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yat) faslına iki milyon lira tahsisat vaz'ma 
dair (1/42) numaralı kantin lâyihası ve 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 664 

2. — îdare Memuru Hakkâri Mebusu 
Asıf ve Sivas Mebusu Rasim beylerin, mü-
cecldeden inşa edilecek Türkiye Büyük 
Millet Mecisi binasına sarf edilmek üzere 
1339 senesi Maliye bütçesinin 91 nci faslı
na üçüncü madde olarak yüz ondört bin li
ra vaz'ma dair (2/178) numaralı teklifi 
kanunisi ve Muvazenei Maliye Encümeni 

. mazbatası 664 

Sayfa 

1. — Zaptı sabık hulâsası 663 

2. — Evrakı varide 663 

Lâyihalar 663 
1. — Samsun - Sivas ve Ankara - Mu-

saköy demiryollarının Hükümet tarafın
dan inşasına ve bunun için 1339, 1340 se
nelerinde sarfı mu'ktazi mebaliğe ait tahsi
satın itasına dair kanun lâyihası (1/403) '663 

2. — Ziraat Bankasının 1340 senesi va
ridat ve masarifi hakkında kanun lâyihası 
(1/404) 664 

3. — Şer'iye ve Evkaf Vekâletinin 1340 
senesi varidat ve masarifi hakkında kanun 
lâyihası (1/405) 664 

Teklifler 664 

1. — Kastamonu Mebusu Halid Beyin 
Ziraat Vekâleti veya müstakil ziraat mü
düriyeti umumiyesi teşkili hakkında tek
lifi kanunisi (2/244) 664 

Mazbatalar 664 
1. — Maliye bütçesinde açılmış olan 

(Ziraat Bankasının İstanbul avansına tedi-

3. — istanbul'da av tezkereleri rüsumu
nun dörtyüz kuruşa ve yerli harir tohumu 
kutuları üzerine vaz'edilmekte olan ban-
drollardan istifa olunan resmin on misline 
iblâğına dair (1/294) numaralı kanun lâ
yihası ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası 664 

4. — Rüsumu Istihiâkiye Kanununun 
üçüncü maddesinin tefsirine dair ve geçen 
seneden müdevver (4/67) numaralı İstida 
Encümeni Riyaseti tezkeresi ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası 664 
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Sayfa 
5. — Divanı Harbce ihtilastan mahkûm 

Siverek Ahzi Asker Şubesi Hesap Memuru 
Vekili Süleymaniyeli Kesit Efendinin ba-
kıyei müddeti cezaiyesinin affına dair 
Başvekâletten mevrut (3/190) numaralı1 

tezkeresi hakkında tâyini muameleye ma
hal olmadığına dair Adilye Encümeni maz
batası \ 664:665 

Takrirler 
1. — Rize Mebusu Ekrem Beyin, Tür

kiye Cumhuriyeti dâhilinde bulunan bilû
mum mebanii resmiye ve milliye üzerinde
ki tuğra ve methiyelerin kaldırılarak yerle
rine Cumhuriyet armasiyle Cumhuriyetin 
tarihi kabulünün hakkettirilmesinin tahtı' 
karara alınmasına dair takriri (4/144) 665:666 

3. — Azayı kiram muamelâtı 665 

1. — Maliye Vekâletine intihabedilen 
Mustafa Abdülhalik Beyin yerine Muvaze-
nei Maliye Encümeni âzalığma bir zatın 
intihabolunmasına dair encümeni mezkûr 
riyasetinin tezkeresi 665 

2. — Memurin Muhakemat Tetkik En
cümeni âzalığından istifa eden Kastamonu 
Mebusu Hasan Fehmi Efendinin yerine di
ğerinin intihabı 666 

4. — İstizahlar 666 

1. — Kastamonu Mebusu Mehmed Fu-
ad Beyin tohumulk tevziatı hakkında ik
tisat Vekili Hasan Beyden istizah takriri 
(6/95) 666:673 

5. — Sualler 673 

1. — Antaya Mebusu Rasih Efendi ve 
Zonguldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin, 
Çorum Müftüsünün kargaların itlaf edil- 1 
mesi hakkındaki fetvasına dair Şer'iye 
Vekâletinden suali (6/67) 673 
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Sayfa 
6. — Müzakere edilen mevad 673 

1. — Maliye bütçesinde açılmış olan 
(Ziraat Bankasının İstanbul avansına te-
diyat) faslına iki milyon lira tahsisat vaz'-
ma dair (1/402) numaralı kanun lâyihası' 
ve Muvaızenei Maliye Encümeni mazbatası 673: 

681 
2. — Menteşe Mebusu Esat Efendi ile 

Müdafaai Milliye Encümeninin; Millî Mü-
cahedede malûl düşenlere mükâfatı nakdi
ye itasına dair (2/142) ve (2/200) numara
lı teklifi kanunilerine mütaallik Müdafaai 
Milliye ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları 681:682 

3. — Ticareti Berriye Kanununun faslı 
şalisinin üçüncü maddesine müzeyyel 
(1/242) numaralı lâyihai kanuniye ve İk
tisat ve Adliye encümenleri mazbatası 682:691 

4. — Mücadelei Milliyeye iştirak etmi-
yen ve Hududu Millî haricinde kalan er
kân, ümera, zâbitan ve memurin ve mensu-
bini askeriye hakkında yapılacak muame
leye dair 25 Eylül 1339 tarihli Kanunun 
3 ncü maddesinin (b) fıkrasının tefsiri
ne dair (3/184) numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Müdafaai Milliye Encümeni tez
keresi 691:693 

5. — Hududu Millî haricinde kalan er
kân, ümera, zâbitan ve memurini askeriye 
hakkındaki Kanunun dördüncü maddesi
nin tefsirine dair (3/165) numaralı Başve
kâlet tezkeresine mütaallik Müdafaai Mil
liye Encümeni tezkeresi 693:694 

6. — Deyne mukabil Hazine namına te-
f evvüz olunan emlâkin deyni tamamen tes
viye edildiği takdirde aşar hakkında tat
bik olunan muameleye kıyasen iadesi caiz 
olup olmadığının tefsirine dair (3/170) nu
maralı Maliye Vekâletinden mevrut tezke
re ve Kavanini Maliye Encümeni mazba
tası» 694:696 
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BİRİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat: 1,50 

REİS — Birinci Reisvekili Sabri Beyefendi 
KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Ragıb Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum, zaptı sabık hulâsası okunacaktır : 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 

Reisvekili Sabri Beyin tahtı Riyasetlerinde 
inikadederek zaptı sabık hulâsası kıraat ve ay
nen kabul olundu. Evrakı varideden havaleye 
tabi olanlar hakkında havale muamelesi yapıl
dı. Cem'i iyanat maksadiyle Hilâliahmer tarafın
dan Hindistan'a gönderilecek heyete Hükümet
çe iltihakı münasip görülen Antalya Mebusu 
Rasih Efendinin seyahati müddetince mezuni
yeti kabul edildi. Yüz otuzyedi zatm İstiklâl 
Madalyasiyle taltifleri hakkındaki Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası kıraat ve kabul 
olundu. Kesişin kibritlerinin temini revacı hak
kında bir karar ittihazına dair Kütahya Mebu
su Receb Beyin takriri kıraat ve vukubulan ta
lep üzerine İktisat Encümenine tevdi edildi. İk
tisat Vekili Hasan Beyin kendisinden yapılacak 
istizahın hastalığı' hasebiyle Cumartesine taliki 
hakkında tezkeresi kıraat ve kabul olundu. Ma
liye Vekili Hasan Fehmi Beyin vukuu istifası
na binaen mezkûr vekâlete Başvekâletçe Kân-
gın Mebusu Abdülhalik Beyin intihabcdildiği-
ne ve intihabı vâkım tasvibine dair Reisicumhur 
Hazretlerinin Uşak'tan mevrut telgrafnameleri 
kıraat ve keyfiyet tâyini esamiyle reye vaz'olu
narak 4 ret ve 5 müstenkife karşı 143 rey ile 
tasvibedildi. Badehu Cuma tatili hakkındaki 
lâyihai kanuniyenin bakıyei müzakeratına geçi
lerek Adliye Encümeninin dokuzuncu maddesi 
aynen, onuncu maddesi tadilen kabul olundu. 

Lâyihalar 
1. — Samsun - Sivas ve Ankara - Mıısaköy 

demiryollarının Hükümet tarafından inşasına ve 

İktisat Encümeninin tanzim etmiş olduğu onbi-
rinci maddenin tayyma dair Adliye Encümeni
nin teklifi kabul edildikten sonra İktisat Encü
meninin mütebaki maddelerinin numaraları ona 
göre tashih ve cümlesi de aynen ve kanunun he
yeti umumiyesi ekseriyetle kabul edildi ve te
neffüs için Celse tatil olundu. 

İkinci Celse 

Sabri Beyin Riyasetleriyle küşadedilerek 
Millî Mücahedede malûl düşenlere mükâfatı nak
diye itasına dair olan kanun lâyihasının müza
keresine başlandı. Heyeti umumiyesi hakkında 
cereyan eden müzakere neticesinde lâyihai ka
nuniye verilen takrirlerle birlikte encümene tev
di edildi. Meclis elektrik tenviratının Meclis 
tahsisatı ile tesis olunacak bir menbadan temini 
hakkında Diyarbekir Mebusu Feyzi Bey ve rü-
fekası tarafından verilen takrir kabul olunarak 
Cumartesi günü içtima etmek üzere Celseye ni
hayet verildi. 

Reis Kâtip 
Sabri Van 

Hakkı 
Kâtip 

Zonguldak 
Ragıb 

REİS — Efendim zaptı sabık hulâsası hak
kında mütalâa dermeyan buyurmak istiyen var 
mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hulâsasaı kabul 
olundu. Evrakı varideyi arz ediyorum. 

bunun için 1339, 1340 senelerinde sarfı muktazi 
yyıebaliğe ait tahsisatın itasına dair kanun lâyi
hası (1/403) (Muvazenei Maliye Encümenine) 

2. — EVRAKI VARİDE 
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2. — Ziraat Bankasının 1340 senesi varidat 
ve masarifi hakkında kanun lâyihası (1/404) 
(Muvazenei Maliye Encümenine) 

3. — Şer'iye ve Evkaf Vekâletinin 1340 sene
si varidat ve masarifi hakkında kanun lâyihası 
(1/405) (Muvazenei Maliye Encümenine) 

Teklifler 

1. — Kastamonu Mebusu Halid Beyin Ziraat 
Vekâleti veya müstakil ziraat müdüriyeti umu-
miyesi teşkili hakkında teklifi kanunisi (2/244) 
(Lâyiha Encümenine) 

Mazbatalar 

1. — Maliye, bütçesinden açılmış olan (Ziraat 
Bmıkasının İstanbul avansına tediyat) faslına 
iki milyon lira tahsisat vaz'ına dair (1/402) nu
maralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası 

REİS — Ruznameye alıyoruz. Fakat encü
men bunun müstacelen müzakeresini talebettiği 
için müstacel olarak müzakere edeceğiz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Çok müs
taceldir. Her ye'rden mevsim geçmiştir diye mü
racaatlar vukubuluyor. 

ABlDÎN B. (Saruhan) — Muhtacîni zurraa 
tevzi edilmiş olan tohumluk bedelidir. Heyeti 
Celileden derhal müzakeresini rica ediyorum.-
(Okumadık sesleri) Okun'masın'a hacet yoktur. 
Evvelki kanunun ayni'dlr. Vakit geçiyor. İstiza
ha ait bir mesele'dir. 

REÎS — Efendim. Abidin Bey, Muvazenei 
Maliye Encümeni mazJbatasinin bugün, ruzna-
memize alınarak tercihan müzakere'sini istiyor
lar. Tohumluğa aittir, müstaceldir, diyorlar. Bu 
teklifi reyi âlinize arz ediyorum. Kabul buyu
ranlar lütfen el kaldıksın. Aksi reyde bulunan
lar lütfen el kaldırsın. Tercihan müzakeresi ka
bul olundu efendim. 

2. — İdare Memuru ve Hakkâri Mebusu Asaf, 
Sivas Mebusu Rasim beylerin, müceddeden inşa 
edilecek Türkiye Büyük Millet Meclisi binasına 
sarf edilmek üzere 1339 senesi Maliye bütçesini/n 
91 nci faslına 3 ncü madde olarak 114 bin lira 
vaz'ına dair (2/178) numaralı teklifi kanunisi ve 
reddine dair Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası (Ruznameye) 

ESAT Ef. (Menteşe) — Evvelâ yanmış şehir
leri yapalım. 

3. — İstanbul'da av tezkereleri rüsumunun 
dört yüz kuruşa ve yerli harir tohumu kutuları 
üzerine vaz'edilmekte olan bandrollardan istifa 
olunan Resmin on misline iblâğına dair (1/294) 
numaralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası (Ruznameye) 

4. — Rüsumu Istihlâkiye Kanununun üçüncü 
maddesinin tefsirine dair geçen seneden müdev-
ver (4/67) numaralı İstida Encümeni Riyaseti 
tezkeresi ve Muvazenei Maliye Encümeni mazba
tası (Ruznameye) 

5. — Divanı Harbçe ihtilastan mahkûm Sive
rek Ahzi Asker Şubesi Hesap Memuru Vekili Sü-
leymanİyeli Reşit Efendinin bakıyei müddeti ce-
zaiyesinin affına dair Başvekâletten mevrut 
(3/190) numaralı tezkere ve tâyini muameleye 
mahal olmadığına dair Adliye Encümeni mazba
tası 

REİS — Okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 

Malımiriyi zimmetine geçirdiği bilmuhakeme 
sabit olup iki sene hapis ile silki askeriden tarda 
mahkûm olan Siverek Ahzi Asker Şubesi Hesap 
Memuru Vekili Süleymaniyeli Reşit Efendinin 
mücazatı mahkûmesinden bir sene üç ay yirmi-
dört gününü mevkufen ikmal ettiği ve tahsili 
tahtı hükme alman mebaliği kablelhüküm iade 
eylediği halde cezanın nısfı tenzil olunmak ikti
za ederken divanı harbçe zühulen verilen hük
mün divanı Temyizce de tasdik kılındığı veçhile 
vukua gelen işbu hatayı adlînin telâfisi zaru
reti kanuniyeden bulunduğundan tabip raporu 
ile müeyyit maluliyetinin de nazarı itibara alı
narak bakı'yei müddeti cezaiyesinin affını mu-
tazammın Müdafaai Milliye Vekâetinin tezke
resiyle irsal olunan evrakın gönderildiğine dair 
Başvekâleti Celilenin 16 . 12 . 1339 ve 6/684 
numaralı tezkeresi ve merbutatı encümenimizde 
kıraat ve tetkik edildi. Ahiren Meclisi Âlice ka
bul buyurulan Af Kanununun birinci maddesi 
mucibin'ce (Birinci madde : Cumhuriyetin ilân 
tarihi olan 29 Teşrinievvel 1339 tarihine kadar 
ika edilmiş bulunan bilûmum ceraim failleri hak
kında hükmolunmuş veya olunacak cezaların 
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nısfı af ve tenzil olunmuştur.) Bilûmum maznu-
nîn, ve mahkûmînin nısıf müddeti cezaiyesi ten
zil kılınmış ve Süleymaniyeli Reşit Efendinin 
ise nısıf müddeti cezaiyesini ikmal eylemiş bu
lunduğu salifüzzikir tezkereler muhteviyatından 
müsteban olmuş bulunmakla tâyini muameleye 
mahal olmadığı ve evrakının, işbu müt'alâana-
nıe ile birlikte Başvekâleti Celileye lüzumu ia
desi tensibedilmekle Heyeti Umumiyeye arz olu
nur. 

Adliye Encümeni 
Reisi namma 
Kastamonu 

Mahir 
Kâtip 

• Bozok 
Ahmed Hamdi 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 

Âza 
Çorum 

Me'hmed Münir 

Âza 
Kırşehir 
Ali Rıza 

Âza 
Konya 

Âza 
Bayezid 

Şefik 

Âza 
Karesi 

Ahmed Süreyya 

Mustafa Fevzi 

REÎS — Efendim Adliye Encümeninin şimdi 
okunan mazbatasını reyi âlilerine vaz'ediyorum. 
Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın. Adliye Encümeninin 
mazbatası kabul edilmiştir efendim. 

1. — Maliye Vekâletine intihabedilmiş olan 
Mustafa Abdülhalik Beyin yerine Muvazenei Ma
liye Encümeni âzalığına bir zatın intihab olunma
sına dair Encümen Riyaseti tezkeresi 

REİS — Efendim Muvazenei Maliye Encü
meninden gelen bir tezkereyi arz ediyorum : 

B. M. M. Riyaseti Celile'sin'e 

• Dördüncü Şubeden ve Muvazenei Maliye En
cümeni âzasından iken bu kere Maliye Vekâle
tine intihap buyurulan Mustafa Abdülhalik Be
yin yerme diğer bir zatın intihabının mezkûr 
Şube Riyaseti âliyesinin tebliğ buyurulması en
cümen kurarı ile arz olunur efendim. 

5 Kânunusani 1340 
_. . Muvazenei Maliye Encümeni Reisi 

Saruhan Mebusu 
Reşad 

REÎS — Efendim tensip buyurursanız bunu 
şubei aidesine tevdi edelim. 

Takrirler 

1. — Bize Mebusu Ekrem Beyin Türkiye 
Cumhuriyeti dâhilinde bulunan bilûmum meba-
nii resmiye ve milliye üzerindeki tuğra ve methi
yelerin kaldırılarak yerlerine Cumhuriyet arması 
ile Cumhuriyetin tarihi kabulünün hakkettirilme-
sme dair takriri (4/144) 

3. — AZAYI KÎRAM MUAMELÂTI 

Okuyoruz. (Kanunu Esasi Encüme-REÎS 
nine) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Cumhu
riyet de yapsın, adını da yazdırsın. (Kanunu 
Esasi Encümenine) 

REÎS — Efendim takriri okuyoruz. 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Gerek îstanbul ve Ankara'da ve gerek ma
halli sairede bilûmum mebanii resmiye ve milli-
yenin kapıları üzerinde eski Hükümeti mutlaka 
devrine ait tuğralar ve müstebit hükümdarların 
medayihini hâvi levhalar bulunmaktadır. Ekse
risi en hasis bir emeli menfaatle yazılmış ve kaz
dırılmış olan bu levha ve tuğraların haliyle bıra
kılması ve meselâ Cumhuriyet fikriyle beslenen 
bir mektebin kapısının üzerinde müstebit bir pa
dişahın tuğra ve methiyesinin bulunması kadar 
garip bir manzaraya Cumhuriyetle idare edilen 
memalîki sairenin hemen hiçbirisinde tesadüf edi
lemez. Yetişecek neslin fikirlerinde istibdadın en 
ufak bir eserini bile bırakmamak azminde bu
lunduğumuza nazaran bu gibi levhaların hâlâ 
mebanii resmiye ve milliyede kalması kabili tec
viz olamaz. Binaenaleyh Türkiye Cumhuriyeti 

. dâhilinde bulunan bilûmum mebanii resmiye ve 
milliye üzerindeki eski tuğra ve methiyelerin 
kaldırılarak yerlerine Cumhuriyet arması ile 
Cumhuriyetin tarihi kabulünün hakketirilmesi 
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hususunun tahtı karara alınarak Heyeti Vekile 
Riyaseti Celilesine tebliğini ve işbu takririn 
müstacelen mevkii müzakereye vaz'mı arz ve 
teklif eylerim. 

Rize 
Ekrem 

CELÂL NÜRÎ B. (Gelibolu) — Efendim g e 
çen g'in para meselesinden dolayı burada cere
yan eden müzakerede rüfekadan birkaç zat ar
manın, paranın da içinde münderiç bulunmasına 
dair takrir verm'^erdi. O takrir müzakere edil
di. Kanunu Eeasi Encümenine havale edildi. Ka
nunu E^asi Eneameni İstanbul'dan gelen birta
kım mütehassısların da iştirakiyle çalışıyor. Bi
naenaleyh bu takririn de Kanunu Esasi Encüme
nine havalesini istirham ederim. 

R ^ î l — Efendim, Kanunu Esasi Encümeni 
Mazbata Muharriri Bey takririn Kanunu Esasi 
Encüm en'ne havalesini teklif buyuruyorlar. 

YUSUF AK.ÇURA. B. (İstanbul) — Maarif 
Encümenine de havalesinin Maarif Encümeni na
mına rica edivorum. O'inkü bununla alâkadar 
asar vardır. B"naenaleyh Maarif Encümenine de 
havalesini rica ediyorum. 

ZEKİ B. (Gümüşanc) — Ejlâfm vücuda ge-
tird'ği asara bu^ün biz hürmet etmezsek yarın 
ahlâflanızda bize etmezler. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis Bey. 
Bu teklif, teklifi kanuni midir? 

REİS — Takrirdir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Öyle ise 
mahiveti kanrniyesi yoktur. 

REİS — Efendim Kanunu Esasi Mazbata Mu
harriri Bey encümen namına Kanunu Esasi En
cümenine taleb^tti ' i gibi Maarif Encümeni na
mına da Maarif Encümeni Mazbata Muharriri 
Bey aynı zamanda teklif ediyorlar. Tensip bu
yurursanız bu hususta birlikte müzakere etmek 

üzere Kanunu Esasi Encümenine havale edelim. 
Kabul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsın. Ak
sini reyi âlinize vaz'ediyoram. Kabul etmiyenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Efendim müşterek en
cümenlere gitmesi kabul edilmedi, öyle ise yal
nız Kanunu Esasi Encümenine gitmesini reyi 
âlinize vaz'ediyoram. (Ret sesleri) Fakat Kanu
nu Esasi Encümenine havalesini Mazbata Mu
harriri Bey encümen namına talebediyor. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Her hangi 
bir takriri bir kâğıt parçasını encümen istemek 
salâhiyetine mâlik değildir. Bir teklifi kanuni 
olur. Encümenden gelir, encümenin istemek 
mecburiyeti olduğu bir şey istenebilir. Aksi hal
de istiyemez. 

REİS — Efendim reyi âlinize vaz'ediyoram. 
Kanunu Esasi Encümenine tevdiini kabul buyu
ranlar lütfen ellerini kaldırsınlar, aksini reyi 
â-inize vaz'ediyoram. Kabul etmiyrnler lütfen' 
ellerini kaldırsın. Efendim takrir kabul edil
medi. 

2. — Memvr'n Muhakemat Tetkik Encümeni 
"r-ah^nJan iHifn. eden Kastamonu Mehdim Ha
san Fehmi Efendinin yerine diğerinin intihabı 

p.EtS — Efendim Memurin Muhakemat Tet-
V.ıV E^f'imeni âmâlığından istifa ed^n Kasta-
-r-Yn-H Mebusu Hasan Fecimi Efendin'n yerine 
dirrerinVı intihabı mevzubahsoluvo"-. TeannTen 
ekseriyet ihraz etmiş olanlar intihabedilir. Şim-
d'lVr elkserivet Feridun Fikri Beyin üzerindedir. 
Feridun FVH Bevin Muhakemat Encümenliği 
âmâlığın0, intihabı hususunu reyi âlinize vaz'edi-
vorum. K°.bul buvu^anlar lütfen ellerini kaldır
an. Aksini reyi âlinize var,'ediyorum. Kabul et-
mivenîer lütfen ellerini kaldırsın. Feridun Fik
ri Bey Tetkik Muhakemat âzalığına kabul olun
du efendim. 

4. — İSTİZAHLAR 

1. — Kastamonu Mebusu Mehmed Fuad Be
yin tohumluk tevziatı hakkında tktisat Vekili 
Hasan Beyden istizah takriri (6/95) 

REİS — İktisat Vekili Bey; istizaha cevap 
vereceklerdi:*. Malûmuâlinizdir ki, istizah sahibi 
Kastamonu Mebusu Mehmed Fuad Bey idi. Fa
kat Mehmed Bey Adana'ya giderken vekâletleri
ni Kastamonu Mebusu Halit Beye vermişlerdir. 

Halit Beyefendi de kabul etmiştir. İstizah namı
na onlara cevap verilecektir. 

Riyaseti Celileye 
İktisat Vekili Beyefendinin tohumluk tevzi

atı ve sairesi hakkındaki takririmize verdiği ce
vabı kâfi görmediğimden istizaha tahvilini rica 
eylerim. 

Kastamonu 
Mehmed Fuad 
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HALİT B. (Kastamonu) — Efendim Meclisi 
Âli 7 Eylülde sekiz yüz bir lira tohumluk için 
ve yüz bin lira da alâtı ziraiye ve ç.ift hayvanatı 
için olmak üzere dokuz yüz bin liralık bir tah
sisat vermiştir. İkinci defa olarak 10 Teşrinisani 
tarihinde bir milyon dört yüz bin lira alâtı zira
iye ve çift hayvanatı bedeli olmak üzere ver
mişti. 

REİS — istirham ederim, dinliyelim. 

HALİT B. (Devamla) — Meclis çiftçinin 
terfihi için iki milyon lira vermiştir. Bu para
ların sureti sarfı ve mahlli sarfı hakkında ar
kadaşım Fuad Beyefendinin sual takririne İkti
sat Vekili Muhteremi Beyefendi geçenlerde ce
vap vermişlerdi. Arkadaşımız bu cevabı kâfi gör-
miyerek bu sual takririni istizaha kalbetti ve ken
disi gittiğinden bendenizi tevkil etti. Bunu ben
deniz takabbül ettim ve Mehmet Beyin noktai na
zarını aldım ve bendeniz de tahkikat yaptım, bi
ra:; daha izahata lüzum gördüm. Meclisi Âli bu 
•Biri kanunla mühim bir parayı zürram terfihi için 
kabul etmekle çiftçileri ne derece himayekâr ol
duğunu gösterdi. Vekil Beyefendinin cevabına 
nazaran birinci para ile tohum alınmıştır ve bu 
tohum da toprağa saçılmıştır. Bu, şayanı şük
randır. 

Fakat ikincisi daha köylünıüaı eline geçme
miştir. Ve tohum henüz mubayaa ediliyor ve 
hatıtâ bu ikinci kanunda bu paranın Ziraat 
Bankasının Maliyeden alacağına mahsuben ve
rilmesi meşrut idi. Bu şarta muallâk idi. 
Halbuki Maliye Vekâleti ile Ziraat Bankacı 
arasında ihtilaf çıkmıştır. Bu ihtilâf yüzünden 
şimdiye kadar bu para meselesi halledilememiş
tir. Yalnız 12 Kânunuevvelde dört yüz bu ka
dar bin lira Maliyeden alınabilmiştir. Sonra 
(komisyonu mahsus bir milyon yüz bin lira ka
dar tohumluğun dâhilden değil, hariçten aynen 
alınmasına, Rusya'dan mubayaasına karar ve
rilmiştir. Bugünkü ruznamemiz.de de bu ara
daki ihtilâftan dolayı tohumluk hakkında tek
lif edilmiş yeni bir kanun vardır. İkinci ka
nun 10 Teşrinisanide olduğuna göre bugün 
•aradan elli alıtı gün geçiyor. Meclisi Âlinin ar
zusu elli altı gün taahhur etmiş oluyor. Her 
halde o zaman vokil Beyefendi Maliye Vekili 
idiler. Ö zamaîi Maliye Vekili ve İktisat Vekili 
(bulundukları için Meclisi Âliye bu kanunu arz 

ederken her halde Ziraat Bankası ile Maliye 
Vekâletti arasındaki bu meseleyi de esaslı bir 
surette tahkik edip ona göre arz etmek ve bu 
kadar yanlışlıklara meydan vermemek icabe-
derdi ve aynı zamanda Maliye Vekâleti eğer 
Ziraat Bankasına borcu olmamış olsa bile bu 
parayı Meclisi Âlinin arzusunu nazarı dikka
te alarak biran evvel vermeli veyahut Meclisi 
Âliye malûmat vermeli idi. Binaenaleyh her 
iki vekâlet, Meclisi Âlinin arzusunu vakit ve 
zamaniyle yapmnüta tckâoül göstermiştir. Son
ra tohumluğun Rusya'dan mubayaası meselesi
ne gelince, bizim tahkikatımıza göre Rusya'dan 
alman tohumluklar güzün ekilmeye yarar. Ger
çi bir kısmının yumuşak olduğunu ve baharda 
da ekildi)ileceğini söylüyorlarsa da geçon se
ne ve daha evvelki senelerde ecnebilerden alı
nan tohumların kuvvei inbatiyesinin iyi olma
dığı tecrübeten müsbottir ve bilh ıssa Mehmed 
Bey, bizzat suali yapan zat çiftçi olduğu için 
kendisi Rus buğdaylarını almıştır ve bu buğ
daylar güzün, bilhassa kışın ekrlmeyip de ba
hara doğru ekildiği takdirde ot haline geldiğini 
ve hayvanlara yedirdiğini kendisi söylüyor. 
Acaba İktisat Vekili bu buğdayları alırken nu
munesini getirtmiş ve tecrübe etmiş miydi? 
Rusya mıntıkası soğuktur. Bizim mıntıkamıza 
bu yarıya^ak mıdır? Malûmuâliniz bu tohum
lar muhtelif yerlere tevzi edilecektir. Halbuki 
bu mahallerin bir kır.mı dağlıktır, bir kısmı 
ovalıktır. Onun için bu aldığımız buğday, Ana
dolu'nun her mıntakasına yaramaz kanaatinde
yim. Binaenaleyh Vekil B2yin bu hususta bizi 
tenvir buyurmalarını rica ediyoruz. Sonra ay
nı zamanda buyuruldu ki bizim dâhildeki to
humlarımız bozulmuştur, Rusya'dan tohumlu* 
ğun alınmasındaki sebep tohumluğu ıslahtır. 
Bizim mevsukan aldığımız malûmata nazaran 
yakın zamanlarda numune olmak üzere Fran
sa'dan tohumluk getirtilmiştir ve numune ola
rak getirilen buğdaylar, bizim dâhildeki buğ
daylarımızın, meselâ Kângırı buğdayının üçün
cü derecesine muadil görülmüştür ve binaena
leyh tabiî tohumlarımızın bozukluğunu takdir 
ederiz. Fakat bâzı yerlerdeki tohumlarımız gü
zeldir. Bilhassa Kângırı'da ve daha bâzı yer
lerdeki buğdaylar çok iyidir. Yalnız ecnebiler
den gelen her şeyi de, iyi olarak kabul edecek 
değiliz. İktisat Vekili Beyefendinin bu babta 
bizi tenvir buyurmalarını rica ederim. 
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Bundan başka biz, bu kanunu kabul eder
ken, tohumluğun ıslahı maksadiyle kabul et
medik ve bilhassa zürraın eline tohumluk geç
sin, tarlasını eksin, gelecek sene yiyeceğini 
çıkarsın aynı zamanda Hükümete de fazla aşar 
temin etsin diye bu kanunu kabul eltitik. Bi-
naenaleyih maksat haricinde hareket edilmiş
tir. 

Sonra Rus buğdaylarının fiyatlarına gele
lim: Rus buğdaylarının fiyatı - Buyurdukları
na göre - sahillerimize meselâ Karadeniz sa
hillerine, Haydarpaşa, İzmir'e sekiz kuruşa 
maloluyor. Fakat gümrükten bahsolunimuyor. 
Tabiî bu gelecek olan tohumluklar, ecnebi -ma-
.lıdır. Bundan gümrükde alınacaktır. Bunun 
kilosuna (3) kuruş (24) para da Grümnük Res
mi zammedersek demek ki (11) kuruş (24) pa
ra eder. Sonra bunlar, sahile gümrükle bera
ber (11) kuruş (24) paraya mal oluyor. Hal
buki sahilden dâhile kadar bunun masarifi 
nakliyesi de var. MJeöselâ kendi dairei intihabi-
yemde İnebolu'dan Kastamonu'ya kadar bir 
kilosunu dönt kuruştan aşağı nakletltiremiyo-
ruz. Bir okkası beş kuruşa naklediliyor. Bina
enaleyh (11) kuruşa (4) kuruş daha zamme
dersek, tohumluğun beher kilosu (15 - 16) ku
ruşa geliyor. Şu halde bizim Kastamonu dairei 
ihtihalbiyesine verilen (25) bin liradır ve bu 
para Rusya'dan tohum getirtmek için verilin
ceye kadar aynen verilseydi bendeniz o ka
naatteyim ki bu para ile bu tohumluk vakit ve 
zamaniyle mülbayaa edilebilir ve o mıntakada 
da tohumluk bulunabilirdi. Kastamonu'da bu
lunamazsa Kângırı'dan ve civarından alınabi
lirdi, vakit ve zamaniyle tohum toprağa atı
lırdı. Maksat da daha iyi istihsal edilirdi ve 
.geçen sene bizim Kastamonu mmtaikası mülte
zimlerinin elinde buğday vardı. Aynı zamanda 
mültezimlerin Hüküm'ete de borcu vardı. Fa
kat mültezimierin elinde ve dâhilde de bir par
ça para az olduğu ve ordunun dahi ihtiyacı 
olduğu için para. mukabilinde mültezimlerden 
maliye buğday tohumluk aldı ve bunu İnebolu 
tarikiyle sahil iskelelerinden İzmir Limanı va
si tasiyle orduya sevk etti. O vakit mültezimler, 
bu buğdayları sahilde, dokuz kuruşa mal etti
ler. Malûmuâliniz 'bendeniz her halde o ka-
ınaat'teyim ki para gösterilecek olursa istenil
diği kadar memleketimizden her şey çıkabile
cektir, ve paranın bu gün iş olarak ve derhal 

tediye edileceğini söylediğiniz vakit dâhilden 
para ile tohumluk bulabiliriz. Bundan başka 
paranın dâhilde kalmasını bendeniz, ehemmi
yetli telâkki ederim. Bir hesap yaptım. Me
selâ Haydarpaşa ile Eskişehir arasındaki me
safe (313) kilometredir. Haydarpaşa'ya bir 
kilo buğday, Haydarpaşa'dan Eskişehir'e onfoir 
kuruş (24) paraya mal oluyor. Şümendiıfefin 
heher kilo buğdaydan nakliye ücreti olarak ala
cağı (18) parayı daha zammedersek (12) ku
ruş (2) paraya mal oluyor. Her halde hunun 
•maunesi, hammaliyesi, susu, busu, (13) kuru
şa mal olur, kanaatindeyim. Demek ki Eskişe
hir'e Rusya'dan gelecek olan buğdayın, "bende
niz (13) kuruşa gelebileceğini kabul ediyorum. 
Son tevziat listesine bakılacak olursa en mü
him tahsisat Eskişehir'e verilmiştir. Yani en 
çok, 'bilhassa hat üzerindelki Eskişehir'e (150) 
bin lira tahsis edilmiştir ki en mühim bir para 
oraya verilmiş demektir. Sonra oraya civar ve 
hat üzerindeki Kütahya'ya (50) bin lira ve
rilmiştir. Keze Afyon Karahisarma (50) bin li
ra verilmiştir. Demek ki bu üç vilâyete verilen 
tahsisatın yekûnu (250) bin liradır. Bendeniz, 
yalnız Eskişehir'le mukayese yapacağım. Yine 
İktisat Vekili Beyefendi buyurmuşlardır ki 
Konya Vilâyeti (170) vagon kadar buğday 
verebilecektir. 

Fiyatı hatırımda kalmadı. Yalnız Konya 
Mebusu muhteremi Beyefendiye sordum. Kon
ya'da .buğdayın fiyatı kaç kuruştur dedim. 
Evsatı (12) kuruş, en âlâsı (13) kuruştur 
dedi. Şimdi burada - ki buğdayın fiyatını 
(12) kuruş olarak kabul ederesek Konya ile 
Eslkisehri arasının (434) kilometre olduğuna 
nazaran, şimendüfer ücreti olarak kilosun
dan (23) para alındığına göre; bir kilo buğ
day Eskişehir'e, (12) kuruş (23) paraya mal 
olacaktır. Biz, bunu âzami olarak (13) 
kuruş kabul edelim. Binaeneleyh Rusya'dan 
gelecek olan buğdaya nazaran Eskişehir 
merkezine başbaşa geliyor. Binaenaleyh ben-
denizce bu (150) bin lira ile Konya'dan bu 
buğday alınsaydı, bu para da dâhilde kalmış 
olurdu kanaatindeyim. Bu noktal arda bizi ten
vir buyurmasını Veikil Beyefendiden rica ede
rim. 

ESAT Ef. (Menteşe) — İtimadı mı, ade-
miitimadı mı Halid Beyefendi?... 
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HALİD B. (Kastamonu) — Ona karış
mam. 

IKTÎSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
—• Efendim. Muhtacîni zürraa tohumluk ve 
sair suretle muavenet edilmek maksadiyle He
yeti Celilenizin; biri bendenizin vekâlete gel-
meidiği'm zamanlarda 12 Teşrinievvel ta
rihinde kabul etmiş olduğu bir maddei ka
nuniye ile, diğeri 10 Teşrinisani tarihli Ka
mı ile (2) milyon (900) bin liralık tahsisat 
verilmişti. Birinci kanam, bendenizden ev
vel Heyeti Celilenize sevk edilmiş ve Heyeti 
Celilenizce kabul edilmişti. Ancak kanunun 
suveri tatbikıyesine ait tetkikatı, muhtacîni 
zürram 'kimler olduğu cihetine aidolan tah
kikatı ve sairesi, hepsi bendenizin zama
nımda cereyan etti. Bu kanunun suveri tat-
bi'yıyesini gösteren talimatname de bendeniz 
tarafından yapılmıştır. Evvelce de sual tak
ririne cevap verirken, bu hususta Heyeti Ce
lilenize arzı malûmat ederken, bu paranın, 
(800) bin lirasının tohumluk ve (900) bin li
rasının da alât ve edevat ve hayvanat be
deli olması hasebiyle şu arz ettiğim mikta
rının, teşkil edilen Tevzi komisyonları vası-
tasiyle tamamen tevzi edildiğini söylemiş
tim. Bunu Heyeti Celilenize temin ederim. 
Ve neticei hesâbatı da peyderpey toplamak
tayım. Aynı maksatla, kâfi derecede gör
mediğimiz bu muaveneti daha vâsi bir şe
kilde yapabilmek maksadiyle ikinci kanunla 
alıman (2) milyon liradan (600) bin lirası 
tohumluk tevziatına ve (400) bin lirası da, 
hayvanat ve alât ve edevatı ziraiye bedeli 
olmak üzere Heyeti Celilenizce kabul buyu-
rulmuştur. Bu kanun da evvelki gibi Zi
raat Bankasının Hazinei maliyedeki alacak
larına mahsuben alınmak üzere Heyeti Ce
lilenize sevk edilmiş ve Muvazene! Maliye 
Encümeni de bu sene Maliye bütçesinde 
İstanbul avansları namı ile mevcudolan fasla 
bu parayı koymuştur. Heyeti Vekileden ge
len kanun «Ziraat Bankasının Hazinei mali
yedeki alacaklarına mahsuben..» seklinde idi. 
Muvazenei Maliye Encümeninde esnayı mü
zakerede bu para İstanbul avansları faslına 
kondu ve bundan da Heyeti Celilenizin ne
tice itibariyle malûmu olan bir ihtivat zu
hur etti. Maliyeden Maliye Vekili muhteremi 
refiki sabıkımız Hasan Fehmi Beyefendiden 

12 Kânunuevvelde re'sulmal' olarak gözüken 
(538) bin lirayı aldık ve diğer bakıyei tah
sisatın da ne suretle temin edileceği melhuz 
olduğu için, bir taraftan Ziraat Bankası ile 
Hazine arasındaki zimmet matlûp mesailinin 
halli için kontrol teşkil etmek üzere, bir 
lâyihai kanuniye daha sevk etmiştik. Bu ka
nun on gün evvel Heyeti Celilenize takdim 
edilmiş ve bugün müstacelen müzakere edil
mek üzere Heyeti Celilenizce ruznameye alınmış 
olan maddei kanuniyedir. Heyeti Vekilece düşü
nülen şey, bu ikinci kanun ile yapılan muavene
tin behemehal tohumluk mubayaa edilerek zürraa 
aynen tevzi edilmesi şeklinde olduğu için dâhil
den tohum mubayaa etmek ve paramızın dâhilde 
kalmasını temin etmek maksadiyle bize tohum te
darik etmesi mümkün olan ve bu seneki istihsa-
lâtı vaziyeti itibariyle tohumluk verebilecek vazi
yette bulunan livalarımızla muhabere ettik. Bir
çoklarından aldığımız netayiç menfi çıktı. Yal
nız Konya vilâyeti bize fiyatı 13 kuruşla 14 ku
ruş arasında olmak üzere muhtelif evsafta (170) 
vagon buğday temin etmişti. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Kilo hesabiyle 
mi, okka hesabiyle mi? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Kilosu efendim, kilosu... Konya vilâyeti Ulu
kışla'dan Kadmhan'a kadar olan istasyonlar üze
rinde teslim edilmek üzere kısmı âzami sert, kıs
mı cüzisi yumuşak buğday olmak üzere fiyatı 13 -
14 kuruş olmak şartiyle teklifat yaptı ve bu tek
lif üzerine ciddî olarak tohumluğun fiyatını ten
kis ettirmek için muhabere temadi etmişti. Za
hirenin tenkisi fiyatına imkân olmadığı valinin 
son telgrafı ile anlaşıldı. Biz, bunu gali gördük. 
Bahusus biz, bu zahireyi nakledip daha birtakım 
masarifi nakliye de yapıp daha başka mmtakalar-
da tevziat yapacağımız için, masarifi nakliyenin 
de inzimamı halinde, zürraa pek pahalıya tohum
luk tevzi edeceğimizi gördüğümüz için bu zahi
reyi almak kararını vermedik. Aynı zamanda gö
rülen lüuzm üzerine hariçten de tohumluk muba
yaası imkânı derpiş edilmiş ve Rusya'nın tica
reti hariciye memurlavı ile müzakerata girişil
miş ve tahminen dörtyüzbin liralık (5) bin ton 
miktarında yazlık ve kışlık zerriyata salih enva-
dan olmak üzere, halis ve temiz olmak üzere bir 
zahire mubayaası muamelesine girdik ve bu hu
susta mektup teati ettik ve zahireyi almakta ez-
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hercihet muhassenat gördük ve bu şekil üzerine 
yürüdük, - vapur tedarik etmek için, çok zaman 
uğraştık. Nihayet vapur bulduk. Tonunu dört-
yüz kuruşa nakledecekler. Bu bapta bir mukavele 
yaptık. Buradaki fen memurlarımızdan iki kişiyi, 
yani Ziraat Müdiriyeti Umumiyesi Fen Mücaviri 
Cevdet Beyi memur ederek diğer arkadaş'yle bir
likte vapurla Rusya'ya gönderdik. Aldığımız 
(538) bin liradan mühim birk ismi bu zahire be
delinin tediyesine, masarifi nakliyesine ve masa
rifi sevkiyesine karşılık olmak üzere tevz'at bede
lindeki miktarları sual takriri üzerine Heyeti Ce-
lilenize arz etmiştim. Diğer ihtiyacı olan mühim 
livalara da, tevziat cetveline dâhil olduğu veçhi
le (1 100 000) liralık tevziat yaptığımız halde, 
para tevzi edemedik. Bu (400 000) liralık tohu
mu, bittabi her livaya tevzi edecek değiliz. Masa
rifi nakliyesiyle mahallî fiyata nazaran ucuz 
bir fiyatla malolabilecek livalara tevzi etmek 
üzere bu parayı ayırdık. Kanunun bugün müza
keresini ikmal edip kabul buyurulduğu takdirde; 
tevziat cetveli mucibince - ki, bunu merkez tev
ziat komisyonu tertibetmişti - alacağımız pa
rayı, tohumluğu mahallî tevzi komisyonla
rınca mahallerinden almıp tevzi edilmek üzere 
nakden göndereceğiz. Yani (400) bin liradan ma-
dasını ayniyat şeklinde değil ayniyatı mahallerin-
ce tesbit edilecek fiyatlarla temin edilmek şar-
tiyle nakden gönderilmek mukarerdi. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Derhal 
kanunu çıkaralım. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
—• Kanun ruznamededir; bendeniz bu kanunun 
bugün intaç Duyurulmasını istirham ediyorum. 
Bu hususta biran evvel, bu tohumluğu tedarik ve 
tevzi ile istlhsalâ timizin ve zeriya timizin o nls-
bette tevzi edilmesi Hükümetimizce müstelzem 
idi. Bilhassa İktisat Vekâleti bunu bir vazifeyi 
mühimme ve müstacele bildi. Elimizden gelen te-
şebbüsatı bu sene için yaptık. Fakat ahvalin ve 
şeraiti iktisadiyenin mşükülâtı karşısında elyevm 
bu gayemizin hâsıl olmadığına bendeniz de He
yeti Celilenizle beraber müteessifim ve müteessi
rim. Fakat kısmen yine bu zaman zarfında arz 
ettiğim esbaptan dolayı, geçen defa da arz ettim. 
Bizim için ehemmiyeti mahsusayı haiz yazlık zer'i-
yatını takviye etmek suretiyle mümkün mertebe 
zeriya timizi tezyidetmek ve bilhassa ihtiyacı ke
sif olan mahallere ve mahalli istihsalât olan İs

tanbul'a mümkün mertebe gelecek sene ithiyacatın 
mühim miktarını dâhilden sevk etmek lüzumunu 
istihzar etmek ve harice giden paramızın senevi 
onbe.3 milyon liradan aşağıya vâsıl olmıyan mik
tarını mümkün mertebe haddi asgariye indirerek 
İstanbul'a dâhilden erzak yetiştirmek gayesini 
takibetmek suretiyle zer'iyatı ona göre ioabeden 
mahallerde teksif etmek ve tezyidetmeye çalış
mak esası üzerinde yürüyoruz. Muvaffakiyet Al
lah'tandır. (Amîn sadâları) Bu hususta arzu edil
diği neticenin elde edilmediği bir hakikat olarak 
ilân etmek mecburiyetindeyim. Fakat bunun için 
ne kusur edilmiş ve ne de ihmal yapılmış değil
dir. Elimizden geldiği kadar çalışmışızdır. Ahva
lin ademimüsaadesi karşısında bu taahur vukua 
gelmiştir. 

ARİF B. (Eskişehir) — Hangi ahval? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Ahvali ziraiye ve havaiyenin ve tohumluk te
dariki hususunda duçar olunan müşkülâtın neti
c e d i r . Rusya'dan gelecek olan tohumluğun be
hemehal kısmı azaminin yazlık zerriyatma salih 
ve yumuşak olarak tedarik edilmesi memurine ve
rilen talimat iktizasındandır. Ümidediyoruz ki, 
bu zahire az zaman zarfında gelecek ve suhuletle 
ve fiyatı yüksek bir dereceye baliğ olmaksızın 
taksim edileceği mümkün olan mahallere tevzi 
edilecektir. Ve bundan da ehemmiyetli faide hâ
sıl olacağına kaaniiz. Heyeti Fenniyenin bu hu
sustaki noktai nazarı Rusya'nın bizim iklime mü
masil ikliminden müşahebeti haiz olan iklimin
den celbedilccek evvelâ zahirenin tohumluk ola
rak istimalinden zarar değil bilâkis faide hâsıl 
olacağı merkezindedir. Ve bunun birçok tecrü
beleri vardır. Halit Beyefendi izah buyurdukları 
noktai nazar hakkında bu cihetten de malûmat 
sordular. Nitekim Adana ve havalisi için en iyi 
tohumluk olmak üzere Kıbrıs istihsalâtından kır
mızı buğdayın olduğu tahakkuk etmiştir ve bu
nu gümrüksüz olarak getirip tevzi için Adana'da 
teşobbüsler vardır. Yayla iklimi olmak üzere 
Konya buğdayının elviyei selâsede ve bilhassa 
Artvin'de fevkalâde İ§F= yaradığı bittecrübe sa
bit olmuştur. Hariçten bâzı mahalerin bilhassa 
Bulgaristan'ın bâzı mıntakalarmm tohumları
nın bizim bâzı mmtakalarımızdaki mevcut to
humlara faik olduğu ve iyi netice verdiği fen-
nen bugün sabittir. Bunun içindir ki, tohumluğu 
bugün sureti umumiyede ıslah etmek için vekâ-

— 670 — 



t : 79 5 . 1 . 1340 O : 1 

let, bir lâyihai kanuniye tanzim etmiştir. Ziraat 
Bankası vasıtasiyle hariçten celbedilecek olan 
tohumların behemahal Gümrük Resminden mu
af olarak memlekete girmesi ve zürraa mümkün 
mertebe ucuz fiyatla tevziinin temin edilmesi 
esası üzerinde yürümüştür. Maliye Vekâleti bu 
lâyihanın Gümrük Resminden muafiyetini istil
zam etmesi itibariyle bir defa da kendisince tet
kik edilmek üzere verilmesini talebetmiştir ve 
kendisine vermişizdir. Bu lâyihayı da Heyeti Ce-
lilenize süratle sevk edeceğim. Tohumluğun ıs
lahı için mühim bir programımız vardır. Tohum
luğun ıslahı,; bendenizce bu memleketin atisi 
için en âcil ve en ehemmiyetli ve en lüzumlu bir 
çaredir. Bunu biran evvel halletmek mecburiye
tindeyiz. Kezalik Adana 'nın patates tohumları 
bu vaziyettedir. Fransa'dan, Marsilya'dan, İtal
ya'dan ve saireden evsafı lâzimeyi haiz tohum
luk celbedilmesi lüzumu fennen tebeyyan etmiş
tir. Bunun biran evvel intacedilmesi lâzımdır ve 
bunun üzerinde yürümekteyiz. Maliye Vekâle
tinden istirhamım biran evvel bu lâyihai kanu
niye hakkındaki noktai nazarını beyan ve btee 
verip intacettirmesidir. 

Halit Beyefendi, Rus buğdaylarının celbinde 
gümrük meselesinin nazarı itibara alınmadığını 
söylediler. Bendeniz masarifi nakliyesiyle sahil
lerimize sekiz kuruşa kadar malolacağmı söyle
dim. Bittabi bunun üzerine üç buçuk kuruş 
Gümrük Resmi ilâvesi kanunidir. İnşallah o to
humluk kanununu da yetiştireceğim. İnşallah 
bunun dahi gümrüksüz olarak memlekete gir
mesi mümkündür ve her halde gümrüksüz gir
mesi faideli olacaktır. Çünkü zürraa kilosu üç 
buçuk kuruş noksanına tohum tevzi etmek için 
her halde faidelidir. Zaten bu paradan gayemiz 
ne bankaya menfaat, ne de bir müesseseye men
faat ve temettü temini değildir. Faizsiz olarak 
mal olduğu fiyatla ve taksitle bunu tevzi etmek
tir. Binaenaleyh bunun Gümrük Resminden mu
afiyetini de Heyeti Celilenizden istiyorum ve 
istiyeceğim. Dâhile nakliyle masarifi nakliyenin 
iaızMiamiyle, Esklşeh'r ve daha uzak mesafeler
de mahallinde tedarik edileceklerle tefavüt hâ
sıl olacağını beyan ettiler, bu doğrudur. Fakat 
ıbendeniz arz ettim ki, bu 400 bin liradan ibaret 
olan ve memaliki ecnebiyeden gelecek olan to
humu ancak dâhildeki tohumlarımızın aynı fi
yatla idare edemiyecek mıntakalara tevzi edece
ğiz. (Müzakere kâfi sesleri) Yoksa bunları daha 

ucuz olan mahallere sevk meselesi varit değil
dir. Kastamonu mmtakasınm ihtiyacı vekâletçe 
Tevzi Komisyonuna gelen muhaberatla malûm
dur. Evvelce Halit Bryefendi diğer refiki muh-
teremiyle birlikte vekâlete geldikleri zaman 
Kastamonu vilâyetinin muhtacı muavenet kaza
larından ikisi daha vardır dediler. Cide ve İne
bolu'nun bâzı mahallerinin muhtacı muavenet 
olduklarını izah etmişlerdi. Buraların zerriyatı 
mısır olmak itibariyle zaten yazlıktır. 

HALİT B. (Kastamonu) — Hepsi değildir. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Hepsi değil evet, mühim bir kısmı Kastamonu'
nun diğer kazalarında da doludan hasarzede 
olan köyler vardır. Bunlar için de tevziat cet
velinde para ayırımsızdır ve bu paraları Rus
ya'dan buraya zahire getirmek değil, aynen pa
raları mahallerine vermek suretiyle mültezim
lerin yeddinde mevcudolan zahireden mi, yoksa 
mahallerinde mevcudolan zahireden mi? Her ne 
suretle olursa olsun mahallî tevziat komisyon
ları vasıtasiyle tedarik ettirilmesi mukarrerdir. 
Paranın dâhilde kalması bizim de öteden beri 
takibettiğimiz bir gayedir ve mümkün olsa bu 
tohumluk parasından on parayı dışarı verme
meyi arzu ettik ve belki taahhurumuzun esba
bından birisi de bu olmuştur. Eskişehir, Kütah
ya, Afyon gibi ve diğer buna mümasil livalara 
nisbeten daha ziyade muavenet edilmesi ve bun
lara daha fazla para ayrılması esbabı arzu etti
ğim gibi ikidir. Birisi; bu livaların geçen seneki 
ahvali ziraiyeden ve tahripten diğer vilâyetlere 
karşı daha ziyade ihtiyacı olması ve muhtacı 
muavenet olan livalardan daha fena bir vazi
yette bulunması, saniyen; buraların istihbaratı 
ziraiyesinin diğer livalardan daha vâsi mikyas
ta bulunması ve buralarda husule gelecek zeri-
yat ile elde edilen istihsalâtı, istihlâk mevkileri
ni daha fazla beslemek imkânının mevcudolması 
- İstanbul'u kastediyorum - bilhassa İstanbul ih
tiyacını suhuletle kaabili temin ye tatmin ede
cek livalardan bulunması itibariyle buralarda 
istihsalâtı tezyidetmek ve ziraati tevsi etmek ci
hetini esaslı olarak kabul ottJk ve bundan dola
yı buralara daha vâsi mikyasta tevziatta bulun
duk. Elimizde şu halde (1 100 000) liradan 
(500) bin lira daha kabili tevzi tahsisatımız 'kal
maktadır ki, bunu da yazlrk zeriyatına ve zeri-
yatı ancak yazın yapılabilecek olan bârid liva-
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larımızdan muhtacolan yerlere tevzi etmek su
retiyle ayrıca bir cetvel tertibetmekteyiz. Bina
enaleyh tohumluk meselesi hakkında mâruzâ
tım bundan ibarettir. Esasen sual takriri üzeri
ne verilmiş istizahtır. İstizah olmak itibariyle 
Heyeti Celilcnizden, itimat talebediy'orum ve 
mazharı itimadınız 'olursam bu esas dairesinde 
yani tohumluğun mümlkün mertebe süratle ve 
imkân dairesinde zürraın eline geçmesi mukar
rer olduğunu arz eder ve itimadınızı taldbede-
rim. (Kâfi sesleri) 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Beyefendi. Bolu liva
sında Gerede'de ve merkez kazasında (58) kar
yeyi dolu vurmuştur. Hiçbir ditfhem hâsılat 'bile 
alınmamıştır. Bunlar hakkında ne düşünüyorsu
nuz ? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Onlara da vereceğiz efendim. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Teşekkür ederim. 
İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 

Bize ihtiyacı hakkında malûmat gelmiş de ken
disine bu tahsisattan para ayırmadığımız yer 
yoktur. Her yere ihtiyacı nisbetinde ve nisbeti 
muayyene dairesinde ayırmışızdır. 

SADIK B. (Karahisarı Saihib) — Her yer
den ihtiyacı sordunuz değil mi? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Her yerden sorduk efendim. Yani muhaberemiz 
iki üç aydan beri devam ediyor. 

ARİF B. (Eskişehir) — Efendim ilki evve
lâ tevzi edilen sekizyüz bin lira da Ziraat Ban
kası memurları birçok müşkilât çıkarmıişlar ve 
bunun hakkında da birçok 'şikâyetnameler al
dık. Acaba bu ikinci taksimatta aynı müşkilâta 
mâruz kalınacak mıdır? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Müsaade buyurursanız bir noktayı arz ede
yim. Buyurduğunuz müşkilât, kefaleti mütesel
sile meselesinden çıkmıştır. Ziraat Bankası; bu 
kefaleti müteselsile meselesindn dolayı duçarı 
müşkilât olmuştu. Uğraştık ve onu hallettik. 
İki üç kişi bir araya gelince nizamnamenin sara
hatine uydurarak iki üç kişinin birden kefa
leti suretiyle tevziatı yaptık. Şimdiki teklif, 
bir fasıldan diğer fasla Maliye Vekâleti bütçe
sine nakil şeklindedir. Bir münakale seklinde
dir. Zaten bu defa Ziraat Bankası yapmıyacak-
tır. Senedatı Hazinei Maliye namına alınmak 
suretiyle yapılacağı için kefaleti müteselsile 

meselesi esasen mevzuubahis değildir ve tevzi-
de daha ziyade suhulete mazhar olacaklardır. 

RÜŞDÜ Pş. (Erzurum) — Çift hayvanatı 
için düşündüğünüz var mı? 

HASAN B. (Devamla) — Çift hayvanatı için 
bu 400 bin liradan kısmı âzamini alıkoyduk. 
Bilhassa elviyei selâse ile muhaberemiz var ve 
oralarda çifte elverişli hayvanlar var, nisbe-
ten fiyatlar da ucuz. Ehemmiyetli miktarda 
oradan hayvan celbederek muhtacolan mmtaka-
lara muavenette bulunmak istiyoruz. Düşün
düğümüz budur. 

MUSTAFA B. (Çorum) — Rica ederim hay
vanat bundan sonra hastalıklı gelmesin. Onlar 
dezenfekte edilsin de öyle gelsin. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Başında baytarı olacaktır. Gelecek miktarllar da 
her türlü hastalıktan azada ve salim olarak, 
yani enjeksiyonu yapılrak getirilecektir. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Gerek hay
vanat, gerek tohum tevziatı nerelere yapıla
caktır? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Muhtahcollan yerlere, 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Yani bir 
listesi var mıdır? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Vardır. Geçen defa okudum. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — İlkbahar 
zeriyatım telâfi edecek misiniz? Yani ilkbahar 
zeriyatım tahtı temine alacağınızı vadediyor 
musunuz ? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
— Arz ettim ki efendim; mümkün mertebe bu 
sene her seneden ziyade yazlık zeriyatım tez-
yidetmek mecburiyetindeyiz. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Bunu böy
le vadediyor musunuz? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Bu bizim programımızdır. 

YUSUF B. (Denizli) — Çok rica ederim. De
nizli'ye biraz çift hayvanat veriniz. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Efendim. Vebayı bakariden dolayı en ziyade 
çift hayvanatı ihtiyacatı hangi vilâyetlerde mü-
tezayittir? Bunlar hakkında vekâleti âcizide 
malûmat vardır. Tedarik edeceğimiz hayvanı ve 
hattâ mahallinde tedarik edilmek üzere hepsi
nin hayvanını biz kendimiz veririz iddiasında 
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değiliz. Para yollayacağız,, kendileri de teda
rik ederler. 

YUSUF B. (Denizli) — Çok rica ederim 
süratle verilsin, zaman geçmesin. 

REİS — Efendim verilen üç takriri arz 
ediyorum. 

Riyaseti Celileye 

İzahat kâfidir. Ruznamei müzakerata geçil
mesini teklifi: eyleriz. 

Diyarbekir Mebusu Ordu Mebusu 
Feyzi Faik 

5. — S 

1. — Antalya Mebusu Rasih Efendi ile Zon
guldak Mebusu Tunalı Hilmi Beyin Çorum Müf
tüsünün kargaların itlaf edilmesi hakkındaki 
fetvasına dair Seriye Vekâletinden sual takriri 
(6/67) 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Usul 
hakkında, müsaade buyurun, Rasih Efendi yok
tur efendim. 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Dünkü (Yeni Günde) de (karga fetvası) 

unvanı altında şu fıkrayı okudum: 

Çorum vilâyeti dâhilinde ziraata muzır kar
gaların itlafına müteallik tedabirin tatbiki te-
menniyatını müş'ir ziraat memurluğundan mu
tasarrıflığa verilen müzakere üzerine mahallî 
meclisi umumii vilâyetince ittihaz edilen karar 
suretini berveçhi âti neşrediyoruz: 

«Kargaların itlafı hususunun tamim edile-
miyeceği müftülükten alman fetvada münde-
riç bulunması ve bu bahane ile herkesin şehir 
dâhilinde silâh atması gibi mahzuru inzibatı 
vâridolması heseibiyle meclisi umumii livaca bu 
baptaki talep ve teklifin tervicedilememiş ol-

1. — Malyie bütçesinde açılmış olan (Ziraat 
Bankasının İstanbul avansına tediyat) faslına 
iki milyon lira tahsisat vaz'ına dair (1/402) nu-

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Ruznameye geçilmesini 

teklif ederim. 
Zonguldak 

Halil 
Riyaseti Celileye 

İktisat Vekili Hasan Beyefendinin verdik
leri izahat kâfidir. Ruznamei müzakerata geçil
mesini teklif eylerim. 

Yozgad 
Süleyman Sırrı 

REİS — Efendim müzakere kâfi görülerek 
ruznameye geçilmesi teklif olunuyor. Başka bir 
takrir olmadığından ruznameye geçeceğiz. Ümi-
dederim ki, Vekil Bey de itimat meselesini 
mevzuubahsetmezler. Ruznameye geçiyoruz. 

duğu beyan olunur.» Soruyorum: Şer'iye Ve
kâletince bu bapta ne deniliyor? Şifahen cevap 
verilmesini teklif, ederim. 

Zonguldak 
Tunalı Hilmi 

REİS — Efendim sahibi takrir şimdilik ha
zır olması icabeden Tunalı Hilmi Bey yoktur. 
Şer'iye Vekili buradadır. Şu halde takrir geri 
alınmıştır. Ruznamemize devam ediyoruz. (İç
timai âtiye tehir edilir sesleri) Efendim. Ni
zamname sarih; diyor ki, takririn okunduğu 
zamanda Hükümetin mesul olan vekili hazır 
bulunduğu halde sahibi takrir hazır bulunma
dığı takdirde geri alınmış addolunur. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Efendim o kayıt tadil olundu. Yeni madde mu
cibince bir defaya mahsus olmak üzere içtimai 
âtiye talik olunur. 

SÜLEYMAN SIRRI (B. (Bozok) — Reis 
Beyefendi sual takrirleri yalnız bir mebus ta
rafından imza edilir. Baştaki imza ise Rasih 
Efendinindir, Rasih Efendide burada yoktur. 
Olmadığı için sual sakıttır. Diğeri bunu tekab-
bül edemez. 

maralı kanun lâyihası ve Muvazenei Maliye En
cümeni mazbatası. 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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BEİS — Efendim şimdi Maliye bütçesinde 
açılmış olan (Ziraat Bankasının İstanbul avan
sına tediyat) faslına iki milyon lira tahsisat 
vaz'ina dair olan kanun lây hasmın müstace
ldi ve tercihan müzakeresi Heyeti Celilenizce 
tahtı karara alınmıştı. Şimdi o maddenin mü
zakeresine geçiyoruz. 

T. B. M. M. Riyaseti Celi1 esine 
25 . 12 . 1339 

Maliye bütçesinde açılmış olan (Ziraat Ban
kasının İstanbul avansına tediyat) faslına iki 
milyon lira tahsisat vaz'ina mütedair Kanuna 
müzeyyel olarak Maliye Vekâletince tanzim 
kılman lâyihai kanuniye - esbabı mucibesiyle 
birlikte leffen tadkim kılınmıştır. İktisabı ka-
nuniyet eylemesi esbabının istikmal buyurulı-
m asını istirham eylerim efendim. 

Başvekil 
ismet 

Heyeti Vckilenin esfbabı mucibe lâyihası 
Muhtacîni zürraa tohumluk zahire ile çift 

hayvanatı ve alâtı ziraiye tevzi ed-lmek üzere 
maliye bütçesinde açılmış olan (Ziraat Banka
sının İstanbul avansına tediyat) faslına ahiren 
neşrolunan 10 Teşrinisani 1339 tarih'i Kanun 
mucibince iki milyon liralık tahsisat vaz'edil-
mişse de İstanbul Hükümetinin Ziraat Banka
sından aldığı avansın miktarı: 

1 480 000 liradan ibaret olup bundan, 
41 133 lirası Hükümeti mezkûre tara

fından bankaya tesviye edilerek 
mütebaki, 

1 433 8G3 liradan 
900 003 lirası 18 Eylül 1399 tarihli Ka-

v 
nunla alınan tahsisattan tediye 
olunup bankanın bakıyei matlu-
lubu 

538 8G3 liradan ibaret bulunmuştur. 
Binaenaleyh, ahiren alman iki milyon lira

lık tahsisattan bankanın mevzuubahis bakıyei 
matlubunun tenzilinden sonra kalan 1 461 137 
liranın İstanbul avans karşılığı olarak bankaya 
tediyesine imkân kalmamakta olduğundan tah
sisatı mezkûrenin mavuzialehine keyfiyeti sar
fının temini ve mezkûr 10 Teşrinisani 1339 
tarihli Kanun ahkâmının, tamamii tatbik ve 
imali için salifüzzlkir tahsisat bakiyesinin se-
nei haliye maliye bütçesinde (Zürraa tavizan 

verilecek tohumluk bedeli) namiyle yeniden 
açılacak faslı mahsusa nakledilerek zürradan 
alınacak deyn senedatı Hazinei maliye namı
na tanzim olunmak üzere tohumluk zehairin 
İktisat Vekâletince tâyin ve takdir olunacak 
tortip dairesinde tevzii münasip görülmüş
tür. Ona göre tanzim kılman maddei kanu
niye lâyihası leffen takdim kılınmıştır. 

Maliye Bütçesinde açılmış olan Ziraat Banka
sının İstanbul avansına tediyat faslına iki mil
yon lira tahsisat vasina dair olan 10 Teşri

nisani 1339 tarihli kanun süratidir. 

Madde 1. — 10 Teşrinisani 1339 tarihli 
270 numaralı Kanun mucibince maliye (büt
çesinin Ziraat Bankasının İstanbul avansına 
tediyat) faslına ilâve olunan iki milyon 
liralık tahsisattan Ziraat Bankasının salifüz-
zikir aavnstan bakıyei matlubu olan 538 863 
liranın mahsubundan sonra kalan 1 461 137 
liranın 1339 senesi maliye bütçesinde zürraa 
tavizan 'verilecek tohumluk bedeli namiyle 
açılacak fasla naklen sarfına Maliye Vekili 
mezundur. 

Madde 2. — Tohumluk zehairin sureti tev-
ziıiı İktisat Vekâletince tâyin ve takdir olun
makla beraber zürradan alınacak deyn sene
datı Hazinei maliye namına tanzim oluna
caktır. 

Madde 3. — İşbu Kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyüllcradır. 

Madde 4. — İşbu Kanunun icrayı ahkâmı
na Maliye ve İktisat Vekilleri mezundur. 

Başvekil Şer'iye Vekili 
İsmet Mustafa Fevzi 

Madafaai Milliye Veklii Adliye Vekili 
S3yid 

Dahiliye Vekili Haric'ye Vekili 
Ferld • Isınet 

Maliye Vekili Maarif Vekâleti Vekili 
Hasan Fehmi Mustafa Necati 
Nafıa Vekili İktisat Vekili 

Hasan Hüsnü 
Sıhhiye ve Muaveneti Erkânı Haıbiyei 

İçtimaiye Vekili Umumiye Vekili 
Dr. Refik İsmet 

Mübadele. İ n a r ve İskân Vekili 
Mustafa Necati 
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Riyaseti Celileye 

Maliye bütçesinde açılmış olan «Ziraat Ban
kasının İstanbul avansına tediyat» faslına iki 
milyon lira tahsisat vaz'ma dair bulunan lâ-
yihai kanuniye encümenimizce tetkik ve mü
zakere edildi. Birinci madde «Ziraat Banka
sına tavizan» namiyle yeniden açılacak faslı 
mahsusa nakli şeklinde ikinci madde zürra-
dan alınacak deyn senedatmın hazinei ma
liye namına tanzim edilmeyip ZJraat Bankası 
namına tanzimi suretiyle tadilen kabul olu-
rak müstacelen müzakere ve tasdik buyurul-
mak üzere Heyeti Celileye takdim kılındı. 

2 Kânunusani 1340 
Muvazeni Maliye 
Encümeni Reisi 

Saruhan 
Reşat 

Kâtip 
Konya 
Fuad 

Âza 
İsparta 

Mükerrem 

Âza 
Sivas 
Rhmi 

Mazbata Muharriri 

Âza 
Karesi 

Gazianteb 
Ali Cenani 

Âza 
Mersin 
Niyazi 

Âza 
Kırşehir 

Yahya Galip 

Âza 
İzmir 

Mehmed Şükrü 

Ali Süruri 

Madde 1. — 10 Teşrinisani 1339 tarihli ve 
370 numaralı Kanun mucibince maliye bütçesi
nin «Ziraat Bankasının İstanbul avansına fedi-
yat» faslına ilâve olunan iki milyon liralık tahsi
sattan Ziraat Bankasının salifüzzikir avanstan 
bakiyesi matlubu olan 538 863 liranın mahsubun
dan sonra kalan 1 461 137 liranın 1339 senesi 
maliye bütçesinde (Ziraat Bankasına tavizat) 
namı ile yeniden açılacak faslı mahsusa naklen 
sarfına Maliye Vekili mezundur. 

Madde 2. — Tohumluk zahairin sureti tevzii 
17 Eylül 1339 tarihli Kanun mucibince ifa ve 
takdir olunmakla beraber zürradan alınacak deyn 
sonedatı Ziraat Bankası namına tanzim oluna
caktı:*. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden iti
baren. meriyülicradır. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye ve İktisat vekilleri memurdur. 

REİS — Efendim. Kanunun heyeti umumi-
yesi hakkında söz istiyen var mı? (Hayır ses
leri) O halde maddelere geçilmesini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reyinize vaz'edi-
yorum. Maddelere geçilmesini kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Maddelere geçilmiştir. 

Maliye bütçesinde aşılmış olan Ziraat Bankası
nın istanbul avansına tediyat fablına iki milyon 

lira tahsisat vas'ma dair kanuna müzeyyel 
Kanun 

Madde 1. — 10 Teşrinisani 1333 tarihli ve 
370 numaralı Kanun mucibince maliye bütçesinin 
«Ziraat Bankasının İstanbul avansına tediyat» 
faslına ilâve olunan iki milyon liralık tahsisat
tan Ziraat Bankasının salifüzzikir avanstan ba-
kıyei matlubu olan 538 863 liranın mahsubundan 
sonra kalan 1 461 138 liranın 1339 senesi maliye 
bütçesinde (Ziraat Bankasına tavizat) namı 
ile yeniden açılacak faslı mahsusa naklen sarfı
na Maliye Vekili mezundur. 

REİS — Efendim birinci madde hakkında söz 
istiyen var mı? 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Maliye Vekili iza
hat versin. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim müsaade 
buyurursanız bir iki şey arz edeceğim. Efendim. 
(538) bin lirayı Ziraat Bankasının alacağı an
laşılıyor. Bakiyesi de maliye bütçesine geçecek. 
Bizim bildiğimiz Ziraat Bankasının milyonlarca 
alacağı vardır. Nasıl olmuş da bu, bunu vermeye 
tenezzül etmiş? Buna dair izahat verilsin. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gü
müşane) — Efendim. Müsaade buyurulursa şah
sım namına izahat vereyim. 

REİS — Buyurunuz. 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efen

dim iki liralık tohumluk tahsisatının taahlmratı-
na sebebolan ve ahiren o kanunun tadilini ica-
böden mesele, Tahsisat Kanununda İstanbul 
avanslarına tediyat fıkrasının aynen mevcudiyeti 
ssbsbiyet vermiştir. Ziraat Bankasının maliye
den birkaç nevi matlubu ve hesabı mevcut idi. 
Bunun en yakını 1336 senesinde Ankara'da Hü
kümeti Milliyenin ilk teessüsü zamanına Hakkı 
Beyin Maliye Vekâleti zamanında Anadolu san-
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dıklanndan alınan bir 1 400 000 lira ki, Celâl 
Beyin İktisat Vekâleti zamanında Maliye ile mu
kaveleye raptedilmiş, faize raptedilmiş bir para 
âdi. 

İkinci avans ki, ondan daha eski, 16 Mart 
1336 tarihinden sonra Ferid Paşa Heyetinin İs
tanbul Ziraat Bankasından iki kanunu muvak
kat ile ve bir mukaveleye istinaden aldığı bu 
ibir milyon dört yüz bin liradır. Avans muame
lesi bu iki kalemden ibaret. Anadolu'dan alman 
bir milyon dört yüz bin 'lirayı ma'faiz kısmen 1338 
ısenesi nihayetinde yani Millî Ordu İzmir'i istih-
lâs ettikten sonra masarifi harbiye biraz tahaf-
füf edince, kısmen o valkit 1339 senesi iptidaısm-
da da kısmen bu bir milyon dört yüz bin lira 
ma'faiz tedive edilmiş, o avans hesabı kapanmış, 
ikinci avans - ki İstanbul'un aldığı - 16 Marttan 
sonra olduğu için Meclisi Âlinin kalbul ettiği ka
nun ve karar mucibince gayrimeşru muamelâttan 
ımâdut idi. Fakat o muamelenin mahiyeti asliye
sinden bahsetmiyerek Ziraat Bankasına resülmal 
olarak tediyesi lüzumu bundan evvel kalbul edi
len 900 bin liralık bir tohumluk tavziatı ile 900 
bin lirası tediye edilmiş bulunuyor. O avanstan 
mütebaki beş yüz otuz bin lira bir para kalıyor
du. İkinci kanunun İstanbul avanslarına tediyat 
namı ile çıkması bu beş yüz otuz küsur bin lira
dan gayrisinin tediyesini maddeten imkânsız bir 
hale getiriyor. Meclisi Âlice iki milyon liralık 
tahsisatın kabul edildiğini mütaakıp bir ita em
ri kesildi, Divanı Muhasebata gitti. Divanı Mu
hasebat avans mukavelenamelerini istedi, avans 
(mukavelenameleri Divanı Muhasebata gönderildi. 
Divanı Muhasebat Anadolu'daki avanslar tama
men kapanmış, İstanbul avansının 900 bin lirası 
verilmiş, 500 bin lirası kalmış olduğundan o ka
darını vize etti ve üst tarafı iade edilmedikçe ve 
bu hususta kanun mevcudolmadılkça tediye im
kânı bulunamadı. Onun için ikinci tadilât Mec
lisi Âlinize sevk edildi. Ziraat Bankasının Mali
yeden matlulbu olarak 1336, 1337 senelerinde his
seli menafiden temin edilmemiş kısmı vardı ki, 
bu meyanda iıdarei hususiyelerin hisseii maarif 
de dâhil olmak üzere 1336, 1337 seneleri matiu-
ibatından pek az miktarı tediye edilmiş, müteba
kisi maliyenin zimmetinde kalmıştı. Bunlar da 
yine kısmen 1338 senesi nihayetinde ve kısmen 
1339 senesi zarfında idarei hususiyeler hesabına 
zaten sandıfckârlığınr Ziraat Bankaları yaptığı 

için bu hesabın da muamelesi alınmış bir rad
deye gelmişti. Ziraat Bankasının maliyede mat
lubu görünüyordu. O da 1324 senesinden evvel 
muhtelif tarihlerde Ziraat Bankasından maliye
nin istikraz ettiği bir muametei maliyedir. Bu
nun, bütçelerde mevcut kanunlarımızdaki unva
nı resmisi avans değil istikrazdır. Ve 1324 se
nesi nihayetine kadar olan Ziraat Bankasının bu 
matlubu; Duyunu gayrimuntazama Kanunu ile 
beraber tediyesi gayrilmuayyen bir zaman için 
tecil edilmiş. Ahiren çıkan iki milyon liralık tah
sisat Kanunu Duyumu gayrilmuntazama Kanunu
nu tâdil etmiyor. 1324 senesinden evvelki banka
nın matluhatma da tekabül etmiyor. Bunun bu 
maitibuata tekabül etmesi lâzımgeiir mi, 
igellmez mi? tabiî bu, ayrı bir meseledir. Eğer du
yumu gayriimuntazamaya bununla avdet etmek 
lâzımgelse bugünkü mükellefin üzerine (23) 
milyon liralık bir borç tahmil etmek ieabedecek, 
fakat başkasının duyunu gayrimuntaızamaya 
dâhil olan bu matlulbu için Harhi Umumide Ti
caret ve Ziraat nezareti bütçesine konulmuş olan 
taviz tohumluk bedelleri ile 'allat ve edevat vari
datı zinaiyeden - ki Ziraat Bankası tarafından 
mubayaa edilmiş ve bunlar yine Ziraat Bankası
na devredilmiş ve resülmal olarak ne tahsil edi
lirse eski maltupitan tahsil edilsin diye de bir ka
nun mevcut idi. Aynı zamanda Harbi Umumi 
zamanında iaşe muamelâtı Ziraat Bankasına dev
redildiği için iaşe muamelâtından da ne miktar 
para kalmıştır? Duyunu gayrimuntazama da dâ
hil olan 'bankanın bu matlubu ile karşılaştırmak 
ve takas mahsubu yapılmak için henüz bu hesaplar 

rüyet edilip de müspet olarak banka matlubu şu
dur, diyecek bir hesabı yoktur. Ortada onun için 
İktisat Vekâletiyle Maliye Vekâleti Maliye ile 
bankanın bugüne kadar olan hesabatmı rüyet 
edip müspet bir neticeye vasıl olmak için muhtelif 
bir komisyon teşkil ettiler. Ümidederim ki bu 
komisyon az zamanlarda hesaplarını intacedebilir. 
Fakat bu komisyon; hesabi ikiye ayırıyor. Birisi 
ondan sonraki zamana ait binaenaleyh şimdi âcil 
olan tohumluk tahsisatını doğrudan doğruya 
Maliye tarafından vermek ve ondan sonra hesa-
ben ne tahakkuk ederse ister Ziraat Bankası he
sabına tahakkuk ettirilir, isterse - madem ki to
huma ihtiyaç vardır - maliye re'sen vermiş olur. 
Vaziyet budur. Bankanın bugün müspet ve katî 
olarak şu kadar matlubun vardır diye taayyün 
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etmiş, tahakkuk etmiş bir hesabı mevcut değildir. 
Çünkü muamele o kadar yekdiğerine girift olmuş
tur ki 'arz ettiğim gibi bir taraftan alınmış bir 
taraftan verilmiş ve nihayet muhtelif' tarihlerde 
taviz tohumluklar verilmiş, fakat tahsili bankaya 
havale edilmiş, banka ne mliiktar tahsil etmiş, bu 
malûm değil. Tohumluk alât ve edevatı ziraiye 
getirmiş ve bunu Hükümet hesabına ahaliye tevzi 
et, tahsil ettikçe matkıibata mahsubet denmiş, 
bankaya verilmiş. Ne tevzi olundu, ne tahlil olun
du. Burular üzerinde de işlenerek henüz müsbat 
bir neticeye varılmamıştır. Binaenaleyh esbabı 

- taahhur arz ettiğim gibi budur. Yoksa doğrudan 
doğruya köylüye zürraa iki milyon liralık taviz 
tohumluk için verilmiş denilecek olsaydı, o gün 
mesele biterdi. Fakaıt İstanbul avarasına deyince 
İstanbul avansı arz ettiğim gibi bir milyon dört 
yüz bin liradır. 

538 bin lirası kalmış. Divanı Muhasebat fazla
sını vize etmedi. Ve haklı idi, zaruri, idi ve ka
nunda bu sarahat olduktan sonra o kanunu tat
bik etmek tabiî idi. Bittabi vâzıı kanun tekrar 
getirerek matlup bir şekilde tadil etmek lâzım 
idi ki bu tadilat o idi. (Geç kaldı sesleri) 

MAHMUT CELÂL B. (İzmir) — Ziraat Ban
kasının bir çok alacağı vardır, bunu hepimiz 
ıbiliyoruz ve Ziraat Bankası bugün memleketin 
vaziyeti itibariyle o haile gelmiştir ki hayva
nata ihtiyacolur Ziraat Bankası; mahsulâta, ih
tiyacolur, Ziraat Bankası; her şeyi Ziraat Ban
kasından bekliyoruz. Fakat Ziraat Bankası ser
mayesi - tâbirini mazur görünüz - muhtelif se
bep, muhtelif bahanelerle yağma edilmiştir. Bu 
yağmanın önüne geçilmesini ve milletin hakiki 
(bir ihtiyacı olan bu müesseseye revaç ve kıymet 
yerilmesini istirham ediyorum. (Doğru sesleri) 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim. Bendeniz 
bankanın alacağının bu kadar çarpaşıfc olacağı
na kaanı olanlardan değilim. Bankanın her sene 
çıkardığı bir bilançosu var. Hatırımda yanlış 
kalmamışsa 13129 senesi çıkardığı bilâçoda - va-

"kit bulup çıkaramadım, buradaki kütüphane
mizde de olacak - on milyon küsur lira serma
yesi vardır. Bunun ancak beş milyon küsuru 
yedindedir, beş milyon küsuru ' da Hükümet 
zimmetinde idi 1329 da.. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Çok fazla... 
VEHBÎ B. (Devamla) — Bu, hem de muşru-

tiyetin ilânından evtveM senelere ait değil, meş

rutiyetin ilânından sonra da İstanbul Hükümeti 
milyonlar çekmiştir. Biz buradan mutlak ola
rak Istanlb.ul Hükümeti diye kanunu «çıkarıp 
gönderdikten sonra, İstanbul Hükümetinin yan-
lız mütareke devrinde Ferid Paşa Hükümetine 
inhisar etmiyerek İstanbul Hükümeti namı al
tında muşrutiyet devrinde de 'geçmiş olan hü-
motleri de kasdedmiş idik ve bir tereddüdolursa 
bu, bize gelir ve tefsir edilirdi. Şimdi rücu ede
rek maliyenin alacağı yokmuş tarzında burada 
bu parayı 538 bine inhisar ettirip diğerleri için 
bakalım hesap görülsün şeklinde yapılmasına 
bendeniz taraftar değilim. Düyunu gayrimunta-
zamayı ödemek meselesinde Hasan Fehmi Bey
efendi arkadaşımızın fikrinde katiyen iştirak 
edemiyorum. Düyunu gayrimuntazamayı değil, 
henüz Istanlbul Hükümeti zamıanındakileri Hü
kümete emanet olarak verilmiş olan paraları bi
le henüz daha bir karar altına alıp da iade ede-
miyen Hükümet memleketin hakiki ihtiyacını 
idrak etmesi dolayısiiyledir ki Ziraat Bankasına 
olan İstanbul Hükümetinin borcunu ödüyor ve 
bunu Meclisi Âli arzu ediyor ve taraftar olu
yor. Binaenaleyh bu düyunu gayrimuntazam ile 

kıyas edilecek bir borç değildir. Sonra Osmanlı 
Hükümeti ile Imıparaitorluk borcu ile kabili kı
yas değildir. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Sonra bir maddei 
kanuniye ile o da kabili temindir. 

VEHBİ B. (Devamla) — Şüphesiz, binaen
aleyh rüye.t edilecek uzun hesabı yoktur. Diva
nı Muhasebat, arz ettiğim gibi, demek ki Ferid 
Paşa Hükümetine hasretmiştir. İstanbul Hükü
meti daha evvel alınmış olan paraları hiç kaale 
almamıştır. Şimdi biz bu Ziraat Bankası hesa
bına bir buçuk milyon lira daha kurtarmışken 
borcumuza mahsuben verdiğimiz bu parayı elin
den alıyoruz demektir. Benden bir kırmızı.... 

Dr. MUSTÂFA IB. (Çorum) — Bir kere ka
nunu yazalım. 

REİS — Kanun' okunurken burada bulun
muş olsaydınız yazardınız. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efen
dim bunun hakkında kanun tanzim edilirken 
banka için bir buçuk 'milyon maliyeden veril
mesi esbabı, muhtercdn arkadaşım Vehbi Be
yefendinin söylediği gibi beş altı milyona bel
ki daha ziyadeye baliğ olan banka matluibatı-
nın hiç olmazsa bir buçuk milyon lirasını kur-
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tarması içindi. Halbuki Hasan Beyefendi bu
yurdular ki; 1333 senesinde bir milyon dört 
yüz bin lira iotikraz edilmiş ve o para faiziyle 
tediye edilmiştir. Fakat 16 Marttan sonra yani 
Meslisi Âlinizin kararı ile İstanbul'da Hükü
met tan-madığımız bir zamanda Ferid Paşa bir 
milyon dört yüz bin lira daha almıştır. Efen
diler. Bu parayı ve hattâ bundan başka bey-
tülmale aidolan birtakım kıymetli eşyayı sa
tarak paraya tahvil etmiş ve bu para ile arz et
tiğim o parayı, üzerimize sevk için hilâfet or
dusu diye teşkil ettikleri kuvvei zabıtaya sarf 
etmişlerdir. Bu kuvvete sarf edilen bu paradan 
da be} yüz küsur bir lira kalmıştır. Binaena
leyh işte onu da verince sizin kabul ettiğiniz 
bir maddei kanuniye ile verilen paranın üst 
tarafı da ikmal edilmiş oluyor. Celâl Beyin bu
yurduğu gibi Ziraat Bankası kinin satar, Zi-
raajt Bankası gaz satar, Ziraat Bankası ben
zin satar, Ziraat Bankası şunu yapar, Ziraat 
Bankası bunu yapar. Bütün sermayesi de bir 
buçulk milyon, nihayet iki buçuk milyon lira 
içerisindedir. Binaenaleyh bendeniz ayrıca bir 
madde ile bu Ziraat Bankasının matlûbatı de
ğilmiş gibi tesviyesine taraftar olamıyorum. 
Hiç şüphesiz hesabatı tetkik etsinler. Milyon
larca alacağı vardır. Biz o milyonlarca lira ala
cağından daha bir buçuk milyon lirasını kur
tarmak için bu bir maddeyi kabul etmiştik. 
Binaenaleyh mütebaki kalan bu parayıda Zi
raat Bankasının matlûbatma mukabil olmak 
üzere tesviyesini talobediyorum. Hiç olmazsa 
Ziraat Bankası matlûbatmdan bir buçuk mil
yon lira daha alsın. Bundan ne zaman endişe 
ederiz1? Eğer Ziraat Bankasının bu kadar mat
lûbatı maliyeden zuhur eder mi, etmez mi? 
Bu endişe vâridolabilir. Eğer bu varit ise.. 
(Değil sesleri) O zaman endişe edilebilir. (Va
rit değil sesleri) bu katiyen varit değildir. 
Biliyoruz ki milyonlarca lira alacağı vardır. 
O halde nerden korkuyoruz? Matlûbatma mu
kabil bu parayı versin. Bunu değiştirmeye lü
zum yoktur. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Arkadaşlar Ziraat 
Bankasının maliyeden olan matlûbatı umuımi-
yesi hakkında Ziraat ve İktisat Encümeni bir 
arada düşündük. Muhterem Reisimiz Celâl 
Boy acaba maliyede Ziraat Bankasının ne ka
dar matlûbatı vardır? Bunların hesabatı umu-
miyeisini rüyet edelim bakalım, hakikaten Zi

raat Bankasıni'n bu kadar milyonlarca lira ala
cağı var mıdır, yok mudur? Diyerek Ziraat 
Bankasının bu hesabatma bakmak vazifesini 
bizim üzerimize tahmil etti. Biz de on günden 
ıberi maliyede Ziraat Bankasının hesabatı umu-
miyesiyle uğraşıyoruz. Hakikaten bugün için 
heyeti umumiyesini tesbit etmemekle beraber 
Heyeti Celilenize de şunu arz edeyim ki Ziraat 
Bankasının maliyeden alacağı hem vardır, hem 
yoktur. Çok garip değil mi efendiler? 

KÂZIM VEHBİ B. (Ergani) — Bu bir te
nakuzu mantıki oldu. 

ZEKİ B. (Devamla) — Şimdi arz edeyim: 
Ziraat Bankası 1334 senesi nihayetine kadar 
ımaliye ile olan hesabatı umumiyesini rüyet et
miş ve düyunu gayrimuntazamasına o zaman 
da dâhil edilımiş ve bir kaç milyon lira mat
lûbatı vardır. 1334 senesinden beri, hesabatmı 
görmüştür. (Ne kadar sesleri) Tesbit etmedim. 
Hakiki bir rakam Heyeti Celilenize arz edemi-
yeeeğim. 1334 senesinden sonra bugüne kadar 
Ziraat Bankası ne kendi hissei menafimi almış 
ve ne kendisine aidolan sandıklardaki eshamını 
yani matluibatımn heyeti umumiyesini tesibit 
edememiştir. Çünkü ahvali harb dolayısiyle 
birçok yerlerde sandıklarını kapamıştır ve ka
padığı için aldığı paranın, matluibatın ne kadar 
olduuğnu bilmiyor ve bunlara vermiş olduğu 
paranın hesalbatını muntazam bir surette vere
miyor. Bu neticee ile beraber Ziraat Bankası
nın maliyeden matlûbatı var mıdır, yok mudur? 
Şahsi kanaatlerin neticesinde 1333 ve 1337 se
nelerinde cüz'i bir miktar matlûbatı vardır. 
Çün'kü Maliye Vekâleti aşarı sattıktan sonra 
menafi hisselerini tamamen 1336 -1337 - 1338 -
1339 da verdiğini gösteriyor ve Ziraat Bankası 
da bu hesabatı kabul ediyor. Yalnız Ziraat Ban
kası şunu diyebiliyor ki acaba Maliye Vekâle
tinin hissei menafi alarak göstermiş olduğu 
bu melblâğ benim hissei menafiime mukabil mi
dir. değil midir? Ara yerdeki mesele budur. 
Bir de faiz meselesi vardır ki ara yerde •müna-
ziünfih olan mesele budur. Maliye Vekili sa
bıkı Hasan Beyin buyurdukları gibi eöki şey
den dolayı bir faiz isteniyor. Hattâ biz hesa
batı umumiyenin niyetinde meselâ gerelk Ru
meli'de ve gerek Anadolunun Arabistan şibih-
ceziresinde muahedei sulhiye ile t<vk etmiş ol
duğumuz atksamda halikın hissei menafi olarak 

— 678 — 



t : 79 5 . 1 . 1340 0 : 1 

meselâ Rumeli'yi ele alırsak halkın Ziraat Ban
kasına vermiş olduğu varidat neci r? BİL* mil-
yor. sekiz yaz bin liradır. Bu bir mii\\.o solüz 
yüz bin liradan 1333 senesinde rüyet eilUeıı 
hesabat neticesinde Ziraat Bankasının elinde 
bir milyon altmış bin lira gözüküyor. Arada 
yedi yaz kıılk bin lira fark vardır. Bu fark ne
dir? Bu 740 bin lira 1334 senesinde görülen 
hesabat arasında düyunu gayrimuntazamaya 
'kaydedilmiştir. Bugün elindeki para o aksamı 
memalik elimizden gitmekle beraber bu vâri-
doluyor ki asaba bizim bankalarımızın halkın 
üzerinde parası mı kalmıştır? Yoksa haıV.an bi
ze mi parası geçmiştir? Netice olarak bir mil
yon altmış yedi bin liradan (298) bin llırası hal
kın üzerinde kalmıştır. Bunun hesabını istedi
ğimiz vakit o vakit elimizden gitmiş olan ak
samı m çınlattıktaki memurine verilen maarıat 
mukabili gösteriyor. Müfredat üzerine heyeti 
umumiyesi hesap içerisinde bu kadar. Yalnız 
bunu intacettiğim vakit bir hafta sonra Heyeti 
Celilenize arz edeceğim. Yalnız Muvazenei Ma
liye Encümeni Mazibata muharrH Mazhar Mü-
fid Beyefendiye cevap vereceğim. Bugan elin
de nemalandırdığı, tenmiye etmiş olduğu para 
öyle buyurcjuğunuz gibi 3 - 4 milyon değil on 
milyon liradan fazladır. Açılan hizmetlerdeki 
sermayei umumiyi erkamı cem'edeûck olursa
nız görürsünüz ki bugün elinde on üç milyon 
liraya yakın bir sermayei hakiki mevcuttur. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Bütçesin
de öyle bir şey yok. Ne zamandan beri, dün
den beri evvelki günden beri mi? 

ZEKİ B. (Devamla) — O halde beyefendi 
hesabatı lütfen tetkik edin. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — O halde 
hesabı yanlış veriyorlar. 

ZEKİ B. (Devamla) — Bugün Ziraat Ban-
kasiyle, İktisat ve Maliye Vekâletleri hakika
ten bir hesap komisyonu ve tasviyei hesabat 
yapacak olursa; maliyenin Ziraat Bankasından 
ne kadar matlubatı tahakkuk eder veyahut Zi
raat Banksınm maliyeden ne kadar matlubatı 
olduğu anlaşılır. Bu yapılmadığı takdirde yani 
bugünden itibaren bu sene nihayetine kadar 
yapılmadığı takdirde ilelebet gerek Maliye Ve
kâleti ve gerek Ziraat Bankası halkın itima
dını kaybedecektir ve töhmet altında kalmak
tan kurtulamıyacaktır. Onun mu ondan olaca

ğı, yoksa diğerinin mi ondan olacağı, ihzar edi
len komisyonun bilhassa bu vazifeye başlama-
siyle anlaşılabilecektir. Bunu da Maliye Vekili 
cedidinden hassaten rica ederim. Yokça bu şe
kilde böyle milyonlarca duyunu gayrimuntaza-
ma hariç kalmak üzere bir matlubat yoktur. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Sual so
racağım. Çünkü totkilk ediyorum buyurdular. 

ZPJKİ B. (Devamla) — Bendenize sual te
veccüh etmez. Tetkik ediyorum. Faika t inta-
cetmedim ki, yalnız şimdiye kadar muhassalam-
da hâsıl ettiğim hesabatı arz edyorum. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — O hal
de intaeedJn de ondan sonra gelin, görüşelim. 

ZEKİ B. (Devamla) — Hay hay.. Bununla 
beraber Muvazenei Maliye Enoümcnine hesap 
vermeye mecbur değilim. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim bendeniz-
ce meseleyi iki noktai nazardan muhakeme et
meliyiz. Birincisi; kanun neşrettik ve köylüye 
tohum vereceğiz diye tebşir ettik. Şimdi birin
cisi bu paranın verilmedi meselesi, ikincisi biz 
burada hakem vaziyetinde bunların hesabını 
•mı totkilk edeceğiz, yoksa kabul ettiğimiz ka
nunla parayı mı vereceğiz? Bendenizde mesele 
zürraa kanunen vereceğimizi kendisine duyur
duğumuz bir buçuk milyon liranın kendisine 
tevziidir. Bendeniz diyorum ki bankanın mali
yeden alacağı olsun, maliyenin borcu olmasın 
bunlar başka meselelerdir. Maliyenin borcu ol
sa idi Ziraat Bankasına verecekti ve biz de 
ıbir buçuk milyon lirayı alıp köylüye dağıta
caktık esas maksat tohumluğun verilmesidir. 
Devletin hangi müessesesinden çıkarsa çıksın 
demek ki maliyenin borcu olsaydı verecekti. 
Buna imkân vardı. Yoksa Hükümet niçin ka
bul etmiştir, iğfal mi etmiştir? Varsa evvelâ bir 
milyon lirayı verir, ondan sonra hesabatı gö
rür. Burada mevzuu müzakere ve münakaşaya 
diğer bir şey görmüyorum, Devletin ve mille
tin yegâne istinatgahı ve yegâne göz bcıbeği 
Ziraat Bankası vardır. Ziraat Bankasının bu 
matlubu da şu veya bu suretle yani verilme
mek için bir çare aranılırsa her halde mena-
fii umumiyemizle ve Devletin arzu ettiği şe
kil, tekâmül ve terakkisiyle kabili telif değil
dir. Bu esası arz edeceğim ve Heyeti Muıhtere-
meden rica edeceğim. Ziraatla vakti geçmiş ve 
geçmek üzeredir. Eaki Hükümetlere benzemi-
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yelim. Lâf alıp poyraz satmakla bu Devlet 
yürümüyor. Bir buçuk milyon lirayı kaibul ettik 
ve bunun için kanun yaptık. Maliye doğrudan 
doğruya bunu versin sonra hesabını yapsın 
(Doğru sesleri). 

REİS — Efendim birinci madde hakkında 
başka söz istiyen yok. Maddeyi kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyo-
rum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. Madde ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — Tohumluk zchairin sureti tev
zii 17 Eylül 1339 tarihli Kanun mucibince ifa 
ve takdir olunmakla beraber zürradan alına
cak deyn senedatı Ziraat Bankası namına tan
zim olunacaktır. 

REİS — İkinci madde hakkında söz istiyen 
varan? (Yoksa sesleri). İkinci maddeyi reyi 
âlilerine vazediyorum. Kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Aksini reyinize arz ediyorum. 
Kabul ötmiyenler lütfen el kaldırsın. Kaibul 
edilmiştir efendim. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren ,meriyülicradır. 

REİS — Efendim üçüncü maddeyi reyi âli
nize arz ediyorum. Üçüncü maddeyi kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırışın. Üçüncü madde 
feabul olundu efendim. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Maliye ve İktisat Vekilleri memurdur. 

REİS — Efendini dördüncü maddeyi kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın. Dördüncü mad-_ 
de kaibul olundu efendim. 

Kanunun heyeti 'uımumiyesine müteallik bir 
takrir vardır. Heyeti umumiyesini reyi âlinize 
arz etmeden evvel bunu okuyalım. 

Riyaseti Celileye 
Kanunun reddi ile evvelce Meeclisi Âlice 

kalbull edilen kanunun infazını teklif eylerim. 
Karesi 

Mehmed Vehbi 
REİS — Efendim Karesi Melbu'su Vehbi Be

yin takririni reyi âlinize arz ediyorum. Kanu
nunun reddini talebediyor. Müsaade buyurur
sanız izaJh etsinler. 

ABİDİN B. (Sarulhan) — İzahat ve nineye 
ıhakları yoktur. Geçen gün bendeniz de bir 
ıtakrir vermiştim. «Heyeti umumiyesi mukadde
ma mevzuulbahsol<muştur. Tekrar mevzuu/bah

sedilemez» dediniz ve tekrar mevzuubahsettir-
mediniz. Bugün nasıl oluyor da mevzuubahset-
tiriyor'sunuz? Burada yapılacak şey, reylerinizi 
ver-meJkitir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bo>zok) — Madde
lere geçmeden evvel bu takrir verilebilirdi. 
Fakat şimdi olamaz. 

VEHBİ B. (Karesi) — Heyeti umumiyesi 
reye konduğu zaman rot için nasıl kırmızı ney 
pusulası vererek reddediyorsanız, teklifim mu
cibince de reddedilebilir. 

ABİDİN B. (Sarulhan) — Müzakere açıla
maz efendim. 

VEHBİ B. (Devamla) — Müsaade buyu
rursanız bendeniz şurasını arz edeceğim. Tak
ririme ait bir şey söylemiyeceğim. Bendeniz, 
Ziraat Bankasının 1324, 1325, 1326, 1327 sene
lerinin hesatbı kaltîlerınl kütüphanede aradım. 
Maalesef kütüplhane memuru rahatsız oldu
ğu için buldur amadım, buldurmaydım buraya 
getirip bu kürsüde arz edecektim. Oradaki he
sabı katilerde Hükümetin ne kadar para istik
raz ettiği meydandadır. Binaenaleyh, Ziraat 
Bankasının alacağını doğrudan doğruya red
detmek doğru bir şey değildir. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Ret mahiyetin
de değildir. Bilâhara hesabedilmek suretiyle 
mahsubu icra edilecektir. 

HASAN FEHMİ B. (Güuıraşaııc) — Mesele 
yanlış anlaşılıyor efendim. 

REİS — Efendim takriri reyi âlinize arz 
ediyorum. Takriri kabul edenler lütfen elleri
ni kaldırsın. Aksi reyde olanlar lütfen ellerini 
kaldırsın. Kaibul olunmadı efendim. Kanunun 
heyeti umumiyesini reyi âlinize vaz'ediyoram. 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey tâyini esa-
'iniyle... 

REİS — Hayır efendim inayet buyurunuz, 
bu kaanun bir miktar tahsisat zammını 
mutazamimın değildir, evvelce bir kanunu 
mahsusla verilmiş olan ve tediyesi tahtı ka
rara alınmış olan paranın sureti sarfını mübey-
yindir. Onun için tâyini esamiye hacet yok
tur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Usulümüze riayet 
edelim. Tâyini esami lâzımdır. Nizamname mu
cibince tâyini esamiyle reye konması lâzımdır. 

REİS — Usule riayet cdiyo'ruz. Nizamname 
sarihtir. Bu, tahsisat zammı değildir, verilmiş 
olan tahsisatın sunerti sarfının tes/biıtidir. 
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MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Evvelki 
para başka fasıl ve maddedir, bu başka fasıl 
ve maddedir. Böyle olmaz efendini. 

REİS — Efendim bu kanun, sarf olunacak 
paranın sureti sarfını tesbitten ibarotıtir. Bi
naenaleyh tâyini esamiye lüzum yoktur. 

VEHBİ B. (Karesi) — Olmaz Reis Bey. 
REİS — Nizamname sarihtir. Bu, tahsisat 

zammı değildir. Biz tahsisat zametmiyoruz; ev
velce kabul ettiğimiz iki milyon liranın bakiye
sinin sureti sarfını tâyin ediyoruz. Rica ede
rim, bu zam değildir. O halde zam ise tohum
luk tahsisatının üç milyon lira olması icabetler. 
""' VEHBİ B. (Karesi) — Rica ederim Reis 
Bey Nizamname iptal edilemez. 

REİS — Ne buyurdunuz ? 
VEHBİ B. (Karesi) — Nizamname iptal 

edilemez. Biz, evvelki verdiğimiz, borcumuzu 

REİS — Celseyi açıyorum. 

2. — Menteşe Mebusu Esad Efendi ile ar
kadaşlarının ve Müdafaai Milliye Encümeninin 
Millî Mücadelede malûl düşenlere mükâfatı nak
diye itasına dair 2/142 ve 2/20.0 numaralı tek
lifi kanunileri ve Müdafaai Milliye ve Muvaze-
nei Maliye Encümenleri mazbataları 

REİS — Ruznanıemizin ikinci maddesinde 
bulunan ve Millî Mücadelede malûl düşenlere 
mükâfatı nakdiye itasma dair olan tciklifi ka
nuni, malûmuâliniz geçeriki müzakeremizde ta
dile dair bâzı tûklifait üzerine encümene veril
mişti. Encümen tadilâtı yapmış ve bize tevdi 
etmiştir. 

ödenre;k üzere vermiştik. Şimdi verdiğıiimiz tah
sisatı munzamımadır. Bu başka fasıldır, öteki 
başka fasıldır. Bunlar başka ba<jka şeylerdir ve 
birbirinden büsbütün ayrıdır. Binaenaleyh tâ
yini esamiyle reye ıkoymaik lâzımdır. 

REİS — Efendim mütalâanız kabul Duyu
rulduğu ta'kdirde tahsisatın üç milyon liraya 
iblağı lâziımgelir. Tahsisat üç milyon değildir, 
yine iki milyonun içerisindedir. Ve bu, baki
yenin sürati sarfıdır. Heyeti unıumiyesini reyi 
âlinize arz ediyorum. Kanunun heyeti umumi-
yesini kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

VEHBİ B. (Karesi) — Tâyini esami isteriz. 
REİS — Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul 

etm iyeni er el kaldırsın. Kanun kabul ediihniş-
tir efendim. On dakika istirahat. 

Hitamı Celse Saat : 3,15 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ARİF B. (Eskişehir) — 
Müsaade buyurursanız izahat vereyim. 

REİS — Müsaade buyurursanız maddeyi 
okuyalım, Sonra izahat verirsiniz Heyeti Muh
tereme daha ziyade tenevvür eder. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ARİF B. (Eskişehir) — 
Efendim bu kanun müzakere edilirken azayı 
kiramdan' bâzıları tadil takrirleri vermişlerdi. 
Bunun üzerine encümenimize tevdi buyurdu
nuz. Encümen tadil tekliflerini de nazarı dik
kate alarak kanunda bâzı tadilât yapmıştır. 
Heyeti Celilenin gösterdiği arzu dairesinde bu 
miktarı yeniden tesibit etmiştir. Arada bir fark 

-+• ^>-»-<^i * -

İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat Saat : 3,45 

REİS — Saferi Beyefendi 

KÂTİPLER : Halda B, (Van), Ragıb B. (Zonguldak 
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husule geldi. O da elli - altmış bin lira kadar 
bir şeyidir. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Feda olsun. 
ARİF B. (Devamla) — Eğer usulen yapıl

mış olan bir zamımiyalttan dolayı bu kanunun 
bir kere daha Muvazenei Maliye Encümenin
den geçmesi tensip buyurulursa oraya havale 
olunur veyahut Muvazenei Maliye Encümeni 
muvafakat buyurursa derhal müzakereisine ge
çilir. 

ALt RIZA B. (İstanbul) — Usul hakkında 
söyliyeceğim Reis Bey. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Encü
men namına mâruzâtta bulunacağım. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Pekâlâ. Evvelâ 
zatıâliniz söyleyiniz de sonra bendeniz söylerim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Müdafaa i 
Milliye Encümeni... (Kürsüye sesleri.) Reis Bey 
burada söylememe müsaade buyurduktan sonra 
sizi dinlemem. Bu hak Reis Beyindir. Sordum, 
müsaade ettiler. Müdafaai Milliye Encümeni za-
nıaim icra etmiş ve Mazbata Muharriri Beyin 
buyurduğu gibi Muvazenei Maliye Encümen1 

âzası da burada bulunmadığı için bu zemaimi ka
bul edip etmiyeceklerini bendeniz tekeffül edil 
bir şey söyliyemem. Fakat tensip buyurulur da 
bize tevzi olunursa isterseniz yarın yetiştiririz. 

REİS — Efendim müsaade buyurursanız il-
içtimaa, Pazartesi günkü ruznameye behemaha' 
yetiştirilmek üzere Muvazenei Maliye Encümeni
ne tevdi ediyoruz. 

ALİ RIZA B\ (İstanbul) — Müsaade buyu
rursanız şimdi elden verilsin ve Mazhar Müfid 
Bey alsm. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Şimdi 
versinler alıp götüreyim. 

3. — Ticareti Berriye Kanununun faslı şa
lisinin üçüncü maddesine müzeyyel (1/242) nu
maralı lâyihai kanuniye ve İktisat ve Adliye en-
cmüenleri mazbataları : 

. REİS — Ticareti Berriye Kanununun faslı 
şalisinin üçüncü maddesine müzeyyel (1/242) nu
maralı lâyihai kanuniye ve İktisat ve Adliye en
cümenleri mazbataları vardır. 

TEVFİK FİKRET B. (Konya) — Evvelce 
tevzi edilen yanlışmış, yenisini de bulamadık. 
Mazbata okunsun, tenevvür edelim. 

REİS —• Efendim şunu arz edeyim ki, böyle 
tabedilip, tevzi ettiğimiz mazbataları zamanımızı 
fe\;t etmemek için okumuyoruz, Eğer encümen bir 

ehemmiyeti mahsusa görüyorsa - müstesna ola
rak - okuyalım. Tabolunan şeyleri okumak pekçok 
zamanın ziyamı muciboluyor. 

MAHİR Ef. (Kastamonu) — İzahat versin
ler kâfidir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Mazbata
lar yanlış tabedilmiş olduğu gibi tevzii de kısmen 
yapılmıştır. 

REİS —• Mazbataları okuyoruz efendim. 
2/2928 20.9.1339 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Limited şirketleriyle kooperatif şirketlerinin 

de ticaret şirketlerinden mâdudolduğuna dair 
Ticareti Berriye Kanunnamesinin faslı şalisinin 
üçüncü maddesine müzeyyel olarak İktisat Ve
kâletince tanzim kılınıp İcra Vekilleri Heyetinin 
19 . 9 . 1339 tarihli içtimamda Meclisi Âliye ar
zı takarrür eden lâyihai kanuniye ile esbabı mu
cibe sureti musaddakası ifayı muktezasma mü
saade buyurulmak istirbamiyle rap tan takdim kı
lınmıştır. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Esbabı Mucibe 
Ticareti Berriye Kanununun şirketler hak

kındaki faslı şalisinde kolektif, komandit ve 
anonim unvanlı üç nevi şirketi ticariye hakkın
da ahkâmı mahsusa mündericolup şürekâsının 
muayyen ve mahdut kimselerden mürekkebol-
ması itibariyle kolektif ve mesuliyetinin mah
dut bulunması itibariyle anonim mahiyetinde 
addedilecek olan (Limited şirketleri) ile istih
sal ve istihlâk ve itibar ve imar gayelerine mü
teveccih 'Oİaraik şürekâsının mesaii istihsaliyele-
rini tevhideden ve ihtiyaç ve menfaati müşte-
rekelerini temin ve teshil eyliyen ve doğrudan 
doğruya sermaye esasına müstenidolmıyarak 
teavün ve tesanüdü mütekabile maıksadiyle teş
kil edilen ve memleketimizin ihtiyacatı iktisa-
diyesine nazaran tekessürleri mucibi fev-aido
lan «Kooperatif şirketleri» hakkında Ticaret 
Kanununda ahkâmı mahsusa mevcut değildir. 

Halbuki mezkûr iki nevi şirket tekessür ve 
takaddüdetmekte olduğu cihetle gerek şirketin 
ve gerakse mezkûr şirketlerle muamelât ve 
ukudatta bulunan eşhası saireııin muhafazai 
hukulk ve menafii için bu nevi şirketlerin ma
hiyeti kanuniyelerini tesibite ve Nizamnamei 
dahililerinin mahakim nezdinde muteber olma-
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sim temine ihtiyacı şedit vardır. Esasen Tica- ı 
ret Kanununun şirketler faslı gerek kolektif ve I 
gerek komandit ve anonim şirketler ve gerek I 
mesuliyeti mahdudeli limited şirketleri ile koo- I 
peratifler için ahkâmı cedide ve mahsusayı ih- j 
tiva etmek üzere muhtacı tadil ve ıslah olup 
tadilâtı vakıa lâyihaları derdesti ikzar ise de I 
mezikûr lâyihaların hitamı ile kes'hi kanuniyet I 
etmesi uzun zamana mütevakkıf olmakla «limi
ted şirketleri» ile «kooperatif şirketleri» nin I 
nazarı kanunda bir ticaret şirketi olarak tanın- I 
dığı ve Nizamnamei dahilîlerinin lüzumu tadil I 
ve tescilini mutazammm olmak üzere merbut I 
maddeyi müzeyyele lâyihasının şimdiden kanun I 
halini iktisabetmesi zaruri görülmüştür. 

İktisat Encümeni Mazbatası I 

Riyaseti Celileye I 
Limited şirketler ile ortaklık (Kooperatif i 

şinketleri ticaret şirketlerinden mâdudolduğu- I 
na dair Ticareti Berriye Kanunnamesinin faslı I 
şalisinin üçüncü maddesine müzeyyel mevad 
ilâvesi hakkında İcra Vekilleri Heyetinden vâ-
ridolaraık 30 Eylül 1339 tarihli iktisat Encüme
nine havale edilmiş olan lâyihai kanuniye ve 
esbabı muciıbesi İktisat Vekili Beyefendinin de 
huzuru ile encümenimizde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Eskiden tercüme ve neşredilerek elyevm 
Türkiye Cumhuriyeti kavanininden mâdut bu
lunan Saltanatı Osmaniyenin Ticareti Berriye I 
Kanunu gerek muhteviyatının zamanımıza göre 
eskimiş ve noksan olmasından, gerekse tarzı 
ifadesinin garip ve hata alûd bulunmasından 
dolayı umumiyetle muhtacı tadil ve ıslahtır. 
Bu ihtiyaç Hükümetçe nazarı itibara alınmış 
olduğundan İstanbul'da bir komisyonu mahsus, 
Ticareti Berriye Kanununun yeniden tanzim ve 
tahririyle meşguldür. Bundan maada Heyeti 
Vekilenin balâda mâruz esbabı mucibe lâyiha
sında kanunu mezkûrun şirketler faslının biran 
evvel tadili ve ıslahı lüzumu beyan olunarak I 
tadilâtı mebhuseye mütaallik lâyihaların der
desti ihzar olduğu ifade buyurulmaktadır ki, 
şayanı şükrandır. Encümeni mezkûr lâyihala
rın itmamı ile kesıbi kanuniyet etmesi zamana I 
mütevakkıf olduğundan memleketimizin ihtiyaca-
tı hâzırai iktisadiyesine teşekkül ve tekessülleri 
mucibi fevaidolan limited ve kooperatif şirketler j 
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hakkında 'Ticareti Berriye Kanununun faslı 
şalisinin üçüncü maddesine zeylen şimdi
den ahkâmı mahsusa vaz'ı Heyeti Vekilece tensi-
bolunmuştur. 

İktisat Encümeni Heyeti Vekilenin bu hu
sustaki noktai nazarına kısmen iştirak ederim. 
Filhakika muamelâtı iktisadiyemizde ortaklık 
şirketlerine ihtiyacı ciddî olduğu vekayile yani 
memleketimizde fiilen ortaklık (Kooperatif) 
denilen şirketlerin tesis ve taaddüdüyle sabit 
ise de limited şirketlerine olan ihtiyaç bu dere
ce mübremiyetle hissolunmaktadır. Bundan baş
ka ortaklıkların Türkiye Cumhuriyetinde te-
kessürü için devletçe her nevi teshilât ve teş-
vikat gösterilmesi menafii iktisadiyemiz icaba-
tındandır. 

Malûm olduğu üzere ortakçılık (Koopera-
tizm) bir heyeti içtimaiyede âdilâne bir terak
kiyi iktisadi ve içtimai teminine hadim addo
lunan tedabiri müteaddide arasında mesaliki 
muhtelifei içtimaiye saliklerinin hemen ittifakı 
arasını kazanmaya muvaffak olmuş bir tarzı 
iktisadidir. Gerek muhafazakârane bir manzu
meyi iktisadiye taraftarı olan hükümetler ge
rekse en ileri gitmiş iktisat sistemlerini tatbika 
çalışan hükümetler kooperatiflerin fevaidini 
teslim ederek memleketlerinde ortaklıklar tees
süs ve inkişafını teminen teslilhât ve teşvikatı 
kanuniyede bulunmaktadır. Hele Türkiye gibi 
büyük ferdî sermayelerden mahrum, Avrupa 
sermayei azîme ve sanayii cesimesiyle gayrimil-
lî mutavassıtların taarruzlarına karşı İstiklâli 
Millii iktisadisini müdafaya mecbur bir memle
kette .kooperatiflerin teessüs ve tekessürü bir 
ihtiyacı katîi Millîdir. Biz de istihsal ve istih
lâk, itibar ve imar ortaklıkları küçük sermaye
lerin birleşip büyümesine müstahsil ile müsteh
lik arasına giren faidesiz tufeyli ve alelekser 
gayrimillî unsurun eksilmesine, sanayiin hattâ 
sanayii azîmenin tahaddüsüne murabahacıların 
ortadan kalkıp az faizli itibarın teessüsüne el
birliğiyle köy kasaba ve şehirlerimizde ikamete 
elverişli meskenlerin inşasına ve bu suretle 
memleketimizin imarına hizmet edebilecektir. 
Ortaklıkların çoğalarak aralarında bir heyeti 
ittihadiye teşkil etmeleri bâzı memleketlerde gö
rüldüğü veçhile mühim bir kısım ticaretin koo
peratifler eline geçmesini ve bu suretle gerek 
dahilî gerekse haricî ticarette ortakların kendi 
menfaatlerini büyük mikyasta muhafaza ve si-
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yanet eylemelerini intacedebilir. Umumiyetle ko
operatifler sermayeden ziyade sâyi ve sarfın hak 
ve menfaatini gözetmek esasına istinadeder ki 
bu da adaleti içtimaiyeye muvafıktır. Bundan 
ıbaşka bir memlekette istihsal, istihlâk ve itibar 
kooperatiflerinin bir şebeke halinde birleşmesi 
bey ve şirada rekabetin kalkması ve şürekanın 
menafide iştiraki sebepleriyle tesanüt ve teavün 
hislerini arttırarak, rekabetten mütevellit hile
kârlıkları, aldatıcılıkları eksilterek muamelâtı 
iktisadiyenin daha ahlâki bir mahiyet iktisabet-
mesine ve sureti umumiyede ahlâkı millînin te
alisine hizmet eder. Nihayet kooperatifler za
manımız heyeti içtimaiyelerini içinden yiyen iç
timai tezatları - müsteeirle mucir, müstakriz ile 
mukriz ve amele ile patron tezatlarını - eksilt
meye ve bu suretle heyeti içtimaiyelerde bin-
nisbe âdilâne bir muvazene tesis ve devamına 
yardım eyler. 

Vakıa kooperatifler en ziyade tevsi ve inki
şaf ettikleri memleketlerde bile «ideal» gaye
lerine henüz vasıl olabilmiş değillerdir. Mama
fih İngiltere'de bilhassa istihlâk ortaklıklarının 
- meselâ bir İngiliz istihlâk kooperatifinin şüre
kâsı bütün İngiltere ahalisinin hemen ruhu ka
dardır ve Harbi Umumiden evvel takriben iki 
milyar franglık muamele yapıyordu - Alman
ya'da itibar ortaklarının - meselâ «Rayfayzen» 
bankalarının miktarı Harbi Umumiden evvel 
<beş bini mütecavizdi ve yarım milyona yakın 
şürekâsı vardı» orta sınıfa köylü ve ameleye 
çok hizmet ve muavenet etmiş oldukları ihsai-
yat ile sabittir. Balâdaki mücmel mâruzâtımız
dan müsteban olacağı üzerine İktisat Encüme
ni memleketimizde ortaklıkların teessüs ve te-
kessürünü iktisadı millî ahlâkı millî noktai na
zarından çok faideli görmektedir. Halbuki He
yeti Vekilenin esbaibı mucibe mazbatasında da 
beyan olunduğu veçhile Ticareti Berriye Ka
nununda kooperatif şirketlerine dair ahkâmın 
mevcudolmaması mezkûr şirketlerin muamelâ
tında müşkülâtı dai ve bâzı hukuk ve menafim 
^ziyama badi olduktan maada teşekküllerine da
hi mâni olmaktadır. Limited şirketlerinin tees
süsü o kadar müprem ve müstacel olmadığın
dan maddei müzeyyelenin bu nevi şirketlere 
aidolan maddisinin Hükümetçe ihzar edilmekte 
•olduğu balâda zikredilen levayihi kanuniycnin 
kelimesine talikan tehir edilerek saniyen mad

desinin cüz'i tadilât ile kabulü encümenimizce 
müttefikan karargir olmuştur. Lüzumlu gördü
ğümüz tadilât, esasa müteallik olmayıp yalnız 
tarzı ifadeye aittir. «Kâtibi Adlilikçe tescil 
olunur» ibaresinden sonra «işbu şirketlerin ser
mayeleri mütehavvil veyahut itibar üzerine 
müesses olup» denilmekte ise do «mütehavvil» 
ve «itibar üzerine müesses» şıklarının bir te
reddüt mahiyetinde olmadığına binaen mezkûr 
ibarenin şu veçhile tahriri muvafık görülmüş
tür : «İşbu şirketlerin sermayeleri mütehavvil 
olur ve itibar üzerine dahi caizdir. Kooperatif 
şirketler ilâh...» 

Şunu da ilâveye lüzum görürüz ki, Ticareti 
Berriye Kanununa tezyil edilen işbu madde, 
kooperatiflere bir esas hukuku bahşetmiş ol
makla beraber kooperatiflerin tekessür ve in
kişafını nraktazi mevaddı kanuniye ihtiyacını 
tamamen temin eylemiş değildir. İktisat Vekâ
letinin işbu ihtiyacı nazarı itibara alarak ortak
lıkların teessüsünü teshil, tekessürünü tesri ve 
inkişafını teşvik edecek surette ihzar ve 27 Ey
lül 1336 tarihiyle Büyük Millet Meclisine tak
dim etmiş iken, bilâhara istirdadcylemiş oldu
ğu lâyihai kanuniyeyi yeniden tetkik ile Mec
lisi Âliye tekrar sevk edeceğini ümit ve temen
ni ederiz. Lâyihai kanuniye hakkında encüme
nimizce dermeyan olunacak mütalâat, mâruzâtı 
salifeden ibaret olup lâyihanın Ticaret Kanu
nuna bir maddei müzeyyele ilâve etmekte olma
sına mebni, Adliye Encümeninde dahi mütalâa 
ve tetkik edildikten sonra Heyeti Umumiyeye 
arzı tezekkür olunmuştur. 

23 . 12 . 1339 

Adliye Encümeni mazbatası 

Mesuliyeti malıdudeli şirketlerle kooperatif 
şirketleri hakkında Ticaret Kanununumuza bâzı 
ahkâm ve vaz' ve ilâvesi hakkında Heyeti Ve
kil eden mevrut tadilâtı muhtevi lâyihai kanu
niye ve olbapta İktisat Encümeninin tanzim ey
lediği mazbata encümenimizde kıraat ve tetkik 
okıııdu. 

'Mesuliyeti malıdudeli şirketler Almanya Ti
caret Kanununa ahiren kabul olunarak anonim 
şirketlerinin mahiyeti asliyesini teşkil eden 
sermaye şirketi hüviyeti ile esham ademi inkı* 
sanım müteşebbis eşhasa temin ettiği faideleri 
müstccnıi olması itibariyle iktisadi inkişafa kül
li faidesi görülmüş ve İngiltere'de (Limited) un-
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yanı ile büyük bir rağbet ve ehemmiyet ikti-
sabeylediği gibi bu kere Fransa Kanunu Tica
retine de bu bapta ahkâm vaz'ı derdest bulun
maktadır. Malûmdur ki alelûmunı şirketler eş
has ve sermaye şirketlerine inkısam ederler. Eş
has şirketlerinde şerikler arasındaki emniyet 
esastır ve eşhası salise şeriklerin ş.ansma iti
bar ve servetine emniyet ederler. Kolektif ve 
komandit şirketleri bu nevidendir. Anonim 
ve eshama munkasem komandit şirketlerinde 
ise mühim olan sermayei şirkettir. Çünkü şü
rekânın serveti şirketin serveti demek değil
dir. Eşhası salise şirketin iflâsı takdirinde an
cak sermayei şirketten haklarını alabilirler. 
Mesuliyeti mahdudeli şirketler ise bu iki cin
sin her ikisinin de evsafını haizdir. Bunlar
da şahıs da mühimdir, sermaye de mühimdir. 

Komandit şirketlerinde azadan bir kısmı 
koydukları sermaye kadar mesul diğer bir kısmı 
da tabiî kolektiflerde olduğu gibi tekmil ser
mayesi ile mesuldür. Anonimlerde herkes ser
mayesi kadar mesul ise de bu nevi şirketin te
şekkülü ağır 'Şeraite tabi olduğundan sermaye
darları ancak şirkete koydukları sermaye nisbe-

tinde mesul tutulmak müsaadesinden müstefit kıl
mak için işte, bir şekli mutavassıt olmak üzere, 
mesuliyeti mahdudeli şirketler tarzı meydana 
çıkmıştır. Bu şirketlerin şahsiyeti mâneviyeleri 
vardır. Bu veçhile (Berveçhi hissedarlık) şir
ketinden ayrılırlar. Bu şirketleri vücuda geti
renlerin mutlaka tüccar olması şart değildir. 
Şirket azasının eşhası salisece malûm olmak 
üzere ilânı lâzımeden olduğu gibi her şerik, mua
melâtı şirketten dolayı ancak vaz'ettiği ser
maye kadar mesuldür. Bu gibi şirketlerde şü
rekânın hattâ bazan yalnız iki kişi olduğu ve 
nadiren kırkı geçtiği görülmüştür. Sermayenin 
de Almanya Kanununda haddi asgarisi eski 
mark hesabiyle yirmi bin marktır. İngiltere'de 
bu misulû şirketleri ifade için onlara (Mahdu-
de) mânasına olarak ve tezayüdü (Limited) ıt
lak edilmektedir. Memleketimizin muhtaeol-
duğu terakkiyatı iktisadiye noktai nazarından 
teessüsü elzem ve müsaidolan bu kabil şirketlere 
mütedair ahkâmın bizde biran evveli vaz'ı lâ
zımeden ise de esas itibariyle bütün Ticaret Ka-
numuz muhtacı tecdit ve ikmal olmakla bu bap
ta istanbul'da çalışmakta olan komisyonu mah
susun memleketin şimdiki ihtiyacı ile ahenkdar 
bir kanun lâyihası vücuda getirmekte olmasına 

mebni mesuliyeti mahdudeli şirketlere dair ah
kâm kabulünün de mezkûr lâhiyai kanuniyenin 
müzareke ve intacına taliki münasip görülerek 
İktisat Encümeninin limited şirketleri ıtlak 
olunan mezkûr mesuliyeti mahdudeUİ şirketle
re dair olan fıkaratı lâyihadan tayyetmesi ten
sip kılınmıştır. 

Kooperatif sirkelerine gelince : Bunlar hak
kında iktisat Encümeninin tadilâtı muvafıkı 
nefsülemr görülerek aynen tasvibedildi. Esasen 
ahkâmı mezkûre, Fransa Ticaret Kanunu ile 
Almanya'da kooperatif şirketlerine dair mevzu 
ahkâmın hemen hemen aynı ve mileli sairece 
kabul edilmiş mevaddm kava/ninimize nakli
dir. Memleketin kooperatif şirketlerine pek 
mübrem ihtiyacı ehemmiyetle nazarı itibara alın
mış ve bunların şu imar ve ihya devrinde teza
yüdü için ahkâmı mahsusai hukukiyenin şimdi
den kanunu ticarete ithali muktazi görülerek 
İktisat Encümeninin tadilâtına iştirak ve ka
bul edilmiştir. 

Hakikat haMe bilûmum ticaret şirketleri
nin sermayesi mütehavvil olabilir. İşte bilhassa 
kooperatif şirketlerinin sermayesi mütehavvil 
olmak tabiîdir. Çünkü bu nevi şirketlerde his
sedar olan amelenin kuvvei nakdiyesi mahdut
tur. Şerik olabilmeye cesaret için paraya ihti
yaçları olduğu takdirde kolaylıkla paralarını 
geri alabilmeleri lâzımdır ve böylece şirketin 
sermayesini azaltabilmelerini kabul etmek za
ruridir. Bittabi yeni şeriklerin de şirkete dâ
hil olabilmelerini ve bu yeni şeriklerin şirkete 
getiree ekleri para ile yani sermayei munzama 
ile sermayei şirketi tezyidedebilmelerinin ka
bulü lâzımdır. Kooperatif şirketleri için bu su
retle şahısların ve sermayenin tahavvül edebil
mesi muvaffakiyetlerinin şartıdır. Binaenaleyh 
bunlar eşhası mütebetdil ve sermayesi müte
havvil şirketlerdir. Fransa'da 24 Temmuz 1867 
Kanunundan evvel bu kabîl şirketlerin esham 
üzerine olarak teşekkülleri gayrikabildi. 17 Tem
muz 1856 tarihli Kanunda eshama munkasem 
komandit şirketlerinde eshamın en aş&ğı kıy
metinin 100 frank olması ve şirketin teessüsün
den evvel' her sehim bedelimin lâakal rubunun 
tediye edilmiş bulunması talebolunuyordu. 
Fransa Hükümeti anomim şirketleri hakkında 
da aynı şartı istiyordu. Bu ise amelenin harcı 
değildi. Binaenaleyh amele ya kolektif sir-
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keti yapacaktı veya sade komandit şirketi usu
lünü ihtiyar edecekti. Halbuki bu nevi şirket
lerde ' şeriklerin şirkete hiyni duhulünde ilân 
edilmek lâzımgeldiği gibi çıkarken de ilânat 
yapmak lâzımdır. Kooperatif şirketlleri için bu 
zorlu biır şeydi. Amele kolektif ve komandit 
şirketi vücuda getirmekten korkuyordu. 

İşte Fransa salifülarz 1876 tadilâtiyle bu 
müşkilâtı ortadan kaldırarak meselei içtimai-
yenin yani sây ille sermaye arasındaki vaziye
tin tevzin ve ahengine doğru en büyük hukukî 
adımlardan birini atarak sermayesi mütehav-
vil şirketleri kabul etti. Bu ismin yani ser
mayesi mütehavvil olmaklığm itasına sebep şu
dur : Bu şirketlerin nizamnamelerinde her bir 
şerikin istediği zaman sermayesini yani hissesi
ni geriye almak suretiyle sermayei umumiyi 
tenzil edebilmeye hakkı olduğu gibi şirkete 
heran yeni şerikler dâhil olabilerek sermayei 
umumiyei şirket tezyidolunabilir. 

Kooperatif şirketlerinin itibar üzerine tees
süs edebilmeleri de kuvvei istihsaliyeleri heye
ti içtimaiyece zımnen musaddak olan erbabı sây 
ve kisbe karşı bir emniyeti içtimaiye mahi
yetini tazammun ederek bunların > bâzı ahvalde 
bidayeten sermayei nakdiye koymamalarına mu
kabil esasen haiz oldukları kabiliyeti istihsaliye-
den cemiyeti beşeriyenin temini istifadesi için 
istisnaen kabul olunmuş ve bu müsaade sırf bu 
kabîl şirketlere maksur bulunmuştur. İtibar üze
rine teessüsün şürekâtı saireye teşmili elbette caiz 
olamazdı. Kooperatif şirketlerinin şeriklerin her 
biri mevzu sermayeleri miktarmca mesul olmak 
üzere nevema anonime şibih mahiyette mesuliyeti 
mahdudeli ve nevema da bütün sermayeleri ile 
mesul olmaları şartı ile kolektifi mümasil mesuli
yeti gayrimahdudeli olabilmesinin kabulü bu ka
bil şirketlerin hüsnü inkişafı için vâsi bir dairei 
hukuk iyenin lüzumu küşadı ve kabulü ve müm
kün olduğu kadar erbabı istihsale yüsür göster
mek noktai nazarından zaruri addolunmuş ve 
şu kadar var ki, bu kabîl mesuliyeti gayrimah
dudeli şirketlerin tevsi* muamelâtla şerikleri ve 
alâkadarları fazla tehlikeye ita etmemeleri için 
şube küşatları kabul edilmemiştir. Encümeni
miz bilûmum teşkilât ve kavanini adliyemizi ta-
dilen Hükümetçe mütehassıslara ihzar ettirilmek
te olan lâyihaların biran evvel ikmali ile Heyeti 
Celileye takdiminin bu vesile ile de tekrarını la

dininden addcylemekle Heyeti Umum İyeye arz 
olunur. 

Adliye Encümeni Reisi 
Namına 

Kastamonu 
Mahir 

Kâtip 
Bozok 

Ahmed Hamdi 

Âza 
Mersin 
Besim 

Konya 
Mustafa Feyzi 

Mazbata Muharriri 
Dersim 

Feridun Fikri 

Âza 
Kırşehir 
Ali Rıza 

Âza 
Bayezid 
Şefik 

Çorum 
Mehmed Münir 

Ticareti Berriye Kanunnamesinin faslı şalisinin 
üçüncü maddesine maddeyi müzeyyele 

Madde 10 — Mezkûr olan üç nevi şirketten 
maada (Limited şirketleri) ile (Kooperatif) ya
ni ortaklık şirketleri de ticaret şirketlerinden 
mâduttur. 

Evvelâ (Limited şirketleri), bu şirketlerin 
sermayesi sehimler üzerine müesses olup esnayı 
akiti şirketteki iki veya daha ziyade muayyen şü
rekâdan mürekkeptirler. Şirketin mukavelena
mesi, İktisat Vekâletince tetkik ve tasdik olun
duktan sonra Kâtibi Adlilikçe tescil olunur. Li
mited şirketlerinin mukavelenamesinde şirketin 
ismi ve merkezi ve maksadı ve müddeti ve ser
mayesinin miktarı ve . sohimlere sureti inkısamı 
ve mesuliyeti mahdudel" olduğu mündericolacak 
ve şürekâdan bir veya bir kaçının isimlerini havi 
olan unvanı şirkete (limited şirketi) ibaresi mün-
deriç bulunacaktır. Limited şirketlerinin serma
yesi beşbin liradan dûn olamaz. 

Saniyen (Kooperatif şirketler), istihsal ve is
tihlâk ve itibar ve imar misüllû maksatlarla ve 
şürekânın ihtiyaç ve menafii müşterekeslni temin 
ve teshil için teşkil olunan kooperatif şirketleri
nin Dahilî Nizamnameleri, İktisat Vekâletince 
tetkik ve tasdik olunarak Kâtibi Adlilikçe tescil 
olunur. İşbu şirketlerin sermayeleri mütehavvil 
veyahut itibar üzerine müesses olup mesuliyeti 
mahdudeli ve mesuliyet:' gayrimahdudeli olmak 
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(kere iki kısma inkısam ederler. Mesuliyeti gay
rinıahdudeli kooperatif şirketleri şube küşadedc-
mezler. 
İcra Vekilleri Heyeti 

Eeisi Şer'iye Vekili 
Ali Fethi Mustafa Fevzi 

Müdafaai Milliye Vekili Adliye Vekili 
Kâzım Seyid 

Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 
Ali Fethi Bulunmadı 

Maliye Vekili Maarif Vekili 
Hasan Fehmi İsmail Sefa 

Nafıa Vekili İktisat Vekili 
Feyzi Mahmud Esat 

Sıhhiye ve Muavenet' Erkânı Harbiyei 
İçtimaiye Vekili Umumiye Vekili 

Dr. Rıza Nur Fevzi 
Esbabı mucibei anifeye binaen kanun lâyiha

sının İktisat Encümeni tarafından kabul olun
muş sureti bervechi atidir: 

Ticareti Berriye Kanunamesinin faslı şalisinin 
onuncu maddesine maddei müzeyyele 

Madde 1. — Ticareti Berriye Kanununun fas
lı şalisinin onuncu maddesine bervechi âti fıkra 
tezyil edilmiştir : 

İşbu onuncu maddede mezkûr olan üç nevi şir
ketten maada kooperatif yani ortaklık şirketleri 
do ticaret şirketlerinden mâduttur. 

(Kooperatif şirketler) istihsal ve istihlâk ve 
itibar ve imar misüllû maksatlarla ve şürekânın 
ihtiyaç ve menafii müşterekesini temin ve teshil 
için teşkil olunan kooperatif şirketlerinin Dahilî 
Nizamnameleri İktisat Vekâletince tetkik ve tas
dik olunarak Kâtibi Adlilikçe tescil olunur. 

İşbu şirketlerin sermayeleri mütehavvil olur 
ve itibar üzerine teessüsleri dahi caizdir. Koope
ratif şirketler, mesuliyeti mahdudeli ve mesuliye
ti gayrinıahdudeli olmak üzere iki kısma inkısam 
ederler. Mesuliyeti gayrinıahdudeli kooperatif 
şirketler, şube küşadedemezler. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye ve 
İktisat Vekilleri memurdur. 
İktisat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

İzmir İstanbul 
Mahmud Celâl Akçuraoğlu Yusuf 

Kâtip 
Karahisarı Şarki 

İsmail Hakkı 
Aza 

Anı alya 
Murad 

Âza 
Ertuğrul 
Dr. Fikret 

Âza 
İçel 

Mehmed Emin 

RE İS — Söz Ragıb Beyindir. 

ADLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİR* FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Mü
saade buyurursanız Reis Bey bir şey arz edeyim. 
Maddenin yazılışında ibarei kanuniyenin mu
kaddimesi teşkil olunacaktır. «Madde 1. — Ti
careti Berriye Kanununun faslı şalisinin 
onuncu maddesine bervechi ati fıkra tezyil edil
miştir.» denecek, ve arkasından madde yazı
lacaktır. İkinci madde «İşbu kanun tarihi neş
rinden muteberdir.» Üçüncü madde «İşbu ka
nunun icrasına Adliye ve İktisat vekilleri memur
dur.» 

RAGIB B. (Kütahya) — Malûmuâlilerıdir 
ki bizde en kötü yazılan kanunlardan birisi de 
Ticareti Berriye Kanunudur. Ticareti Berriye 
Kanununda kelimelerin üzerinde irkilmeyi itiya-
dedinen hâkimlerden hiçbirisi tüccarımızı tarif 
için bir mâna çıkaramıyor, eğer hükkâmımız 
kendi malûmatı hukukiye ve şarhlerden istinbadı 
ahkâma ehemmiyet vermeseler de doğrudan doğ
ruya kelimeler üzerinde yürüseler tüccarı târjf 
edecek bir kelime yoktur. Halbuki yine malû-
âlinizdir ki; bugün milletimizin yegâne istinat
gahı iktisadiyattır. Kanunlarımızın en mükem
meli olması lâzımgelen Ticareti Berriye Kanu
numuzun, şimdiye kadar olduğu gibi. e a fena bir 
şekilde kalması bizim için pek ziyade teessüflere 
değer bir haldir. Ancak encümenlerin mazbata
sında dahi zikrolunduğu veçhile bu kanun İstan
bul'da bir heyeti mütehassısa tarafından yeniden 
yazılmakta olduğu anlaşılmaktadır. Bunun bi 

-an evvel tacilini temenni etmekten kendimi ala
mıyorum (Encümenlerde sesleri) bu meyanda 
bilhassa devrimizin, sermayei münferide ile de
ğil, sermayei müştereke ile ve sây'i münferid ile 
değil, say'ı müşterek ile iş yapmak devri olduğu 
için Ticaret Kanununun şirketler faslında, koope
ratiflere dair hiçbir ahkâmı ihtiva etmemesi bü
yük bir noksandı. Halbuki kooperatif şirketleri 
fiilen kendi memleketimizin hayatına dahi mev
cut idi ve bundan çok sene evvel memleketimi
zin muhtelif yerlerinde teşekkül etmişti. Fakat 
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Ticareti Berriye Kanunu da buna dair hiçbir ah
kâm mevcudolmadığmdan bunun vaziyeti huku-
kiyesi meşkûk bir şekilde idi. O kooperatiflerin 
- ki bilhassa bizim memleketimizin iktisadiyatı 
için çok mühimdir bu halde kalması ve yeniden 
yazılacak kanuna intizar edilmesi muvafık değil
dir. Çünkü kanunumıızdaki bu eksikliğin itmam 
ve ikmali lâzım idi.. Şimdi şu elinizdeki kanun 
bunu temin ediyor. Bundan dolayı gerek İkti
sat ve Adliye encümenlerine ve gerek Hükümete 
kendi hesabıma arzı teşekkür ederim. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Vazifelerini yap
mışlardır. 

RAGIB B. (Devamla) — Binaenaleyh ka
nunun ehemmiyeti bütün muhterem arkadaşla
rınca da müsellem olduğundan heyeti umumiyesi 
üzerinde lüzumundan fazla irkilmiyerek madde
lere geçilmesini bendeniz şayanı temenni görüyo
rum. (Kabul sesleri) 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Efen
dim iki kelime için, Ragıb Bey biraderimiz başta 
olduğu halde Heyeti Muhteremelerinin müsaade
lerini istirham ederim. 

Efendim çoktan beri Türkün lügatinde pek 
derin ve eski bir mevki işgal eden bir kelimeden 
bahsetmek isterdim. Çünkü: Maatteessüf İktisat 
Vekâletince onun unutulduğunu ve katiyen isti
mal edilmediğini gördüm. Halbuki onu istimal 
için büyük bir fırsat gelmiştir. Bu köylü koope
ratifleri vesilesiyle tecelli etmişti. Fakat o va
kit ikmal olmadı. Burada tekrar tekrar söylenen 
sözler vardır. Kooperatif ortaklık deniyor. Ar
kadaşlar, burada ortaklığın mukabili şirkettir. 
Şirketin mukabili olarak ortaklığı kabul eder
sek kooperatif mutlak surette (Ortaklık ortak
lığı) olacaktır. O halde işin içinde bir yanlışlık 
vardır. Sözümü uzatıyorum; fakat söyliyeceğim 
kıymetli bir kelimedir. (Handeler.) 

Arkadaşlar, bu zaferlerinizi size bahşeden 
Türk kadınının, bu dünyada vukua getirdiği, 
ihtira ettiği gayrimeri ve ekseriya kendi vücu
dundan müesses bir varlığı vardır ki, o da 
(İmece) kelimesidir. Evet Türkün erkeği değil, 
kadını bu kelimeyi meydana getirmiştir. Koope
ratifin mukabili olsa (İmece) dir (Bravo ses
leri) bence arkadaşlar. Şirket; ortaklık diye
meyiz. Eğer Fransızcayı tatbik edecek olursak 
şirket; Fransızcada kooperasyonun mukabili 
olabilir. Şu halde şirkete daha fasih ve daha 
beliğ bir Türkçe ile (ortaklama) diyebiliriz. 

İktisat Vekâletinin ve İktisat Encümeninin na
zarı dikkatlerini celbetmek isterim. Burada, 
ortaklık kooperatif şirketleri diyorlar. Hayır 
arkadaşlar. Ortaklama şirketler demek, vasfı 
terkibi kullanmak iktiza eder ve ümidederim ki, 
İktisat Vekâletiyle, İktisat Encümeni arkadaş
lar bundan böyle bu esasta hem ıstılah vaz'eder-
ler, hem de kalem yürütürler. 

ZAMİR B. (Adana) — Muhterem arkadaş
lar bu kanun memleketimizin menfaatine hiz
met eden - benim itikadım ve kanaatime göre 
yegâne hizmet eden - bir kanundur ve Meclisi 
Âlinizi bunu çıkardığından dolayı tebrik ede
rim. Çünkü memleketimizin iktisadı ile alâ
kadar olan kanunlar böyle çıktıkça emi
nim ki memleket iktisaden çok yükselecek
tir. Arkadaşlar, ufak bir şey arz edeceğim: 
Memleketimizde kooperatif şirketleri olmadığı 
için ecnebi şirketlerinin oynadığı roller çok 
mühimdir. Bugün Adana'da, dört kıyyesi 
500 - 600 kuruşa giden pamuğu vaktiyle bu gi
bi şirketler olmadığı için yüzelli kuruşa ellerin
den aldılar. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Kimler aldı? 
ZAMİR B. (Devamla,) — Malûm efendim. 
ALİ RIZA B. (İstanbul) — Yahudiler. 
ZAMİR B. (Devamla) — Ecnebi şirketler

dir. Binaenaleyh, kooperatif şirketler kanun
larını çıkarmak memleket için çok hayırlıdır. 
Bendeniz bunun teşriini rica ediyorum. Bi an 
evvel çıkaralım. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim müsaade buyurursanız evvelâ Tu-
nalı Hilmi Bey kardeşimizin tâbir hakkındaki 
nokati nazarına cevap vereyim. Koopreatif tâ
birini gerek Adliye, gerek İktisat Encümeni 
muhafaza etti ve kooperatif diye kabul etti. 
Hilmi Bey arkadaşımız bunun bir tercüme ha
tası olduğunu ve bizim hayatımızda, köylü ha
yatımızda kooperatif şeklinin mevcudolduğunu 
ve bunun bir ismi mahsusu olduğunu söylediler, 
(İmece) dediler. İmece kelimesini bendeniz de 
bilirim. Bizim taraflarda imece (Irgat) derler. 
Irgat yapmak demek imece teşkil etmek demek
tir. İmece kelimesi kooperatif kelimesini ifade 
edemez. İmece doğrudan doğruya sayiin iştira
kini gösterir muavenettir. O, halkın yekdiğe
riyle birleşip bir gün birinin işini görmek, 
öbür gün birleşip diğerinin işini görmektir. 
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Halbuki kooperatif mânasında sermayelerin I 
iştiraki maksuddur. Binaenaleyh imece kelime
sini kooperatif mukabili olarak alamayız. Bu ; 
şirketleri kooperatif şirketlerini teavün şirket
leri diye tercüme etmişlerdir ve bizim iktisadi 
eserlerimize de bu unvan ve namla geçmiştir. Bu, 1 
bendenizce (Teavün şirketleri) de tam bunun İ 
mukabili değildir. Müterakki memleketlerde te
avün şirketleri vardır. Bunun mukabili (sosye
te dö sekur) ve (sekur mütüel) dir. Muave- ' 
neti mütekabile şirketleri bunlar ayrı bir sınıf- ' 
tır. Binaenaleyh bendenizce ıstılahatı ilmiyede ; 
mukabili olmıyan şeyleri aslı ile almakta hiç 
mahzur yoktur. Birçok kelimeleri almışızdır. ! 
Istılahat olarak kullanıyoruz. Bunu da tasar- ; 
ruf etmekliğimiz icabeder. Heyeti Celilenin ma- M 
lûmudur ki bizim Ticareti Berriye Kanunumuz, ' 
üç nevi şirket kabul etmiştir. Kolektif koman- -
dit, anonim şirketleridir. Bunların, eşkâli ve 
yekdiğerinden olan farkları Heyeti Celilenizin 
malûmudur. Tavzihine hacet yoktur. Bunun 
haricinde daha iki kısım şirket daha vardır ki 
birisi limited mesuliyeti mahdudeli unvanı ile 
yadedilen ve yalnız İngilizlere mahsus olan 
bir tiptir. Bu bir nevi şirkettir ki burada bun
dan da bahsedilmiştir. Diğeri ise kooperatif 
şirketleridir. Gerek sâyi ile gerek sermaye ile 
bir meslek erbabının bir araya gelip kendi işle
rini müştereken yapmalarını temin eden ve müş
tereken yekdiğerine muavenette bulunmaya ça
lışan ve bunu gaye ittihaz eden şirketlerdir. 
Hulâsası kooperatif şirketleri son zamanlarda 
iktisadiyatımızda büyük bir mikyas şeklini al
mıştır. Hattâ Şarl Jid gibi bâzı müellifler za
manımızda eşkâli iktisadinin yavaş yavaş ko
operatif şeklini inkılâbedeceğini iddia etmekte
dirler. O kadar ehemmiyeti mahsusayı haizdir. 
Bilhasha istihlâk sahasında, itibar sahasında 
daha mahdut bir dairede olmak suretiyle bu 
nevi şirketler Avrupa'nın her tarafına tevessü 
etmiştir, ingiltere'nin şirketleri yani İngiltere'
de malûm olan memurin kooperatifleri, Belçi
ka'nın da bu tarzda olan şirketleri, Avrupa'nın 
her memleketinde bu kooperatif şirketlerinin I 
eşkâli selâsesinden olmak üzere her biri yani iti
bar, istihsal ve istiklâl olmak üzere başlıca ayrıl
dığı kısımlarda muhtelif şirketler vardır. Bizim 
hayatımızda da bu gayet elzemdir. Bilhassa 
hayatı ziraiyemizde ve sanayii ziraiyemizde ve 
buna mümasil olan faaliyeti iktisadiye sahasın- | 

da kooperatif şirketlerin vâsi sahai tatbikatı 
bizde mevcuttur. Ticareti Berriye Kanunumuz
da bu gibi şirketlerin meveudolmaması hakika
ten büyük bir boşluk idi. Müstacelen bu boşlu
ğu doldurmak lâzım idi. Hattâ kanunumuzda 
meveudolmadan ve henüz kanun şeklinde vücu
da gelmeden hayata başlamıştır. Kooperatif 
şirketlerin birkaç misali bizim memleketimizde 
vardır. Fakat kanun olmadığı için bunların 
şirket namına bir dâvası olsa, mahkeme bun
ların mevcudiyetini tanımadığı için, bu şirket
ler birçok müşkülâta düşmektedirler. Birçok 
zirai kooperatiflerin de tergib ile, teşvik ile 
teşkiline çalışmaktayız ve çalışacağız. Binaena
leyh bendeniz bunun faidesi hakkında uzunuza-
dıya izahatta • bulunmaya lüzum görmüyorum. 
Kooperatif şekli müstaceldir. Limited şeklini 
o kadar müstacel addetmiyebiliriz. Bir müddet 
tehiri de kabildir. Fakat kooperatif şeklini 
müstacelen çıkarmak ve bunlara bir mevcudi
yeti kanuniye vermek lâzımdır. 

REİS — Efendim. İki takrir vardır okuna
cak: 

Riyaseti Gelüeye 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini 

teklif ederim. 
İzmit Mebusu 

Mustafa 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini tek

lif ederim. 
Malatya 

Reşit 
REİS — Efendim heyeti umumiyesi hakkın

da müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Efen
dim maddelere geçilmiştir. 

Ticareti Berriye Kanununun faslı şalisinin 
onuncu maddesine müzeyyel Kanun 

Madde 1. — Ticareti Berriye Kanununun 
faslı şalisinin onuncu maddesine berveçhi âti fek-
ra tezyiledilmiştir : 

İşbu onuncu maddede mezkûr olan üç nevi 
şirketten maada kooperatif yani ortaklık şirket
leri de ticaret şirketlerinden mâduttur. 

Kooperatif şirketler istihsal, istihlâk ve iti
bar imar misillû maksatlarla ve şürekânın ihti-
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yaç ve menafii müştcrekesini temin ve teshil için 
teşkil olunan kooperatif şirketlerinin Dahilî Ni
zamnameleri İktisat Vekâletince tetkik ve tasdik 
olunarak Kâtibi Adlilikçe tescil olunur. 

İşbu şirketlerin sermayeleri mütahavvil olur 
ve itibar üzerine teessüsleri dahi caizdir. Koope
ratif şirketler mesuliyeti mahdudeli ve mesuli
yeti gayrimahdudeli olmak üzere iki kısma inkı
sam ederler. Mesuliyeti gayrimahdudeli koope
ratif şirketler şube küşadedemezler. 

REİS — Efendim bu madde hakkında söz is 
tiyen var mı? (Kabul, hacet yok sesleri) Efen
dim birinci maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Birinci maddeyi aynen kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Birinci madde 
aynen kabul olunmuştur. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

REİS — Efendim ikinci maddeyi reyi âlinize 
vaz'ediyorum. İkinci maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. İkinci madde kabul edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Adliye ve 
İktisat vekilleri memurdur. 

ZÜLFÜ' B. (Diyarbekir) — Bu, Ticareti 
Berriye Kanununa zeyloluyor. İcrasına İktisat 
Vekili nasıl memur olurf 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Bu kanun, İkti
sat Vekilinin dairei salâhiyetinden hariç kala
maz. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim İktisat Vekâleti, bu kanunun tatbika
tında yakinen alâkadardır. Malûmuâliniz, koo
peratif şinketleri sureti teşekkül itibariyle tef
tiş ve murakabe hususunda anonimi şirketlerine 
müşabih vaziyettedirler. Bu şirketlere karşı İk
tisat Vekâletinin vazaifi mahsusası vardır. Koo
peratif şirketleri halkkmda yakında bir lâyihai 
kanuniye buraya gelecektir. Bu lâyiha, bizim 
mahsulü saiyimiz değildir. Öteden beri İstan
bul'ca hazırlanmış mühim bir kanundur. Avru
pa memaliki mütemeddinesinin bilcümle kanun
ları tetkik edilerek kooperatif şiriketlcrinin bün
yelerine, sureti teşekküllerine, vazaif ve suveri 
icraiyesine, teftiş ve murakabesine tasfiye ve 
halline mütaallik ahkâmı ihtiva eden uzun bir 

lâyihai kanuniye mevcuttur. Vekâlet onu Heyet' 
Oelilenize sevk edecektir. 

ZAMİR B. (Adana) —• Rica ederim tesri edi
niz. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Hazırdır, isterseniz yarın verebilirim. Çünkü 
bizim mahsulü saiyimiz değildir. Vaktiyle ha
zırlanmıştır. Binaenaleyh bu şirketleri esnayı 
teşekkülünde tetkik etmek ve bunları tescil et
mek, gayelerini tesbit etmek ve sonra muame
lâtını murakabe etmek, her sene hesaplarında 
kontrol ifa ederek, tetkik ve tahkik ederek hu
kukunu ve hukuku ferdiyeyi temin etmek ve
kâlete ait vazaiftendir. Bu vazaifin ifası dola-
yısiyle bendeniz bu kanunun tatbiki ile yakın
dan alâkadarım. 

REİS — Maddeyi reyi âlinize arz ediyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reyi 
âlinize arz ediyorum. Kabul etmiyenler el kal
dırsın. Madde kabul olundu. Kanunun heyeti 
umumiyesini royi âlinize vaz'ediyorum. Kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim ruznamenin dördüncü maddesine 
geçiyoruz. Mükellefiyeti Askeriye Kanunu mu
vakkatinin beşinci maddesinin tadiline dair lâ-
lâyi'hai kanuniye ile bir de mükellefiyeti aske
riye kanunu muvakkatinin 118 nci maddesinin 
tadiline dair lâyihai kanuniye var. Efendim 
Müdafaa/i Milliye Encümeni namına kim izahat 
verecektir1? 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Talik edelim; di
ğer kanunu müzakere edelim. 

REİS — Efendim Müdafaai Milliye Encü
meni Mazbata Muharriri Bey de muvafakat 
ediyorlar. Müdafaai Milliye Vekilinin huzuru 
ile bu kanunun müzakeresi için şimdi tehir edi
yoruz. 

O halde efendim İstihlâk Resmi hakkındaki 
Kanunun tefsirine ait Muvazene ve Kavanini 
Maliye ve İktisat encümenleri mazbataları ve 
lâyihai kanuniye var. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Efen
dim İktisat Encümeninde bunun için hususi bir 
mazbata muharriri tâyin olunmuştur. Fakat 
muharrir bey, bugün burada mevcut değildir. 
Binaenaleyh bunun da bugün talikini istirham 
ederim. 
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REİS — Efendim İktisat Encümeni şimdi 
verdikleri izahat ile bu meselenin talikini tek
lif ediyorlar. Müsaade buyurulursa bunu da ta
lik edelim. 

Düyunu umumiye kadrosunun hemen tesbi-
tine bir karar itasına dair Rize Mebusu Ekrem 
Beyin bir takriri vardır. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
şimdi az bir zamanımız vardır. Fakat ruzna-
memizde tefsire mütallik birçok işler vardır. 
Bunları çıkaralım. 

REİS — Efendim Feridun Fikri Beyin bir 
teklifi vardır. Ruznamemizin müstacel olan kıs
mında bir şey kalmadı. Müstacel olmıyanlar - ki 
onlar da esasen müstaceldi - Tefsire aidolanla-
rını bu akşam çıkaralım diyorlar. Bu tarz mü
zakereyi kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. 
(Ekseriyet yoktur, yoklama yapılsın sesleri) 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Ak
şam ezanından sonra yoklama olmaz. 

REİS — Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Efendim, tefsire 
aidolanların müzakeresine devam edilmesi ka
bul edilmiştir efendim. 

4. — Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen ve 
Hududu millî haricinde kalan erkân, ümera, za
bıtan, memurin ve mensubîni askeriye hakkında 
yapılacak muamele hakkında 25 Eylül 1339 ta
rihli Kanunun üçüncü maddesinin (b) fıkrasının 
tefsirine dair (3/184) numaralı Başvekâlet tez
keresi ve Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

REİS — Okunacaktır: 

Türkiye Cumhuriyeti Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdüriyeti 

Aded 
6/424 

T. B. M. M. Riyaseti Colilesine 
Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen ve Hu

dudu Millî haricinde kalan ümera, zâfoitan ve 
memurin hakkında yapılacak muameleye dair 
olan 25 Eylül 1339 tarihli Kanunun üçüncü 
maddesinin (b) fıkrasının fıkrai ahir esindeki 
muallimler ve idare memurlarından haizi istis-
naiyet olacakların hangi tarihten hangi tarihe 
kadar muallimlik ve idare memurluklarında bu
lunmuş olanlar olacağı hakkında tereddüdedil-

diği; çünkü Tatbikatı Baytariye ve Tıbbiye 
mekteplerinde ve Kuleliden başka diğer Harbi
ye ve Küçük Zabit Mektebi Ankara'da icrayı 
tedrisat etmekte olduklarından bu mekteplerin 
Dersaadetteki muallimleri de mezkûr madde ah
kâmından istifade edip edemiyecekleri kestiri-
lemediği ve bu muallimler meyanmda 16 Mart 
1336 tarihinden evvel tâyin edilenler olduğu 
gibi tarihi mezkûrdan sonra da muhtelif tarih
lerde tebeddül etmiş bulunanlar da bulunduğu 
ve binaenaleyh mekâtibi askeriyeden hangi 
mekteplerde ve hangi tarihten hangi tarihe ka
dar muallim ve idare memurluklarında bulu
nanların (h) fıkrasından istifade etmeleri lâ-
zımgeleceğinin tasrihi lâzımgeldiğinden mezkûr 
maddenin buna nazaran tadil veya tefsiri Mü
dafaai Milliye Vekâletinin işarı üzerine arz ve 
istirham olunur efendim. 

24 . 11 . 1339 
Başvekil 

İsmet 

Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Mücadelei Milliyeye iştirak etmiyen ve Hu
dudu Millî haricinde kalan ümera, zâbitan ve 
memurin hakkında yapılacak muameleye dair 
olan 25 Eylül 1339 tarihli Kanunun üçüncü 
maddesinin (b) fıkrasının tefsirine dair olup 
Heyeti Umumiyeden berayı tefsir encümenimize 
tevdi buyurulan (6/424) numara ve 24.11.1339 
tarihli Başvekâleti Celile tezkeresi mütalâa ve 
tetkik olundu. 

16 Mart 1336 tarihinden evvel teşkilâtı mev-
cudolan mekâtibi askeriye muallim ve idare me
murluklarında tarihi mezkıırdan evvel memur 
ve müstahdem bulunup da İstanbul'un İdarei 
Milliyeye intikali tarihi olan 1 Teşrinisani 1338 
tarihine kadar vazife ve memuriyetlerinde de
vam etmiş olanlar 3 ncü maddenin (b) fıkrası 
ahkâmından istifade ederler. Mezkûr teşkilâtın 
her hangi bir suretle lağvı üzerine açıkta ka
lanlarla İstanbul Hükümeti tarafından 16 Mart 
1336 tarihinden sonra yeniden vücuda getirilen 
her hangi bir müessese ve teşkilâta memur edi
lenlerin vaziyetlerinin kanunu mezkûrun diğer 
mevad ve fıkaratı ahkâmına tabi bulunmaları 
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lâzım/geleceğine encümenimizce karar verildi ve 
Heyeti Umumiyeye takdim kılındı. 

5 . 12 . 1339 
Müdafaai Milliye 

Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Karahisarı Sahib Eskişehir 

Ali Mehmed Arif 
Kâtip Âza 

Zonguldak izmit 
Yusuf Ziya Mustafa Zeki 

Âza Âza 
Kastamonu istanbul 

Halid Ahmed Hamdi 
Âza 

Ertuğrul 
Rasim 

RElS — Efendim Müdafaai Milliye Encüme
ninin mazbatasını reyi âlinize arz ediyorum. (En
cümen izahat versin sesleri) 

MAZBATA MUHARRİRİ ARlF B. (Eski
şehir) — Efendim Mücadelei Milliyeye iştirak 
etmiyenler hakkında evvelce bir kanun çıkmış
tı. Şunlar ve bunlar müstesna idi. Bu kanunun 
içerisinde muallimlerle idare memurları vardı. 
Fakat «Hangi muallim ve idare memurları istis
na edilecek?» Diye soruluyordu. Bunun üzerine 
uzunuzadıya tetkik ettik. Müzakeratta bulun
duk. Neticede verdiğimiz karar şudur : Hangi 
mektep ki 16 Marttan yani istanbul'un Düveli 
itilâf iye tarafından işgalinden evvel teşkilâtı 
mevcut idi. Meselâ Kuleli idadisi, Tıbbiye mek
tepleri gibi bunlar mevcut idi. 16 Marttan evvel 
bu mekteplerden birinde bu adanı bulunuyor
muş, istanbul'un Iclarei Milliyeye intikaline ka
dar vazifesinde, muallimliğinde devam etmişse 
- ki bu bir vazifei vataniyedir, çünkü talebe ye
tiştiriyor, demektir - bunların vazifelerini kabul 
ettik. Ancak 16 Marttan, yani İstanbul'un iş
galinden sonra vazifesini terk ederek çekilmiş. 
Esasen böyle vazifesiz kalmış olanlar için (d) 
fıkrası vardır ki, bu fıkra mucibince buraya 
müracaat edecekler ve vazife istiyeceklerdi ve
yahut o vakit Ferid Hükümeti bâzı mektepler 
açarak o mekteplere muallim tâyin etmiş ki bu 
mektepler 16 Marttan sonra açılmış olduğu için 
bunların muallimliklerini kabul etmiyoruz. Ka
nunun hulâsası şudur efendim; 16 Marttan yani 
istanbul'un işgalinden evvel teşkilâtı mevcudo-
lan mekteplerde resmen muallimlik yapmış ve 

son zamana kadar muallim olarak kalmıştır ki 
mekteplerin kapanmasına ve talebe yetiştiril
mesine hizmet etmiştir. Bu gibi muallimlerle 
idare memurlarının istisnalarını kabul ediyoruz. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Ferid Paşa Hükümeti 
tarafından muallimlikten çıkarılanlar ne ola
caktır? 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Şimdi 16 
Marttan evvel müesses mektepler vardır. Bu 
mekteplere tâyin edilmiş muallimler vardır. Fa
kat bu muallimlerden her hangi birisi vefat etse 
tabiî münhal kalan muallimliği doldurmak ica-
bederdi. Bu suretle tâyin edilen bir muallim bu
na tabi mi? Böyle muallimlerin kusuru nedir? 

MAZBATA MUHARRİRİ ARlF B. (Eski
şehir) — Efendim ölmüş muallimler hakkında 
bu vâridolamaz efendim. 

MUSTAFA B. (Çorum) — Yerine tâyin edi
lecek zatın vaziyeti nedir? 

ARlF B. (Eskişehir) — 16 Marttan sonra 
tâyin edilmiş, eğer selefi vefat suretiyle ise ta
biî istisna edilir. 

TAHİR B. (Giresun) — 1336 da müesses 
olan bir mektebe bir açık dolayısiyle muallim 
tâyin olunmuş. Yani bu usuldendir. Bu ne ola
cak? 

ARlF B. (Eskişehir) — (d) fıkrası vardır 
ki orada kayıt mevcuttur. Bu gibi vazifesiz ka
lanlar ya gelecekti Anadolu'da hizmet edecekti 
veyahut müracaat edecekti resmen. Eğer bunla
rın ikisini de yapmamış olursa tabiî istisna edil-
miyecek. 

REÎS — Efendim başka söz istiyen yok. Bir 
takrir de verilmedi. O halde mazbatayı aynen 
reyi âilnize vaz'ediyorum. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Müsaade bu
yurursanız demin arz ettiğim meselenin kaydı 
dâhil edilmek üzere... 

ARlF B. (Eskişehir) — Zapta .geçmiştir. 

ALI SÜRURt Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Maddei kanuniyesi yoktur. Sureti mahsusada 
Heyeti Celilenin bu mesele hakkında temayülü 
tezahür etmiştir. Tabedilmezden evvel müzake
resine başlandı. Evvelce itiraz ettim, tabı ka-
rargir oldu. Hani elimizde matbuu yoktur, 

RE IS — Başüstüne. Bir daha tabı ve tevzii 
ettiririz. Efendim mazbatayı reyi âlinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksi 
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reyde bulunanlar lütfen ellerini kaldırsın. Maz
bata kabul edilmiştir efendim. 

5. — Hududu Müli haricinde halan erkân, 
ümera, zabıtan ve memurini askeriye hakkında
ki Kanunun dördüncü maddesinin tefsirine dair 
(S/165) numaralı Başvekâlet tezkeresine müta-
allih Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim ruznamemizin onbirinci 
maddesine geçiyoruz. Millî Mücadeleye iştirak et-
miyen zâbitan hakkındaki Kanunun dördüncü 
maddesinin tefsirine dair tezkereye Müdafaai 
Milliye Encümeni mazbatası.. 

ZÜLFÜ B. (Diyarhekir) — Reis Bey bir tak
ririm vardır, okutmadınız. Mühim bir müzakere 
böyle altmış kişiyle olmaz. 

Türkiye Cumhuriyeti 
Başvekâlet Kalemi Mahsus 3 . 11 . 1339 

Müdüriyeti 
Aded 
6 6G 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Yirmi Teşrinievvel 1337 tarihli Kararname

nin üçüncü maddesi veçhile 1 Kanunusani 1338 
tarihinden sonra Anadolu'ya iltihak edecek zâ~ 
bitanm ve memurini askeriyenin tarihi iltihak
larına kadar güzoran olan müddet kıdemlerin
den- tenzil edilmekte idiyse de bilâhara İst an-
bul'un Hükümeti Milliye idaresine geçtiği 
1 Teşrinisani 1338 tarihi addedilmiş olduğun
dan bu tarihten sonra Anadolu'ya gelenlerle İs
tanbul'da bulunanların kıdemlerinden onar ay 
tenzil edilmiş olup halbuki Millî Mücadeleye iş
tirak etmiyen ve Hududu Millî haricinde kalan 
erkân, ümera ve zâbitan ve memurini askeriye 
hakkında yapılacak muameleye dair 25 Eylül 
1339 tarihli Kanunun dördüncü maddesinde 
üçüncü maddede muharrer müddetleri ikmal et
memiş olanlardan hakları kadro dâhilinde kala
cakların son rütbelerine mahsus terfi kıdemle
rinden birer sene tenzil olunacağı mezkûr ise de 
üçüncü maddedeki müstesnalardan tenzil edilip 
edilmiyeceğine ve 1 Teşrinisani 3338 tarihinden 
evvel iltihak edenlerle 1 Teşrinisani 1338 tari
hinden sonra iltihak ecdnlerden salifülarz müd
detlerin de bir seneye iblâğ edilip edilmiyece
ğine dair bir sarahat mevcndolmadığı ve işbu 
kanunun tarihi neşrinden muteber olduğu ci
hetle gerek bunların ve gerekse üçüncü madde

nin mevaddı istisnaiy esinden istifade edenlerin 
kıdemleri hakkındaki muamelede tereddüt hâsıl 
olduğu Müdafaai Milliye Vekâletinin 13.10.1339 
tarihli ve 7172/43285 numaralı tezkeresinde bil
dirilmesi üzerine keyfiyet Heyeti Vekileniıı 
3 . 11 . 1339 tarihli ietimamda lcdettezekkür her 
şahıs hakkında siyyanen muamele tatbiki için. 
mezkûr maddenin borayı tefsir Meclisi Âliye 
arzı takarrür etmekle ifayı muktezasma müsa-
adei Riyasctpenahilerini istirham eylerim efen
dim. 

Başvekil 
ismet 

Müdafaai Milliye Encümeni 6 . 11 . 1339 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

25 Eylül 1339 tarihli Kanunnamenin dördün
cü maddede muharrer «müddetlerini ikmal et-
memiş olanlar» kaydı ile «orduda bir sene hiz
met» kaydının tefsirine ve buna mütaallik husu-
sata dair Başvekâletten mevrut ve borayı tetkik 
encümenimize muhavvel 3 . 11 . 1339 tarihli tez
kere encümenimîzce müzakere edildi. 

Dördüncü maddenin ilk fıkrasında «zikrolu-
nan müddetleri ikmal etmemiş olanlar1» kaydı1 

üçüncü maddenin a, b, c, d, fıkralariyle istis-
naiyetleri tecviz edilmiş ve dolayısiyle memuri
yetleri ve mazeretleri tasdik ve kabul edilmiş 

• bulunan zevata şümulü olmıyacağı bedihi olup 
maddei mezkûrenin hükmünün yalnız tekaüde 
şevkleri lâzı'mgelirken müddeti tekaüdelerini 
ikmal edememiş oldukları halde hazerî kadro 
ihtiyacına binaen istihdamları tasvibedilmiş 
oalnlara aidolması lâzımgelir. 

Dördüncü maddenin son fıkrasındaki «Ordu
da bir sene hizmet» kaydı, tescil esasının temi
nine matuf olup hizmet mebdei için İstanbul'un 
İdarei Milliyeye intikali tarihi olan 1 Teşrinisa
ni 1338 tarihinin esas itibar edilmesine ve 20 Teş
rinisani 1337 tarihli kararnamenin 3 neti mad
desine göre yapılmış olan tenzili kıdem muame
lâtının da ona göre tashihi lüzumuna encüme
nimîzce müttefikan karar verilmiş olmakla bo
rayı tasvip Heyeti Umumiyeye takdim kılındı. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Karahisarı Sahib Eskişehir 
Ali Mehmed Arif 
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Kâtip 
Zonguldak 

Yusuf Ziya 

Âza 
Kastamonu. 

Halil 

Âza 
Kastamonu 

Ali Rıza 

Âza 
Ertuğrul 

Rasim 

REÎS — Efendim mazbata hakkında söz is-
tiyen var mı? (Hayır sesleri) O halde mazbata
yı aynen reyi âlinize arz ediyorum. Kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın: Aksi reyde bulu
nanlar el kaldırsın. Mazbata kabul olundu efen
dim. 

6. — Deyne mukabil Hazine namına tefevvuz 
olunan emlâkin deyni tamamen tesviye edildiği 
takdirde aşar hakkında tatbik olunan muamele
ye kıyasen iadesi caiz olup olmadığının tefsirine 
dair (3/170) numaralı Maliye Vekaletinden mev
rut tezkere ve Kavanini Mâliye Encümeni maz
batası 

REÎS — Okuyacağız. 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Hulâsa : Eyüp Sultan Posta ve Tel
graf Müdüriyetinden mütekait Ha
cı Rifat Efendinin deynine muka
bil Hazine namına tefevvuz olunan 
hane ve arsasının mumaileyhin dey-
nini tamamen tesviye eyeldiği tak
dirde aşar hakkında tatbik olunan 
muameleye kıyasen iadesi caiz olup 
olmadığına dair. 

Üsküdar'da Tabaklar mahallesin'de bir nu
maralı hanede mukim olup Eyüp Sultan Posta ve 
Telgraf Müdüriyetinden mütekait Hacı Rifat 
imzasiyle verilen arzuhalde mezkûr müdüriyet
te maamasraf muhakeme ve saire tahakkuk 
eden yirmlüç bin küsur kuruş zimmetine karşı 
mutasarrıf olduğu hane ve arsası onyedi bin ku
ruşla Hazine namına bittefevvuz mütebaki atlı 
bin kuruş raddesinde kalan zimmetin de tekaüt 
maaşından mukassaten kat ve tevkif ve fazla ola
rak da hane için senevi yetmiş lira bedeli icar 
almmasma gıyabında karar verilmiş olduğun
dan her iki şekil ve surette kat'ı ve tevkif edi
len mebaliğin zimmetine mahsubu ile mütebaki 
zimmeti kaldığı takdirde âtide defaten tediye 
etmek şartiyle emlâkinin iadesi istida olunmuş 
ve ledelhavale vekâleti âcizi Hukuk Müşavirli

ğinden yazılan 15 Teşrinievvel 1339 tarihli mü-
talâanamede mültezim ve küfelâsmm aşara olan 
deynlerinden dolayı Hazine namına tefevvuz edi
len emvali gayrimenkulenin, deynin maamas
raf tesviye olunduğu takdirde sahibi evvellerine 
iadesi hakkında ahkâmı kanuniye mevcut ve 
cihatı saireden dolayı Hazineye medyun olup da 
maamasraf tediyei deynedildiği surette emvali 
mezkûrenin iadesine dair sarahati kanuniye 
gayrimevcudolmakla beraber aşardan mütevel
lit düyundan dolayı tefavvuz edilen emvali 
gayrimenkulenin şeraiti muharrere dairesinde 
sahibi evvellerine iadesi hususundaki esbabı mu-
cibei kanuniye aşardan maada alacaklıların te
mini istifası için Hazinece tefavvuz olunan em
vali gayrimenkule hakkında da vâridolduğu ve 
buna kıyasen müstetnii mumaileyh yalnız maa-
şattan kat'olunan meblâğ mahsubedilmek ve be
deli icar olarak emvali gayrimenkulesinden alı
nan meblâğ mahsubolunmamak şartları ile mü
tebaki deynlerini maamasraf bitemamiha tesvi
ye edildiği takdirde emvali mezkûrenin iadesi 
makamı vekâlenin tensibine talikan dermeyan 
olunmuş ise de kanundaki sarahat aşar mülte
zimlerine mahsus olup suveri saire ile Hazineye 
medyun olanların emlâkine teşmilini ya kanun 
vâzıı veyahut tefsiri halinde mümkün olabilip 
her iki şekilde vekâleti âcizinin salâhiyeti ha
ricinde olmakla sureti istida ve mütalâası ma
razaya göre kanunun tefsiri hususunun icabe-
denlere emir ve havale buyurulması mâruzdur 
efendim. 

7 Teşrinisani 1339 
Maliye Vekâleti Vekili 

Hasan Hüsnü 

Kavanini Maliye Encümeni mazbatası 

16 . 12 . 1339 
Üsküdar'da mukim Eyüpsultan Posta ve Tel

graf Müdüriyetinden mütekait Hacı Rifat Efen
dinin deynine mukabil Hazine namına tefavvuz 
olunan hane ve arsanın mumaileyhin deyninin 
tamamen tesviye edildiği takdirde aşar hakkın
da tatbik olunan muameleye kıyasen iadesi caiz 
olup olmadığına dair Maliye Vekâletinden mev
rut 7 Teşrinisani 1339 tarihli içtimaında müza
kere olundu. Hazine namına tefavvuz olunan em
vali gayrimenkulenin aşar deynine kıyasen hu
kuku Hazinenin başkaca temini halinde iadesinin 
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bil kıyas caiz olduğu şekilde tefsiri muvafık gö
rülmüş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tas
vibine arz olunur. 

Kavanini Maliye 
Encümeni Reisi 

Trabzon 
Abdullah 

Kâtip 
Konya 

Tefik Fikret 

Âza 
Elâzığ 

Mustafa 

Mazbata Muharriri 
Kayseri 

Ahmed Hilmi 

Âza 
Mardin 

Necip 

Âza 
Karesi 

Osman Niyazi 

REÎS — Efendim mazbata hakkında söz isti-
yen var mı? • 

ALI SÜRURI Ef. (Karahisarı Şarki) — Ka
vanini Maliye "Encümeni izah etsin. 

MÜNİR B. (Çorum) — Bendeniz Kavanini 
Maliye Encümeninden bir şey soracağım. 

REÎS — Efendim Kavanini Maliye Encüme
ni Reisi veya Mazbata Muharriri yok mu? (Yok 
sesleri) 

TEVFlK FÎKRET B. (Konya) — Bendeniz, 
Kavanini Maliye Encümeni Kâtibiyim. Encü
mende konuşulmuş bir mesele üzerine ise sualini
ze cevap vereyim. 

MÜNİR B, (Çorum) — Efendim, tefsir bir 
mvHei kanuniyede veya bir ibarei kanuniyede 
müphemiyet, o maddenin meali müteaddideye 
hamline kaabiliyeti olursa o maddenin ve ibare
nin mânayı hakikisini tâyinden ibarettir. Oku
nan mazbatada Hazineye tefavvuz olunan emvali 
gayrimenkule hakkında bir maddei kanuniyeden 
bahsolunuyor, deniliyor ki : Aşar Nizamnamesi
ne kıyasen bunlar da iade olunsun. Kavanini Ma
liye Encümeni neyi tefsir etmiş? Kıyasen ve iç-
tihaden yeni bir hüküm veriyor. Tefsire mütaal-
lik bir şey yoktur. Ben zannediyorum ki tefsir 
kararlarında biz biraz lâkayıt bulunuyoruz. Ne 
tefsir olunan maddei kanuniye tabolunuyor, ne 
de tefsire dair olan mazbata tabolunuyor. Bun
lar tabolunmadan müzakeresi geçiyor. Tefsir mu
kabiline de şâmildir. Tefsir edelim derken, tef
sir tarikiyle yeni hükümler vaz'ediyoruz doğru 
bir şey olmuyor. 

TEVFÎK FİKRET B. (Konya) — Beyefen
dinin tefsire dair itirazları varittir. Fakat bu, 
encümenden tefsir suretiyle çıkmamıştır. Aşar 
deyinlerini temin edenlerin Hazine namına tefviz 
ettikleri emvali gayrimenkulelerinin iadesine kı
yasen bunun diğer Hazineye medyun olanlara da 
teşmili adalete muvafıktır. Bunu Meclisi Âli ka
bul ederse tefsir değil bir karar suretiyle kabul 
eder. Tefsir değildir, karardır. Muvafıkı adalet 
bir şeydir. 

ALI SÜRURI Ef. (Karahisarı Şarki) — Mü
nir Beyefendi muhik olarak beyanı mütalâa bu
yurdular. Tevfik Fikret Bey arkadaşımız da ce
vaben dediler ki : Bu encümenden tefsir şeklin
de çıkmış değildir. Halbuki mazbatanın sonunda 
söyle deniliyor. (Aşar deynine kıyasen hukuku 
Hazinenin başkaca temini halinde iadesinin bil-
kıyas caiz olacağı şeklinde tefsiri muvafık görül
müş olmakla..) Yani mazbatanın müfadı tefsir 
mahiyetindedir. Halbuki pek güzel buyurulduğu 
veçhile bu bir tefsir meselesi değildir. Aşar dey
nine tefavvuz olunan emlâk ve arazinin şeraiti 
kanuniye dairesinde iadesi caiz olduğuna dair 
bir maddei kanuniye vardır. Fakat bu deyn aşar 
deyni değildir. Binaenaleyh ne kıyasen karar 
itası caizdir, ne de tefsiren karar itası caizdir. 
Bir maddei kanuniye ister. Hazineye her ne ci
hetten olursa olsun medyun olanların emlâk ve 
arazisinin şurutu kanuniye dairesinde kabil ol
duğuna dair bir maddei kanuniye ister. Onun 
için bu mazbatayı encümene iade edelim. Bu 
maddei kanuniye ile bizev gelsinler (Encümene 
sesleri) şunu da arz edeyim ki beyefendiler. He
yeti Celilenin birkaç defalar âcizane nazarı dik
katini celbettim. Son defa olarak bir daha arz 
edeyim. Demin Müdafaai Milliye Encümenin
den çıkan tefsir ve Heyeti Celilece birkaç el kal
karak kabul olunan tefsir ruhu kanuna muhalif
tir. Maalesef o maddei kanuniye elimizde mev-
cudolmadığı için bâzı arkadaşlar belki kanaat ne
ticesidir, el kaldırmışlardır. Fakat yanlıştır. O 
kanunu bulup Heyeti Celilenize geleceğim. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Tefsir 
diye zıddiyet ihdas ediyorsunuz. 

REÎS — Efendim Ali Süruri Beyin ve gerek 
Münir Beyin izahatı malûmuâliniz oldu. Bir 
madde yapılmak üzere mazbatanın encümene 
gönderilmesini teklif ediyorlar. Bu hususu reyi-
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âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksi reyde bulunanlar lütfen el kaldır
sın. Madde yapılmak üzere encümene iadesi ka
bul edilmiştir. 

Efendim. Pazartesi günü saat birbuçukta içti
ma etmek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 4,50 
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