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BİRİNCİ CELSE 

Bedi Müzakerat; Saat : 1,50 

REİS : Fethi Bey 

KÂTİPLER : Avni Bey (Bozok), Talât Bey (Kangm) 

» 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. ZABTI SABIK HULÂSASI : 

REİS — Zabtı Sabık hulâsası okunacaktır. 
Yirmi Dördüncü İçtima 

30 Mart 1340 Pazar 

BİRİNCİ CELSE 
Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde inikat ederek zaptı 

sabık hüklâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Badehu 
Askerî Fabrikalar Müdüriyeti Umumiyesi 1340 mül
hak Bütçesi Kanununun 6 ncı maddesi Muvazenei 
Maliye Encümeni Reisi Hasan Fehmi Beyin teklifi 
üzerine tadil ve heyeti umumiyesi ikinci defa olarak 
reye vaz olundu ve neticede 143 rey ile kabul edildiği 
tebliğ olundu. Müteakiben Teşkilâtı Esasiye Kanu
nu Lâyihasının müzakeresine geçilerek 25 nci madde
nin tayyı hasabiyle 25 nci ve 26 ncı olan sabık 26 
ncı ve 27. nci maddeler müzakere ve tadilen kabul 
ve teneffüs için celse tatil edildi. 

/. — Karahisarı Şarki Mebusu İsmail Beyin; 
İstanbul Belediyesince tatbik edilen Oktruva Rüsumu-

3. — EVRA 

Lâyihalar 
/. — 1340 senesi Mart ayma mahsus muvakkat 

Bütçe Kanunuyle sarfına mezuniyet verilen tahsisat 
bakiyesinin Nisan hidematı için sarfına ve mezkûr ka
nunun beşinci maddesinin, Muvazeneyi Umumiye Ka
nununun neşrine kadar devamı meriyetine dair Ka
nun Lâyihası (1/475), 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenine havale 
edilmiştir. 

2. — Tesrii Muhakemât hakkında Başvekâletten 
mevrut Kanun Lâyihası (11474), 

REİS — Adliye Encümenine havale edilmiştir. 

İKİNCİ CELSE 
Fethi Beyin Riyasetleriyle kuşat edilerek Teşkilâtı 

Esasiye Kanunu Lâyihasının müzakeresine devam 
olundu. Ceryan eden müzakere neticesinde 27 nci mad
de tadilen ve 28 nci madde ile 29 ncu madde aynen 
kabul edildiği gibi 30 ncu madde olarak Giresun Me
busu Hakkı Tarık Bey tarafından teklif olunan mad
de dahi aynen kabul olundu. 32 nci madde tay ve 31 
nci madde tadilen kabul edildi, 32 nci maddenin tay
yı üzerine 32 nci madde olan madde ile 33 ncü, 35 
ve 38 nci olan maddeler tadilen ve 34 ncü madde 
tashihan, 36 ncı 37 nci ve 39 ncu maddeler aynen ka
bul edildi. Pazartesi günü toplanmak üzere celse tatil 
olundu. 

REİS — Zaptı Sabık hulâsası hakkında bir itiraz 
var mı? (Hayır sesleri) Zaptı Sabık hulâsası aynen ka
bul edildi. 

na dair şifahi sual takriri (6/4 ikinci sene), 
REİS — Dahiliye Vekâletine havale edilmiştir. 

Teklifler 
/. — Trabzon Mebusu Muhtar Bey ve rüfekası-

nın; 1341 senesinde inşaata mübaşeret edilmek üzere 
Trabzon - Erzurum Demiryolu ile Trabzon Limanı 
keş fiyat ve ihzar atının 1340 senesi zarfında icrası hak
kında teklifi Kanunisi (2/330), 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 
Mazbatalar 

/. — Elviyei Selâsede emvali gayri menkulenin 
Senedi Hakaniye raptına dair (1 /l51) numaralı Ka
nun Lâyihası ve Muvazenei Maliye ve Tapu Encü
menleri Mazbataları. 

2. — SUALLER 

VARİDE 
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REÎS — Ruznameye... 
TALÂT BEY (Ardahan) — Efendim, bu mazba

ta üzerine söz isterim. Elviyei Selâsenin en mühim 
derdi ve Vilâyatı Selâsede bulunan memurinin en faz
la meşguliyeti arazi meselesidir. Bu mesele orada, 
1293 den evelki ve sonra aradan kırk üç sene geç
tiği halde Rusların kendi usullerine göre şahsa tevdi 
ederek nüfus üzerine tevziat yapmak suretiyle, ve işi 
pamuk ipliğine bağlamak suretiyle, devam etmekte
dir. Ezcümle devam eden bir şey daha vardır ki, buna 
bendenizin hiç aklım ermiyor. Adliye Vekâleti mah
kemelerine arazi davalarına bakmayınız, diye emir 
vermiş. Hükümet bakmaz, Meclisi İdarelerin salâhi
yeti kısa, eski usul bozulmuş, ahali, yerli ahali de da
hil olduğu halde beş seneden beri köyden köye muha
ceret vaki olmaktadır. Bunun için Elviyei selâseye bir 
heyeti tahkikiye gönderilmiştir. Onların yapmış ol
dukları rapor, çok şükür Encümeni Mahsusça netice
lenmiş. Elviyei Selâse de bilhassa Ardahan, Kars gibi 
yerlerde yazın ömrü pek azdır. Üç, dört ay gibi kısa 
bir müddet. Heyeti Celileden sureti mahsusada rica 
ederim. Bunu müstacel ruznameye Perşembe gününe 
alalım, biran evvel yapılsın da oradaki ahali bu dert
ten bir an evvel kurtulsunlar, bunu rica ederim. 

REİS — Efendim, bu kanun lâyihasının müsta-
celen müzakeresini teklif ediyorlar. (Kabul sesleri) 
Bu kanun lâyihasının müstaceliyetle müzakeresini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Aksini reye 
koyuyorum; Kabul etmeyenler lütfen ellerini kaldır
sın... Kabul olundu efendim. 

Tezkereler 
1. — Fransa Hükümetine temlik olunacak aisa-

ya dair olup evvelce takdim edilmiş olan Kanun Lâ
yihasının iadesine dair Başvekâletten mevrud tezke
re. (3/245) 

REİS — Tezkereyi okuyoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Fransa Hükümetine temlik olunacak arsaya dair 
olup 2 . 3 . 1340 tarih ve 6/991 numaralı tezkereye 
rapten arz ve takdim kılınan lâyihai kanuniyede Ha
riciye Encümenince bazı tadilât icrasına lüzum gös
terildiğinden ona göre icabı ifa kılınmak üzere iade
sine müsaadei devletlerini istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

REİS — Efendim, Nizamnamei Dahilimiz ah
kâmına tevfikan bu Kanun Lâyihası Başvekâlete 
iade olunacaktır. 

2. — Müskirat nakleyledikleri iddiasiyle maznu
nu aleyhim Süleymanoğlu Murat ile Mustafaoğlu Ha
san ve Kasap Ahmet Çavuşoğlu İsmail haklarında 
hatayı adlî vukua getirildiğinden mücazatı mahkû-
melerinin affına dair Başvekâletten mevrud tezkere 
(3/246) 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 
3. — Sarhoşluk maddesinden maznun Kunduracı 

Behçet hakkında hatayı adlî vukua getirildiğinden 
mücazatı mahkûmesinin affına dair Başvekâletten 
mevrud tezkere, (3/247) 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

4. — Katil maddesinden onbeş sene küreğe mah
kûm Mehmetoğlu Mehmet'in maluliyetine binaen ba-
kiyei müddeti cezaiyesinin affı hakkında Başvekâlet
ten mevrud tezkere (3/248) 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

5. — Sirkat maddesinden üç sene kü-üğe mah
kûm Ahmet bin Ali'nin müptelâ olduğu illetten do
layı bakiyei müddeti cezaiyesinin affı hakkında Baş
vekâletten mevrud tezkere. (3/249) 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

6. — Cerh ve katil maddesinden onbeş sene kü
reğe mahkûm Nurettinoğlu Koruyucu Mahmut'un 
müptelâ olduğu illetten dolayı bakiyei müddeti ceza
iyesinin affı hakkında Başvekâletten mevrud tezke
re (3/250); 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

7. — Yedinde yüzelli dirhem rakı derdest edilen 
Osmanoğlu Zeki Efendi hakkındaki hükümde hata
yı adlî vukua getirildiğinden mücazatı mahkûmesinin 
affına dair Başvekâletten mevrud tezkere (3/251); 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

8. — Rakı naklinden dolayı maznun Bursalı Ay-
nuddinoğlu Mehmet Emin hakkındaki hükümde ha
tayı adlî vukua getirildiği cihetle mücazatı mahkû
mesinin affı hakkında Başvekâletten mevrud tezkere 
(3/252); 

REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

9. — Sarhoş olduğu halde çarşıda silâh endaht ey
lemek maddesinden maznun - Dokumacı Fahri hak
kında verilen hükümde hatayı adlî vaki olduğundan, 
mücazatı mahkûmesinin affına dair Başvekâletten 
mevrud tezkere verildi (3/253) 

(Bu da mı hatayı adlî yahu sesleri). 
REİS — Adliye Encümenine havale ediyoruz. 
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Takrirler 

1. — Menteşe Mebusu Esat Efendinin Reşadiye 
ve Süleymaniye Nahiyelerinde emri inzibatın ve mu
haberenin temin ve tarsini ve Reşadiye Nahiyesinde 
Hâkim muavinliği ihdası hakkında takriri (Başve
kâlete) (4j 23 - ikinci sene) 

2. — Çatalca Mebusu Şakir Beyin Balkan Har
binde tahribata uğrayan Çatalca Kasabasıyle ci
varındaki bazı köylerde felâketzedeler için yapılan 
barakaların bedeli hükümetçe talebedilmekte oldu
ğundan bundan sarfınazar edilmesi ve affına müte
dair takriri (4/24 ikinci sene) 

REİS — Başvekâlete havale ediyoruz. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD : 

1. — 1340 senesi Muvazcnei Umumiye Kanun 
Lâyihası (1/292) Divanı Muhasebat Bütçesi. 

A) DİVANÎ MUHASEBAT BÜTÇESİ (1) 
REİS — Efendim, bugünkü ruznamemizde Di

vanı Muhasebat, Ticaret, Ziı'aat Vekâletleri, vakit 
kalırsa Düyunu Umumiye bütçelerinin müzakeresi 
varda. Binaenaleyh Divanı Muhasebat Bütçesine 
bağlıyoruz. Heyeti Umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim, Divanı Mu
hasebat Bütçesinin esbabı mucibe mazbatasında, 
Muvazene! Maliye Encümenince dermeyan edilen 
mütalâada, kablessarf murakabeye 1340 senesinden 
itibaren başlanılmakla beraber geçmiş senelere ait 
zat ve zaman hesaplarının da - 1337 senesinden iti
baren başlanılmak üzere - tetkikine ve daha evvel
ki seneler için de Divanı Muhasebatın Maliye Ve
kâleti ile biliştirâk bir sureti tesviye bulunduktan 
sonra neticesinin bir iâyihai kanuniye ile Meclise 
Âlinize arzına lüzum gösteriliyor. Bu mütalâa esas 
itibariyle çok doğrudur. Fakat bendeniz maddeten 
pek mümkün görmüyorum. Memleketin her nokta
sında kablessarf tam, hakikî bir murakabe olsun ve 
yine 1340 senesinden itibaren idare hesapları tet
kik edilsin. Diğer taraftan da geçmiş olan 1337, 
1338, 1339 senelerinin idare hesapları muhasipler 
nezdindeki kuyud, evrakı müsbite üzerinden tetkik 
edilsin. Bu vazaif ve tetkikatı ifa için Divanı Mu
hasebatın bu gün tasdik buyuracağınız şu kadro ve 
şu bütçesiyle a'acağı vaziyet bilmem kâfi midir? 
Bendenizce değil. İşte bu kifayetsizlikten dolayı ida
re hesaplarının tetkik atına 1337 den değil, 1339 dan 
itibaren başlanılmasını kabul buyurmanızı Heyeti 
Celilenizden istirham ediyorum. Malumuâliniz bun
dan evvel Hükümeti zaile zamanında mevcut ve 40, 
50 sene evvelden beri müteşekkil olan bir Divanı 

(1) Bütçesi Yirmi beşinci içtima zabıt ceridesi
nin nihayetinde merbuttur. 

Muhasebat Heyeti vardır. Bu Divanı Muhasebat 
Heyeti - Muvazene Encümenince bu mazbatada da 
gösterildiği üzere - hiç bir senenin hesabını tam ve 
hakiki olarak niyet edememiştir. Hesabat daima te
dahül etmiştir. Divanı Muhasebat Heyeti ilânı meş
rutiyetten sonra da murakabeyi tam manası ile 
ifa edemediği gibi tedahül eden vazifelerin idare 
hesaplarının içinden çıkamamıştır. Daima bocala
mıştır. Zamanımızda yeni teşekkül etmekte olan bu 
Divanı Muhasebat da aynı hal ve atalette, teşev
vüşe düşmemek için demin arzettiğim gibi kables
sarf murakabeyi 1340'tan itibaren, geçmiş senelere 
ait idare hesaplarını da, yalnız 1339'dan itibaren 
tetkik eylemeleri lâzım geleceğini zannediyorum ve 
bunu kabul buyurmanızı rica ediyorum. 

Sonra efendiler, Divanı Muhasebat, usulü Mu
hasebe! Umumiye Kanununun bir maddesi muci
bince Heyeti Celilenize üç aylık sarfiyat taahhüda-
tında gördüğü yolsuzluklara dair iki defa da rapor 
takdim ediyor. Bu raporları bendeniz şöylece göz
den geçirdim. Hakikaten Divanı Muhasebat kendi
sine tevdi edilen sarfiyat evrakını bi hakkin tetkik 
ederek vazifesine sahip olmuştur. Bu raporlar mün-
deracatından öyle anlaşılmaktadır. Raporların her 
birinde yüzlerce kalem yolsuzluklardan, yolsuz mua
melâttan ve sarfiyattan bahsediyor. Malumuâliniz, 
bunları Divanı Muhasebat Encümeni namıyle He
yeti Celileniz arasından teşekkül edecek bir encü
men tetkik ederek neticelerini ilâvei mütalâa ile yine 
Heyeti Celilenize bamazbata arz etmesi lâzım. Hal
buki bendeniz şimdiye kadar böyle bir mazbataya 
tesadüf etmedim, bilmiyorum, bunları kim, ne za
man tetkik edecek ve ne olacak? 

Efendiler : Divanı Muhasebattan huzuru âlini
zi takdim edilmiş olan bu raporlar lâyık olduğu 
ehemmiyetle tetkik, muktezaları takip edilmeyecek 
olursa Divanı Muhasebat İçin, Divanı Muhasebat 
teşkilâtı için, ihtiyar edilen bunca fedakârlıklar ve 
masraflar hederdir, yazıktır. Bu raporlar, Encüme-
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ni aidince kemali ehemmiyetle tetkik edilmek lâzım 
gelir. Bunlarda çok mühim yolsuzluklardan bahse
diliyor. Bunların çaresi nedir? Bu yolsuzluklar mü 
temadiyen devam edip gidecek midir? Buna rıza gös
teriyor musunuz? (Hayır sesleri) Binaenaleyh bu en
cümenin faaliyete geçmesini rica ederim. 

Beyefendiler! geçende bilrrtünasebe devairi as
keriye hesabatından bahis ile bu hesabatın çok ka
rışık olduğunu arzetmiştim. Muvazenei Maliye En
cümeni de bendenizin maruzatımı müeyyit olmak 
üzere bundan, esbabı mucibe mazbatasında, sureti 
mahsusada bahsediyor. Muvazenei Maliye Encü
meni geçmiş senelerin hesabatından bahsederken 
diyor ki «bütçenin en mühim kısmını ihtiva eden 
devairi askeriye masarifidir. Eski Divanı Muhase
batça yapılan hesaplar, devairi askeriye masarifini 
muhtevi değildir» deniyor. Yani sununla teyiden ve 
tekraren arz etmek isterim ki, devairi askeriyeden 
hesap almakta gerek Maliye Vekâleti, gerek Diva
nı Muhasebat, hakikaten büyük bir müşkülât içeri
sindedir. Bu müşkülât temadi etmemelidir. Geçen
lerde Heyeti Celilenizden istirham ettiğim gibi, Ma
liye Vekâletine ve Müdafaai Milliye Vekâletine em
ri katî verilmelidir. Devairi askeriye muhasebatının 
ve bunlara mahsuben vukubulan sarfiyatın netice-
sini en seri, en salim bir surette almak neye müte
vakkıf ise bunlar ifa edilmelidir. Yine bu raporlar
da Divanı Muhasebat Heyetince Muhasebei Umu
miye Kanununun 30 ncu maddesine istinaden bazı 
ita âmirlerinin Divanca, muvafıkı usul ve kanun 
görülmediği beyaniyle, reddolunduğundan bahsolu-
nuyor ve yine birtakım ita emirlerinin de vekili rae-
sullerince tahriren deruhtei mesuliyet edilmesinden 
nâşi vizeleri icra edildiği gösteriliyor. Reddolunan 
bu ita emirleri ki tabiî bir istihkakı, ifa edilmiş 
bir hizmet mukabilinde iktisap edilmiş bir hakkı 
ihtiva ediyor. İta emiri, reddedilebilir. Muamele ge
riye kalır. Fakat meydanda ifa edilmiş bir iş, ikti
sap edilmiş bir hak vardır. Bu hak ne oluyor? Ra
porlarda bunlardan bahsedilmiyor. Bendeniz zan
nediyorum ki Devairi aidesince eğer sonradan ıs
lâhı muamele edilerek bu yolsuzluklar tashih edil
miyorsa herhangi suretle kitaba uydurularak baş
ka bir tertipten, başka bir nam altında veriliyor. 
Çünkü başka çare yoktur. Reddedilmiş olan bir ita 
emiri dairesine gider. Fakat müstehakkı o hakkını 
aramaktan men olunamaz ve hiçbir kimse de hakkın 
ketim ve tediyesine muktedir olamaz. Roparlarda bu 
noktalan şayanı dikkat gördüm. Divanı Muhase-
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bat Heyetinin bundan sonra bu noktaları da kemali 
ehemmiyetle nazarı dikkate almasını ve noktalar
da daha ziyade imali fikir ederek tetkikatını tamik 
ile müteakip raporlarda bunlardan bahsetmesini 
rica ederim. 

Sonra efendiler, Malûmuâliniz herhangi bir iş için 
Muhasebei Umumiye Kanununa istinaden her vekâ
lette memurini mahsusasına avans nâmı altında ve
rilmiş; birtakım paralar vardır.' Bu paraların ne iş 
için, kimlere verildiği Divanı Muhasebatça da mu
kayyettir. Divanı Muhasebat raporlarında avans su
retiyle verilen bu paralardan hiç bahsetmemektedir. 
Malûmuâlinizdirki, bu avanslar azamî iki ay mü-
det için verilir. Bilhassa 1336, 1337, 1338, 1339 se
nelerine ait olmak üzere nevi ve miktarı Maliye Ve
kâletinde, Divanda mukayyet avanslar vardır. Mu
vazenei Maliye Encümeninde de kayıtları mevcut 
yüzbinlerce avans bakiyeleri vardır. Bunlar, şunun 
bunun hususatı zatiyesinde istimal olunuyor. Ya
hut yed'i zimmette kalmıştır. Divanı Muhasebatın 
bunlarla da alâkadar olmasını ve mahsubu teehhür 
ettiğinden bunları da tetkik ve takip etmesini lü
zumlu görüyorum. 

Burada bilmünasebe bir kalemden bahsediliyor 
- bir muamele, yolsuz bir muamele münasebetiy
le - bunu Heyeti Celilenize arz edeyim. «İtalya'dan 
mubayaa edilen kapsüllerin Yunanlılar tarafından 
müsadere edildiği zehabiyle sigorta kumpanyasın
dan kapsül bedeli olarak tazminen alınıp müsade
renin vâki olmadığı bilâhara anlaşılması üzerine 
bedelâtı mezkûrenin sigorta kumpanyasına reddi 
maksadiyle tanzim edilerek gönderilmiş bulunan 
36 617,50 kuruşu muhtevi ita emirinin evrakı tah-
kikiyesinden meblâğı mezburun sigorta kumpan
yasından alınarak ve Roma Mümessili bulunan Ca
mi Bey tarafından Paris'te mübayaata memur ko
misyon âzasından Cemal Beye verildiği ve henüz Ce
mal Bey tarafından da hesap verilmediği anlaşılmış
tır... İlk» Hülâsa mezkûr komisyonun hesabatı he
nüz tasfiye edilmemiştir. 36 bin lira İtalya'da Cami 
Bey tarafından kumpanyadan tahsil edilmiş ve ora
da mübayaata memur komisyon âzasından bir za
ta verilmiş. Fakat ne aranılmış ve ne de sorulmuş
tur. Bütçeye mahsuben avans namı tahtında bu ka
bilden verilmiş olan paraların kâffesi de Divanı 
Muhasebatça mukayyettir ve bunun için defteri 
mahsus vardır. Divanca da bunlarla alâkadar ola 
rak bunlar üzerinde âmik tetkikat yapılmasını ve 
her üç aylık raporlarda ve bilhassa sene gayesinde-
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ki raporlarda bunlardan etraflı surette malûmat ve
rilmesini rica ederim. Bu hususun Heyeti Celileni-
ze bildirilmesi lâzımdır. 

Yine Divanı Muhasebat Heyetinden rica etmek
te kendimi haklı gördüğüm bir mesele ve daha var. 
O da, murakabenin mülhakat ve merkezde kab-
lessarf ne suretle ifa edildiği meselesidir. Bu cihet 
de haizi ehemmiyettir. Herhangi bir teklif .ve mu
rakabe vesilesi münasebetiyle ashabı mesalihin ve 
Devletin işleri sekteye duçar olmamak ve teehhüre 
uğramamak lâzım gelir, Divanı Muhasebat mura
kıplarından herhangi birisi vize etmekte tereddüt 
ettiği bir masrafı müstehakkına ne vakit tediye ede
cektir? Ve hâsıl oian bu şüphe ve tereddüdü kim iza
le edecektir, bunların temini, murakabe ile mi ola
caktır? Muhabere edilinceye kadar geçecek zamana 
bu işin tahammülü var mıdır? Hülâsa olarak şunu 
arz etmek isterim ki, elyevm murakabe için mev
zu olan ahkâm gayri kâfidir. Bunlar çok tetkik edilerek 
tadil edilmek lâzım gelir. Murakabe vazifesini ifa 
ederken gerek Devletin ve gerek milletin mesalihi 
duçarı teehhür olmamalıdır. Bendeniz katiyen id
dia ediyorum ki, bugünkü ahkâm gayri kâfidir. Di
vanı Muhasebat Reisi ilk bütçesinin Encümende 
tetkik ve müzakeresi münasebetiyle yeni bir lâyihai 
kanuniye tertip ve tanzim edeceğini taahhüt ile ya
kında takdim edeceğini de vaat etmişti. Bu lâyihanın 
da teşriini rica ederim. 

HASAN BEY (Trabzon) — Bu lâyiha üç senedir 
encümende duruyor. 

REŞAT BEY (Sanman) — O lâyihada murakabe
den hiç bahsedilmemiştir. Sırf kadrodan bahistir. 

HASAN BEY (Trabzon) — Hayır efendim, bah
setmiştir. 

FERİT BEY (Çorum) — Kadrodan bahis, mura
kabeden bahis değildir. Okumamışsınız. 

REŞAT BEY (Devamla) — Okudum efendim, ka
tiyen murakabeden bahis yoktur. Sonra efendiler, 
demin de arz ettiğim gibi Divanı Muhasebatın en ziya
de ehemmiyet vermesi lâzım gelen iş devairi askeriye
nin tediyat ve sarfiyat hesaplarıdır. Bu, cidden haizi 
ehemmiyettir, muhtacı tetkiktir. Müdafaai Milliye Büt
çesinin müzakeresi esnasında buradan Kâzım Paşa 
Hazretlerine söylemiştim ki, efrat maaşatı verilmiyor. 
Paşa Hazretleri ise bendenize cevaben, bunu bir mi
sal ile ispat et, buyurdular. Böyle bir şey talep ede
ceklerini bilseydim binlerce misalini elde eder, gelir
dim. Fakat bu defa bir tanesi elime geçmiştir, arz ede
yim; Ankara Meclisi Umumisi; Müdafaai Milliye Ve

kâletinden Nallıhan'a sekiz neferin 100 küsur liralık 
matlubatı senelerden beri verilmediğinden bahisle bu
nun itasını rica ediyor. Bunun daha binlerce emsali 
vardır. Bu efrat maaşatı hesap memurlarının mı zim
metinde kalıyor, yoksa kamilen tedahülde mi kalı
yor? Bilmiyorum. 

Bendenizin bildiğim bir şey varsa o da muhas-
sesatı askeriye, zabitan matlubatı, muayyenat ve mü-
bayaat bedelleri günü gününe ihtiyaç hasıl olduğu za
man Maliye Vekâletince temin ve tediye ediliyor. 
Fakat bu zavallı efradın maaşatı niçin verilmiyor? Ve 
niçin tedahülde bırakılıyor? Bunun sebebini anlaya
mıyorum. Binaenaleyh Divanı Muhasebatın tercihan 
Devairi Askeriye Hesabatını tetkik etmesi lâzım gelir. 
Bunu da nazarı dikkate almalarını rica ederim. Ma
ruzatım bundan ibarettir. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendiler, 
Divanı Muhasebat Bütçesini Heyeti Celilenize tak
dim ederken Encümen «sal muhasebesi» yani hesabı 
katî için 1337 senesini mebdei hesap olarak, esbabı 
mucibe mazbatasında Heyeti Celilenize arz etti. 1337 
senesini mebdei hesap olarak arz etmesinin sebebi : 
1329 senesinden 1336 senesi nihayetine kadar ve bu
güne kadar teraküm eden sal muhasebelerinin yani 
hesabı katî ile Divanı Muhasebatı meşgul ederek 1340 
senesi bütçesi üzerinde tesis etmesi lâzım gelen mu
rakabeye vakit bırakmak ve Divanı Muhasebatın bu
günkü teşkilâtıyle bir taraftan bunu yapmak yani mu
rakabeyi yapmak diğer taraftan da tedahül eden bu 
üç senelik, hesabatı her sene, bir senenin hesabatını 
yapmak suretiyle tanzim etmekten ibaretti. 

Reşat Beyefendi 1337 - 1338 senelerinden sarfına
zar edelim de 1339 senesine ait sal muamelesini Divanı 
Muhasebat yapsın dediler. Bir defa 1337 senesinin he
sabı katisini Maliye Vekâleti ihzar etmiştir. Muhase-
bei Umumiye de hazırdır. Hazır olan bir hesabı ka
tiye bakmayalım demek bendenizce doğru değildir. 
Mademki 1337 senesinin hesabatı ihzar edilmiştir, 1338 
hesabatını da hazırlamak mümkündür. Divanı Muha
sebat, kadrosunu tanzim ederken; Divanı Muhasebat 
Reisi Evveli Fuat Beyefendi ile tedahül eden senele
rin hesabatından, hangi seneler hesabatının bu teşki
lât ve bu kadro ile ifa edilebileceğini ve 1340 senesine 
ait gerek vize ve gerek murakabe esaslarına halel gel
memek üzere; sinini sabıkadan da hangi senelerin he
sabatını tetkik edebileceğini görüştük. Bu teşkilâtla 
Divanı Muhasebatın 1337 senesinden itibaren müteda-
hil hesabatı da tetkik ve tanzim edebileceğine muva-
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fakat ettiler. îşte bunun üzerine Encümen bu kaydı 
mazbatasına ilâve etmiştir. Binaenaleyh Muhasebat 
Reisinin vaki olan va'di 1340 senesine ait olan muha
sebe ve murakabeyi temin etmekle beraber 1337 se
nesinden itibaren olan hesaplan da temin etmektir. 
Harbi Umuminin hesabatını, hesabı katisini yap
maya zaten maddeten imkân yoktur. Çünkü 
arazii müntakile vardır, imparatorluk sakıttır. He-
sabat müşevveştir. Bunun için Divanı Muhase
batı, Harbi Umumiye ait hesabatı tetkik etmeye sev-
ketmekte bir fayda olamayacağı gibi müspet bir neti
ceye de vasıl olamayacağımıza Encümen kanaat getir
diği. için esbabı mucibe mazbatamızda da bu hesaba-
tın yalnız eşhas zimmetine ait olan kısmını temin et
mek için 2 - 3 maddelik bir Lâyihai Kanuniyei Heye
ti Celilenize sevketmek suretiyle bu cihetin de temini 
ile iktifa edilmesini kâfi gördük. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Harbi Umumi hesap
larında beraberiz. 

HASAN FEHMt BEY (Devamla) — 1336 senesi 
Mücadelei Milliyenin mebdei olduğu için ve Maliye 
Vekâleti de 1336 senesine ait hesabatı ihzar edemediği 
için 1336 senesine ait hesabatı da Harbi Umumi hesa
batı meyanına alarak yani hesabı katinin haricinde 
bırakarak 1337 senesinin mebdei hesap addedilmesini 
encümen makul görmüştür. Binaenaleyh Divanı Muha
sebat 1337 - 1338 senelerinin hesaplarını bu kadro ile 
yaparım derken bu iki seneden de vazgeçerek 1339 
senesinden başlayalım demekte bendenizce mâna yok
tur. Mademki yaparım diyor, yapabilecektir ve bunu 
Maliye de ihzar etmiştir. O halde sal muhasebesini 
tetkik eder ve senei âtide Meclisi Âlinize takdim eder. 
Hususiyle îdarei Milliyenin 1337 - 1338 seneleri ki se
ferberlik ve harbin en mühim seneleridir; gerçi bu se
nelere ait gayet muntazam bir bütçe yoktur. Fakat 
tahsisat kanunlarındaki kuyut, muntazam bir bütçe gibi 
füsul ve mevadda tevzi edilmek suretiyle sarfiyat icra 
edilmiştir. Hatta ordunun harp masrafında dahi füsul 
ve mevadda tevzi edilmek suretiyle adeta bir bütçe 
usulü tatbik edilmiştir. Binaenaleyh idarei milliye için 
şeref bahş olacak olan 1337 - 1338 harp senelerine 
ait bu hesabatın hesabı katisini almak bendenizce el
zemdir. Çünkü mümkündür, yapılmıştır, hazırdır. İda
reyi sabıkada harp senesi olmayan adi senelere ait 
hesabı katî alınamazken idareyi milliyede harp sene
sine ait hesabı katileri almak elbette lâzım ve müm
kündür. Mademki yapılmıştır; bunların Meclisi Âliye 
gelmesi lâzımdır. Binaenaleyh esbabı mucibe mazbata
sında rica ettiğimiz Kanunu Divanı Muhasebat ile Ma

liye Vekâleti müştereken ihzar edip Meclisi Alinize 
t.ıkdim edecektir. Bu hususu ikisi de vaat etmiştir. Bu 
husustaki Reşat Beyefendinin mütalaasına zaten En
cümeniniz de mamzbatasında iştirak etmiştir. Hesa
batı atikanın eşhas zimeminde olan kısmını usulü ba
site ile tetkik ederek zahire ihraç etmek, mütalaat, 
mutabakat beyannamesi ile neticelenecek olan sal mu
hasebesi kısmından sarfınazar etmek, yapılacak kanu
nun huturu esasiyesi bu olur. Buyurdular ki, bu teş
kilât!?, 72 vilâyette murakabe teessüs edemez. Evet 
efendiler, bu teşkilâtla 72 vilâyette teessüs edemez, 
doğrudur. Fakat efendiler, bir Divanı Muhasebat teş
kil ediyoruz. Ondan sonra bugüne kadar olan vazife
sine on misli daha vazife ilâve ediyoruz ki, o da mura
kabedir. Bugüne kadar Divanı Muhasebatın yaptığı 
şey murakabeyi temin için bir vize muamelesinden iba
retti. Şimdi sarftan evvel kontrol vazifesini vazediyo
ruz. Elbette Divanı Muhasebat bu mühim vazifeyi bu 

teşkilâtla bütün vilâyette birden tatbik edemez. Encü
meniniz bu teşkilâtı tevsi edebilirdi. Niçin daha büyük 
bir teşkilât arz etmedi? Heyeti Celilenize bir defa ilk 
esası yani. murakabe esasını vazediyoruz. Bu esas üze
rinde muameleyi en mühim merakizde tedricen tekem
mül ettirmek neticesini düşündük. 

İkincisi : Bütün vilâyatta murakabeyi ifa edebile
cek muazzam bir teşkilât için yapılacak kadroyu dol
duracak mütehassıs memurların bugün mevcut oldu
ğunu Reşat Beyefendi ifade edebilir mi? 

REŞAT BEY (Saruhan) — Mazbatanızda öyle bir 
şey var mı? 

HASAN FEHMt BEY (Devamla) — Binaenaleyh 
biz, murakabe vazifesini ifa edecek olan memurları
mızı rv da adedini nazarı itibara alarak seneden seneye 
bu teşkilâtı tedricî bir surette tevsi etmeyi daha fai-
deli gördük. Böyle muazzam bir teşkilât için lâallet-
tayin memur almakla hakikî murakabe temin edilmiş 
olmaz. Para beyhude israf edilmiş olur. Kolordu mer
kezleriyle İstanbul ve İzmir gibi bütçenin oldukça mü
him bir kısmı sarf edildiği merakizde, 12 ilâ 15 merkez
de 1340 senesinden itibaren murakabe tesisi esasına 
göre bir bütçe tanzim edilmiştir ve ilk teşkilâtta bu büt
çeden daha fazla ileri gidilmesinde Encümen faide mü
lâhaza etmedi, gerek memurini itibariyle ve gerek bu 
vazifenin ilk tatbiki itibariyle. Binaenaleyh bu kad
ronun tevsiinde lüzumsuz para sarfetmekten başka bir 
faide temin edilemez. Zaman ile, memur yetiştirmekle 
kadroyu tevsi etmek icabeder. Bugün için bu kâfidir. 

Sonra raporlardan bahis buyurdular. Tabiî Meclisi 
Âlinin bir encümeni mahsusu vardır, vazife oraya te-
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veccüh eder. Elbette orası tetkik eder, neticeyi Heyeti 
Celılenıze arz eder. Herhangi bir ita âmirinin vize edil
mesinde veya edilmemesinde âmir olan Heyeti Cehle
dir. Heyeti Celilede müzakere edilerek bir son hüküm 
ile ya âmiri ita olan vekilini haklı görür ve yahut da 
Divanı Muhasebatı haklı görür. Buna ait Encümenin 
diyeceği bir şey yoktur. Zaten usul, kavaidi umumiye 
bunu icabettirir. Encümen de intihap edilmiş, rapor
ları alır, tetkik eder ve mütalaatını arz eder. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Bizim şimdiye ka
dar böyle bir şey yaptığımız yoktur. 

HASAN FEHMt BEY (Devamla) — Efendim, de-
vairi askeriyedeki hesabatı tetkik etmek üzere bir ar
zu izhar ettiler. Muvazenei Maliye Encümeni bu ci
heti de nazarı dikkate alarak Muvazenei Umumiye Ka
nununa bir madde ilâve etmiştir. Bu maddede harbe 
ait hesabatı tetkik ederek eşhas zimemi varsa zahire 
ihraç etmek için Müdafaai Milliye Vekâleti ile Ma
liye Vekâleti arasında bir komisyon teşkil etsinler ve 
harbe ait hesabatı tetkik etsinler, denmiştir. Bu mua
mele, idarî bir muameledir. Binaenaleyh böyle eşhas 
zimemi mevcut ise müteahhitler hesabatında, şura
da, burada bittabi bu hesabatı intaç etmek her iki dai
renin zaten vazifesidir. Böyle bir komisyon teşkil 
edip böyle bir vazife ifa edeceklerine de Encümen 
ümitvardır. Bunun için Muvazenei Maliye Kanunu
na bir madde derç etmek mutasavverdir. Hatta mukar
rerdir. Efendim! Muhasebei Umumiye Kanununun 
Vekâletlere bahşetmiş olduğu salâhiyete müsteniden 
sarfiyatı muvakkate suretiyle yapılan muamelâtın, ev
rakı müsbitesi alınmayan hesabatın tetkik ve intacı 
için ve eğer eşhas zimmetinde para kalmışsa bunun 
için Divanı Muhasebatın alâka göstermesini beyan 
buyurdular. Divanı Muhasebat, eğer bu eşhas zime-
minde kalan veya kalması melhuz olan sarfiyatı mu
vakkate heşaplarıyle alâkadar olabilirse, şayanı şük
randır, olsun. Fakat, zaten Maliye Vekâleti hali tabiî
de, iki ay zarfında sarfiyatı muvakkateyi yapan vekâ
letten evrakı müsbiteyi istemek ve alıp o hesabı kapa
mak. ile mükelleftir. Fakat hali harpte bittabi mümkün 
olmadığı için biraz zaman uzamıştır. Bunun içindir 
ki hali harpte adi bütçe tatbik edilmez, harp bütçesi 
tatbik edilir, fakat İstiklâl Muharebesinde harp bütçe
si tatbik edilmediği için bu sarfiyatı muvakkateye ait 
evrakı müsbite mesailinin bir kısmı halledilememiştir. 
Şunu da arz edeyim ki efendiler, harbi umumide sar
fiyatı muvakkate şeklinde sarfedilip henüz evrakı müs
bite alınmayan yirmi beş milyon liralık bir hesap açığı
na karşı, İstiklâl Muharebatında Usulü Muhasebei 

Umumiye Kanunu mucibince sarfiyatı muvakkate şek
linde yapılıp da evrakı müsbitesi yapılamayan hesabat 
bir buçuk milyon lirayı tecavüz etmez. Dünyada her 
şey misli ile, nisbeti ile ölçülüp böyle dört senelik bir 
muharebeden eğer Maliye Vekâleti vakti zamanıyle 
bu. evrakı müsbiteyi Paris'ten, Roma'dan veya sum
dan buradan getiremedi ise yahut Müdafaai Milliye 
Vekâleti bunları alıp yerine koyamadı ise bendenizce 
her ikisi de tamamen vazifelerini yapmışlardır. Yal
nız hesabın arkasını bırakmak lâzım mıdır? Hayır ara
malıdır. Fakat böyle dört senelik bir muharebede sar
fiyatı muvakkateden sarfedilen bir kaç milyon veya 
bir buçuk milyon liranın evrakı müsbitesi ikmal edil-
memişse, bu, efendiler, hiçbir zaman tenkit edile
cek bir mevzu değildir ve olamaz. 

ALİ ŞUUR t BEY, (Karesi) — Hasan Bey, Encü
men namına mı söylüyorsunuz? 

HASAN FEHMİ BEY (Devamla) — Evet Encü
men namına' söylüyorum. Fakat bunların arkasını bı
rakmak lâzım mıdır? Hayır aranmalıdır, takip edil
melidir, ikmal edilmelidir. Çünkü hiçbir muharebe 
yoktur ki hemen harp biter bitmez bunların evrakı 
müsbitesi alınsın ve hemen yerine konsun! Bu kona
maz. Efendiler! Bir misalini arz edeyim. Mücadelei 
Milliye esnasında İstanbul'dan Anadolu'ya şu veya bu 
suretle cephane nakleden, kaçıran ve sevk edenlere 
ait sarfiyatın evrakı müsbitesini, Muhasebei Umumiye 
Kanununun tayin ettiği iki ay zarfında, alıp yerine 
koymanın imkânını bulur musunuz, görür müsünüz? 
Binaenaleyh bendeniz ümitvarım ki bu, zaten Encü
men Mazbatasında da bahsedildiği veçhile Muvazenei 
Umumiye Kanununda bir madde olarak derç edile
cek esasa göre Müdafaai Milliye ile Maliye Vekâleti 
bir komisyon teşkil ederek bu hesabatı temizlerler. 
Eğer eşhas zimemi varsa burada taayyün eder. Hazi
ne, matlubatını istifa eder. Maruzatım bundan iba
rettir. Diğer hususat ayrıdır. 

FERİT BEY (Çorum) — Bir fıkra vardır. Encü
menin bu hususta bir noktayı nazarı vardır, unut
muştur. Onu izah buyursunlar! Murakıpların imtihan 
meselesi vardır, mazbatanın son fıkrasında, onu da 
söyleyiniz efendim. Teşrinisani 1339 tarihli kararla 
murakıpların imtihanı kabul edilmişti. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
Meclisi Âli, Divanı Muhasebatta alınacak murakıpla
rın bilimtihan alınmalarını bir kararla tespit buyurdu. 
Malumuâliniz defterdar olabilmek için imtihan olan, 
evvelce Divanı Muhasebatta mümeyyiz olabilmek için 
imtihan olan ve evveldenberi müstahdem olan efendi-
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İer vardır. Encümen, bu Efendileri Meclisi Âlinin bu 
kararının dairei şümulünde ad ve telâkki etmedi. En
cümeniniz, bu kararın zaten defterdar olabilmek ve
yahut Divanı Muhasebata mümeyyiz veya murakıp 
olabilmek için, imtihan geçirmeyen kısmının bilimti-
han alınması şeklinde telâkki ediyor veya telâkki etti. 
Meclisi Âlinin kararı, açıktan alınacak olan veyahut 
derecei memuriyeti itibariyle henüz o dereceye gel
memiş olanların bilimtihan alınmasından ibarettir, di
ye telâkki ediyoruz. Noktai nazarı âlileri de budur. 
Çünkü senelerce defterdarlık etmiş veyahut Divanı 
Muhasebatta kademe kademe yürüyerek, terfi ede
rek mümeyyiz olmuş olanları, şimdi tekrar murakıp 
olmak için imtihana tabi tutmak da zannederim o 
Efendilerin izzeti nefislerini rencide edecek bir vazi
yettir, Meclisi Âli kararı, zaten o derece imtihan ge
çinmemiş olanlara aittir, zannındayız. Biz onun için 
mazbataya, bunu da derç ettik. 

REİS — Efendim, Divanı Muhasebat Reisi de ce
vap verecektir. 

DİVANI MUHASEBAT REÎSİ FUAT BEY — 
Efendim, Divanı Muhasebat tetkikatı hesabiye-
sinin 1340 senesinde mi olması lâzım gelir, yoksa 
daha evvelki senelerin hesabatını da mı rüyet etmek 
lâzım gelir? Bu, durüdıraz müzakere edildi ve encü
mende de görüşüldü. Eski senelerin hesabatma da 
bakmanın, Reşat Beyefendinin buyurduğu gibi, o he
saplan da akim bırakmak tehlikesi vardır. Ondan do
layı bunların bir kısmını bırakalım denildi. Fakat ta
mamını bırakıp da 1340 dan başlamak da muvafık 
görülmedi. Hasan Fehmi Beyefendinin izah buyurduk
ları gibi Maliye Vekâleti, hesabı katiyi tanzim ettim, 
diyor. Vekâletin hesabı katiyi tanzim ettim demesi, 
muhasiplerinden cetvelini alması demektir ve bu cet
veli gönderen muhasipler de, tabiî o cetvele yazdık
ları erkamı bir esasa istinat ettirmişlerdir ve eldeki 
talimatı hesabiye mucibince lâzım olan tasnıfatı da 
yapmışlardır, böyle farz olunur. Bir cetvel gönderilirse 
muhasip, o kuyuda göre bu cetveli tanzim etmiştir, 
farz olunur. Hal böyle iken evrakı müsbiteye müste
nit olarak Divanı Muhasebat dahi o muhasip cetveli
nin idare hesabını rüyet etmeyerek neticesiz bırakıl
ması muvafık görülmedi. Çünkü şu nazariye eğer ki 
sabit ise, o muhasip böyle evrakı müsbiteye müsteni
den hesabatını göndermiş ise hiç şüphe yokki Divanı 
Muhasebat dahi onun idare hesabatma bakıp, netice 
itibariyle toplayacağı hesabattan, Maliye Vekâletinin 
topladığı hesabı katî ile arada ne gibi muhalefet ve 
mutabakat vardır? Buna ait umumî mutabakat hesa

batını tetkik etmeye mani yoktur. Kanundaki emir 
mucibince de Meclisi Âliye «işte filân senenin hesa
bındaki, bütçenin icrası neticesi şundan ibarettir, şu 
kadarı muvafıkı kanundur, şu kadarı muhalifi kanun
dur. Maliyenin hesabi katisi ile aramızda şu hesaplar 
vardır, buna karşı şöyle yapılmak lâzım gelir.» diye
rek vazifei kanuniyesini yapmak için, bir mani ve bir 
müşkül görmedik ve ondan dolayı da 1337 senesini 
mebde ittihaz ettik. Fakat bu demek değildir ki 1337 
için bu arz ettiğim şekilde, hepsinin hesabı görülüp 
yegân yegân yapılacaktır. Çünkü tekrar, tekrar arz 
ediyorum, bir çok mal memurları Maliye Vekâletine 
hesap cetvelleri, göndermiştir ve uydurmadan gönder
miştir. Yani talimatı hesabiyede gösterildiği veçhile 
güzel güzel tasnif ederek ve ona istinaden değil; belki 
vezne defterindeki küyut üzerine yaparak göndermiş
tir. 

REŞAT BEY'(Sanman) — Divana mı? 

FUAT BEY (Devamla) — Divana değil efendim! 
Maliye Vekâletine. Zatıâlinizin zamanında bir çok 
emsali vardır. Binaenaleyh Divanın memuru maliye
ye gider. Orada evrakı müsbiteyi bulamazsa ve karşı
sındaki muhasip bir şey ibraz edemezse o vakit haki
katen buraya gönderilen cetveller, evrakı müsbiteye 
müsteniden tanzim edilmiş olduğu takdirde, Divanı 
Muhasebatın bu sene hesabatma bakması için bir ma
ni yoktur. 

Teşkilât bahsine gelince; bugün Divanı Muhaseba
tın hesap almak için mükellef olan memurlarının ade
di (300) e kariptir ve belkide (300) den fazladır. Bu
nunla beraber, son yapılan teşkilâtı askeriye itibariyle 
rakamının tamamını bilmiyorum, şimdiye kadarki tec
rübeye nazaran bir hesap, bütün livaların hesabı da 
dahil olmak üzere, tetkikatını üç ayda yapabildiği an
laşıldı. Bir ayda yapanı var, dört ayda yapanı var, 
vasatî olarak üç ayda yapıldı. Bir murakıp, dört liva 
hesabını rüyet edebiliyor. Şu hesaba nazaran encümen
den (100) murakıp alındı. Nitekim bütçenin müzake
resi esnasında manzuru âlileriniz olacaktır, tahminen 
bunlardan 70-80 kadarını tetkikatı hesabiye için me
mur yapıp gönderirsek bu zevat, 1337 senesinin hesa
bını bize bu sene içerisinde yetiştirmiş olacaklardır. 
Bundan sonra 1338'e başlamış olacaktır. Geriye kı
lan kısmı da murakabe ile iştigal etmiş olacaklardır. 
Murakabe ile iştigal edenler, aynı zamanda eğer bu
günkü dediğiniz gibi tetkik edilecek olursa ve bunlara 
da tetkiki hesabat işi teşmil edilirse tetkiki hesabat da
ha ziyade kolaylaşacaktır ve tetkiki hesabat için böy
le uzun boylu tahavvüllere sebep kalmıyacaktır. Yani 
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o murakıp, kablessarf bu evrakı kendisi görmüş ola
cağından dolayı bilâhare hesabatı tetkik ederken müş
külâta maruz kalmıyacaktır ve hesabı umumî netice
sinde de uzun uzadıya murakabeye lüzum kalmıya
caktır. İstediğimiz teşkilât bu noktadandır. Hasan Feh
mi Beyefendi Hazretlerinin buyurdukları gibi bu teş
kilâtın kâfi geleceğini zannediyoruz. 

Murakabe meselesine gelince; Divanı Muhasebatın 
tekmil vilâyatta murakabei fen yapmasına imkân 
olamaz. Bir kere malumu ihsanınız, murakıp, Divanı 
Muhasebat Heyeti namına olmak üzere, yani Heyeti 
Celilenin Divanı Muhasebata vermiş olduğu salâhiye
ti resen ve münferiden kendisine tevdi ettiğimiz bir 
zat olacaktır. Her hangi bir amiri ita, kendisine veri
len bir ita emrini reddettim dediği vakit de, Divanı 
Muhasebatın bunu tetkik etmesi lâzımdır ve bunun 
kanuna muvaffakatini tasdik edecektir ve Divanı Mu
hasebat bu vazifeyi üzerine alacaktır. Binaenaleyh bun
ların herhalde erbabı ihtisastan olması lâzım gelecek
tir ve hatta muhasiplerin adedine nazaran -fırka mu
hasiplerini de filan sayarsak- adetleri ta (100) e baliğ 
olan bu kadar zevatı, erbabı ihtisas arasında defaten 
ve vehleten bulup göndermeyi kolay bir şey zannet
medik. İcrayı durdurmanın büyük mahzurları daî ola
cağını düşünerek tedricî yapmayı muvafık bulduk. 

Bidayeti teşekkülünden beri yegâne vazifesi, ba-
dessarf vuku bulan sarfiyatı tetkik ve murakabe idi 
ve ben de zannediyorumki en mühim vazife budur. 
Bugün teşkilâtı meyanında Divan Muhasebatı bulu
nan bir çokları kablessarf murakabe ile değil bades-
sarf murakabe ile iktifa etmektedir. Bizde de Divanı 
Muhasebatın kablessarf murakabesi ancak meşruti
yetten sonra başladı ve bu da yalnız merkezde idi. 
Hükümeti Milliyece Divanı Muhasebatın teşekkülün
den beri İstanbul ve buraya teşmil edildi. İstanbul'da
ki tecrübemize nazaran yürüyeceğini zannediyoruz. 
Çünkü en büyük membaı sarf, membaı hesap orası
dır. Bir murakıp deyipte bir vilâyeti yalnız tek bir 
murakıbın takdirine, içtihadına, reyine bırakmıyaca-
ğız. İcabında azamızdan birisini bir iki ay yanında 
bulunduracağız. Bu suretle gittikçe yürümek hem 
murakabeyi tesis edebilmek, hem de idareye bir müş
külât ihdasına mahal bırakmamak arzusundayız. En
cümenin de göstermiş, olduğu veçhile Kolordu Mer
kezlerini tercih edeceğiz. Bu suretle Vilâyatı sairede 
ne kadar sahibi ihtisas murakıp bulabilirsek arzetti
ğim erbabı ihtisastan o kadarını, yapacağız. Fakat 
tetkiki hesabat için arzettiğim gibi teşkilât, kabulü 
âlinize iktiran ettikten sonra her tarafta 1337 sene
sinden itibaren bu hesabatı tetkike başlıyacağız ve 

bunu intaç edeceğimizi de ümit ediyoruz. - Yine tek
rar ediyorum - Eğer Muhasipler bize evrakı müsbi-
teye müsteniden hesap verirlerse bu münasebetle şu
rasını arz edeyim, gerek 1340'da gerek 1339'da Di
vanı Muhasebatın şimdiye kadar çektiği en mühim 
müşkülât muhasiplerin Divan Heyetine hesap verme
mesinden münbaistir. Vaktiyle Divan Memurlarına 
hesabı kati vermeyen muhasipler hakkında ahkâmı 
cezaiye tatbikine dair iki üç maddelik ufak bir ni
zamname vardı. Fakat hakkıyle temini maksat ede
memektedir. Memura kıstelyevm yapılsın, nısıf maa
şı kesilsin diyerek Maliye Vekâletine Divanı Muha
sebat yazar. Orası da yapar mı, yapmaz mı bilmem. 
Netice itibariyle aylar geçer, muhasebe hesap ver
mez. O murakıp da aylarca orada boşu boşuna va
kit geçirir. Gerek bu hususta ve gerekse sair muhtacı ta
dil ve tetkik görülen usulü Muhasebei Umumiye Ka-
nunlarında^olsun, evrakı müsbite de olsun diğer muhta
cı tadil görülen hususatta Maliye Vekâletiyle bilitilâf 
bunu temin edecek surette bir nizamname, yahut da 
kanun olarak buradan geçirilecek bir şey ile her hal
de şunu temin edecek surette bir takım esasat vazı 
Divanı Muhasebattan beklenilen semeratı iktitaf için 
en büyük tedbir olacaktır. 

Reşat Beyefendi, reddolunan ita emirlerindeki 
hakkı müktesebin ne olduğunu sordular, söylediler. 
Bunu malumâliniz Divanı Muhasebat, eline ne ge
lirse, ne gibi masraf tahakkuk ettirmişler ve neye 
müsteniden tahakkuk ettirmişlerse bu tetkikatı ya
par, eldeki kavanin ve nizamat ahkâmına muvafık 
görürse, kabul eder, değilse reddeder. Bunu iade et
tikten sonra Divanı Muhasebat, aynı şekilde, aynı 
masraf dahilinde verebiliyor mu, veremiyor mu? Bu, 
bittabi Divanı Muhasebatın dairei tetkikinden hariç 
kalır. Bugün Hüseyin Efendiye 1 000 kuruş verilsin! 
Gelmiş, bu muvafık görülmemiş reddedilmiş. Bir haf
ta sonra yahut her hangi bir suretle ertesi gün Hü
seyin Efendiye namı aharla o parayı verdirtmek is
tiyorsa ona ait evrakı müsbite kanun dairesinde tan
zim edilmiş ise, muvafıkı kanun olmuyacak ciheti 
görülmüyorsa, bittabi bunu Divanı Muhasebat vize 
eder. Eğer onda bir yolsuzluk var da ve o kanuna 
da, kitaba da - yani minareyi çalan kılıfını hazırlar 
düsturuna göre - uydurulmuşsa Divanı Mahasebat 
bittabi buna muttali olamaz, ait olduğu dairei icraya 
kalır. 

Avanslara gelince : Divanı Muhasebatın avanslar 
hakkında raporunun mevzuübahs edilmemesi; arz et
tiğim gibi Divanı Muhasebatın ne suretle çalışması 
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lâzım geleceği hakkında etraflı olarak Reşat Beye
fendinin arzu buyurdukları gibi bir rapor yahut lâyi-
hai kanuniye, ne derseniz deyin, böyle bir şey arz 
olunmuştu ve kendilerine dahi arz edilmişti. Vakit 
müsait olmadığı ve bütçe dolayısıyle meşguliyetler 
zuhur ettiğinden dolayı teehhür etti, kaldı. Orada da
hi arkadaşlar arasında da görüşülüp takarür ettiği 
veçhile avanslar ile Divanı Muhasebat iştigal edecek
tir. Avanslar, bize gelip vize edilecektir. Bunun iki 
ay zarfında mahsup edilmesi ya nakden veya mah
suben itası, istirdat edilmesi ahkâmı kanuniye ikti
zasındandır. Fakat gelmezse yani bu iki ay zarfında 
bu avans mahsup edilmemişse aynı daireye aynı 
yerden ikinci bir avans daha istiyecek olursa bunu 
vermemek ve vize etmemek için elde bir salâhiyet, 
bir kanun yoktur. Divanı Riyaset olsa olsa yalnız 
Meclisi Âliye üç aylık raporlar takdim ve Heyeti Ce-
lileye arz eder. Yalnız şu kadar avans gelmiştir, şu 
kadar müddetler zarfında, şu kadar müddet muame-. 
lei mahsubiyesi yapılmamıştır. Müddeti * Kanuniye 
zarfında ikmal edilmemiştir, der ve hatta Heyeti Ce-
lilece arzu ediliyorsa, bir suretini de Maliye Vekâle
tine arz eder. Fakat bu mahsup edilmediğinden dola
yı aynı maddeden istenilecek avans tekrar edebilmek 
için bir sarahati kanuniye olmadıkça elimizdeki ka
nunlar, burada salâhiyet bahşetmiyor, Divanı Muha
sebata. Fakat arz ettiğim gibi şayanı temennidir. En 
büyük müşkülât bu avansların mahsup edilmemesin
de oluyor. Yalnız Hasan Fehmi Beyefendinin buyur
dukları gibi hem geçmiş olan gavaili harbiye ve ah
vali fevkalâde de bunların şeyi esasen eşkâl edilmiş
tir ve hem de şurası nazarı dikkatten dûr tutulmama
lıdır ki bazı halat vardırki muvakkat surette evrakı 
müsbitesi ahvali tabiiyede dahi iki ay zarfında gelip 
tahakkuk ettirilemiyor. Meselâ bu gün Moskova Se 
faretinden, Tahran Sefaretinden hatta maaşata ait 
olan evrak, başka banka vasıtasıyle celbedilmiş oldu
ğu halde üç ayı bulmaktadır. Arz ettiğim gibi yapı
lacak tadilât meyanında tadilini tasavvur ettiğimiz 
mevaddan biri de budur. Maliye Vekâletiyle bilittihat 
ve Muhasebe! Umumiye Kanununun müzakeresi es
nasında mevaddı müzakere edilirken bu noktayı da 
nazarı dikkate almak lâzım gelip gelmediğini ve bi
raz daha tezyidi icap edip etmeyeceğini tetkik etti
ler. 

Murakabenin merkez ve vilâyatta vize sureti ve 
imzası ve şekli icrası bugünkü kavanin ile gayri kâ
fi olduğunu Reşat Beyefendi söylüyorlar ve bunun 
için her halde bir şey yapılmalıdır, diyorlar. Diva
nı Muhasebatta kablessarf murakabenin şekli icrası 
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arz ettiğim gibi meşrutiyetten sonra tesis edilmiştir 
ve bunun için de o vakitki divan azalarından bazıla
rı sureti mahsusada Avrupa'ya izan edilmiştir. On
ların tetkikatı neticesinde kaleme alınmış bir talimat
nameye istinat etmektedir. Bu talimatnamenin mü
kemmel olduğu iddia edilemez ve bundan dolayıdır 
ki bendenizin de Divana geldiğim gün ilk işim o oldu 
ve Hariciye Vekâletinden rica ettim. Sefaretler va
sıtasıyle Belçika'dan, Fransa'dan Divanı Muhaseba
tın vezaifi ve teşkilâtı hakkındaki kanunları getirttik. 
Bunları tercüme ve tetkik ettiriyoruz. Binaenaleyh 
murakabe hakkında ne gibi tekâmülât yapılmak ka
bilse yapacağız. Bu cihet de düşünülmüştür, yapa
cağız. Fakat bugün elde bulunan mevad ile bu işin 
iyi bir surette yürümekte olduğu, yani kâfi olduğu," 
mahallî sarfı olan İstanbul'da teessüsünden beri 
- hemen senesi yaklaşıyor - Müşkülâta uğramama-
sıyle, yürümesiyle sabittir, maksadı temine kâfidir, 
diyebileceğim ama ekmel midir? Değildir. Belki 
daha muhtacı tadil noktalan vardır. Onu da ikmal 
edeceğiz. Askerî hesabatın evvel beevvel tetkikini 
kezalik arzu buyuruyorlar. Divanın da noktayı na
zarı budur. Şüphesiz evvel beevvel en ziyade teeh
hüre duçar olmakta olan bütçemizin mühim bir 
kısmını beklemekte olan devairi askeriye masarifinin 
tercihan temin edilmekte olduğunu arz ederim. 
(Müzakere kâfi sesleri) 

REİS — Kifayeti müzakere hakkında takrirler 
var efendim. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Beyefendi! Yan
lış anlaşılmış cihetler vardır. Kısaca arz edeceğim. 
Efendiler! Bendeniz mâruzâtımda ne Muvazenei 
Maliye Encümenine ve ne de Divanı Muhasebata 
katiyen ufak bir tarizde bulunmadım. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Zaten öyle bir şey hissetmedik ki. 

REŞAT BEY (Devamla) — Hasan Beyefendinin 
izahatından bendeniz öyle anladım. Arz edeyim; 
bilâkis teşekkür ettim. Esasen teşekkür edilmeye 
şayandır ve bu teşekkürüm de bilhassa Heyeti Celi-
lenize son zamanlarda yapılmış olan divan azaları 
intihabından evvel Ankara'da ve İstanbul'da ifayı 
vazife etmiş olan zevata aittir. Bunlar bihakkın vazu 
felerini ifa etmişlerdir. Maksadım hiçbir yere ta
riz değildir. Yalnız 1337 ve 1338 senelerinin hesa-
batmın rüyet edilmesi meselesinde yanlış anlaşıldı
ğını zannettiğim diğer cihet şudur ki, Maliye Vekâ
leti Muhasebei Umumiyesinin yapacağı Hazine he
sabı umumisi başkadır; Divanı Muhasebatın rüyet 
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ile mükellef olduğu idare hesabatı yine başkadır. 
Divanı Muhasebatın hesap yapması demek, mutla
ka her muhasibin nezdinde kuyuda ve bütün sarf 
evrakı müsbitesine müsteniden ve evrakı müsbiteyi 
tetkik ederekten bir hesap tanzim etmesi lâzım de
mektir ki bugünkü heyetle hem" yeni senenin hesaba-

, tına bakılsın, hem de tedahül etmiş olan 1337, 1338 
ve 1339 senelerinin hesabatı yapılsın buna imkânı 
maddî yoktur. Bunu iddia ediyorum, eğer Divan 
Heyeti... 

FERİT BEY (Çorum) — Hesabı katiyi üç sene 
sonra verecektir. 

REŞAT BEY (Devamla) — 1337 senesi hesabının 
miadı gelmiştir, 1338 senesinin miadı da gelmekte
dir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — 1339 se
nesinin de gelince iki sene tedahül etmiş olur. 

REŞAT BEY (Devamla) — Geçmiş zamanları 
aramıyorum. Fakat bundan sonra olsun tedahül et
mesin, teşevvüş etmesin. Katt, salim muntazam bir 
hesap istiyorum. 

Efendim; Divanı Muhasebat Heyeti 1337 ve 1338 
seneleri hesabatına bakmakla beraber hem 1339 sene
sinin idare hesaplarına, hem de 1340 senesinin kab-
lessarf ve badessarf bütün hesabatına bakabileceği
ni ve bunun müşkül olmadığını zannediyorsa ve 
bununla vezaif ve muamelâtı cariyeyi ihlâl etmiye-
cekse divan heyeti huzuru âlinize gelsin, sarih ola
rak bunu ifade etsin. Bendeniz iddia ediyorum ki 
bu müşküldür. Sonra bütün hesaplar tedahül ede
cektir, teşevvüş edecektir. Eski Divan Heyetinin du
çar olduğu giıiveye bu heyet de düşecektir. Bu çık
maz bir yoldur. Bunun yani 1337 ve 1338 hesapları 
hakkında da Maliye Vekâleti ve Divanı Muhasebat 
ayrıca bir çarei tesviye düşünsünler. Fakat 1340'dan 
itibaren vazifesini adamakıllı ifa etsinler. Yalnız 1339 
senesinin idare hesaplarını rüyet kâfidir. Bunun için 
de bir takrir takdim ediyorum... 

Sonra Beyefendi, Hasan Beyefendinin ifade bu
yurdukları mümeyyizler ve murakıplar meselesi ki, 
hakikaten şayanı tasviptir, evvelce Heyeti Celileniz 
bir karar ittihaz etmişti. O karar bugün meri olmak 
lâzımgelirse Divanı Muhasebatta mümeyyizlikle, mu
rakıplıkla, hatta Divan Muhasebat Azalığı ile ifa
yı vazife etmiş birtakım zevat imtihana tabi tutul
mak lâzımgelir, doğru değildir. Bunların bendeniz 
de rica ederim, ehil olduklarına Divan Muhasebatça 
kanaat hasıl olacak muhasebeciliklerde bulunmuş, 
divan hizmetlerinde bulunmuş veyahut o derecedeki 

diğer müessesatı maliye gibi devletin herhangi birin
de çalışmış olan ve ibrazı ehliyet etmiş olan zevatın 
bilâ imtihan tayini şayanı tasviptir. Bunun için de 
ayrıca bir takrir takdim ediyorum. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, Divan Mu
hasebatın ikinci defa olarak neşrettiği şu rapora gö
re sarf edilen muhalifi kanun meblâğın vekâletler 
tarafından sarfından dolayı şimdiye kadar Divanı 
Muhasebatla Vekâletler arasında bir ihtilâf tahad-
düs etmiş midir? Ve bu sarfiyat Vekâletler tarafın
dan aleddevam gidiyor mu? Bunu anlamak istiyo
rum. 

DİVANI MUHASEBAT REİSİ FUAT BEY — 
Malûmu ihsanınız Divanı Muhasebat muvafıkı ka
nun görülmeyen bir masrafı reddetmekle mükelleftir. 
Bunu reddettikten sonra vekâleti aidesince yapılacak 
iki şey vardır. Ya divanın reddini kabul eder. Islahı 
muameleye tevessül eder. Islah edilmiş olarak diva
na gelir veyahut İsrar eder. Muhasebei Umumiye 
Kanununun 30 ncu maddesinin fıkrai ahiresinde di
vanı vizeden imtihanına karşı vekâlet İsrar eylerse 
ne yapılacağı musarrahtır. Zatı âlilerine takdim edil
miş olan raporda her ikisi de gösterilmiştir. Bazıları 
hilafı kanun görüldüğünden dolayı iade edilmiştir. 
Vekâleti aidesi İsrar etmemiş ve bir daha o ita emri 
bize gelmemiştir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Islah edilmiş mi, 
edilmemiş mi? 

FUAT BEY (Devamla) — Arz ettim efendim. 
Divanı Muhasebat islâh edilmemiş görürse islâh eder, 
eğer islâh muameleye vekâleti aidesi razı oluyorsa... 
Fakat vekâleti aidesi iddia ediyor da tahriren «de-. 
ruhtei mesuliyet ediyorum, bunu yapın» demişse 
onlar da çıkar gider. Binaenaleyh Divanı Muhase
batın Heyeti Celileden, en büyük istirhamı karşı
mızda vekil «bu muvafıkı kanundur. Bunu vize edi
niz. Mesuliyet varsa benim» diyor, biz de vize edi
yoruz. Bir takrirle de Heyeti Celileye arz ediyoruz. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Demek ki zorla vi
ze ediyorsunuz. O halde Divana lüzum yok. 

FUAT BEY (Devamla) — Müsaade buyurun 
efendim, kanunîdir. Orta yerde iki şey vardır. Biri 
Divanın içtihadı, bu muhalifi kanundur, her ne ka
dar vize ettikse de... Diğeri karşımızdaki vekâletin 
dediği; Muvafıkı Kanun olduğunu iddia ediyorum. 
İşte bunu halledecek olan Heyeti Âliyenizdir. Divanı 
Muhasebat Encümeni bu takrirler üzerine bu yolda 
muhtelifûn fih olmuş noktai nazarı dikkate alıyor. Ka
rarı Âliye iktiran ederse ve eğer Divanı Muhasebat 
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haklı ise o kararında bir daha vekili aidi muvafıkı 
kanundur. Mesuliyeti varsa deruhtei mesuliyet ettim 
diyemez, bilâkis divan haksızsa vekilin dahi deruhtei 
mesuliyet etmesine mahal kalmaz. Binaenaleyh Di
vanı Muhasebata en büyük zahir olacak olan Heye
ti Celilenin Divanı Muhasebata aidolan encümeni
dir. 

REİS — Müzakerenin kifayeti teklif ediliyor. 
Müzakerenin kifayetini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reyi âlinize koyacağım. Kâfi görme
yenler lütfen el kaldırsın... Kifayet kabul edilmiştir. 
Fasıllara geçilmesi takarrür etmiştir. 

FERİT BEY (Çorum) — Reis Beyefendi, bir tak
rir vardır heyeti umumiyesine aittir. 

REİS — Evet efendim, takrirler vardır okuna
caktır:. 

Riyaseti Celileye 
Divanı Muhasebat bütçesi esbabı mucibe mazba

tasının fıkrai ahiresinde Muvazene Encümenince 
dermayan olunan mütalâat ve temenniyat şayanı 
tasviptir. Binaenaleyh vilâyet muhasebecilikleri ile 
diğer müessesatı maliyei devletten bu derecelerde bir 
memuriyette bulunan veya muhasebeciliklerle bu 
derecelerde bir memuriyet için intihapnanıeyi veya 
terfi hakkını haiz olan mal memurları ile Divanı Mu
hasebatta öteden beri mümeyyizlik veya murakıplık 
hizmetleriyle kesbi kıdem ve isbatı ehliyet etmiş me
murların divan murakıplıklarına bilâimtihan tayi
ni salâhiyetinin Divanı Muhasebat Riyasetine bıra
kılmasını teklif ederim. 

Saruhan 
Reşat 

Riyaseti Celileye 
Divanı Muhasebata alınacak memurinin imtihan

larına ait Muvazenei Maliye Encümeni mazbatasın-
daki mütalâanın kabulünü teklif ederim. 

Diyarbakır 
Şeref 

Riyaseti Celileye 
Divanı Muhasebatın 1340'tan itibaren bir taraf

tan her yerde kablessarf murakebe işini ve badessarf 
dahi binlerce muhasibin idare hesaplarının niyetini 
temin etmekle beraber diğer taraftan geçmiş üç sene
nin yani 1337 ilâ 1339 senelerinin idare hesaplarını 
tetkik ve intaç etmesi çok uzun zamana muhtaçtır 
ve pek müşküldür. Divan Heyeti; bunun uzun ve 
müşkül olmadığına ve vazaif ve muamelâtı cariye
nin muhtel olmayacağına şayet kani ise keyfiyeti 

huzuru âlinizde sarih olarak taahhüt etmesi lâzımdır. 
Binaenaleyh (1340'tan itibaren memleketin her nok
tasında kablessarf tam ve hakiki bir murakabe, ba
dessarf keza tam ve hakiki bir rüyeti muhasebe ya
pılmakla beraber sinin sabıkaya ait idare hesaplarını• 
rüyet işinin ancak 1339'dan itibar edilerek 1338 ve 
daha evvelki seneler hesapları için Muvazene Encü
meninin mütalâası veçhile Maliye Vekâleti ile Divan 
Muhasebetın biliştirak bir sureti tesviye teemmül ve 
keyfiyeti bir lâyihai kanuniye ile Meclisi Âliye serian 
arz eylemelerini teklif ederim. 

31 Mart 1340 
Saruhan 

Reşat 

REİS -T— Efendim, Saruhan Mebusu Reşat Bey, 
ispatı ehliyet etmiş memurların Divan Murakıplıkla
rına bilâimtihan tayini salâhiyetinin Divanı Muha
sebat Riyasetine bırakılmasını teklif ediyor. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — İştirak 
ediyoruz. Zaten mazbata da aynı maksadı ihtiva edi
yor. 

REİS — Diyarbekir Mebusu Şeref Beyin takriri 
de aynıdır. Zaten muvazenei Maliye Encümeni de 
mazbatasında o veçhile beyanı mütalâa etmiştir. Bi
naenaleyh Saruhan Mebusu Reşat Beyin teklifini re
yinize vazediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye vazediyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. Saruhan Mebu
su Reşat Beyin ikinci bir teklifi vardır. 

(Reşat Beyin ikinci takriri tekrar okundu.) 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Zaten 
efendim, Encümen, esbabı mucibe mazbatasında bir 
kanun teklif etmelerini temenni etti. Vekâlet ve Di
vanı Muhasebat Reisi de bu ciheti nazarı dikkate 
aldı. 1337 - 1338 senelerine aidolan hesabatın bıra
kılarak 1339 senesinden bed edilmesine Encümen ta
raftar değildir. Çünkü Divanı Muhasebat Reisi Bey, 
bu kadro ile o senelere ait hesabın yapılmasını ve 
1340 senesine aidolan murakabenin de mümkün ol
duğunu hem Encümende hem kürsüde bir arada ya
pılmasının mümkün olduğunu şimdi Heyeti Celileni-
ze beyan buyurdular. 

Binaenaleyh maliye ihzar etmiştir. Divanı Muha
sebat, vilâyet namına alacağı hesapla karşılaştırıp 
ona göre hesabın tesviyesi mümkündür der, maliye, 
hesabı hazır ettik derse, biz istemeyiz demekte ben
deniz bir faide görmüyorum. 38 senesinin mebdei 
hesap olması daha faydalıdır, daha doğrudur. Çün-
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kü her senenin hesabı katisini almak bir kanunu 
mahsus iktizasındandır. Biz geçmiş senelere ait olan
ları harbe ve idareyi sabıkaya bırakmış oluyoruz. 
Fakat ondan sonra için bir kanun olmadıkça bir ka
rarı idarî ile terkedelim demeyi bendeniz doğru gör
müyorum. Mademki Divanı Muhasebat Reisi yapa
biliriz diyor. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Söz istiyorum, Reis 
Bey! 

REİS — Müzakere kâfi görülmüştür. Zatıâliniz 
noktai nazarınızı izah ettiniz. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Divanı Muhasebat 
Reisi şahsan vakıa yaparım dedi. Fakat bu kuyut ve. 
sarf evrakı üzerinde ve muhasipler nezdinde yapıla
cak tetkikata müstenit hesaplar demektir. Maliyeye 
gelmiş ve orada toplanılmış evrakı hesabiye üzerine 
yapılacak hesap Divan hesabı demek değildir, Reis 
Beyefendi. Tekrar ediyorum. Divanı Muhasebatın 
yapacağı hesap, mahallerinde ve muhasipleri nezdin
de küyut ve defatire göre ve o evrakı müsbite üzeri
ne yapılacak hesaptır. Buna maddeten imkân yok
tur. Çok müşküldür. Eğer bu suretle Divan Heyeti 
taahhüt ediyorsa sarih olarak taahhütte bulunsunlar. 
Başka türlüsüne imkân yoktur. 

DİVANI MUHASEBAT REİSİ FUAT BEY — 
Tekrar, tekrar arz ettim. Evrakı müsbite mevcutsa, 
dedim. Maliye Vekâletine gönderilen hesabat evrakı 
müsbiteye müsteniden tanzim ve tasnif edilerek ve 
talimatname mucibince hareket edilerek gönderilmiş 
ise dedim ve bunu tekrar tekrar arz ettim. Böyle ol
mazsa bir çok müşkülâta maruz kalınacağını ben da
hi biliyorum. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Maliyede böyle hesap 
ve evrakı müsbite yoktur. 

FUAT BEY (Devamla) — Mevcut değilse ne ya
pabilirim? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Beyefendi, 
evrakı "müsbitesiyle sal muhasebesinin gönderilmesi 
Divan için kâfi midir? Buyuruyorsunuz ki, Maliye 
Vekâleti evrakı müsbiteyle beraber göndermişse 
mümkündür. 

FUAT BEY (Devamla) — Evrakı müsbite gel
mez efendim! Evrakı müsbite mahallerinde kalır, 
Divan Mümeyyizleri mahallerine gider. Evrakı müs
biteye müsteniden tetkikatta bulunur. Bendeniz arz 
ediyorum ki, Maliye Vekâletine gönderilen evrak 
usul ve kaidelerine istinaden tanzim edilmişse, evra
kı müsbite fasıl, madde ile tasnif edilerek ona müs
teniden tanzim edilmişse hiç müşkülât yoktur, Divan 

Murakıbı oraya gittiği vakit evrakı müsbiteye müs
teniden birer birer tetkik eder gönderir. Fakat bun
da çok şüphem vardır. Zira bir çok mal memurları 
vezne defterinden hesap çıkararak muamele görü
yorlar. (Kâfi sesleri) 

REİS — Efendim, Saruhan Mebusu Reşat Beyin 
teklifini reyi âlinize koyacağım. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmedi. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Bunlar olmazsa, ya
ni 1337 ve 1338 seneleri hesaplarına bakılamazsa ge
lecek sene bunları Encümenden ve Divan heyetinden 
soracağım. 

REİS — Efendim, fasılların müzakeresine geçi
yoruz. 

Fasıl Nev'i Muhassesat Lira 

17 Maaşat 68 220 

REİS — Söz isteyen var mı? 17 nci faslın yekû
nunu reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul olundu. 

Fasıl Nev'i Muhassesat Lira 

18 Müteferrika 1 200 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) 18 
nci faslın yekûnunu reye koyuyorum. Kabul edenler 
lütfen el kalaırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul olundu. 

Fasıl Nev'i Muhassesat Lira 

19 Mesarifi Mütenevvia 10 200 

REİS — Söz isteyen var mı? 19 ncu faslın ye
kûnunu reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olundu. 

Fasıl Nev'i Muhassesat Lira 

20 Harcırah ve Yevmiye 25 000 

REİS — Söz isteyen var mı? 20 nci faslın yekû
nunu reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
olundu. 
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Fasıl Nev'i Muhassesat Lira 

21 Memurini muvazzafa tahsisatı fev
kalâdesi 102 040 

REİS — Söz isteyen var mı? 21 nci faslın yekû
nunu reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul edilmiştir. 

Fasıl Nev'i Muhassesat Lira 

22 Memurini Mazule ve tahsisatı fev
kalâdesi 4 338 

REİS — Söz isteyen var mı? 22 nci faslın yekû
nunu reye koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.,. Kabul 
edilmiştir. 

Fasıl Nev'i Muhassesat Lira 

23 Telgraf Ücuratı 3 000 
REİS — Söz isteyen var mı? 23 ncü faslın yekû

nunu kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Lira 

Yekûnu Umumî 212 998 

REİS — Yekûnu umumîyi reye koyuyorum.. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler 
lütfen al kaldırsın... Kabul olunmuştur. 

B) TİCARET VEKÂLETİ BÜTÇESİ (I) 
REİS — Efendim Ticaret Vekâleti Bütçesinin mü

zakeresine geçiyoruz. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, bir defa 
Ticaret Bütçesini müzakere ederken şuna dikkat et
tim ki, müstehlik mevkiinde bulunan bir memleketi 
müstahsil mevkiine geçirmek vazifesini ifa edecek 
başlıca vekâlet Ticaret Vekâletidir. Yalnız Ti
caret Vekâletinin ihtiva etmiş olduğu bütçe ile 
bu vazifenin ifa edileceğine pek de kani de
ğilim. Memleketimizin şimdiye kadar vaziyeti harbiye 
dolayısıyle sönmeye yüz tutan halıcılık, dokumacılık 
maalesef biliyorsunuz ki günden güne tedennî etmek
tedir. Halbuki Avrupa'da pek ziyade rağbet gören 
halıcılığımız sönmektedir. Ticaret Vekâleti bu bütçe 
ile beraber Huzuru Âlinizde ispatı vücut ettiği vakit 

(1) Bütçe Lâyihası 25 nci İçtima Zabıt Ceridesinin 
nihayetine merbuttur. 
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bunun için ne düşünmüştür ve ne düşünüyor? Sonra 
memleketimizin aksamı muhtelifesinde dokumacılık 
üzerine vazedilen tezgâhlar gün begün kalkmaktadır. 
Maatteessüf bizden mübadele suretiyle hicret eden 
eşhasın Yunanistan'da vesair yerlerde bizim halıcılı
ğımıza karşı müthiş bir halıcılık işi açtıklarını kemali 
teessüfle duyuyoruz. Ticaret Vekâletinin ihtiva etmiş 
olduğu bütçe içerisinde boyacılık sanatını halkımıza 
göstermek için iki tane seyyar boyacı mütehassısı 
konulmuş. Acaba bu iki mütehassıs bütün Anadolu'ya 
kâfi gelecek midir, gelmeyecek midir? Ticaret Vekili 
cevap olarak diyecektir ki, evet bunu, yeni bir şey 
olmak itibariyle, iki kişi olarak tespit ettik sonra lü
zum görülürse tezyit ederiz. Hangi tahsisatla ve ne-" 
reden?... 

Saniyen en ziyade nazarı dikkati celbeden İstan
bul'da ve Anadolu'nun aksamı sairesinde bulunan şir
ketler meselesidir. Şirketler meselesinde görüyoruz ki, 
İstanbul'da şirketler komiserine 30 - 40 lira gibi bir 
meblâğ veriliyor. Acaba bu kadar bir para ile bu şir
ketler komiseri vazifesini ne suretle ifa edebilir? Yani 
ihtiyaçtan vareste kalabilir mi? Tabiî kalamayacaktır. 
(30) liralık adam (30) liralık iş görür. Ticaret Vekâleti
nin Teşkilâtı iptidaiyesini pek noksan gördüm. 

Sonra İstanbul ahalisinin öteden beri pek muhik 
olarak şikâyet, feryat ettikleri Şirketi Hayriye ve Ha
liç Şirketi vardır. Muntazam seyri sefer yapmamala
rından dolayı halk bunlardan bihakkın şikâyet ediyor. 
Bunların üzerine memur edilen komiserlerin 30 lira 
maaş almakta olduğunu gördüm. Tabiî bu komiser
ler halkın rahatını teminden ziyade şirket vapurları
nın yapacakları seferlerin seyri tabiîsine lâkayıt kal
maktan başka bir vazife düşünemezler ve düşünmü
yorlar. Bu zevat bu maaşla onların da üzerinde bir 
âmili müessir olamazlar. 

Yalnız bütçemizin onuncu sayfasında seyyar se-
nayii nesciye boyaları muallimi nâmiyle iki muallim 
gösteriliyor. Acaba bu iki muallim memleketin ihti-
yacatı umumiyesine kâfi nisbette midir? Sonra seyyar 
debbağhane muallimi olarak iki muallim gösterilmiş
tir. Dokumacılık ve ipekçilik muallimi olarak keza iki 
muallim gösterilmiştir. Bunlar bir iş görmemek ve sırf 
Ticaret Vekâletinin kadrosunda böyle ikişer zat bu
lunsun da otuz beşer lira alsın diye konulmuşsa bun
da mâna yoktur. Yok memlekete hakiki surette hiz
met etmekse iki kişi ile sekiz kişi ile bu vazifeler gö
rülemez. 

Sonra efendim, on altıncı sayfada göreceğiz: Bur
sa, Konya, Elâzığ, Erzurum, Trabzon, Sivas, Kayseri, 
Kastamonu, Edirne mıntıkaları sanayi ve mesai me-
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murları vardır. Bunlar tamamen tayyolunmuştur. Bir 
taraftan halkımızı tergip ve teşvik edelim, Avrupa 
fabrikalarında numuneler getirelim, bunları halkın 
ihtiyacatını temine kâfi derecede nesç ve imal için 
propaganda yaptırmak esasatını düşünürken bunlar 
için konan sekiz memur Muvazenei Maliye Encümeni 
tarafından tayyedilmiştir. Vekili aidi bunun için ne 
düşündü bizce meçhuldür. Netice itibariyle bu bütçeye 

2. •— 1340 Senesi Mart ayına mahsus Muvakkat 
• Bütçe Kanunu ile sarfına mezuniyet verilen tahsi
sat bakiyesinin Nisan hidematı için sarfına ve mez
kûr kanunun besinci maddesinin Muvazenei Umu
miye Kanununun neşrine kadar devamı meriyeti
ne dair Kanun lâyihası (1/475) ve Muvazenei Ma
liye Encümeni Mazbatası. 

REİS — Mazbata vürut etmiştir, ruznameye 
alıyoruz. 

MALÎYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK BEY (Çankırı) — Efendim; müsaade ederse
niz varidatı cibayet etmek için bunu bugün müza
kere edelim. Yarın Nisanın biridir, varidat alama
yız, masarif için hiç bir şey istemedik. 

REİS — Efendim, Maliye Vekili Bey bu kanu
nun bugün herşeye tercihan ve takdimen müzakere
sini teklif ediyorlar. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edildi efendim. 

2. — 1340 senesi Mart ayına mahsus muvakkat 
bütçe kanunu ile sarfına mezuniyet verilen tahsisat 
bakiyesinin Nisan hidematı için sarfına ve mezkûr 
kanunun beşinci maddesinin Muvazenei Umumiye 
Kanununun neşrine kadar devamı meriyetine dair 

bendeniz memleketin .asarı ümran ve hayatı ticariye-
sine ve hayatı sanaiyesine ait plan vaziyeti üzerine 
pek zayıf görmekte olduğum için ilk defa vekili aidi 
bu hususta kendi noktaî nazarını Heyeti Celilenize 
arz etsin, onun üzerine müdafaatımızı yapalım. 

REİS — Efendim, bakiye müzakeremizi teneffüsten 
sonra yapmak üzere on dakika celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse; Saat: 3,20 

lâyihai kanuniye (1/485) ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası. 

REİS — Esbabı mucibeyi okuyorum. 
Esbabı Mucibe Lâyihası 

Mart mahı hitam bulduğu ve Mıvazenei Umu
miye Kanununun emri tasdiki de henüz inta? edil
mediği cihetle 27 Şubat 1340 tarihli ve 425 numa
ralı Kanunla Mart hidematına karşılık olmak üzere 
sarfına mezuniyet verilen (11 249.454) liralık tah
sisatın gayri ezsarf bakiyesinin devairin Nisan zar
fında tahakkuk edecek masarifi mühimme ve.müs-
tacelesine karşılık ittihazi ve rüsum ve tekâlifin ka-
vanin ve nizamata ve usulü mevzuasma tevfikan 
Mart ayı zarfında cibayeti mezuniyetini ..-mutazam-
mın olan salifüzzikir 28 Şubat 1340 tarihli Kanunun 
beşinci maddesinin 1340 senesi Muvazenei Umumi
ye Kanununun, neşrine kadar devamı meriyeti de-
recei vücupta görülmekle bu bapta tanzim kılman 
lâyihai kanuniye rapten arz ve takdim kılınmıştır. 

Lâyihai Kanuniye 
Madde 1. — Mart ayında ifa olunacak hidema

tı Devlete karşılık olmak üzere 27 Şubat 1340 ta
rihli muvakkat bütçe kanununun birinci maddesiyle 
verilen tahsisat bakiyesinin Nisan hidematına mu
kabil sarfına mezuniyet verilmiştir. 

— f c • • 

İKİNCİ CELSE 

Bcd'i Müzakerat Saat : 4,00 

REİS : Fethi Bey 

Kâtipler : Talat Bey (Kfingırı), Avni Bey (Bozok) 

• 

REÎS — Celseyi açıyorum. 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD : 
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Madde 2. — Salifüzzildr 28 Şubat 1340 tarihli 
Kanunun beşinci maddesi 1340 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanununun neşrine kadar muteberdir. 

Madde 3. — İşbu Kanun Nisan 1340 iptidasın
dan itibaren meriyülicradır. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına He
yeti Vekile memurdur. 

Ea;vek;l ve Hariciye, Adliye Vekili 
Vekili 
îsmet Mustafa Necati 

Müdafai Milliye Vekili Nafıa Vekili 
Bulunamadı Süleyman Sırrı 

Maarif Vekili Maliye Vekili 
Va;ıf Mustafa Abdülhalit 

Dahiliye Vekili Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Ferit Dr. Refik 
Ticaret Vekili Ziraat Vekili 
Hasan Hüsnü Zekâi 

Mübadele îmar ve İskân Vekili 
Mahmut Celâl 

Muvazenei Maliye Encümeni Mazbatası 
1340 senesi Nisan ayı zarfındaki hidematı umu-

miyenin ifası ve varidatı devletin temini cibayeti 
için mezuniyet itasına dair İcra Vekilleri Heyetin
ce tanzim ve Encümenimize havale buyrulan lâyi-
hai kanuniye mütalaa ve tetkik olundu. 

Mart ayının.:hitam bulduğu ve 1340 senesi Mu
vazenei Umumiye Kanunu henüz tasdik olunamadı-
ğı cihetle Nisan hidernatımn ifası ve rüsum ve te
kâlifin temini cibayeti için Heyeti Vekileye mezu
niyeti Kanuniye itası muktazi bulunduğundan En-
cümenimizce cüzî tadilâtla tanzim olunan lâyihai 
kanuniyenin bu~ gün müzakeresi Heyeti Umumiyeye 
arz olunur. 

31 . 3 . 1340 
Muvazenei Maliye Encümeni 

Reisi Kâtip 
Trabzon 

Haran Fehmi Şefik 
Mazbata Muharriri Aza 

Çorum İstanbul 
. Ferit Ahmet Hamdi 

Aza Aza 
Diyarbekir Trabzon 

Şeref Ahmet Muhtar 
Aza Aza 

Konya 
Mehmet Şükrü Kasım Hüsnü 

RECEP BEY (Kütahya) — Müsaade buyurur
sanız maddeleri yazalım. 

REİS — Heyeti Umumiyesi hakkında söz iste
yen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini 
reyinize koyacağım. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum, Kabul etmeyenler... 
Lütfen el kaldırsın... Maddelere geçilmesi kabul 
edildi. 

1340 Senesi Nisan Ayına Mahsus Muvakkat Bütçe 
Kanunu 

Madde 1. — Mart ayında ifa olunacak hidema
tı Devlete karşılık olmak üzere 28 Şubat 1340 ta
rihli Muvakkat Bütçe K°.r,ununun birinci maddesiyle 
verilen tahsisat bakiyesinin Nisan hidematına muka
bil sarfına mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Söz isteyen var mı? 
RECEP BEY (Kütahya) — Reis Bey, bendeniz 

Encümenden ufak bir noktayı öğrenmek istiyorum. 
Efendim, Mart ayı zarfında yani bugüne kadar mü
zakere ettiğimiz bütçelerdeki tahsisatı bütçelerin 
heyeti umumiyesi Meclisten tasdik olununcaya ka
dar Nisan zarfında sarf edilecek miktar olarak ka
bul edilmesi için maddeye esası bir fıkra ilâve et
mek münasip olmaz mı? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Efendim, 
o, Birinci Muvakkat Bütçe Kanunu ile halledildi. 
Esasen Hükümetten gelen lâyihai kanuniye iki mad
deden ibarettir. Birinci maddesi; Mart için verilmiş 
olan tahsisat bakiyesini Nisan'da da sarf edebilmek 
içindir. Çünkü Nisan ayı zarfında Muvazenei Umu
miye Kanununun kesbi kanuniyet edeceğine hükü
met de kanaat etti, Encümeniniz de kanaat etti. İkin
ci maddesi, yine muvakkat bütçe Kanununda yal
nız Mart ayına mahsus olmak üzere rüsum ve te
kâlifin cibayeti için verilen mezuniyeti Nisan ni
hayetine kadar teşmil etmektir. 

Encümen, bir üçüncü madde ilâve etti. Encü
menin ilâve ettiği üçüncü madde olabilir ki Nisa
nın üçünde beşinde Muvazenei Umumiye Kanunu 
çıkmayabilir. Belki birkaç gün daha teehhür eder. 
Leylî mekteplerde, Ordunun iaşesi Mübadele ve 
İskân Vekâletinin mübrem ve müstacel olan masa
rif atı 1340 senesindeki bütçede murakkam olan tah
sisatın Nisana isabet eden miktarını tecavüz etme
mek üzere bu masraflar üzerinde fasıllarındaki tah
sisatın on ikide biri nisbetine kadar sarfa Heyeti 
Vekileye mezuniyet vermiş oluyor. Şimdi kadrolarda 
zam vardır, tenzil vardır. Bunları Muvakkat Bütçe 
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halletmiştir. Muvakkat Bütçedeki ahkâmı, kuyudatı 
böyle üç gün, beş gün için teşviş etmek istemedik. 
Muvazene Kanunu kesbi kanuniyet ederse zaten bir 
Mart'tan itibaren mer'i olacaktır. O vakit farklar 
o esasa göre nazarı dikkate alınır. O tabiî idarî 
bir mesele olur. Şimdi üç gün içinde, zamlar na
zarı dikkate alınacak veyahut tenziller nazarı dik
kate alınacaktır, gibi teşvişi kuyudu mucip olacak 
bir muameleden içtinaben Encümenimiz, kanunu 
bu suretle tespit etmiştir. Zaten Heyeti Vekile de 
teklif etmişti. Esas itibariyle hidematı umumiye için 
hükümet fazla bir tahsisat istemiyor. Bakiyesi tah
sisatı sarfedeyim diyor. 

RECEP BEY (Kütahya) — Tahsisat bakiyesi kâ
fi gelebilecek mi? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Tabiî 
maaşata kâfi gelmez. Fakat tahsisat bakiyesiyle kır
tasiye gibi, harcırah gibi, müteferrika gibi şeyleri 
idare edebileceklerine kaildirler. Büyük masraflara 
tahsisat bakiyesi kâfi gelmez. Üçüncü madde belki 
Muvazenei Umumiye Kanunu birkaç gün teehhür 
ederse ordu iaşesi leylî mekteplerle, îmar ve İskân 
Vekâletinin bu aylarda vapılması icabeden mesari-
d mübremesini de Nisan ayına mahsus olan mikta
rına kadar sarfına mezuniyet vermekten ibarettir. 
Heyeti Celileniz kabul buyurursanız yarın Nisan 
birdir. Eğer bu çıkmazsa ne masraf yapabilirler. 
Hatta varidat da cibayet edemezler. Çünkü verilen 
müsaedat bir aya mahsustur. 

REİS — Başka söz isteyen? Yok efendim. B; 
rinci maddeyi aynen kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Kavanin ve nizamat ve usulü mev-
zuasına tevfikan cibayet edilmekte olan rüsum ve 
tekâlifin Nisan 1340 ayı zarfında dahi istifasına de
vam olunacaktır. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
(Hayır sesleri) Maddeyi aynen reyinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edildi. 

Madde 3. — Leylî mektepler talebesi ile efrat 
iaşesi masrafı, umuru nafıa, inşaat ve tamirat ve 
mübadele, İmar ve İskân rnesarifi gibi masarifi mü-
himme ve müstacele için Mart Muvakkat Bütçe
siyle verilen tahsisat bakiyesi kâfi gelmediği suret
le Muvazenei Umumiye Kanunu ile verilecek tah
sisattan mahsubu icra kılınmak ve Muvazenei Ma-
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liye Encümenince masarifi mecbure için tespit 
olunan senelik tahsisatın bir aylığını tecavüz etme
mek üzere sarfiyat icrasma Heyeti Vekile mezun
dur. 

REİS — Söz isteyen var mı? (Hayır sesleri) 
Üçüncü maddeyi aynen reyinize vazediyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
di. 

Madde 4. — İşbu Kanun Nisan 1340 iptidasın
dan itibaren meriyülicradı r. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul olundu. 

Madde 5. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına İc
ra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. Kanunun Heyeti Umumiye-
sini tayini esami ile reye koyacağım. Kabul eden
ler beyaz, reddedenler kırmızı rey vereceklerdir. 

(Kırşehir dairei intihabiyesinden başlanmıştır.) 
Reyini istimal etmeyen rüfeka varsa reylerini is

timal etsinler!.. İstihsali âıa hitam bulmuştur. Ticaret 
Vekâleti Bütçesinin heyeti umumiyesi hakkında mü
zakereye devam edeceğiz. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Efendim, usulü 
müzakere hakkında bir şey arz edeceğim. Efendim, 
Malumu âlileri Ergani Madeninin işletilmesi için 
Ticaret Vekâletinin bütçesine bir milyon lira tahsisat 
vazı hakkında müstacel ruznamemizde bir kanun var
dır. Üç maddeliktir. Bütçe ile alâkadardır. Binaena
leyh geçende yaptığımız gibi bunun da bütçeden evvel 
müzakere ve intaç edilmesini istirham ederim. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Bütçenin 
müzakeresine devam edelim. Faslın numarasına geldi
ğimiz vakit bendeniz, zaten teklif edecektim. 

REİS — Yani teklif edeceksiniz öyle mi? O halde 
Ticaret Vekâleti Bütçesinin heyeti umumiyesi hak
kındaki müzakereye devam edeceğiz. 

TİCARET VEKÂLETİ BÜTÇESİ : 
REİS — Söz Arif Beyindir. 
ARİF BEY (Eskişehir) — Efendiler, Bendeniz bil

hassa dairei intihabiyemde bulunan lületaşı ve kil ma
deni hakkında bazı maruzatta bulunacağım. Eskişe
hir'in lületaşı malumu âlinizdir. Bir zamanlar bu lüle
taşından binlerce liralık ihracat yapılırdı ve liva halkı 
bu lületaşından çok müstefit olurlardı Fakat son za-
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manlarda maatteessüf tamamiyle durmuştur. En ziya
de bu taş Avusturya'ya Viyana'ya ihraç edilirdi ve pek 
büyük bir kıymeti vardı ki, eski zamanda bir metre 
mikâbı bir taş takriben yüz ingiliz lirası yapardı. O 
kadar kıymetli bir taştı. Bu ihracatın sebebi tevekku-
funu bendeniz bilmiyorum. İhtimal vekâleti aidesi bu
nun sebebini takdir buyururlar. Yalnız Hasan Beye
fendiden öğrenmek istiyorum ki bu kadar ihracat ya
pan lületaşı acaba niçin geri kalmıştır? Satış azalmış
tır. Bunun iç<n Vekâlet bir tedbir düşünmüş müdür? 

İkicisi; kil madeni Mihallıççık kazası dahilinde çı
karılan kil madenidir. Mihallıççık kazası dahilinde çı
kan kil madeni malumu âliniz çamaşırlık olarak sa
bun makammda istimal ed lir. Fakat malumu âliniz 
gayet mahdut yerlerde kullanılıyor. Harice çıkamıyor, 
sebebi de nakliyat meselesidir. Eğer bu kil nakliyatı 
hafifletilecek olursa öyle ümit ediyorum ki, bütün 
Anadolu'da taammüm edecektir. Bu bapta Vekâleti 
aidesinden. bunu da istirham ediyorum. Eğer mümkün
se Nafıa Vekâletiyle bu hususu tanzim ederek bu ki
lin h»ç olmazsa Anadolu'nun her tarafına nakledile-
bilmesi imkânı bulunmalıdır. Bu madenin Hükümete 
ne kadar varidat temin ettiğini bilmiyorum. Fakat 
zanmma göre o kadar çok değildir. Bittabi varidatı 
da çoğalır. Evvelce bir şirket çıkmış vekâletten imtiya
zını istemişti. Zannederim, fiyat takarrür etmediği için 
ihalesi teehhür etmiştir. Ancak o zamandan beri bu
nun münakaşa ve müzayedesine dair gazetelerde hiçbir 
şey görmedim. Bu hususta Hasan Beyefendiden biraz 
malumat, istiyorum. 

Üçüncü maruzatım; efeirdiler! Ticaret Vekâletine 
raptetmiş olduğumuz Seyri Sefain hakkında elde et
miş bazı malumatı Heyeti Celilenize arz edeceğim. 
Bu arzı kendim için bir vecibe ve fariza telâkki ettim. 
Heyeti Celilenize fazla tafs'lât vermemek ve bilâ lü
zum münakaşata meydan kalmamak için yalnız Hol
landa'dan gelmiş bir ecnebi mektubu ile vatanını pek 
çok seven diğer bir Türk'ün yazmış olduğu diğer bir 
mektuptan bahsedeceğim. Hollanda'dan Almanca ola
rak gelen mektubun kısmen tercümesi şudur efendim : 

«Seyri sefainden memur edilen bir efendi ile tek
rar müzakere ettik. Bu sefer dahi mesele, evvelce 
yazdığım misilîû bahşişi istihdaf ediyor. Yani rüşvet 
almak üzere fiyatı hakikinin tezyididir. Bütçeye ye
niden yüzkırk bin İngiliz lirası vazedilmiştir. Diğer 
siparişata ilâveten yolcu ve hamule karışık olarak 
izmir'le istanbul arasında seyir ve sefer yapılmak 
üzere bir iki gemi alınmak isteniliyor. Bu gemiler 
800 tonilâto eşya, 140 ve 150 yolcu istiabına mü
sait ve kamara tertibatı mevcut ve beheri 10 ilâ 12 
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bin ingiliz lirası fiyatındadır. 1 500 - 2 000 ingiliz 
lirası bahşiş olarak zam edilecektir. Nasıl söyliyeyim. 
Mesele her şeyden evvel daima bunun üzerine 
cereyan ediyor. Bu defaki işlerde de büyük bir me
murla muavini mevzubahistir. İlâ.» 

Efendiler, malûmuâliniz bu gibi ticaret müesse
seleri ve bu gibi firmalar, ticaret rekabetiyle ekse
riya böyle yanlış birçok havadis .yazabilir. Bunların 
her yazdığına inanmak doğru olamaz ancak bende-
nizce pek vatanperver ve namuslu tanınmış bir Türk 
dahi bu malûmatı teyiden bir mektup göndermiştir. 
ismini söylemekte mazurum. Ancak kendisi pek va
tanperver ve namuslu bir zattır. Hollanda'ya bera-
yı ticaret gitmiş ve oradan bu mektubu göndermiş
tir. O zatın verdiği mektubun hülâsası da şudur: 

Hükümet 140 bin İngiliz liralık kredi açmıştır. 
Vapurlar alacaktır. Bu vapurlar 1 0 - 1 2 bin lira kıy
metinde olup buna % 15 komisyon ve münasip mik
tar bahşiş de zam edilmektedir. (Bahşiş ne kadar ses
leri) 1 500 ilâ 2 000 ingiliz lirası olduğunu diğer mek
tupta yazıyor. İcabedenlerin nazarı dikkatlerim cel-
bettiğini de ifade ediyor. Bu'bapta Hasan Fehmi Be
yefendiden istirham ederim, malûmatları varsa He
yeti Ceîileyi tenvir buyursunlar! 

TALÂT BEY (Ardahan) — Daha söylemeden ev
vel ne söyliyeceğimi Heyeti Celile anlamıştır. Bu de
fa Ardahan'ın evvelki sefaletlerinden bahsetmeye
ceğim, aynı zamanda gayet güzel gravyer peyniri 
fabrikası bulunan ve dünyanın en güzel hayvanla
rına malik olup gerek hayvanat ve gerek mahsulâ
tı hayvaniyenin en nefislerini yetiştiren ve bilhassa 
balıkçılıkta pek büyük hüner gösteren bir muhit
tir ki bendeniz Ankaralı olmak ve Ankara'da balın 
iyisinin yetiştiğini bildiğim cihetle ora ahvalleri
nin burada tatbik edilmesini isterim. 

HALİL BEY (Zonguldak) — Sende varsa gön
derde anlayalım. 

TALÂT BEY (Devamla) — Orada bulunan bal 
ve bilhassa tereyağı; diyebilirim ki İsviçredekilerden 
daha nefistir. Fakat efendiler, eritilmiş kehribar gi
bi yağın okkası 40 kuruştur. Ardahan'da bir put kır
mızı yün ikiyüz kuruştur. 25 okkalık bir koyun 250, 
300 kuruşa satılıyor. Bununla beraber bir put arpa
yı-- put ki 12 okkadır - 3 lira, 4 liraya tedarik ediyor
lar, Yani bu hayvanat, fukaranın ellerinde bulunan 
sermayelerde yavaş, yavaş azalmaktadır. Sırf karın
larını doyurmak için yedikleri de arpa unundan ya
pılmış lâvaj simsiyah bir pidedir. Birbuçuk sene ben
deniz de onu yemek tahammülünde elhamdülillah bu-
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lundum. Bu sene dairei intihabiyenize gidecek misi
niz diyorlar. Ne yüzle gideyim, yol yaptırmadan ne
reden gideyim, Gürcistan tarikini mi ihtiyar edeyim? 
Yoksa her dakika ölüm tehlikesini geçirmek üzere 
îskaristiyi mi boyîayayım. Bu hususta, bilhassa Ti
caret Vekâletinden istirham ederim, mahreç bulun
sunlar, nazarı dikkati âlinizi celbederim. Kars Mu-
hadenetııamesinde bir madde var; Batum Limanın
dan transit ve ticaret suretiyle Hükümetimizin ve bil
hassa civar ahalisinin istifade etmeleri dercedilmiş-
tir. 

Bunun Rusya Hükümeti tarafından teminini Ti
caret Vekili Beyefendinin takip buyurmaları lâzım 
gelir. Zira eğer bu yol, bu mahreç tedarik edilmez
se cra ahalisi eünde bulunan hayvanatını da ve saire-
sini de ekmek bedeli olarak sarf edecekler. Tabiî
dir ki vazgeçmeyeceksiniz. Kırk bu kadar sene Rus 
elinde kaldıktan sonra kurtulduğu için bayramlar 
yapmış olan Elviyei Selâse halkını açlıktan Heyeti 
Celileniz öldürmez. Şimdiden oranın çaresini dü
şünerek tüccarlarını teşvik etmek ve ticaretlerinin 
inkişafı için yol ve mahreç temin etmek lâzımdır. 
Bu ciheti istirham ederim. 

BESİM AT AL AY BEY (Aksaray) — Muhterem 
arkadaşlar, yeryüzünde gördüğünüz şu didişmeler, 
dedikodular, inkılâplar hemen hepsi vara, vara, bo
ğaza, sen giyme ben giyeyim, sen yeme ben yiyeyime 
vanr. Fertler arasında böyle olduğu gibi cemiyetler 
arasında da böyledir. Bir millet öbür milleti istismar 
etmek, kendi karnını doyurmasında kullanmak için 
ne lazımsa, zırhlı mı lâzım, top mu lâzım tüfek mi lâ-
zrm, tayyare mi lâzım, fen mi lâzım, entirika mı lâ
zım, ne lazımsa hepsini ihzar ediyor. Bunların mü
teveccih olduğu şeyler arz ettiğim gibi arkadaşlar, 
iktisat ve para mesailidir. Eski ve yeni her türlü in-
kilâplar, arz ettiğim gibi hepsi bu yolda yürümüştür. 
En büyük cihangirler, askerini teşci edeceği zaman 
karşılarında altınlı, elmaslı saraylar mevcut olduğunu 
söyliyerek koşturuyorlardı. 

MUSTAFA BEY (İzmit) — Hayır öyle değil, va
tan için. 

BESİM AT ALAY BEY (Devamla) — Onlar etek 
etek ganimetler veriyordu. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Vatanî idealler 
de vardır. 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — O da var 
efendim. Arkadaşlar, biz de şu inkilâbımızın her hal
de bir manai iktisadî ifade ettiğini halka göstermek-
liğinıiz icap ediyor. Gün geçiyor ki oktrurva namiyle 

az çok halkın omuzlarına bir takım vergiler yükleti
yoruz, halkın kazanması için halkın zenginleşmesi 
için, inkilâbın iktisadî manasını da halkın anlaması 
için acaba ne yapıyoruz? Behemehal bunu Heyeti 
Umumiyenizin düşünmesi, sorması ve şimdiye kadar 
bu yolda bir çok adımlar atması icap ediyordu. 

Arkadaşlar, para kazanmak için her halde bir çok 
yollar vardır. Bunun en birincisi ve memleketimizde 
en ziyade kabili tatbik olanı ekincilik ve ticarettir. 
Bendeniz şu bir kaç sentlik ufak ve kısa tecrübeme 
nazaran Ticaret Vekilinden neler istediğimi başınızı 
ağrıtmamak şartiyle şurada kısaca arz edeyim. 

Evvelâ taksimatı mülkiye ıslâh edilmelidir. Taksi
matı mülkiyenin bizim iktisadiyatımız üzerinde mü
him tesirlerini hepiniz bilirsiniz. Bakışı ayrı, sathıma-
ili ayrı, baktığı güneş ayrı, satım mahalli ayrı, her 
şeyi ayrı olduğu halde bunun hâlâ Kütahya'ya iltiha
kında İsrar etmenin hikmet ve sebebi nedir acaba? 
Buna benzer daha bir çok yerler olduğunu siz de iti
raf edersiniz. Bu meseleyi gel de Meclise yaptır. Her
kes kendi livasından bir köyün bile ayrılmasını is-
temiyecektir. Bunu, Dahiliye Vekili ile bendenize ka
lırsa, Ticaret Vekâletine havale etmek en muvafık 
bir çaredir ki birgün evv^l şu gayri tabiî vaziyet ıs
lâh edilerek hakikaten iktisadimizin nereye doğru 
tevcih edileceği, nerelere doğru akıtılacağı tebeyyün 
ve tezahür etmiş olsun, sonra tüccarın başına Bilhas
sa sevahilde büyük bir belâ musallattır. Arkadaşlar 
oda dizbarko namiyle bir belâdır ki meselâ bir tüc
car Köstence'den altıyüz liraya getirttiği emtiayı İz
mir'de Vapurdan Gümrüğe kadar altıyüz elli liraya 
çıkarmıştır, Arkadaşlar! Artık kepazeliğin derecesi
ne bakınız. Artık Tüccar tamamen terk edilmiştir. 
Bunlarla hiç kimse alâkadar olmuyor. Dizbarko. be
lâsı, Ambargo belâsı, bilineni nesi, susu, busu tüc
carı soyan, soyana... Sonra temettü meselesini de göz 
önüne alınız. Arkadaşlar! Meselâ bir adam tasavvur 
ediniz ki yüz elli bin liralık iş yapıyor. Bir tarafta 
ancak testere yapmakla bıçak yapmakla vakit geçi
ren bir adamın-verdiği temettü onun verdiği temettü -
ün aynıdır. (Doğru sesleri) Arkadaşlar! Tasavvur 
ediniz, o adam sekiz on çocuk besleyecek, dükkân 
kirası verecek temettüünü verecek de bilmem ne ya
pacak ta ondan sonra karnını doyuracak öyle mi? 
Öbür tarafta yirmi otuz bin lira kazanan bir ada
mın verdiği de seksen lirayı geçmiyor. Efendiler! Bu 
adaletsizliği bu müsavatsızlığı bir gün evvel ıslâh et
mek, ufak sanayi ve ufak ticaret erbabını himaye et
mek vicdanî bir vazifedir. Arkadaşlar; hepimize en 
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evvel düşen bir vazifedir. Arkadaşlar sonra büyük 
tüccarın vermekte olduğu bu az temettüü her halde 
ıslâh etmek hazineye varidat bulmak ve Mehmetçiğin 
yükünü de hafifletmek vazifemiz cümlesinden birisi1 

dir. Arkadaşlar! Bir çok yarler biliyorum. Bugünkü 
bu şey belâsı altında bilhassa küçük tüccarı, küçük 
sanayi erbabını ezen temettü meselesinde kucak, ku
cak layihalar yazıyorlar. Mütemadi müracaatlarda 
bulunuyorlar. Her halde arz ettiğim gibi bunun bir 
gün evvel ıslâhı bizim vicdanımıza düşen bir vazi
fedir. 

Arkadaşlar! Sonra ticaretimizi sekteye uğratan 
esbaptan birisi de kambiyo meselesidir. Bu hususta 
ipin ucu elimizde değildir. Bu hususta tamamen ec
nebiler hâkimdirler. Efendiler! İktisadiyatın can da
marı olan kambiyoda Rumlar, Ermeniler, Yahudiler 
hâkim oldukça memleketin iktisadiyatında, tam bir 
salâh ümit etmek boşdur. Arkadaşlar! Hükümet bir 
gün evvel buna ne çareler düşünüyor ve neler temin 
etmiştir? Her halde bu kürsüde temin etmesi ve söy
lemesi lâzımdır. 

Sonra Ticaret Vekâleti büyük şehirlerde hiç ol
mazsa bir Borsa tesis etmelidir. Meselâ Konya'da za
hire çıkıyor. Bir zahire Borsası olmalıdır. Burada tif
tik çıkıyor keza nerede ne çıkıyorsa orada bir borsa 
tesis etmeli! Bakınız size burada tiftik meselesine da
ir bir şey arz edeyim : Efendiler köyle tiftiğini geti
rir. Daha şehire girmezden evvel dört, beş Ermeni 
onun peşini sararlar, bin türlü dil dökerek o köylü
nün elinden malını alırlar. Yok kuru imiş bu yaş 
imiş diye güneşin altında saatlerce orada kalır. En 
kuru mal bile güneşin karşısına getirildiği zaman 
yüzde on eksiliyor, efendiler. Sonra kantarcı getiri
liyor. Kantarcı ile zaten uzlaşmışlardır. Şimdiye ka
dar belediyeler de kantarlara baktıkları yoktu. Ben 
kantarcıları mahkemeye kadar verdim. Arkadaşlar! 
Mutlaka kantarcı noksan getirir. Sonra daha bitme
di, sakızlık namiyle yüzde kaçı kantarcıya, bilmem 
kaçı tüccara mahsus olmak üzere yine bir ihtikâr 
başladı. Sonra tiftik üzerinde bir ihtikâr daha var. 
İşte arkadaşlar, köylücülük, halkçılık, böyle olur. 
Halkın üzerinden bu belâyı kaldırabiliyor musunuz? 
Bir borsa tesis ederek malini oraya getirsin. Buğda
yını, Yağını, Tiftiğini oraya getirsin. Diğer şehirler
de yapılan rezaletleri, kepazelikleri söylemek istemi
yorum. Yalnız bir tanesini arz edeyim. (Elarifü yek-
fihil işare) Sonra Türk tüccarlarına bankadan bir 
kredi yaptırtmak için her halde hükümet elden gel
diği her vasıta ve her vesile ile müracaat etmeli efen-
dibr. 

Vakıa Bankı Osmanî, ben Türk tücarına kredi 
yapıyorum diyor. Arkadaşlar: Buna ben o kadar faz
la itimat edemiyorum. Evet Türk tücarına kredi ya
pıyor. On bin liralık bir adama beş yüz lira, bir kre
di midir rica ederim? Bu bilakis ayağını bağlamaktır. 
Öylelerini biliyoruz ki, birinin uhdesinde on bin lira 
durduğu halde, bir Türk tüccarın elinde beş yüz lira 
olunca hemen derhal o gün protesto edilip elinden 
alınıyor. Sonra Anadolu'da bugün Rum kalmamak 
üzeredir ve inşallah yalnız Türk kalacaktır. Meclisi 
Âlinin himmeti ve Allahın inayetiyle.. Bankı Osmanî 
ben Türklere kredi yapıyorum diyor. Taşlara mı kre
di yapacak? Elbette Türklere yapacaktır. Sermaye
sini nemalandırmak için tabiî mecburdur. 

Bir belâ da acyo meselesidir arkadaşlar; Banka
larda acyo meselesi keyfe, pazarlığa, neşeye tabidir. 
Bir tüccara on para, diğerine yirmi para, öbürüne be
dava birer suretle aciyo yapılıyor. Her ne suretle ti
caret arasındaki rekabeti tezyit veyahut tenkis etmek 
itibariyle umuru iktisadiyede bir gayri tabiîlik ikti
sap ediyor. Bunun önünün alınması hükümetin azamî 
vezaifindendir. Fakat bunun hepsinden evvel bir Dev
let Bankası lâzımdır. Yine ipin ucu Frenklerin elinde 
oldukça tabiî böyle olacaktır. Ya hafif, ya şedit, bir 
Devlet Bankası olarak Türk, kendi bankası gibi, ora
ya bağlanmadıkça, kendi milliyetinden, kendi vicdanın
dan bir muamele yapamadıkça her halde daima bu 
gibi müşkülâta mâruz kalacaktır arkadaşlar; Bunu 
böyle bilesiniz. Memleketimizde ticaretin tevsii için 
ecnebi sermayesinin memleketimize girmesini tesri et
meliyiz. Şunu bilelim ki, memlekette işleyen sermaye 
azdır. Vakıa biraz para yok değil, bilhassa kirli çıkı 
olan halkın elinde, tutmuş, atmış bir tarafa; o kul
lanılmıyor, ona sermaye denmez. Her halde memle
kete ecnebi sermayesi girmeli ve bunun için memle
ket ahvali tabiiyesine avdet etmeli, ikide bir inkılâp 
bitmemiştir, sözünü ortadan kaldırmalı!. (Bravo ses
leri) İnkilâp bitmiştir, şekli hükümetimiz Cumhuriyet
tir, Biavnullah. Başka türlü olmak imkân ve ihtimali 
yoktur. 

Arkadaşlar! Sonra belânın birisi daha var. Bizim 
ticaretimizi baltalayan bilhassa terazi, kile, kantar ih
tilâfıdır. Buradan bir mal alırsın, götürürsün Konya' 
ya; % 3 eksik gelir. Konya'dan alırsın, İzmir'e götü
rürsün; !% 5 fazla gelir. Kantarların kontrolü yok
tur, turp terazisi ayrıdır, lahana terazisi ayrıdır, bil
mem ne terazisi ayrıdır. Bir taş kırar, getirir, onunla 
yün alır, tiftik alır. Bu kadarı da olur mu canım?!. 
Hangi asırda, hangi zamanda yaşıyoruz arkadaşlar? 
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Beynelmilel kabul edilmiş bir usul varken her yerde I 
ayrı ayrı bir şekil, Kurunu Vustaî bir şekil muhafa- I 
za etmek yakışır mı? Rica ederim! Teceddüt bu gibi I 
şeylerde olur. Yoksa konsere gidelim, dans edelim, I 
haydi dans edelim, (Handeler) oldu. Teceddüt bu mu- I 
dur? Teceddüdü biz burada bekliyoruz. I 

Bilhassa kile belâsı arkadaşlar, öyle ustalıkla tar- I 
tılıyor ki hayret edersiniz. Bazı namussuz aşarcılar bi- I 
lirim, vatanperver kesilir, bilmem ne kesilir. Valla- I 
hi yalan, tallahi yalan! Kanını tahlil edecek olsak I 
emin olun köpekler kanıdır. Arkadaşlar! Yediği kan
dır, yediği irindir. I 

HALİL BEY (Zonguldak) — Ağlama bakalım 
canım!. I 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Ağlamak 
değil, çıldıracağım vallahi!.. Söz sırası gelince sen
den de vatanperver benden de!. Bakınız nasıl ölçer I 
kileyi! Kutuyu getirir, şöyle dizine vurunca dört par
mak aşağı getirir. Bunu okka üzerine daha doğrusu I 
kilo üzerine yapmalıdır. Hiç bir tarafta böyle değil- I 
dir. Arz ettim onu. Onlar hâlâ eşkâl ve merasimini I 
yani bektaşi tabirince meratibini ikmal ederek bura- I 
ya gelmemiştir. I 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Endazelerden, metrelerden I 
de bahset!. * I 

BESÎM ATALAY BEY (Devamla) — Hepsi onun 
içindedir. Dört türlü endaze vardır. Zürraımimarı, I 
çarşı arşını, endaze, metre, yarda; Haa beş türlü imiş!. I 
Şimdi rica ediyorum, İngiliz emtiasında yarda isti- I 
mal edilir. Köylü bunun hepsinde aldanıyor, her I 
şeyde aldanıyor, ne alırsa mutlaka aldanıyor hem de I 
gayri meşru bir surette aldanıyor. Arkadaşlar Allah I 
saklaya bizim içimizde açık gözlü bir millet olsaydı I 
hepimizi iflâs ettirir, top attırır. Biz şeraiti iktisadiye- I 
ye tevfikan ticaret yapmak bilmiyoruz. Ne yaparsak I 
köylüyü aldatırız, yüz dirhem çalarız, onu o suretle I 
ızrar ederiz. İşte bizim yaptığımız ticaret usulü budur. I 

Sonra arkadaşlar, memleketimizde birçok mevaddı r 
iptidaiye çıkıyor. Bunun hiç olmazsa kısmen imal edi- I 
lerek memleketten çıkması kabil değil mi? Hiç olmaz- j 
sa amele yiyecek ekmek parasını bulabilsin, bunun I 
da biran evvel teminini rica ederim. I 

Sonra, kabotaj meselesi elhamdülillah kalktı. Ka- . 
botajın kalkması ile altın yağmaz ya memlekete. On- I 
dan istifade etmenin yollarını bilmeli. Bir sahile bir I 
gemi geliyor farz edelim, orada gümrük muamelâtı I 
yapılacak, yok bilmem sıhhî patenteye tabi olacak, 
bilmem başka bir şeye tabi olacak, orada günlerce I 
vaktini kaybeder. Biz de bu haktan istifade etmek sa- I 
lâhiyetini kaybederiz. I 
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Sonra, bizde ticareti, bilhassa yüksek ticareti hi
maye edebilmek için, nakliyat ve saire üzerine si
gorta yapan Türk şirketlerimiz vardır. Buradan ben 
malımı doğrudan doğruya Londra'ya gönderir, satar
sam şüphesiz daha fazla kâr edeceğim. Neden bu pa
rayı İstanbul'daki Rumlara, Ermenilere kazandırayım. 
Çalışan benim, işleyen benim, sermaye benim, aylarca 
onu istihsale ben çalışıyorum. Götürüp İstanbul'a sa
tıyorum, o da tiftikse Londra'ya satıyor, diğer bir şey 
ise mahreci neresi ise oraya götürüp satıyor ve o ka
zanıyor. Binaenaleyh bu gibi nakliyat ve bu gibi Tica
ret işlerini kolayca yapacak vesaiti ihzar etmek de Ti
caret Vekâletinin vazaifi umumiyesi cümlesindendir. 
Encümence müzakere edilmekte bulunan Ticaret Oda
ları Nizamnamesinin, Kanununun biran evvel Meclisi 
Âliden çıkarılması icabedcr. Ticaret Odaları ticaretin 
görür gözü, işidir kulağı demektir. Her halde bu Ti
caret Odaları tevsi edilmeli ve bunlara biraz varidat 
bulmalı, biraz da salâhiyeti hükmiye vermeli, Tüccar 
birisinden dava edecek olursa aylarca sürünür, pa
rasını alamaz. Halbuki eski Ticaret Mahkemeleri salâ
hiyetinde Ticaret Odalarına hükmî bir salâhiyet verir
sek her halde tüccarımızı daha ziyade himaye etmiş 
ve ticaretimizin inkişafını daha ziyade teshil etmiş 
bulunacağız. Sonra bu Ticaret Odalarının beynelmilel 
itimat kazanması için ne lazımsa hiçbir şeyi deriğ 
etmemelidir arkadaşlar. 

En mühim bir meseleye geliyorum. Bir tüccar ölü
yor. Hemen arkadan Eytam Müdürü koşuyor, tere
kesini yazacağız diye ticarethanesini mühürlüyor. Bitti 
o adam, iflâs etti. Artık onun ticarethanesi eski rev
nakını, eski işini muhafaza edemiyor. Sönüyor ve bu
nun da sebeplerinden birisi emvali eytam ve tereke 
meselesidir. Bu, asrî memleketin icap ettirdiği, mem
leketin ihtiyaç gösterdiği bir kanuna bir gün evvel 
raptedilmelidir. 

Sonra Ticaret Mektepleri meselesi: Arkadaşlar her 
şey bugün ilim şekline girmiştir. Ticaretin de ilmi 
vardır. Hatta yürümenin de ilmi vardır. Nasıl ki dans 
etmenin de bir ilmi olduğu gibi. (Handeler). 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Onu da biliyor mu
sunuz?. 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Bunun için 
Ticaret Mektebine daha fazla kıymet ve ehemmiyet 
vermeliyiz. Daha amelî dersler okunmak İçin ne la
zımsa, ne gibi tahsisat ilâvesi lazımsa bu hususta acı-
mamalıyiz arkadaşlar. Yalnız bununla iktifa etme
meli, büyük şehirlerin merkezlerinde gece serbest 
dersler açmalıdır. Bir çok tüccarlarımız vardır ki, daha 
kambiyo nedir, mübadele nedir, rekabet nedir, bun-
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ların mana ve mefhumunu .bilmiyor ve arz ettiğim 
gibi bunları bilmeden bir tüccar bu asırda yaşaya
maz. Bunları bilmeyenler her halde yaşayamaz. Bi
naenaleyh her memlekette bilhassa büyük şehirlerde 
serbest ticaret dersleri açmalıdır. Ama bir kişi, iki 
kişi gelir. Her halde faydadır arkadaşlar! Onlardan 
işitenler mutlaka işittiği şeyden müteessir olur, her 
halde oradan bir fayda temin edecektir. Memleket 
adam akıllı bir tüccar kazansa fena mı etmiş oluruz? 

Sonra gümrükler meselesi: Arkadaşlar; bunu iti
raf edelim ki, gümrüklerinizde liyakatli memurlar 
pek azdır. Büyük suiistimalât vukua getirildiğini daima 
işitiyoruz. Gümrüklerde nasıl müşkülât çektiğimizi 
arz edebilmek için.geçen sene İzmit Gümrüğünün ha
diselerini birer birer saymayı zait addederim Arka
daşlar! Benim gibi o gümrüklerden eza çekmiş, gün
lerce kalmış olan bir kaç arkadaşımı bu hususta iş-
hat ederim. Tereddüt edenler varsa kendilerine arz 
ederim. (Doğru sesleri) Bizim fazla maaş vermeye mec
bur olduğumuz bir sınıf memurin varsa o da güm
rük memurinidir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Çok doğrudur. 
BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Biz on

lara fazla para verecek olursak suiistimalâtın önünü 
alacağız. Onlara yüz bin, yüz elli bin lira fazla vere
cek olursak onun mukabilinde beş milyon lira kaza
nacağız, kaçakçılığın önünü alacağız arkadaşlar! (Yine 
suiistimal olur- sesleri). Ne yapalım arkadaşlar! Aç
lık sofuluğu bozar. 

Sonra arkadaşlar! Türk Tüccarına bir sürület ol
mak için emlâk üzerine kredi yapan, emlâk üzerine 
para veren bankalar ister. Nasıl ki Rumların böyle 
bankaları vardır. Bu bankalar yüzünden onlar çok 
faydalar, çok mühim istifadeler temin ediyorlar. Biz
de daha emlâk üzerine muamele yapan banka olma
dığından dolayı Türk Tüccarı diğer bankalarla iş yap
mak mecburiyetinde kalıyor ki, bu da çok az ve çok 
nakâfi şeylerdir. 

Sonra ticaret mesailini günü gününe takip edebil
mek için meselâ bir fındık meselesi. Fındık yüksel
di. Trabzon'da bir çok tüccar elindeki malını çıkar
mıştı. Almanya'da fındığın yükselmesi ve istenmesi 
yüzünden fındık yükseldi. Fakat kim istifade etti? 
% 80 bizlerden olmayan anasır istifade etti. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Tüccar da battı. -
BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Bu neden? 

Ticareti Hariciyeye ait istihbarat kısmımız yoktur. Sa
yanı şükrandır ki, Vekil Bey bu hususta matbuat ve-
saireye ait bir takım paralar koymuştur, bunları ka

tiyen esirgememeliyiz. Biz buna vereceğimiz on para 
yerine memleketin tüccarı yüz misli kazanacaktır. 
Tüccarın kazanması da memleket ve Türklüğün ka-
zanmasıdır arkadaşlar. Sonra dışarıya giden şehben
derlerimiz, sefirlerimiz her halde ticaret işleriyle de 
alâkadar olmalıdırlar. Tüccarın sorduğu bir şeyi 
tahkik etmeli. Fakat sudan değil hakikaten tetkik ve 
tahkik ederek onu ihbar' etmelidir. Yalnız tüccarın 
sormasını da beklememeli, Hükümete de, Hariciye de, 
lâzım olursa Ticaret Vekâletine de Ziraat Vekâletine 
de o hususlar da, memleketimizin masnuatı ve me-
vaddı iptidaiyesi hakkında malûmat vermelidir. Bu
nu da İsmet Paşa Hazretlerinin liyakat ve dirayetle
rinden istirham ederim. 

Ticarî ve beynelmilel sergiler ihdas etmeliyiz. Ar
kadaşlar! Bu gibi sergilere şiddetle lüzumumuz var
dır. Memleketimizde çıkan tütünleri, halıları, ipek
li kumaşları, ziraî şeyleri orada teşhir etmelidir. 
Dünyanın her tarafından gelecek zairini hüsnü ka
bul etmeli. Böyle sergiler tesis edersek ihracatımız, 
her halde ileri gider, Türk tüccarlarının da yüzü 
güler arkadaşlar! 

Sonra sanayi üzerine ufak sanayi erbabına kre
di yapacak müesseseler vücude getirmeli, ufak sana
yi erbabını bir araya toplayarak kooperatif şirketler 
tesis ederek onları teşvik etmelidir. Büyük sanayi 
erbabı için de anonim şirketleri tesis edilmeli, ano
nim şirketleri vücude getirilmeli, her halde bunları 
teşvik etmelidir. Arz ettiğim gibi sermaye, mem
lekette az olduğu için ancak memlekette böyle topla
nır ve bu suretle ileriye götürülebilir. Ticaret bu 
suretle olur. 

Arkadaşlar! Ticaret Vekili Beyefendiden soruyo
rum; Fransa'da bir frank meselesi oldu. Frank 
düştükçe düştü. Fransa'nın aklı üstünde adamları 
toplandılar, çarçabuk aman Frank düşmesin bu
na çareler arayalım, dediler. Aradılar, aradılar, bir 
kaç çare buldular. En çok buldukları çare şu idi, 
giren şeylerin az girmesi, çıkan şeylerin çok çıkması 
esasında karar kıldılar. Acaba biz buna karşı ne 
yapıyoruz? İstediğimiz gibi gümrüklerin kapısını açı
yoruz her nevi eşya geliyor, tren tren kurdele, tren 
tren kolonya geliyor. Arkadaşlar! Bunlar altın ola
rak memleketten gidiyor, bankınot olarak değil; 
Altın olarak gidiyor. Ecnebi tüccarı, bankmotu mu 
almıyor. Altın olarak alıyor. İşte kambiyo mese
lesi, başımıza oradan çıkıyor. Bu gibi lüzumsuz 
şeyler, bu gibi lüks eşya ne vakite kadar bu mem
lekete girecektir? Memleketin ihtiyacı yok olsa, 
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karnı tok olsa ondan da isterim. Kolonya sürmeyi 
ben de isterim. Fakat Mehmet'in karnı açtır. 

Efendiler! Bulgarlar, fazla ihracat yapmağa ka
rar vermişler. Elli altı kalem eşyanın bu sefer mem
leketlerine girmesini menetmişlerdir. Elli altı kalem 
eşyanın. Biz, kaç kalem eşyanın memlekete itha
lini acaba menettik? Bir vakit teşehhüt miktarı ipek
li eşya memlekete girmesin dedik. Sonra geldik, bu 
kanunu kaldırdık. (Benim oğlum, bina okur, döner 
döner yine okur.) Memleketinin iktisadiyatı yüksel
meden, memlekette böyle lükse ait, sefahate, ziyne
te ve süse ait eşyanın memlekete girmesindeki hik
met ve maksat nedir? 

Arkadaşlar! Rica ediyorum, bu sene yer yüzün
de (255) tane beynelmilel sanayi ve ticarete ait ser
gi açılıyor. Acaba Ticaret Vekâleti, bu (255) ser
ginin kaçını vesaiti lâzime ve münasebe ile tüccarla
rımıza ilân edecek ve bildirecektir, nerelerde açılıyor, 
ne gibi şeyler teşhir edilecek? Bunları bir an evvel 
bize bildirmesi Türk tüccarını tenvir etmesi lâzım
dır. Arkadaşlar! Bu sene Amerika'daki pamuk 
(800) bin balya noksandır. Amerika pamukları ya
ni şu geçen seneki yazın hâsılatı rekor gibi bu se
ne de Amerika'da yine pamuğun noksan olacağı tah
min ediliyor. Çünkü pamuklarında hastalık var. 
Mancester fabrikatörleri bir cemiyet teşkil ederek 
düşünüyorlar ve diyorlar ki. Bugün bize Ameri
ka'dan fayda yok. Biz, Şark pamuklarını almaya 
mecburuz. Böyle olduğu halde ve geçen sene 800 
bin balya pamuk Amerika'da noksan olduğu halde 
Adana'da bir pamuk buhranı meselesi vardır. Arka
daşlar! Acaba Ticaret Vekâleti, bununla meşgul ol
du mu? Neden bu pamuklar para etmedi, soruyo
rum, kimler bunu elinde oyuncak etti, hangi na
mussuz, o halkın tırnakları ile kazandığı o parayı 
elinden almak istedi? Bu sene Haziranda beynelmi
lel on ikinci pamuk kongresi akdedilecektir. Acaba 
buna bizden de bir mümessil göndermeyi düşündü
ler mi ve buraya gönderilecek zat, pamuk mıntıkası 
evlâdından mıdır? Bunları da öğrenmek isterim. 

Sonra Ticaret Vekili Beyin, Ticaret Odaları hak
kında yapmak istediği ve encümende müzakeresi 
bitmiş olan Ticaret Odaları Kanunu için arzı teşek-
kürat ederim. Fakat bu. kâfi değildir. 

Arkadaşlar! Memaliki ecnebiyede ticaret odaları 
açmak ıstırar ve mecburiyetindeyiz. Bakınız size 
bir misal arz edeyim. Amerika'da 63 İngiliz Ti
caret Odası, 47 Fransız Ticaret Odası, 28 İtalyan 
Ticaret Odası, 14 İspanyol Ticaret Odası, 11 Japon 

— 149 

Ticaret Odası vardır. Arkadaşlar! Evet biz bunu 
her tarafta yapamayız. Fakat her halde mevaddı 
iptidaiyemizi, masnu eşyamızı sarf ettiğimiz ve 
sarf etmek ihtimali olan yerlerde birer Ticaret Oda
sı açsak her halde büyük faydalar verir. Bir Ame
rika'da halılar için, bir İngiltere'de halı ve tiftik 
için, Cava'da şeker ve kahve için. Bir Hindistan'da 
bizim halıların revacını temin etmek için, bir Kahi-
re'de Ticaret Odaları açmalıyız. Her halde bunlar, 
her şeyden evvel tesisi icap eden birer ticaret oda
larıdır. 

Arkadaşlar! Okudum. Sonra İtalya kükürt müs
tahsilleri, aralarında toplanmışlar. Bu sene kükürtün 
düşmemesi için karar vermişler/ Arkadaşlar! Bizim 
Yeşil Aydın'ın güzel bağları kükürte muhtaçtır. Renç-
ber kükürdü yüksek fiyatla mı alacaktır? 

HAFIZ İBRAHİM EFENDİ (İsparta) — Ke
çiborlu yanıbaşında.. 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Bu sene 
buna karşı acaba ne düşündük? Bizim Burdur ha
valisinde, Niğde dağlarında bulunan kükürtler aca
ba ne vakit işletilecektir? Pek mebzul ve tasfiyesi 
pek kolay olan kükürtlerimiz bir gün dahi ihmal 
edilmesin. 

Sonra yine okudum ki Ruslar gümrükleri tezyit 
etmişler. Kendi mahsulâtını ve mamûlâtını memleket 
memleket gezdirerek sergiler tesis eden Ruslar, dışar
dan gelecek malların gümrüklerini fazla miktarda 
tezyit ettiklerini Ticaret Vekâleti, acaba bilmiyor 
mu? 

Bir meselede halı meselesidir. Evvelâ halının tran
sit meselesi, İstanbul'un hayatı ticariyesi için' çok 
mühim bir meseledir ki bu elimizden gitmek üze
redir. Bunun siyasî sebepleri olduğu gibi birçok di
ğer müteferri esbap da vardır ki gümrüklerimizin 
gösterdiği müşkülât usulümüzün bozukluğudur. Ar
kadaşlar! Avrupa'ya İstanbul'dan ihraç edilen halı
lar, mühim miktarda kâr bırakıyor. Ameleye iş bı
rakıyor. Mağaza sahiplerine icar bedeli bırakıyor 
ve saire ve saire bırakıyor. Vakıa Anadolu halıla
rının piyasa merkezi İstanbul değilse, de, herhalde 
İstanbul'da İran, Turan halıları yüzünden birçok pa
ra kazanan tüccar var. Bunlar, tası, tarağı toplayıp 
başka yerlere gitmek üzeredir. Sonra bir de kendimi
zin halı meselesi var. Bakınız, şu duvardaki halıya! 
Bu halı buraya çakılah üç sene olmamıştır. Fakat 
ne rengi kalmıştır, ne de bir şeyi. Bunların ıslâhı 
için, bunların daha iyi dokunması, daha iyi boyan
ması" için acaba ne yapılır? Sonra Yunanistan'da hah 
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imâl etmeye başlanmıştır. Bunun mevaddı iptidaiye-
sinden olan ip imal edildiği halde izmir'den ihraç 
ediliyor. Bu ipin meni ihracı için bendeniz bir ka
nun teklif ettim. -Demin arz ettiğim gibi yine eşkâl 
ve süveri saire meratibini anlatarak buraya gele-
siye kadar biz de, tatil edip bırakıp gideceğiz. Fe
lâketi gördünüz mü? Halbuki memleketin elinde bil
hassa aile sanayii olmak itibariyle çok mühim, çok 
kârlı değilse bile, halka az çok kuru ekmek olsun 
yediren bir sanattır. Bu sanat elimizden gitmemek 
için ne lazımsa yapmalıyız. Siz, Türkün hamiyetli 
tüccarına bakınız ki Yunanistan'dan Uşak'a teklif 
vâki olmuştur; Bize ip gönderin dedikleri halde nef
retle karşılanmıştır. Fakat İzmir'de bulunan Frenk -
ler, bunu göndermişlerdir. Herhalde bunun için bir 
kanun ister. 

Sonra arkadaşlar! Hani belki hepinizi kızdıra
cak, müteessir edecek bir hâdise var. Geçenlerde 
belki işittiniz. İstanbul'da bir av derileri ve tiftik 
buhranı oldu. Bilir misiniz? Yine bu zavallı Abalı 
Mehmet'in sırtından çıktı. Biz burada Rüsumu Sıh-
hiyei Hayvaniye Kanunu yaptık. Terkipli lâzım; bey
lerim, İstanbul'da rahat otursunlar diye Gümrük 
Müdüriyeti Umumiyesini de oraya gönderdik ve bir 
cetvel de yaptık, gönderdik, kilosundan beş para, 
herhangi bir ibare içerisindeki «Gümrük rüsumu
nun yüzde yirmisini» tutar, herif orada da tatbik 
eder. Tiftiklerin üzerine yirmi beş kuruş ilâve eder, 
Sansarların bilmem şu kadar kilosundan, şu kadar 
bin lira alacağım dedi. Tilkiden şu kadar bin lira 
alacağım dedi. Tiftik düştü, Tilki derisi düştü, San
sar derisi düştü. İhracat zamanı bu zamanlardır ar
kadaşlar, bu sırada gitmektedir. Biraz sonraya 
kalırsa tüyleri dökülür, güve yer Allah razı olsun, 
Ticaret Birliği var, onlar hemen müracaat ettiler siz 
ne yapıyor sunuz? İşte, Maliye Vekâleti yazdı, çizdi, 
aman efendim, yanlışlık oldu. Allah belânı versin, 
yüzbin defa, nedir bu yanlışlık be? Yanlışlığı sade 
sen mi yapıyorsun?. Mersin bu yanlışlığı neye yap
madı? İzmir bu yanlışlığı neye yapmadı?. Arkadaş
lar, surizan günâhtır ama, bu herifler uzlaştı. İstan
bul Türk tüccarı yüzbin lira bilâ mübalâğa ziyan 
etmiştir. (Üçyüz bin lira sesleri) Anadolu hakeza, kim 
ler kazandı biliyor musunuz? Meseleden haberdâr 
olan Yahudiler kazandılar, Ermeniler kazandılar, 
Rumlar kazandılar, hâlâ bu adamlar mevkiinde du
ruyorlar, arkadaşlar... 

REFİK BEY (Konya) — Yanlışlık olmuş. 
BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Ne bilir

sin, yanlışlık olduğunu? 

REFİK BEY (Konya) — Sen söyledin. 
BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Allah be

lâlarını versin kerataların... Maliye Vekâletine baş 
vurdum. Öteye baş vurdum, beriye baş vurdum. 
Yanlışlık... Ve ilâllahı müştekâ... Kime şikâyet ede
yim? Arkadaşlar! İşte bizim ticaret ve iktisat işleri
miz böyle çorba, çorba vesselam; duyan yok, dinle
yen yok, kime söyleyeyim. (Handeler) 

Sonra bir de kömür meselesi var, daha çok ya, 
bırakayım. Kardif'ten İstanbul'a kadar üçyüz kuru
şa gelen kömür, Zonguldak'tan İstanbul'a kadar üç 
yüz elli kuruşa geliyor. Üç günlük yol, haniya o Sey
ri Seri denilen şey... Bir de Zonguldak'ı düşününüz. 
Artık ticareti yükseltmek heves ve istidadı var mı, 
yok, tayin ediniz? Bu başka milletlerde olsa acaba 
ne yaparlar o tiftik ve deriler meselesinde, o adamın 
kafasını ezmezlermi arkadaşlar? 

AHMET SÜREYYA BEY (Karasi) — Kafasını 
koparırlar. 

BESİM ATALAY BEY (Devamla) — Sonra ne 
oluyor? Kardif'ten gelen kömür bizim kömürleri
mizden daha ucuz. Sonra arkadaşlar, daha garibi var. 
İstanbul'daki kömürümüzün tonu Pire'deki bizim kö
mürümüzden daha pahalıdır. Vapur geliyor, bunu 
Zonguldak'tan alıyor, İstanbul'a gelen bir vapur, ala
cak olursa bir lira fazla verecek, Pire'de alacak olur
sa bir lira npksan. Bunu da katiyen biliniz ki kaybe
diyoruz arkadaşlar! Kömür ticareti de katiyen sö
nüyor, bunu iyi biliniz arkadaşlar, bu gibi şeyleri su
reti ciddi yede düşünmelidir. Arkadaşlar! Dansa para 
verelim, sonra verelim. Onun sonra sırası da gelir. 
Aç milletin ihtiyacı her şeyden evvel ekmeğedir. Pa
ra kazanmayadır! Arkadaşlar! Bunların esbabını dü
şünelim, bunların müsebbiplerini bulalım! Neden 
bunlar böyle oluyor? Bu işlere sebep olan kimdir? 
Bu işlerle oynayanlar kimdir? Bunların kafalarını 
ezelim. Cezrî hareket böyle şeylerde olur. Bir gün 
evvel ıslahat yapalım. Memlekete para girsin, mem
lekette iş bulunsun! Memleket çıplak kalıyor, mem
leket batıyor. Memleket parasız kalıyor, nesini sata
bileceğiz? Bu gün bizim kömürlerimiz nisbî surette 
satılıyorsa bunun böyle satılmasına sebep nedir bili
yor musunuz? Kambiyo farkı, paramızın düşkün ol
masıdır. Yarın biraz paramızın kıymeti yükseldiği 
gibi kömürlerimizden bir dirhem alan olmayacaktır. 
(Doğru sesleri) Bunu katî bilesiniz. Bunun bir çok 
sebepleri var. Sebepleri de, hammaliyesi, bilmem ne
si ile beraber, bilmem şu masraf, bu masraf ile bera
ber vapur meselesi vardır. Bir de Fransız şirketinin 
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, oradaki ihaneti meselesidir. • Hulâsa, bu gibi mesail 
bir gün evvel acilen ve her şeye takdimen halledilme
lidir. Tüccardan lâyıkıyle temettü alma, gümrükler
de hırsızlık olsun, kapıları aç, her türlü ithalât içe
riye girsin. Bir şey satama. Sonra memuruna zam, zam, 
zam. Sonra bu parayı nerden alacaksın? Rica ede
rim, her şeyin bir haddi var, her şeyin bir derecesi 
var, bizim her türlü teceddüdattan evvel, hararetle 
kavradığım, hararetle müdafaa ettiğim, her türlü İs
lâhat ve inkılâbattan evvel yapılacak şeylerdir. İs
lâhat ve inkılâbat yapılmakla beraber onlardan evvel 
yapacağımız şey arkadaşlar! Nedir biliyor musunuz? 
Evvelâ memleketin ihtiyacatından olmayan şeyi it
hal etmemek sonra memlekette asayişi temin ve te
sis ederek, ticareti ziraati, sanayii yükseltmektir. Bu
nun için hatırıma gelen bazı mesail ve vesaili arz et
tim. Bunun içerisinden beğendiğinizi alırsınız, beğen
mediğinizi atarsınız. (Hepsi güzel sesleri) 

«Baki kalan bu kubbede bir hoş şada imiş!..» 
(alkışlar) 

HALÎT BEY (Kastamonu) — Muhterem arka
daşlar, Muhterem Besim Atalay Beyin vakıfane, âli-
mane beyanatından sonra bendinizin söz söylemekli-
ğim zaittir. Yalnız müsaadenizle bir iki noktaya ben
deniz de işaret edeceğim. Dairei intihabiyem dahi
linde Kastamonu Merkez Kazası ile, Taşköprü Mer
kez Kazasında kendir çıkar ve aynı zamanda mem
leketimiz dahilinde Amasya'da da kendir istihsalâtı 
vardır. Gerek bizini memleketin ve gerek haricin 
kendire ihtiyacı malumdur. Kendire, çuval ve torba 
yapmak için ihtiyaç vardır. Üzüm çuvalları, balyalar 
ve saire yapmak için hep bu kendire ihtiyaç vardır. 
Bizim Kastamonu'da yalnız senevî bir milyon kilo
ya kadar kendir istihsalâtı vardır. Fakat bu istihsalât 
fabrika ve sarie olmadığı için gayet pahalı oluyor. 
Buna nakliye vesaire de biniyor maalesef bu gün 
İtalya kendirleri Kastamonu yerli kendirlerine reka
bet ediyor arkadaşlar;... Bu, bizim için pek elim ve 
ağlanacak bir manzaradır. Besim Beyefendi kömür
den bahis buyurdular, Ticaret Vekâleti kendiri de buna 
ilâve etsin. Bu gün İzmir'den bir ticaret gazetesi aldım. 
27 mart tarihli;... O da pirinçten bahsediyor ve Bur-
sa'da çıkan pirinç hasılatından bahsediyor ve İtalya 
pirinçleri Bursa pirinçlerine rekabet ediyor. Istihsalâ-
tın pahalılığı, nakliye vesairenin pahalılığı gerçi bu
na amildir. Fakat Ticaret Vekâleti bunun önüne geç
mek için ne gibi teşebbüsat yapmıştır? Sonra, bilhas
sa kendiri ihmal etmemelerini rica ederim. Memle
kette çuval vesaireye ne kadar ihtiyaç var, ne kadar 
sarfiyat var, bunu basit bir hesap ile yapsak belki 

milyonlara baliğ olur. Binaenaleyh, neden harice, 
İtalya'ya bunun için bir sürü para verelim? Binaena
leyh harice muhtaç olmamak için kendirlerimizi bi
raz himaye ederek, bir fabrika vesaire açtırarak, ec
nebi kendirlerine rekabeti temin ederek bunu himaye 
etmelerini Ticaret Vekâletinden çok rica ederim. 

Keza kendi dairei intihabiyemde Tosya pirinçleri 
vardır. Bir milyon kilo pirinç çıkıyor. Bütün piyasa
lara bakınız pirinçler Siyam'dan, Rangon'dan geli
yor. Bizim yerli pirinçlere rekabet ediyor. Yine Kas
tamonu'da bulunan bir pirinç mütehassısı anlatıyor
du. Bir kaç sene evvel Hindi Çini'den gelen pirinçler, 
Kastamonu'da Tosya pirinçlerine rekabet ediyor. 
Buna nasıl ağlanmaz, rica ederim? Biz bir Misakı 
Millî yaptık. Büyük bir zafer kazandık. Kendi kana
ati şahsiyem budur ki, bir misakı iktisadî yapıp mem
leketi tahkim edemezsek katiyen bu Misakı Millînin 
neticesi muzırdır. Harice bakalım. Bu gün İngiliz
ler, kendi ticaretlerini himaye etmek için üssübahrî 
tesisine çalışıyorlar. Bütün o muazzam filolar hep 
kendi ticaretlerini himaye içindir. Binaenaleyh bu
gün harplerin sebebini anlarsak Besim Atalay Beyin 
buyurdukları gibi para, entre meselesidir ve bütün si
yasetimiz buna istinat edecektir. Onun için bugün 
Ticaret Vekâletinin, memleket müdafaası kadar, 
memleketin iktisadiyatını himaye etmek için o ka
dar ehemmiyeti vardır. (Bravo sesleri) Rica ederim, 
yerli istihsalâtı fevkalâde surette himaye buyursun
lar! 

Sonra burada Hükümet Ataşe Kommersiyaller için 
(50) bin lira tahsisat vazetmiştir. Bunu encümen tah
sisattan çıkarmıştır. Bunun ehemmiyetini arz etmek 
zaittir, zannediyorum. Besim Atalay Bey de izah bu
yurdular bugün cümlenizce malûmdur ki, reklâmın, 
ilânatın, propagandanın her şeyde olduğu gibi bil
hassa ticaret aleminde de ne kadar ehemmiyeti var
dır. Besim Atalay Bey, buyurdular, şurada burada 
bir çok sergiler açıldı. Evet bunların hepsi propagan
da ve ilân içindir. Herkes malını teşhir ediyor. Pro-* 
poganda yapıyor. Bizim ise pamuk, incir, üzüm, ken
dir, fındık gibi şeylerin hariçteki piyasa mahallerini 
anlayacak menbalarımız yoktur. Geçenlerde üzüm 

.meselesi dolayısıyle bir arkadaşımız burada feryat 
ediyordu. O zamanki İktisat Vekâleti, şimdiki Ziraat 
Vekâleti buna hariçte piyasa temin edemedi diye bar 
bar bağırıyorlardı. Binaenaleyh kendi iktisadiyatımı
zı temin için her halde hariçten bize vesait lâzımdır. 
Geçen gün İstanbul gazetelerinden birisi yazıyordu. 
Diyordu ki: Lehistan Hükümeti Paris'e bir iktisat 
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mütehassısı göndermiştir. Alelade bizim bildiğimiz 
diplomat kitaplarını okuyan bir sefir değil, bir iktisat 
mütehassısını sefir olarak gönderiyor. Çünkü iktisa
diyat, hayat meselesidir. Binaenaleyh Ataşe komarsi-
yallere olan ihtiyacımız pek ehemmiyetlidir.. Bende
niz bir takrir takdim edeceğim. Bu, hükümetin tek
lif ettiği elli bin liranın kabulü için. Zaten fazla bir 
para değildir. Heyeti Celi!e bunu maaim'emnuniye 
kabul buyurur. 

Sonra burada bir haritadan bahsediliyor. 25 bin 
lira konmuş bunun ne olduğunu Ticaret Vekili Bey 
lütfen izah etsinler. Bu vesile ile şunu arz edeyim 
ki, dairei intihabiyemde gezerken bir orman memu
ru ile temas ettim. Tabiî mıntakamızda çok orman 
var ve ben kendisine ormanların mesahasını biliyor 
musun, elinizde-haritanız var mı? Dedim. Katiyen 
temin etmişlerdir ki, ellerinde harita yoktur. Yalnız 
köylülerden sormuşlardır. Bunun hududu ne kadar
dır diye. Halbuki katiyen esası yoktur, ihtimal öyle 
zannediyorum ki: Milyonlarla servet sahibi olan 
Ereğli Kömür Havzasının bile haritası yoktur. Aca
ba bunların haritasını aldırmak için mi bu parayı 
koymuşlardır? Eğer böyle ise buna çok teşekkürler 
ederim. İnsan, kendi oturduğu evin evvelâ içini bil
melidir. Bunu gösterecek de haritadır. Maalesef bu 
yoktur. Sonra dairei intihabiyemde bir Küre madeni 
vardır. Bunun imtiyazı verilmiştir. Bugün işleniyor. 
Küre Madeni civarında Küre Kasabası vardır. Ora
da yani o civarın ahalisi umumiyetle bu madenle ça
lışıyorlar. Vasıtai maişetleri budur. Bununla geçinir
ler. Bir kaç kere Maadin Müdürünü görmüştüm. Ti
caret Vekilini de gördüm zannederim. Vekil Beye de 
arz etmiştim. Bunun sahibi kim ise ya işletsin veya 
feshedilsin dedim. O zaman bana dediler ki, hali ta
biî avdet etmemiştir, şöyledir böyledir. Fakat imtiyaz 
sahibi elan işe başlamamıştır. Rica ederim bunu fes
hediniz, başkasına veriniz, başkası işletsin! Oradaki 
ahali de bundan sızlanıp duruyorlar. 

Sonra 283 ncü fasılda (Faslı mahsus) var. Teşvi-
katı Sınaiye ve tesisiye masrafı beş yüz bin lira. Ta
biî Heyeti Celile bunu esirgemez. Tabiî Vekil Bey 
de bunun hakkında izahat lütfederler. Biz de anla
rız. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim, bendeniz 
sual soracağım. Müsaade buyurulursa buradan arz 
edeyim. Efendim! Fransa'ya, İtalya'ya giden Türk 
halılarından fazla gümrük alınmasından dolayı ithal 
edilemiyor .Ticaret Vekili bundan haberdar mıdır? 
Bir teşebbüste bulunmuş mudur? 

| Yine Cezayir ve Hindistan'da Türk halılarına 
I karşı yapılan rekabetten haberdar mıdır? Sanayii 
I dahiliyemizi tehdit edecek mahiyette midir? 
I Sonra efendim! Yunanistan'da hariçten ithal edi-
I îen mevaddı iptidaiyeden gümrük rüsumu alınmıyor. 
I Bu sebepten Yunanistan'da da halıcılık Türkiye sa-
I nayiini tehdit edecek bir mahiyettedir. Bundan do-
I layı İzmir'de bulunan büyük halı ticaret evleri mer-
I kezlerini Atina'ya nakletmek üzeredirler. Bunlara 
I karşı ne gibi tedbir ittihaz etmişlerdir? Bunu soruyo-
I rum. Bir de üzüm ve incir meselesi vardır ki, İzmir 
I Ticaret Odası, Ticaret ve Ziraat, hatta Maliye Ve-
I kâletine müracaat etmiştir. Fakat bununla en ziyade 
I alâkadar olan Ticaret Vekâletidir, Bunun bir güm-
I rük muamelesi vardır. Rüsum için kabulü muvakkat 
I muamelesi var, bunu hiç olmazsa on ay için daha 
I temdidini rica ediyorlar. Bunu takdiri için kefaleti 
I şahsiye talebediyorlar. Bu mesele İzmir ve Saruhan 
I vilâyetlerinin en hayatî meselesidir. Bu bapta ne yap-
I mışlardır ve bu üzüm ve incir için yapılacak kutu-
I larda ne gibi teahilet gösterilmiştir? Bunu da soru-
I yorum. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
I Efendim, rüfekayı muhteremenin not ettiğim suallerine 
I bittabiî arzı cevap edeceğim. Fakat tafsilâtına girer-
I sem zannederim Heyeti Celileyi bu gece burada tu

tacağım. Eğer müsaade ederseniz kısaca arz edeyim 
I de çabukça bitirmiş oluruz. 
I Heyeti Celile bundan biraz evvel kabul ettiği bir 
I kanunla İktisat Vekâletini ikiye tefrik etti. Ziraat, 
I Baytar, Orman daireleri ayrı bir vekâlet oldu. Ti

caret Vekâleti Ticaret, Sanayi, Maadin Müdüriyeti 
Umumiyelerini ihtiva etmek üzere ayrı bir vekâlet 
oldu. Bunun üzerine İktisat Vekâletince tertibedil-

I miş olan bütçe alelacele bir cetvel üzerinde tefrik edi
lerek bir Ticaret Vekâleti bütçesi ve bir Ziraat Ve-

I kâleti bütçesi şeklinde Muvazenei Maliye Encüme-
I nine sevk edildi. Eski bütçe teklifâtını Muvazenesi 
I Maliye Encümeni nazarı mütalâaya alarak yeniden 

bu teklifimiz üzerine pek zarurî, olarak ufak tefek 
I bazı zamaimden mada diğer zamaimi bittabiî nazarı 

itibare alamadı ve eski tekîifâtı Muvazenei Umumiye 
I noktai nazarından esas ittihaz etti. O suretle bir 
I bütçe yaptı ve bu suretle Heyeti Celilenize; miktarı, 
I hakikaten deruhte ettiği vazifenin, umuru iktisadiye-

nin ehemmiyetine nisbetle lâşey addedilecek kadar, 
birçok müdüriyeti umumiyelerin tahsisatı nısıf dere
cede olmak üzere küçük bir erkam ile ge'di. Fakat 
bu erkamın ifade ettiği bir vaziyet vardır. Efendiler! 

i Bunu arz etmek isterim. Heyeti Celilenizin eski İk-
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tisat Vekâletini ikiye tefrik etmekte ne dereceye ka
dar isabet ettiğini ifade eden bir neticedir. Bendeniz 
Heyeti Celile tarafından iktisat Vekâletine bidayette 
intihap edildiğim -zaman 1339 senesinin son altı ay
lık avansının tefriki vazifesiyle karşılaştım. Bittabi o 
zaman ne kabul edilmişse Muvazenei Maliye Encü
meninin gördüğü lüzum üzerine aynı yekûnu zarurî 
olan teşkilâta tevzi ettim. Aynı zamanda 1340 sene
sinin bütçe lâyihasının da devairce tertip ve Maliye 
Vekâletine verilmesi lâzımdı. Hatta Maliye Vekili sa
bıkı Hasan Fehmi Beyefendi; bütçeyi onbeş gün zar
fında Heyeti Celilenize takdim etmek taahhüdü altı
na girdiği için bittabi bizi sıkıştırdılar. Bunun üzeri-
na 3 - 5 gün zarfında bir taraftan ikinci 1339 altı ay
lığı tevzi, diğer taraftan da yeniden tetkikat yapma
ğa mahal kalmaksızın 1340 bütçesini aynı esasa gö
re tertip edip Muvazenei Maliye Encümenine takdim 
etmiştik. Yekûn itibariyle ve mülâhazai maliye do-
layısiyle her vekâlete Heyeti Vekile kararıyle ne 
ayrılmış ise bunu tecavüz etmeyerek bir İktisat Ve
kâleti bütçesi tefrik edilmişti. Bütçede bittabi müs
taceliyet ve ehemmiyeti .derkâr olan ziraat ve umuru 
baytariye vesaire kısmı Heyeti Vekilece tespit edi
len bütçenin kısmı azamim bel'etti. Vaktaki vekâlet 
ayrıldı. îşte o zaman o tespit edilen yekûnden Mü
düriyeti umumiyenin teşkilâtına, vezaifine, hidematı-
na isabet eden yekûnun ne kadar küçük bir yekûn 
olduğu tezahür etti. Hakikaten bu kadar küçük bir 
yekûnu Heyeti Celileniz huzurunda müdafaa etmek
le herhalde talihli bir bütçeyi müdafaa etmemek va
ziyetinde kaldığımı hissediyorum. Fakat bu vaziyet 
gayet muvakkat bir şeydir. Asgarî bir şekilde bu ve
kâlete tevdi ettiğiniz vezaifin ifası ve yapılması za
rurî olan müsmir ve müfit işler için Heyeti Celile-
den yakın bir zamanda talep etmek mecburiyetinde 
kalacağım. Tahsisatın, yekûnu Ticaret Vekâleti Büt
çesini en büyük bütçeler derecesine çıkaracaktır. 

Bütçeler hakkında mutat olan izahattan sarfına-
zarla müsaadenizle doğrudan doğruya arkadaşların 
suallerine cevap vereyim. Heyeti Celilenizi fazla 
tasdia sebebiyet vereceğimi hissediyorum. 

Rüfekayı muhteremeden Zeki Bey bir noktaya 
dokundular ve dediler ki: «Bu kadarcık para ile bu 
vazifei vekâlet nasıl ifa edilecektir?» Mesele hakika
ten arz ettiğim gibi paraya mütevakkıftır. Fakat 
elde mevcut küçük teşkilâtla ve bu kadro ile ne ka
dar vazife yapabilmek imkânı varsa bu vazifeyi ya
pacağım. Şimdilik Heyeti Celilenize başka bir şey 
vadedemem. Sonra Efendim! Halıcılığa, dokumacı

lığa ve Yunanistan'da bize rekabet edecek derecede 
halıcılığın teessüs etmekte bulunduğuna hattâ; reka
bet etmekte oldğuna dair Zeki Beyefendi bir sual 
daha sordular. Bu sual diğer arkadaşların sualle
rinde de vardı. Bununla beraber yalnız iki tane bo
yacı mütehassısı istihdam etmek suretiyle bu vazife
yi nasıl ifa edip edemiyeceğimi ve ifa edip edemiye-
ceğimden ümit var olup olmadığımı sordular. 

Efendiler! Bizim sanayii milliyemiz meyanında 
mühim bir mevkii olan halıcılığımız vardır. Bittabiî 
revacını, ehemmiyetini ve muhtaç olduğu terakkiyi 
temin ederek bunu' muhafaza etmek mecburiyetin
de olduğumuzu biliyoruz. Bendenizce halıcılık üç 
meseleden ibarettir. Bir kere halının dokunması 
için yün iplikler lâzımdır. Bundan sonra boya me
selesi gelir ve daha sonra da halı imalinde hissi be
dii ve zevki selimi tatmin edecek ve o yoldaki ih
tiyacı dahi tatmin edecek, ve bu sayede rakiplerine 
muvaffakiyet temin edecek «Desen» resim mesele
sidir. Bittabi bu cihetlerin hiç birisini ihmal etme
dik. Yalnız halıcılığın resim meselesi ile iştigal et
mek üzere Avrupa'da ve bilhassa mahrecimiz olan 
mahallerde ne çiçek ve ne şekilde imal edilmiş olan 
halıların ne kıymette olduğunu tetkik etmek ve ona 
göre halıcı esnafımıza ve halı imalâthanelerimize 
bu resimleri vermek ve ona göre istihsal etmek üze
re ressamlar istihdam etmek mecburiyetindeyiz. Fa
kat bunların maaşlarına 20 lira konmuştur. 40 li
raya iblâğı için Muvazenei Maliye Encümeninden ri
ca ettim. Fakat yine eski prensibine sadık kalarak 
20 lirayı ipka ettiler. Halıcılığın bir kere desen me
selesiyle meşgulüz. Bundan daha haizi ehemmiyet 
olan halı ipliği, yün ipliği meselesidir. Bunu da 
faslı mahsusu geldiği zaman arz ederim. Tesisatı sı
naiye için konulan 500 bin lira vardır ki bu evvelce 
İktisat Vekâleti için evvelce talep ettiğimiz «3 500 000» 
liradan ayrılmış, mütebaki 500 bin lira kalmıştır. 
Bu meyanda üç tane halı iplik fabrikası masrafı da
hildir ki bunlardan birisi İsparta, diğeri Kırşehir, 
üçüncüsü de Kayseri'de olmak üzere - Heyeti Ce
lile bu parayı kabul buyurduğu takdirde - bu üç 
yerde iplik fabrikası açacağız. Bu iplik fabrikala
rının yanında boya imalâthanesi de vardır ve bu bo
ya atelyesi ile gerek kendi ipliğini boyamak ve ge
rek halkın getirdiği ipliği boyamak suretiyle boya
cılığı ilmî ve fennî bir surette ilerleteceğiz ve bu 
suretle alâkadar olan imalâhhanelerle erbabı sana
yie öğretmek usul ve emelleri, programımızda da
hildir. Bununla beraber doğrudan doğruya seyyar 
muallimler istihdam etmek ve bu boya imalâthane-
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leri ile boyacılığı tarnin etmek maksadıyle bu fab
rikaları açacağız. 

Bununla beraber halıcılara lâzım olan iplikleri 
de imal edeceğiz, 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Kaç numaraya ka
dar imal edeceksiniz? 

HASAN BEY (Devamla) — Efendim, numara 
meselesi değil. Hah ve halıcılık meselesidir. Bu 
fabrikaların her birisinin sathî bir tetkikatını yaptır
dık. Gerek İsparta'da, gerek Kırşehir'de bunları 
su kuvvetiyle temin etmek imkân dâhilinde olduğu da 
tahakkuk etmiştir. Her fabrikanın boya atelyesi ile 
beraber 70 - 80 bin lira tesisat masrafı vardır. Şu 
halde 500 bin liranın 200 - 240 bin lirası bu üç fab
rikaya gidecektir. 

Yunanistan'ın halıcılığına gelince; biliyorsunuz 
ki Yunanistan halıcılıkla iştigal etmiş bir memle
ket değildir. Sanatkârları yoktu. Yapılan bu müba
dele üzerine bilhassa öteden beri Reşat Beyefendi
nin dairesi intihabiyelerinde bulunup da halıcılık
la müteveggil ve usta olan Rumların Yunanistan'a 
gitmesiyle başlamış bir hâdisedir. Yunanistan bu 
mübadele üzerine oraya giden bu sanatkâr halkın 
sanatlarından istifadeye koyulmuştur. Bununla be
raber oraya giden halkda kendilerini zaruretten 
kurtarmak için bu halı tezgâhlarını tesis etmişler
dir. Fakat yün iplikleri doğrudan doğruya kendi
leri yapmıyorlar. Bu iplikleri bizden ve başka yer
lerden getirmek suretiyle yalnız halı dokumacılı
ğını yapıyorlar ve bunu böyle yapmayı tercih et
mişlerdir. Zaten buyurdukları gibi Yunanistan'ın 
siyaseti memleketine giren mevaddı iptidaiyeden 
gümrük rüsumu almamak merkezindedir. Bilhassa 
halıcılık sanatının mevaddı iptidaiyesi için gümrük 
rüsumu almıyorlar. Fakat bunun aksini de yapabilir. 
Yani ipliğini de kendisi yapabilir ve bu ipliği yap
mak hususunda fabrika tesis etmek için herhalde bi
zim kadar muvaffak olabilecek bir millettir. Fakat 
onu yapmamaya saik olan bazı esbabı iktisadiye var
dır. Aksi mutasavver değildir. Eğer ipliği de yapma
yı kendisi için bir rekabet görseydi rekabet temini 
noktai nazarından bittabi onu yapmaktan çekinmez
di. Bu mesele hakkında Besim Atalay Beyle de, evvel
ce müracaat ettiği vakit görüştük. Yunanistan'a halı 
imaline salih iplik ihracının menine karar verdik. 
Fakat arz ediyorum ki katî bir tedbir değildir. Mu
vakkat bir tedbirdir. Muvakkat bir zaman için ora
daki tesisatı sendeletebilir: Fakat mademki yapağı -
bizden gidiyor ve bizim yapağılarımızın, en iyi tesi-
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ri de halı imalinde, diğer memleketlerin yapağılarına 
tefevvukudur. Başka memleketlerde yapılan halı
lar, bizim halılarımız kadar metin olmuyor, dayan
mıyor. Onun için halıcılık sanayiinin ihraz ettiği ehem
miyeti vardır. Birisi yünlerimizin ibraz ettikleri faiki-
yet, diğeri de amele meselesidir, amele ücreti mese
lesidir. Bu memnuniyet hakkında yapılan teklif 
Ticaret Encümenine gitti, bendeniz de bulundum. Ya- -
kınlarda bu kanun buraya gelecek ve bu ipliklerin 
Yunanistan'a ihracı men edilmiş olacaktır. Fakat bu
nunla zan olunmasın ki Yunanistan bu erbabı sana
yiin faaliyetinden, gayretinden mahrum olacak; ha
yır. Fakat bu defa iplik fabrikalarını kendileri te
sis edecek ipliği de kendileri yapacaklardır, fakat 
şimdiye kadar bunları tercih etmesi mesarifi nakli
ye noktai nazarından bir fayda istihsal etmesine 
mebni idi. Bu faydayı biz elinden almış olacağız. 
Halıcılığımızın revacını temin hususunda en başlı 
çare gerek ipliği, gerek boyacılığı, gerek rüsum hu
susunda bilhassa mahreçlerde rekabeti temindir ve 
buna da teşebbüs etmişizdir. 

30-40 lira maaşlı komiserlerle şirketler vezaifini 
lâyikiyle ifa edemiyor. Bilhassa Şirketi Hayriye ve 
halı şirketi mucibi şikâyet bir haldedir. Zeki Bey bu-
yurdularki Lozan Muahedesinin akdinden evvel halı 
şirketinin Hükümetle yaptığı bir itilâfname vardır. 
O itilâfname esasına dair bu şirketin vazaifi devam 
ediyor. O komiserin harekâtını tetkik ediyoruz. Bit
tabi vazife ve salâhiyetinden harice çıkmasına mü
saade etmeyiz. Halkın bu husustaki şikâyetlerini de 
nazarı itibara almışızdır. Şirketi Hayriyeden yakın
da buraya gelmişler, vaziyeti tetkik etmişizdir. Şir
keti Hayriyenin yarası Harbi Umumî içerisinden 
başlar. Bir de Harbi Umumî dolayısiyle boğaziçi nü
fusunun bir kısmının zayi olması, Şirketi Hayriye-
ye fena tesirler icra etmiştir. Bu vaziyetleri Heyeti 
Vekilede müzakere ettik. Yeni teessüs eden vaziyet 
dairesinde şirket ile müzakere akdettik. O itilâfna-
mede şirketin nizamnamesini tadil şeklinde çıka
caktır. Yani buyurdukları bu iki şirketin halkın 
şikâyetini mucip olmayacak şekilde vazaifini ifa 
etmesi hususunda lâzım gelen alâkayı vekâlet va
kit ve zamaniyle göstermiştir ve bununla da bilfiil 
meşguldür. Sanayi ve mesai erbapları tayyedilmiştir, 
buyurdular. Bu arz ettiğim gibi bütçelerin tefrikin
den sonra vâki olmuştur. Muvazene Encümeni pren
sibine sadık olarak bunu şimdilik vermemiştir. Fa
kat hakikaten memleketimizin muhtelif menatı-
kında ne gibi sanatlar vardır, bunlar için Teşviki Sa
nayi Kanunu ne suretle tadil ve ıslâh edilmelidir? 
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bunları tetkik ederek bu erbabı sanayiin derdine ça-
resaz olabiliriz, tşte bunlar için bir tetkikat nüvesi 
olmak üzere bu memurların verilmesi gayet müfit 
olur. 

Arif Bey dairei intihabiyelerini alâkadar eden 
başlıca iki şeyden bahis buyurdular. Eskişehir'in Mer
kezî Avrupa'ya, bilhassa Viyana'ya ihraç ettiği lüle-
taşıyle, kil madenlerinden.. Bu hususta kendisi ve 
arkadaşlariyle ve bilhassa Abdullah Azmi Efendi 
Hazretleriyle müdavelei efkâr ettik. Hakikaten lü-
letaşlarımn şimdiki hali şayanı .istifade değildir. 
Ocak sahipleri ocaklarından istifade edilecek vazi
yeti maliyede değildirler. Birçok ocaklar metruk kal
mıştır. Su basmıştır. Bunların fennî bir surette işletil
mesinde zaruret vardır. Abdullah Azmi Efendiden 
rica ettim. Acaba bu erbabı istihkak ve memleket ken
di aralarında bir şirket teşkil edemezler mi? Eğer bir • 
şirket vücuda gelirse biz de kendilerine maddeten, 
nakden muavenet ederiz. Bu menbaların ilmî ve fen
nî bir surette işlenmesini temin ederiz. Bu esas ara
mızda takarrür etti.. Bu esas dairesinde yürüyoruz, 
ümit ediyorum ki bu şirket vücuda gelecek ve 
Hükümet lâzım olan muaveneti ifa edecektir. Her 
halde lületaşının gerek istihsalâtını tezyit etmek ve 
gerekse ilmî bir surette işletmek için lâzımgelen te-
dabiri almak programımızda dahildir. Kil madeni
ne gelince.. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Müsaade buyurursa
nız... İhracat durmuştur, onu sordum bendeniz! 

HASAN BEY (Devamla) — Onunla meşgulüz 
efendim. Arz ettiğim gibi sopasop imal edilmeme
sinden mütevellittir. 

ARİF BEY (Eskişehir) — Hayır, elde mevcut 
stok vardır. Satılmıyor. 

HASAN BEY (Devamla) — Tetkik ederim, sto
kun mevcut olup satılmadığından haberdar değilim. 

Kil madenine gelince: Bilirsiniz ki sabun maka
mında civar köylülerin imal ettiği bir madendir ve 
biraz burada içtimaî bir mesele var. Fukaranın ne-
zafeti için, tahareti için lâzım olan böyle bir mad
denin pahalı olması bilhassa alâkadar mebusların 
nazarı dikkatini celp etmiştir. Bundan birkaç ay 
evvel şeraiti ihale mucibince bu kil madeni bir tali
be ihale edilmesi takarrür etmişti. Senevi kırk bin 
lira ile vesair şeraitle ihalesi takarrür etmiştir. Unu
tulmuş değildir. Muamele tamamdır. Fakat Ma
den Nizamnamesinde fiyat hususunda hiçbir kayıt 
konmamış. Kaça satılabilirse satsın. Salâhiyeti, 
mültezime terk edilmiş. Mebusları nazarı dikkati 

celp ile müracaat ettiler. Bendeniz de vaziyeti ye
niden tetkik ettim. Hattâ şerait ikmal edilip imza 
edilmek üzere mültezimi çağırdım, kendisiyle pazar
lığa girmek istedim. Bilhassa mebusları da fevka
lâde bir alâka gösteriyorlar, halkın taharet ve ne-
zafetine müteallik bir maddedir, ucuz satılması 
matlûptur. Hükümet bundan para kazanmaktan 
ziyade halkın ihtiyacatını tatmin etmek hususunu na
zarı dikkate almak icap ediyor dedim. Bir şart ilâ
ve edelim dedik. Bu şart üzerinde mültezim ile an
laşamadık. Bunun üzerine işi Heyeti Vekileye sevk 
ettim. Mutedil bir fiyat tayinle yeniden icar eder
se münakaşaya konulması esası takarrür etti. He
yeti Vekileden kararı aldık. Mültezime tebliğ et
tik. Eski ihaleyi feshettik. Şimdi bu yeni esas 
dahilinde ihaleye çıkmak üzeredir. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray)'— Hasan 
Bey şimendiferlerde de bunun teshili şevki takarrür 
etmiş midir? 

HASAN BEY (Devamla) — Bittabiî vesaiti nak
liye meselesi olduğu için bunun sahai sarfiyatı uzak 
mesafelere kadar gidemiyor ve vesaiti nakliye ücre
ti de bunun üzerine inzimam edince pek pahalıya 
mal oluyor. Sabun imal etmek daha faydalı geli
yor. Onun için şimendifer tarifelerinde bunun ucuz 
fiyatla sevk edilmesi lâzımdır. Bunun için de Na
fıa Vekâleti ile şimendifer kumpanyası ile anlaş
mak üzereyiz. Seyrisefain meselesine gelince: Sey-
risefain bütçesinin esnayı müzakeresinde mevzubahis 
olması lâzımgelen meseledir. İhtimal ki o zaman 
Arif Beyefendi bu haberleri almamış bulunuyorlar
dı ve o zaman ittihaz olunan bir karar neticesinde 
seyrisefainin tarifesi değiştikçe bu meselede deği
şir. Hakikaten Seyrisefain hakkında öteden beri 
dedi koduları mucip olacak bir çok şeyler işitiliyor. 
Seyrisefain hakkında bilhassa vapur mubayaası 
meydana çıktıktan sonra mubayaaya memur edilen 
heyetin tecrübesizliği veyahut başka türlü telâkki 
edilmesi tahtı imkânda olan ahvali idarenin bu hu
sustaki ehliyet veyahut ademi ehliyeti ve Arif Beye
fendinin buyurdukları haberler mevzuubahistir. Ve 

i 
bendenize kadar da geldi. Bilhassa cihet irtibatı 
değişdikterı sonra Arif Beyefendinin bahis buyurduk
ları mektup Müdafaai Milliye Vekâletine bildirilmiş. 
Müdafaai Milliye Vekili Hazretleri mektubun bir 
suretini bendenize yolladılar. Ben de bir tezkere ile 
Seyrisefain Müdiriyeti Umumiyesine tebliğ ettim ve 
mubayaa için Londra'ya gitmesi icabeden heyet an-
laşılıncaya kadar, geri dursun • dedim. Sadullah 
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Bey buraya geldi hareket edeceklerdir. Kendisiyle 
görüştüm. Bittabi hepimizin arzusu Seyrisefainin 
deruhte ettiği vezaifi bihakkın ifa etmesidir. Mu
bayaa edilecek vapurların ve her türlü suiistimalât-
tan azade olarak bedeli lâyıkiyle, değer fiyatlariyle, 
alınmasını temin etmektir ve bu hussuta muhtî olan 
memurlar varsa onları da tepelemek, terbiye etmek• 
bizim vazifemizdir. Fakat düşündüm; herhangi bir 
şekilde bir heyet mubayaaya memur edilecek olur
sa, bittabi menfaatle alâkadardır. Bir müessese o 
komisyon ile iş yapamazsa onun yapmak istediği iş
ler hakkında fena sözler söylemek itibariyle rakibi
nin menfaatine mani olmak yahut kendisinin men
faatinin haleldar olması dolayısıyle işe mani olmak 
yollarını tutmak vakidir. Nihayet bir şeye karar 
verdik ve bunu Heyeti Vekileye bir tezkere ile tak
dim ettim. O da; her türlü suitefehhüm ve her tür
lü şaibe ve suiistimali ortadan kaldırmak için dü
şündüğüm şey, Heyeti Celileniz meyanından bu iş
lerde sahibi ihtisas olan bir zati, müsaadei aliyeleri-
ni istihsal ederek, Londra'ya gidecek olan ve üç 
beş gün evvel hareket etmiş bulunan komisyonun 
başına koymak. Onun için de refekayı muhtereme-
den mesleki olmak itibariyle ve her suretle ahvali 
malum olan Hamdi Beyefendiyi bu komisyonun 
reisi olarak Heyeti Celilenizden istirham ederek ken
disini istedim ve bir an evvel komisyonun reisi ola
rak Londra'ya göndermek, mubayaaya memur et
mek (Muvafık sesleri) kendisine lâzımgelen salâhi
yeti de Heyeti Vekile kararı ile vermek ve bu su
retle mubayaanın da yediemin ile icrasından başka 
çare bulamadım. 

Ardahan Mebusu Talât Bey de bilhassa dairei 
intihabiyelerinin Elviyei selâse mahsulâtının yok fi-
fiyatla satılmakta bulunduğundan bahis buyurdular 
ve bunun sahibi olarak evvel beevvel yolları göster
diler. Yollar meselesi bilhassa bendenizin sahai faa
liyetim dahilinde değildir. Her yerin yolları bir an 
evvel yapılarak vesaiti iktisadiyenin süratle temini 
bendenizce gayet elzemdir. Bu hususta Nafia Vekili 
arkadaşımın faaliyetine ben de kendisi gibi intizar 
etmekteyim. Bu mıntıkanın hususiyeti bilhassa alış 
veriş hususunda hususiyeti ve ticaret hukukundaki 
ehemmiyeti gerek istihsalâtınm gerek mahreci istih-
saliyesinin başlıca merkezi Batum oluşudur. Batum 
bizim olmadığı için buraya civar olan yerlerin vası-
tai iktisadiyesini teminen ceryan eden müzakerâtı si-
yasiyede, bazı mevat muahedatı siyasiyeye konmuş
tu, gerek Moskova ve gerek Kars muahedelerine... 
Bu muahedelerin bu mevadı siyasiyesinin mevkii fii-
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I le konması için alâkadar olan memleketle temastayız. 
Batum'un mahreci tabiî olduğu livalarımızın muame
lâtı ticariyesinde her türlü suhulet ve ehemmiyetle 
bize küşade olması hususunda arkadaşların bi hakkin 

I göstermekte olduğu hassasiyet hükümet üzerinde ay
nı tesiri yapmaktadır ve hükümetin bu husustaki te-
şebbüsatı da aynı hassasiyetten mülhem olarak ya
pılmaktadır. Bilhassa bendeniz Rusya ile ticaret mu
kavelesi müzakeresine aynı zamanda memurum. Şim
diye kadar meselenin intaç edilememesinin sebebi ar
zu ettiğimiz şeylerin ve zarurî ve tabiî olan hukuku 
ticcariyemizin arzu ettiğimiz şekilde temin edileme-
mesidir. Ümit ediyorum ki tarafeynin göstereceği 
müsaadekârlık hususunda - biz bu hususta müsaade-
kârlîğı kâfi derecede göstermişizdir ve hatta vaziyet
te mevcut olan şey ademi müsavattır. Aleyhimize bir 
ademi müsavattır - biz de bu meselede Heyeti Celi-
le kadar ibrazı hassasiyet ediyoruz. Menafii ticariye-

I mizi temin edecek bir şekli halle varmak için, zan-
I nediyorum ki alâkadar olan memleketin menafii ti-
I cariyesi de bunu istilzam etmektedir. Bu esas dahi

linde, mütekabiliyet esası dahilinde tarafeyni mem-
I nun edecek bir şekilde, bilhassa Elviyei selâsenin 
I mahreci noktai nazarından Batum üzerinde ümit 
I ediyorum iyi bir neticeye vasıl olunacaktır. Fakat 
I henüz müzakere devresindeyiz ve bu müzakereler 

intaç edilmiş değildir. 

Besim Atalay Bey kardeşimizin uzun ve vakıfane 
mütalâalarına gelince, evvelâ kendilerini pek seri bir 
zamanda esaslı bir karyer yaptıklarından dolayı teb
rik ederim. Pek çok esaslı mesaile dokundular. Seri 
olarak her biri hakkındaki noktai nazarımı arz ede
yim. 

Buyurdularki milletler arasındaki mücadelât ef
rat arasında da aynen caridir ve bunun saiki hakiki
si ekmek meselesidir. Pek doğru bir fikirdir. Erbabı 
ticaretimizden muhtelif namlarla okturva vesaire di
ye bir çok vergiler alıyoruz. Bittabiî bu vergiler ha
sılatının ehemmiyetli olması, bunların temadi etmesi 
adilâne olmasiyle bu vergileri veren menabii serve
tin temadi etmesiyle kaimdir. Bu fikirlerine tama
men iştirak ederim. Halkın istifadesi için şimdiye 

I kadar başka sahalarda bütün memleket kuvayı faa-
I leşi ile çalışmak itibariyle pek meşgul olamadığımızı 
I itiraf etmek mecburiyetindeyiz. Fakat bundan sonra 

kendileri gibi gözümüz dört açılmıştır. İşimiz gücü
müz hakikî terakki için esbabı maddiye teşkil eden 

I sahai iktisadiyatta muhtaç olduğumuz tekâmül ve te-
J rekkiyatı vücuda getirecek vesaiti temin çarelerini ke-
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mali faaliyet ve müstaceliyetle aramaktır. Bu hususta 
lâzım gelen teşebbüsatı elimizdeki vesaitin imkânı de
recesinde aldığıma emin olmanızı rica ederim. îşi 
taksimatı mülkiye ile alâkadar gördüler. Ticaretin 
terakki ve, tealisi, bu mesele yalnız Dahiliye ile Tica
ret Vekâletini değil, aynı zamanda yollarla meşgul 
olan Nafia Vekâletini de alâkadar eder. Bendenizce 
hakikî ve daimî taksimatı mülkiye bir memleketin 
başlıca turuku muvasalasının inşası ile yapılabilir. 
Bu gün yolsuz yapacağımız her hangi teşkilâtı mül
kiye şimdiki revabıtı iktisadiyeye göre yapılır. Fakat 
memleketin asıl yolları, şimendiferleri meydana ge
lince ihtimali yoktur ki bu yollar yapılmış olan tak
simatı mülkiyeyi tağyir etmesin, münasebatı iktisadi-
yeyi değiştirmesin!.. Bendeniz zannetmiyorum ki 
memleketin hakikî taksimatı mülkiyesini esaslı ve 
başlıca olan yollarını yapmaksızın yapabilelim. 

Dizbarko meselesi; ben de kendileri ile beraber 
aynı meseleye parmağımı basmışımdır. Uzak mem
leketlerden limanlarımıza gelen eşyanın vapurdan 
gümrük iskelelerine çıkıncaya kadar tahmil ettiği 
masarif uzak yerden gelmek için tahmil ettiği masa
rife çok defa tefevvuk ediyor. Bu meseleyi uzun uza-
dıya tetkik ettik. Bilhassa İstanbul'da vesair bazı 
mühim ticaret limanlarımızda bu tesiri görüyoruz. 
Bu mesele eski bir meseledir. Bilhassa İstanbul'un 
yarasıdır. İstanbul limanı dahilinde ceryan eden mu
amelâtın mümkün mertebe ucuz olması, seri olması 
hem müstehlik olan halkın ucuz fiyatla ihtiyacatını 
temin etmesi noktaî nazarından, hem de istanbul gi
bi mühim bir ticaret limanımızın haiz olduğu mevki 
ticarisini daima muhafaza etmesi noktasından ehem
miyetli bir .meseledir. Bendeniz de aynı ehemmiyetli 
meseleyi tetkik ettim ve bu husustaki noktai nazarı
mı bir lâyiha halinde Heyeti Vekileye takdim etmiş 
bulunuyorum. Bir az para meselesidir. Limanın hi-
dematının teşkilâtı hazırasının değişmesi lâzım gelen 
vesaiti tahmiliyenin ve tahliyenin motorlu ve meraki-
bi saire şeklinde vücude getirilmesi, tarifesi, burada 
istihdam edilecek olan adamların inzibatı ancak o 
lâyihanın iltizam ettiği paranın Heyeti Celilenizce 
kabuliyle kabil olduğuna kaniim.- istanbul için yapı
lacak şeyi izmir hakkında da varit görüyorum ve ta
mamen izmir'de de tatbikini talep edeceğim. Zaten 
bu mesele için İzmir ile de muhabereye başladım. 
Arzu ediyorum ki, mahallinde alâkadar olanlar bir 
müessese halinde karşımıza çıksın. Zaten kabotaj 
meselesi ile alâkadardır. Bilhassa millî bir elde bu
lunması lâzım gelen bir meseledir. Aynı zamanda 

hükümetin de muavenetiyle, iştirakiyle bu meseleyi 
halletmek lüzumuna kaniim. Bilhassa meclisi beledi
yelere, şehremanetlerinin de alâkadar olması lâzım 
gelen mesaildendir. Buna dair olan fikrimi bir lâyi
ha halinde Heyeti Vekileye takdim ediyorum ki, ya
kında Heyeti Celileye gelecektir. Fakat işin içinde 
para meselesi vardır. Hatta kabotaj doıayısıyle bu 
işin tamamen millî ellere intikal etmesi dizbarko 
masrafını azaltmamıştır, çoğaltmıştır. 

Temettü vergisi meselesi... Besim Atalay Bey bi
raderimiz bazı erbabı ticaretin, bazı nevi eşya üze
rinde icrayi ticaret edenlerin ve mesken ve mekân 
itibariyle bazı nevi erbabı sanayiin şimdiye kadar 
cari olan Temettü Vergisi Kanunundan pek muta
zarrır olduklarını ve bu kanunun gayri âdil neticeler 
tevlit ettiğini söylediler. Tamamen kendilerine iştirak 
ederim. Temettü Kanununun tatbikatında adaletsiz
liğe müncer olan nikatı vardır. Bu mesele hükümet
çe de nazarı itibare alınmıştır. Temettü Kanunu ta
dil edilmiştir. Lâyihası Heyeti Celilenizdedir. Vari
dat bütçesinin esnayi müzakeresinde bu kanunu çı
karmak imkânı vardır. Ümit ediyoruz ki, o kanunu 
çıkaracak olursak temettü vergisinin tatbikatındaki 
adaletsizlikler tamamen değilse bile kısmen zail ola
caktır ve ziyade vergi vermesi lâzım gelenler ziyade, 
az vermesi lâzım gelenler az vergi vereceklerdir. 

Kambiyo meselesi... Kambiyo meselesi bütün 
memleketlerde nakdî hakikî yerine evrakı nakdiye-
nin meydanı tedavüle konmasından doğmuş umumî 
bir iktisat meselesidir. Bundan mustarip olan mem
leket yalnız biz değiliz. Paralarının kıymeti fevkalâ
de ziyade olan memleketler başka noktai nazardan, 
evrakı nakdiyeleri bizimki gibi değil düşkün olan 
memleketler başka noktai nazardan meydanı teda
vüle koydukları evrakı nakdiyenin kıymetinde husu
le gelen tahavvülâttan muztariptirler ve her memle
ket bunun için umumî çareler aramaktadır. Nitekim 
bu maksatla vaktiyle Maliye Vekâleti de hiç olmaz
sa sunî şekilde kambiyo üzerinde çevrilen manevra
ların izalesi maksadıyle Heyeti Celilenize bir kanun 
takdim etmiştir ve kanun müstacel ruznamededir. 
Fakat samimî kanaatim kambiyo meselesi böyle ka
nunî ve nizamî tedbirlerle halledilecek kadar basit 
bir mesele değildir. O kanunun tesiri ancak sunî şe
kilde İstanbul piyasasında, başka mahallerin ihtiyacı 
için alınmakta olan ecnebi paralarının alımını me
netmek suretiyle tali bir tesir icra edecek bir mahi
yettedir. Kambiyo meselesinin asıl çaresi muvazenei 
ticariye meselesindedir, arkadaşlar!. Faaliyeti aske-
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riye ve siyasiyeden yeni ayrılıyoruz. Muvazenei tica-
riyemizin arzu edildiği şekilde, katî, radikal, şekilde 
halli için yegâne çare istihsalâtımızı ve ihracatımızı 
tezyit ve teşviktir. Ancak bu sayededir ki, kambiyo
muzun kıymetinde ehemmiyetli salâh göreceğiz. Bu
na mukabil ithalâtın tahdidi de menfi yollardandır. 
Besim Atalay Bey kardeşimiz buna da temas etti. 
Lüks eşyasından madut olan bir çok şeylerin men'i 
ithali kabil olabileceğini ve hatta Bulgaristan'ın ahi
ren 56 maddeyi men etmiş olduğunu söylediler. An
cak bu hususta bizim bir vaziyeti mahsusamız var
dır. O da akdettiğimiz muahede de bir devir vardır. O 
devir müddetince men'i ithalâtı, her nevi memnui-
yeti, her memlekete karşı yapmak vaziyetinde deği
liz. Sonra iktisaden biz bu vaziyeti tecrübe ettik. Mü-
cadelei Milliye esnasında mevcut olan Men'i itha
lât Kanuniyle bir tecrübe geçirdik. Besim Atalay 
Bey kardeşime sorarım, o kanunun neticei tatbikatı 
memleket içerisinde ne olmuştur? Zannediyorum ki... 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — Reis Bey, 
müsaade buyurursanız buradan cevap vereyim. Ha
san Beyefendi! O Men'i İthalât Kanunu, Men'i Müs
kirat Kanunu gibi oldu. (Handeler) Arz edebiliyor 
muyum efendim? Herhalde memlekete faydası oldu. 
Girmedi değil, girdi. Fakat az insan kullandı, az gir
di, az para gitti. Bunu inkâr edebilir misiniz?. Fran
sa bile bu çareye baş vurmuştur. 

HASAN BEY (Devamla) — Bendeniz o kanu
nun latbikatİyle memlekete evvelce girmekte iken 
girmemesini arzu ettiğimiz mevadın az girdiğine ka
ni değilim. Az da girmiş olsa öyle fiyatlarla girdi 
ki, fiyat hususundaki tef avut, miktarda husule gelen 
tenakusu telâfi etmiş ve aleyhimize çevirmiştir. 

BESİM ATALAY BEY (Aksaray) — İstatistikle
re nazaran mı söylüyorsunuz? 

HASAN BEY (Devamla) — Hayır erendim, bu
rada katî rakam söylemek imkânına malik değilim. 
Çünkü kaçak eşya hakkında bendenizce istatistik 
tutmaya imkân yoktur Yalnız bir şey vardır ki, ser
best olduğu devirde Ankara'da kolonyanın kilosu 150 
kuruş iken, hepimiz biliyoruz ki, kaçak olduğundan 
dolayı Ankara'da kolonyanın kilosu 350 • 450 kuru
şa satılmaya başlamıştı. Yani tahdidi ithalât bazan 
müracaat edilmesi zaruri olan ve kabiliyeti tatbiki-
yeyi haiz olan masarif hakkında doğrudur. Fakat 
vasi mikyasta takayyudatın bilhassa gümrük teşki
lâtı hafif olan memleketlerde daima hayırlı neticeler 
vermediği gözümüzün önündedir. Bu hususta pek ihti
yat ile ve bir de vaziyeti siyasiyemizle mütenasip 
olarak hareket etmek mecburiyetindeyiz. 

i Borsalar Meselesi : Bu hususta kendileriyle tama-
I men beraberim. Bu mesele Ticaret Vekâletinde tet-
I kik edilmektedir. 
I Ayniyat Borsaları, evrakı nakdiye, kambiyo bor-
I saları değil, ayniyat borsaları bu memleket için esaslı 
I mesaildendir. İncirimiz, üzümümüz, zahiremiz ve bu-
I na mümasil muhtelif mahallerin istisalâtı için ayniyat 
I borsaları lâzımdır. Çünkü ayniyat borsaları her nevi 
I eşya için yapılamaz. Meselâ tütün için borsa yapılaca-
I ğını zannetmiyorum. Tütün öyle bir şeydir ki bir 
I mahallin tütünü ile diğer mahallin tütününün evsafı 
I arasındaki farklar borsadaki yeknesakiyi izale eder. 
I Yani muayyen bir tip, vasati bir tip tayin etmeye mani 
I olan mevad ayniyat üzerine borsa yapmasına mani 
I olur. Onun için ayniyat borsaları yapacağız ve bun-
I lan tetkike başlamışızdır. Avrupa'nın, Amerika'nın ve 
I diğer memalikin ayniyat borsalarını ve kavanin ve nı-

zamatını tetkik etmeye başladık. Memleketin ihtiyacı 
I olan eşya ve istihsalât hakkında da ayniyat borsaları 
I yapmak üzereyiz ve buna çalışıyoruz. Programımızda 
I dahildir. İnşallah kanunu Heyeti Celilenize getirece

ğiz-
I Türk tacirlerine bankalardan itibar temini; bittabi 
I bu bizim için mültezem bir noktai nazardır, buna ça-
I lışıyoruz. Gerek vukubulan müracaat üzerine ve ge

rek her fırsattan istifade ederek Osmanlı Bankası nez-
I dinde ve diğer bankalara yazdığım mektupların adedi 
I pek çoktur. Bu meseleyi daima takip etmekteyim. Fa-
I kat netice itibariyle para başkasınmdır. Buna para 
I vereceksin diye icbar etmek salâhiyetine malik de-
I ğilim. Onun için, meselenin esaslı olarak halli için, 
I Millî Ticaret ve Sanayiimiz için bir itibar müessesesi 
I vücuda getirmek lâzımdır. Emlâk meselesi de bununla 
I alâkadardır, dediler. Evet emlâk meselesi de, sigorta 
I meselesi de, ayn meselesi de vardır. Bendeniz aklım 
I erdiği kadar meşgul oldum ve proje halinde Başve-
I kâlete bir lâyiha takdim ettim. Ehemmiyet ve süratle 
I mütalaa buyurmalarını Paşa Hazretlerinden rica et-
I tim. Maliye Vekili de bu meseleyle alâkadardır. Bu 
I itibar müessesesi meydana gelmek için lâzım olan şeyi 
I bulduğumuz gün derhal yapacağız. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Ne vakit? 
TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 

I Lâyiha verilmiştir, bendenizden çıkmıştır. 
I Sermaye meselesi : Bu hususta Maliye Vekili 

Beyefendiyle henüz temasta bulunmadım. Mesele ga-
I yet mühim ve esaslı bir meseledir. 
I Acyo : Acyo meselesi, ihtiyacı ticariye göre bir 
I mahalden bir mahalle sermaye nakli için mutavassıt 
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müessesata, yani komisyona derler. Bankalar bazen 
vaziyetin sıkışıklığından bilistifade fahiş acyolar al
makta idi. Bilhassa Osmanlı Bankası vaktiyle fırsattan 
çok istifade ederdi. Şimdiki vaziyet öyle değildir. Kar
şısında rakibi vardır. Bu hususta karşısında başlıca 
rakibi Ziraat Bankasıdır. Ziraat Bankasının nakil hu
susunda erbabı ticaret ve sanayiimize yaptığı hizmet
ler hakikaten büyük bir hizmet olarak gösterilebilir. 
Millî müessesatı itibariyemizin mevcudiyeti nispetinde 
bu halle icabeden bir meseledir. Devlet Bankası için 
arz ettiğim lâyiha ile bu meseleye tamamen temas 
edilmiştir. 

Ecnebi sermayelerinin memlekete celbi : Ticaret 
Vekilinizin noktai nazarı şudur ki; bir çok müessesatı 
ticariyenin süratle terakki ve inkişafı, arzu ettiğimiz 
şuabatı sanayie millî sermayelerimizin azamî derece
de iştirak etmesini ve faaliyete gelmesini esas olarak 
kabul etmekle beraber herhalde bütün menabii serve
timizin süratle mevkii nümaya konabilmesi için - baş
ka bir maksat takip etmemek şartıyle - ecnebi ser
mayesinin süratle memleketimize gelmesini teşvik et
mek, tergip etmek menafi umumiyei memleket icaba-
tından olduğuna kaniim. Bittabi ecnebi sermayesi 
memlekete kendi menfaati için gelecektir. Paranın his
si yoktur, hatta vatanı da yoktur, derler, bu doğru 
bir lâkırdıdır. Para nerede bir hissî menfaat görürse; 
ister istemez oraya hücum eder. Elverirki kendisinin 
gelmesine ^mani vaziyetler hadis olmasın. Memleketi
mizde her türlü emniyet ve asayiş ve hukuku tasar
rufa riayet dünyanın her memleketinde olduğu ka
dar bizde de mevcuttur. Bu hususta hiç farkımız yok
tur. Yalnız bir şey var. Pek tabiî gördüğümüz dertle
rin sevk ve tesiriyle millî rfıenfaat, millî duygularımı
zın tahtı tesirinde, ecnebilerin para kazanması husu
sunda biraz kıskancız ve bunu bazan müfrit bir şe
kilde izhar ediyoruz. Bittabi bunun bazı vakitte aksi 
tesir yapması imkânı vardır. Fakat hakikat şudur ki, 
memleketimize menabii servetimizi işletmek için ec
nebi sermayesinin girmesinde umumiyet itibariyle 
fayda olduğunu eskiden olduğu gibi kabul ettik. Ma
kul ve meşru para kazanmasına göz dikenlerden deği
liz. Bu meşru ve makul menfaati, bu gelecek olan ser
mayelere temin etmemiz lâzımdır. Bendeniz bu ka
naatteyim. 

Evzan ve ekyâl meselesi : Bu mesele hakkında mev
cut olan bir teklif üzerine de Ticaret Encümeninizde 
müzakere cereyan etti. Bilirsiniz ki bu hususta mem
leketler başlıca iki kısma ayrılır. Bir kısmı İngiltere, 
Amerika gibi öteden beri halkın itibarına sadık kala
rak eskiden beri mevcut olan evzan ve ekyâli değiş; 

tirmeyen memleketlerdir. İngiltere'de bugün hâlâ met
re yerine kadem usulü caridir. Diğer memleketlerde 
sistem metrik denilen metre evzan ve ekyâl esasatını 
kabul etmişlerdir. Biz de esasen bu sistem metrik 
esasatına iltihak eden memleketler meyamndayız, ni
tekim bugün Devletin muamelâtı resmiyesi bu esas 
üzerinedir. Kalıyor ortada halkın öteden beri itiyat 
edindiği evzan ve ekyâl... Bunu hazfederek sistem 
metrik esasına göre metre, evzan ve ekyâli mecburî 
olarak bunlara kabul ettirmek. Bendeniz zannediyo
rum ki, bu hususta çıkaracağımız kanunun tatbiki için 
bir fasıla vermemiz lâzım gelir. Esas itibariyle ev
zan ve ekyâlin tevhidinden muamelâtı ticariye ve ik
tisadiye de fayda husule gelecektir. Fakat halkı köy
lümüzü öteden beri alıştığı kileden, şinikten defaten 
vazgeçirmeye çalışmak pek kabil olmasa gerektir. 
Hattâ, bunları alıştırmadan, evzan ve ekyâlin ne ol
duğunu öğretmeden tatbik etmek belki bir müddet 
için onların aleyhine olabilir. Kanunun esasına ta
raftarım, şu şartladır ki tatbiki için uzun bir zaman 
bırakalım. Meselâ iki sene, bir sene zarfında mevkii 
tatbike koymak taraftarıyım, taki alıştıralım. 

Sigorta şirketlerine dokundunuz. Bu, memleketin 
ötedenberi bir yarasıdır. Memleketimizin sigorta mu
amelâtını icra eden şirketlerin yüzde 99'u ecnebi şir
ketleri idi. Bunların bir kısmı malum olan vaziyet üze
rine memleketimizden çekildiler, yerlerini tutacak mil
lî müesseseler, millî sermayelerden müteşekkil şirket
ler vücuda gelemedi. Bunu aynı zamanda sermaye hu
susunda memlekete atfetmek doğru olur. Millî sigor
ta şirketlerinin vücûda gelmesi için, yine sermaye me
selesi ile mukayyet olmak üzere hükümetin ön ayak 
olması lâzım ve zaruridir, tstihsalâtımızı doğrudan 
doğruya mahreçlere sevketmek hususunda gerek bu 
sigorta müessesatının ve gerek memleketteki teşkilâtı 
ticariyemizin; icabı üzerine bunların mevcudiyeti za
ruridir. Bu hususta encümene vaki olan teklifatta 
yani (Ateşe Komersiyal) 1ar teklifatının Heyeti Celile-
nizce nazarı itibare alınmasını istirham ederim. 

Ticaret Odaları : Ticaret Odaları hakkındaki dü
şüncelerimi bir Lâyihai Kanuniye ile Heyeti Celile-
nize takdim ettm. Müzakeresine başlanmıştır, süratle 
intacını istirham ederim. Gerek sicili ticaret ve gerek 
ticaret odalarının vücutları lâzımdır. Ümit ediyorum 
ki memleketin hayatı ticariyesinde arzu ettiğimiz inki
şafların husule gelmesi için bu ticaret odaları büyük 
bir rol oynayacaktır. Hükümetin muamelâtı resmiye 
arasında yakından takip edemediği muamelâtı tica-
riyeyi bu müesseseler doğrudan doğruya ve yakından 
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alâkadar olarak takip edecek, hem erbabı ticaretimi
ze ve hem de hükümete büyük büyük hizmetler ifa 
edecektir. Kanun bunların teşkilâtını, vezaifini bu esa
sa göre derpiş etmiştir. Sürati intacını istirham ede-
rim< 

Tereke ve emvali eytam meseleleri, Besim Atalay 
Beyin bu husustaki mütalaaları vardır. Adliye Vekâle
tinden bendeniz de istirham ederim. 

Ticaret Mektepleri : Bendenizce Ticaret Vekâletine 
merbut olan ve her şubenin gerek sanayiin, gerek 
maadinİn ve gerek ticaretin inkişaf ve terakkisi ve 
arzu ettiğimiz esasların ve tekammülâtın meydana gel
mesi; evvel beevvel her şubede tedrisat için - müte
vakkıf olduğu malumatın intişarı için - birtakım teda-
bire tabidir. İki mektebimiz mevcuttur. Biri İstanbul' 
da, nazarî ve amelî malumatı ihtiva etmek üzere, bir 
de Karadeniz sahilinde vaktiyle verilmiş karar muci
bince Trabzon'da açtığımız bir kısmı âli mektebimiz 
vardır. Bunların adedini teksir ederek başlıca ticaret 
mekteplerinde yani izmir'de, Konya'da, Adana'da 
Samsun'da ve diğer haizi ehemmiyet ve inkişafı tica
riye malik yerlerde kuşat edilmesine kaniim. Bu husus
ta 1341 senesi bütçesiyle Heyeti Celilenize vasi tekli-
fatta bulunacağım. Şimdiden bütün düşündüklerimi 
Heyeti Celilenize arz etmekte bir mani vardır. O da, 
mülâhazatı maliyedir. Bir manzumei hükümet içeri
sinde Ticaret Vekâleti kendi teşebbüsâtına, kendi iç-
tihadatına göre bütçeyi Heyeti Celilenize takdim et
mek vaziyetinde muhayyer değildir. Bir hükümet me-

. selesidir. Bir de bunların hepsine haizi tesir olan bir 
vaziyeti maliye vardır. Esbap ve mülehazâtı maliye
nin tahtı tesirindeyim. Heyeti Celilenize büyük bir 
bütçe getiremedim ise sebebi budur. Yoksa hazır de-

. ğilim değildir. Yalnız Havzai Fahmiye için Heyeti Ce-
lilenizden istemek mecburiyetinde olduğum paranın 
miktarı 10 000 000 liradır. İstiyorum, veriniz! 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Siz isteyiniz, biz pa
zarlığa düşelim. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Gümrükler meselesi, gümrüklerin bir an evvel ıslahı, 
muamelâtı rüsumiyenin ıslahı, tarifelerin ıslahı için 
bendeniz elimden geldiği kadar çalışıyorum. Hatta bu 
hususta Avrupa'dan mütehassıs getirmek programı
mızda dahildir. Diğer muamelâtı rüsumiye ve maliye 
hususunda Maliye Vekili Beyefendi Heyeti Celilenize 
arzı malumat eder. 

MUSTAFA BEY (İzmit) — Bir sual sorsak. Ma
demki hepsi Lâyiha üzerindedir. O halde Ticaret Ve
kâletimize lüzum yoktur, 

TİCARET VEKlLt HASAN BEY (Devamla) — 
Ticareti hariciye istihbaratı, bir kere arz ettiğim gibi 
memurini şehbenderiyemizin vazaifi - ki vazaifi asli
yeleri meyanındadır - bunu lâzımı veçhile ifa etme
leri için Hariciye Vekâleti ile temastayım. Ayrıca bun
ların yapamayacağı şeyleri yetiştirmek ve lâzım gelen 
istihbaratı yapabilmek üzere Heyeti Celilenizden (elli 
bin lira kadar) (Ataşe Komersiyal) 1er tahsisatı istedim-
Bununla düşündüğüm şudur : Memleketin başlıca 
mahreçlerini teşkil eden Trieste'de, Marsilya'da, Ham-
burg'ta, Liverpol'da, Nevvyork'ta Karadeniz Rus li
manlarının ikisinde, Romanya'da, Yunanistan veya 
Mısır'da birer (Ataşe Kommersiyal) lık vücuda getir
mek ve ehil ve evsafı lâzımeyi haiz adam bulup ora
ya göndermek maksadıyle bu tahsisatı istedim. Tak
dir Heyeti Celilenize aittir. 

Beynelmilel Ticaret Sergileri vesaire : Bu hususta 
tamamen kendisiyle hemfikirim. 

Erbabı Sanayie itibar meselesi : Arz ettiğim me
seleye merbuttur. Millî Ticaret ve Sanayi Müessesesi 
vücuda getirmek, bunu lâzım gelen sermaye ile teç
hiz etmek, icabeden vazaifini tahmil etmek, salâhiyet 
vermek lâzımdır. Bu hususta müşkülâtı maliyemiz ma
lumdur. 

Pamuk meselesine dokundular. Amerika'daki pa
muk (800 000) balya noksandır, buyurdular. Filha
kika geçen senenin mahsulü hakkındaki kanaatimiz bi
zim Adana'daki pamuklarımızın oldukça yüksek fi
yatla satılması temin edilmiştir. Maateessüf Adana'da 
pamuk müstahsilleri arasında bir teşekkül bir (Koope
ratif) olmadığı için her zürraın ayrı ayrı kendisine para 
vermek isteyen, ikraz etnjek isteyen müessesatın tahtı 
tesirinde olarak malını Ucuz fiyatla vaktinden evvel 
satmak için hasıl olan vaziyette müstahsillerden ziya
de diğer eller müstefit olmuştur. Bu bir hakikattir, 
bunun için Ziraat Vekâletinin Ziraat Bankasıyle müş
tereken düşünülmüş bazı esasları vardır; Kooperatif 
teşkili, kredinin temini. Bunu Ziraat Vekâletinin te
min edeceğine kaniim. Bendenize de düşen vazife var
dır. Adana'da malumuâliniz pamuk borsası vardır. Fa
kat. borsadan başka her şeye benzer. Aldıkları yanlış 
malumatın tahtı tesirinde olarak fayda yerine memle
kete zarar vermektedir. Evvel beevvel bu borsanın teş
kilâtını düzeltmek lâzımdır ve buna teşebbüs ediyoruz. 
Sonra Ticaret Odaları, büyük âmildir. Bu hususta is
tanbul Mebusu Muhteremi Ali Rıza Beyin verdiği bir 
takrir vardır. Arzu buyurursanız okuyayım. (Kâfi ses
leri.) Yaptığım tahkikat neticesine göre para şurada
dır; evvelâ arz ettiğim gibi müstahsiller arasında bir 
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kooperatif lâzımdır. Sonra Liverpol, Newyork piya
sasında olduğu gibi pamuk borsasına ait muamelâtı 
vakit ve zamanın takip edecek pamuk için «tip» ta
yin edecek, fiyat takdir edecek, Avrupa'daki alâkadar 
müesseselerle temas edecek ve bunlarla daima muha
bere edecek bir pamuk borsası meselesidir. Ve buna 
mütenazır bir Ticaret Odası meselesidir ki, bunları 
teklif olunan kavanin ile süratle halletmek mecburi
yetindeyiz. Heyeti Celile tensip buyurursa süratle bu 
kanunlar çıkmalıdır. 

İtalya'nın kükürt meselesi : Bu hususta ne düşü
nülmüştür dedikleri zaman, arkadaşlar hiç dediler. Ya
ni hiçbir şey düşünülmemiş gibi bir şey zanettiler. Bu 
hususta Ziraat Bankasındaki mösyö (Kavtes) ile ben 
çok meşgul oldum. Keçiborlu Kükürt madenimiz bun
dan on ay evvel Heyeti Vekilece verilen bir kararla 
ihale edilmiştir. Bendeniz bu ihaleyi yapan arkadaş
lara rica ettim. Bu hususta hem size zahir olur, lâ
zım gelen sermayeyi verir, hem de Ziraat Bankası 
alâkadar olduğu için bu kükürtlerin gerek mesarifi 
nakliyesinde ve gerekse sürümünde vasıta olur ve 
himayesinin temini mümkün olur. Ziraat Bankasını 
bu işe teşrik edelim dedim ve yapılmış olan imtiyaz-
name, şartname vesaireyi mösyö (Kavtes) e verdim, 
tetkik etti, fikrime iştirak etti. Bu kükürt madenlerinin 
işletilmesi için mültezimlerle, müteahhitlerle iştirak 
esası üzerine aralarında müzakere cereyan etmektedir. 
Geçen gün yine sordum, henüz intaç edilmiş değildir. 
Mösyö (Kavtes) tetkikat için bir yere gitmiştir, gel
diği zaman bu meselenin intaç edileceğini zannediyo
rum. Bu suretle gayemiz Keçiborlu kükürt mahsulâ
tımızın ihracatını bağcılarımızın mümkün mertebe 
ucuz fiyatla, ucuz vesaiti nakliye ile naklederek nazarı 
istifadelerine arz etmek ve İtalya'nın kükürt rekabe
tine bu madenin istihsalâtı ile karşı koymak progra
mımız dahilindedir. Ziraat Bankası bununla yakından 
alâkadar ve meşguldür. 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Tasfiye de ister. 

HASAN BEY (Devamla) — Tasfiyesi de yapıla
caktır. Hamızı kibrit de çıkarılacaktır. Bunların hepsi 
olacaktır. (Kâfi sesleri.) 

Ruslar gümrükleri tezyit etmiş, bundan haberdar 
mıdır? Buyurdular. Evet Rusların İsrar ettikleri güm
rük tarifelerinden haberdarız. Müzakerei ticariye cere
yan ediyor, bittabi bizim yapacağımız mukavele tes
pit ettiğimiz esaslara göre olacaktır. Kendilerinin yap
tıkları umumî tarifeler, kanunlar bizim müzakere ve 
mukavelemize bir tesir icra etmez. Bize ne verebilir -
lerse biz de onlara mukabil bir şey vereceğiz. Bunda 
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mütekabil menafi esası üzerine bir anlaşma meselesi 
mevzubahistir, kendilerinin umumî tarifelerle ittihaz 
edecekleri tedabir ne olursa olsun... 

Halı transiti meselesi : Bizim halılarımız hakkında 
arzı malumat ettim. İstanbul'da bir halı transiti var
dır ve bu yüzden büyük çarşıda, diğer yerlerde hah 
ticaretiyle meşgul olan bir çok ticaret evlerimiz var
dır. Buralarda muamele yerli halılarımızdan ziyade 
Buhara, İran ve diğer Şark memleketlerinden gelen 
halılar üzerine cereyan etmektedir. Bu transitin, İs
tanbul'da kalması hah ticaretinin başka memlekete 
gitmeyip burada kalması, menafii ticariyemiz iktizasın
dandır. Onun için gümrüksüz icrayı faaliyet edecekleri 
bir saha tayin etmek ve mümkün olursa bütün büyük 
çarşıyı göstermek lâzımdır. 

Rüsumu Sıhhıyei Hayvaniye hakkında yapılan ka
nundan bahis buyurdular. Maliye Vekili Beyefendi 
bu hususta arzı malumat ederler. 

Kömür meselesi : Efendiler; Kömür meselesi 
hakkında bütün tasavvuratımdan bahsetmeyi zait 
addediyorum. Henüz daha mevsimi gelmediğine ka
niim. Şunu söylemek isterim ki kömür meselesi, 
Havzai Fahmiye meselesi, bizim can damarımızdır. 
Almanlar için «Rur» havzası ne ise Türkiye için de 
«Havzai Fahmiye» odur. Biz, bu noktai nazardan 
Havzai Fahmiyeye atfı ehemmiyet ediyoruz. Heye
ti Celileye teklif ettiğimiz Maden Kanunundaki ta
dilât, koyduğumuz esaslar bu ehemmiyet ve esasat 
ile mütenasip olacak şekildedir ve bunun suratla 
mevkii istifadeye konması neye mütevakkıf olduğu 

\ hakkında da tetkikatımız devam etmektedir. Bunun 
i ifası, icrası için muhtaç olduğumuz para büyük bir 
• paradır. Ne kadar büyük olursa olsun Heyeti Celi-
; lenizden istemek bendenize bir borçtur. Yakında bü

yük bir teklifin karşısında kalacaksınız. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Bu bütçe ile na
sıl yapacaksınız, yani nereden alacaksınız? 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Bu bütçeye konan para ile Havzai Fahmiye mese
lesi için bir çarei hal aramadım, bu bütçenin ye
kûnunu Havzai Fahmiyeye tahsis etsem, ancak tali 
bir iki meselesinin halline kifayet eder. Liman me
selesi, tünellerin delinmesi meselesi vesair bir çok 
meseleler için lâzım gelen para bu bütçenin yekû-
niyle olmaz. Artık takdir, Heyeti Celilenizindir. Ar
zu buyurursanız bütün ihtiyacatı ortaya dökeyim lâ
zım gelen parayı temin buyurunuz. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Ne lâzımdır, tah
min buyurdunuz mu? 
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TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Evet, on milyon lira lâzımdır. 

RAGIP BEY (Zonguldak) • — On milyon verir
sek sarf edebilecek misiniz? 

HASAN BEY (Devamla) — Zarurî ihtiyaçlar 
vardır. Meselâ «Lavvar» 1ar vardır. Tünellerin de
linmesi için; (100 000) lira lâzımdır. Olukların ve-
sairelerin yapılması için (500 000) lira istedim. Aynı 
zamanda nakliye meselesi vardır. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Bu sene için Büt
çeye bir şey koymadınız mı, bu sene yapılacak bir 
şey yok mudur? 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Yalnız bir mektep meselesi vardır. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Yalnız o kadar mı, 
(Lavvar) yapmak imkânı yok mu? 

HASAN BEY (Devamla) — O kadar efendim, 
kâfi derecede param yoktur. Muhtaç olduğumuz pa
rayı verirseniz «Lavvar» yapmak programına da
hildir. Bu hususta lütfen Maliye Vekili Beyin mü
talâasını dinlersiniz. 

Halit Beyefendi de Taşköprü'de (Kendir) çıktı
ğını ve (1 000 000) dan ziyade istihsalâtı olduğun
dan bahis buyurdular. Bendeniz, bununla da alâ
kadar oldum. Vaktiyle (5 000 000) liralık bir ikti
sadî mesai programı yapıldığı zaman, bendeniz onun 
müzakeresinde arzı malumat edemedim. Mazeretim 
dolayısıyle bulunamadım. Koyduğumuz esaslardan 
birisi de bu noktalarda bir merkez teşkilâtı yap
mak - bunlardan biri Kastamonu'dur - urgan ve çu
val fabrikası tesis etmekti. 

HALİT BEY (Kastamonu) — Temenni ederiz. 

HASAN BEY (Devamla) — Bu suretle o civar
da gerek kendir, kenevir zeriyatinı teşvik etmek, ile
ri götürmek ve istihsalâtından da memleketimizin 
muhtaç olduğu ve binlerce balya hariçten ithal et
mekte olduğumuz çuval, gerek her nevi cinsten, 
muhtelif (Kalibre) de ip, halat, urgan vesaireyi yap
mak üzere (100 000) lira tahsisat ile bir fabrika 
yapmak programımızda dahildi. Bu mesele için o 
program üzerinde tenkihat icra ettiniz. Bu program 
için bu tahsis olunan (3 000 000) lirayı Ziraat Ve
kâletiyle aramızda arz ettiğim nispet dahilinde tak
sim edebildik. Onun için bütçemde bu sene bir 
çuval, urgan fabrikası yapmak dahil değildir. 

HALİT BEY (Kastamonu) — 1341 de temenni 
ederiz. 

HASAN BEY (Devamla) — Teklif ederim 
efendim. Pirinçler için gerek Tosya'nın ve ge

rek sair yerlerin, haricin hâlâ rekabetine maruz 
kaldığını izah buyurdular. Maalesef kısmen doğ
rudur. Fakat bendeniz zannediyorum ki; Heyeti 
Celileniz ve birinci Büyük Millet Meclisi; pirincin 
himayesi için mümkün olan her şeyi yapmıştır. 
Malumuâliniz istihkak Rüsumu Kanunu ile biz pi
rincin kilosuna 15 kuruş rüsum koyduk. Gümrüğü 
ile beraber 20 kuruştur. Bendeniz zannediyorum ki 
bu fark, müstehlikinin ehemmiyetli surette zararına 
olarak pirinç müstahsillerinin himayesi için kâfi 
derecede ittihaz edilmiş bir tedbirdir. Yalnız müs
tahsillerimizin başka ihtiyaçları vardır. Onu arz 
edeyim. Bunun bir kısmı, Ziraat Vekâletine, bir 
kısmı Ticaret Vekâletine taalluk eder. Ziraat Ve
kâletine taallûk eden kısmı, pirinç harman makine
leridir. Pirinç, malumuâlileri su içerisinde yetişen 
bir mahsuldür. Çok defa harmanı da su içinde olu
yor. Mahvoluyor ve bu suretle istihsalâtın % 50, 
% 60'ı zayi oluyor. İlmî, fennî ziraat harman ma
kineleri ile bu iş yapılacak olursa mahsulâtın zi
yadan vikayesi temin edilmiş olacaktır. Aynı za
manda Avrupa pirinçleri gibi parlak, kırıksız pi
rinç yetiştirebilmek için pirinç çeltik fabrikalarına 
ihtiyaç vardır. Yani çeltiği, dövecek, kıracak fab
rikalara ihtiyaç vardır. Bu da benim vazifemdir. 
Bunun için de üç fabrikanın tahsisatını bütçeme 
koydum. Ayırdığımız bu 500 bin liralık kâfi para 
bu 3 çeltik fabrikaları içindir. Birisi Maraş'ta, birisi 
Bursa'da, birisi de Tosya'dadır. Arzettiğim mıntı
kalar başlıca pirinç mıntıkalarıdır. 

ŞEREF BEY (Diyarbekir) — Diyarbekir'de var. 
TİCARET VEKİLİ HASA NBEY (Devamla) — 

Diyarbekir de var. Ona, gelecek sene geliriz inşal
lah... 

TALÂT BEY (Ardahan) — Yanınızda Yabana-
bat var efendim. Yabanabatı da unutmayınız. 

HASAN BEY (Devamla) — Yabanabat da var. 
Beypazarı da var. Her yeri ayrı ayrı sayacak olursak 
çoktur. 

Bendenizin düşündüğüm şudur: Bu üç fabrikayı, 
ki, oldukça mühim fabrikalardır, bilhassa pirinç mın
tıkalarının güzergâhı ticarisine kurmaktır. O derece
de ki çeltik oraya gelip pirinci oldumu bir daha pi
rinç sahibinin ambarına dönmeye mecbur olmaz. Gü
zergâhı ticariyeyi takip ederek satılacağı pazara git
sin. Onun için böyle noktalara derhal birer çeltik 
fabrikası kurmak zarurî ve mübremdir. Paramızın 
vüsatına nazaran ancak 3 tane yapabiliyoruz. Beş de, 
altı da yapabiliriz. Ancak para meselesidn. 
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MUSTAFA BEY (İzmit) — Jandarma bütçesinin 
yarısını verelim. 

HASAN BEY (Devamla) — Halit Beyefendi, Ti
caret Vekâletinin Müdafaa Vekâleti kadar haizi 
ehemmiyet olduğunu ifade buyurdular. Kendilerine 
teşekkür ederim. Bir hakikate tercüman olmuşlar
dır.. Ataşe Komersiyal hakkında arzı malûmat ettim. 
Harita ahzı için ayrılan Havzai Fahmiyeye ait bir 
paradır. Şimdiye kadar bu havzanın kıymeti nedir? 
Plânı nedir? Bunlar hakkında maalesef belli başlı 
bir şey yapılmış değildir. Bu parayı münhasıran bu
nun için koydum ve Avrupa'dan getirtmek istediği
miz adamlar arasında bu işe memur edeceğimiz 
adamlar da vardır. 

Küreinuhas için «Alâkadarları bu işi ya yapsın, 
ya bıraksın» buyurdular. Vekâleti aidesi vazifesini 
ifa etmiştir. Yani bütün sahibi imtiyaz madencileri
ne lâzım gelen tebligatı yapmıştır. «Harp bitti, dev-
rei sükûne girdik. Menabii madeniyenin artık yüz 
üstü bırakılmasına razı olamayız. Sizi vazifei mev-
duanızı ifaya davet ediyoruz. Altı ay zarfında ya
parsanız, yapmazsanız bütün imtiyazatımz mefsuh
tur» diye yalnız buraya değil bütün alâkadarlara teb
ligat icra ettik. (Teşekkür ederiz sesleri) (Kâfi ses
leri) 

Reşat Beyefendinin bir suâli vardı, zannederim 
ona kısmen cevap verdim yalnız bazı noktaları kal
dı. Mevaddı iptidaiyeden resim almıyorlar. Bu me-
vaddı iptidaiyeden resim alıp almamak meselesi hak
kında - ki üzüm, incir ve kutu meselesi de bunun 
içinde dehildir - mahallinin vuku bulan müracaati-
ni - ki İsmet Paşa Hazretleri de seyahatlerinde bu işe 
temas etmişlerdir - ayrrca kendileriyle müzakere et
tik. Bu hususta mevaddı kanuniyenin tanzimi lâzım 
geldi ve mevaddı kanuniyenin tanzimi bendenize tev
di buyurulmuştur. Kabulü muvakkat esası üzerine 
bir kanunu muvakkat yaptık. Heyeti Celilenizden Ti
caret Encümenine havale edildi. Ticaret Encümeni 
tetkik etti ve kabul etti. Muvazenei Maliye Encüme
nine gidiyor. Encümenden istirham ediyorum. Pek 
müstacel bir kanundur. İncir, üzüm kutuları mesele
si bunun içerisindedir. Sanayii nesciyenin meselâ: 
Argaç gibi bazı mevaddın gümrüksüz olarak kabulü 
muvakkat usuliyle memleketimize girmesi lâzım ge
len ve hatta sanayi için icap eden boyaların vesaire-
nin Teşviki Sanayi Kanunu mucibince muafiyetten 
istifade etmesi lâzım gelen bütün mevaddın herhal
de heyeti umumiyesine şamil .kabulü muvakkat esa
sına göre yapılmış bir maddei kanuniyedir. Maddei 

Kanuniye, kuvvei karibeye girmiştir. Zaten bir mad
deden ibarettir. Gerek incir, gerek üzüm meselesi, ge
rek sair şeyleri himaye noktaî nazanndan himaye et
mek* istediğimiz sanayi ihtiyaçları bu kanunla sureti 
kafiyede temin edilmiş olacaktır. Sualler bitti. Bende
niz fazla mâruzâtta bulunmaya... (Kâfi sesleri). 

REİS — Bir sual daha vardır efendim. 
ALÎ BEY (Rize) — Dairei intihabiyemizden bazı 

tüccarlar Rusya'ya gittikleri zaman bunların emval 
ve eşyası Ruslar tarafından zapt ve müsadere olun
muş. Bu adamlar mahkemeye müracaat ettiler. Bazı
larının haklan, mahkemenin hükmiyle tahakkuk etti. 
Bazılarının haklarında da Ruslar menafii mütekabile 
esasım söylediler. Bilmem bunlar ne kadar doğru
dur. 

HASAN BEY (Devamla) — Efendim, komşumuz 
Rusyanın ittihaz ettiği mesleki iktisadisi itibariyle ser-
bestii ticaret orada ceryan edemiyor ve bu husustaki 
tahdidat yalnız bizim tebaalara değil, düveli saire 
tebaasına karşı da caridir. Bu sebeple birçok tebaa
mız vaktiyle Rusya'ya gitmiş usulü bilmemezlikten, 
gerek muamelâtın gördüğü müşkülât üzerine birçok 
zarara uğramışlardır. Hattâ bazılarının emvali; «Venş-
tür» teşkilâtına tabi olmak üzere doğrudan doğruya 
ellerinden alınmış, müsadere olunmuştur. Bunların 
içinde bazıları vardır ki onların malını fuzûli olarak 
müsadere edildiği ve hakkı şahsileri olduğu, o adam
ların Rus mahkemelerine müracaatlerinde sabit ol
muş ve ilâma iktiran etmiştir. Rus mahkemelerinde 
bu hakları tasdik edildiği halde ilâm verilmiş olduğu 
halde, birçok hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız hakla
rını istiyfa edememişlerdir. Bu husus, bittabiî alâkadar 
olan memleketin mümessilleri ile aramızda mevzuuba-
his olmuş, temas edilmiş ve hak teslim edilmekle be- * 
raber mukabil iddia mülâhazasiyle, kendilerinin mahke
melerince de kabul edilmiş olan hukuku yerine getir
mekten istinkâf ediyorlar ve etmektedirler. Diyorlar ki; 
«Evet müsadere olmuştur ve bu da mahkemelerimizde 
sabit olmuştur ve bunların hakkıdır. Ancak bizim de 
buna mukabil Türkiye'de zarar dide olan tebaamız 
vardır». Muhaceretler, mübadeleler vesaireler do-
layısiyle malını bırakıp giden ve bizini tarafımızdan 
vaziyet olunan birçok Rus tebaasına ait emval ve em
lâk vardır. Binaenaleyh mütekabil bir zarar vardır. 
Ve «Siz bizimkilerin hakkını vermediniz ki biz de 
sizinkilerin hakkını verelim» diyorlar. Binaenaleyh 
bu meseleler, gerek müzakerei ticariye ve gerek bi
rer meselei müstakile olarak iki memleket arasında 
vesaiti siyasiye görüşülmüş, teati edilmiştir. Hatta 

— 163 — 



1 : 25 31 . 3 . 1340 C : 2 

zannederim Moskova'da bu meselelerin tesviyesi 
için Hariciye Vekâletimizin muvafakatiyle bir ko
misyon teşkil edlimiştir, Fakat bu vaziyet uzayıp git
mektedir. 

Bendeniz Hariciye Vekâletine bir fikri mahsus 
olmak üzere demiştim ki: Mütekabil zararları iddia 
ediyorlar. Bizim tarafımızdan da zarardide olmuş 
adamlar vardır. Bunların mutazarrır olduğu muhak
kaktır. Kendileri, yakından tanıdığımız adamlardır 
ve büyücek bir müessesei ticariyenin sahibi iken bu 
yüzden peşiran olmuş, bir şeysi kalmamış vaziyete 
girmişlerdir. Bunların hukukunu, şu iddia vesilesiyle 
alâkadar olan memleket mademki ihkakıhak etmiyor. 
Şu halde, bize düşen bir vazife vardır. Eğer o iddia 
doğru ise, biz de Rusya tebaasına ait olan bazı eşya
ya vazıyet etmiş isek, yapacağımız şey gayet basit
tir: Rus tebaasına ait olan eşyayı, tebaamızın, vatan
daşlarımızın zararına mukabil olarak zarar görenlere 
şimdilik vermektir. Bunun bütçeye de taalluku yoktur, 
tahsisata da taalluku yoktur ve pek makul bir şekli 
haldir. Muvazenei Umumiyeye de talluku yoktur. 

istenecek mesele yoktur. Tasfiyei hesap ederiz. 
Eğer bunların hakkını tarafeyn, bir hesap görüp de 
mütekabilen tediye etmeyi, ihkakıhak etmeyi taahhüt 
edecek olurlarsa kendilerine terk ettiğimiz emlâk, em
val, ne varsa kendilerine vermek imkânı vardır. Bu 
hususta zannederim Rus tebaasına ait olduğu halde 
bizim vaziyet ettiğimiz emvale vaziülyed olan vekâlet, 
zannederim Maliye Vekâletidir ve sual oraya raci ol
mak iktiza eder. Bendeniz de bilhassa istirham ede
rim. Rus tebaasına ait olmak üzere şimdiye kadar va-
zıyed ettiğimiz ne varsa bunların bedeli takdir edil
memiş ise aynıyatıyle tebdil kiymetiyle yerine getir
mek lâzımdır. Bu, tebaaperverlik, tebaa hukukunu hi
maye ve müdafaanın en ufak, en basit, en iptidaî bir 
şeklidir. Bahusus bu şekil, bizim muvazenei umumi-
yemize, bütçemize icrayı tesir edecek bir mahiyeti haiz 
değildir. Yapacağımız şey; tebaamızı mutazarrır eden
lerin tebaalarının bıraktıkları malları tebaamıza ver
mekten ibarettir. Noktai nazarım bundan ibarettir. 
Bu fikrimi icap ederse yine Hariciye Vekâletine arz 
edeceğim. İcap ederse Maliye Vekâletinde de teşebbü-
satta bulunacağım. -

ALİ RIZA BEY (Kastamonu) — Efendim, Seyri-
sefain idaresinin vapur mubayaası için evvelce tayin 
etmiş olduğu komisyona Meclisi Âli Azasından muh
terem refikim ve meslektaşım Hamdi Beyin Reis ola
rak tayini ve bu komisyonun muamelâtının muraka
besine memur edilmesi hakikaten şayanı memnuni

yettir ve pek müsiptir. Fakat bu tedbir; bundan son
ra yapılacak mübayaat içindir. Bundan evvel yapılan 
mübayaatta suistimal olduğu muhtelif cihetlerinden 
iddia ediliyor. Bu bapta tahkikat icra edilmiş midir? 
Edilmedi ise bu tahkikatın biran evvel icrasiyle Mec
lisi Âliye arzı ve herkese kanaat ve itminan gelmesi 
lâzımdır. Bu cihet hakkında fikrinizi sormak istiyo
rum. 

HASAN BEY (Devamla) — Efendim, eski ter
tip veçhile vapur mubayaası için Londra'ya izam 
edilmiş olan heyet, bittabi reisleri gidip kendile
rine iltihak edinceye kadar bir taahhüt icra etmezler 
ve bu heyet; bizi tatmin edecek olan zatin riyaseti al
tındadır. Bundan evvel yapılmış olan mubayaa, (Anit-
nur) vapuruyla diğer bir vapurdur ve rüfekayı muh
teremden zannederim, Hasan Fehmi Beyefendi bura
da bunu mevzubahis ettiler. Olmuş bir muameledir. 
Bunun için suiistimal olmuş mudur, olmamış mıdır? 
Tahkikata muhtaç bir meseledir. Bu husustaki neticei 
tahkikatımı Heyeti Celilenize arz ederim. Mübayaat 
hakkında ne yol tutulmuştur, vapur kaça alınmıştır, 
kaça alınmak ihtimali vardı? Hakikaten söylendiği gi
bi bir sülüs dun bir fiyatla başka birine teklif edil
miş midir, edilmemiş midir? Tahkik edeceğim efen
dim. 

ALI RIZA BEY (Kastamonu) — Bu mesele haki
katen pek fena tesir icra etmiştir. Bilhassa Avrupa 
mahafili bahriyesinde sefain idaresi ve Türkiye hak
kında pek fena bir. tesir bırakmıştır. 

HASAN BEY (Devamla) — Tabiî efendim o fe
nalıkların izalesi hepimizin vazifesidir, çalışacağım. 

FEYZİ BEY (Diyarbekİr) — Efendim, bendeniz 
bir sual soracağım. Memleketimizin ihracatı meyanın-
da ipek ve ipek mensucatı hakkında hükümetin fik
rini anlamak istiyorum. Mal-mu âliniz memleketimiz
de yegâne ipek yeri Bursa ve Diyarbekİr havalisidir. 
Buralarda harpten evvel bu sanatla uğraşan halkın 
adedi bugün yüzde doksan derecesine sukut etmiştir. 
Bendeniz bunu Bursa'da re'yelayın gördüğüm gibi ken
di dairei intihabiyem olan Diyarbekir'de de gördüm. 
Memleketimizde ipek mensucatı ile meşgul olan gayri
müslim anasır çıkmıştır. 

Evet şayanı teşekkürdür. Bunların yerine Müslü
man Türk halkı büyük bir arzu ile bu i$e başlamış 
ve sarılmıştır. Fakat bunlara bu işi lâyıkiyle başara
bilmeleri için fennî bir tarik irae etmek lâzımdır. Ha
lıcılık hakkında buyurduğunuz gibi bu ipekçilik, ipek 
mensucat meselesinde çok müşkülâta tesadüf ediyor
lar. Memlekette az zamanda inkişaf eden ve okka-
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lârla alınıp dirhemle satılan bu eşya; bizim memleke
timizde imal edilirse, ki asıl israf edilen kısım budur. 
Halkın da yerli ipek mensucata rağbeti umumiyesi 
vardır, bu hususta vekâletin ne gibi teşebbüsleri var
dır? Teşebbüs etmemiş ise bunu da tetkik etsin. Bu 
iki memleketteki ipek mensucat fabrikalarını hima
ye edecek ve yeni yetişen gençleri daha ziyade teş
vik edecek, mazide olduğu gibi atide dahi bunun ile
ri götürülmesini ve Avrupa ipekli mensucatına reka
bet edecek bir dereceye çıkarılmasını ve bu hususta
ki esbabı istikmal buyurmanızı rica ederim. 

HASAN BEY (Devamla) — Efendim, Feyzi Be
yefendi Hazretlerinin noktai nazarları hep varittir 
ve İktisat Vekâleti evvelce bu mesele ile meşgul ol
muştur. Hakikaten Harbi Umumiden evvel ihracat 
rakamlarımız bugünkü rakamların pek dûnundadır. 
Bunun esbap ve avamili malûmdur. Harbi Umumî 
vakayii bunun üzerine tesir yapmaktan hali kalma
mıştır. îşin en mühim bir kısmı Ziraat Vekâletine 
ait bulunuyor. Bendeniz İktisat Vekili iken, yani her 
iki kısma bakıyorken ipekböcekçiliği, dutçuluk, ipek 
mektepleri ve saire için 60 000 lira kadar bir para 
tahsis etmiştim. Bir kere istihsalâtı tezyit etmek ve 
hastalıktan, bilirsiniz klaşenik, kortir denilen iki mü
him hastalık ipekböceklerine arızdır, bunları tedavi 
etmek emrazdan ari tohum yetiştirmek, İran'a vesa-
keye ihracat yapmak - Nitekim vaktiyle mühim ih
racatımız vardı - Bu eski işimizi tesisatıyle, mekte-
biyle vesairesiyle vücude getirmek programımızda 
dahildir. İpek mensucatı için buyurdukları varittir. 
Bu büyük bir paraya muhtaç bir meseledir. İpek 
mensucatını asrî bir fabrika halinde, sanayi halinde 
vücude getirmek büyük bir paraya muhtaçtır. Onun 
için bugün buna teşebbüs edemedim. Mamafih meş
gul olacağım, ipek mensucatımızın boya noktai na
zarından muhtaç olduğu nokta gayet mühimdir. 
Hatta bizzat benim memleketimde Hacı Molla Za
deler mühim bir ipek fabrikası açmışlardır. Bütün 
edevatını, tesisatını Liyondan getirterek mühim mik
tarda para harcadılar. Onlar da bugün böyle müşkü
lât karşısındadırlar. Bursa'da - Biliyorsunuz - mü
him ipekhanelerimiz vardır. Bunların boya meselesi 
hakikaten mühimdir. Boya hususunda bizim zevki
mizi, ihtiyacatımızı tatmin edecek ve bizi Avrupa' 
dan müstağni edecek vaziyete koymak lâzımdır. Bu
nunla meşgul olacağım. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Efendim, Vekil 
Bey buyurdular ki, Ruhr, Almanya için ne kadar mü
him ise Ereğli Havzai Fahmiyesi de bizim için o ka

dar mühimdir. Buna mukabil 1340 senesinde yalnız 
bir mektep açıldığını söylediler. Bu 500 bin liradan 
buna tahsis edilmek imkânı yok mudur? 

HASAN BEY (Devamla) — Bu 50Ö bin liradan 
tahsis edemedim, efendim. 500 bin lira ile, arz etti
ğim gibi yapılacak yedi fabrika vardır, bu fabrika
lar yapılacaktır. Bundan başka bu para ziraata ve 
onun kadar müstacel olan diğer hususata aittir. Hav
zai Fahmiye büyük paraya muhtaçtır. Yalnız lavvar-
lara bu paranın büyük bir kısmını vermek lâzımdır. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — 150 bin lira kâfidir. 
HASAN BEY (Devamla) — Bu (500) bin lira 

içinden 150 bin lira ayırsam geri kalan meblâğ ile 
diğer işlerin nısfını yapabilirim, takdir, Heyeti Celi-
lenizindir. Bendenize kalırsa Havzai Fahmiye için 
bu sene yapılabilecek şey harita vesairedir. Mektebi 
yapmak ve Kilimli, Kozlu ağzında bulunan olukları, 
ağızları yapmak, tesisat ve şimendiferleri tamir et
mek, işletmektir. Bütçem itibariyle başka suretle 
başlıbaşına tesisat yapmak vaziyetinde değilim. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Efendim, kabotaj 
meselesi mevzuubâhis olduğu zaman, zatıâlinize mü
racaat ettim; dediniz ki, oraya seyrisefain idaresin
den tahsis edeceğim, nakliyat yapacaktır. Seyrisefa
in orada nakliyat yaptığı vakit diğer vapurların al
dığı kadar navlun alıyor. Oraya vapur tahsis etmi
yor. Binaenaleyh ika ettiği tesir elan bakidir. Bu
nun için ne yapacaksınız? 

HASAN BEY (Devamla) — Seyrisefain idaresi 
oraya tonaj itibariyle oldukça yüksek vapurlar tah
sis etmiştir. 

RAGIP.BEY (Zonguldak) — Sırf kendi kömür
leri için. 

HASAN BEY (Devamla) — Kendisi için, Kızıl
ırmak Vapuru doğrudan doğruya havzadan kömür 
taşımaktadır. Kömür taşımak için havzaya giden 
vapurlar nöbet beklemektedir. Vapurculuktan değil, 
vapurlara kömür yükletememekten şikâyete başlan
mıştır ki, zatıâliniz bunu yakından biliyorsunuz. Yal
nız bir hususta bir fark vardır. Eskiden ecnebi va
purları 130 - 140, tutturabildiğine nakliyat yapıyor
du. Şimdi orada yapılan nakliyat 200 - 250 arasın
dadır. Bendeniz Seyrisefain Müdürü ile - Buraya gel
diği zaman - görüştüm. Bu meseleyi konuştum. Bu
nu takviye etmek ve navlunu ucuzlatmak mukarrer
dir. Fakat bugün nakliye buhranı yoktur. Bilâkis ge
len vapurlar şıraya giriyor, beklemektedirler. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Kömür satılamadığı 
için. 
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HASAN BEY (Devamla) — Kömürlerin mesarifi 
nakliyeden dolayı bazı meseleleri vardır ki Ticaret En
cümeni bu husustaki lâyihai kanuniyeyi ihzar etmiş
tir. Alâkadar olan şirketle, şimendiferle, limanla bu 
mesele hakkında zaten müzakere üzerindeyiz. Velha
sıl ocakların ilmî ve fennî bir surette işletilmesi ve 
mümkün mertebe mesarifi istihsaliyesinin, nakliyesinin 
azaltılması doğrudan doğruya takip ettiğimiz esaslar
dır. Çok şayanı temennidir ki kömür ocakları kendi 
kendilerini nakledebilmeleri için kendileri sahip ol
sunlar ve bu hususta bir şirket yapsınlar, lâzım gelen 
vapurları alacak kadar bir para koyamazlarsa hükü
met biraz yardım etsin. Bu da hükümetin 100 - 200 
bin lira koyarak iştirak etmesiyle olabilir. Fakat arz 
ettiğim gibi bunlar^ hep bütçe meselesidir, para mese
lesidir. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Efendim, ticareti 
bahriye sualime, cevap isterim. 

HASAN BEY (Devamla) — Efendim, ticareti 
bahriyenin inkişafı için evvelemirde mevzuatı kanu-
niyeden başlamak lâzımdır. Yapılacak bir çok mev
zuatı kanuniye vardır. Ondan sonra Ticareti bahriye 
hava ile, dua ile himaye edilmez, hissiyat ile de ol
maz. Para ile olur. Evvelâ bir ipotek maritim lâzım
dır. Yani sefaini ticariyeye rehin alarak para ikraz ede
cek ve bu hususta teşekkül edecek şirketlere müzahe
reti nakdiye ve maliyede bulunacak müessesei maliye 
lâzımdır. İpotek maritim (Hypotheque maritime) mu
amelâtı ile meşgul olacak banka. Eğer bu ticareti ıslah 
edip te intaç edebilirsek ticareti bahriyenin himayesi 
içinde vazife ve salâhiyet buna dahildir. Fakat dönüp 
dolaşıp işler sermayede karar kılıyor. Bulduğum para 
nisbetinde, verdiğiniz para nisbetihde iş yaparım. He
yeti Celilenizin her türlü takdirine, muahazesine ha
zırım bunun için evvel beevvel bana para bulun, verin!.. 

REİS — Buyurun Mazhar Müfit Bey! 

. MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 
bütçedeki erkamla, Vekil Beyefendinin beyanatına na
zaran 1340 da bir şey yapılamayacağına bendeniz ka
ni olduğumdan sağ kalırsam inşallah 1341 de sormak 
üzere sarfınazar ettim. (Alkışlar.) 

HACİM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Efen
dim, Maraş, Tosya ve Bursa'da birer pirinç fabrikası 
yapılacağını söylediniz. 

HASAN BEY (Devamla) — Bir de konserve fab
rikası koyacağımı söyledim. 

HACÎM MUHİTTİN BEY (Giresun) — Halbuki 
bu üç mahallin hâsılatı mecmuasına muadil dere
cede pirinç çıkaran ve hatta dünyanın en iyi pirincini 

çıkaran Karacadağ pirinçleri hakkında niçin bir şey 
düşünülmedi? Miktarı beş milyon kilodur. Bu takdir 
edilmelidir. 

HASAN BEY (Devamla) — Efendim, arz ettim 
ki düşünülmeyen yer bir orası değildir. Diyarbekir de 
vardır başka yerler de vardır. Fakat Bursa'nın husu
siyeti başlıca ihraç edeceği mahal burnunun ucunda 
İstanbul Vardır, mesarifi nakliye noktai nazarından 
bunların daha hususiyeti vardır ve daha kolaylıkla 
temin ediyor. Tosya pirinci vesaire İstanbul'da öbür
lerinin mesarifi nakliyesi rekabetine manidir. İnşal
lah bunları tedricen yapacağız. Ümit ediyorum ki bu 
memlekette 3 çeltik fabrikası pirinç mıntıkalarını ih
yaya kâfidir. Gayri kâfi dahi olsa tercihan buralardan 
başlamak lâzımdır. 

REİS — Efendim, müzakerenin kifayetine dair 
takrirler var. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim, sözümü sua
le tebdil ediyorum. Efendim, Kırşehir'de, Kayseri'de 
ve İsparta'da birer ip fabrikaları yapacağınızı söyle
diniz. Kırşehir ve Kayseri'nin halı imalâtı dahile mün
hasır olmakla beraber İzmir limanından bir hafta zar
fında Avrupa'ya ihraç edilen halının Kırşehir ve Kay
seri'de on senede imali imkânı yoktur. Bilhassa ec
nebilerin İzmir'de bir ip fabrikası vardır ki asıl halıcı
lığın müessisi olan mahalleri himaye için ecnebi fabri
kasına, yani oryantal fabrikasına rekabet etmek için 
lüzum vardır. 

HASAN BEY (Devamla) — Şimdi bunu tercih 
ederken halı imalâtı noktai nazarından en mühim yer
ler burası olduğu için düşündük. Zaten müesses olan 
yerlerde en az vasıtaya malik olan yerler olmak itiba
riyle tercih ettim. Ben de biliyorum ki İzmir ve Uşak 
havalisinin halı vaziyeti buradan fazladır. Fakat zatı-
âlinizin temas buyurduğunuz gibi şu müessese veya bu 
müessese boyacılıkta diğer yerlere nisbetle çok ileri
dir. Onun için en ziyade vesaitsiz olan ve en ziyade 
muhtaç olan yerleri tercih ettik. Nokati nazarımız 
budur. Dediğiniz müesseselere rekabet edecek olan 
fabrika daha başka bir surette olacağını takdir eder
siniz. 

REİS — Efendim, müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etme
yenler el kaldırsın... Kabul edildi. Fasıllara geçilmesi 
takarrür etti efendim. 

Efendim! Bir takrir var, okuyacağız : 
Riyaseti Celileye 

Muhtelif mahallerde muhtelif şekil ve suret ve un
vanlarla cari olan tul, hacim ve vezin vahidi kıyasi-
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lerinin yani bilumum ölçü ve tartıların tevhidiyle bun
lara ait vahidi kıyasilerin her tarafta münhasıran met
re, litre ve kilo olarak ittihazı ve gerek bunların ve 
gerek ezaf ve aksamının da keza ona göre yad ve is
timali için bu baptaki kanun lâyihasının encümenler-
ce müstacelen bilikmâl Heyeti Umumiyeye şevkini ta
lep ve temenni eyleriz. 31 Mart 1340 

Giresun 
Tarık 

Saruhan 
Reşat 

Konya 
Kâzım Hüsnü 

Karahisarı Şarkı 
İsmail 

Burdur 
Hüseyin Baki 

Aksaray 
Besim Atalay 

Konya 
Tevfik Fikret 

Erzurum 
Halet 

Erzurum 
Rüştü 

Saruhan 
Ethem 

Diyarbekir 
Şeref 

Saruhan 
Kemal 

Kütahya 
Ragıp 

Karasi 
Ahmet Süreyya 

Kütahya 
Mehmet Nuri 

Karasi 
Ali Şuuri 

Mardin 
Abdülgahi 

Ertuğrul 
Halil 

RE*S — Ticaret bütçesine doğrudan doğruya ta
alluku olmayan ve encümenlerde müzakere edilmek
te olan bir kanun lâyihasının müstacelen müzakere 
ve ikmal edilmesini temenniden ibarettir. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Meseleyi lütfen reye 
vaz buyurursanız tacilen çıkmasını temin buyurursu
nuz. 

REİS — Tacilen koymağa sebep yok. Encümen
den rica edeceğiz. Bu takriri de oraya göndereceğiz. 
Bir an evvel ikmal etsinler. 

Fasıl Lira 

267 Maaşat 29 388 
REİS — Söz isteyen var mı? (Yok sesleri) 267 nci 

faslın yekûnunu reyinize koyuyorum, kabul edenler 
lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir efen
dim. 

Fasıl Lira 

268 Levazım 7 100 
REİS — 268 nci fasıl hakkında söz isteyen var 

mı? (Yok sesleri) 268 nci faslın yekûnunu reyinize 
koyuyorum, kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksi
ni reye koyuyorum; kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 

269 Merkez mesarifi müteferrikası 1 000 
REİS — Bu faslın ikinci maddesi hakkında Kas

tamonu Mebusu Halit Beyin bir takriri vardır, oku
nacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Ticaret Vekâleti bütçesinin 269 ncu faslında hü

kümet ataşe kommersiyaller muhassesatı olarak (50) 
bin lira teklif etmiş ve Muvazene Encümeni ise bu 
masrafı kabul etmemiştir. Ataşe kommersiyallere 
olan ihtiyaç müstağnii arzdır. Binaenaleyh hüküme
tin bu baptaki teklifinin kabulünü teklif ederim. 

Kastamonu 
Halit 

REİS — Efendim, hükümet zaten teklifinde mu
sir olduğunu... 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Müsaa
de edin de şeklini arz edeyim, efendim! Ataşe kom
mersiyaller kabul edildiği takdirde ayrı fasıl olacak
tır. Binaenaleyh, bir kere müteferrika faslı çıksın, 
o vakit mükerrer numara koyacağız. Müteferrika ile 
tahsisatın ciheti taalluku yoktur. Bu müteferrika bah
si çıksın, bu elli bin lira tahsisat için bendenize söz 
müsaade ederseniz, arz edeyim. 

KEMAL BEY (Saruhan) — Efendim, geçen se
ne üzüm zamanında dairei intihabiyemde idim.. 

REİS — Şimdi müzakere edilen mesarifi müte
ferrika meselesidir. Muvazenei Maliye Encümeni di-
yorki bu ayrı faslı müzakere edelim, ondan sonra o 
tahsisatı müzakere ederiz. Mamafih buna dair bu
yurun! 
KEMAL BEY (Devamla) — Dairei intihabiyemde 
bir havadis aksetti. Londra Sefaretine memur, Tica
ret memuru olması lâzım gelen - ismini bilmiyorum -
bir zattan icra ettiğim tahkikata nazaran Londra şe
yi tamam imiş, Türkiye üzümlerini almazmış, zira 
Kaliforniya üzümleri Türkiye üzümlerinden daha 
iyi imiş, binaenaleyh Londra ecnebi bir memlekettir, 
üzüm almak için taahhütte bulunuyor. Türk üzümle
rinin rağbeti bu kadar diye şayi olur olmaz piyasa 
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alt, üst oldu. Zaman geçti; bunun aslı olmadığı, mu
sanna ve mürettep olduğu anlaşıldı. Bunu Ticaret Ve
kilimizden soruyorum. Acaba bu rapor hakikaten 
doğru mudur doğru ise niçin hilafı sabit oldu? Hilafı 
sabit oldu ise o memur hakkında ne yapıldı? Bu, 
memleketimizin hayatı iktisadiyesine mühim bir dar
be teşkil etmiş ve bu yüzden bir iki milyon zarar ol
muştur. Bunun hakkında ne gibi bir muamele yapıl
mıştır? 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Ticaret Vekâletine merbut bir memur tarafından mı 
olmuştur? 

KEMAL BEY (Saruhan) — İktisat Vekâleti me
muru tarafından tamim ve Ziraat Odalarına tebliğ 
edilmiştir. İsmi de Şevki idi zannediyorum. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Londra Sefaretinde Şevki isminde bir memurumuz 
yoktur. Bizimle alâkası yoktur. Hariciye Vekâletine 
aittir. 

KEMAL BEY (Saruhan) — Soruyorum, eğer 
makamı âlinize ait değilse bittabi Başvekâlete aittir. 

REİS — Efendim, Ataşe kommersiyaller faslı 
hangi fasılda müzakere edilecektir? 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Mütefer
rika faslı çıksın. 

REİS — Çıksın ama buna dair takrir var. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Müker
rer fasıllara numara koymak lâzım gelir. 

REİS — O halde «A 783» faslına koymak lâzım
dır. 

HASAN FEHMİ BEY (Davamla) — Efendim, 
bu çıksın da. 

REİS — Efendim, bu fasıl hakkında ne zaman 
müzakere edeceğimizi bilmeden bu takriri tehir 
edemem, mademki buradadır, şimdi reye koyaca
ğım. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Şimdi azr 
edeyim; Heyeti Celile halletsin. Efendim, bu vazife
nin ifasına lüzum yoktur fikriyle encümen bu tahsi
satı tayyetmiş değildir. Malûmuâliniz bu, memurini 
şehbenderiyenin vazifei asliyesi meydandadır. Şim
diye kadar bendeniz yalnız Batum'da birkaç ay şeh
benderlik eden bir zatı. takdirle yâdederim ki bu va
zifei asliyesini idrak ederek esaslı surette merkeze 
bu ticaret mesailiyle meşgul olacak raporlar gönder
miş ve gümrükler dölayısiyle o raporlar Maliye Ve
kâletine gelmişti. Ekser şehbenderlerimiz bu vazi
felerini ihmal ediyorlar. Şimdi iki teşkilât olur. Biri 
Hariciyede biri Ticaret Vekâdetinde yani bunu ka

bul ettiğimiz takdirde gerçi şehbenderlerin başkaca 
ve meselâ tebaasının ikâmetine vesaireye müteallik 
birtakım vazaifi de vardır. Fakat Vazaifi asliyeleri 
meyanında bu ticarete müteallik vazife de dâhildir. 
Heyeti Celineniz hariçte böyle, iki nevi teşkilât, iki 
nevi memur tecviz buyurursa bunu kabul edersiniz. 
Yoksa bu vazife memurini şehbenderiyenin vazi
fei asliyelerinden ibarettir. Hariciye bütçesini tak
viye etmek suretiyle orada bu işe ehemmiyet ver
mek mümkündür. Zannederim ki mahallî yine ora
sıdır. Encümenin maksadı budur. Yoksa bu vazifeye 
lüzum yoktur diye tayyetmiş değildir. Hâkem, Heyeti 
Celilenizdir. 

REİS — Ticaret Vekili Hasan Beyden sormak is
tiyorum. Siz ifadatınızla eski teklifinizde musir oldu
ğunuzu buyurdunuz. Binaenaleyh, Hükümetin tekli
fi olmak üzere reye koyacağım. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bendeniz bunu encümenden rica ettim. Fakat arz et
tiğim gibi hizmeti takdir etmekle beraber zamma 
taraftar olmadığından dolayı bunu böyle yazdık ve 
bir de şehbenderlerin vazaifi asliyesinden olduğu 
için lüzum yoktur, diyorlar. Fakat bendeniz zanne
diyorum ki bu benim yeni icat etmiş olduğum bir 
şey değildir. Bütün memleketlerde ve memaliki ec-
nebiyede şehbenderleri olmakla beraber ataşe kom-
mersiyalleri de vardır. Ataşe kommersiyaller tah
sisatı Hariciye bütçesinde mi olsun, Ticaret bütçe
sinde mi? Bu bütçe meselesidir. Fakat herhalde 
memurini şehbehderiyesi olan bir memlekette lü
zum görürse ayrıca ticaret için de sureti mahsusa-
da ticaret odası da bulundurur. Ayrıca memur da 
bulundurur. Ataşe kommersiyal de bulundurabilir. 
Onun için mükerrer olmaz kanaatindeyim. 

REİS — Efendim, Hükümet teklifi olmak üzere 
1340 senesi için bütçede teklif edilen 50 000 lira 
vardır. Daha bu fasıldadır. Fakat arzu buyurulursa 
ayn fasla koyabiliriz. Esas itibariyle Ataşe kommer
siyal için bu 50 bin liranın ticaret bütçesine vazını 
reyi âlinize koyacağım, kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reyi âlinize koyacağım; kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Bir daha reye koyacağım; 
elli bin liranın vazını kabul edenler lütfen ayağa kalk
sın... Aksini reyi âlinize koyuyorum, kabul etmeyen
ler lütfen ayağa kalksın... Kabul edilmemiştir efen
dim. O halde fasıl yalnız bir maddeden ibaret kalı
yor. 269 ncu faslın yekûnu olan bin lirayı reyi âlinize 
koyacağım,'kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
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reyi âlinize vazediyorum, kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Fasıl Lira 

270 Vilâyat maaşatı 20 484 
REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses

leri) 270 nci faslın yekûnunu kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum, kabul etme
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Fasıl Lira 

271 Levazım 7 500 
REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses

leri) 271 nci faslın yekûnunu reyi âlinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 

Fasıl Lira 

272 Mesarifi muhtelife 58 100 
REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses

leri) 272 nci faslın yekûnunu reyi âlinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reyi âlinize 
koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edildi efendim. 

Fasıl Lira 

273 Taşra mesarifi müteferrikası 500 
MUSTAFA BEY (izmit) — Reis Beyefendi, bir 

takririmiz vardı. 

REİS — Takririniz, 273 ncü fasla müteallik, de
ğildir. Bu fasıl hakkında söz iste f̂en var mı? (Ha
yır sesleri) Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Reis Bey, 
fasla geçmeden bir mâruzâtım vardır. Efendim! Bu
rada da teşvikatı sınaiye ve tesisiye namiyle Hükü
metin teklifinde yüzbin lira görülüyor, Encümenin 
teklifinde sıfırdır. Bu yüzbin lira; Heyeti Celilenin 
birkaç ay evvel bir karariyle Ticaret Vekâletine teb
liğ buyurulmuş ki, Keskin Kibrik Fabrikasına kırk 
bin lira muavenet ve 60 bin lira ikraz şeklinde ve
rilmesine dairdir ve teklifin esası da budur. Encüme
nin bu yüzbin lirayı kabul etmemesinin sebebini arz 
edeceğim malûmuâliniz kibritin inhisara alınması 
ve Devlet hesabına Maliye Vekâletine bu hakkı in
hisarın verilmesi evvelce takarrür etmişti. Ahiren 
Muvazenei Umumiye Kanununa Hükümetin muva

fakatiyle Muvazene! Maliye Encümeni bir maddei 
kanuniye ilâve etmekle, ki henüz müzakere edilmedi 
ve şekli kanunisini iktisap etmedi. Kibrit inhisarı 
ya Devlete, Maliye Vekâletine verilmesi ya doğru
dan doğruya Devlet inhisarı yapılması veyahut 
hakkı inhisar Devlete . aidolmak üzere şirketlerde 
tesisat vücuda getirilmesine dair bu maddei kanu-
niyeyi Encümen, Muvazenei Umumiye Kanununa 
derç ettiğinden dolayı bu yüzbin lirayı kabul ede
memiştir. Çünkü eğer inhisar esası ki, evvelce pren
sip olarak Heyeti Celilece kabul buyuruldu, eğer in
hisar esası kabul edilirse lâzım gelir ki Maliye Ve
kâleti bu fabrikayı istimlâk etsin veyahut Maliye 
Vekâleti bu' fabrika ile bir mukavele aktederek Tür
kiye'nin kibrik ihtiyacını tamamen temin edecek 
surette tesis etsin. Bu yüzbin lira ile mi olur, üçyüz 
bin lira ile mi olur? O ayrı bir meseledir. Şimdi in
hisar esası mevzubahis iken bu ikraz suretiyle fab
rikayı tesis cihetine gitmek için tahsisat vermeyi en
cümen muvafık görmedi. Esas budur. Şayet Muva
zene Kanunu müzakere edildiği zaman inhisar esa
sı ki, tekrar ediyorum, inhisar esasını evvelce pren
sip olarak Heyeti Celile tasvip buyurmuştur. O esa
sı kabul etmediği takdirde, o vakit bir maddei mün
feride ile bu tahsisatı'kabul buyurursunuz. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — O vakit 
encümen taraftar olur mu, efendim? ' 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — O zaman 
noktai nazarımızı arz ederiz. 

RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim, kibrit mesele
si arkadaşlarımızdan Recep Beyin bir teklifiyle İk
tisat Encümenine havale buyuruldu. Orada fabrika
nın âmil ve sahipleriyle Ticaret Vekâleti Sanayi Mü
düriyetinin mütehassıs zevatı huzurunda mesele tet
kik "olundu. Bu tetkikat neticesinde anlaşılmıştır ki, 
kibrit meselesi zannolunduğu kadar vasi, büyük ser
mayeye, büyük teşkilâta muhtaç bir iş değildir. Er
babı ihtisasın verdiği malûmat ispat ediyorki kib
rit meselesi yani kırk elli bin lira sarfiyle vücuda ge
tirilecek bir fabrika senevi 30 milyon kibrit meyda
na getirebilir. Memleketimizin umumî sarfiyatı yüz 
otuz milyon kibrit olduğuna göre esbabı mucibede 
mufassalan zikredilmiştir. Memlekette dört mahal
de tesis olunacak kibrit fabrikaları her biri elli, alt
mış bin nihayet ikiyüz bin liralık bir meseledir. 
Bununla memleketin ihtiyacı temin olunabilecek de
mektir. Elli bin liralık bir fabrika tesis edebilecek 
memleketimizde zannederim pek çok sermayedarlar 
olabilir. Hatta arkadaşımızın birisi halden, vazi-
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yetten istifade ederek böyle bir arzu izhar etmiş
tir. Çünkü büyük bir para değildir. Binaenaleyh ev
velâ kibrit meselesinin inhisar altına alınmasına lü
zum yoktur ve bunun temin ettiği varidat ehemmi
yetsizdir. Ancak biz bu inhisarı... 

RElS — İnhisar mevzubahis değildir. 
RAHMÎ BEY (tzmir) — Kibrit inhisarının pren

sip olarak kabul edildiğinden bahis buyurdular. Onun 
için söylüyorum. 

REtS — Hayır efendim, Meclisçe böyle bir şey 
kabul edilmiş değildir. 

RAHMt BEY (izmir) — Evet inhisar meselesi 
hakikaten memleketimizdeki büyük sermayelerin 
kifayet edemeyeceği kadar büyük paralara ihtiyaç 
gösteren işlerde kabili kabuldür. Fakat böyle kibrit 
gibi her yerde yapılan bir metaı, temin edeceği ufak 
bir para mukabilinde ecnebi sermayedarlarına bı
rakmak bendenizce doğru bir esas değildir. Son
ra bu meseleyi zaten Heyeti Celileniz kabul etmiş
tir. Bu müessese filhakika bugünkü haliyle mem
leketin ihtiyacatından dörtte birini olsun temin eder 
bir vaziyettedir. Memleket mahsur olduğu zaman
da, hariçle münasebet munkati olduğu zamanda, 
Hükümetin teşvikiyle Keskin'de bir zat, sermaye
sini sarfederek orada bir müessese meydana getir
miş, fakat hariçten mevadı kimyeviye ve sair ica-
beden makineler getirilemediği için millî fabrika
larımızda ve kendi mevadımız da kâfi olmadığın
dan elden geldiği kadar gayret ederek kibrit imal 
etmiş, tabiî bu Avrupa kibritleriyle sulhtan sonra 
rekabet edecek bir vaziyette değildir. Böyle bir mües
sese himaye olunmak lâzımdır. Vakıa muvaffak ola
mamışlar, muvaffak olamamalarının esbabı o zaman
ki ahvali fevkalâdenin icabatı neticesidir. Bu fabri
ka ya olduğu gibi bırakılarak ölür mahvolur gider 
veyahut himaye edilmek lâzım gelir. Üç sene evvel
ki teşebbüsü şahsî, millî bir müessesenin teşebbüsü 
şahsîsi himaye edilmek lazımsa ve Meclisiniz bu
na karar verirse, himaye de tabiî tam olmak icap eder. 
Üç bin, beş bin lira ile mesele meydana gelemeye
cektir. Encümen böyle bir müessesatı himaye et
mek için bu fabrikanın tesisatına elli bin, altmış 
bin lira kadar masraf gideceğini kabul etti. Bir de 
mükâfat esasını kabul etti. Bu belki hata olabilir. 
Lâkin Heyeti Âliyenin kabulüne muallâktır. Fakat 
Heyeti Celileniz bunu tasvip etmiştir. Binaenaleyh 
bundan rücu imkânı yoktur. Bunun için bu tahsisa
tın kabulünü istirham ediyorum. Muvazenei Maliye 
Encümeninin bunu hot behot bütçeden çıkarmasını 
muvafık görmüyorum. 

. 1340 C : 2 

REİS — Efendim, Maliye Vekili veya Ticaret 
Vekili bu parada musir mıdır? 

TİCARET VEKİLt HASAN BEY (Trabzon) — 
Benim meselem değil bu, bütçeyi takdim ettiğimiz 
zaman henüz Keskin fabrikasına ait bir karar yok
tu. Bütçe Muvazei Maliye Encümenince tetkik edil
dikten sonra Rahmi Beyefendinin izah ettiği veçhile 
Recep Beyefendinin verdiği takrir üzerine Keskin 
fabrikası kibrit çıkarmaya başlamış, bunu haber alan 
hariçteki fabrikatörler ucuz kibrit ihraç ettiler. 
Fiyatları fevkalâde kırdılar. O fabrikayı kibrit sa-
tamayacak ve işlemeyecek bir hale koymuşlar. Bu 
vaziyet üzerine fabrika sahibi müracaat ediyor. 
Heyeti Celilenin havalesi üzerine o zaman bu mese
le İktisat Encümenince tetkik edilmiş, hattâ bende
niz limazeretin istanbul'da bulunduğum zamanlar
da tetkik edilmiş ve bizim memurları çağırmışlar va
ziyet nedir, diye sormuşlar. Onlar da vaziyet bu
dur demişler. Onun üzerine İktisat Encümeninin 
yaptığı mazbata Heyeti Celilenize gelmiş ve müza
kere neticesinde bir karar vermişsiniz. Bu karar Baş
vekâlete tebliğ olundu. Başvekil Paşa da bu kara
rı bize tebliğ etti. Bittabi biz bu kararı alınca her 
ne kadar bütçe evvelce müzakere edilip çıkmış
sa da, mademki, Heyeti Umumiyenin bir kararı var, 
elli bin lira, lâzım gelen malzemeyi getirip mahal
lerine koymak için, on bin lira da sermaye olarak 
istimal için ikraz suretinde ve kırk bin lira da sene
vi imal edebileceği her kibritin Bandrol Resmi olan 
on paranın nısfının fabrikaya prim olarak verilme
sine karar vermiş Heyeti Vekile, biz de bunun ma
sarifini hesap ettik, aynen teklif ettik. Bendeniz He
yeti Celilenin kararı üzerine teklif etmek mecburi
yetinde idim. Başka bir şey yaptığım yoktur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu müessese tak
riben kaç bin liralık bir müessesedir? 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bittabi büyük sermayeli değildir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, meselâ 
birisi beşyüz bin sarf eder de sonra yüzbin lira is
terse mutlaka verecek miyiz? Ben anlarımki üçyüz 
bin lira sarf eder. Üçyüz bin liralık bir müessese 
olur da onun da nevakısı kalırsa ona elli, altmış bin 
lira verelim. Böyle birisi on bin, yirmi bin, kırk bin 
liralık bir müessese meydana koymuş yüz bin lira 
vereceğiz. Bu, mantıkan muvafık değildir. Ben zan
netmem ki doğru olsun! 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, bendeniz Heyeti Celilenin bize tebliğ et-
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tiği, emrettiği karara mutavaat ettim. Başka bir şey 
yapmadım. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (îzmir) — Efen
dim, takriben bir ay evvel buradan bir karar çık
tı. iktisat Encümeninin mazbatası evrakı varide me-
yanında okundu, hiç de münakaşa edilmeden ve 
belki ruhuna, mahiyetine vakıf olmadan el kaldırıl
dı, kabul edildi. 

MUSTAFA BEY (İzmit) — Meclisi tenzih ede
riz, Şükrü Bey! 

ŞÜKRÜ BEY (tzmir) — Bendeniz öyle kaldır
dım elimi. Bereket versin ki bu kanun... 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Kanun 
değil, karardır. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Tek
mil Merasimi Kanuniyesini itmam edemedi. Çünkü 
bir para veriliyordu. Bunun tayini esami ile reye 
konulması lâzım gelirdi. Bu dahi yapılmadı. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Hayır, hayır. 
SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Efen

diler, Rahmi Beyefendinin verdiği izahattan anladık 
ki, Keskin'de bir kibrit fabrikası varmış ve bu ka
bil fabrikalar, kırk elli bin liraya yapılıyormuş ve yi
ne anladık ki, bu fabrikaya kırk bin lira mükafatı 
nakdiye ve altmış bin lira da ufak bir faizle mu-
kassatan on sene zarfında ödenmek üzere bir para 
verilmek isteniliyor. Efendiler! Meclisten bendeni
zin kanaatimce şu veya bu şahıs için, şu veya bu fab
rika için, şu veya bu müessese için bu kadar lütuf 
bu kadar ihsan olamaz ve hattâ hiçbir ihsan çıka
maz ve çıkmamalıdır. Biz, kavaidi umumiye koyabi
liriz, biz, diyebiliriz ki filân fabrikaları yapanlara 
şu kadar sermaye ile iştirak ederiz. % 10 sermaye 
veririz, kendilerine mükâfatı nakdiye veririz. Fakat 
filân memleketteki filân müessese veya filân yer
de oturan şahsa yüz bin, on bin lira değil, yüz pa
ra, on para bile veremeyiz. Binaenaleyh bu teklifin 
behemahal reddi ve aldığımız paranın kimlerden 
alındığını teemmülü lâzımdır. Şayet mutlaka yar
dım lazımsa ve bu müessese terakki ettirilmek iste
niyorsa böyle bir kaidei münferide şeklinde değil, 
kaidei umumiye ve kanun şeklinde, böyle bir kanun 
ki, ondan yalnız Keskin'de açılan fabrika değil nere
lerde olursa olsun açılacak fabrikalar müstefit ola
bilsin! Yoksa yalnız bir fabrikayı müstefit ede
lim diye düşünecek olursak zavallı^ köylünün elinden 
onar para, onar kuruş alarak toplanan paraları böy-. 
le yüz bin lira olarak bir adamın cebine vermiş de
mek oluruz. Binaenaleyh Heyeti Celileden bunun red

dini talep ederim. Yalnız Hasan Beyefendi bu nok
tada bittabi mazurdur ve mazur bir mevkidedir." 
Çünkü doğrudan doğruya Hasan Beyefendi Teşki
lâtı Kanuniye içinde kalmıştır ve o kararı ifa etmek 
vazifesidir. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bendeniz de onu arz edecektim. Teklifin reddi şek
linde değil, Heyeti Celilenin kararının istirdadı şeklin
dedir. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Efendim; Malûmu-
âliniz Meclisi Âli bundan bir ay evvel karar değil, bir 
kanun çıkardı. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Encüme
nin mazbatası var. Başka bir şey yoktur. 

REİS — Kanun değildir. 

RAGIP BEY (Devamla) — Bir Encümen mazba
tası olsun, zaten karar da kanun kuvvetindedir. Bun
dan bir ay evvel Meclisi Âli indelmüzakere buradan 
bir karar çıkardı. Bununla memleketimizde ilk de
fa teessüs etmiş olan Keskin'deki kibrit fabrikasını 
himaye etmiş oldu. Büyük bir ekseriyetle kabul edi
len bu kararın bir ay sonra şimdi şu bütçe münase
betiyle tekrar esasının müzakere edilmesi bir defa 
nizamname ve usulümüze gayri muvafıktır. Bu ka
rar, kanun mahiyetinde olsun, karar deyiniz. Ne kuv
vetini haiz olursa olsun, o, bir kere Mecliste kabul 
edilmiştir, Kesbi katiyet etmiştir. Bunun tekrar mü
zakeresi mevzubahis bile değildir. (Tahsisat ne ola
cak sesleri) 

Tahsisata gelince: Encümen kibritin inhisarı 
usulünü anprensip düşündüğünden dolayı bunun tah
sisatını tekliften kaldırmıştır. Fakat kibrit inhisarı
na dair Meclisten bir karar değil, bir işaret bile geç
memiştir. Halbuki bunun için bir karar vardır. Bi
naenaleyh kibrit inhisarı mevzubahis dahi olsa Hü
kümet bu parayı vermekle kibrit inhisarı kabul edil
diği gün hiç değilse elinde müesses, iptidai bir şe
kilde bir fabrika bulunması lâzım olduğu noktai na- t 
zarından istimlâk için dâhi lâzımdır. Parasını şim
diden vermiş olur. Müesses olan bir müesseseyi, sön
mek üzere bulunduğuna nazaran, ihya etmek ve mem
leketimizde ilk defa olarak teessüs eden kibrit fab
rikasını himaye etmek, Meclisi Âlanin evvelce sebk-
eden kararı mucibince lâzım olduğu kanaatindeyim. -
Bunun tekrar tahsisat olarak kabul edilmesini rica 
ederim. Şunu da arz edeyim ki, Meclisi Âli büyük 
bir ekseriyetle bu kararı vermiştir ve bugün bu ekse
riyet yoktur. 
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EYÜP SABRI EFENDİ (Konya) — Arkadaşlar, 
Hazinei Devlet ne bir bankadır, ne bir müessesei hay-
riyedir. Böyle işinde muvaffak olamayan herhangi 
bir müesseseye muavenette bulunmak, para ikraz et
mek vazifesini üzerimize aldığımız gün iflâs ettiği
miz gündür. Bu memlekette yalnız Keskin Kibrit 
Fabrikası var değildir, birçok müessesei maliye, 
müessesei sınaiye vardır ki bugün ashabının sermaye
si tükenmiş herhangi bir sebep dolayısiyle kapalı 
bulunuyor. Sonra Ragıp Beyefendinin buyurdukları 
gibi bu bapta evvelce katî bir surette ittihaz edil
miş ve merasimi kanuniyesini iktisap etmiş bir ka
rar da yoktur. Binaenaleyh bunun reddi lâzımdır. 
Şayet sanayiin teşviki lazımsa bu böyle hususi ol
maz, ortada bir teşviki sanayi kanunu vardır. Bu 
memleketin sanayiini teşvike kâfi değilse bunu da
ha ziyade tevsi ederiz ve bunu âmmeye şamil bir ka
nun yaparız. (Doğru sesleri) 

REİS — Efendim, 273 ncü faslın taşra masarifi 
müteferrikası 500 liradır. İkinci madde olmak üzere 
Hükümetin teklif ettiği teşvikâtı sanaiye ve tesisiye 
masrafı 100 000 liradır. Teşvikâtı sanaiye ve tesisi
ye masrafı olan yüz bin lirayı encümen reddetmiş
tir. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Reis Bey, bir de ni
hayette vardır. Teşvikâtı sanaiye bedeli. 

REİS — Efendim, o ayrıdır. Burada Vekil Beyin 
izahatından anlaşıldığına göre Keskin'deki kibrit fab
rikasına verilmekte olan tahsisattır. Reyi âlinize vaz
edeceğim. Şimdi yüz bin beşyüz lirayı reye koyuyo
rum; eğer kabul edilmezse beşyüz lirayı ayrıca reye 
koyacağım. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Reis Bey, 
beş yüz lira ayrı bir fasıldır. Taşra masarifi müte-
ferrikasıdır. O bir kere aradan çıksın. 

REİS — Diğeri kaçıncı fasıldır. 
HASAN FEFIMİ BEY (Devamla) — Diğerini biz 

kabul ettiğimiz için numara komadık. 

REİS — Taşra masarifi müteferrikası faslını za
ten reyi âlinize koydum. Şimdi numarasız faslı reyi
nize koyacağım. Teşvikâtı Sanaiye ve tesisiye masra
fı yani Keskin'deki fabrikaya muavenet faslı olan 
yüz bin lirayı kabul edenler lütfen el kaldırsın... Ak
sini reye koyuyorum, kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmedi efendim. Efendim! Bu fasıl 
evvelce buradan bir mazbata halinde geçmiş ve hü
kümete tebliğ olunmuş olduğu için reye koymaya lü
zum gördüm. 

Fasıl Lira 

274 Ticaret ve Sanayi Müzesi maaşı 1 404 

Söz isteyen var mı? 
RAHMİ BEY (İzmir) — Efendim, burada Tica

ret ve sanayi müzesi mevzubahistir. Evvelce İktisat 
Vekâletine merbut ziraat müzesi vardı. Ziraat müze
si olmadığına göre bu müze her halde o ziraat mü
zesi olacak. Eğer böyle ise bu faslın Ziraat bütçesine 
naklolunması lâzımdır, kanaatındayım. Vakıa Sanayi 
ve Ticaretle de alâkadar ise de aslen bir ziraat müze
sidir. Ziraat alâtı ve mamulâtı da orada gösterilmek
tedir. Her ikisi memzuç bir halde orada bulunuyor
du. Fakat esas itibariyle memleketin mahsulâtı zirai-
yesi içindir. Bu fasıl ziraat bütçesinde bulunsa daha 
iyi olur zannederim. 

TİCARET VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Yalnız bir mesele var, bu memzuç bir müzedir. İçin
de ziraate müteallik toplanmış bir çok şeyler vardır. 
Bunların tabiî ziraat vekâletine geçmesi doğrudur. 
Burada bulunan ziraat memurunun da oraya gitmesi 
lâzımdır. Fakat müzenin hepsi oranın değildir, zaten 
yeri de bizimdir, onlar başka yere gideceklerdir. O 
itibarla lâzım gelen tefriki biz yaparız. Lâzım gelen 
parayı da veririz, ayrıca bir müze olarak kalsın. On
lara ait olan şeylerin hepsini devredeceğiz efendim. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur efendim, 274 
ncü faslm yekûnunu kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Fasıl Lira 

275 Ticaret ve Sanayi Müzesi masrafı 2 800 
REİS — Söz isteyen var mı efendim? (Hayır ses

leri) 275 nci faslın yekûnunu kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Aksini reye kovuyorum efendim, kabul 
etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Fasıl Lira 

276 Ticaret mektepleri maaşı 17 100 
Söz isteyen var mı efendim? 
İSMAİL BEY (Karahisarı Şarki) — Efendim 

bu fasıl münasebetiyle Ticaret Mektebimiz hakkında 
- zaten iki mektebimiz vardır - biraz maruzatta bu
lunmak isterim. (Kısa söyleyiniz sesleri) Evet, vakit 
geçtiği için bendeniz de kısa söylemeğe çalışacağım. 
Malûmuâliniz ticaret denince akla müesseseler geli-
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yor. Meselâ kambiyo mesaili denilince, Borsa deni
lince, bunların hepsinin idaresi ticarette en yüksek 
bir mevkide, mertebei idaredir. Bunları idare edecek 
ellerin hususi birer tahsil görmesi icap eder. Kambi
yonun memleketimizin lehine olarak devam edebil
mesini temin için ne kadar kanun yapsak hiç biri 
para etmiyor. Ancak alemi ticarette ve müessesatı-
mızda bulunan, ticaretle alâkadar olanlarımız iyi tah
sil görmüş, bu gibi mesailden anlar kimselerden mü
teşekkil olursa, o zaman onlar memlekete olan alâ
kaları, merbutiyetleri ve samimiyetleri icabınca ve 
bilhassa bu işlerden anlaması dolayısıyle kambiyo 
üzerinde rakip olan ellerin yapmış oldukları oyunla
ra karşı gelebilirler. Pek alâ bilirizki memleketimiz 
bir çok müessesatı ticariyeye muhtaçtır. Bugün, değil 
bankalar gibi yüksek müessesatı... 

REİS — Efendim, izahatınız eğer uzun sürecek 
ise bu faslın müzakeresini yarına tehir edelim. (Ha
yır sesleri) (Kısa söylesin sesleri) 

İSMAİL BEY (Devamla) — O halde maruzatı
mı telhis edeyim efendim. Bendeniz onu anlıyorumki, 
her halde Heyeti Âliyeniz tedrisatı ticariyeyi takdir 
buyurmuyorsunuz. Binaenaleyh, İstanbul Ticaret 
Mektebi Âlisi, geçen sene fakülte haline kalbedilmiş-
tir ve orada bir Meclisi Müderrisin tesis edilmişti. 
Bu Meclisi Müderrisinin maaşı da yedi, sekiz yüz, 
bin lira bir masraf idi, az bir masraftı. Bu sene bunu 
Muvazenei Maliye Encümeni, bilmemki hangi sebep
le kabul buyurmamışlardır. Bendeniz elli imzalı bir 
takrir takdim ediyorum. Bunu lütfedersiniz. Bu bir. 

Sonra İktisat Vekâleti, vekâlet halinde iken büt
çesini tespit ederken yine Encümende uyuşulmuştu 
ve Anadolu'da dört yani Konya'da, Samsun'da An
talya'da ve Mersin'de talî derecede birer Ticaret 
Mektebi tesisini kabul etmişlerdi. Bilâhare İktisat 

Vekâletinin Ticaret ve Ziraat namıyle iki vekâlete ay
rıldığı zaman bütçelerini tetkik ederken muzavene 
encümeni bunu hiç kabul etmemiştir. Şimdi ikinci 
takririm de elli imzalıdır, bunu da kabul ederseniz te
şekkür ederim, bunların masrafı azdır. 

MUVAZENEİ MALÎYE ENCÜMENİ REİSİ 
HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Reis Beye-; 
fendi, Ticaret mektebi muallimleri maaşatını Ticaret 
Vekâletine teklif etmişse Encümen de aynen onu 
kabul etmiştir. Kadrolar eldedir. 

İSMAİL BEY (Karahisarı Şarki) — Meclis mü
derrisin tahsisatım kabul etmemiştir. 

HASAN FEHMİ BEY (Gümüşhane) — Hayır 
efendim. Hükümetçe 1340 senesi için teklif olunan 
17 100 liradır. Kadroda da böyledir. 

REİS — Hükümetin teklifi 17 100 liradır. Mu
vazenei Maliye Encümenince kabul olunan da 17 100 
liradır. 

REŞAT BEY (Saruhan) — Efendim, İsmail Beyin 
teklifi Hükümet ve Muvazene encümenlerinin teklif
leri haricinde müstakil bir tekliftir. Nisabı müza
keremiz de zannederim şayanı dikkat bir derecede 
azalmıştır. Onun için müzakerenin yarına tehirini 
rica ederim. 

REİS — Efendim, yarın 276 ncı faslın müzakere
sine devam olunmak üzere celseyi tatil ediyorum.; 
Bir noktayı arz etmeyi unuttum efendim. 

Müsaade ederseniz 1340 senesi Nisan ayına mah
sus muvakkat bütçesi hakkındaki Kanuna verilen 
ârânın neticesini arz edeceğim. Reye iştirak eden 
ârânın neticesini arz edeceğim. Reye iştirak eden 
azanın adedi 148 dir. Muamele tamamdır ve kanun 
148 reyle müttefikan kabul edilmiştir.; 

Hitamı Müzakerat; Saat : 7,45 
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1340 senesi Nisan ayına mahsus muvakkat Bütçe hakkındaki Kanunun neticesi ârâsı 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 

Reddedenler 

Müstenkifler 

148 

148 

ADANA 
İsmail Sefa B. 
Zamir B. 

AKSARAY 
Besim Atalay B. 

AMASYA 
Ali Rıza B. 

ANKARA 
Hilmi B. 

ANTALYA 
Ahmed Saki B. 
J:£san Sıtkı B. 

ARTVİN 
Hilmi B. 

AYDIN 
Zekâî B. 

BAYEZÎD 
Şefik B. 

BtGA 
Şükrü B. 

BOLU 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

BOZOK 
Ahmed Hamdi B. 
Avni B. 
Salih B. 

BURDUR 
Hüseyin Baki B. 

BURSA 
Osman Nuri B. 
Refet B. 

CANİK 
Cavid Paşa 
Süleyman Necmi B. 

CEBELİBEREKET 
İhsan B. 

ÇORUM 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 

DENİZLİ 
Dr. Kâzım B. 
Mazhar Müfid B, 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

DERSİM 
Ahmed Şükrü B. 
Feridun Fikri B. 

DİYARBEKİR 
Fevzi B. 

EDİRNE 
Faik B. 
Hüseyin Rıfkı B. 

ELÂZİZ 
Hüseyin B. 
Mustafa B. 
Naci B. 

ERGANİ 
İhsan B. 

ERTUĞRUL 
Dr. Fikret B. 
Halil B. 

ERZİNCAN 
Sabit B. 

ERZURUM 
Câzim B. 
Halet B. 
Raif B. 
Ziyaeddin B. 

ESKİŞEHİR 
Abdullah Azmi Ef. 
Arif B. 

GAZİANTEP 
Kılıç Ali B. 

GELİBOLU 
Celâl Nuri B. 

GİRESUN 
Hakkı Tarık B. 
Şevket Ef. 

GÜMÜŞHANE 
Hasan Fehmi B. 
Veysel Rıza B. 
Zeki B. 

HAKKÂRİ 
Nazmi B. 

İSPARTA 
Hüseyin Hüsnü B. 
İbrahim Ef. 
Mükerrem B. 

İÇEL 
Dr. Tevfik B. 
Hafız Emin Ef. 

İSTANBUL 
Ali Fethi B. 
Ali Rıza B. 
Hamdi B. 
Hamdullah Suphi B. 
İsmail Canbulat B. 

İZMİR 
Mustafa Rahmi B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. 

İZMİT 
İbrahim B. 
Mustafa B. 
Saffet B. 

KÂNGIRI 
Mustafa Abdülhalik B. 
Rifat B. 
Ziya B. 
KARAHİSARI SAHİP 

Kâmil Ef, 
Ruşen Eşref B. 
Sadık B, 

KARAHİSARI ŞARKİ 
İsmail B. 

KARESİ 
Ahmed Süreyya B. 
Ali Şuuri B. 
Hulusi B. 

KARS 
Ağağlu Ahmed B. 

KASTAMONU 
Ahmet Mahir B. 
Ali Rıza B. 
Halid B. 
Hasan Fehmi Ef. 
Mehmet Fuad B. 
Necmeddin B. 

KAYSERİ 
Dr. Halid B. 

KIRŞEHİR 
Ali Rıza B. 

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

KOZAN 
Ali Saip B. 
Ali Sadi B. 

KÜTAHYA 
Cevdet B:. 
Nuri B. 
Rağıp B. 
Recep B. 

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

MARAŞ-
Abdülkadir B.
Mithat B.. 
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MARDİN 
Abdülgani B, 
Derviş B. 
Necip B. 
Yakup Kadri B. 

MENTEŞE 
Esad Ef. 

MERSİN 
Niyazi B. 

NİĞDE 
Ata B. 
Ebubekir Hazım B. 

ORDU 
Hamdi B. 

1 : 25 

İsmail B̂  
RİZE 

Ali B. 
Esad B. 
Fuad B. 

SARUHAN 
Abidin B. 
Hacı Ethem B: 
Kemal B. 
Reşad B. 

SİİRD 
Halil Hulki B. 
Mahmud B. 

31 . 3 . 1340 C : 2 

SİVAS 
Dr. Ömer Şevki B. 
Muammer B. 
Ziya B. 

SİVEREK 
Mahmud B. 

TEKİRDAĞ 
Cemil B. 
Faik B. 

TOKAD 
Fmin B. 

TRABZON 
Abdullah B. 

Ahmed Muhtar B. 
Hasan B. 
Rahmi B. 
Süleyman Sırrı Ef. 
Şefik B. 

URFA 
Ali Fuad B, 

VAN 
İbrahim B. 

ZONGULDAK 
Halil B. 
Ragıp B. 
Yusuf Ziya B. 
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DİVANI MUHASEBAT 

1339 senesinde ufak bir kadro ile teşkil olunan I 
Divanı Muhasebat, şimdiye kadar yalnız İstanbul ile 
Ankara'da kablessarf murakabe yapmakta ve bittabi 
bu nakıs teşkilât ile vazifesini tamamen ifa edeme
mekteydi. Bu kere Meclisi Âlice Heyeti intihap ve ik
mal edilmekle bir taraftan kablessarf murakabenin 
vilâyatı saireye teşmil ne, diğer taraftan badessarf 
muhasibi mesuller hesabatını tetkik suretiyle bütçesi 
kabul edildiği takdirde vazifesini bitemamiha icra 
edebilecek hale gelecektir. Evsafı lâzımeyi haiz mu-
rakipler bulundukça Kolordu Merkezi olan mahaller 
ve İstanbul ve İzmir gibi sarf merkezleri tercih olun
mak şartiyle diğer vilâyetlere de kablessarf mura
kabenin teşkili lüzumu Divanı Muhasebat Reisinin hu-
zuriyle takarrür ettirild . 

Muhasiplerin zamanı idare hesaplarının tetkikatına 
gelince: Mülga Maliye Nezareti yalnız 1326, 1327 ve 
1328 senelerine ait hesabı katiyi yapabilmiş ve Mülga 
Divanı Muhasebatta yalnız iki tene için birer muta
bakat beyannamesini neşretmişti Ancak bu hesabı 
katiter, bütçenin en mühim kısmını ihtiva eden de-
vairi askeriye masarifini havi olmadığı ve bir çok j 
vilâyatı da hariç bırakmış olduğu cihetle bunlar tam I 
mânasiyle bir hesabı kati olmadığı gibi mutabakat I 
beyannameleri de aynı hal ve nevakısı cami bulun- I 
maktaydı. Ondan sonraki senelerde ise ne Maliye he
sabı kati neşredebilmiş, ne de Divanı Muhasebat hiç
bir senenin zat ve zaman hesaplarını intaç ve ikmal 
edebilmiştir. Bugün 328 senesindenberi rüyet ve in
taç edilmemiş binlerce muhasip hesabatı vardır. Bun
ların niyetini divanı hazıra tahmil etmek seneyi haliye 
ve atiye hesabatını da o seneler hesabatı gibi neti- I 
cesiz bırakmaktan başka faydayı müfit olmayacağına 
kaniiz. Bu sebeple Divanı Muhasebatın, ancak Ma- 1 
liye Vekâletinin hesabı katisini ihzar etmekte oldu
ğu 1337 senesinden itibaren tetkikata başlaması mü
nasip ve zarurî görülmüş ve önümüzdeki sene gaye
sine kadar hem 1337 hem de 1338 senesi hesabatını 
rüyet ederek teraküme mahal bırakmamasını temin 
edecek surette bütçeye murakıp ve mukayyit tahsisatı 
vaz edilmiştir. Mamafih hesabatı atikayı yüzüstü bı
rakmak dahi muvafık olmadığından 1337 senesinden ı 

evvelki senelerde hesabatının bir usulü basite ile su
reti tetkik ve intacı Maliye ve Divanı Muhasebatın 
bil iştirak düşünerek neticei hale göre bu bapta ayrıca 
bir Lâyihai Kanuniye ihzar ve tanzim etmeleri mu-
vafıkı hal ve maslahat görüldü. Ancak Divanı Muha
sebatın kablessarf ve badessarf ifasıyle mükellef bu
lunduğu vazaif murakabenin mahiyet ve hususiyeti 
itibariyle bu noktamn dahi Heyeti Celilenin nazarı 
dikkatine arzını lâzımeden gördük. Heyeti Celilenin 
2 Teşrinisani 1339 tarihli kararında Divan Murakıp 
ve ketebesinin bilimtihan alınması tensip buyurul-
muştu. Kablessarf murakabenin ehemmiyet ve neza
keti müstağnii arz ve izahtır. Ancak bu ehemmiyeti 
nazarı • itibare alarak ve murakıpların umuru maliye
de kıdem ve ihtisas esbabından bulunabilmesini temi-
nen Maliyenin taşradaki defterdar ve muhasebecileri 
derecesinde kendilerine maaş verilmesi esasını vazet
miştir. Binaenaleyh mekâtibi âliyeden mezun veya 
bilimtihan muhasebeciliğe isbatı ehliyet etmiş veya 
evvelce Defterdarlıkta ve Divanı Muhasebat Azalığı 
gibi memuriyetlerde bulunmuş zevatı imtihana davet 
etmek kendileri için izzetinefis meselesi teşkil etmek 
mahzurunu dahi olacağından maslahaten tesiri bedihi-
dir. 

İmdi vilâyat muhasebeciliği için intihapnameyi ve
ya muhasebeciliğe terfi hakkını haiz derecede mal 
memurları ile divanda hizmetle kesbi kıdem etmiş 
memurların bilâimtihan tayini salâhiyetinin Divanı 
Muhasebat Riyasetine bırakılması suretinde kararı sa
bıkın tadili selâmeti maslahat namına muvafık görül
müştür. 

Maruzatı ânifeye bu sene yapılacak tatbikat neti
cesinde seneyi atiye için taayyün edecek ihtiyacın 
derecesine göre teşkilâtı hazıra tevsi olunmak üzere 
senei haliyeye ait Divan Bütçesi (211 678) lira olarak 
bittespit takdim olunmuştur. 

26 Mart 1340 
Muvazenei Maliye Encümeni 
namına Mazbata Muharriri 

Trabzon Mebusu 
Ahmet Muhtar 



DİVANI MUHASEBAT 

F. M. 

17 

18 

19 

Nevi muhassasat 

MAAŞAT 
Reisi evvel 
Reisi sani 
Müddeiumumu ve kalemi 
Aza 
Heyeti hesabiye ve kalemiye 
Müstahtemini muhtelife 

1339 senesi 
bütçesi 
Lira 

1 350 
2 430 

720 
5 280 

25 266 
3 210 

1339 senesindeki 
tadilâta göre 

senelik miktarı 
Lira 

1 500 
2 700 

720 
5 760 

11 640 
2 160 

Divanı 
Muhasebatça 
1340 senesi için 
teklif olunan 

Lira 

1 500 
2 700 

720 
5 760 

51 000-
6 120 

Muvazenei 
Maliye 

Encümenince 
1340 senesi için 
teklif olunan 

Lira 

1 500 
2 700 

720 
5 760 

51 000 
6 120 

Yekûn 

MASARİFİ MÜTEFERRİKA 

MASARİFİ MÜTENEVVİA 

1 Levazım, kjrtasiye ve evrak 
matbua 

2 Mefruşat 
3 Tenvir ve teshin 
4 Melbusat 
5 İcar 

38 256 

625 

24 480 

1 000 

67 800 67 800 

1 200 1 200 

4 000 
1 300 
1 250 

275 
— 

5 000 
400 

2 000 
250 

— 

3 500 
2 000 
2 000 

200 
2 500 

3 500 
2 000 
2 000 

200 
2 500 

Yekûn 6 825 7 650 10 200 10 200 



M. Nevi muhassasat 

HARCIRAH VE YEVMİYE 

MEMURÎNÎ MUVAZZAFA 
TAHSİSATI FEVKALÂDE
Sİ 

1 MEMURİN MAZULE 
MAAŞI 

2 Fevkalâde tahsisatı 

Yekûn 

1 Divanı Muhasebatın intihabı 
hakkındaki kanunun kabu
lünde tevzi edilmek üzere 
mevkuf tutulan 

Telgraf Ücüratı 

Yekûnu Umumi 

Maliye 
1339 senesindeki 

1339 senesi tadilâta göre 
bütçesi senelik miktarı 
Lira Lira 

10 200 400 

62 469 44 640 

4 000 8 000 

4 000 8 000 

35 605 

157 980 86 170 

Muvazenesi 
Divanı 

Muhasebatça 
1340 senesi için 
teklif olunan 

Lira 

25 000 

Muvazenei 
Maliye 

Encümenince 
teklif olunan 

1340 senesi için 
Lira 

25 000 

101 040 102 040 

= i = 

1 801 
2 537 

4 338 

1 801 
2 537 

4 338 

3 000 3 000 

211 678 211 678 
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D Î V A N I M U 

Unvanı memuriyet 

1 Reisi evvel 
2 Reisi Sanı 
3 Müddeiumumi 
4 Aza 
5 Murakıp birinci sınıf 

Murakıp ikinci sınıf 
Murakıp üçüncü sınıf 
Murakıp muavini 
Umuru tahririye müdürü 
Tahrirat mümeyyizi 
Evrak mümeyyizi 
Sicil memuru ve mutemet 
Levazım memuru 
Mukayyit birinci sınıf 
Mukayyit ikinci sınıf 
Kâtip birinci sınıf 
Hademe merkez 
Odacı mülhakat 

3 Müddeiumumilik kalemi 
Mümeyyiz 
Kâtip 

Kablettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Badettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

— 
2 
— 
4 
— 
7 
6 
— 
1 

— 
60 
— 
50 
— 
30 
25 
— 
30 

— 
120 
— 
200 
— 
210 
150 
— 
30 

1 

1 
8 
4 
5 
7 
5 
1 

125 
75 
60 
60 
50 
40 
30 
20 
40 

125 
225 
60 
480 
200 
200 
210 
100 
40 

20 

108 6 • 

25 

30 

25 

5 
7 

12 
10 

60 
70 

5 
10 

15 
12 

75 
120 

180 

Yekûn 39 255 968 57 2 040 



ö c 

=3 © 

rt '3. 

^ 
CQ 

S o o o o * o m o o o © © o i n ırı ıo m N M CM O O ^ O T f ^ o o o 
00 O t~~- <r> m T—ı (S C-l 

ı r > ı r ı O O O O O > ' ~ > O O v - > i o O l n < N < o O o o 

oo «o O v-} O 
« ol m m 

O »n O oo m 
fM OJ _ „ 

< 

C/î 

o .3 

"S «* 
&0> ^ 

«o */~! o O O 
(N O) ^O 0O W> 

O O O O m >o >/-> m »o c> CM CM o r--
o o o o o o es o o »o Tt r-« m m r-i (M rs 

ı r - ı i o O O O O O ^ O O i o t o O i ^ f N V ^ O 
< N r ~ - ^ D ^ o > o ^ t m n ı o m c ^ r ^ c N ^ ^ ^ f ^ 

oo >o o m o 
TI N m m 

O »o o oo >/-> 
n N H T -

o 
o 





1340 SENESİ 
TİCARET VEKÂLETİ BÜTÇESİ 





F. M. Nevi muhassasat 

TİCARET VEKÂLETİ 
Birinci kısım - İdareî merkeziye 

267 MAAŞAT 
1 Vekil ve Müsteşar 
2 Memurini merkeziye 
3 Odacılar 

267 nci faslın yekûnu 

268 LEVAZIM 
1 Meremmet 
2 Mefruşat ve demirbaş eşya 
3 Tenvir ve teshin 
4 Melbusat 
5 Kırtasiye 
6 îcarat 

268 nci faslın yekûnu 

269 MERKEZ MASARİFİ MÜTEFERRİKASI 

Ateşe Kommersıyaller muhassesatı 

Birinci kısmın yekûnu 

TİCARET VEKALETİ 

• 
1339 senesi 

Bütçesi 
Lira 

1339 senesi 
bütçesindeki 
tadilâta göre 

senelik miktarı 
Lira 

1340 senesi 
için Hükü
metçe teklif 

olunan 
Lira 

1340 sen 
için Muva 
Maliye E 

menince t 
olunan l 

2 225 
3 891 
1 504 

4 400 
21 492 

2 400 

3 600 
29 520 

2 400 

3 
33 

2 

17 620 26 292 35 520 39 

100 
400 

1 500 
200 

1 250 
4 500 

100 
400 

1 500 
200 

1 250 
4 500 

250 
400 

1 000 
200 
750 

4 500 

1 

4 

7 950 

8 500 

7 950 

8 500 

7 100 

1 000 

50 000 

7 

1 

34 070 42 742 93 620 37 



İkinci kısım - Vilâyet 
270 MAAŞAT 

1 Maadin memurları 
2 Ticaret memurları 
3 Sanayi ve mesaî memurları 

270 nci faslın yekûnu 

271 
1 
2 
3 
4 
5 

LEVAZIM 
Meremmet 
îcarat 
Mefruşat ve demirbaş eşya 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

271 nci faslın yekûnu 

İkinci kısmın yekûnu 

1339 senesi 
Bütçesi 

Lira 

1339 senesi 
bütçesindeki 
tadilâta göre 

senelik miktarı 
Lira 

1340 senesi 
için Hükü
metçe teklif 

olunan 
Lira 

1340 se 
için Muv 
Maliye E 

menince 
olunan l 

1 700 
4 380 
2 425 

8 505 

1 227 
13 100 
3 000 
2 500 

19 827 

2 064 
7 824 
3 828 

13 716 

1 227 
13 100 
3 000 
2 500 

19 827 

7 140 
9 480 
8 160 

24 780 

1 000 
5 000 
5 000 
3 000 
2 500 

16 500 

6 
8 
5 

20 

1 

2 
3 
1 

7 

28 332 33 543 41 280 27 



Nevi muhassasat 

Üçüncü Kısım 
MASARİFİ MUHTELİFE 
Harcirah 
Masarifi muhakeme 
Avrupa'daki talebe ve memurini fenniye 
muhassesatı 
Tabiyye, teclidiye, ilâmat, abonman, 
hakkı telif, tercüme, neşriyat 
Prümüs kontrol masrafı 
Nakliye ücreti 
Kütüphane masrafı ve kitap bedeli 
Ticaret mecmuası masrafı 
Tahlilhane masrafı 

272 nci faslın yekûnu 

Taşra masarifi müteferrikası 

Teşrikatı senaiye ve teşvikiye masrafı 

Ticaret ve Sanayi Müzesi maaşı 

Ticaret ve Sanayi Müzesi masrafı 

Ticaret mektepleri maaşı 

Ticaret mektepleri masrafı 

1339 senesi 1340 senesi 
bütçesindeki için Hükü-

1339 senesi tadilâta göre metçe teklif 
Bütçesi senelik miktarı olunan 

Lira Lira Lira 

1340 sen 
için Muva 
Maliye E 

menince 
olunan l 

20 000 
17 000 

20 000 
17 000 

20 000 
500 

15 

12 000 12 000 25 000 25 

15 000 
100 

1 300 
500 

2 000 
700 

15 000 
100 

1 300 
500 

2 000 
700 

15 000 
100 
500 

2 000 
4 000 
1 500 

10 

1 
4 
1 

68 

9 

600 

— 

— 

682 

500 

096 

68 600 

— 

— 

780 

500 

17 580 

68 

1 

600 

000 

100 000 

1 

2 

17 

404 

800 

100 

58 

1 

2 

17 

4 300 4 300 8 600 8 



F. M. 

278 

279 

Nevi muhassasat 

MEKÂTİP ve MÜESSESATI 
MADENİYE 
MAAŞAT 
Ereğli madeni 
Ergani madeni 
Kil ve lüle taşı madeniyle anbarlar 
Keçiborlu kükürt fabrikası 

278 nci faslın yekûnu 

MASARİF 
Maden İdaresi tarafından emaneten işle
tilmesi zarurî olan maadinin maaş ve 
masrafı 
İnşaat ve tamirat 
Harita ahzı 
Maadin mektebi 

1339 senesi 
Bütçesi 

Lira 

1339 senesi 
bütçesindeki 
tadilâta göre 

senelik miktarı 
Lira 

1340 senesi 
için Hükü
metçe teklif 

olunan 
Lira 

1340 se 
için Muv 
Maliye E 

menince 
olunan 

8 013 
2 040 
627 
272 

10 952 

11 520 
2 040 
816 
384 

14 760 

12 060 
1 500 
984 
384 

14 928 

11 
1 

13 

30 000 
20 000 

— 
3 000 

30 000 
20 000 

— 
3 000 

25 000 
25 000 
25 000 
10 000 

51 
25 
25 
10 

279 ncu faslın yekûnu 53 000 53 000 85 000 111 



F. M. Nevi muhassasat 

280 Emaneten idare olunan maadin düyünü 

281 Taksisatı fevkalade! şehriye 

282 Memurini Mazub muhassesatı 
1 Memurini mazub maaşı 

2 Memurini mazub muhassesatı 

280 nci faslın yekûnu 

383 Telgraf ücreti 

Faslı mahsus 

Teşvikatı sinaiye ve tesisiye masrafı 

Üçüncü kısmın yekûnu 

Yekûnu Umumî 

1339 senesi 1340 senesi 
bütçesindeki için Hükü-

1339 senesi tadilâta göre metçe teklif 
Bütçesi senelik miktarı olunan 

Lira Lira Lira 

1340 sen 
için Muva 
Maliye E 

menince 
Lira 

6 000 

139 328 

17 040 

17 040 

— 

6 000 

159 221 

17 040 

17 040 

— 

50 000 

143 625 

2 040 
3 000 

5 040 

10 000 

25 

128 

2 
3 

5 

10 

294 198 

500 000 

326 481 1 008 097 

500 

881 

356 600 402 766 1 142 997 946 
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T İ C A R E T 

Unvanı memuriyet 

TİCARET VEKÂLETİ 
Vekil 
Müsteşar 

Yekûn 
MAADİN MÜDÜRİYETİ 
Müdür 
Mühendis 

» 
Bakır, demir, petrol mütehassısı ve 
muavinleri 
Müdür - Kalem Reisi 

MAHRUKAT VE MAADİNİ 
ASLİYE ŞUBESİ 

Mühendis 
Memur 
Kâtip 

MAADlNt SATHİYE, TAŞ 
OCAKLARI VE EMANETEN 
İDARE OLUNAN MAADÎN 

ŞUBESİ 
Mühendis 
Memur 
Kâtip 
Kâtip 

Kablettadilât 
1339 

Aded 

1 
1 

2 

1 
2 
1 -

— 
1 

— 
— 
— 

— 
— 
— 
2 

senesi maaşatı 
Beheri 
Lira 

100 
75 

40 
34 
30 

— 
20 

— 
— 
— 

— 
— 
— 
10 

Şehrisi 
Lira 

100 
75 

175 

40 
70 
30 

— 
20 

— 
— 
— 

— 
— 
— 
20 

B 
1339 

Aded 

1 
1 

2 

1 
1 
2 

— 
1 

— 
— 
— • 

— 
— 
— 

2 

adettadil ât 
senesi maaşatı 
Beheri 
Lira 

100 
100 

60 
60 
45 

— 
25 

— 
— 
— 

— 

— 
13 

Şehrisi 
Lira 

100 
100 

200 

60 
60 
90 

— 
25 

— 
— 
— 

— 
— 
— 
36 

Yekûn 180 271 
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V E K Â L E T İ 

Muvazenei Maliye Encümenince 
Hükümetçe 1340 senesi için 

Aded 

1 
1 

2 

1 
1 

3 
1 

1 
1 
1 

Beheri 
Lira 

200 
100 

60 
60 

50 
30 

50 
20 
15 

Şehrisi 
Lira 

200 
100 

300 

60 
60 

150 
30 

50 
20 
15 

1340 

Aded 

1 
1 

2 

1 
1 

3 
1 

i 
1 
1 

senesi için 

Beheri 
Lira 

200 
100 

60 
60 

50 
25 

50 
20 
15 

teklif olunan 

Şehrisi 
Lira 

200 
100 

300 

60 
60 

150 
25 

50 
25 
15 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira 

102,5 

102,5 

72,5 
72,5 

195 
45 

65 
40 
35 

1 
1 
1 

— 

50 
20 
15 
— 

50 
20 
15 
— 

1 
1 
1 

— 

50 
20 
15 
— 

50 
25 
15 
— 

65 
40 
35 
— 

12 470 12 — 465 665 
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T İ C A R E T 

M. Unvanı memuriyet 

TİCARET MÜDÜRİYETİ 
Müdür 
Şirketler ve Sigortalar Müdürü 
Mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Birinci sınıf kâtip 
İkinci sınıf kâtip 
Ticaret, Dahiliye ve Hariciye Şubesi 
Müdürü 
Nakliyatı Berriye ve Bahriye Şubesi 
Müdürü 
Sigortalar Şubesi Müdürü 
Yerli Ecnebi Şirketler Müdürü 

Kablettadilât 
1339 

Aded 

1 
1 
1 

— 
1 

— 

senesi maaşatı 
Beheri 
Lira 

40 
25 
25 
— 
10 
— 

Şehrisi 
Lira 

40 
25 
25 
— 
10 
— 

Badettadilât 
1339 

Aded 

1 
1 
2 
2 
4 
2 

senesi maaşatı 
Beheri 
Lira 

60 
40 
25 
20 
15 
12 

Şehrisi 
Lira 

60 
40 
50 
40 
60 
24 

40 40 

Yekûn 100 13 314 
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V E K Â L E T İ 

Muvazenei Maliye Encümenince 
Hükümetçe 1340 senesi için 1340 senesi için teklif olunan 

u 

Aded 

1 
1 
3 
3 
7 
2 

;ıuu uıuııaıı 

Beheri 
Lira 

60 
50 
30 
25 
15 
12 

L 

Şehrisi 
Lira 

60 
50 
90 
75 

105 
24 

Aded 

1 
1 
2 
2 
4 
2 

Beheri 
Lira 

60 
40 
25 
20 
15 
12 

Şehrisi 
Lira 

60 
40 
50 
40 
60 
24 

fevkalâde 
Lira 

72.5 
57.5 
90 
80 

140 
64 

50 50 1 40 40 57,5 

1 
1 
1 

21 

50 
50 
50 

50 
50 
50 

604 13 314 561.5 
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T İ C A R E T 

F. M. Unvanı memuriyet 

SANAYİ VE MESAÎ MÜDÜRİYETİ 
Müdür 
Seyyar heyeti fenniye 
Sanayi mesaiye mühendisi 
Makine ve fabrika mühendisi 
Elektrik 
Kâtip 
Sanayi kimyariye mühendisi 
Değirmencilik mühendisi 
Ressam 
Mülkiyet ve müessatı sınaiye ve mesai 
şubesi müdürü 
Mümeyyiz 
Birinci sınıf kâtip 
Tedrisat ve Teşvikatı sınaiye şubesi 
müdürü 
Mümeyyiz 
Birinci sınıf kâtip 
Mesai şubesi müdürü 
Kâtip 
Seyyar sanayii nesciye boyaları 
muallimi 
Seyyar debagat muallimi 
Dokumacılık ve iplikçilik muallimi 

Kablettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

1 40 40 

_ _ — 
1 40 40 
1 35 35 
2 12 24 

— — — 
— — — 
— — — 
— • — — 

— — — 
__ _ _ 
— — — 

— — — 
— — — 
— — — 
— — — 
— — — 

— — — 
— — — 

Badettadilât 
1339 

Aded 

1 

1 
1 
1 

— 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 

1 
2 

— 
— 

1 

1 
1 

senesi maaşatı 
Beheri 
Lira 

60 

50 
50 
50 
— 
50 
50 
20 
40 

25 
15 
40 

25 
15 
— 
— 
35 

35 
35 

Şehrisi 
Lira 

60 

50 
50 
50 
— 
50 
50 
20 
40 

25 
30 
40 

25 
30 
— 
— 
35 

35 
35 

Yekûn 139 18 625 
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V E K Â L E T İ 

Hükümetçe 1340 senesi için 
teklif olunan 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Muvazenei Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan 

Aded 

Tahsisatı 
Beheri Şehrisi fevkalâde 
Lira Lira Lira 

60 60 60 60 72,5 

50 
50 
50 

50 
50 
40 
40 

25 
15 
40 

25 
15 
40 
15 
35 

50 
50 
50 

50 
50 
40 
40 

25 
30 
40 

25 
30 
40 
15 
70 

50 
50 
50 

50 
50 
20 
20 

25 
15 
40 

25 
15 

50 
50 
50 

50 
50 
20 
40 

25 
30 
40 

25 
30 

35 70 

65 
65 
65 

65 
65 
40 
57,5 

45 
70 
57,5 

45 
70 

107,5 

35 
35 

70 
70 

35 
35 

70 
70 

107,5 
107,5 

23 805 21 730 1105,0 
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T İ C A R E T 

M. Unvanı memuriyet 

İSTATİSTİK MÜDÜRİYETİ 
Müdür 
Mümeyyiz 
Hesap memuru 
Kâtip 

Kablettadilât 
1339 

Aded 

1 
1 
1 
1 

senesi maaşatı 
Beheri 
Lira 

40 
20 
12 
15 

Şehrisi 
Lira 

40 
20 
12 
15 

Badettadilât 
1339 

Aded 

1 
1 
2 
1 

senesi maaşatı 
Beheri 

Lira 

40 
30 
20 
15 

Şehrisi 
Lira 

40 
30 
40 
15 

Yekûn 87 125 

MEMURİN VE SİCİL MEMURU 
Müdür 
Mümeyyiz , , ? 
Birinci Kâtip 
İkinci » 

1 
! ı 

1 
— 

30 
20 
10 
— 

30 
20 
10 
— 

1 
1 
1 
1 

40 
25 
15 
12 

40 
25 
15 
12 

Yekûn 

KALEMİ MAHSUS MÜDÜRİYETİ 
Müdür 
Mütercim 
Birinci sınıf kâtip 
İkinci sınıf kâtip ve hafızı kütüp 
Vekâlet kütüphanesi hafızı kütbü 

Yekûn 

HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ 
Müşavir 
Kâtip 

Yekûn 

60 92 

1 40 
1 35 
1 15 
1 12 
1 25 

40 
35 
15 
12 
25 

127 

1 
1 

30 
12 

30 
12 

1 
1 

50 
15 

50 
15 

42 65 

EVRAK KALEMİ 
Mümeyyiz 
Dosya Memuru 
Birinci sınıf kâtip 
İkinci » » 
Müvezzi (Maktu) 

Yekûn 

1 
1 
2 

1 

5 

20 
15 
10 
— 

5 

20 
15 
20 
— 

5 

60 

1 
1 
1 
1 
2 

6 

25 
20 
15 
12 
30 

25 
20 
15 
12 
60 

132 
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Muvazenei Maliye Encümenince 
Hükümetçe 1340 senesi için 

Aded 

1 
1 
2 
1 

teklif olunan 

Beheri 
Lira 

40 
30 
40 
15 

Şehrisi 
Lira 

40 
30 
40 
15 

1340 

Aded 

1 
1 
2 

— 

senesi için 

Beheri 
Lira 

40 
30 
20 
— 

teklif olunan 

Şehrisi 
Lira 

40 
30 
40 
— 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira 

57,5 
50 
80 
— 

125 110 187,5 

1 
1 
1 
1 

40 
25 
15 
12 

40 
25 
15 
12 

— 
1 
1 

— 

— 
30 
15 
— 

— 
30 
15 
— 

— 
50 
35 
— 

92 45 85 

1 50 
1 30 
1 15 
1 12 
1 20 

50 
30 
15 
12 
20 

1 
1 
1 
1 

— 

50 
30 
15 
15 
— 

50 
30 
15 
15 
— 

65 
50 
35 
35 
— 

127 110 185 

1 
1 

50 
15 

50 
15 

1 
1 

50 
15 

50 
15 

65 
35 

65 65 100 

1 
1 
1 
1 
2 

25 
20 
15 
12 
30 

25 
20 
15 
12 
60 

1 
1 
1 

— 
1 

25 
20 
15 
— 
30 

25 
20 
15 
— 
30 

45 
40 
35 

— 

6 132 4 90 120 
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T İ C A R E T 

M. 

270 

Unvanı memuriyet 

Kablettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Badettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Levazım ve evrakı matbua sevk memuru 
Levazım ve evrak depo memuru ve 
mutemedi 

Yekûn 

MÜSTAHDEMİNİ MÜTEFERRİKA 
Odacı «Maktuen» 
Odacı «Maktuen» 
Odacı «Maktuen» 
Odacı «Maktuen» 

Yekûn 

VİLÂYAT MAADİN MEMURLARI 
TÜRKİYE MENATIKI MADENİYE-
Sl MÜHENDİS ve MEMURLARI 
Maden mühendisi 
Maden memurları 
Kâtip 
Akçay iskelesi maden kontrol memuru 
Bandırma iskelesi maden kontrol me
muru 
Foça Taşocakları kontrol memuru 
Kuvarsman bakır madeni kontrol me
muru 

1 20 

20 

20 

20 

4 
— 
— 
— 

4 

18 
— 
— 
— 

— 

72 
— 
— 
— 

72 

2 

2 
4 
2 

8 

30 
25 
20 

40 

60 
100 
40 

200 

3 
1 
1 

30 
20 
10 

90 
20 
10 

3 
1 
1 

45 
25 
12 

135 
25 
12 

Yekûn 120 172 
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V E K Â L E T İ 

Hükümetçe 1340 senesi için 
teklif olunan 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

1 20 20 

Muvazenei Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan 

Aded 
Beheri 
Lira 

Şehrisi 
Lira 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira 

20 20 20 40 

2 

2 
4 
2 

8 

30 
25 
20 

40 

60 
100 
40 

200 

2 
4 
2 

8 

30 
25 
20 

20 

60 
100 
40 

200 

40 

— 
— 

— 

45 
20 
15 
15 

15 
15 

15 

360 
160 

, 15 
15 

15 
15 

15 

595 

45 
20 
15 
10 

10 
10 

15 

360 
160 

15 
10 

10 
10 

15 

490 
320 

35 
30 

30 
30 

35 

580 970 
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M. Unvanı memuriyet 

VlLÂYAT TİCARET MEMURLARI 
İstanbul mıntıkası ticaret müdürü 
Şirketi Hayriye, Haliç şirketi komiseri 
Yerli şirketler komiseri 

» »< ikinci » 
Ecnebi şirketler ve sigortalar komiseri 
Mümeyyiz 
Kâtip 

» 
İzmir, Konya, Adana, Trabzon 
Samsun ticaret müdürleri 
Kâtip 
İzmir mıntıkası ticaret müdürü 
İzmir körfezi vapurlar şirketi 
Komiseri 
Şirketler komiseri 
Kâtip 
Odacı İstanbul (Maktu) 

» ( » ) 

Yekûn 

VlLÂYAT SANAYİ MEMURLARI 
İstanbul Mıntıkası 
Sanayi ve Mesai Müdüriyeti 

Müdür 
Mümeyyiz 
Sanayi müfettişi 
Kâtip 
İzmir Sanayi ve Mesai müdürü 
Sanayi müfettişi 
Mümeyyiz 
Kâtip 
Adana Sanayi ve Mesai müdürü 
Mümeyyiz 
Kâtip 
Mesaî müfettişi 

Kablettadilât 
1339 

Aded 

1 
2 

— 
1 

1 
1 

senesi maaşatı 
Beheri 
Lira 

30 
30 

30 

12 
10 

Şehrisi 
Lira 

30 
60 

.30 

12 
10 

Badettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri 
Aded Lira 

1 40 
1 35 
1 35 
1 30 
1 35 
1 25 
1 15 
1 12 

5 
5 

Şehrisi 
Lira ı 

40 
35 
35 
30 
35 
25 
15 
12 

40 
15 

160 . 24 

2") 

652 

150 

28 

1 
1 
1 
1 

35 
35 
15 
12 
— 

— 
— 

35 
35 
15 
12 
— 

— 
— 

1 
— 

2 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

40 
— 
25 
15 
40 

25 
15 
40 
25 
15 

40 
— 
50 
15 
40 

25 
15 
40 
25 
15 



- â t -
Muvazenei Maliye Encümenince 

Hükümetçe 1340 senesi için 

Aded 

3 
— 

4 
4 
1 

1 
1 
2 
1 
5 

28 

teklif olunan 

Beheri 
Lira 

40 
45 
40 
30 
40 
25 
15 
— 

40 
15 
45 

40 
40 
15 
25 
25 

Şehrisi 
Lira 

40 
45 
40 
30 
40 
25 
45 
— 

160 
60 
45 

40 
40 
30 
25 

125 

1340 

Aded 

4 
4 
1 

1 
1 
1 
1 
5 

790 

senesi için 

Beheri 
Lira 

35 
40 
35 
30 
35 
25 
15 
12 

40 
15 
40 

30 
30 
15 
25 
20 

26 

teklif olunan 

Şehrisi 
Lira 

40 
35 
35 
30 
35 
25 
15 
12 

160 
60 
40 ' 

30 
30 
15 
25 

100 

687 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira 

57.50 
53.75 
53.75 
50 
53.75 
45 
35 
32 

230 
140 
57.50 

50 
50 
35 
— 
— 

943.25 

1 50 
1 35 
2 25 
1 15 
1 40 
1 35 
1 25 
1 15 
1 40 
1 25 
1 15 
3 35 

50 
35 
50 
15 
40 
35 
25 
15 
40 
25 
15 

105 

1 40 
1 35 
2 25 
1 15 
1 40 
1 35 
1 25 
1 15 
1 40 
1 25 
1 15 
3 35 

40 
35 
50 
15 
40 
35 
25 
15 
40 
25 
15 

105 

57.50 
53.75 
90 
35 
57.50 
53.75 
45 
35 
57.50 
45 
35 

161,25 
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M. Unvanı memuriyet 

Mümeyyiz 
Kâtip 
Mesai müfettişi 
Bursa, Konya, Elâziz, Erzurum, Trab
zon, Sivas, Kayseri, Kastamonu, Edir
ne mıntıkaları Sanayi ve mesaî me
murları 
Keskin kibrit fabrikası komiseri 
Odası 

Yekûn 

274 TİCARET SANAYİ MÜZE MEMUR
LARI 
Müze müdürü 
Kâtip 
Müstahzır (maktu) 
Kapıcı 
Odacı 

Yekûn 

276 TİCARET MEKTEPLERİ 
TİCARET MEKTEBİ ÂLİSİ MAAŞI 
HEYETİ İDARE 
Meclisi Müderrisin Reisi 
Kâtibi umumi 
Müdür 
Müdür Muavini 
Kâtip ve Kâtibe 
Muid ve Muide 
Kütüphane ve alât muhafızı 
HEYETİ TEDRlSİYE 
Methal Nazari iktisat ve iktisat tarihi 
müderrisi 
Ticarî iktisat, banka sigortacılık nakli
yat, tarifeler müderrisi 
İçtimaî, sinaî, ziraî, iktisat ve hukukat 
ve ihsaiyet müderrisi 
Ticaret, banka, sigorta, sanayi muame
lât, ziraat nakliye ve şirketler usulü 
muhasebat ve tatbikat müderrisi 
İlmî, malî, kavanini maliyei devlet mu
hasebesi müderrisi 

Kablettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Badettadilât 
1339 

Aded 

1 
1 

senesi ı 
Beheri 
Lira 

25 
15 

maaşatı 
Şehrisi 

Lira 

25 
15 

115 

1 15 

2 U 

15 

36 

51 

13 

25 

20 

54 

319 

25 

40 

65 

1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 

-

1 

1 

t 

25 
15 
40 
25 
15 
15 
15 

50 

50 

40 

40 

30 

25 
15 
40 
25 
30 
30 
15 

50 

50 

40 

40 

30 
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Hükümetçe 1340 senesi için 
Muvazenei Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan 

u 

Aded 

1 
1 
3 
8 
1 

;K.IU uiuiiu.il 

Beheri 
Lira 

25 
15 
35 
25 
30 

l 

Şehrisi 
Lira 

25 
15 

105 
200 

30 

Aded 

1 
1 
3 

— 
— 

Beheri 
Lira 

25 
15 
35 
— 
— 

Şehrisi 
Lira 

25 
15 

105 
— 
— 

fevkalâde 
Lira 

45 
35 

161,25 
— 
— 

24 680 15 440 726,25 

1 35 
1 12 
1 30 
1 20 
1 20 

35 ] 
12 
30 1 
20 
20 1 

l . 35 
l 12 
l 30 
l 20 
l 20 

35 
12 
30 
20 
20 

53,75 
32 

117 117 85,75 

40 
25 
15 
15 
15 

50 

50 

40 

40 

30 

40 
25 
30 
30 
15 

50 

50 

40 

40 

30 

40 
25 
15 
15 
15 

50 

50 

40 

40 

30 

40 
25 
30 
30 
15 

50 

50 

40 

40 

30 

57,5 
45 
70 
70 
35 

65 

65 

57,5 

57,5 

50 

http://uiuiiu.il
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Unvanı memuriyet 

Kablettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Hukuku idare ve esasiye, hukuku umu
miye ve hususiyei düvel müderrisi 
Umumi iktisat Coğrafyası ve Türkiye 
iktisat coğrafyası 
Hukuku ticareti berriye ve bahriye ve 
sigortalar hukuku müderrisi 
Ticarî muhaberat ve muhasserat ve 
merriyet müderrisi 
Hesap ve malî hesap müderrisi 

Yekûn 

Ticaret ve sanayi tarih muallimi 
Hukuku medeniye » 
Siyasî muhaberat » 
Banka sigorta riyaziyatı » 
Emtiai ticariye ve mikroskopi Mual. 
Fizik muallimi 
Kimya ve teknoloji muallimi 
Fransızca 
Almanca 
İngilizce 
Rusça 

» 
» 
» 
» 

KISMI EVVEL KISMI İLMİ 
MUALLİMLERİ 

Usulü muhasebei ticariye ve tatbikatı 
ve usulü muhasebei maliye 
Malûmatı iktisadiye, iktisat, ihsaiyatı 
maliye ve hukuku ticaret 
Malûmatı ticariye, malûmatı hukukiye 
Türkçe muharrirat ve neşriyat ve mu-
harriratı ticariye 
Hesabı ticarî ve malî 
Emtiaî ticariye 
Coğrafiya ve iktisat coğrafiyası 
Malûmatı tabiiye, Fizik, Kimya 
Daktilografi 
İstinografi muallimi 
Hüsnühat » 
Resim » 
Fransızca » 

Badettadilât 
1339 

Aded 

19 

2 

senesi maaşatı 
Beheri 
Lira 

30 

25 

25 

25 
25 

— 

20 
20 
20 
20 
15 
15 
15 
30 
25 
25 
25 

Şehrisi 
Lira 

30 

25 

25 

25 
25 

520 

20 
20 
20 
20 
15 
15 
15 
60 
25 
25 
25 

25 25 

— 
— 

— ] 

— 
— ] 

— 
— 
— 
— 
—• 
— 

1 25 
l 20 

l 20 
l 20 
l 20 
l 20 
l 20 
l 15 
l 15 
l. 10 
l 15 
1 20 

25 
20 

20 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
10 
15 
20 

Yekûn — 44 1 025 



Hükümetçe 1340 senesi için 
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Muvazenei Maliye Encümenince 
1340 senesi, için teklif olunan 

ICR.111 uıuuau 

Beheri 
Aded Lira 

1 30 

1 25 

1 25 

1 25 
1 25 

17 — 

1 20 
1 20 
1 20 
1 20 
1 15 
1 15 
1 15 
2 30 
1 25 
1 25 
1 25 

Şehrisi 
Lira Aded 

30 

25 

25 

25 
25 

Beheri 
Lira 

1 30 

l 25 

l 25 

l 25 
l 25 

480 17 — 

20 1 
20 1 
20 
20 1 
15 
15 
15 ] 
60 : 
25 
25 
25 1 

l 20 
l 20 

20 
l 20 
l 15 
l 15 
l 15 
l 30 
t 25 
l 25 
l 25 

Şehrisi 
Lira 

30 

25 

25 

25 
25 

480 

20 
20 
20 
20 
15 
15 
15 
60 
25 
25 
25 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira 

50 

42 

42 

42 
42 

802,5 

40 
40 
40 
40 
35 
35 
35 
100 
45 
45 
45 

25 25 25 25 45 

1 25 
1 20 

1 20 
1 20 
1 20 
1 25 
1 20 
1 15 
1 15 
1 10 
1 15 
1 20 

25 1 
20 1 

20 ] 
20 1 
20 1 
20 ] 
20 1 
15 
15 
10 
15 
20 

25 
20 

20 
[ 20 
i 20 
l 20 
L 20 
l 15 
l 15 
L 10 
l 15 
l 20 

25 
25 

20 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
10 
15 
20 

45 
40 

40 
40 
40 
40 
40 
35 
35 
30 
35 
40 

45 1 040 42 1 040 1 922,5 
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T İ C A R E T 

Unvanı memuriyet 

Fransızca muallimi 
Almanca muallimi 
ingilizce muallimi 

Kablettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Badettadilât 
1339 

Aded 

1 
1 
1 

senesi maaşatı 
Beheri 
Lira 

15 
20 
20 

Şehrisi 
Lira 

15 
20 
20 

Yekûn 

TRABZON TİCARET MEKTEBİ 
MAAŞATI 
Heyeti İdare 
Müdür 
Kâtip 
Muid 
Kütüphane ve alât muhafızı 
HEYETİ TALİMİYE 
Türkçe tahrirat ve neşriyat ve muha
beratı ticariye muallimi 
Hesabı ticarî ve malî muallimi 
Usulü muhasebei Ticariye tatbikat ve 
usul muhasebei maliye muallimi 
Talimatı ticariye ve malûmatı hukukiye 
muallimi 
Malûmatı iktisadiye ve İktisat, ihsaiyatı 
maliye ve hukuku ticaret Muallimi 
Emtiayı ticariye muallimi 
Coğrafya ve İktisat Çağrafyası Muallimi 
Malûmatı tabiiye Fizik Kimya Muallimi 
Daktilografı Muallimi 
Istinografi Muallimi 
Hüsnühat Muallimi 
Resim Muallimi 

47 

25 

20 

1080 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

35 
20 
15 
15 

20 
20 

35 
20 
15 
15 

20 
20 

25 

20 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

25 
20 
20 
20 
15 
15 
10 
15 

25 
20 
20 
20 
15 
15 
10 
15 
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V E K A L E T İ 
Muvazenei Maliye Encümenince 

Hükümetçe 1340 senesi için 
. 

Aded 

1 
1 
1 

45 

Beheri 
Lira 

15 
20 
20 

Şehrisi 
Lira 

15 
20 
20 

1040 

1340 

Aded 

1 
1. 
1 

45 

senesi için 

Beheri 
Lira 

15 
20 
20 

teklif olunan 

Şehrisi 
Lira 

15 
20 
20 

1040 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira 

35 
40 
40 

1922,5 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

35 
20 
15 
15 

20 
20 

35 
20 
15 
15 

20 
20 

1 
1 
1 
1 

1 
1 

35 
20 
15 
15 

20 
20 

35 
20 
15 
15 

20 
20 

53,75 
40 
35 
35 

40 
40 

25 25 25 25 45 

20 20 20 20 40 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

25 
20 
20 

* 20 
15 
15 
10 
15 

25 
20 
20 
20 
15 
15 
10 
15 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

. 25 
20 
20 
20 
15 
15 
10 
15 

25 
20 
20 
20 
15 
15 
10 
15 

45 
40 
40 
40 
35 
35 
30 
35 
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M. Unvanı memuriyet 

Kablettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Badettadilât 
1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Fransızca Muallimi 
» 

Almanca 
Rusça 

Trabzon Ticaret Mektebi yekûnu 

Ticaret Mektebi Âlisi » 

Yekûnu Umumî 

MÜESSESATI MADENİYE 
EREĞLÎ MADENİ MAAŞATf 
Ereğli Madeni Müdürü • 

» » Per Mühendisi 
» » Mühendisi 
» » Jeometr 

Tahlibhane Müdürü Kimyager 
» » Muavini Kimyager 

Maden Mektebi Müdürü 
Mümeyyiz 
Memur 

» 
Kâtip 
Hukuk Müşaviri 
Odacı (Maktu) 

» » 
Amele Müfettişi 
Kâtip 

» 
Maden Memuru 

» » 
Maden memur muavini 
Maden memur muavini 
Amele Müfettiş Kâtibi 
Memur 

1 
1 
1 
1 

20 

47 

67 

20 
25 
15 
20 

20 
25 
15 
20 

385 

1 080 

1 465 

Yekûn 

1 
1 
1 

— 
—-

— 

-

2 
1 
— 
3 

36 

50 
30 
25 
— 
— 

— 
17 
15 
20 

18 
12 
30 
14 
10 
12 
9 
8 
7 
6 
10 
8 
— 
10 

50 
30 
25 
— 
— 

— 
17 
15 
20 

18 
12 
30 
14 
10 
12 
9 
8 
7 
6 
20 
8 
— 
30 

459 

3 

3 
22 
5 

2 
1 
— 
— 
— 

— ' 

— 

— 
1 
— 

43 

60 
50 
45 
45 
45 

30 
25 
20 
15 
15 

30 
30 
— 
— 
— 

— 

— 

— 
15 

• — 

60 
50 
135 
45 
45 

30 
25 
60 
330 
75 

— 
60 
30 
— 
— 
— 

— 

— 

— 
15 
— 

960 
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Muvazenei Maliye Encümenince 
Hükümetçe 1340 senesi için 

Aded 

1 
1 
1 
1 

20 

45 

65 

Beheri 
Lira 

20 
15 
20 
20 

Şehrisi 
Lira 

20 
15 
20 
20 

385 

1 040 

1425 

1340 

Aded 

1 
1 
1 
1 

20 

45 

65 

senesi için 

Beheri 
Lira 

20 
15 
20 
20 

teklif olunan 

Şehrisi 
Lira 

20 
15 
20 
20 

385 

1 040 

1 425 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira 

40 
35 
40 
40 

783,75 

1 922,50 

2 706,25 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

22 
6 
1 • 

— 

60 
50 
45 
45 
45 
30 
30 
25 
20 
15 
15 
45 
— 

60 
50 

135 
45 
45 
30 
30 
25 
60 

330 
90 
45 
— 

1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
3 

20 
6 . 
1 
2 

60 
50 
45 
45 
45 
30 

• 30 
25 
20 
15 
15 
45 
20 

60 
50 

135 
45 
45 
30 
30 
25 
60 

330 
90 
45 
40 

72,50 
65 

183,75 
61,25 
61,25 
50 
50 
45 

120 
770 
210 
61,25 
— 

30 60 

44 1 005 43 940 1 668,75 
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M. Unvanı memuriyet 

2 ERAGÂNİ MADENİ MEMURLARI 
Ambar memuru (Maktu) 
Kolcubaşı (Maktu) 
Kolcu (Maktu) 
Daimî amele (Maktu) 

Yekûn 
1 ESKİŞEHİR KİL VE LÜLETAŞI 

MADENLERİYLE AMBARLAR 
Lületaşı memuru 
Kolcu i 
KİL MADENİ 
Kâtip 
Seyyar Kolcu 
Kolcu 
Komtör memuru 

Kablettadilât 
1339 

Aded 

1 
4 

— 
2 

— 
1 

senesi maaşatı 
Beheri 
Lira 

_, 

12 
3 

— 
6 

— 
5 

Şehrisi 
Lira 

12 
12 

— 
12 
— 
5 

Badettadilât 
1339 

Aded 

1 
4 

1 
4 

— 
1 

senesi maaşatı 
Beheri 
Lira 

15 
6 

12 
3 

— 
5 

Şehrisi 
Lira 

15 
24 

12 
12 
— 
5 

Yekûn 41 11 68 

KEÇİBORLU KÜKÜRT FABRİKASI 
Memur 
Kolcu 

1 
1 

10 
6 

10 
6 

1 
2 

20 
6 

20 
12 

Yekûn 16 32 
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Muvazenei Maliye Encümenince 
Hükümetçe 1340 senesi için 

teklif olunan 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

1340 

Aded 

1 
1 
3 
1 

senesi için 

Beheri 
Lira 

45 
20 
15 
15 

teklif olunan 

Şehrisi 
Lira 

45 
20 
45 
15 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira 

125 

1 
2 

1 
3 
4 
1 

15 
6 

12 
6 
5 
5 

15 
12 

12 
18 
20 
5 

1 
2 

1 
3 
4 
1 

15 
6 

12 
6 
5 
5 

15 
12 

12 
18 
20 
5 

35 
36 

32 
54 
72 
18 

12 82 12 82 247 

1 
2 

20 
6 

20 
12 

1 
2 

20 
6 

20 
12 

40 
36 

32 32 76 
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Ticaret Vekâleti 

Müsteşar 
Maadin Müdüriyeti 
Ticaret » 
Sanayi » 
İstatistik » 
Memurin ve Sicil 
Kalemi mahsus müdiriyeti 
Hukuk müşavirliği 
Evrak kalemi 
Levazım 
Müstahdemini müteferrika 

Vilâyet 
Mekâtif ve müessesat 

Merkez yekûnu 

Yekûnu umumi 

Adet 

1 
12 
13 
21 

4 
2 
4 
2 
3 
1 
8 

71 
62 

134 

267 

Maaş 

1 200 
5 580 
3 768 
8 760 
1 320 

540 
1 320 
'780 

1 080 
240 

2 400 

26 988 
20 484 
32 652 

80124 

Tahsisatı 
Fevkaladei 

şehriye 

1230 
7 980 
6 738 

13 260 ' 
2 250 
1020 
2 220 
1 200 
1440 

480 
— 

37818 
31 914 
57 405 

127137 

yekûn 

2 430 
13 560 
10 506 
22 020 

3 570 
1 560 
3 540 
1 980 
2 520 

720 
2 400 

64 806 
52 158 
90 057 

207 021 

\>9<i 


