecektir. Bu hale nazaran bunların temettüa
tı safiyeden her sene bir hisse vermeyip de, her se
ne hasıl olacak temettüü sermayeye zammetmek 
suretini kabul edecek olursak bu mahzurlu değil 
midir7 

SAKİR BEY (Çatalca) — izah edeyim. Bu şe
kilde eğer mesele mevzubahis olursa buyurduğunuz 
mahzur vardır. Fakat mesele esasen o tarzda mev
zu değildir. Banka her hangi bir müesseseyi bilişti-
rak işletmeyi eğer deruhte edecekse, p-îaya, sermaye 
vaz edecek demektir. Kendisi de hissedaj oluyor. 
Bankanın alâkası kanuna tabi değildir. O şirketin. 
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nizamnamesi ahkâmına tabidir. Oradan alacağı te-
mettüatı alır. O temettüatı aldıktan sonra kendi 
vaz ettiği sermaye ile karşılaştırır yüzde altı faiz tef
rik eder. Mütebaki bir şey kalırsa onu da bu tarzda 
tevzi edecektir. Binaenaleyh başka şirketlerdeki iş
tirak sermayesi ayrı nizamnameler ahkâmı ile idare 
olunur. Bu noktadan ayrılıyoruz. 

AKÇAROĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Efen
dim! bu madde Ticaret Encümeninde hayli müna-
kaşatı mucip oldu, Eyüp Sabri Efendinin suali 
varittir. Çünkü yalnız büâhara teşkil edilecek şirket
ler değil, bizzat banka, hisse senedatı, temettülü 
senedat, ikramiyeli senedat ihraç edecektir. Hükü
met bu bankanın hasıl edeceği temettü vesaire hak
kında sarih bir fikri haiz olmıyarak encümene gel
miştir. Çünkü hükümetin dokuzuncu maddesini 
dikkatle okuyacak olursanız görürsünüzki serma
yeye verilecek yüzde yedi faiz yoktur. Hükümetin 
maddesini okuyayım: 

Madde 9.•— Bankanın tahsisatı safiyesinden -ki 
temettüat olacaktır - Yüzde yetmiş sefmayei asliyeye 
zam ve yüzde ohbeş ihtiyat akçesine ve yüzde on-
beş memurin ve müstahdemin ve meclisi idare aza
sına verilecek ikramiyeye tahsis olunur, Böyle de
miştir* 

Bilâhare bizim Encümen azasından bir zat, ser
mayenin faizini istemiştir. Bunun üzerine o ilâve edil
miştir. Faiz de yüz altı olarak tefrik edildikten sonra 
kalan miktar ne e^cümeninizce, ne vekili muhteremce 
sarih surette gösterilmiştir. Belki hiç bir şey kalmıya-
bilir ve o takdirde ne memurin ve müstahdemin için 
ve ne de temettülü ikramiyeler için bir şey kalmıya-
bilir. Binaenaleyh sarih bir hesaba müstenit değil
dir ve zannediyorumki sermaye '% 6 faizle ayrıldık
tan sonra, kalan aksamı hakkında sarih bir fikir ol
maksızın böyle taksimatta bulunmak gözü kapalı yü
rümek gibi olacaktır ve Eyüp Sabri Efendinin de
dikleri mahzur ile beraber burada memurin ve müs
tahdeminin hiç bir fayda almaması, Meclisi İdare 
Azasının vesairenin mahrum kalması varittir. Bina
enaleyh bendenizce bunun alel acele burada hallin
den ise tehiri daha muvafıktır. Esasen bir madde
yi daha bıraktık ve vakit de geçiyor. Yorgunuz. O-
nun için buna yarın devam edilmesini ve Muvazene 
Encümeninde biraz daha tetkik olunmasını teklif 
ediyorum. 

(Kabul sesleri) 

REİS — Efendim! Yarın öğleden sonra saat bir 
buçukta içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzâkerat, Saat: 6,15 

• * 
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Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı arasında münakit Muhadenet Muahedenamesi hakkındaki Kanunun 
neticei arası 

(Kanun kabul edilmiştir,) 

ADANA 
Kemal B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 

ANKARA 
Ali Fuad Paşa 
ihsan B. 
Şakir B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkı B. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Talât B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 
Tahsin B. 

BAYEZÎD 
Şefik B. 

BİGA 
Mehmed B. 
Samih Rifat B. 

, Şükrü B, 
BOLU 

' Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfi Ef. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 
Süleyman Sırrı B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Nurettin Paşa 
Refet B. 

Reye iştirak edenler : 154 
Kabul edenler : 153 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 1 

(Kabul edenler) 

CANİK 
Süleyman Necmi B. 
Talât Avni B. 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
İsmail Kemtal B. 
İsmet B. 

DENİZLİ 
De. Kâzım B. 
Necip Ali B. 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Mehmet B, 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
İhsan B. 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 

Münir Hüsrev B. 
Raif Ef. 
Rüştü Paşa 
Ziyaeddin Ef. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenani B. 
Ferid B. 
Hâfiz Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik. 
Hamdullah Suphi B. 
Kâzım Karabekir Paşa 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Münir B. 

KARAHİSARI SAHİP 
Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Kâmil B. 
Musa Kâzım B. 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B. 

KARAHİSARI'ŞARKİ 
Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 

KASTAMONU 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmed Fuad B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fuad B. 
Şevket B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süleyya B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KONYA 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Mustafa Ef, 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KOZAN 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Cevdet B. 
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Nuri B. 
Recep B. 

MALATYA 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARDİN 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MERSİN 
Besim B. 
Niyazi B. 

MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 

Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halid B. 

ORDU 
Faik B. 
Hamdi B. 
tsmail B. 
Recai B. 

RİZE 
Ali B. 
Ekrem B. 
Esad B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Mehmet Sabri B. 

Reşat B. 
Vasıf B. 

SİİRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmut B. 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Halis Turgut B. 
Muammer B. 
Rasim B. 
Ziyaattin B. 

SİVEREK 
Mahmud B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 

TRABZON 
Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 

URFA 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
İbrahim B. 
Münib B. 

ZONGULDAK 
Ragıp B, 
Yusuf Ziya B. 

(Müstenkif) 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 

(Sonradan iştirak edenler) 

I .İÇEL 
Hafız Emin Ef. 

ZONGULDAK 
Tunah Hilmi B. 
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1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun neticesi ârâsı 
" - s . 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

165 

143 

17 

5 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 
Neşet B. 

AMASYA 
Ali Rıza Ef. 
Esad B. 

ANKARA 
İhsan B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
Hasan Sıtkt B. 
Rasih Ef. 

ARDAHAN 
Talât B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Dr. Reşid Galib B. 
Mithat B. 
Tahsin B. 

BAYEZİD 
Şefik B. 

BİGA 
Samih Rifat B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Mehmed Vasfı Ef. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Salih B. 

Süleyman Sırrı B. 
BURDUR 

Hüseyin Baki B„ 
BURSA 

Refet B. 
CANİK 

Süleyman Necmi B. 

Reye iştirak edenler : 

Kabul edenler : 

Reddedenler : 

Müstenkifler : 

(Kabul edenler) 

CEBELİBEREKET 
Avni Paşa 

ÇANKIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 
Ziya B. 

ÇATALCA 
Şakir B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzını B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

. DİYARBEKİR 
Cavid B. 
Mehmet B. 
Zülfi B. 

EDİRNE 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Muhiddin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 
Süleyman B. 

ERGANİ 
Kâzım Vehbi B. 

ERTUĞRUL 
Ahmet İffet B. 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 
İbrahim B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 

GAZİANTEP 
Ahmed Remzi B. 
Ali Cenan i B. 
Ferid B. 
Hafız Şahin Ef. 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Kâzım B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Dr. Hakkı Şinasi Paşa 
Dr. Refik B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yusuf Akçura B. 

İZMİR 
Kâmil B. 
Mahmud Celâl B. 
Mahmud Esad B. 
Mustafa Necati B. 
Mustafa Rahmi B. 
Münir B. 
KARAHİSARI SAHÎP 

Ali B. 
İzzet Ulvi B. 
Musa Kâzım B. 
Sadık B. 
KARAHİSARI ŞARKÎ 

Mehmed Emin B. 

KARESİ 
Kâzım Paşa 
Osman Niyazi B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir Ef. 
Hasan Fehmi Ef. 
Necmeddin Molla B. 

KAYSERİ 
Ahmed Hilmi B. 

KIRKLARELİ 
Dr. Fııad B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

KOCAELİ 
İbrahim B. 
İbrahim Süreyya B. 
Mustafa B. 

KONYA 
Hacı Bekir Ef. 
Eyüp Sabri Ef. 
Fuad B. 
Kâzım Hüsnü B. 
Musa Kâzım B. 
Mustafa Ef. 
Naim Hazım Ef. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

KÜTAHYA 
Ahmet Ferit B. 
Cevdet B. 
Nuri B. 
Recep B. 

MALATYA 
.Dr. Hilmi B. 
Mahmud Nedim B. 
Reşid Ağa 

MARDİN 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 
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MERSÎN 
Niyazi B. 

MUŞ 
Rıza B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 
Galip B. 
Halid B. 

ORDU 
Hamdi B. 
ismail B. 

ANKARA 
Ali Fuat Paşa 

BURSA 
Nı-rettin Paşa 

DERSİM 
Feridun Fikri B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

t : 105 

Recai B. 
RİZE 

Ali B. 
Esad B. 

SARUHAN 
Hacı Ethem B. 
Kemal B. 
Mehmed Sabri B. 
Reşat B. 

SİIRD 
Halil Hulki Ef. 
Mahmud B. 

ERZURUM 
Müniı Hüsrev B. 
Rüştü Paşa 

ESKİŞEHİR 

1 8 - 4 . 1341 C : 1 

SİNOP 
Recep Zühtü B. 
Yusuf Kemal B. 

SİVAS 
Muammer B. 
Rahmi B. 
Rasim B. 
Ziyaettin B. 

TEKFURDAĞ 
Cemil B. 

TRABZON . 
Hasan B. 

(Reddedenler) 

Arif B. 
İSTANBUL 

Kâzım Karabekir Paşa 
KARAHISARI SAHİP 

Kâmil Eı. 

ERZURUM 
Câzim Ef. 
Raif Ef. 
Ziyaettin Ef. 

(Müsten 

KASTAMONU 
Halit B. 

KOCAELİ 
Ahmet Şükrü B. 
Mustafa B. 

MARAŞ 
Hacı Mehmet Ef. 

kifler) 

KAYSERİ 
Zeki B. 

KIRKLARELİ 
Şevket B. 

URFA 
Refet B. 
Şeyh Saffet Ef. 

VAN 
Hakkı B. 
İbrahim B: 
Münih B I T J . U 4 . I 1 U JL>. 

ZONGULDAK 
Ragıp B. 
Tımah Hilmi B. 
Yusuf Ziya B. 

MERSİN 
Besim B. 

i ORDU 

Faik B. 

TRABZON 
Ahmet Muhtar B. 
Rahmi B. 
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Türk Sanayi ve Maadin Bankası hakkında Başvekâletten mevrut (1/672) numarah kanun lâyihası ve Ticaret 
ve Muvazenei Maliye Encümenleri Mazbataları. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet 

Kalem Mahsus Müdüriyeti 
Adet : 6/1569 

29/30 . 3 . 1341 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesiııe 
Müessesatı sınaiye tesis ve buna müteferri bil

cümle muamelâtı ticariye ve itibariyeyi icra eylemek 
üzere Türk Sanayi ve Maadin Bankası namıyle bir 
banka Jçşkili hakkında Ticaret Vekâleti Celilesince 
teklif olunan ve tcra Vekilleri Heyetinin 28 . 3 . 1341 
tarihli içtimaında ledettezekkür Meclisi Âliye arzı ta
karrür eden lâyihai kanuniye ile esbabı mucibe maz
batası lef fen takdim kılınmıştır. Muktezasının ifası
na müsaade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı Mucibe 
Memleketimizde son zamanlarda halk arasında 

sınai, ticari, iktisadî teşebbüsata karşı pek hayırlı te
mayüller vücuda gelmekte ve peyder pey millî mües
seselerimizin sahaya husule çıkmakta olduğu nazarı 
şükran ile görülmektedir. 

Kapitilasyonlarm ilgasıyle şuurlu bir surette baş
layan ve Lozan muahedei sulhiyesiyle kazandığımız 
istiklâli iktisadiden sonra daha ziyade tebellür eden 
teşebbüsatı milliye karşısında hükümetin bütçe ile ve 
kavanini mahsusa ile muayen olan teşvikat ve tergi-
batı kâfi gelmemeye başlamıştır. Ancak halkın vücu
da getirmek istediği müessesatı sınaiyenin gerek te
sisi, gerek işletilmesi her şeyden evvel bir vukufu fen 
ve ihtisas meselesi olduğu ve millî sermayedarlarımı
zın bazen vukuf ve ihtisasın fıktanından bazen da 
ihesabatm yanlış esaslara iptina ettirilmiş olmasından 
dolayı bu kabil tesisatı yaşatamadıkları veya hüsnü 
niyetle başlanılanların da ikmal edilemediği ve hükü
metin müzaheret ve muaveneti talep olunan bu kabil 
müesseselerin heder olmaması hakkında bütün hulûs 
ve samimiyetlere rağmen bunlara lâyıkı veçhile mua
venet edilemediği vaki olan halattandır. 

Memleketimizde sanayiin inkişaf ve terakkisi için 
tevessül edilecek tedabirin en mühimmi mütemerkiz 
sermayeler vücuda getirmek ve halkı teşebbüsatı ik-
tisadiyeye hazırlamak meselesidir. Halk arasında mil
lî sanayimizin, millî müessesatımızın sahai husule 
çıkması hususundaki emel ve rağbet milletçe ve hü

kümetçe geçirilen bu kadar acı ve felâket amiz tec
rübelerden sonra denilebilir ki umum için bir umdei 
iktisadiye olmuştur. Fakat memlekette mütemerkiz 
sermayelerin ademi mevcudiyeti ve efradın teşebbüsatı 
iktisadiyeye müçtemian tevessül etmesine müsait bir 
ananeve terbiyeye malik bulunmayışları eşhası husu-
siyenin sanayii cesime teşebbüslerinden uzak kalma
sına sebep olmuştur. Arz ve izahtan müstağni olduğu 
üzere sınai istihsalât her yerde sanayii beytiye ve sar 
ğirden başlayarak mütekâmilb ir seyir takip eylemiş ve 
sanayi cesime ile itihsalâta müncer olmuştur. Ticaret 
ve mübadele pazarının kespettiği beynelmileliyet dola-
yısıyle hiç bir memleket bu tesirden azade olamamış
tır. Memleketimizin istihsalâtı sınaiyesi - ki henüz 
sanayii sağireden ibarettir - memaliki ecnebiyede uzun 
bir zamandan beri müesses cesim usulü istihsalâtın 
açtığı rakabet muvacehesinde yavaş yavaş mahkûmu 
indiraz olmağa başlamıştırr Memleketin bazı aksa
mında bazı şuabatı sınaiye usulü basite ve iptidaiyele-
riyle el'an pek mütevazi bir mevcudiyet idame ede
bilirse deb unu da turuku muvasalanın noksanına 
hamletmek icabeder. Yapılan her yeni yol memleke
tin içerilerinde tutunabilmekte olan küçük sanayii de 
mahkûmu indiraz eder. Halbuki bir memleketin fab
rikalarını, darussınaalarını sahayi iktisadiyatta dere-
cei tarakkisinin ve alel umum serveti milliyesinin mi
yarı olarak talakki etmek icabeder.; Bahusus dahilde 
mamul hale ifrağ olunamadığmdan j ihracına ve bilâ
hare mamul halde gene ithaline mecburiyet görülen 
ve mebzulen memleketimizde bulunan mevadı iptidai-
yenin memleket dahilinde işlenmesi ve bu surette bü
yük millî servetlerin harice akıp gitmesinin önüne 
geçilmesi bugün artık bir zarureti iktisadiye haline 
girmiştir. Bu ise yukarıda bahsolunduğu veçhile ancak 
cesim sermaye ve vasaiti maddiye ile müesses ve 
bugünkü sanat için elzem bulunan; vukuf u fenni ile 
mücehhez darüssınaaların tesis ve idamesine vabeste 
bulunmaktadır. Avrupa'da ve Amerika'da tesisatı sı
naiye vücuda getirilmek için fennî, idarî, maliî ve ik
tisadî her türlü vesail ve tedabir ve; malzeme mevcut 
olup, en ince teferruatına kadar birer teşkilâtı mah
susa altına vaz edilmiştir. Bu meyarida sanayi banka
ları cesim sermayeleri ve pek esaslı) vazifeleri ile bi
rinci derecede âmil olmuşlardır. Bizde ise müessese 
vücuda getirmek isteyenlere muavenet ve müzaheret 
için hükümetten başka bir babı müracaat yoktur. Di-
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Jçer taraftan memleketimizde mefozulen mevcut hazai- : 
ni madeniyenin vukuf ve seranıayesizlik yüzünden ; 
asırlardan beri mühmel bırakılmış olması memleketi
mizi en mühim bir istihsali servet vasıtasından mah
rum bırakmıştır. Maden mıntıkalarının istihsalata 
müsait hale getirilmesi ile serveti miliyemizi izdiyadı-
ria ve halkın refah ve maişetine hizmet edilmiş olaca
ğı azadei iştibahtır. tşte Balâda esbap ve sevaiki mu-
fassalan arz ve izah edilen zaruret ve ihtiyaca binaen 
memleketimizde bu işlerle meşgul olmak üzere bir 
bankanın tesisi elzem görülmüştür. îşbu banka bizzat 
veyahut iştirak suretiyle tesisatı sınaiyede bulunmak 
ve müessesatı sınaiyeyi işletmek, maden işletmek te
sisat suretiyle tesisatı sınaiyeye müteallik levazım ve 
makineler celb ile füruht eylemek Türk sanayii ve 
maden şirketlerine ve maden mültezimlerine ikrazatta 
bulunmak suretiyle icabeden muamelâtı ticariye ve iti-
bariyeyi icra eyleyeceği cihetle sanayi ve teşebbüsatı 
milliyemizin inkişafına pek ziyade hizmet eyleyeceği 
ümit olunmaktadır. 

Böyle memleketimizin istikbali sınaisinin en bü
yük âmili olacak olan bir bankanın sermayesine doğ
rudan doğruya ecnebi sermayesini iştirak ettirmek mü
nasip görülmeyerek bankanın esas itibariyle millî ve 
resmi bir müessese halinde tesisi ve yalnız bankanın 
tesis ve vücuda getireceği müessesesata ecnebi ser
mayesinin iştirak ettirilmesi sanayii milliyemize daha 
muvafık görülmüştür. Muamelâtı devlet, ittiba olun
ması zaruri bulunan kuyut ve muamelâtı kırtasiye do-
layısıyle bu gibi teşebbüsatı iktisadiye ile kabili tevfik , 
olduğu müsellem olduğundan resmi mahiyeti haiz ol
makla beraber mezkûr banka muamelâtının sırf tica
rî bir teşebbüs gibi hareket etmesini teminen Türk Sa
nayi ve Maadin Bankasının Müdürü Umumi ve dört 
azadan mürekkep bir heyeti idare ile müstakillen icra
yı muamele eder ve şahsiyeti hükmüyeyi haiz bir 
müessese olması maslahata muvafık görülmüştür. 
Bankanın sermayesi lâyihanın üçüncü maddesinde 
mezkûr olduğu veçhile Ticaret Vekâletinin 1340 se
nesinde tesis ve iştirak etmiş olduğu fabrika ve şir
ketlerdeki hisse ve sermayesi ile 1341 senesinde ve sini
ni müteakibede bütçeye vaz olunacak teşvikatı sınai
ye tahsisatından ve askerî levazım fabrikaları ile He
reke ve Çini Fabrikaları ve emvali milliyeden olan sair 
fabrikalardan teşekkül edecektir. Salifüzzikir mebaliğ 
hisse ve müeseselerden banka için oldukça mühim ser
maye tahsil etmektedir. Vekâlet geçen sene tesis etmiş 
olduğu fabrikalarda hisseler takriben beşyüzbin lira 
ve 1341 senesinde tahsisat ile 1 300 000 ve Ergani 

madenin işletilmesine iştirak masarifi bir milyon li
ra olup, buna diğer maadin işletilmesi için vaz oluna
cak mebaliğ ilâve olunduğu, takdirde nakdi sermaye 
bir bankanın teşekkülüne kâfi bir miktara baliğ ol
muş olur. İşbu yekûna bir kaç milyon lira kıymetinde 
olan askerî levazım fabrikaları ile Hereke ve Çini ve-
sair fabrikalar inzimam ettiği ve banka icabında tah
vilât ihracına mezun bulunması sebebiyle hariçten de 
sermaye tedariki temin edildiği takdirde teşekkül ede
cek bankanın inkişafı sanayiimiz için ifa edeceği hiz
metin derecesi pek büyük olacaktır. Lâyihai kanuniye-
de zikrolunduğu veçhile banka kendisinden muntazır 
olan hidematın tamamıi ifası için bilcümle muamelât 
ve muhaberatında bir çok muafiyata mazhar kılınmış 
ve sermayesi hükümet tarafından vaz edilmiş olması
na rağmen sarfiyatı kablessarf vizeye ve usulü müha-
sebei umumiye kanununa tâbiiyetten vareste bırakıl
mış ve temettuattan hâsıl olacak mebaliğin ilâvesiyle 
tezayüd edecek olan sermayesi memleketimizin en 
büyük bir ihtiyacını tatmin ve yevmen feyevmen hi-
dematını tevsi etmek suretiyle istiklâli iktisadimizin 
fiilen teeyyüt etmesinde bir âmili mühim olacağı ta
biîdir. Bankanın memleket için mucip olacağı fayda
lardan biri de Müdafaai Milliye Vekâletine ait fesha-
ne, Kayseri ve Makriköy Bez mensucat fabrikaları 
ve Beykoz Debbağgat, îzmit Çuha vesaire fabrikala
rı ile JVlaliye Vekâletine mülhak Hereke ve Çini Fab
rikalarının işbu bankadan istifade imkânının temin 
edilmiş olmasıdır. Gayrı iktisadî ve gayrı fennî surette 
işletilmekte oldukları malûm olan bu müessesattan da 
her türlü vukuf ve ihtisasa malik memurlara malik 
malik olacak olan sanayi bankası tarafından işletile
rek kendilerinden azami surette istifade edilmesine 
imkân bahşedilmiş olması memleketimizin yegane sa
nayii beytiye merkezleri olan işbu fabrikalardan ih-
tiyacatı miliyemizin büyük bir kısmının istiyfasını 
ve binnetice muvazenei iktisadiyemizin süratle husu
lünü müstelzim olacaktır. Balâda arz olunan esasata 
nazaran kaleme alınmış olan Türk Sanayii ve Maa
din Bankası lâyihai kanuniyesi bittanzim takdim olu
nur. 

Türkiye 
Büyük Milet Meclisi 
Ticaret Encümeni 
Adet : 24/Karar 1 , 4 .1341 

Ticaret Encümeni Mazbatası 
Vaktiyle tesis olunup, elyevm bir kısmı ciheti as* 

keriye ve diğer kısmı Maliye Vekâleti tarafından ida
re olunmakta olan müessesatı cesimei sınaiyemizin ve 



hükümetçe peyderpey tesis olunmakta olan diğer mü
essesatı sınafyenm inkişafını ve daha müsmir bir su
rette idaresini istihdaf eden ve biri «hükümetin bizzat 
veya efrad ile müştereken tahtı idare ve tasarrufunda 
bulunan müessesatı sınaiyenin sureti idaresine müteal
lik kanun lâyihası» ve diğeri «sanayi ve Maadin Ban
kası Kanun lâyisahı» unvanını haiz olup, hükümetçe 
tanzim edilip encümenimize havale büyrulan iki kıta 
lâyiha i kanuniye tetkik ve mütalâa olundu. 

İşbu iki kanun lâyihasının her ikisi aynı maksat 
ve gayeyi istihdaf etmekte ve biri hükümetin elinde 
elyevm mevcut bulunan ve bundan sonra hükümet ta
rafından tesis edilecek olan fabrikaların hükümetin 
murakabesi altında şirketler marif etiylei şletilmesi ve 
diğeri bu müesseselerin tesis ve idaresinin «bir banka
ya tefvizi esasına müstenid bulunmaktadır. 

Romanya hükümetinin «müessesatı umumiyenin 
ticarileştirilmesi hakkında kanun» unvanı altında 6 
Nisan 1924 tarihinden eşredilip, iktisadî mahiyeti haiz 
bulunan her nevi teşebbüsatı resmiyenjn usulü idare
sine müteallik bulunan kanundan muktebes bulunduğu 
anlaşılan birinci lâyihada gösterilen usul memleketi
mizin ahvali iktisadiyesine nazaran müşkülül icra gö
rülmüştür. Buna mukabil sanayi ve Maadin Bankası 
lâyihasının daha basit ve sehlüttatbik olduğu ledet-
tetkik anlaşılmış ve encümenimiz bu suretle hem hü
kümet müessesatı sınaiyesinin ticarî bir esas üzerine 
işletilerek daha müsmir ve memleket iktisadiyatına 
daha nafi bir şekil vaz edilmiş olacağını ve iktisadi
yatımıza büyük bir noksan olan bir bankanın da 
vücut bulacağını derpiş ederek ikinci lâyihai kanuni-
yenin müzakeresini tasvip eylemiştir. Ledettetkik bazı 
memleketlerde ezcümle Bulgaristan, İsveç ve eski Rus
ya'da muhtelif makasit ve bilhassa muamelâtı itibarıye-
yi ifa etmek üzere sermayesi hükümet tarafından vaz 
edilen ve gene hükümet tarafından mansup müdür 
ve heyeti idareler ile tedviri umur eden ve ayrıca bir 
şahsiyeti hükmiyeyi haiz olan bu gibi müessesata te
sadüf edilmekte olduğu ve gerçi bu bankalar hükü
metin siyaseti maliye ve itibariyesi noktai nazarın
dan tesis edilmiş ise de sermayenin sureti teşkili ve 
usulü idaresi itibariyle sanayi ve Maadin Bankası lâ
yihasında gösterilen esaslar onlarda da ayniyle mev
cut bulunduğunu ve elyevm yüksek bir inkişafı sınai
ye vasıl olmuş olan hükümetler tarafından sırf mü
essesatı sınaiye ve madeniye tesis ve idare ve memle
ketin sınaî faaliyetini takviye, etmek için ayrıca res
mi bankalar vücuda getirilmesine memaüki müterak-
kıyei garbiyede tesadüf edilmemekte ve bu gibi hu-
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susat tamamiyle hususi müessesatı itibariye tarafın
dan ifa olunmakta ise de onsekizinci asırda Büyük 
Fredrik zamanında Prusya'da ve Katerina zamanında 
Rusya'da hükümetçe böyle bir bankalar teşkil edildiği 
ve elyevm dahi imparatorluk zamanında tesis edilip 
harbi umuminin nihayetine kadar idarei askeriye ta
rafından idare olunan levazım ve mühümmat imal 
eden onsekiz adet muazzam müessesatı smaiyesini 
Almanya Devleti badelharp sermaye eshama münka-
sem olmakla beraber kâffei hisseleri hükümetin yedin
de bulunmak ve hissedaran Heyeti Umumiyesi maka
mına milletin bilcümle emvalinin idaresinden mes'ul 
olan Maliye Nazırı kaim olmak ve erbabı ihtisastan 
mürekkep mansup bir heyeti idare ile bir murahhas; 
bir müdür tarafından tedviri muamelât etmek üzere 
(Doyçevorke) namı altında bir anonim idareye tevdi 
edilmiş olduğu anlaşılmış olduğundan bizde de pek 
ziyade muhtaç olduğumuz inkişafı sınaiyei istihdaf 
eden böyle bir bankanın teşkili vücuhu adide ile mü' 
nasip olduğu teemmül edilmiştir. Hükümetin lâyiha
sında bankanın unvanı (Sanayi ve Maadin Bankası) 
denilmiş ise de sermaye ve idaresi devlete ait olduğu
na delâlet etmek üzere işbu unvana (Türkiye) kelime
sinin ilâvesiyle «Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası» 
denilmiş ve banka aynı zamanda müessesatı madeniye 
tesisi ile de meşgul olacağından birinci maddeye (Mü
essesatı sınaiye) tabirinden sonra «Madeniye» kelime
si de ilâve olunmuş ve işbu müessesenin banka olmak 
itibariyle maksadı teşekkülüne muvafık banka mua
melâtı ile dahi iştigal etmesi tabiî olduğundan ikinci 
maddenin nihayetine bunu mübeyin bir fıkra ve üçün
cü maddenin sonuna da devren alınacak fabrikaların 
sermayei mütedavilinin de banka sermayesine zam
mını müş'ir diğer bir fıkra ve sermayesinin hiç bir 
veçhile tenakus etmemesini temin ederek bankanın 
itibarını takviye etmek üzere dördüncü madde olarak 
da yeni bir maddenin encümenimizce ilâvesine lü
zum görülmüştür. 

Hükümetin teklif ettiği dördüncü madde tadil edi
lerek Müdür' Muavininin tarafı hükümetten mansup 
olması ve azaya verilecek tahsisat miktarının hüküme
tin takdirine terkedilmesi münasip görülmüştür. Hü
kümetin beşinci maddesinin birinci fıkrasında muhar
rer (Banka memurin ve müstahdemini) ibaresi ile 
ikinci fıkra tamamen tay ve üçüncü fıkradaki (efradı 
hususiye) tabiri ve dördüncü fıkra zait görülerek tay-
yolunmuştur. Hükümetin altıncı maddesi yedinci mad
de olarak aynen ve yedinci maddesi sekizinci madde 
olarak ve tahvilât ihracı ve istikraz akdi salâhiyetinin 
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alelıtlak bankaya terki münasip görülmediğinden'; (hü
kümetin müsaadesi' ile) denilmesi • ve (ikramlyesiz) ke
limesinden sonra (hissei temettüe iştirakli ve iştirak-
siz) ibaresinin ilâvesi tensip olunmuştur. 

Banka temettüatı saf iyesinin sureti taksimine dair 
olan hükümetin dokuzuncu maddesi Meclisi idare 
memurin ve müstahdeminine tefrik edilen miktar çok 
görüldüğünden evvelâ sermayei asliyenin % 6'sı faiz 
olarak çıkarılması ve badehu kalan miktarın % 70'i 
sermayeyi asliye ve % 10'u ihtiyat akçasına ve 
'% 10'u da hissei temettü verildiği halde çıkarılacak 
temettü- tahvilâta tahsis olunarak bakiye yüzde onu 
da meclisi idare memurin ve müstahdeminine ikra
miye olarak tefriki daha muvafık görülerek madde 
o suretle tadil olunmuştur. Diğer maddeler de bazı 
tadilât ile kabul olunmuştur. 

Müsmir bir surette idaresi pek ziyade mültezim 
bulunan maadin ve müessesatı resmiyei sınaiye ile 
sermayesizlik yüzünden duçarı hatalat olan hususi 
müessesatı sınaiye ve madeniyenin lâyiki veçhile hali 
faliyete getirilmesi ve muhtaç olduğumuz yeni tesi
satın vücuda getirilmesi itibariyle şayanı tesis olan 
ve bütçemize teşvikatı sınaiye ve askerî ve diğer mil
lî fabrikalar için vazedilmekte olan mebaliği cesime-
den azami istifade edilmesini ve gitgide hususatı 
mefkurenin bütçeye bâr olmasından istiğna hâsıl ol
masını müstelzim olacak olan böyle bir müessesenin 
vücuda getirilmesi encümenimizce pek muvafık gö
rülmüş ve hükümetin teklifinde berveçhibalâ tadilât 
icrası ile ve müstaçelen tetkik olunmak üzere lâyiha 
Heyeti Umumiyeye takdim kılınmıştır. 

Ticaret Encümeni Reisi Aza 
îzmir 

Rahmi 

Aza 
Zonguldak 
Yusuf Ziya 

; --

Lâyihai kanuniyenin bi 
rinçi fıkrasına dair mü 

talâam vardır. 
İstanbul 

Akçoraoğlu Yusuf 
Aza 

Zonguldak 
Ragıp 

Aza 
Karesi 
Hulûsİ 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
Müessesatı sınaiye tesisine hizmet ve buna müte-

ferri bilcümle muamelâtı ticariye ve itibariye icra 
eylemek üzere «TürknSanayi ve ^Maadin bankksı»; 
namiyle bir banka teşkili hakkındaki lâyiha-İ kanu

niye 30 . 3 . 1341 tarihli Heyeti Umumiye içtimaın-
da Ticaret ve Muvazenei Maliye Encümenlerine ha
vale buyrulmuş ve Ticaret Encümenince tetkikatı lâ-
zımesi bilicra mazbatası tanzim ve encümenimizce 
tevdi kılınmış olmakla Maliye ve Ticaret Vekilleri 
hâzır oldukları halde tetkik olundu. 

Askerî Fabrikaların Ticari bir fikirle tedvir edi
lememesi dolayısiyle sırf mahiyeti askeriyeyi haiz olan 
fabrikalardan madâsının Ticaret Vekâletine devredi
lerek tamamiyle birer müessesei ticariye şeklinde 
askeriyeyi haiz fabrikaların müdafaai Milliye Vekâ
leti emrinde bırakılarak bunun haricindeki fabrika
ların Ticaret Vekâletine devri 1341 bütçesinin tetki
ki esnasında Encümenimizce de nazarı dikkate alın
mış ve bu bapta bir madde tanzimi ile Heyeti Celi-
leye takdim kılınmış olduğu gibi Ticafet Vekâletine 
devrolunacak Levazım fabrikaları ile devlete ait di
ğer bazı fabrikaların ve 1340 senesinde Ticaret Ve
kâletince tesisine teşebbüs olunan müessesatın temi
ni hüsnü idaresi ve matlub inkişâfa mazhar olabil
mesi için Ticaret Vekâletinin doğrudan doğruya tah
tı idaresinde olmatkan ziyade kavaidi ticariyeye göre 
hareekt edecek bir sanayi ve Maadin Bankası vası
tası ile tedviri muvafık olacağına ve Sanayi ve Maa-
dinimizin en oçk muhtaç bulunduğu itibar meele-
sinin de bu suretle daha iyi temin edileceğine kani 
olan Encümenimiz maddeler üzerinde icra ettiği bazı 
ufak tadilâttan başka diğer aksamı muvafık göre
rek Heyeti Çelilenin nazarı tetkik ve mütalâasına ar
za karar vermiştir. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi Namına 

Mazbata Muharriri 
Çatalca 
Şakir 

Aza 
- Mersin 

Niyazi 

Aza' :•: . 
-::: Gaziantep , :• 

Ahmet Remzi 

• -,-v : Aza;-.; v;i-
:J -Giresun i 

Musa Kâzım 

Kâtip 
Konya 
Fuat 

Aza 
Zonguldak 

Ragıp 

Aza 
Maraş 

: Mithat -t 

. : . • . ; . ; , ; ; ; . ' ' 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ | 

Sanayi ve Maadin Bankası Kanun Lâyihası I 

Madde 1. — Müesesatı sınaiye tesisi ve buna I 
müteferri bilcümle muamelâtı ticariye ve itibariyeyi I 
icra eylemek üzere Türk Sanayi ve Maadin Bankası I 
namiyle bir banka tesis edilmiştir. I 

Madde 2. — Türk Sanayi ve Maadin Bankası ati- I 
yüzzikir muamelât ile iştigâl eder: I 

1. Bizzat, yahut iştirak suretiyle tesisatı sınaiye- I 
de bulunmak ve müessesatı sınaiyeyi işletmek, I 

2. Doğrudan doğruya yahut, Türk Anonim Şir- I 
ketleri ile beraber maden işletmek, I 

3. Tesisatı sınaiyeye müteallik levazım ve maki- I 
neler celbiyle furüht etmek, I 

4. Türk Sanayi ve Maden şirketlerine ve Ma- I 
den mültezimlerine ikrazatta bulunmak. I 

Madde 3. — Bankanın sermayesi berveçhiati me- I 
baliğ ve emvalden teşekkül eder: I 

A) Ticaret Vekâletinin 1340 senesinde tesis veya I 
iştirak etmiş olduğu fabrika ve şirketlerdeki hisse ve I 
sermayesi, I 

B) Ticaret Vekâletinin 1341 senesi ile sinini mü- I 
teakibe bütçelerine vazolunacak teşvikatı sınaiye tah- I 
sisatı, I 

C) Askerî levazım fabrikaları Me Hereke ve Çi- I 
ni Fabrikaları ve emvali milliyeden olan sair fabri- I 
kalar. I 

Madde 4. — MezkûaAnka Ticaret Vekâletinin | 
tahtı nezaretinde ve şauajyeti hükmiyeyi haiz olup, I 
bir müdürü umumi ile dört azadan mürekkep bir I 
meclisi idare tarafından idare olunur. I 

Bankanın müdürü umumi ile meclisi idare azala- I 
rı Ticaret Vekâletinin inhası Heyeti Vekile karariy-
le bâ iradei milliye tayin edilir. Müdürü Umumiden I 
gayri meclisi idare azasının müddeti memuriyeti dört I 
sene olup, bunlara şehri üçyüz liraya kadar tahsisat I 
ita olunur. Memurini saire meclisi idare tarafından I 
tayin ve arz olunur. 

Madde 5. — Türk Sanayi ve Maadin Bankası I 
muafiyeti atiyeden istifade eder: 

1. Bankanın sermayesi, ihtiyat akçası, temettü- I 
atı, uhdesine mukayet emvali gayri menkule ve ban
ka memurin ve müstahdemini bilûmum rüsum ve te
kâlif ve harçtan muaftır. 

2. Bankaya ait ikraz ve istikraz ve tevdiat mu
amelâtı ile bunlara müteallik evrak ve senedattan ve 
tasarruf senetlerinden bir gûna resim ve harç alınmı-
yacaktır. I 

3. Bankanın ihraç edeceği her nevi tahvilât ve 
itibar mektupları ve banka ile devairi resmiye ve ef* 
radı hususiye beyninde ceryan edecek muamelâta 
müteallik evrak, senedat ve ilânat damga resmin
den vesair rüsum ve tekâliften muaftır. 

4. Bankanın tesisatı iptidaiyesine muktazi olup, 
memaliki ecnebiyeden celbedeceği mefruşatı, levazım, 
kasa ve teferruatı gümrük resminden muaftır. 

5. Banka Türkiye'de vâki olacak bilumum mu
haberattan ve nukud vesaire irsalâtmdan dolayı pos
ta ve telgraf ve telefon ücretinden muaftır. 

Madde 6. — Banka kendisine devredilen fabrika
ları % 51'i kendisine ait olmak üzere tesis edeceği 
Türk anonim şirketlerine devrederek işletmeye mezun
dur. 

Madde 7. — Banka sermayesinin nısfı derecesin
de faizli veya faizsiz, ikramiyeli veya ikramiyesiz 
tahvilât ihracına veya kısa vadeli istikraz aküne dahi 
mezundur. Tahvilât devair ve müessesatı resmiyece 
kıymeti muharrireleri üzerinden kefalet akçesi olarak 
kabul olunur. 

Madde 8. — Bankanın sarfiyatı kablessarf vize
ye ve usulü mühasebei umumiye kanununa tabi değil
dir. 

Madde 9. — Bankanın tahsisatı safiyesinden 
% 70 sermayei asliyeye zam ve % 15 ihtiyat akçasına 
ve % 15 memurin ve müstahdemin ve Meclisi İdare 
azasına verilecek ikramiyeye tefrik ve tahsis olu

nur. 
Madde 10. — İhtiyat akçası bir milyon liraya 

baliğ olduktan sonra tevkif ölunmayıp, sermayei as
liyeye % 85 tahsis olunur. 

Madde U. — Bankanın hesabatı Maliye Müfet
tişlerinin teftişine tabi olduğu gibi bütçesi ve sene
lik bilançosu Meclisi İdarece tanzim ve Ticaret Ve
kâletinin inhası üzerine Heyeti Vekilece tasdik olu
nacaktır. 

Madde 12. — İşbu kanunun suveri tatbikiyesini 
mübeyyin nizamnamei dahili hükümetçe tasdik olu
nur. 

Madde 13. — İşbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

Madde 14. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Ti
caret Vekili memurdur. 

Başvekil Adliye Vekili 
İsmet Mahmut Esat'" 

Miidafaai Milliye Vekili Bahriye Vekili 
Recep İhsan 
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Dahiliye Vekiü Hariciye Vekili 
Cemil Dr, Tevfik Rüştü 

Mâliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Hüshü Hamdullah Suphi 

Nafia Vekili Ziraat Vekili 
Süleyman Sırrı Mehmet Sabri 

Ticaret Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 
Ali Cettani İçtimâiye Vekili 

Dr. Refik 

TİCARET ENCÜMENİNİN TADİLİ 
Türkiye Sanayi ve Maadbı Bankası Kanun Lâyihası 

Madde 1. — Müessesatı sınaiye ve madeniye te^ 
sis ve buna müteferri bilcümle muamelâtı ticariye 
ve itibariyeyi icra eylemek üzere Türkiye Sanayi ve 
Maadin Bankası namiyle bir banka teşkil edilmiştir. 

Mad&e 2. — Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası 
atiyüzzikir muamelât ile iştigâl eder: 

A) Bizzat veyahut iştirak suretiyle tesisatı sı-
naiyede bulunmak ve müessesatı smaiyeyi işletmek, 

B) Bizzat yahut iştirak suretiyle maden imtiya
zı alniak veya maden işletmek, 

C) Tesisatı sınaiye ve madeniyeye müteallik Le
vazım ve Makineler getirmek ve satmak, 

D) Türk Sanayi ve Maadin ashabına ve maden 
mültezim ve âmillerine ikrazatta bulunmak. 

H) Maksadı teşekkülüne muvafık olmak üzere 
her türiü banka muamelesi yapmak. 

Madde 3. — Bankanın sermayesi berveçiali me-
baliğ ve emvalden teşekkül âder: 

A) Ticaret Vekâletinin 1340 senesinde tesis vê -
ya iştirak etmiş olduğu fabrika ve şirketlerdeki hisse 
ve sermayesi, 

B) Ticaret Vekâletinin 1341 senesi ile sinini mü
teakibe bütçelerine vazolunacak teşvikatı sınaiye tah
sisatı, 

C) Askerî Levazım Fabrikaları ile Hereke Çini 
Fabrikaları ve emvali rtiilliyeden olan sair fabrika
lar, 

D) C fıkrasındaki fabrikalar Devletçe tahsis 
olunan mütedavii sermaye. 

Madde 4. — Hükümet Türkiye Sanayi ve Maa
din Bankasından istikraz aktedeftieyeceği gibi ser
mayesinin tamamını veya bir kısmını alamaz. 

Madde 5. — İşbu banka Ticaret Vekâletinin tah
tı nezaretinde ohıp, şahsiyeti hükmiyeyi haizdir. Bir 

müdürü umumî ile muavin ve dört mütehassıs aza
mdan mürekkep bir meclisi idare tarafından idare olu
dur. 

Bankanın Müdürü Umumî ve muavini ile meclisi 
i idare azaları Ticaret Vekâletinin inhası ve Heyeti 
İVekiie kararı ve'Reisicumhurun tasdiki ile tayin edi
lir. Müdürü umumî ve muavininden gayrı mesi'si 
'idare azasının müddeti memuriyeti dört senedir. Me
murini saire meclisi idare tarafından tayin ve azlolu-
inur. 

Madde 6..--- Türkiye Sanayi ve Maadin Binfca-
'sı ıriuafiyatı atiyeden istifâde eder: 

A) Bankanın sermayesi ihtiyat akçası, temetttl-
; atı uhdesinde mukayyet emvali menkulesi bilûmum 
rüsum ve tekâlif ve harçlardan muaftır. ' 

; B) Bankanın ihraç edeceği her nevi tahvilât ve 
!banka ile devairi resmiye beyninde cereyan edecek 
muamelâta müteallik , evrak, senedat ve ilânât, te-
mettüat resminden vesair rüsum ye tekâliften muaî-
tır. 
; C) Banka Türkiye'de vaki olacak bilûmum mu
haberatta ve nukud vesaire irsalâtından dolayı posta 
ve telgraf ücretinden muaftır. 

Madde 7. — Banka kendisine devredilen fabri
kaları yüzde elli biri kendisine ait olmak üzere tesis 
edeceği Türk anonim şirketlerine devrederek işlet
meye mezundur. 

Madde 8. — Banka Hükümetin müsaadesi ile ser
mayesinin nısfı derecesindAfeizli veyahut faizsiz, ik-
ramiyeli, ikramiyesiz hissei temettüe iştirakli veya iş-
tiraksiz tahvilât ihracına veya kısa vadeli istikraz ak
dine dahi mezundur. Tahvilat devair ve müessesatı 
resmiyece kıymeti muharrireleri üzerinden kefalet 
akçası olarak kabul olunur. 

Madde 9. — Bankanın, sermayesi kablessarf ve 
badessarf vize, tetkike ve Usulü. Muhasebei Umu
miye Kanununa tabi değildir. 

Madde 10. — Bankanın tem ettüatı saf iyesinden 
sermayeyi aslinin yüzde altı faizi bilifraz kalacak te-
mettüü safinin yüzde yetmişi ile beraber sermayei 
asliyeye zam, yüzde onu ihtiyat akçasına, yüzde önü 
temettülü tahvilâta ve yüzle onu meclisi idare aza-
sıyle memurin ve müstahdeminine maaşları nispetin
de verilecek ikramiyeye tefrik ve tahsis olunur. 

Madde 11. — İhtiyat akçası bir milyori liraya ba
liğ olduktan sonra tevkif olunmayip sermayesi asli
yeye yüzde seksen tahsis olunur. 

(t : 105) 
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Madde 12. — Bankanın hesabatı Maliye müfet- ! 

tişlerinin teftişine tabı olduğu gibi bütçesi ve senelik 
bilançosu meclisi idarece tanzim ve Ticaret Vekâle
tinin inhası üzerine Heyeti Vekilece tasdik olunur. 

Madde 13. — işbu kanunun suveri tatbikiyesini 
mübeyyin nizamnamei dahili banka meclisi idaresin
ce tanzim ve Heyeti Vekilece tasdik olunur. 

Madde 14. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 15. — İşbu kanunun icrai ahkâmına İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

MUVAZENE! MALlYE ENCÜMENİ TADİLİ 

Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası 

Madde 1. — Müessesatı sınayie tesisine hizmet ve 
buna müteferri bilcümle muamelâtı ticariye ve iti-
bariyeyi icra eylemek üzere «Türkiye Sanayi ve Maa
din Bankası» namıyle bir banka teşkil edilmiştir. 

Madde 2. — Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası 
atiyüzzikir muamelât ile iştigal eder : 

A) Bankaya devredilmiş olan müessesatı sınai-
yeyi teşekkül edecek şirketlere devredinceye kadar 
bizzat idare etmek, 

B) İştirak suretiyle tesisatı sınaiyede bulunmak 
ve işletmek, 

C) Bizzat veya iştirak suretiyle maden imtiyazı 
almak ve biliştirak maden işletmek, ~ 

D) Türk Sanayi ve Maadin ashabına ve maden 
mültezim ve âmillerine ikrazatta bulunmak. 

H) Maksadı teşekkülüne muvafık olmak üzere 
her türlü banka muamelesi yapmak. 

Madde 3. — Bankanın sermayesi berveçhiati me-
baliğ ve emvalden teşekkül eder. 

A) Ticaret Vekâletinin 1340 senesinde tesis ve
ya iştirak etmiş olduğu fabrika ve şirketlerdeki hisse 
ve sermayesi, 

B) Ticaret Vekâletinin 1341 senesi ile sinini mü
teakibe bütçelerine vaz olunacak teşvıkatı sınaiye 
tahsisatı, 

C) İmalâtı harbiyeye mahsus olanlardan maada 
Devlete ait fabrikalar ile bunların mütedavil serma
yeleri, 

Madde 4. — Hükümet Türkiye Sanayi ve Maa
din Bankasından istikraz akit ve sermayesini istirdat 
edemez. 

Madde 5. — Türkiye Sanayi ve Maadin Banka
sı Ticaret Vekâletinin tahtı nezaretinde olup, şahsi- J 

yeti hükmiyeyi haizdir. Bir müdürü umumi ile bir 
muavin ve bankacılık ile sanayi ve maadin umurun
da mütehassıs beş azadan mürekkep yedi kişilik bir 
meclisi idare tarafından idare olunur.. Maden ve fab
rika sahiplerinden aza intihap olunamaz. 

Madde 6.— Bankanın müdürü umumi ve mua
vini ile Meclisi idare azaları Ticaret Vekâletinin in^ 
hası ve Heyeti Vekile kararı ve Reisicumhurun tas
diki ile tayin edilir. Müdürü Umumi ve Muavininden 
gayrı Meclisi İdare azasının müddeti memuriyetleri 
dört senedir. İlk ikinci sene nihayetinde azanın üçü 
kura ile tebdil olunur. Yeniden intihapları caizdir. 

Madde 7. — Türkiye Sanayi ve Maadin Bankası 
muafiyeti atiyeden istifade eder. 

«A»* Bankanın sermayesi ihtiyaç akçası, temettü-
atı, uhdesinde mukayyet emvali menkulesi bilûmum 
rüsum ve tekâlif ve harçlardan muaftır. 

«B» Bankanın ihraç edeceği her nevi tahvilât 
ve banka ile devairi resmiye beyninde ceryan ede
cek muamelâta müteallik evrak, senedat ve ilânat 
damga resminden vesair rüsum ve tekâliften muaftır. 

«C» Banka Türkiye'de vaki olacak bilûmum mu
haberatından ve nukud vesaire irsalâtından dolayı 
posta, telgraf ücretinden muaftır. 

Madde 8. — Banka kendisine devredilen fabrika
ları yüzde ellibiri nama muharrer senetle kendisine 
ve Türk efrat ve eşhası hükmiyesine ait olmak üze
re tesis edeceği Türk Anonim Şirketlere devrederek 
işletmeye mezundur. 

Madde 9. — Banka hükümetin müsaadesi ile ser
mayesinin nısfı derecesinde faizli veya faizsiz ikrami
yen veya ikramiyesiz hissei temettüe iştirakli ve iş-
tiraksiz tahvilât ihracına veya kısa vadeli istikraz ak-
tine dahi mezundur. Tahvilât devair ve müessesatı 
resmiyece kıymeti muharrereleri üzerinden kefalet 
akçası olarak kabul olunur. 

Madde 10. — Bankanın sarfiyatı kablessarf ve 
badessarf vize ve tetkike ve usulü muhasebei Umu
miye Kanununa tabi değildir. 

Madde 11. — Bankanın temettüatt saf iyesinden 
evvel sermayei asliye yüzde altı fai£ tebrik ve bu 
miktar sermayeye zammolunarak bakiyesinin yüzde 
yetmişi sermayeye, yüzde onu ihtiyat akçasına, yüz
de onu Meclisi İdare azası ile memurin ve müstah
demine maaşları nisbetinde verilecek ikramiyeye 
tefrik ve tahsis olunur, 
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Madde 12. — İhtiyat akçası bir milyon liraya ba
liğ olduktan sonra ihtiyat akçasına muhassas yüzde 
on hissei temettüün nısfı temettülü tahvilâta ve nıs
fı diğeri memurin ve müstahdemin ikramiyesine tah
sis edilir. 

Madde 13. — Bankanın hesabatı Maliye Müfet
tişlerinin teftişine tabi olduğu gibi bütçe ve senelik 
bilançosu Meclisi idarece tanzim ve Ticaret Vekâ
letinin inhası üzerine Heyeti Vekilece tasdik olunur. 

Madde 14. — tşbu Kanunun su veri tatbiki yesi-
ni mübeyyin nizamnamei dahili banka Meclisi idare
since tanzim ve îcra Vekilleri Heyetince tasdik olu
nur. 

Madde 15. — İşbu kanun tarihi neşrinden mute
berdir. 

Madde 16. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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ERZURUM - SARIKAMIŞ - KARS VE ŞUABATI DEMİRYOLLARI BÜTÇE KANUNU 





Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şuabatı demiryollar idaresinin 1341 senesi bütçesi hakkmda (1/636) numaralı 
kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
21 . 2 . 1341 

Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şuabatı demiryol
ları idaresine ait olup, Nafıa Vekâleti celilesince tan
zim olunan ve İcra Vekilleri Heyetinin 19.2.1341 
tarihli içtimaında ledettezekkür Meclisi âliye arzı ta
karrür eden 1341 senesi Varidat ve Masraf bütçele
ri ile müfredat kadrosu ve esbabı mucibe mazbatası 
ve ücurat tarifesi leffen takdim kılınmıştır. Mukteza-
sının ifa ve neticesinin imhasına müsaade buyurulma-
sını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
Ali Fethi 

Hükümetin Esbabı Mucibe Lâyihası 
1. Varidat kısmı : 
îşletme idaresi varidatı : 
Merbut (A) cetvelinde gösterildiği veçhile birinci 

faslın birinci maddesinde Sarıkamış - Kars - Arpaçay 
varidatı 1340 senesinde (100 000) yüzbin ve ikinci 
maddesindeki Sarıkamış - Erzurum - Kükürtlü hattı 
varidatı da (181 515) yüzseksenbirbin beşyüzonbeş 
liradır. 1341 senesinde ise geçen seneki tarifelerin bir 
miktar tezyidiyle Sarıkamış - Kars - Arpaçay varidatı 
(67 328) altmışyedibin üçyüzyirmisekiz. Ve Sarıka
mış - Erzurum - Kükürtlü hattının varidatı (156 500) 
yüzellialtıbin beşyüz lira tahmin edilmiştir. Tarifele
rin tezyid edilmesine rağmen 1340 senesine nispetle 
1341 senesi varidatının (57 687) elliyedibin altıyüz-
seksenyedi lira noksan olmasının sebebi 1341 senesi 
varidatının 1340 senesinde tahakkuk eden varidata 
istinaden tahmin kılınmış olmasıdır. 

Hızar fabrikaları varidatı : 
İkinci faslın birinci maddesinde 1340 senesi için 

tahmin kılınan (25 000) lira olup, 1341 senesi için 
(82 000) lira tahmin kılınmış ve (57 000) elliyedibin 
lira fazla varidat tahmin edilmiş olup, 1341 senesin
deki işbu varidat fazlalığı demiryol idaresinin muta
sarrıf bulunduğu ve fakat sinini sabıkada işletileme-
yip 1341 senesinde hali faaliyete konulacak olan Bol-
poşt, Prevalti Hızar Fabrikalarından füruhtu tasav
vur olunan kereste ve tahta hasılatının ilâve edilme
sinden ileri gelmiştir. 

Varidatı muhtelife : 
Üçüncü faslın bir, iki, üçüncü maddelerindeki va

ridat her ne kadar 1340 senesinde (2 000) lira tahmin 

kılınmış ise de vukubulan tahakkuk üzerine 1341 se
nesi için cezayı »nakdi ve hasılatı müteferrika varida
tı (7 642) yedibin altıyüzkırkiki lira fazla tahmin 
olunmuştur. 

Dördüncü fasla gelince : 
Harp esnasında alelacele ve muvakkat bir mahi

yette ve bit kaç sene için rafc^aft terrım etmek gaye
siyle Ruslar tarafından yapılrmş olan Erzurum - Sa
rıkamış - Kars ve şuabatı demiryoUanndan şerait 
fenniye ve iktisadiye gözetilerek ^apdan hatlara kı-
yasen devamlı bir fayda beklenjaBeae de bize inti
kalinden beri icabeden tamirat ve inşaat dahi yapıla
maması yüzünden el'an bir çok aksamında muvakkat 
köprüler mevcuttur. Balast külliyen noksandır. Tra
versler umumiyetle tebdil edilmeye muhtaçtır. 

Alât ve edevatı muharrike ve mutenamkenin he
men kâffesi muhtacı tamirdir. Ahiren hudus eden 
hareketi arz dolayısıyle bir çok mevakıf, depo ve fab
rika binalarının tamiratına da ihtiyaç hâsıl olmuştur. 
İşbu tamirat ve inşaata muktazi malzeme ve levazı
ma, işletme için mubayaası zaruri olan mahrukat ve 
mevadı deheniye ve bilhassa işletme umurunun tan
zimi zımnında yerli ve yabancı mütehassıs memurlar 
istihdam edebilmek için verilmesi lâzım gelen meba-
liğ vesair masarifatı zaruriye nazarı dikkate alındığı 
takdirde işbu demiryol idaresine lâakâl üç sene için 
beher sene dört milyon lira itası lâzımdır. Bundan 
sonra ticarî ve askerî nakliyatın temini intizamı 
mümkün olur. 

Erzurum-Kars gibi vilâyetlerimizin muamelâtı 
ticariyesini ve işbu mıntıkada icra edilecek nakliyatı 
askeriyemizi teshil ve tesrî noktai nazarından haizi 
ehemmiyet bulunan işbu demiryolunun sureti munta-
zamada işletilmesi berveçhi balâ arz olunduğu üzere 
mevcut hututun, alât ve edevatı müteharrikenin ta
mirlerine ve bunlara muktazi levazımatın süratle te
darikine mütevakkıf ise de hususatı mezkûrenin ifası 
için zarurî olan meblâğa mukabil 1341 senesinde de
miryol idaresinin varidatı muhamminesi (315 470) 
üçyüzonbeşbin dürtyüzyetmiş ve muavenet olarak ve
kâlet bütçesinde dahi (500 000) beşyüzbin liradan 
ibarettir. 

Binaenaleyh 1341 senesi için muhammen varidat 
ve muavenet olarak verilecek meblâğ işbu demiryol
larının tamirat ve inşaatına vesâir levazımatının mu
bayaasına kifayet edemeyecek ve binnetice matlup 



fevait istihsal olunamayacak ve ancak mezkûr demir- I 
yollarının büsbütün harabiyetinden vikayesi ve meh- I 
maemken işletilmeleri temin edilebilecektir. I 

2. Masraf kısmı : I 
Memurin ve müstahdemin maaşat ve ücuratı mak-

tuası : I 
Merbut (B) cetvelinde gösterildiği veçhile birinci I 

faslın 1, 2, 3 ncü maddelerinde muharrer memurin I 
maaşat ve müstahdemin ücuratı maktuası ve ateşçi I 
yevmiyeleri her ne kadar 1340 kadrosunda (380 920) I 
üçyüzseksenbin dokuzyüzyirmi lira gösterilmiş ve ka- j 
bul edilmiş ise de verilen bir tahsisatla şimdiye kadar I 
ne mütehassıs memur ve ne de sanatkâr işçi bulunup 
istihdam edilememiş ve bu yüzden bir çok vazife geri I 
kaldığı gibi idare umurunun da fena halde bozulma- I 
sına sebebiyet verilmiştir. I 

Bu cihetin tamir ve ıslahı için gerek mütehassıs I 
memur ve gerek sanatkâr ve işçi celbederek idareyi I 
yeniden ihya ve' bozulan aksamı tamir etmek üzere I 
1341 senesinde birinci maddede muahrrer memurin I 
ve müstahdemini daime maaş ve ücuratı maktuaları- I 
na görülen lüzum üzerine bazı zamaim yapılmıştır. I 
Makinist ve işçi gibi müstahdemin maaşatı ücreti 
maktuaya kalbedilmek suretiyle ikinci maddeye ve I 
ikinci maddede muharrer müstahdeminden demirci, I 
marangoz vesaire gibi müstahdeminin ücuratı mak
tuaları yevmiyeye kalbedilmiş ve üçüncü maddedeki 
müstahdemin yevmiyeleri bunların inşaat ve tamirat I 
ile alâakdar olmaları itibariyle inşaat ve tamirat için I 
üçüncü fasılda murakkam masarifi umumiye tahsisa
tına ilâve olunmuştur. Şu suretle birinci fasıldan 1340 I 
senesine nispetle (99 700) tenzilât vardır. 

Masrafı idare : I 
İkinci fasılda muharrer masrafı idareye 1340 se

nesinde fazla olarak (13 000) onüçbin lira zammiyat I 
yapılmıştır. Esbabı ise varidat kısmının dördüncü fas- I 
lında izah edildiği veçhile hareketi arzdan tahrip olu- I 
nan mebani içindeki mefruşat vesairenin ziyaa uğra
ması dolayısıyle idarece tespit edilen eşyanın muba
yaası ve henüz şimdiye kadar eldeki mevcut kavanin 
ve nizamata muvafık bir surette tutulmadığı anlaşı
lan kuyudun yeniden tanzimi için defatir ve evrakı 
matbuaya hariç matbaalara verilen külliyatlı meba-
liğden tasarruf olunmak üzere diğer hututda olduğu 
gibi bir matbaanın vesair levazımatının mubayaası ve 
umuru idarenin kavanin ve nizamata muvafık olarak ı 
tedviridir. 

Üçüncü masarifi umumiye faslına gelince : işbu 
fasıldaki tahsisat hattın ve alât ve edevatı muharrike I 

ve müteharrikenin tamirine ve bu hususta muktazi 
levazımatın mubayaasına ve dar hat makinelerinde 
istimal edilecek mazot vesair mevadı ihtirakıyenin te
darikine ve alelhusus geniş hat makinelerinde istimal 
edilmekte olan kömürün suhulet ve süratle celbi için 
inşaası zarurî olan kükürtlü hattının inşaasına muka
bil ise de 1340 senesi bütçesinde işbu fasla ancak 
(197 000) yüzdoksanyedi bin lira konulmuş ve buna 
mukabil salifülarz inşaat ve tamirat masarifi ile se-
nei mezkûre zarfında tahakkuk eden masarifi gayrı 
melhuza için dört milyon liraya ihtiyaç hâsıl olmuş 
olduğundan Kükürtlü hattının inşaatı ikmal edileme
miş ve diğer levazımat da kısmen alınamamıştır. Bi
naenaleyh Kükürtlü hattının biran evvel inşaası ve 
diğer inşaat ve tamiratında behemahal icrası elzem 
olduğu ve inşaat ve tamiratta istihdam edilen ve yev
miyeleri 1340 senesi Bütçesinde birinci faslın üçüncü 
maddesinde mevzu bulunan amelenin yevmiyeleri 
bunların inşaat ve tamiratla alâkadar olmaları itiba
riyle 1341 senesinde işbu fasla naklolunduğu cihetle 
'inşaat, tamirat, mübayaat ve amele yevmiyesi olarak 
1341 senesinde lâakâl dört milyon lira sarfı tahmin 
edilmekte ise de demiryolları işletme vesair mütefer
rik varidatı ve vekâlet bütçesinde muavenet tahsisatı 
olarak (815 470) sekizyüzonbeşbin dörtyüzyetmiş lira 
bir varidat bulunmasına ve işbu varidattan memurin 
ve müstahdeminin salifülarz maaş ve ücuratı maktua
ları ve idarenin diğer masarif atı temin edileceğinden 
işbu fasla 1340 senesine nispetle (211 745) ikiyüzon-
birbin yediyüzkırkbeş lira fazla olarak, (408 745) 
dörtyüzsekizbin yediyüzkırkbeş lira tefrik olunmuş
tur. Mamafih işbu tahsisattan elzem olan inşaat, ta
mirat ve mübayaat mehmaemken yapılacaktır. 

Tahsisatı fevkalâde : 
Dördüncü faslın birinci maaşat maddesindeki 

bazı müstahdemin maaşatının ücuratı maktuaya tah
vilinden dolayı 1340 senesine nispetle (18 090) onse-
kizbin doksan lira noksandır. 

Kanun Lâyihası 

Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şuaban demir 
yollar idaresinin 1341 senesi bütçe kanunu 

Madde 1. — Erzurum - Sarıkamış ve şuabatı 
demiryolları idaresinin 1341 senesi varidatı umu
miyesi merbut (A) cetvelinde gösterildiği veçhile 
-(815 470) lira tahmin edilmiştir. 

Madde 2. — Mezkûr demiryollar idaresinin 1341 
senesi maaş ve masarifat umumiyesi için merbut 
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(B) cetvelinde gösterildiği üzere (815 470) lira tah
sisat verilmiştir. 

Madde 3. — ikinci maddede muharrer (B) cet
velinde münderiç füsulün maddeleri beyninde indeli-
cap münakale icrasına Nafıa Vekâleti mezundur. 

Madde 4. — Merbut (C) işaretli tarife azamî ta
rife olup, Nafıa Vekâleti bazı eşya için tenzili tarife 
tatbik edebilir. 

Madde 5. — işbu kanunun suveri tatbikiyesini 
irae eder talimatname tanzimine Heyeti Vekile me
zundur. 

Madde 6. — işbu kanun Mart 1341 iptidasından 
itibaren mer'iyülicradır. 

Madde 7. — işbu kanunun icrai ahkâmına Nafıa 
Vekili mezundur. 

Başvekil ve Müdafaai 
Milliye Vekili 

Ali Fethi 
Bahriye Vekili 

İhsan 
Hariciye Vekili 

Şükrü Kaya 
Maarif Vekili 

Saraçoğlu Şükrü 
Ziraat Vekili 
Hasan Fehmi 

Adliye Vekili 
Mahmut Esat 
Dahiliye Vekili 

Cemil 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik 
Nafıa Vekili 

Feyzi 
Ticaret Vekili 

Ali Cenani 
Sıhhiye ve Muaveneti 

içtimaiye Vekili 
Hasta 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 

Ruslar zamanında askerî maksatları temin için 
yapılan havalii şarkiye demiryolları iki hat parçasın
dan ibarettir. 

Birinci Hat : Arpaçay, Sarıkamış, Erzurum cem' 
an 356 kilometre imtidadını haizdir. Bu hattın Ar
paçay - Sarıkamış arasında bulunan kısmı 116 kilo
metre uzunluğunda (1,525) genişliğinde, Sarıka
mış - Maden - Yeniköy ve temdidi kısmı ise 240 
kilometre uzunluğunda (0,75) genişliğinde bulunmak
tadır. Bu ikinci kısım bilhassa muvakkaten döşen
miş bir dekovil mahiyetindedir. Bu hatların travers
leri ağaçtan olduğu için hemen ekseriyetle çürümüş, 
baştan başa muhtacı tamir bir hale gelmiş bulun
duğu dairesinin esbabı mucibesinde - tasrih ve tafsil 
edilmektedir 

ikinci Hat : Karakilise - Bayazıt hattı : Travers
leri harp zamanında yapılmış tamamen metruk bir 
haldedir. 103 kilometre uzunluğunda (1,70) metre 

genişliğinde bulunan bu hattın rayları ile sair ak
samı müteharrike ve sabitesini muhafaza için mu
hafız istihdam olunmaktadır. 

Her iki hattın esaslı surette tamir edilerek faal 
bir hale ifrağı için bir çok masarife ihtiyaç hâsıl 
olmaktadır. Diğer cihetten bu hattan lâyıkı veçhile 
istifade temin olunabilmesi için Ticarî mahreçlere 
veya diğer anahatlara vaslolunmaları lâzımdır. 

ikinci hattın birinciye raptı için yüz küsur kilo
metrelik yol yapmak icabedecek bunların merkeze 
veya Erzincan'a vasledilmeleri de azim masarifi dai 
bulunacaktır. Bu mülâhazalara binaen Encümeni
miz havali şarkiye demiryolları bütçesini tetkik eder
ken bu hatların mümkün mertebe muhafaza ve ida
melerini temine kâfi masarifin kabulüyle iktifa et
meyi münasip görmüştür. 

1. — Varidat : 
Varidat fasıllarına 1340 senesi hâsılatı ile yeni 

tarifenin miktarı tezayüdü düşünülerek rakamlar ko
nulmuş olduğundan bazı küsuratın ref'i ile iktifa 
edilmiştir. Fasıllar hakkında hükümetin esbabı mu
cibesinde kâfi izahat mevcuttur. Yalnız Hükümet ve 
Encümenimizce bilâhara kabul ve Heyeti Celileye 
arz edilen tenzilât ve tasarrufat nazarı itibara alına
rak dördüncü Muvazenei Umumiyeden muavenet 
faslı (200 000) iki yüz bin lira tenkis olunmuş vari
datın yekûnu umumisi (616 220) liraya baliğ ol
muştur. 

Tarifenin 1340 senesindeki miktarları diğer de-
miryolların tarifesi nazarı dikkate alınarak kısmen 
tezyid edilmiş, kısmen de tarifede mevcut olmayan 
eşyalar ilâve olunmuş bulunduğundan muvafık gö
rülmüştür. 

s 
2. — Masraf : 

işletme idaresinin vaziyeti hususiyesi, varidatının 
miktarı, muvazenei umumiyeden yapılabilecek mua
venetin derecesi teemmül edilirse kadroda fazla za-
maim kabul olunmaması lüzumu tezahür eyler. Va
ridat kısmındaki, muavenet miktarı iki yüz bin lira 
tenkis edilmiş bulunduğundan bu noksanın kamilen 
masarifi umumiyeden yapılacak tenzi lile telâfisi En
cümenimizce tensib edilmemiş ve tevdi olunan kad
rodan esaslı tasarrufat icra olunmuştur. Tasarrufat, 
teklif edilen umumî zamaim yerine zarurî ve muhik 
kısımlarının kabulüyle temin edilebilmiştir. 

Maaş, tahsisat, ücret de dahil olduğu hâlde kad
ronun heyeti umumiyesinden elde edilen tasarrufat 
teklife nispetle (89 034) liradır. Diğer fasıllardan ya-



pılan tenzilât da ilâve olunarak masraf kısmı, 199 250 
lira noksanı ile tespit edilmiştir. 

Fasıl : 1 
Memurin maaşatında 1340 senesine nispetle gö

rülen noksan, maaşlı memurların kısmen ücrete nak
ledilmesinden ileri gelmiştir. Şimendüfer müstah
demlerinin diğer müstakil şimendüfer idarelerinde 
olduğu gibi ücretle istihdamı muvafık görülmüştür. 
Müstahdemin ücuratı maktuası da ekseriyetle yeni
den ihdas edilen vazifelerin tayyı ile tenkis edilmiş 
ve yevmiye ile müstahdem işçi ve amele ücretinin, 
masarifi umumiye faslına nakli tensip olunmuştur. 

Fasıl : 2 
Masarifi idare maddelerinden, geçen sene büt

çesi ve ihtiyacı zarurî nazarı itibara alınarak, birer 
miktar tenzilât yapılmıştır. Tenvir ve teshin namı 
ile gösterilen masraf, 1340 senesine göre çok fazla 
bulunduğundan ve yeni müessesat ilâvesi mevzuba
his olmadığından (9 000) lira noksanı ile kabul edil
miştir. 

Fasıl : 3 
Masarifi umumiye olarak inşaat, tamirat, tesisat, 

malzeme, amele yevmiyesi gibi masraflar bir fasılda 
cem edilmiştir. Bu fasılda görülen tezayüd bilhassa 
birinci fasılda mevcut amele ücretlerinin buraya nak
ledilmesinden ileri gelmiştir. 

Fasıl : 4 
Kadroya göre tadilen kabul olunmuştur. 

Fasıl : 5 
Memaliki şarkiyede ifayı vazife eden fen me

murlarına, tabiplere olduğu gibi, zamimeten tah
sisat itası Meclisi Âlice Nafıa bütçesinin müzakeresi 
esnasında kabul olunmuş bulunduğundan bu mü
düriyetin fen memurlarına da aynı esas dairesinde 
ilâveten tahsisat verilmesi icabı madelet görülmüş 
bu ciheti temin için beşinci faslın açılması muvafık 
addedilmiştir. Şurasını tasriha lüzum vardır ki bu 
zamaimin alelıtlak fen memurlarına verilebilmesi 
gayri muayyen bir vüs'at ve şümule müntehi ola
bileceğinden fen memurları tabiriyle diplomalı mü
hendisler kasdedilmiştir. 

Fasıl : 6 
Aynen kabul edilmiştir. 
Fasıllarla kabul edilen masarifi umumiye (616 220) 

liraya baliğ olmuştur. 

3. — Bütçe Kanunu 
Bütçe Kanununda geçen seneye göre esaslı bir 

tebeddül mevcut değildin Yalnız beşinci madde ile 
hükümetin talimatname yapabilmesi mevzubahis edil
miştir. Tadilen kabul edilen Havalii şarkiye demir-
yollar bütçesi Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Namına 
Mazbata Muharriri 

Gaziantep 
Ahmet Remzi 

Erzurum - Sarıkamış - Kars ve şuabatı demiryollar 
idaresinin 1341 senesi bütçe kanunu 

Madde 1. — Erzurum - Sarıkamış - Kars ve 
şuabatı demiryolları idaresinin 1341 senesi varidatı 
umumiyesi merbut (A) cetvelinde gösterildiği veç
hile (616 220) lira tahmin edilmiştir. 

Madde 2. — Mezkûr demiryollar idaresinin 1341 
senesi maaş ve masarifatı umumiyesi için merbut 
(B) cetvelinde gösterildiği üzere (616 220) lira tahsi
sat verilmiştir. 

Madde 3. — İkinci maddede muharrer (B) cet
velinde münderiç füsulün maddeleri beyninde indeli-
cap münakale icrasına Nafıa Vekâleti mezundur. 

Madde 4. — Merbut (C) işaretli tarife azamî ta
rife olup, Nafıa Vekâleti bazı eşya için tenzilli ta
rife tatbik edebilir. 

Madde 5. — İşbu kanunun suveri tatbikiyesini 
irae eder talimatname tanzimine Heyeti Vekile me
zundur. 

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

Madde 7. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına Na
fıa Vekili mezundur. 
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VARİDAT BÜTÇESt (A) CETVELİ 

F. M. Nev'i varidat 

İŞLETME VARİDATI 
1 Sarıkamış - Kars - Arpaçay 
2 Sarıkamış - Erzurum - Kükürtlü 

Birinci faslın yekûnu 

HIZAR FABRİKASI VARİDATI 

1 Kereste ve tahta satışı 

İkinci faslın yekûnu 

VARİDATI MUHTELİFE 
1 Füruht olunan eşya bedeli 
2 Hâsılatı müteferrika 
3 Cezayi nakdî 

Üçüncü faslın yekûnu 

Muvazenei Umumiyeden muavenet 

Dördüncü faslın yekûnu 

Yekûnu umumî 

1340 senesi 
Heyeti Umumi-

yece kabul 
olunan lira 

100 000 
181 515 

281 515 

25 000 

25 000 

500 
1 200 

300 

2 000 

400 000 

400 000 

134İ senesi için 

Hükümetçe 
tahmin olunan 

Kra 

67 328 
156 500 

223 828 

82 000 

82 000 

500 
720 

8 422 

9 642 

500 000 

500 000 

Muvazene 
Encümenince 
tahmin olunan 

lira 

70 000 
155 000 

225 000 

82 000 

82 000 

500 
720 

8 000 

9 220 

300 000 

300 000 

708 515 815 470 616 220 
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MASARİF BÜTÇESI (B) CETVEL! 

Nev'i varidat 

MAAŞAT VE ÜCURAT 
Memurin maaşatı 
Müstahdemin ücuratı maktuası 

Birinci faslın yekûnu 

MASARİFİ İDARE 
Harcırah 
Kırtasiye ve evrakı matbua 
Müteferrika ve mefruşat 
Tenvir ve teshin 
Beytuted 
İkramiye 

İkinci faslın yekûnu 

Masarifi umumiye 
Tahsisatı fevkalâde şehriye 
İhtisas ücreti (I) 
Telgraf ücreti 

Yekûnu umumî 

1340 senesi 
Heyeti Umumi-

yece kabul 
olunan lira 

49 860 
213 060 

262 420 

6 000 
5 000 
3 000 
3 000 
2 000 
8 500 

27 500 

197 000 
100 095 

— 
3 000 

708 515 

1341 senesi için 

Hükümetçe 
teklif olunan 

lira 

47 700 
233 520 

281 220 

5 000 
6 000 
3 000 

14 000 
4 000 
8 500 

40 500 

408 745 
82 005 

— 
3 000 

815 470 

Muvazene 
Encümenince 
kabul olunan 

lira 

36 528 
170 340 

206 868 

3 000 
4 000 
2 000 
5 000 
2 000 
8 000 

24 000 

305 029 
67 323 
10 000 
3 000 

616 220 

(!) Diplomalı mühendislere tahsisatı 
fevkalâdelerinin bir misline kadar za-
mimeten verilmek üzere konulmuştur. 
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(Q 

«1341 senesi tarifesi» 
Birinci Tarife 

Kilometre ve yolcu başına alınacak ücret : 
Kuruş Para 

4 00 Birinci mevki 
2 20 İkinci mevki 

Üç yaşına kadar olan çocuklar refakatindeki ada
mın kucağında götürülmek üzere meccanen naklolu
nurlar. Üç yaşından yedi yaşına kadar olan çocuk
lardan nısıf ücret alınır ve beherine bir kişilik yer 
tahsis olunur. Şu kadar ki, bir arada iki çocuk bu
lunduğu takdirde ikisi bir yolcuya mahsus mahalden 
ziyade yer tutmayacaktır. Biletlerin pul parası yol
cuya aittir. 

«İkinci Tarife» 
Seyri Seri 

Yolcu ağırlığı fazlası 
Bir kilometre için ton başına : 

Kuruş Para 

12 20 

Yolcunun beraberinde götüreceği eşyadan ikinci 
tarife üzerindeki ücret alınır. Sıkleti on kiloyu teca
vüz etmemek üzere yolcunun yanında götüreceği yi
yecek veya zati eşyasından ücret alınmaz. Kiloların 
küsuratı ona iblâğ olunur. 

Masarifi Müteferrika : Tarife ücretinden maada 
kaydiye resmi olarak irsalâtın her defası için ikibuçuk 
kuruş ve kesri gayrı munkasem üzere beher elli ki
lo için yüz para tahmiliye, yüz para ihraciye ve Sarı-
kamış'da yüz para aktarma ücreti alınır. Eşyanın 
muvasalat mevkifine vürudu tarihinden itibaren yir
mi dört saat zarfında mürselinileyh tarafından istas
yondan kaldırılmazsa bu müddetin hitamından son
ra güzeran edecek beher yirmi dört saat ve beher 
yüz kilogram için üç kuruş ardiye ücreti istiyfa olu
nur. 

Kiloların küsuratı yüze iblâğ olduğu gibi günün 
küsuratı da yirmi dört saat kabul edilir ve tatili ede
vat ücreti ve müddeti de ardiye ücretinin aynıdır. 

«Üçüncü Tarife» 
Seyri sari 

Köpek nakliyatı 
Beher kilometre için adedine : 

Kuruş Para 

00 30 
Köpekler işletme nizamnamesinin ikinci faslının 

39 ncu maddesi mucibince nakledilir. Müstesna ola
rak diğer yolcuları rahatsız etmemek üzere küçük 
köpekler sahipleri nezdinde seyahat edebilirler. 

«Dördüncü Tarife» 
Seyri seri emtiai ticariye 

Beher kilometre için ton başına : 
Kuruş Para 

12 20 
Müddeti irsaliye ve beher yüz yetmiş kilometre 

veya bu mesafenin bir kısmı için müddeti nakliye 
birer gündür. Masarifi müteferrika ikinci tarifedeki-
nin aynıdır. 

«Beşinci Tarife» 
Seyri seri 

Araba ve mevadı müteharrike şevki 
Beher adedi için beher kilometre başına : 

Kuruş Para 

60 Birinci sınıf (Binek otomobili ve yük 
kamyonu) 

30 İkinci sınıf (Tek ve çift dingilli ara
balar) 

Sahipleri veya adamları beraberinde nakledilecek 
bilûmum binek yük arabaları otomobilleri için tari
fede muayyen olan ücürattan maada beher irsaliye 
için iki buçuk kuruş kaydiye ile tahmiliye ve ihra
ciye ücreti olarak ayrıca beher arabadan elli kuruş 
otomobil ve kamyondan sikleti üç bin kiloyu teca
vüz etmemek şartıyle beherinden iki yüz kuruş üç 
bin kiloyu tecavüzü halinde idare ile mürsel arasın
da kararlaştırılacaktır. 

Muvasalat mevkifine duhulü tarihinden yirmi 
dört saat zarfında alınıp istasyondan kaldırılmayan 
arabalardan işbu müddetin hitamından sonra beher 
araba için yevmiye otuz kuruş ardiye ücreti alınır. 
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«Altıncı Tarife» 

Seyri seri 
Hayvanatı ehliyeye dair 

Beher reis kilometre başına : 
Kuruş Para 

7 00 Birinci sınıf (Öküz, inek, boğa, man
da, deve, beygir, koşum hayvanatın
dan) 

4 00 İkinci sınıf (Dana, merkep, domuz
dan) 

1 20 Üçüncü sınıf (Koyun, keçi, ceylan 
ve emsali hayvanattan) 

Sahipleri veya adamları beraberinde olmak üze
re nakledilecek yukarıdaki hayvanattan tarife ücre
tinden mada beher irsaliye için iki buçuk kuruş kay
diye ücreti alınır. Yirmi dört saat zarfında idareden 
alınmayan hayvanatın zarar ve hasarı eshabına ait 
olmak üzere ve yem masarifi de başkaca istiyfa kı
yınmak üzere bir mahalli mahsusta hıfz olunmaları
na mukabil hayvan başına yevmiye yirmi beş kuruş 
alınır. 

«Yedinci Tarife» 
Seyri hafif 

Beher kilometre için ton başına : 
Kuruş Para 

10 Birinci sınıf (Bilûmum eşyayı ticari
ye) 

8 ikinci sınıf (Köpüktaşı, tazyik edil
miş ot ve saman) 

6 Üçüncü sınıf (Kireç taşı, kum, taş, 
maden kömürü yalnız dar hatta ait 
olmak üzere Mart bidayetinden 
Ağustos nihayetine kadar odun ağaç 
kömürü) 

Seyri hafif ile nakledilecek eşyanın kilogram kü
suratı ona iblâğ edilir. Masarifi müteferrika ikinci 
tarifedekinin aynıdır. 

«Sekizinci Tarife» 
Seyri hafif 

Araba ve mevaddı müteharrike (Beheri için) 
Kuruş Para 

40 Birinci sınıf binek otomobili ve kam
yonlar, 

20 ikinci sınıf tek ve çift dingilli araba
lar. 

Masarifi Müteferrika: Beşinci tarifedekinin aynı-

«Dokuzuncu Tarife» 

Seyri hafif hayvanatı ehliye 

Her reis için kilometre başına 
Kuruş Para 

5 Birinci sınıf öküz, inek, boğa, man
da, deve, beygir, koşum hayvanatın
dan, 

2 20 ikinci sımf dana, merkep, domuz
dan, 

1 Üçüncü sınıf koyun, keçi, ceylan ve 
emsali hayvanattan. 

Masarifi Müteferrika: Altıncı tarifedekinin ayna
dır. 

«Onuncu Tarife» 
Seyri hafif 

Kanatlı hayvanatlar 
Beher reis için kilometre başına 

Kuruş Para 

0 3 Birinci sınıf kaz, hindi ve emsali 
hayvanattan. 

0 1 İkinci sınıf tavuk ve emsali hayva
nattan. 

Sahipleri veya adamları beraberinde olmak üzere 
nakledilecek kanatlı hayvanat tarifede muayyen üc
retten mada her irsaliye için ikibuçuk kuruş kaydiye 
resmi alınır. 

«Onbirincı Tarife» 
Havaleli eşya 

Her ton kilometre başına 
Kuruş Para 

17 

12 

20 

20 

Birinci sınıf (pamuk, kanepe, san
dalye, sünger taşı, masa vesaire) 
ikinci sınıf (Ot, saman, köpüktaşı 
vesaire) 

dır. 

Beher metre mikâbının sıkleti ikiyüzelli kilogram* 
dan dûn olan eşya havaleli itibar edilerek bu tarife 
tatbik edilir ve sökülmüş adi yük arabası. tekne ve 
tekerlekleri havaleli eşyadan addedilir. Masarifi mü
teferrika ikinci tarifedekinin aynıdır. Bu misillû eş
ya perakende nakledildiği halde bilVezin işbu tarife
ye tabi olup, tam vagonla nakledildikleri takdirde ye
dinci tarife tatbik ve vagon ücreti tam olarak alı
nır. 
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«Onikinci tarife» 

Hususi katarlara ait 
Bir kilometre 

Dar hatta Kuruş Bir kilometre Başına Geniş hatta Kuruş 
Makine ve emniyet vagonundan 75 » » » » » 150 
Yolcu arabalarından 40 » » » » » 120 
Eşya vagonlarından 30 » •» » » » 90 

Kuruş Para 

1 500 Katar cetveli mahsusunda muayyen 
olan müddetten ziyade, beklenirse 
her yarım saat için. 

5 000 Treni mahsusun asgari ücreti. 
Eğer hususi trenle giden yolcu ve hayvanat ve eş

yadan alınacak ücretler adi trenler tarifelerinde gös
terilen ücuratın miktarından ziyadeye baliğ olmazsa 
adi katarlara mahsus tarife mucibince ücret alınır. 

Dar hatta hususi vagonla seyyahat etmek isteyen 
yolculardan birinci mevki vagonlar için on, ikinci 
mevki arabaları ile kapalı vagonlardan onaltı kişi
lik ücreti nakliye alınır. 

Her yolcu için beş kilo eşya meccanen nakledile
cek ve mütebaki eşyadan ayrıca ücreti nakliye alına
caktır. 

Ahkâmı umumiye 

1. Her nevi kaçak eşya ve hayvanattan hareket 
mevkiinden muvasalat mevkiine kadar iki kat ücreti 
nakliye ceza olarak alınır. 

2. «Vezni mükerrer mürsel veya mürselünileyhin 
talebi üzerine tekrar veznettirilip miktarı vezin irsa
liyede muharrer siklete mutabık zuhur eylediği tak
dirde beher yüz kilogram için üç kuruş alınır. 

3. Alelumum nakliye ücretinin asgari miktarı se
kiz kilometre üzerine bilhesap alınır. 

4. Askerî nakliyatında işbu tarife aynen tatbik 
edilir. 

5. Talebe ve devairi hükümete ait nakliyat işbu 
tarifeye aynen tatbik edilir. Yalnız posta nakliyatı 
meccanen icra edilir. 



M. Unvanı memuriyeti 

MAAŞAT 
İşletme Dairesi 

İşletme müdürü 
İşleteme başkâtibi 
işletme Mukayyidi 
İşletme kâtibi 
Muamelâtı zatiye müdürü 
Muamelâtı zatiye kâtibi 
Muamelâtı zatiye mukayyidi 

Yol Dairesi 
Reis 
Merkez mühendisi 
Şube mühendisi 
Şube mühendisi muavini 
Ressam 
Muhasib 
Kâtip ve mukayyit 
Şube kâtibi 
Ambar memuru 
Fen memuru 

Umumu Cerriye Dairesi 
Reis 
Makine mühendisi 
Cer müfettişi 
Ressam 
Fabrikalar müdürü 
Şef depo 
Muhasib 
Ambar memuru 

ŞARK DEMİRYOLLARI 
1340 senes 

kadrosu 

Aded 

1 
1 

— 
2 
1 
1 

— 

1 
1 

4 
2 
1 
1 
2 
4 
1 

12 

l 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 

i 

Beheri 
Lira 

80 
20 
— 
15 
20 
12 
— 

60 
50 
50 
25 
25 
20 
15 
12 
20 
20 

60 
50 
40 
20 
35 
30 
20 
20 

1341'de Hükümetin 
teklifi 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
4 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
8 

1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 

Beheri 
Lira 

100 
30 
15 
20 
30 
20 
15 

70 
65 
60 
35 
35 
30 
15 
15 
25 
25 

70 
65 
50 
3 5 
50 
40 
30 
30 



Umuru cerriye kâtibi 
Umura cerriye mukayyidi 
Fabrika kâtibi 
Depo kâtibi 
Fabrika mahrukat sarf memuru 

HİZAR FABRİKASI 
Fabrika müdürü 
Fabrika müdür muavini 
Kâtip ve muhasib 

HAREKET DAİRESİ 
Reis 
Hareket sermüfettişi 
Hareket müfettişi 
Telgraf fen müfettişi 
Muhasebe memuru 
Ambar memuru 
Katar mürettibi 
Föydömaj müdakkiki 
Föydömaj kâtibi 
Föydömaj mukayyidi 
Telgraf makinisti 
Muhabere memuru 
Mevkif memuru (sınıf bir) 
Mevkif memuru (sınıf iki) 
Mevkif memuru (sınıf üç) 
Hareket memuru 

MUHASEBE DAİRESİ 
Müdür 
Mümeyyiz 
Yevmiye ve defterikebir tahsisat emanat kâtibi 
Maaş ve masraf kâtibi 
Varidatı askeriye kâtibi ve muakkibi 
Muhasebe mukayyidi 
Merkez veznedarı 
Seyyar veznedar 
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TEFTİŞ DAİRESİ 
Reis 
Mümeyyiz 
Kâtip (sınıf 1) 
Kâtip (sınıf 2) 
Kâtip sınıf 3) 

LEVAZIM DAİRESİ 
Müdür 
Kâtip ve mukayyit 
İşletme ambar memuru 
Ambar memuru kâtip ve mukayyidi 
Muakkip ve tevzi memuru 

SIHHİYE DAİRESİ 
Kâtip ve muhasib 

MAHRUKAT VE MADEN DAİRESİ 
Müdür 
Maden mühendisi 
İhraç memuru 
Muhasib 
Mukayyit 
Kâtip 
Takımhane memuru 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 
Müşavir 
Kâtip 

BAYAZLT HATTI 
Muhafaza memuru 

SIHHÎYE DAİRESİ 
Sertabip 
Tabip 

1340 

Aded 

1 
1 
1 
4 

1 
1 
2 
2 

— 

senesi 
kadrosu 

Beheri 
Lira 

45 
30 
15 
12 

40 
15 
20 
12 
— 

1341'de Hükümetin 
teklifi 

Beheri 
Aded Lira 

1 70 
1 35 
2 20 
3 15 
1 15 

1 50 
1 15 
2 25 
2 15 
1 15 

12 

1 
1 
2 
1 
2 

45 
40 
20 
20 
20 

40 
12 

30 

50 
50 
20 
30 
15 
15 
15 

50 
15 

20 20 

50 
35 



Eczacı 
Eczacı şakirdi 

UMURU CERRlYE DAÎRESİ 
Sermakinist 
Makinist (sınıf 1) 
Makinist (sınıf 2) 
Makinist (sınıf 3) 
Fabrikalar makinisti 
Ateşçi (sınıf 1) 
Ateşçi (sınıf 2) 
Gece ateşçisi 

AMBAR DAİRESİ 
Kantarcı 

HtZAR FABRİKASI 
Makinist 

ÜCURATI MAKTU A 
İŞLETME DAİRESİ 

Evrak müvezzi 
Müdür odacısı 
Kalem odacısı 
Muamelât odacısı 

YOL DAİRESİ 
Odacı 
Yol çavuşu 
Yol bekçisi 

UMURU CERRİYE DAİRESİ 
Odacı 
Sermonitör 
Monitör 
Ser elektrikçi 
Elektrikçi 
Elektrik hat çavuşu 
Pompa revizörü 
Pompacı ve motorcu 
Vagon serrevizörü 
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Vagon revizörü 
Gart vagon 
Takımhane memuru 
Depo bekçisi 

, Fabrika bekçisi 
Sermakinist 
Makinist (sınıf 1) 
Makinist (sınıf 2) 
Makinist (sınıf 3) 
Fabrika makinisti 
Fabrika ateşçisi (sınıf 1) 
Fabrika ateşçisi (sınıf 2) 
Fabrika ateşçisi (sınıf 3) 
Gece ateşçisi 
Gece ateşçisi 

HAREKET DAİRESİ 
Katar ser memuru 
Katar memuru 
Hareket şakirdi 
Kantarcı 
Manavracı 
Baskıcı 
Makasçı 
Hat çavuşu 
Salon muhafızı 
Bekçi 
Odacı 
Hamal 

1340 senesi 
kadrosu 

Aded 

20 
— 
4 
8 
1 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— ' 
— 
— 

2 
21 
11 
3 
6 

50 
40 

7 
8 

12 
2 

14 

Beheri 
Lira 

30 
— 
45 
20 
25 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

- — 
— 

45 
35 
25 
25 
26 
30 
20 
30 
25 
25 
20 
25 

1341'de Hükümetin 
teklifi 

Aded 

20 
4 
4 
8 
1 
2 
8 

12 
15 
2 

10 
12 
15 

8 
2 

2 
26 
11 
3 
9 

50 
40 

6 
6 

10 
2 

16 

Beheri 
Lira 

45 
35 
45 
30 
30 

100 
.80 
70 
60 
60 
50 
45 
40 
40 
40 

60 
50 
30 
30 
,30 

. 35 
30 
30 
30 
30 
25 
30 



MUHASEBE DAİRESİ 
Odacı 
Vezne bekçisi 
Seyyar vezne bekçisi 

TEFTİŞ DAİRESİ 
Tevzi memuru 
Odacı 
Sıhhiye dairesi 
Sertabip 
Tabip 
Eczacı 
Eczası şakirdi 
Sıhhiye memuru 
Odacı 

MAHRUKAT VE MADEN 
DAİRESİ 

Odacı 
Elektrikçi 
Makinist 
Ateşçi 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 
Odacı 

LEVAZIM MÜDÜRÜYETİ 
Odacı 
Gece bekçisi 
Kantarcı 

BEYAZIT HATTI 
Odacı 
Bekçi 

HİZAR FABRİKASI 
Makinist 
Prevalti hizar fabrikası makinisti 
Prevalti hizar fabrikası kâtibi 
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Bolpoşt hizar fabrikası makinisti 
Bolpoşt hizar fabrikası kâtibi 
Karakor hızar fabrikası makinisti 
Karakor hizar fabrikası kâtibi 
Cehennem deresi hızar fabrikası makinisti 

YOL DAİRESİ 
Amele 
Demirci 
Marangoz 
Dıvarcı 
Taşçı 
Boyacı 
Tenekeci ve sobacı 

AMBARLAR DAİRESİ 
Amele 

1340 senesi 
kadrosu 

Beheri 
Aded Lira 

1341'de Hükümetin 
teklifi 

Beheri 
Aded Lira 

1 60 
1 50 
1 60 
1 50 
1 60 

530 
4 

12 
4 
4 
4 
4 

20 
60 
60 
60 
60 
50 
50 

20 

»*b<{ 


