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BİRİNCİ CELSE 
IBED'İ MıÜZAKEEAT 'SAAT : 2,00 

Reis — Fethi Bey, Kâtipler : Hakkı B. (Van), Talât B. (Kângırı) 

REİS — Celseyi açıyorum, zaptı sabık hülâsası okunacak, 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

evrakı varide aidoldukları mahallere havale Birinci Celse 
Fethi Beyin tahtı riyasetlerinde biliçtima 

zaptı sabık hülâsası kıraat ve aynen kabul ve 
edildi. Antalya Mebusu Ahmed Saki Beyin 
Affı Umumi Kanununa müzeyyel teklifi kanu-

— 570 
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nişi miistaoel ruznameye alındı. Müteakiben 
Teşkilâtı Esasiye kanun lâyihasının müzake
resine biliptidar heyeti umumiyesi hakkında 
cereyan eden müzakere kâfi görülerek madde
lere geçildi. Lâyihanın 'birinciden onibirinci 
maddesine kadar mevaddı müttefikan ve ay
nen kabul edildikten sonra berayı teneffüs 
celse tatil edildi. 

İkinci celse 

Fethi Beyin Riyasetleriyle küşadolunarak 
Teşkilâtı Esasiye Kanun lâyihasının bakıyei mü-
zakeratma devam edildi. 11,12,13,15,16, 17 nci 
maddeler ledel müzakere tadile edilen ve 14 ncü 

1, — Muş Mebusu Osman Kadri Beyin Vi
lâyeti Şarkiye mültecilerinin iskânı katiye tabi 
tutulup tutuimıyacaklarına dair şifahi sual tak
riri; Mübadele, İmar ve İskân Vekâletine hava-

Lâyihalar 

1. — Mülkiye Harcırah Kararnamesine tev
fikan verilmekte olan umum harcırahlardan 
yüzde kırk tenzilât icrası hakkındaki 2 Ağus
tos 1336 tarihli Kanunun ilgasına dair kanun 
lâyihası (1/459) (Kavanini Maliye ve Muva-
zenei Maliye Encümenlerine). 

Mazbatalar 

1. — Seyrü sefain idaresinin 1340 senesi Mart 
ayma mahsus bir aylık bütçe Kanunu lâyihası 
(1/457) ve Muvazenei Maliye Encümeni maz
batası (Ruznameye) 

2. — Emvali metrukeye ait 15 Nisan 1339 
tarihli Kanunun altıncı maddesinin tefsirine 
dair Başvekâletten mevrut (3/172) numaralı tez
kere ve Adliye ve Kavanini Maliye encümenleri 
mazbataları (Ruznameye) 

3. — 11 Teşrinievvel 1338 tarihli Avans Ka
nununun aile harcırahlarına ait maddesinin 
tefsirine dair İcra Vekilleri Riyasetinden mev
rut (3/102) numaralı tezkere ve Muvazenei Ma
liye ve Kavanini Maliye encümenleri mazbata
ları (Ruznameye) 

madde aynen kabul olundu. Heyeti haziranın 
onüçündü maddeden istisnası hakkındaki lâyi
hanın sonuna bir înaddei muvakkate ilâvesine 
dair teklif tâyini esami ile reye konarak ısülü-
sanı arayı ihraz edemediğinden reddedildi. Pa
zartesi günü içtima edilmek ve bütçe müzake-
ratina devam olunmak üzere celseye nihayet 
verildi. 

Reis Kâtip 
Van 

Fethi Bey Hakkı Bey 
Kâtip 

Ergani 
Kâzım Vehbi Bey 

le edilmiştir. (6/3 ikinci sene) 
REİS — Zaptı isabık hulâsası hakkında bir 

itiraz var mı? (Hayır sesleri) Zaptı sabık hü
lâsası aynen kabul edilmiştir. 

Tezkereler 

1. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye Ka
nununa, 1330 senesinden 1338 senesi nihayetine 
kadar malsandıklarınca tahakkuk ettirilip de 
tahsil edilemiyerek 1339 senesi iptidasına devro-
lunan menai ve maarif hissei ianeleri bakaya
sından vukubulacak tahsilatın varidat tahak-
kukahndan tenzil suretiyle vilâyat idarei husu-
siyelerine tesviyesine dair bir madde ilâvesi hak
kında Başvekâletten mevrut tezkere (3/238) 
(Kavanini Maliye ve Muvezenei Maliye encü
menlerine) . 

2. — Sabık Kayseri Mebusu Atıf ve Lâzîs-
tan Mebusu Necati beylere kırmızı ve yeşil kor-
delâlı İstiklâl Madalyası itas% hakkında Büyük 
Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi : 

Heyeti Umumiyeye 

Sabık Kayseri Mebusu Atıf ve Lâztetan 
Mebusu Necati beylerin istiklâl mücadelâtı es
nasında cephede ve dâhili isyanları teskinde 
meşhut olan hizmetlerine binaen kendilerine 
kırmızı ve yeşil kordelâlı İstiklâl Madalyası 

2. _ SUALLER 

3. — EVRAKI VARİDE 
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itası Cumhuriyet Riyaseti Celilesinin inhası 
üzerine arz olunur efendim. 

T. B. M. M. Reisi 
Fethi 

REİS — Efendim bundan evvel Meclis âza
sından istiklâl mücadelâtına bilfiil iştirak ede
rek ibrazı f edakâri etmiş olan azaya kırmızı 
ve yeşil kordelâlı istiklâl Madalyası itası arz 
olunmuş ve tasvibedilmiştir. Bu esami arasın
da isimleri zekredilmemiş olan Kayseri Me
busu Atıf Beyle Lazistan Mebusu Necati Bey 
istiklâl Muharebesine iştirak ederek fedekâr-
lık etmiş oldukları istidaları üzerine Divanı 
Riyasetçe tahakkuk etmiştir. Bunlara da kır
mızı ve yeşil kordelâlı istiklâl Madalyasının 
itasını reyi âlinize vaz'edeceğim. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 

Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
edilmiştir. 

TAKRİRLER 

Kabul 

1. — Erzurum Mebusu Rüştü Paşa ve rüfe-
kasının muhassesah zatiyeden maaş alan umum 
ashabı istihkakın müstahsil bir vaziyete sokul
ması için alâkadar mütekaitler ile mütehassıs
lardan mürekkep bir komisyon teşkili hakkında 
takriri (4/9 ikinci sene) (Başvekalete) 

2. — Malatya Mebusu Dr. Hilmi Beyin Ma
latya Vilâyet ve Kasabası unvanının (İsmet Pa
şa) Vilâyet ve Kasabasına tahvili hakkında tak
riri (4/9 mükerrer ikinci sene) 

REİS — Sahibi takrir takririni geri almış
tır. 

4. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Azayı kiramdan bâzı zevata mezuniyet 
verilmesine dair Divanı Riyaset kararı 

Heyeti Umumiyeye 
Atide esamisi muharrer azayı kirama hiza

larında muharrer müddetlerle mezuniyet itası 
Divanı Riyasetin 16 . 3 . 1340 tarihli üçüncü 
içtimamda tensibedilmiş olmakla Heyeti Umu-
miyenin nazarı tasvibine arz olunur. 

T. B. M. M. Reisi 
Fethi 

Kemal Efendi (Tokad) Üç ay (Tabip rapo
runa müsteniden) 

Hafız Şahin Efendi (Gazianteb) Üç ay (Ta
bip raporuna müsteniden) 

Galip Bey (Niğde) iki ay (Tabip raporuna 
müsteniden) 

Hakkı Bey (Van) Üç ay 
Şeyh Safvet Efendi (Urfa) Üç ay 
Mahbup Efendi (Kırşehir) Bir ay 
Ali Sururi Bey (Karahisarı Şarki) Yirmi 

gün 
Tahsin Bey (Aydın) Birbuçuk ay 
Vehbi Bey (Karesi) Birbuçuk ay 
Haydar Adil Bey (Karesi) Birçubuk ay 
Nuh Naci Bey (Kayseri) Birbuçuk ay 
Mustafa Bey (Tokad) iki ay 
Safvet Bey (izmir) Birbuçuk ay 
Halid Bey (Niğde) İki ay 
Halis Turgut Bey (Sivas) iki ay 

Seyid Bey (izmir) Birbuçuk ay 
Refet Paşa (istanbul) İki ay 

REİS — Efendim Divanı Riyasetin tezke
resini reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
olundu efendim. 

2. — Azayı kiramdan mezuniyetlerini teca
vüz ettirenler hakkında Divanı Riyaset karar
ları 

Heyeti Umumiyeye 

Mezuniyetini tecavüz ettiren Kars Mebusu 
Ömer Efendinin sureti musaddakası merbut 
takriri Divanı Riyasetin 16 . 3 . 1340 tarihli 
üçüncü içtimamda ledettetkik; mumaileyhin 
mezuniyeti kanuniyesini istimalden sonra alt
mış yedi gün tecavüz ettirdiği anlaşılmış ve 
nisabı müzakere Kanunun üçüncü maddesi mu
cibince müstafi addi lâzımgeleceği teemmül 
kılınmış ise de serd ettiği mazeretler hasebiyle 
keyfiyetin Heyeti Umumiyeye arzı tensibolun-
muştur. 

17 . 3 . 1340 
T. B. M. M. Reisi 

Fethi 

T. B. M. M. Riyaseti Oelilesine 
23 Teşrinievvel 1339 da vukubulan müra

caatımla istihsal etmiş olduğu birbuçuk mah 

— 572 — 
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mezuniyetle dairei intihabiyeme hareket
le İstanbul'da lüzum görülen ameliyat neti
cesinde yirmi bir gün kadar kalmak mecburi
yeti hâsıloldu. Bu vaziyet dairesinde 26 Teş
rinisani 1339 da Kars'a muvasalat ettim. Da
irei intihabiyemin ihtiyacatı umumiyesini biz
zat görmek arzusiyle tetkikatı lâzimede bu
lunduğum sırada kesretle nüzul eden kar mü
rur ve uburu kapadığından 24 Kânunusani 
1340 tarihinden telgrafiyen Divanı Riyasetten 
mezuniyetimin temdidi imkânı görülemediğine 
dair vilâyetten tebliğ buyurulan işarata binaen 
hareket edilmiş ise de bütün iktihamı müzahi-
me rağmen Kars'dan otuz beş günde buraya 
muvasalat mümkün olabildiğinden meşru bir 
surette mürur eden müddetim hakkında emsa
lim misillû muamelei mahsubiyesinin icrasını 
istirham eylerim efendim. 

15 Mart 1340 
Kars Mebusu 

Ömer Lûtfi 

BEİS —Efendim Kars Mebusu Ömer Bey 
müddeti mezuniyetini (67) gün tecavüz ettir
miştir. Fakat bu tecavüzü müddet şimdi oku
nan tezkere mucibince bâzı meşru mazeretlere 
istinadetmiştir. Divanı Riyaset de bu mazere
tin meşruiyetine kaani olmuştur. Binaenaleyh 
kendisinin esasen bu tecavüzü müddetinden do
layı Nisabı Müzakere Kanununun üçüncü 
maddesi mucibince müstafi addi lâzımgelirse 
de mazereti meşru olduğundan bu müddet zar
fında kendisinin mezun addolunmasını reyi 
âlinize kovuyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul olunmuştur 
efendim. 

Heyeti Umumiyeye 

Mezuniyetini tecavüz ettiren Niğde Mebusu 
Ata Beyin, sureti musaddakası merbut takriri 
Divanı Riyasetin 16 . 3 . 1340 tarihli üçüncü 
içtimaında ledettezekkür mumaileyhin mezuni
yeti kanuniyesini istimalden sonra »otuz gün 
tecavüz ettirdiği anlaşılmış ve mezkûr müddet 
için dahi mezun addi hususunun tasviben He
yeti Umumiyeye arzı tensibedilmiştir. 

T. B. M. M. Reisi 
Fethi 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

15 Kânunuevvel 1339 tarihinde istimal ey
lediğim birbuçuk ay mezuniyetimi mukadde
ma ve mükerreren ve tabip raporuna müste
niden istirham ettiğim veçhile zarureti sıhhi
yeye binaen bir ay geçirmiş olduğumdan ve bu 
kere de avdet eylediğimden mezkûr bir ayın 
alelemsâl senesine mahsuben mezun ad buyu-
rulmaklığımi arz eylerim efendim. 

10 Mart 1340 
Niğde Mebusu 
Mehmet Ata 

REİS — Efendim divanı riyasetin tezkere
sini tasvibedip etmiyeceğini reyi âlinize vaz'e-
deceğim. Tasvibedenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye vaz 'ediyorum. Tasvibetmiyenler lüt
fen el kaldırsın. Tasvibolundu efendim. 

5. — Azayı kiram tahsisatından beşer Ura 
kafiyle Meclis hizmetlilerine ikramiye olarak ita
sı hakkında Divanı Riyaset kararı : 

Heyeti Umumiyeye 

Pek müşkil hidematta istihdam edilen ve 
gece nöbetleri dahi beklettirilen Meclis hade
melerinin sayü gayretlerine ve fakrü hallerine 
mebni ikramiye ile taltifleri Divanı Riyasetin 
16 . 2 . 1340 tarihli üçüncü içtimaında tezek
kür edilmiş ise de bütçede bu husus için mevzu 
tahsisat bulunmadığından azayı kiram tahsisa
tından beşer lira kat'ı suretiyle muavenetin te
mini tensibedilmiş olmakla. Heyeti Umumiye-
nin nazarı tasvibine arz olunur. 

T. B. M. M. Reisi 
Fethi 

REİS — Hademelere ikramiye olmak üzere 
azayı kiramdan beşer ura tevkif olunarak 
kendilerine verilmesini Heyeti Celileden rica 
ediyoruz. Divanı Riyasetin bu kararını tasvi
bedenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye ko-
yoyurum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Tasvibolundu efendim. 

Evrakı saire 
1. Hilâfetin ilgası ve hanedanı hilâfetin 

teb'idi dolayısiyle tebriki mutazammın Adana'-
nm Tuzla Nahiyesiyle Beypazarı, Bünyan, 

"lorlu, Dörtyol, Gazianteb, Kiğı, Karaisalı, Mut 
ve Malatya'dan mevrut telgraflar. 

REİS — Münasip görürseniz Divanı Riya
setçe münasip cevaplar verelim. Muvafık mı 
efendim? (Muvafık sesleri.) 

— 573 — 
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5. — İNTİHAPLAR 

1. Divanı Muhasebat azalan intihabı 

REİS — Divanı Muhasebat azaları inti
habı var. Evvelce namzet listeleri Heyeti Ce-
lilenize tevzi olunmuştu, O listeler üzerinde 
icabı kadar âza tefrik edip intihabetmenizi 
rica ederim, Intihabata reyi hafi ile başlıya-
cağız (Hariçten başka kimseye rey vereme
yiz mi sesleri) Efendim, Heyeti Celilenin 
hakkı intihabı hiçbir suretle takyidedilmiş de
ğildir. Namzet iraesi, teshilâttan ibarettir. Rey
lerini istimal etmiyen rüfeka varsa reylerini 
istimal etsin. 

(Reyler toplandı) 

REİS — Efendim, istihsali ara hitam bul
muştur. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Efendim. Bön
deniz daha reyimi veremedim. 

REİS — Efendim tam yarım saat oldu 
Rey vermek için çok zaman vardır. 

(Şakir Bey Ankara, Recai Bey Ordu, Rüştü 
Paşa Erzurum tasnifi araya memur edildiler.) 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — 1340 senesi Muvazenei Umumiye ka
nunu lâyihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası 

a) Emniyeti Umumiye bütçesi (1) 

REİS — Efendim 1340 senesi Muvazenei 
Umumiye Kanununu müzakereye devam edece
ğiz. Heyeti Celil© tahattur buyurur ki, Em
niyeti Umumiye bütçesinin bir faslı cereyan 
eden münakaşa neticesinde Dahiliye Encüme
nine havale edilmişti. Encümen bu bapta bir 
mazbata tanzim ve Heyeti Celileye takdim et
miştir. Mazbata okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 

Emniyeti Umumiye bütçesinin Heyeti 
Umumiyece esnayı müzakeresinde polis mev
cudunda icra kılman bâzı tensikat dolayı-
siyle idarei umumiye noktai nazarından ehem
miyeti nisbeten tâli olan vilâyetlerdeki poli
sin tamamen kaldırılarak daha mühim vilâ
yetlerde istihdamı mevzuubahsolmuş ve key
fiyet teşkilâtı hazırai idariye ile ahkâmı kanu-

niyeyi muaddil bir mahiyette görüldüğün
den berayı tetkik encümenimize havale buyu-
rulmuş olduğundan Dahiliye ve Maliye Vekil
leri Beylerin huzuru ile müzakeratı lâzime icra 
edildi. 

Polis mevcudu hazırinin ademi kifayesiyle 
beraber bütün memleket dâhilinde dağınık bir 
halde bulunmasının vazaifi umumiyesini hak-

(1) Bütçe 12 nci içtima zabıt ceridesinin ni
hayetine merbuttur. 

kiyle ifaya imkân bırakmadığı malûm olması
na mebni encümenimiz polis mevcudu ihtiyacı 
hakiki ile mütenasip bir derecede tezyidedileme-
diği surete idarei umumiye mülâhazatına tebe-
an polisin bâzı mahallerde teksifinden daha 
müspet netayiç elde edileceğine kail olmuş ve 
mevcudu hazırın tezyidi ve hattâ tenkisi derbiş 
edilen miktarın iadesi için senei haliye bütçe
sine de fazla tahsisat ilâvesine imkân olmadığı 
hakkmda Maliye Vekili Beyin beyanatı ve po
lis mevcudunu iktiza eden mahallerde teksif su
retiyle istihdam esası kabul edildiğine göre te
nakustan bakiye kalan miktar ile de iktifa ve 
yeni belediye kanunu lâyihası Meclisi Âlice ka
bul edilinceye değin jandarma kuvvetleriyle po
lis vazaifinin ifası kaabil olduğundan asayişi 
muhafaza mesuliyeti tamamen deruhte edebile
ceği hakkında Dâhiliye Vekili Beyin teminatını 
isma'dan sonra encümenimiz Muvazenei Maliye 
Encümenince teklif olunan tenkisin kabulünü ve 
Dâhiliye Vekâletinin polis mevcudunu en lü
zumlu mmtakalarda teksif ederek istihdamda 
mezun bulunmasını ekseriyetle tasvibetmiş ve 
İdarei Umumiyei Vilâyat Kanununun beşinci 
ve yedinci maddelerinde vilâyet ve kaza heyeti 
memurini meyanında polis müdür ve komiser
lerinin zikri bulundukları yerlere aidolacağı su
retinde tefsir edildiğinden bu ncktai nazardan 
da bâzı vilâyetlerdeki polisin tamamen kaldırıl
ması tearuz teşkil etmiyeceği mütalâa olunarak 
keyfiyetin Heyeti Celileye arzına karar veril
miştir. 
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Dâhiliye Encümeni Reisi 
Karesi 

Mehmed Vehbi 
Kâtip 

Bulunmadı 

Âza 
Giresun 

Hacim Muhiddin 
Âza 

Çorum 
İsmail 
Bursa 

Âza 
Refet 

16 . 3 .1340 
Mazbata Muharriri 

Çatalca 
Şakir 
Âza 

Zonguldak 
Halil 
Âza 

Siverek 
Kadri 

Âza 
Canik 

Süleyman Necmi 
Karesi 

Âza 
Haydar Adil 

REİS — Efendim Dâhiliye Encümeni faslın 
aynen ipkasını tezekkür etmiş ve buna karar 
vermiştir. Yalnız bir âzası muhaliftir. 154 nca 
fasıl mevzuubahistir. Bu fasıl hakkında söz 
istiyen var mı efendim? (Hayır seslen) 154 ncü 
faslı aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. 154 noü 
faslm yekûnunu kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efendim. 
155 nci faslı evvelce reyinize koymuştum 156 
ncı fasla geçiyoruz. 

Fd3Û 
156 Masarifi umumiye 

Lira 
132 000 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) 156 ncı faslın yekûnunu reyi âlini
ze vaz'ediyorum. Kabul edenler el kaldırsın... 
Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl 
157 Masarifi mütenevvia 

Lira 
72 000 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) 157 nci faslın yekûnunu reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın... Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın... Kabul edildi. 

Fasıl 
158 Masarifi müteferrika 

Lira 
4 000 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) 158 nci faslın yekûnunu reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldır

sın... Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul stmiyon-
ler lütfen el kaldırsın... Kabul olundu efenlim. 

Fasıl 
159 Polis mektepleri maaşatı 

Lira 
7 290 

E.Eİ8 — Söz istiyen var mı efendim. (Hayır 
sesleri) 159 ncu faslm yekûnunu kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vaz'ediyo
rum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Ka
bul olundu efendim. 

Fasıl Lira" 
160 Polis mektepleri masarifatı 7 000 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) 160 ncı faslm yekûnunu kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın... Kabul 
olundu efendim. 

Fasıl • 
161 Tahsisatı fevkalâclei «ehrî 

Lira 
034 582 

REİS — 161 nci fasıl hakkında söz istiyen 
var mı efendim? (Hayır sesleri) 161 nci faslın 
yekûnunu kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... 161 nci faslın yekûnu kabul 
edildi. 

Fasıl Lira 
162 Mâzulin maaş ve tahsisatı fev

kalâdesi 35 180 

REİS — 162 nci faslm yekûnunu kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyenler lüt
fen el kaldırsın... Kabul edildi efendim. 162 nci 
(a) fasıl, telgraf ücreti ikibin liradır, okunacak 
efendim. 

Fasıl 
162 (a) 

Lira 
2 000 

EEİS — Söz istiyen var mı efendim? (Hayır 
sesleri) 162 nci (a) faslının yekûnunu kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edildi efendim. 

Emniyeti Umumiye bütçesinin yekûnu umu
misi olan 3 123 004 lirayı reyi âlinize vaz'edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul olundu efendim. 
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b) Jandarma Bütçesi : (1) 
ALİ CENANİ BEY (Gazianteb) — Jandar

ma Bütçesinin telgraf ücreti konulacak. 

REİS — Efendim. Jandarma Bütçesinin bü
tün fasılları reyi âlinize iktiran etmişti. Yal
nız telgraf ücreti Muvazenei Maliye Encüme
nince henüz tesbit olunmamıştır. Şimdi telg
raf ücretlerini Muvazenei Maliye Encümeni tes
bit etmiştir. Binaenaleyh umum Jandarma Büt
çesinin 176 ncı (a) faslı namiyle telgraf üc
retleri için bir fasıl açılmıştır. Yekûnu iki yüz 
bin liradır. Umum Jandarma Bütçesinin 176 ncı 
(a) faslının yekûnu olan ikiyüz bin lirayı 
reyinize koyuyorum. Kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul olundu efen
dim. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Seyrüsefa-
inin muvakkat bütçesi vardır. Bir maddedir. 

REİS — Efendim dün Heyeti Cel'ileye rüsu
mat, tapu ve muhasesatı zatiye bütçelerinin 
müzakere edileceğini arz etmiştim. Vakit ka
lırsa buyurduğunuz seyrü sefaüı bütçesini de 
müzakere ederiz. Binaenaleyh bugün rüsumat, 
tapu ve muhassesatı zatiye bütçelerini müza
kere edeceğiz. 

c) Rüsumat Bütçesi (2) 

REİS — Efendim Rüsumat Bütçesinin mü
zakeresine geçiyoruz. Heyeti ulmumiyesi hak
kında söz istiyen var mı? 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim Heyeti 
Celilenizin malûmudur ki, menabii varidatımı
zın hemen üçte bir kısmını teşkil eden güm
rükler varidatı umumiyesidir. Halbuki bu güm
rükler hakkında herkesten bir feryat yükseli
yor, Tüccar şikâyet ediyor; Halk şikâyet edi
yor. Diyoruz ki, gümrüklerde az, çok bir suiis-
timalât mevcuttur; ve bunun esbap ve avamili 
aidolduğu devair tahkik ve biran evvel lâzım-
gelen tedaJbire tevessül etmiyor. Evet efendi
ler, gümrüklerde suiistimalât mevcuttur ve iki 
kısımdır. Bu hususta Heyeti Celilenize mâru-

(1) Bütçe onuncu içtima zabıt ceridesinin 
nihayetine merbuttur. 

(2) Bütçe ondördüncü içtima zabıt ceri
desinin nihayetindedir. 

zatta bulunacağım. Suiistimalâtm 'sebeplerin
den birisi - ki yalnız fbizde değil, bütün mem
leketlerde müteammimdir bahşiş usulüdür, 
ikincisi, tarife meselesidir. Bugün bizim güm-
rüklerimizdeki suiistimalâtın başlıca sebebi ta
rifedir. Çünkü elimizdeki tarife ihtryacatı umu-
miyeye gayrikâfildir; karışıktır. Elâstikidir. 
Onu tatbik eden memurun vicdanına ve daha 
doğrusu o memurun açlık ve tokluğuna bağlı
dır. Bugün tarifeyi ele aldığınız vakit görecek
siniz ki, orada bir kumaş meselesi vardır. He
yeti Celilenize bir misal olarak arz ediyorum. 
Kumaşlar hayatı ticariyede kısım kısım tefrik 
edilmiştir. Meselâ kumaş; ipek olursa elde ta
rifeler kısım kısım, sonra diğer nevi kumaşlar 
için de bir numara vardır. Meselâ tarifenin 
145 nci numarası diye, yün, birde yün ile pamuk 
Kumaşlar hayatı ticariyede kısım kısım tefrik 
karışık olarak (Banyone), (Mertune) denilen 
bütün adi ipekten kumaşlar çakar. Şimdi me
muru onun tâyin edecek tarife numarasını kay
dedecek olan memur yünden alacak. İpek olan 
kumaşlardan alınacak gümrük başkadır. Yün ile 
pamuk karışık olan kumaşlardan alınacak 
gümrük başkadır. Bu; memurun vicdanına aç
lığına kalmıştır. Pekâlâ.. Bunun müdürü mesu
lü olan âmiri bunu her gün kontrol edebilir 
mi? Hayır efendiler. Müdürü Umuminin her 
gün bunları kontrol etmesine ve her gün ba
şında bulunmasına imkân yiktur. Memurindeki 
suiistimalâttan başlıcası memurinin aç olma
sından ileri geliyor. Beyler rica ederim bu 
sene 37 milyon lira koymuş olduğumuz rüsu
matın varidatı umumiyesi, benim haber aldı
ğıma göre, 1339 senesi için otuzsekiz milyon 
lira ile kapanmıştır. Hükümetin tahmini tama
men muvafıktır. Ancak birbuçuk milyon lira 
fazla varidat bulmuştur. 38,5 milyon lira vari
dat temin eden, menabii varidatımızın en baş. 
lıcasını teşkil eden bu idarenin memurlarının 
acaba varidatı munzamaları da dâhil olduğu 
halde maaşları nedir.? (1 987 000) liradır. Ben
deniz bu varidatın cibayeti için sarf edilen meb
lâğı nazarı dikkate aldığım zaman görüyorum 
ki cibayet için verilen para yüzde dört kuruş 
beş paradan ibarettir. Beyefendiler, rica ede
rim, bu memurlar hırdavat için komusyoncu-
luk yaparak yüzde beş alırlar. Memlekete me
nabii varidat temin etmek istiyorsanız istik
baldeki şimendüferlerimizin vesaiti nakliyemi-
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zin, yollarımızın, maarifimizin her türlü inki-
şafatına arzu ediyorsanız bugün gümrük vari
datları ne 38,5 milyon liradır ve ne de 40 mil
yon liradır. Memurine zamaimi lâzime icra edil
diği vakit emin olunuz ki işte gümrük müdü
rü ve Maliye Vekili Beyefendiler de burada
dırlar. Elli milyon liradır. Sabık Muvazenei 
Maliye Encümeni, gümrük rüsumat bütçesini 
tetkik buyururken memurin maaşatmdan 
(163 920) lira kadar bir tasarruf yapmıştır. De
min de arz ettiğim gibi menabii varidatımızın 
başlıca esasatını temin eden bu gibi memurlar
dan 163 bin lira tasarruf edilirse bendeniz öy
le zannediyorum ki gümrük varidatı; bütün 
ihtimamata, bütün faaliyete rağmen hiçbir za
man 38,5 milyon lirayı tecavüz etmiyecektir. 
Bütçeyi tetkik buyuran Heyeti Celileniz gör
müştür ki burada piyade deniz muhafaza me
murlarının adedi 1 408 dir. Halbuki umum 
gümrük ve bütün Anadolu'da Cumhuriyetin ih
tiva ettiği mahallerdeki memurinin adedi, bü
yük, küçük, dâhil olmak şartiyle 3 815 me
murdur. Bunun ekseriyetini daima küçük me
murlar teşkil etmiştir. Onlardan terekkübet-
miştir ve bunların almış oldukları maaşta sekiz 
lira ile on lira arasındadır. Binlerce temin eden 
bir varidat menhaını sekiz, on liralık bir ko
çuya bırakıyoruz. Triyeste'den bir vapur geli
yor, şeker ve manifatura ihracedecektir. Onun 
yanında hattâ gece nöbetlerini ifa etmek şar
tiyle koymuş olduğunuz bir nokta memuruna, 
bir kolcuya vermiş olduğunuz maaş sekiz lira
dır. Beyefendiler, tabiî bu memur açtır, bu me
mur her şeyi yapabilir. Yine diyebilirim ki bu 
memurlar en namuslu memurlardır ki (38) mil
yon lirayı temin ve varidatın bu nispette teza-
yüdüne saik olmuştur. Fakat bunlara Muvaze
nei Umumiyeden kesilen 163 bin lirayı asıl 
maaş olarak verdiğimiz takdirde emin olunuz ki 
bu sene ile gelecek senenin gümrük, bizim şi
mendiferler için çırpındığımız varidata temin 
edecektir. Keza muayene memurları adedi bi
rinci sınıf olarak 291 konmuştur. Bunların al
mış olduğu maaş oniki liradır. Demin arz et
miş olduğum veçhile bütün vesait onların elin
den geçiyor. Onlara verdiğimiz 12 -15 lira maaşa 
mukabil beri taraftan tüccar onun bütün hissi
ya ta ! gıcıklıyarak, para vererek bir denk ba
şına Hükümete (200) lirayı feda ettiremez mi? 
Bunlar beşerdirler, hiçbir ihtiyaçları kalma

dıktan sonra, hiçbirisi nâmusşiken harekâta te
şebbüs etmiyeceklerdir. 

Saniyen Heyeti Celilelerinin manzum âlile
ri olmuştur. Gümrük Rüsumat ve muhafaza me
murlarının istanbul'da yatmakta olduğu yer
ler vardır. Halbuki bunlar birer barakalardan 
ibarettir. Halbuki bir mıntaka memuru bir ayın 
yalnız sekiz gecesini evinde geçirmek salâhi
yetini haizdir. Bunlar geceli, gündüzlü ifayı 
vazife etmekle mükellef kılınmışlardır. Vazi
felerinin başından bir dakika ayrılamazlar. 
Hükümetin bunlara verdiği nedir beyler On 
lira maaş, elbise nâmına verdiği bir ceketle 
bir pantolondur. Bakarsınız ki, bunlar da bir po
lis memuru gibi bellerinde birer tabanca ta
şırlar. Köprüden geçerken köprücü yakalar, 
şap köprü parasını ister, şimendifere biner pa
ra ister, vapura biner para ister, tramvaya bi
ner para ister. Polis memuru bunlardan müs
tesna olduğu halde muhafaza memuru aynı va
zife ifa ettiği halde neden her şeyden mahrum 
oluyor, bu nasıl olur? Sonra bunlar geceli gün
düzlü oldukları yerde yatmak ve kendilerine 
masraf etmekle beraber beri tarafta efrada 
ailelerine de masraf etmek, onları da düşün
mek mecburiyetindedirler. Çünkü; geceleri va
zife başında kalmak ve evlerine gidememek 
mecburiyetindedirler. Onun için bendenizin He
yeti Celilenizden bu husustaki istirhamatım -
ayrıca bir takrir vererek bunu kabul ettirmek-
tense - memleketimizin menabii varidatını da
ha ziyade nazarı dikkate alarak, daha ziyade 
düşünecekleri için hiçolmazsa Muvazenei Ma
liye Encümeninin kesmiş olduğu (163) bin li
ra; bunların maaşı aslilerine zammedilmek su
retiyle 1340 senesi için varidatı umumiyemi-
zin tezyidini arzu buyuracaklarına eminim. 

REİS — Efendim Heyeti Umumiyesi hak
kında başka söz istiyen var mı? (Hayır sesle
ri) Encümen nâmına izahat verecek misiniz 

ENCÜMEN NAMINA ŞEFİK B. (Trabzon) 
— Efendim. Zeki Beyefendi gümrüklerdeki 
suüstimalâttan bahsettiler. Muvazenei Maliye 
Encümeninin noktai nazarı da bu suiistimalâtı 
imkân derecesinde kaldırmaktır ve bunun için 
de memurini rüsumiyenin icabeden mahaller
de adedini tezyidettiği gibi, maaş, ye muhase-
satlanna da tezyidetmek lüzumunu hissetmiş ve 
yapmıştır. Malûmuâlinizdir ki bilhassa varidata 
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rüsumiyeye tesir eden şey muhafaza mesele
sidir. Binaenaleyh mürur ve uburun sureti ka-
tiyede men'i için Muvazene Encümeni muha
faza memurunun adedini tezyidetmek suretiy
le bir defa kemiyeten buna mâni olmaya ça
lışmıştır. Diğer taraftan da bunların maaşları
nı tezyideylemiştir. Zeki Beyefendi gayrikâfi-
dir buyuruyorlar. Fakat bu memurlar yalnız 
beş lira alıyorlardı. Muvazenei Maliye Encüme
ni, Hükümetle mutabık olduğu halde (10) lira
ya iblâğ etmiştir. Binaenaley yüzde yüz zam 
demektir. Kezalik muayene memurlarınım 
maaşlarını da tezyidettik. Onlara da sekiz lira
dan itibaren maaş aldıkları halde bugün (14) 
liradan aşağı maaş alan bir muayene memuru 
yoktur. Sonra tahakkuk memurlarının, müdür
lerinin, kezalik imkân derecesinde. Hükümetin 
teklifi üzerine diğer memurini rüsumiyenin 
maaşlarını tezyidetmiştir. Çünkü bir memur -
bilhassa varidatı tahsil eden bir memur - kâfi 
derecede maaş almıyacak olursa belki bir de
receye" kadar lâkayıt kalabilir. Halbuki ge
rek onun ve gerek memleketin menfaati onun 
hakkiyle çalışmasındâdır. Filhakika, rüsumat 
bütçesinden yüz altmış bin lira kadar bir ten
zilât yapılmıştır. Fakat bu, bilhassa masarif 
kısmına ait tenzilâttır ki, tabiî fasıllar gelince 
esbabı tenzil orada izah olunacaktır. Meselâ 
beş bin lira tarife komisyonu için bir para kon
muştu. Biz bunu bâzı esbap dolayısiyle tayyet
tik. Sonra sefain masrafı olarak (172) bin lira 
istediler. Biz bunu masarifte (140) bin lira ile 
olacağına kanaat ettik. Binaenaleyh yaptığı
mız tenzilât bilhassa masarif 'kısımlarına aittir 
ki, fasıllar ve maddeler geldikçe tabiî müna
kaşa edilir. Sureti umumiyede encümenin nok-
tai nazarı Hükümetle beraber olduğu halde 
memurini rüsumiyenin maaşlarını tezyide ta
raftar olmuş ve hakikaten maaşlarını tezyidet-
mişltir. (Kâfi sesleri). 

REİS — Efendim başka söz istiyen yoktur. 
Fasıllara geçilmesini reyi âlinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. Fa
sıllara geçilmesi kabul olunmuştur efendim. 

Fasıl Lira 
102 idarei merkeziye maaşatı 43 248 
REİS — Efendim Grümüşane Mebusu Zeki 

Beyin bir takriri vardı. «Bütçeden tasarruf 
edilen (160) bin liranın maaş asli olarak rüsu-
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mat bütçeöine ilâvesini teklif eylerim» diyor. 
Fakat malûmu âliniz nizamnamede bir madde 
vardır. Münferiden aza, t cins ıs at zammını tek
lif edemez. Ancak bir şartla bunu reye koya
bilirim ki o da şayet Maliye Vekili Bey; ken
disi bizzat bu zammı tahsisatın Muvazenei Umu-
miyeye konulmasında ısrar ederse Hükümetin 
teklifi olarak reye koyabilirim. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. (Kanığın) — Hayır efendim, bu sene 
için bunu arz etıriiyeceğim. Zaten takiibeıttiği-
miz gaye; keyfiyetine 'ehemmiyet vererek mün
hal olan yerlere memur tâyin etmekten ibaret
tir. 

REİS — O halde Zeki Beyin takririni reye 
koyamıyaoağım. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Hükümet (10) mil
yon lira daha kaybedecektir. 

REİS — Efendim okuduğumuzu 102 nci 
faslı reyi âlinize koyuyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 102 nci 
fasıl kabul edilmiştir. 103 ncü fasla geçiyoruz. 

Fasıl Lira 
103 Levazım 39 000 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) 103 ncü faslın yekûnunu kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. 103 ncü fasıl aynen kabul edilmiştir. 
104 ncü fasla geçiyoruz. 

Fasıl Lira 
104 Masarifi mütefarrika 2 500 
REİS — Söz istiyen yok, 104 ncü faslın 

yekûnunu kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyoram. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. 104 ncü fasıl aynen ka
bul olundu. 

Fasıl Lira 
105 Vilâyat maaşatı 530 532 
REİS — Söz istiyen yok, 105 nci faslın 

yekûnunu kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. 105 nci fasıl aynen ka
bul olundu. 106 nci fasla geçiyoruz. 

Fasıl Lira 
106 Vilâyat levazımı 88 000 

REİS — 106 nci fasıl hakkında söz istiyen 
var mı efendim? (Hayır sesleri) 106 nci fas-
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İm yekûnunu kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsın. 1Ç6 ncı fasıl aynen 
kabul olundu. 107 nci fasla geçiyoruz. 

Fasıl Lira 
107 Masarifi miitenevvia . 592 400 

REİS — Söz istiyen var mı? 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Efendim burada 
komisyon ücreti namiyle Rüsumat Müdürü-
yeti Umumiyesi beş bin lira talebetmişti. 
Halbuki bu beş bin lirayı Muvazene! Maliye 
Encümeni ihracetmiştir. Demin de arz ettim, 
gümrüklerin başlıca varidatının temini içirr 
tarifenin gayet muntazam bir şekilde elasti
kiyetten kurtarılmak şartı esasını kabul ede-
rekten yapılması lâzımgelir. Eğer Vekil 
Beyefendi; bunu kabul ederse, Heyeti Celile-
nizin kabul etmesini istirham ederim. Günkü 
bu tarife yapılmadıktan sonra hiçbir vakit dü-
zelmiyecektir. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Vakıa 
tarife tanzimi için bir komisyon teşkil etmek 
ve buna tatbikat ve tetebbüatta bulunmak için 
hattâ Avrupa ve merakisi ticariyeye dahi gön
derilmek lâzımgelir. Bunun için bu para 
kondu. Fakat Heyeti Celile derhatır buyu
rur ki, biz beş sene tarifeyi değiştiremiyece-
ğiz. Bu mülâhazaya mebni buradan çıka
rıldı. Yoksa haddizatında lâzımdeğildir diye 
değildir. Mademki, beş sene zarfında Güm
rük Tarifesi tebdil edilmiyecektir. Şimdiden 
bu parayı koymaya lüzum görmedik. 

REİS — Başka söz istiyen var mı efendim? 
(Hayır sesleri) 107 nci faslın yekûnunu ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz 'edeceğim. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 
108 Müteferrika 15 000 
REİS — 108 nci fasıl hakkında söz istiyen 

var mı? (Hayır sesleri) 108 nci faslın yekû
nunu kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 
109 Reddiyat 25 000 
REİS — 109 ncu fasıl hakkında söz isti

yen var mı? (Hayır sesleri) 109 ncu faslı ka

bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 
110 Tazminat 0 000 
REİS — 110 ncu fasıl hakkında söz isti

yen var mı? (Hayır sesleri) 110 ncu faslı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler lütfen el kalr 
dırsm. Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 
111 Muhafazai Sevahil ganbot bedeliyle 
devri çark ve tamir masrafı 250 000 

REİS — Söz istiyen var mı? 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜL-

HALİK B. (Kângırı) — Efendim geçen sen© 
bu fasıl için Heyeti Celile, yüzbin lira lüt
fetmişti. Fakat sene nihayeti olduğu için 
sarf edememiştik ve ganbot almamıştık. Mü
saade buyurulursa bu parayı aynı fasla koya
lım. Esasen Muvazensi Maliye Encümeni de 
muvafakat etmiştir. Bunu ilâve edelim. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Acık sahillerin 
muhafazası için lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜL-
HALİK B. (Devamla) — Efendim ganbot be
deli ile devri çark ve tamir masrafı 250 
bin liradır. Üçyüz elli bin lira olmasını tek
lif ediyorum. Zaten verilmiştir. Sene nihayeti 
olduğu için sarfedilmemiştir. 

ŞEFİK B. (Trabzon) — Efendim bu gan-
botlara ihtiyaç vardır. Arz ettiğim bu me
sele muhafaza meselesidir. Merakibi bahriye 
olmaksızın sevahilde muhafaza temin edilemez 
ve hiz bu dört ganbotun alınacağına göre 
bütçemizi yapmışızdır. Binaenaleyh bunların 
alınması elzemdir. Muvazene! Maliye Encü
meni de Hükümetin teklifini kabul ediyor. 
Tensip buyurursanız ilâve edelim. 

REİS — Efendim ganbot mubayaası için 
geçen sene virilen yüzhin lirayı sarfedemedik-
lerinden dolayı bu sene aynı fasla yüzbin 
liranın ilâvesini teklif ediyorlar. Muvazene 
Encümeni de müttefikan teklif ediyor. Bu 
teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ak
sini reye vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler lütfen 
el kaldırsın. Kabul edilmiştir. O halde fasıl 
(350) bin lira oldu. Bu faslı kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye vaz'edeceğim. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Aksini re-
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ye arz edeceğim. Kabul edenler lütfen el kal
dırsınlar... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 
112 Tahsisatı fevkalâde 1 413 387 

EEİS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 
112 nci faslın yekûnunu kabul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 
113 Memurini mazule maaş ve tah

sisatı fevkalâdesi 31 013 
EEİS — 113 ncü fasıl hakkında söz istiyen 

var mı efendim? (Hayır sesleri) 113 ncü fas
lın yekûnunu kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 
A/113 Telgraf ücuratı 22 000 

REİS — Söz istiyen var mı efendim? (Ha
yır sesleri) A/113 ncü faslını kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye vaz'edeceğim. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. Yekûnu umumi (3 158 080) lira. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vaze
deceğim. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 

d) Tapu Müdüriyeti Umumiye Bütçesi; (1) 
REİS — Efendim tapu bütçesinin müzakere

sine geçiyoruz : 
Tapu bütçesini heyeti umumiyesi hakkında 

söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) o halde fa
sıllara geçilmesini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 
114 idarei merkeziye maaşatı 32 400 

REİS — Söz istiyen var mı? 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-

LİK B. (Kângırı) — Tapu istanbul'a gideceği
ne nazaran yapılmıştır. Halbuld henüz burada 
kalaoağı için ikinci ve üçüncü maddelerine zam 
yapılmak lâzımgelir. Encümenle beraber bunu 
teklif ediyoruz. 

REİS — 114 ncü fasıl hakkında mı söylüyor
sunuz? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B, — Evet efendim. 

(1) Bütçe ondördüncü içtima zabıt ceridesinin 
nihayetindedir. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Yekûn ne 
oluyor? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B, — 864 lira zam istiyoruz. 

REİS — Efendim Muvazenei Maliye Encü
meni Tapu Müdüriyeti Umumiyesinin İstanbul'a 
nakledileceğine göre bu faslı yapmışlardı. Hal
buld mezkûr müdüriyeti umumiye burada ka
lacağına göre Maliye Vekili bu faslın yekûnun
da bâzı tebeddülat teklif ediyor, yani zam tek
lif ediyor. 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Tebeddüla
tın esbabını söyleneler da anlasak ne için ten
zil olunmuş, ne için zammolunuyor? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. (Kângırı) — Bugünkü halde bir kısım 

İstanbul'da, bir kısım buradadır. Encümen bu
nu müzakere ederken bütün tapu dairesinin İs
tanbul'a gideceğini nazarı itibara alarak bunu 
tesbit etmişti. Halbuki burada kalması daha 
muvafık olduğu anlaşıldı. Eski bütçedeki me
murlar yine burada bulunacaktır. Burada bu
lunması dolayısiyle istanbul'daki memurlar ora
da kalacak. Tevhiten vukubulacak tasarrufu 
yine bırakıyoruz. 

REİS — Efendim 114 ncü faslm yekûnu 
33 264 lira oluyor. Bu faslın yekûnunu kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vaz'e-
deceğim Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 
A/114 Mülga emanette istihdam olu

nan memurini muvakkate 1 104 
REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesle

ri) 114 ncü faslın yekûnu olan (1 104) lirayı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
vaz'edeoeğim. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 
115 idarei merkeziye levazımı 3 600 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 
115 nci faslın yekûnu 3 600 liradır. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 
Fasıl Lira 
116 idarei merkeziye müteferrikası 1 000 

REİS — Söz istiyen var mı? 
MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-

LİK B. (Kângırı) „— 116 nci faslın yekûnu 
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1 000 liradır. Yalnız tahsisatı fevkalâde var
dır. Başka bir şey yok. 

REİS — 1 000 lira idarei merkeziye müte
ferrikası bu faslın yekûnunu kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Aksini reye vaz'edeceğim. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 
Fasıl Lira 
1İ7 Vilâyat maaşatı 123 396 

BEİS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 
117 nci faslın yekûnunu kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.... Aksini reye vaz'ediyorum. 117 nci 
faslın yekûnunu kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 
118 Vilâyat masarifatı 16 500 

REİS — Söz istiyen var mı? (Kayır sesleri) 
118 nci faslın yekûnunu kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiş
tir. 
Fasıl Lira 
119 Masarifi müştereke 63 000 

REİS — 119 ncu faslın yekûnunu kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vaz'edi
yorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 
120 Mülhakat müteferrikası 3 000 

REİS — 120 nci fasıl hakkında söz istiyen 
var mı? (Hayır sesleri) 120 nci faslı kabul 
edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye vaz'e
deceğim. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 
121 Konya tahdit ve Tahrir Heyeti 

maaşatı 6 060 
TALÂT B. (Ardahan) — Reis Bey; bir su

al sormak istiyorum. Konya tahrir masarifi ta
biî bu arazi tahriridir. EMyei selâsede bir tah
rir yapılacağı geçen seneden beri söylenmekte 
olduğu halde bu sene buraya bir şey konmamış
tır. Konya'mn arazisi oldukça sebk ve tahrir 
edilmiş iken elviyei selâse hiçbir tahrir gör
memiş bir yerdir. Konya oraya tercihan yapı
lıyor. Bir şey demiyeceğiz. Fakat elviyei se
lâse için tahrir ne vakit yapılacaktır? Keşme
keş içinde en mühim dâvalar arazi dâvalarıdır. 
Yüzde doksan dâvalar arazi üzerinde cereyan 
ediyor. 1293 ten beri emvali metruke ve saire 

dâvaları vardır. Orada insanlar arazisine sa
hip değildir. Ruslar orada araziyi (kazuri) bir 
surete idare ederlerdi. Yani herkesin arazisi 
kendisinin değildir. O hal hâlâ devam ediyor. 
Bizim memleketimizde bugün hâlâ Rus usulü de
vam edecek midir? Bunu sormak istiyorum, 
Vekil Beyefendiden. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim 
elviyei selâsenin arazi tasarrufu hakkındaki 
vaziyeti bizim bu taraftaki vaziyet gibi değildir. 
Oraya mahsus bir kanun lâyihası teklif olundu. 
iki encümenden geçti. Şimdi umuru tasarruf iye 
encümenindedir. Bu kanun çıkmadıkça orada 
tahrir yapmak kabil değildir. 

TALÂT B. (Ardahan) — Yani 1350 senesine 
kadar çıkacak mı, çıkmıyacak mı? 

MAZBATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. 
(Gaziantep) — Onu Umuru Tasarruf iye Encü
menine söyleyiniz. Çıkarsa o kanuna göre tah
rir yapılabilir. Binaenaleyh o kanun elde ol
madığı için orada tahrir yapılamıyor. O kanu
nun teşriinin çaresini düşünmek lâzımdır. 

TALÂT B. (Ardahan) — Makamı Riyasetten 
istirham ederiz. Bu kanunun biran evvel Umu
ru Tasarrufiye Encümeninden çıkarılmasını te
min buyursunlar. 

CAZİM EF. (Erzurum) — Efendim bende
niz Umuru Tasarrufiye Mazbata Muharriri
yim. Encümenimiz yeni teşekkül etmiştir. Bu 
evrakları inşallah yakında bir neticeye iktiran 
ettireceğiz. 

REİS — Efendim, bu kanunları tacil bu
yurmanızı rica ederim. 

REŞİT AĞA (Malatya) — Efendim, bu 
Konya Vilâyetinin emlâkinin tahriri için bu
raya bir şey konmuş. Diğer vilâyetlerde 1340 -
1341 senesinde tahrir olacak mıdır, yoksa hiç 
mi olmıyacaktır? 

MAZBATA MUHARRİRİ ALt CENANİ B. 
(Gaziantep) — Efendim, 1341 senesinde altı 
vilâyette tahrir yapılacak onun için tahsisatı 
konulmuştur. Bunu arz etmiştim. Onu hükü
met tâyin edecektir. Yani hepsini birden yap
maya imkân yoktur. Buna memur bulmaya da 
imkân yoktur. Tahrir heyetlerini teşkil etmeye 
de imkân yoktur. Onun için 1341 de altı vilâ
yette yapılacaktır. İnşallah öteki sene oniM vi
lâyette, daha fazla yerde yapılır. Heyeti Ce-
lilenizin arzusu tabiî bu tahririn biran evvel 
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yapılmasıdır. Tabiî tedrici bir surette yapıla
caktır. 

REİS — Başka söz istiyen var mı? (Hayır 
sesleri) 121 nci faslın yekûnunu kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'edeceğim. 
Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

Fasıl "Ura, 
122 Konya Tahdit ve Tahrir Heye

ti masarifi 42 000 
REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesle

ri) 122 nci faslın yekûnunu kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye vaz'edeceğim. Ka
bul etmiyenler lütfen ©1 kaldırsın. Kabul edil
miştir. (1) 

Fasıl Lira 
123 Memurini muvazzafa tahsisatı 

fevkalâdesi 366 607 

(1) Bilâhara bu fasla 40 000 Ura ilâve edil
miştir. 

Cilt -8,8- 972 ye bak. 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 
123 ncü faslın yekûnunu kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

Fasıl Lira 
124 Memurini mazule m&aşat ve 

tahsisatı fevkalâdesi 7 194 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 
124 ncü faslın yekûnunu kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

Telgraf ücreti olan 12 000 lira ile beraber 
yekûnu umumi olan 678 625 lirayı reyinize 
koyuyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim on dakika teneffüs etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Celse Saat : 2,15 
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İKİNCİ CELSE 
Bed'i müzakerat Saat : 4,00 

REİS — Fethi Bey 
KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Talat Bey (Kângırı) 

REİS — Efendim celseyi açıyorum. Yok
lama yapacağız. 

(YoMama yapıldı). 

REİS — Efendim sonradan gelenler, varsa 
lütfen isimlerini işaret ettirsinler veyahut hu
sûsi birer pusla versinler. 

h) Muhassesatı Zatiye Bütçesi : (1) 

REİS — Efendim muhassesatı Zatiye Büt
çesinin müzakeresine başlıyoruz. 

ZEKİ B. (Grümüşane) — Efendim, burada 
Hükümeti Cumihuriyemizin adaletiyle kabili 
telif olmıyan bir madde gördüğümden dolayı bu 
husustaki mütalâatımı arz edeceğim. 

Burada, hidematı vataniyeye mukabil maaşat 
1339 senesi için (8 500) lira konulduğa halde, 
1340 senesi için 84 lira vaz'edilmiştir. Bu, ev
velce kabul edilen bir kanunla bera'ber İri, bi
rinci maddede gösteriliyor. 1336 senesi Muva
zene! Umumiye Kanununun 17 nci maddesinde 
hidematı vataniye tertibinden maaş almakta 
bulunan zevatın esamisi teslbit ediliyor ve ye
niden maaş tahisisi mutlaka Büyük Millet Mec
lisince kabul olunmuş bir kanuna müstenidol-
mak lâzımdır, denilmiş. Halbuki evvelce (8 500) 
lira Itatosisatı alan kimler idi? Hidematı va
taniye tertibinden maaş alanlar, acaba bu maaşa 
müstahak mıdır, değil midir? Bunu Muvaze-
nei Maliye Encümeni, Heyeti Celilenize arz ede-
ceklti. Ve Heyeti Celileniz de, müsitahakkı maaş 
•olanlara bu maaşı verecekti ve müstaihakkı 
maaş oîmıyanlara vermiyecekti. Bendeniz, gö
rüyorum ki, rüfekayı muhteremeden kısmı aza
mı, hepimiz elimizdeki elli imzalı bir kâğıdı Ri
yaseti Celüeye veriyoruz. Falanca şayanı tal
tiftir, filânca şayanı taltif değildir deniliyor. 
Acaba yalnız bizim hatırımıza gelenler şayanı 
taltiftirler de, hatırınıza gelmiyenler, şayanı 

(1) Bütçe 14 ncü içtima zabıt ceridesinin 
nihayetindedir. 

taltif ve müstaihak değil midirler? Selâmeti va
tan^ için istihkarı hayat «den ve bu uğurda if
nayı vücut eden birçok zevatın efradı ailesinin, 
bugün perişan bir halde sürüdüğünü haber alı
yoruz. Bendenizin istirbamatım, muhassesatı za-
tiyede buna ait ne kadar evrak varsa, muhas
sesatı zatiyenin bunları Heyeti Celilenize arz 
etmesidir. Heyeti Oelile, bunun hakkında bir 
karar ittihaz etsin. Bunu, Heyeti Celileden is
tirham ediyorum. (Çok muvafık sesleri). 

NİYAZİ B. (Mersin) — Efendim malûmu-
âlüeri mulhassesatı zatiye bütçesinin yekûnu 
11 ̂ milyondur. Hakikaten bu, bütçemizde mü
him bir yük teşkil eder. Hatırımda kaldığına 
göre Meclisimizde bu mesele mevzuubahısedil-
mişti ve muhassesatı ızatiye meselesinin bir 
usulü salime raptı derpiş edilmişti. Filhakika 
25 670 aded eytam ve eramili mülkiye 2 463 
mütekaidin ve eytam ve eramili ilmiye, 354 546 
mütekaidin, eytam ve eramili askeriye mevcut
tur. Şu halde 400 bina yakın efrat muhasse
satı zatiye bütçesinden maaş almaktadır. Bu
nun iki mahzuru vardır. Birisi: Bütçemize mü
him bîr yiük teşkil etmesi, filhakika asıl tah
sisat 3 milyon, mütebakisi tahsisatı fevkalâde
dir. Lâkin ne olursa olsun, 11 milyon lira büt
çemizin onda biridir, ikinci nokta: bu dörtyüz 
bine yakın efradın ki bunun laakal dörtte biri 
tüvanâ ve dinçtir. İş görebilir. Bu itibarla âtıl 
bir halde kalarak tufeyli gibi maaş almakta 
doğru değildir. 

MUSTAFA B. (Tokat) — Tufeyli değildir, 
hizmeti mukabili terk ettiği paradır. Sözünü 
geri al . 

NİYAZİ B. (Devamla) — Bendenizin mak
sadım, müstahsil olimıyarak müstehlik şeklinde 
maaş almalarıdır. Yolksa esas itibariyle ben
deniz de bütün arkadaşlar gibi mütekaidini il
miye olsun, askeriye olsun, müMye olsun, ey
tam ve eramil olsun bunlara lâzım olan tahsi
satın verilmesine şiddetle taraftarım. Ancak 
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bütün arzu ve emelim şudur: Mütekaidin ve 
eytam için ösaslı bir tedbir düşünmeli. Bir ka
nun lâyihası mevcudolduğunu biliyoruz. Bu 
kanun lâyihası zannederim Kavanini Maliye En-
oümeriindedir. Bu, ıbiran evvel intacedilmelidir. 
Ve muhassesatı zatiye meselesi esasından hal-
lolunmalıdır. Bu suretle Devlet mütekeffil ol
duğu vazifeyi hüsnü ifa etmiş olur. Çünkü her 
hangi bir memur Devlet hizmetine girerken, 
hususi teşeıbbüsattan ayrılarak hayatı memuri
yete girerken kendisinin, çoluk çocuğunun âti
sinin temin edildiğine güvenerek (girmiştir. Bu 
gibilere, gerek mütekait olduklarında kendile
rinin gerekse vefatlarından sonra eytam ve 
eramil'inin hayatlarını temin etmek, heyeti 
umumiyenin, heyeti iatimaiyenin vazifesidir, ta
ahhüdüdür. Hiçbir zaman ihmal edilemez. An
cak benim düşüncem bu kadar nüfustan daha 
müstahsil bir şekilde istifade etmek Ve bu 
adamların istikballerini ve refahlarını daha iyi 
düşünmek çaresinin teemmülüdür. Maddelere 
geçince bâzı noktalar hakkında ayrıca maru
zatta bulunacağım. 

ARİF B. (Eskişehir) — İki arkadaşım ben
den evvel arz edeceğim noktayı kâfi derecede 
tenvir ettiler. Bendeniz de aynı noktayı biraz 
daha ilâvesiyle tekrar etmek isterim. Evvelâ 
hidematı vataniye tertibi denilen fasıl 8 500 
lira iken ve Hükümet tarafından 8 500 lira ola
rak teklif edilmişken Muvazenei Maliye Encü
meni 840 lira olarak vaz'etmiş ve miktarından 
kat'etmiştir. Hidematı vataniye, ismimden de 
anlaşıldığı veçhile bu vatana hizmet etmiş in
sanların maaşıdır. Lâalettayin bunların maaşı 
kesilemez. 

HALET B. (Erzurum) — Kanunla tâyin 
edilecek. 

ARİF B. (Devamla) — Kanunla tâyin edi
lecekse 1340 bütçesine kadar bu mesele intace-
dilmeliydi. Yoksa Muvazenei Maliye Encüme
ninin keyfini bekliyerek bu aileler aylarca 
maaşsız kalamazlar. Maaşları kat'edilen aileleri 
tetkik ettim. Mahmud Şevket Paşa ailesi gibi, 
Niyazi Bey ailesi gilbi bu memleketin 'en mü
him ricalinden, mücahitlerinden ibaret olan ze
vatın ailelerinin maaşıdır. Rica ederim. Mu
vazenei Maliye Encümeni meseleyi halledin-
ceye kadar iki ay, üç ay bunlar maaişsız mı 
kalacaklardır ve sonra tarihi millî ve askerî

mizde hakikaten en mühim mevki ihraz edecek 
birçok arkadaşlarımız vardı. Şeihilt olmuşlar
dır. Bunların aileleri Heyeti Celilenizin lûtfuna 
muntazırdırlar ve bunlar bütçeye ithal edil
memişlerdir. 

1340 bütçesine ithal edilmezlerse nereye it
hal edileceklerdir? ihtimal ki Muvazenei Ma
liye Encümeni yakında yaparız ve beş on gün 
içinde çıkarırız der. En mühim numunesi ma-
lûlini guzat hakkındaki kanundur, gördük, 
Heyeti Celilenizin büyük temayülâtına rağmen 
Müdafaa! Milliye Encümeninin aylarca çalışa
rak ihzar ettiği kanun lâyihası Muvazenei Ma
liye Encümenine gitmişti. Birbuçuk aydan be
ri orada duruyor ve hâlâ intacedihnenıiştir. 
Efendiler tekrar ediyorum, Malûiini guzata M 
bize istiklâl ve cumhuriyet kazandıran en kıy
metli arkadaşlarımızdır, bugün bunların için
de hakikaten - söylemeye teessür duyarım - te-
seül edecek derecede insanlar vardır. Bun
lar 1340 bütçesi çıkacak ve o vakit kendileri 
biraz lûtfu celilinize mazhar olacakları (lütuf 
değil, vazife, sesleri) teellisi ile demgüzar olur
ken 1340 bütçesi de çıkmış hâlâ bu mesele in-
tacedilmemiştir. Muvazenei Maliye Encümeni
nin on onlbeş gün zarfında bunu intacedeceğini 
bilsem hiç teessüf etmiyeoeğim. Şimdiye kadar 
bekliyen arkadaşlar; daha bir ay bekleyebilir
ler. Fakat bu meselelerde zaten senelerden be
ri mevzubahsolmuş ve Muvazenei Maliyenin 
masalarında kalmıştır. Bu defa korkarım M 
yine masalarda kalacak, bundan dolayı Heye
ti Celilenizden istirham ediyorum. Daha yapı
lacak birçok bütçemiz vardır. Onları yapalım. 
O vakte kadar 1 5 - 2 0 gün zamanımız kalıyor. 
Muvazenei Maliye Encümeni o zamana kadar 
bu meseleyi intacetsin. Ondan sonra Heyeti 
Celilenize takdim etsin. Bunun için bir takrir 
takdim ediyorum. 
MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ

BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. (Gaâ-
anteb) — Efendiler benden evvel söz alan her 
üç refikimin temas ettikleri her üç mesele hak
kında Heyeti Celilenize izahat vereyim. Evve
lâ hidematı vataniye maaşı Büyük Millet Mec
lisinin kabul ettiği bir kanun mucibince bir 
kanunu mahsusla tahsis edilmedikçe verile
mez. Bunun aksi sarahaten menolunmuştur. is
tanbul'da filhakika bâzı kanunlarla hidematı 
vataniye maaşı tahsis olunmuş. Bu kanunlar 
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bugün mevcuttur. Fakat, sizden evvelki Bü
yük Millet Meclisinin kabul ettiği bir kanun
la onlar amelden sakıttır. Yeni bir kanun yap
madıkça onların tasviyesine imkân yoktur. Bi
naenaleyh kanunu mahsusla tahsis olunan hi
dematı vataniye maaşı için mer'i olmıyan ka
nunlara göre tahsisat kabulüne Muvazenei Ma
liye Encümeni salâhiyettar değildir. Hidematı 
vataniye maaşı hakkında refiki muhteremim 
Şefik Beyefendi, daha ziyade izahat verecek
lerdir. Bu bütçeyi kendileri tetkik etmiştir. 

Malûlini guzat hakkında Arif Beyefendinin 
buyurduklarınla gelince : Efendiler Heyeti Çe
meniz pekâlâ biliyor ki Muvazenei Maliye En
cümeni üç aydan beri bütçeyi 3 defa tanzim 
etmiştir. Hattâ bu sefer de dördüncü defa ola
rak tetkik etmektedir. Heyeti Oelileden inti-
habe edilmiş, ayrılmış olan arkadaşlar sabah
ları, öğleden sonra, hattâ geceleri saat sekize 
kadar bütçe tetkikatı ile uğraşmıştır. Anoak 
buna vakit yetiştirebilmiştir. itiraf ederim ki 
bugün elde (148) parça evrak vardır ve bunla
rın tetkikına başlanmıştır. Bilmiyorum artık 
bütün vaktini bütçe tetkikatına »arfeden encü
meni iş görememiş şekilde göstermek muvafı-
kı insaf mıdır? Bunu Heyeti Celileniz takdir 
buyurur. Efendiler bizim katiyen takdir iste
diğimiz yok. Biz vicdanımızı tebrie edecek ka
dar çalışmışızdır, Bizden fazla çalışmak arzu 
eden varsa gelir, bundan fazla çalışabilir. Bi
naenaleyh Muvazene Encümeni sâyiinden ge
ri kalmamaktadır. Tabiî ona da sıra gelecek
tir, Elinde mevcudolan evrakın hepsini intace-
decek, Heyeti Celilenize takdim edecektir. Bi
naenaleyh bunun için Muvazenei Maliye Encü
menini tahtieye vicdan ve insafı âlilerinin kail 
olacağını zannetmiyorum. 

ŞEFİK B. (Trabzon) —Efendim, Hükümet; 
hidematı vataniye için 8 500 liralık bir tahsisat 
talebediyor. Bunun, 8 500 liranın tafsilâtını 
kendilerinden öğrendik, 840 lirası Hükümeti 
MUliyece tahsis edilen altı zatın maaşıdır. 
5 266 lira da İstanbul Hükümetince 16 Mart 
1336 dan evvel tahsis edilmiş olan hidematı 
vataniye maaşlarının mecmuudur. 2 396 lira 
da 1340 senesi zarfında tahsisi tahmin olunan 
maaşatın karşılığı olmak üzere konmuştur. 
Biz 840 lirayı tamamen ipka ettik. Çünkü 
bunlar hakkında kanunu mahsus vardır. 5 266 

lirayı ithal etmedik. Bunun sebebi mazbatamız
da muharrer bulunan kanunu mahsustur, ya
ni Büyük Millet Meclisince hidematı vataniye-
den maaş alacak ashabın esamisi (A) cetvelin
de tesbit ve tahrir edilmiştir. Bunun haricin
de maaş almak için bir kanunu mahsus lâzım 
deniyor, binaenaleyh bunların tahsisatını koy
madık, tayyettik. Yani bunlara maaş verilmi-
yeeektir gibi bir fikirde değiliz. Hükümetle 
muhabere ettik ki bu zevat 35 kişi imiş. En
cümenin noktai nazarı, Osmanlı Hükümetinin 
hidematı vataniye tertibinden maaş alan bir 
insanın mutlak surette Hükümeti Milliyeden 
maaş alması lâzımgelir. Binaenaleyh bu 35 
zatı aynen kabul etmiyerek Hükümetin müta
lâasını istedik. Mademki bunun için bir kanu
nu mahsus lâzımdır. Hükümet bu 35 zatı ni
çin teklif ediyor diye sorduk. Gördük ki Hü- -
kümetimiz 35 zatı 20 kişiye indirmiştir. 

VASFİ B. (Tokat) — Kimler dâhildir? 
ZEKİ B. (Gümüşane) — Buraya bir şey ko

nulmamış, tahsisat yoktur. 
ŞEFİK B. (Devamla) — Encümendedir. Esa

misi de vardır, gelecektir. Binaenaleyh millete 
hizmet edenlerin maaşını kesmek hiçbir Tür
kün hatıınndan1 geçmez, Elverir ki bunların 
ahvali tetkik edilerek yaptıkları iş sabit olsun. 
Yapılacak iş bunların hüviyetlerini tahkik ede
rek haklarındaki kanunu ankarip Heyeti Ali-
yeye takdim etmektir. Encümen, bunu müsta
cel ruznameye aldı ve hattâ bütçeyi birkaç gün 
tehir etmek noktai nazarını da düşündü. Fakat 
bunlar hakkında çıkacak olan kanun mucibin
ce tahsisatları bütçeye ilâye edilir, bütçe ge
ri kalmasın, dedik. Bütçeyi gönderdik. Yani 
bu bir haftalık meseledir, buna katiyen emin 
alabilirsiniz, tabiî zapta geçiyor. 

REİS — Buyurun Arif Bey. 
ARİF B. (Eskişehir) — Bir hafta diye vait 

buyuruyorlar, sarfınazar ettim. 
REİS — O halde takririnizi geri alıyorsunuz. 
ARİF B. — Evet. 
REİS — Efendim, başka söz istiyen yok. 

Fasıllara geçilmesini reyi âlinize koyuyorum. 
Fasıllara geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiş
ti?. 

Fasıl Lira 
17 Yekûn 4 308 800 
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NİYAZt B. (Mersin) — Bendeniz evvelce 
arz ettiğim gibi bu, muhasebata zatiye mese
lesinin esaslı bir surette tetkikine ve halline 
taraftar olmakla beraber encümende akalli-
yette kaldığım bir noktai nazarı arz etmek is
tiyorum. O da bir arkadaşınım izah etmiş ol
duğu hidematı vataniye meselesidir. Bendeniz 
bu husustaki kanunun biran evvel tanzimi fik
rindeyim, zira vatana hizmet eden eşhas her 
zaman muhterem ve mübecceldir. Bu vatan fil
hakika biraz parçalanmıştır, fakat yine dün
kü vatandır. (Encümen kabul ediyor sesleri) 
Encümen de bu fikirde olduğu için bu husus
ta tafsilât arzına lüzum görmüyorum. Yalnız 
bir noktada encümen ekseriyetinden ayrılı
yorum. O da, timar ve zeamet ashabına ve ve
reseye vaktiyle verilen maaşat ile yurtluk, 
ocaklık bilhassa emlâk ve arazii mazbuta mu
kabilinde tahsis edilmiş olan maaşatın katî 
meselesidir. Malûmuâlileridir ki bunlar esasen 
emlâki mazbuta mukabilindedir. Ahmed'in, 
Mehmed.'in arazisini Hükümet almış, kendileri
ni başka tarafa sürgün etmiş, bunun muka
biline kendilerine maaş tahsis etmiştir. Binaen
aleyh bunların bir kere haklarının mahfuz ol
ması icabeder. Hak mukaddestir, mâsundur. 
Filhalkika encümende ekseriyeti teşkil eden 
muhterem arkadaşlarım başka bir noktai na
zardan hareket etmişlerdir. Onlar müsadere 
caiz değildir dediler ve böyle bir şeyin kabul 
edilmesi müsaderenin devamının tecviz edil
mesi mahiyetindedir fikrinde bulundular. Esas 
itibariyle hemfikiriz müsadere; gerek huku
ku islâmiye ile gerek Garp hukuku ile gayri-
kabili teliftir, zulümdür. Ancak bir hâdise var
dır ki müsadere vâki olmuştur. Fakat bunun 
mukabilinde eski zamanda, tazminat verilmiş, 
onlara tahsis edilmiştir. Şimdi biz muhasse-
satı zatiye bütçesi mazbatasında tasrih edildi
ği veçhile bunların mahakime hakkı müra-
caatini kabul etmek şeklinde işi zannedersem 
muvafık bir tarzda hareket etmiş olmayız. Ah-
med'den alınan mülk, mal, Mehmed'e geçmiş, 
ondan da Ali'ye geçmiş elden ele dolaşmış ve
yahut o adam kadîm ve yüksek aileden imiş, 
konağını almışlar, Hükümet konağı yapmış
lar. Binaenaleyh bu meselenin mahakim düşü
rülmesi ve mahakime hakkı müracaatın kabul 
edilmesi, Hükümetçe teklif edilen (10 140) li
ranın itasından mütehassıl fedakârlıkla kıyas 

edilemiyecek bâzı mahzurlar davet edebilir. 
Bunun için Heyeti Celile, eğer arkadaşlarla 
birlikte vermiş olduğum takriri kabul eder ve 
bu tahsisatı ibka ederse ne âlâ. Muktazayı ma-
deîeti ibka etmiş olurlar. Bir de başka şekil 
vardır. O da bunların almakta oldukları maaşa-
tı sermayeye kalbetmek ve ashabına vermek
tir. Bendenizce muhassesatı zatiye meselesinin 
de başlıca çaresi halli; bunu sermayeye kal-
bstmek ve mevcut birçok arazii haliyeyi ve 
Hazineye ait emvali bunlara vermek ve istih-
salâtta bulunabilmeleri için lâzamgelen vesait
le teçhiz eylemektir. Her ne ise bendeniz esas 
itibariyle hukuku hususiyenin muhafazası nâ
mına Heyeti Âliyeden Hükümetin teklifi veç
hile emlâki mazbuta mukabili verilmekte olan 
10 140 liranın kabulünü istirham ediyorum. 

MUVAZENEi MALÎYE ENCÜMENİ REİSİ 
HASAN FEHMİ B. (aümüşane) — Efendim 
yine münkariz imparatorluğun bize bıraktığı 
miras seyyialtmdan bir iki noktasına daha te
mas edildi. Bunlardan fermanlı maaş atı ki, 
bunun 'bugün idarei Cumhuriyeiie mahallî ol
madığını zannederim Meclisi Âli tamamen tak
dir (buyurur. Timar, zaamet; malûmuâlileri ev
velce bunlar bir ıhizmeit mukabili idi. Şimdi 
bunda hizmet yok ki, bunun mukabili olsun. 
Artık eski imparatorluktan devren gçien ti
mar ve zaamet meselesini de cumhuriyetin bir 
deynolarak kabul etmesi ne dereceye kadar 
doğru olur? Bunu takdire âlinize arz ©diyo
rum. 

Emlâki mazbuta meselesine gelince: Emlâki 
mazbuta meselesinin mahiyeti nedir? Buraya 
temas edetfsek bunun »diğerlerinden Ibir dere
ceye kadar farklı olduğunu görürüz. Tanzimatı 
Hayriyeden evvel idarei müstebide zamanında 
meselâ, birisini, Adana veyahut Kozandan kal
dırmış - haısbellûzum o vektin Hükümetinin 
düşüncesine göre - Sivas'a nakletmiş, ve ora
daki malını almış kendisine maaş tahsis etmiş. 
Emlâki mazbuta denilen maaşatın sebebi zu
huru ve menşei budur. Dâhili asayiş gibi mü
lâhazata mebni birtakım aileleri oradan oraya 
nakletmiş, bunlar üzerlerinden asırlar geçmiş 
olduğu halde hâlâ evlât ve ahvadı bu maaşı al
maktadır. 

Fakat aynı zamanda bu ailaler nakledildiği 
vakit bunların memleketlerinde mevcudolan 
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emlâklerine de o valktin Hükümeti hesabına 
vaaiyededilmiiştir. Bunun dikerlerinden farklı 
bir noktası vardır. O da arz ettiğim veçhile 
emlâklerine vazlyed edilmesidir. O emlâk bu
güne kadar mevcut mudur? Ve halen hazine
nin elinde (duruyor mu? Bunun içinden çıkma
nın imkân ve ihtimali yoktur. Bunun dahi, böy
le asırlardan beri gelen bu muamelenin dahi 
Cumhuriyet idaresine bir deyn olarak' telâkki 
ve kabul edilmesini, yani (temadi estirilmesini 
encümeniniz muvafık görmemiştir ve bendeniz-
ce çok muvafık bir harekette bulunmuştur. 
Yalnız bu emlâki mazbufcaya mukabil verilen 
maaşatın 5 - 10 seneliğinin sermayeye kalbe-
derek mukabiline bugün hangi memlekette ika
met Ediyorlarsa oralarda hazineye ait arazi
den birer parça arazi vermek suretiyle tasfi
ye etmek belki o da Meclisi Âlinin arzusuna, 
merhametine göre mümkün olabilir. Tekrar 
ediyorum 150 - 200 sene evvel yapılan bir zul
mün telâfi şeklinde arzu buyurursanız Mec
lise bir madıdei kanuniye sevk ederiz. Kabul 
edip etmemek Meclisi Âliye aittir. Fakat bun
ların Cumhuriyet Bütçesinde böyle teselsül ve 
temadi edip gitmesi doğru değildir. Arzu bu-
yuruhırsa bunları bu suretle tasfiye etmek en 
mUvafik bir şekildir. Binaenaleyh burada bu 
taihsilsalt ibka edildiği takdirde bunun artık 
Cumhuriyetin bir borcu gibi ilânihaye temadisi 
lâzüngelir ki, bu muvafık olamaz. 

FERİD B. (Çorum) — Efendim. Söyliye-
ceğim ©özlerin bir kısmını Hasan Beyefendi 
söylediler. Yurtluk, ocaklık, timar, zaametin bu 
bütçede hiçbiri yoktur. Bunların ne demek ol
duğunu Heyeti Celileniz tabiî bilir. Emlâki 
mazbuta mukabili maaşatta bile bu veçhile em
lâki Hükümetçe müsadere edilenlerin adedi 
pek çoktur. Ve bunun tahkiki bile müşküldür. 
Size bir misal arz edeceğim: Emlâki mazbüta-
nın ne dereceye kadar hak teşkil edip etmi-
yeceğini takdir buyurursunuz. Vaktiyle 1326 
senesinde Karamanlı Ali Paşa ahfadından bir 
kısmı hazineye müracaat etmişti. Bunlar vak
tiyle Karaman ̂ dan Trabluisgarba nakledilmiş
ler ve emlâki de güya hazinece zapdedilm%. 
Bittabi aradan 60 - 70 sene geçmiş, bir kısım 
verese Tralblulsgarpfta da birçok emlâki ol
duğundan ve bu emlâkin Hükümetçe müsade
re edildiğinden bahisle kendilerinin de bu em

lâki mazbuta mukabili maaştan diğer akraba
ları gibi istifade etmek istediler. Trablusgarp 
Vilâyeti ile muhabere edildi. O zaman; Maarif 
Nazaretrai işgal etmiş olan Haşim Paşa Trab
lusgarp Valisi idi. Ceffelkalem, bir meclisi ida
re mazbatası ile bunların şu kadar emlâki ol
duğunu ve senevi şu kadar irat getirdiğini yaz
mıştı. Bütün kuyudu atîkayı tetkik ettirdik. 
Böyle bir emlâkin kaydı bile olmadığı anlaşıl
dı. Bilâhara tahkik ettirdik. Haşim Paşanın 
emriyle tanzim edilmiş bir mazbata olduğu an
laşıldı ve bittabi verilmedi. Emlâki mazbuta 
mukabili maaşait alâ tarikülferaiz evlâda inti
kal eder, yurtluk, ocaklık maaşatı evlâdı zü-
kûra intikali eder. Yani intikalleri de başka baş
kadır. Ala tarikülferaiz intikal etmesi dola-
layısiyle bugün hazineden emlâki mazbuta mu
kabili şehrî altmış paraya kadar maaş alan var
dır. Altmış para maaşın yekûnu senevisi onse-
kiz kuruş eder. Halbuki bunun ilmühaberini 
ve sairesini yaptırmak için yirmi kuruş sarfe-
dilir ve gelir hazineden bu parayı alır. Bun
ların miktarları ekseriye 25 - 95 kuruş ara
sındadır. Pek müstesna olarak sekiz, on kalem 
vardır ki, bin ve binden yukarıdır. Binaenaleyh 
farz ediniz ki; emlâk sahibi olsun ve Hükümeti 
sabıkanın müsaderesi ve zulmü neticesi olsun. 
Rica ederim ayda altmış para ile ne yaparım? 
Fakat hazine için bir yekûndur. 

NİYAZİ B. (Mersin) — O da bir haktır ya. 

FERİD B. (Devamla) — Hak olduğunu bir 
kere ben teslim etmiyorum. Çünkü esas bu şe
kildedir. Binaenaleyh emlâki mazbutada Ha
san Beyin fikrine iştirak ediyorum. Bunu (Ka-
pifcalize) ederek kendilerine onun baliğ olaca
ğı miktara müsavi arazi verilir veya başka bir 
suretle tasfiye edilirse bu doğru olabilir. Fa
kat yurtluk, ocaklık, zaamet ve sairenin hiçbiri 
yoktur. 

RÜŞTÜ Pş. (Erzurum) — Biz araziyi tak
sim etmek istiyoruz. Yeniden yurtluk mu çı
karacağız? 

REİS — Müzakerenin kifayetini reyi âlini
ze arz ediyorum. Müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye (koyuyorum. Kâfi 
görmiyenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi 
görüldü. Bu fasıl hakkında bir takrir vardır. 
Okunacaktır : . 
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Riyaseti öelileye 

Emlâki mazbuta mukabilinde öteden beri 
birtakım erbabı istihkaka verilegelmekte olan 
maaşat işbu bütçeden tayyedilmiştir. Maaşatı 
mezkûre esasen bir hak mukabilinde veril
mekle beraber miktarı pek cüzi bulunmuş ol
duğundan kemakân bütçeye ithali ile muhas-
sesatı sabıka dairesinde maaşlarının itasını tek
lif ederiz. 

Kozan 
AH Sadi 
Mersin 
Besim 
Maraş 

Abdülkadir 
Muş 

Ali Rıza 
Karesi 

Haydar Adil 
Ertuğrul 

Ahmed iffet 
Burdur 

Hüseyin Baki 
Denizli 

Necib Ali 
Hakkâri 
Nazmi 
Kayseri 
Hâlid 

17 Mart 1340 
Mersin 
Niyazi 
İçel 

Tevfik 
Kayseri 
Sabit 

Artvin 
Hilmi 
Dersim 

Feridun Fikri 
Konya 

Tevfik Fikret 
Bolu 

Emin Cemal 
Zonguldak 

Halil 
Muş 

Ali Rıza 
Mardin 

Abdülgani 
Kars 
Ömer 

57 nci faslın yekununu reyi âlinize koyuyorum. 
Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Kabul olunmuştur. 

Fasıl Lira 
58 6 282 640 yekûn 

REİS — Efendim. Ellisekizinci fasıl hak
kında söz istiyen var mı? Fasılın yekûnunu 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Kabul olundu efendim. Yekûnu umumi 
10 591 320 liradır. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul olundu efen
dim. (1) 

2. — Ziraat Bankasının 1340 senesi varidat 
ve masarifi hakkında kanun lâyihası ve Ziraat 
Encümeni mazbatası (1/404) 

REİS — Efendim, Meclisi Âli tahattur bu
yurur M Ziraat Bankasının bütçesi kabul bu-
yurulmuştu. (2) Fakat Ziraat Bankasının ma-
sarifat ve varedatına müteâllik bulunan mad
deler bununla beraber diğer birtakım teklif 
ve takrirler Ziraat Encümenine havale edil
mişti. Encümen, bunları tetkik etmiş ve Heye
ti Celilelerine takdim etmiştir. Bunların mü
zakeresine başlıyoruz. Matbu nüshaları takip 
buyurursanız pek az tadilât vardır. O tadilâta 
göre tashihat yapılır. 

Ziraat Encümeni Mazbatası 
Esbabı mucibe lâyihası 

Ziraat Bankasının bütün sermayesi zürraın 
verdiği hissei ianeden mütehassıl olmasına na
zaran vaziyeti hukuMyesinin tam ve kâmil ola
rak tesbiti ve sermayesinin eshama taksimi ile 
bir zürra bankası haline ifrağı encümenimizce 
de esas itibariyle kabul edildiğinden Muvaze-
nei Maliye Encümenince tanzim edilen mevad-
dı kanuniye bu esas dairesinde kısmen tadil 

(1) İşbu bütçe bilahara yapılan ilâvat için 
cilt 8, sayfa 970 ve mabadına bakınız. 

(2) Bütçe, Onikinci İçtima Zabıt ceridesi
nin nihayetine merbuttur. 

REİS — Bu takrir yirmi imzalı olduğu ve 
tahsisat ilâvesine mütedair bulunduğu için re
ye koyamıyacağım. Yalnız Maliye Vekilinden 
sormak istiyorum. 1340 senesi için teklif edilen 
10 140 liranın ibkasında Hükümet ısrar edi
yor mu? 

MALİYE VEKİLİ MUSTAFA ABDÜLHA-
LİK B. (Kângırı) — Hükümet bunu «kapitali-
ze» etmeyi tercih ediyor, eski teklifte ısrar et
miyor. 

REİS — Bu takriri Muvazenei Maliye En
cümeni kabul ediyor mu? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NA
MINA ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Hayır 
Efendim. 

REİS — O halde bu yirmi imzalı takriri 
reye koymak imkânı kalmamıştır. Binaenaleyh \ 
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edilmiş olmakla tasdik ve kabulü zımnında He
yeti Umumiyeye arz olunur. 
Ziraat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Faik Mustafa Rahmi 

Madde 4. — 24 Ağustos 1338 tarihli Ka
nunla Ziraat Bankasma devredilmiş olan An
kara mıntaka Ziraat Mektebi ile numune çift
liği ve Ankara ve Adana makinist sınıfları Zi
raat Vekâletine iade ve bankaya tarihi devrin
den şimdiye kadar bankaca ihtiyar edilmiş 
olan masarif Ziraat Vekâleti bütçesinden ban
kaya tesviye edilecektir. 

Madde 5. — Ziraat Bankası, zürraın ihtiya-
catını tehvin, ziraatin ve iktisadı ziradyenin in
kişaf ve terakkisini temin maksadiyle mües
ses ve sermayesi eshama münkasem bir ano
nim şirketidir. 

Madde 6. — Ziraat Bankası, Heyeti Umu-
miyesinin murakabesi altında bir Meclisi ida
re ve Meclisi idareye karşı mesul bir müdürü 
umumi tarafından idare olunur. 

Madde 7. — Ziraat Bankası, erbabı ziraa-
te ayrı ayrı veyahut kefaleti müteselsile veya 
sair taahhüdatı hukukiye ile biri birine mer
but bulunan zürraa müçtemian akçe ikraz eder. 
İşbu ikrazat teminatlı veya teminatsız olabile
ceği gibi hesabı cari suretiyle vadeli veya va
desiz dahi olabilir. Banka kendi veya ahar he
sabına zürram mahsulâtını ziraate müteâllik 
mevad iştira ve füruht ve yine aynı suretle 
arazi icar ve imar ve füruğ eyler. Banka sa
nayii ziraiye ile müştegü olan veya sair mak
sadı zirai ile teşekkül eden şirketler Meclisçe 
vaz'olunacak usul dairesinde müşareket edebi
leceği gibi işbu şirketler yine Meclis karariyle 
lüzumu kadar akçe ikraz veya suveri saire ile 
muavenet eder. 
Madde 8. — Banka işbu vazaifi esasiyesinden 

maada Meclisi idarenin karariyle menafime 
ve maksadı teşekkülüne muvafık her hangi bir 
banka muamelesini de ifa edebilir. 

Madde 9. — Banka sermayesi otuz milyon 
liraya baliğ oluncaya kadar hissei menafimin 
istifasına devam edilecektir. 1339 senesi gaye
sinde mevcut sermaye her mahallin hissei me-
nafii nisbetinde ora züraaınm gayrikabili bey 
ve ferağ malı müştereki olmak, merkez veya 
mahalleri sandıklarında hıfzedilmek üzere es

hama taksim olunacaktır. 1340 senesinden iti
baren alınacak hissei inaneden mütehassü ser
maye her ferdin teslimatı nisbetinde namına 
muharrer ve sahibine mevdu eshama ayrıla
caktır. Bu eshamın sureti tertip ve ahara fera
ğı banka meclisi idaresince tanzim ve hükü
metçe tasdik edilecek bir nizamnameye tabi 
olacaktır. 

Madde 10. — Banka onbeş milyon liraya 
kadar tahvilât ihracına mezundur. Bunun beş 
milyonu re'sen, mütebakisini hükümetin muva
fakatiyle ihraceder. 

Madde 11. — Banka Kanununun Büyük 
Millet Meclisince kabul ve tasdikine kadar ida
re meclisi bankanın müdürü umumiyesiyle 
müdürü umumi muavininden ve hükümetçe 
mebus ve memur olmıyan erbabı vukuf ve ih
tisastan tâyin olunacak iki ve Büyük Millet 
Meclisince umuru maliye ve iktisadiyeye va
kıf âzası arasında veya hariçten intihaboluna-
cak üç zattan ve bu suretle teşekkül edecek he
yet tarafından gösterilecek mütehassıs altı 
namzet meyanında mezkûr heyetçe reyi hafi 
ile intihabedilecek üç zattan ki ceman on aza
dan teşekkül eder. işbu Meclise her sene ipti
dasında âzası arasında reyi hafi ile bir reis ve 
bir reis vekili intihabolunur, Memur ve! mebus 
olmıyan ve banka merkezinde mütemekkin bu-
lunmıyan azaya üçyüz liraya kadar tahsisat 
verilir. 

Madde 12. — Bütçenin tesbit ve tatbiki , 
mizanı umumi ve masarifatın tetkiki ve banka
nın ifa edeceği muamelâtın nev'i ve sureti ifa
sı ve müdürü umumi ve muavini dâhil olduğu 
halde bilumum memurinin tâyin ve azli Mec
lisi idarenin salâhiyeti cümlesindendir. Mua
melâtı umumiye ve mukarreratı müttehizenin 
tatbik ve icrasiyle müdüriyeti umumiye mü
kelleftir. Bankanın usulü dairesinde tesbit 
edeceği bütçeyi heyeti umumiye teşekkül edin
tiye kadar Büyük Millet Meclisi Muvazenei 
Maliye ve Ziraat Encümenlerinden mürekkep 
bir heyet tasdik eder. 

Madde 13. — 12 nci maddenin son fıkrası 
mucibince banka heyeti umumiyesi makamına 
ve muvakkaten kaim olan heyet bankanın mu
amelâtını tetkik etmek üzere her sene iptida
sında iki müfettiş intihabeder. Bankanın va
ridat ve masarifatı umumiyesiyle banka miza-
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nı ujmumiyesindn kuyut ve vesaika istinaden 
tetkiki ve bilanço münderecatı sıhhatinin tas
diki zikrolunan heyete aittir, işbu tasdik mu
amelâtı bankanın bilançoyu heyete arz tari
hinden itibaren bir ay zarfında ikmal edilir. 

Madde 14. — Hükümet muamelâtı cariye
ye halel gelmemek üzere banka umuru idare
siyle Meclisi idare mukarreratım tetkik etmek 
hakkını haizdir. 

Madde 15. — Bankanın bilumum muhabe
rat ve müraselâtı telgraf ve posta ve telefon 
ücretinden muaftır. 

Madde 16. — Ziraat Bankası şimdiye kadar 
kanunen ve teamülen haiz olduğu hukuk ve 
imtiyazattan müstefidolacağı gibi Banka Ka
nununun kabul ve tasdikine kadar memurini 
hakkındaki ahkâm ve müsaadat caridir. 

Madde 17 — 1340 senesi için meri olan iş
bu bütçenin murakabe ve sair hususatı 12 nci 
madde mucibince banka meclisi idaresine ait
tir. 

Madde 18 — Ziraat Bankasının 12 Mart 
1332 tarihli Kanun ile 12 Mayıs 1333 tarihli 
Nizamnamenin işbu kanuna mugayir olan ah-
kâhı mülgadır. 

Madde 19. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyül icradır. 

Madde 20. — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BEİS — Hasan Bey. Heyeti umumiyesi 
hakkında söz mü istiyorsunuz? 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşsüne) — Beis 
Beyefendi. Müsaade buyurursanız usul hakkın
da buradan arz edeceğim. Eldeki lâyihai Ka
nuniye esaslı bir surette tadil ediliyor. Banka 
meclisi idaresi üzerinde dahi kati karar alına
rak şahsiyeti hukukıyeyi haiz ve müstakil bir 
hale getiriliyor, sonra sermaye çiftçilere tevzi 
ediliyor. Esaslı surette bankanın teşkilât ve 
muamelâtı elde mevcut lâyiha ile tadil edili
yor. Binaenaleyh bu gayet esaslı bir mevzu
dur. Bu lâyiha tabedilsin eğer müstacel ise 
bütçe kısmına ait İM maddeyi çıkaralım. Di
ğer kısmını iki gün sonra müzakere ederiz. 

BEİS — Efendim okunan maddeler mat-
buundan takibedilirse anlaşılır. Yalnız ufak 
tadilât vardır. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) —- Efen
dim bendeniz teklif ediyorum. Gayet esaslı 

bir tadilât yapıyoruz. Daha iyi mi yoksa daha 
fena mı olacak? Tab'ı ve tevzi edilsin ve her-
kes ona göre mi talâatmı dermeyan etsin. 

BEİS — Tab'ını teklif ediyorsunuz zaten 
matbudur. Yalnız cüzi tadilât vardır. O da 
okundu bu tadilât matbu nüshaya işaret edile
bilir. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim 
Ziraat Encümeninin bunda yaptığı tadilât ga
yet cüzidir. Bu 17 - 18 madde zaten matbudur. 
Tadil edilen şekli, kâtip beyefendi burada oku
yabilir. Binaenaleyh tehir ve tekrar tab'ına 
bendeniz lüzum görmüyorum. Eğer Hasan Feh
mi Beyefendinin tadilât için. bir mütalâaları 
varsa maddelerin müzakeresinde söyleyebilir
ler. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bilmi
yorum ki, elimde mevcut değildir. 

BEİS — Vardır efendim. Tevzi edilmiştir. 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Ziraat 

Encümeninin yaptığı tadilât mevcut değildir. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Onun için 
bendeniz tehir edilmesi mütalâa ve reyinde 
değilim. 

ZÎBAAT ENCÜMENİ MAZBATA MU-
HARBİRİ RAHMİ B. (İzmir) — Efendim 
Muvazene! Maliye Encümeni ile esaslı ihtilâ
fımız yok... Yalnız Ziraat Bankası Kanunu
nun tadilinde esas olarak bu esası temin 
eden madde, beşinci maddedir. Okuyorum : 

«Madde 5. — Ziraat Bankası zürraın ihtiya-
catını tehvin ziraatin ve iktisadı ziraiyenin in-
tişaf ve terakkisini temin maksadiyle müesses 
ve sermayesi eshama münkasem bir anonim şir -
ketidir.» 

Biz arkadaşlarla bu madde üzerinde encü
mende uzun boylu münakaşa ettik. Dedik ki: 
«Bu, sermayesi alâkadar olan zürraın koyduğu 
paralarla teşekkül eden bir şirkettir, esas bu
dur. Bu; bir anonim şirkettir. Bu şirketi, diğer 
şirketler hakkındaki mevzuat dairesinde bir 
maddei kanuniye ile meydana getirip tedvin 
edersek tabiatiyle haizi istiklâl olur ve böyle 
mühim, sarih olmiyan madde kalkar. Yerine 
sarih bir madde kaim olur» bunun üzerine 
maddeyi tadil ettik ve dedik ki : «Ziraat Ban
kası, zürraın ihtiyacatını tehvin ziraatin ve 
iktisadi ziraiyenin inkişaf ve terakkisini te
min maksadiyle müesses ve sermayesi eshama 
münkasem bir anonim şirketidir» Zaten Zi-
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raat Bankasının sermayesi, malûm olduğu 
üzere zürraın aşar hissesi ianesi üzerinden 
verdiği mebaliğden mürekkeptir. Bu mebaliğe 
şimdiye kadar Devlet tasarruf etmiştir ve 
banka haizi istiklâl olmadığı için paralan, 
çok defa Hükümetin diğer paraları gibi sarf 
edilmiştir. Düne kadar sermayesi on milyon 
altın lira olan banka; bugünkü ehemmiyetine 
nazaran, bugün beş parasız demektir. Yal
nız Hükümetten sekiş, on milyon matlubu 
vardır. Binaenaleyh biz eğer Ziraat Bankası
nı; her türlü müdahalâttan azade ve kendi 
hukukuna sahip ve parayı verenlerin reyi ile, 
arasının ittifakiyle hareket ve ifayı vazife 
eden bir banka haline koymazsak daima bu 
müdahalât devam eder ve banka istenildiği 
gibi vazifei muaveneti ifa edemez kanaa
tinde bulunduk. Bu itibarla yapılan tashihat 
esas değil, ifadeyi tam mânasiyle hukuki 
yapmak için yani vaziyeti hukukiye 
ifadesinin tam ve sarih olması için ya
pılmıştır. Zaten Muvazenei Maliye Encümeni
nin diğer maddelerinde sermayenin eshama 
inkısamı hakkında sarih maddeler vardır. 
Binaenaleyh, buradaki tadilât bu şirketin hu
kukî vaziyetinin bir anonim şirketi oldu
ğunu arz ve izahtan ibarettir. 

Dördüncü maddedeki tadilât kelimeye, şekle 
aittir. Bu maddede ziraat mektebinden bah-
solunuyor. Ziraat Vekâleti vardır, ziraat 
mektebi vardır. Bu ziraat mektebi meselesi 
şimdiye kadar merciin ihtilâfından ve vazaifi-
nin iştirakinden dolayı teşevvüşü mucibolmuş. 
Hem Ziraat Bankası, hem Ziraat Vekâleti 
aynı mektebe müdahale ettikleri için vazife
lerini bihakkin ifa edememişler. Onun için 
zaten ihtisas meselesi olan tedrisatı ziraiye 
meselesinin aidiyeti cihetiyle Ziraat Vekâle
tine devri hususunu encümen kabul etmiştir. 

ALI CENANİ B. (Gazianteb) — Heyeti 
umumiyesi geçmiştir. Yalnız Hasan Beyin arzu 
ettiği tab'ı meselesidir. 

RAHMİ B. (Devamla) — Evet efendim, 
Sonra altıncı maddede Ziraat Bankası Hükü
metin murakabesi altındadır denmiş. 14 ncü 
maddeyi aynen kabul etmekle beraber asıl 
murakabe gibi, bankanın heyeti umumiyesinin 
ifa etmesi vazaifi tahliyesinden olmak itibariyle 
altıncı maddeyi o şekilde tadil ettik ve «Zi

raat Bankası heyeti umumiyesinin murakabesi 
altında bir meclisi idare ve meclisi idareye karşı 
mesul bir müdürü umumi tarafından idare olu
nur» dedik. Sonra yedinci madde «Ziraat Ban
kası, arazi icar, isticar, imar eder» fıkrasını 
«arazi icar, imar ve ferağ eyler» şekline koyduk. 
Çünkü Ziraat Bankası, esasen bir bankadır. 
Çiftçilik yapacak bir müessese değildir. Fakat 
araziyi terhin mukabilinde para istikraz eden 
köylülerin, ashabı arazinin arazisi bankaya in
tikal eder. Bu arazi icar edilmezse, imar edil
mezse müstehakkı tapu olmak tehlikesi vardır. 
Bunun için imar etmek vazifesi vardır ve bu 
fıkrayı bunun için ilâve ettik. Yoksa istimar 
gibi, büyük çiftliklerde ziraat yapmak gibi ban
kaları alâkadar etmiyen, ihtisasa taallûk eden 
ve zarar ziyana taallûk eden hususat ile ban
kayı tavzif etmeyi doğru bulmadık ve dedik ki, 
banka vazifei asliyesi ile iştigal etsin. Çiftçilik 
yapmasın. Bu madde de bu kadardır. 

Sekizinci madde «Banka işbu vazaifi asliye
sinden madâa meclisi idarenin karariyle mena
fime ve maksadı teşekkülüne muvafık her hengi 
bir banka muamelesini de ifa edebilir» buraya 
maksadı teşekkül ve zürraın menfaatini ihlâl 
edilmemek için bir fıkra ilâve ettik. 

REİS — Maddeler hakkında sonra izahat 
verirsiniz. 

RAHMİ B. (Devamla) — Efendim arz ede
ceğim bu matbudur. Tabiî rüfekayı muhtereme 
tetkik etmişlerdir. Mesele tavazzuh etmiştir. 
Tadilâtı arz ettim. Mesele ve esaslar bundan iba
rettir. ayrıca tabı ve tevzi edilmesi ve zaman 
kaybolunması doğru değildir. Çünkü zürraın 
ihtiyacı kesirdir. Memleketin bir çok iktisadi 
teşkilâtının faaliyete geçmesi zamanıdır. Bu 
zamanda vakit kaybedersek doğru olmaz. Bina
enaleyh esas hakkında ihtilâf olmadığı için 
bendeniz fazla izahat verecek değilim. Tabına 
da lüzum yoktur. Derhal müzakeresini teklif 
ederim. 

(Makamı riyasete İsmet Bey gelmiştir.) 
ALİ FETHİ B. (İstanbul) — Efendim usul 

hakkında Hasan Beyin açtığı bu bahse bende
niz de reyimi izhar etmek mecburiyeti vicdani-
yesini hissettiğim için makamı riyaseti terk ede
rek reyimi söylemek istiyorum. 

Efendiler, Ziraat Bankası için bir mütehas
sıs celbi uzun müddetten beri Heyeti Celilenizin 
ve bundan evvelki Meclisin arzusu iktizasında 
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idi, mütehassıs geldi. Aylardan beri buradadır. 
kendisine ayda (150) altın lira maaş verilmek
tedir. Mütehassıs gelmiştir ve bankanın banka 
olması için ve banka muamelâtı yapabilmesi için 
ve Avrupa'ca tanınmış bir müessesei maliye ha 
line gelebilmesi için lazımgelen mevaddı tertl 
betmiş ve Heyeti Celileye sevk itmiştir. Geçen 
gün Ziraat Encümeni aldı. Orada tetkik edildiv 
Bütün mevad muvafık görüldü. Yalnız bâzı ufak 
tefek tadilât yapılmıştır. O tadilât ta şimdi kâ
tip bey tarafından Heyeti Celilenize arz edil
miştir. Şimdi Hasan Beyefendi, bunun tehiri 
müzakeresini teklif ediyorlar ve yalnız iki mad- : 
denin kabulü ile bütçeyi çıkaralım ve kanuna 
ait aksamını tehir edelim dediler. 

Efendiler, tehir edilirse ne zaman çıkacaktır? 
bu nasıl caiz olabilir? Mütahassıs getiriyoruz. 
Külliyetli maaş veriyoruz. Ondan sonra dedi
ğini yapamıyoruz. Bu nasıl olabilir? Halbuki 
bundan evvel banka müdürü umumisinin ve di
ğer arkadaşların arz ettiği veçhile bankanın en 
çok iş göreceği zaman bu zamandır. Zürraın kre
diye en çok muhtacolduğu bir mevsimde bulu
nuyoruz. Bunu tehir etmek bilmem ne derece
ye kadar doğrudur. Hem ne güne tehir edece
ğiz? Her gün bütçe müzakeratiyle, Teşkilâtı 
Esasiye Kanunu müzakeratiyle ve diğer birta
kım mühim kanunların müzakeratiyle ruzname-
miz dolu bir haldedir. Bugün bunu çıkarmı-
yacak olursak banka yine iş görmekten âciz ka
lacak, bankayı iyi bir hale getirmek üzere ge
tirdiğimiz mütehassıs da beyhude bir maaş ala
caktı. (Doğru sesleri) Mütehassıs ne için ge
tirdik? Fikrinden istifade etmek istemiyoruz. 
Tehir etmek, bankayı memur zihniyetiyle idame 
etmek, çürütmek istiyoruz. Bu caiz midir? Efen
diler? (Hayır sesleri) Binaenaleyh bunun der
hal müzakeresi lâzımdır. Banka, banka haline 
gelmelidir, iş görmelidir, zürra istifade etmeli
dir ve muhtacolduğumuz bir müessese haline 
gelmelidir. Binaenaleyh derhal müzakeresine 
başlamalıdır. (Alkışlar) 

BEİS — Efendim kifayeti müzakere teklifi 
vardır. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Usul hak
kında efendim, 

Efendim Ziraat Bankasına verilecek istiklâ
li ve bu bankanın inkişafı iktisadisini temin için 
alınacak tedabiri tehir etmek, bendeniz gibi esa

sen çiftçi olan bir mebusun hatırından hiç geç
mez. Ziraat Bankası kanununu yapıyoruz. Bu. 
kanunla Ziraat Bankasına istiklâl veriyoruz. 
Meclisi idaresi, bütçesini tanzim edecek, tatbik 
edecek ve hesabı katisini kendisi yapacak. Ya
ni mütakil bir müessesei maliye haline getiriyo
rum. 

BÜŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
TaMî... 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Müsaade 
buyurun, tabiî. Ben gayritabiî demiyorum. Fa
kat tabiî olan kısımlariyle gayritabiî olan kısım
larım maddelerde görüşeceğiz. Ziraat Encüme
ni elde bulunan matbu lâyiha üzerinde esaslı 
tadilât yaptı. Eğer dinlediğim sözler kulağıma 
doğru geldiyse - çünkü okundu ve ben de dinle
dim - sermayeyi oniki devreye ayırıyor. 1339 
senesi nihayetine kadar olan sermayeyi idarei 
hususiyeler hesabına kaydediyor. Ondan sonra 
1340 senesinden itibaren alınacak hissei mena
fi her fert zürra hesabına ayrı ayrı hesap açı
yor. Hisse senedi veriyor. (Doğru sesleri.) 

Efendiler doğru mudur, yanlış mıdır? Bunu 
teferruatta göreceğiz. Bir kere Türkiye'de mev-
cudolan 12 milyon nüfusun 8 milyonu ziraatle 
alâkadardır. Bu bir milyon sekiz yüz bin hane 
eder. Ziraat Bankası bir milyon sekiz yüz bin 
hesap açmaya, hesap tutmaya mecburdur. Bu
gün temettüü, masrafını müşkülâtla kapatıyor. 
Memurin maaşatını ve sairesini... Halbuki bu 
kanunu kabul ederek bu hesaba başlıyacağımız 
gün teşkilâtını beş misli tezyidetmesi lâzımdır. 
Bir milyon sekizyüzbin hesap açması lâzımge-
lecektir ki, her zürra için hissei temettü ne al
mıştır ve ne verecektir? Anlaşılsın. Sonra bu 
senedat eğer hamiline ait ise o vakit hisseye tef
rik etmekte amelî bir fayda yoktur. 

REİS — Hasan Beyefendi, usûl meselesini 
mi, esası mı izah ediyorsunuz? 

HASAN FEHMİ B. (Devamla) — Usul hak
kındaki mütalâatımdır, maddeler hakkındaki 
ehemmiyeti arz ediyor ve bunun tab'ına olan 
lüzumu ifade ediyorum. 

Eğer nama muharrer ise bunun bir faydai 
ameliyesi yoktur. Vefat vukuunda verese me-
yanmda daima tecezzi edecek ve bu arz ettiğim 
hesap meydana çıkacaktır. Eğer hamiline ait 
ise 3 - 5 sene sonra çiftçilerin elindeki bu tahvi
lât şehirlerde üç, beş zenginin ellerine intikal 
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edecektir. Banka müstakil olsun. Evet olsun. 1 
Bankanın bir meclisi umumisi, yani heyeti umu-
miyesi olsun, idarei hususiyeler tarafından zür-
raı temsil eden bir heyet vücuda gelsin. Bu 
doğrudur. Fakat hisse senedatma taksim me
selesi, sermayenin iki devreye tefrik edilmesi bir 
kısmının idarei hususiyeler hesabına, bir kısmı
nın eşhas hesabına kaydedilmesidir. Diğer mesa
ili. Ziraat Encümeni ne şekilde tesbit etmiştir? 
Bunlar hakkında esaslı tetkikatımızı yapabil
mek için bu tab'ı edilerek bir, iki gün sonra mü
zakere edelim. Benim maksadım budur. Yani 
banka için yapacağımız kanunun altı ay sonra 
tadil ihtiyacından vareste tutmaktır. Yoksa bu 
kanun ilânihaye kalsın, müzakere etmiyelim gi
bi bir şey katiyen düşünmedim. Bendeniz tama
men ihata edemediğimi arz ediyorum. Eğer 
Heyeti Celileniz şu tadilâtın ne olduğunu tama-
miyle anladıysa o başka. Kabul buyurun, diye
ceğim yoktur. Fakat Nizamnamei Dahilî mu- j 
cibince bir encümene giden bir teklif, bir ka
nun ve saire Meclisi Âliye sonra bir madde şek
linde gelirse onu bir kâğıt üzerine yazar oku
ruz. Fakat böyle birkaç maddede tadilât yapıl
mış esaslı bir şey ise tab'ı edilir. Ve bir gün son
ra müzakere edilir. Bir gün tehir etmek, ban
kanın muamelâtım tehir etmek mi demektir 
efendiler ve banka ya arzu edilen şekil ve is
tiklâli verebilmek ve esaslı tetkikat yapmak için 
bize vakit bırakın; bir gün sonra müzakere ede
lim. Bunu söylemek hem Nizamnamei Dâhili 
ahkâmınca hakkımızdır. Hem de maslahat bu
nu âmirdir. Bendenizin arz etmek istediğim 
bunlardır. Yoksa mütehassıs geldi, mütehassısın 
fikrini nazarı itibara almıyalım, kabul etmiye
lim, bütçeyi çıkarmıyalım gibi şeyler benim 
hatırımdan geçmez... Bütçede kalsın. Bir, iki 
gün sonra müzakere ederiz. Zaten bütçenin mas
raf kısmı çıkmıştır. Çok korkuyorum ki, bu ka
nunu çıkarırız, fakat iki ay sonra tadilâta baş
larız'. Binaenaleyh takdir yine sizindir. (Reye 
sesleri). 

ALÎ CENANİ B. (Gaziantep) — Efendim, esas 
hakkında söylemiyeceğim. Usûl hakkında söy-
liyeceğim. Biz kanunun ehemmiyetini inkâr et
miyoruz. Bu kanun evvelemirde Muvazenei Ma
liye Encümeninde tertibedildi, Ziraat Encüme
ni istedi. Orada da tetkik edilerek iki nokta 
da tadilât yapıldı. Zaten matbu bir bütçedir. | 

Matbu bir kanundur. Tekrar tabettirmekte 
masraf ve valrtin z?yanıdan başka bir şey göre
miyorum. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Tadilâ
tın tabedilmesini istiyoruz. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Maddelerde 
yapılan tadilât okunduğu zaman, eski matbuu 
üzerinde tadilât yapılan kısımlara işaret edile
bilir. Hasan Fehmi Bey bunun tabına niçin lü
zum. gösteriyorlar? Bilmiyorum. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Sağlam 
bir şey yapmak için efendim. 

REİS — Usul hakkında müzakerenin kifa
yetini teklif ediyorlar. Usul hakkındaki müza
kerenin kifayetini kabul edenler lütfen el kal
dırsın... Müzakereyi kâfi görmiyenler lütfen el 
kaldırsın... Müzakere kâfi görüldü. Usul hak
kında teklif, Ziraat Encümeninin kısmen tadil 
ettiği mevaddın tekrar tabı ve tevzi edilerek 
müzakeresinden ibarettir. Binaenaleyh bunda 
şekil ikidir. Ya maddeler okunurken tadilât 
yazılır şimdi müzakere edilir veyahut tabı ve 
tevzi için müzakeresi tehir edilir. Evvelemirde 
tabı ve tevzi edilmek üzere müzakeresi tehir 
edilmesini kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... Te
hiri kabul edilmemiştir. Efendim, maddeler 
okunurken yazarak müzakere edeceğiz. Efen
dim Ziraat Bankası bütçe lâyihasının birinci, 
ikinci, üçüncü, dördüncü maddelerinde tadilât 
yoktur ve esasen bu maddeler matbudur. Büt
çe Kanunu mevaddmdan ibarettir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis Bey 
usûl hakkında söyliyeceğim. 

REİS — Usûl hakkında müzakere şimdi ce
reyan etti. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Affıâli-
nize mağruren arz ediyorum ki, zatıâliniz Zira
at Bankasında Reissiniz. Oraya ait bir kanunun 
müzakeresinde Riyaset edemezsiniz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Doğru
dur. Mevkii Riyaseti terk etmeniz lâzımdır. Bi
taraf olmak lâzımdır. 

REİS — Efendim, bu bitaraflık meselesi, 
Bütçe Kanununun heyeti umumiyesi ve sairesi 
hakkında söz istediğim zaman makamı terk ede
bilirim. Fethi Beyefendi sos istemişlerdir. Bi
naenaleyh, Fethi Beyefendi mevkilerini işgal 
edecek vaziyette iseler terk edeyim. 
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ALİ FETHİ B. (istanbul) — Efendim, ben
deniz yalma usûl haklanda reyimi izhar ettim. 
Bu mesele ise takarrür etmiştir. Diğer mesail 
hakkında reyimi izhar etmedim. Tekrar Maka
mı Riyasete geçebilirim. (Hay hay, geçersiniz, 
sesleri.) 

(Makamı Riyasete ismet Bey (Çorum) un 
yerine Fethi Bey geldiler.) 

REİS — Buyurun Niyazi Bey. 
NİYAZİ B. (Mersin) — Muhterem arkadaş

lar, Muvazenei Maliye Encümeniniz Ziraat Ban
kası bütçesinin tetkikine başladığında evvel 
beevvel bir meselei Maliye ve esasiyenin halli 
lüzumuna kaani olmuştu. 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 

NİYAZİ B. (Mersin) — Hayır heyeti umıı-
miyesinin müzakeresindeyiz. 

ALİ CENANİ B. — Birinci maddedeyiz. 
HAYDAR RÜŞTÜ B. (Denizli) — Heyeti 

umumiyesinin müzakeresi bitmiştir. Maddele
rin müzakeresine geçildi. 

REİS — Efendim, usûl hakkında müzakere 
cereyan etmişti ve neticeye iktiran etti. Fakat 
heyeti umumiyeye ait daha söz söylenmemiştir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Reis Bey, 
bütçesi kabul edilmiştir. Heyeti umumiyesi hak
kında söz söylenmiştir. 

REİS — Değil efendim, bütçesi kabul olun
mak için bu maddelerin evvelemirde Ziraat 
Encümeninde tetkiki esası kabul edilmiştir. Mad
deler Ziraat Encümenine verilmişti. O zaman 
reye koydum. Bu maddelerin Ziraat Encüme
ninden vüruduna kadar bu kanunun heyeti umu
miyesi hakkında söz söylenmiştir. 

HAYDAR RÜŞTÜ B. (Denizli) — O halde 
tadilâtının heyeti umumiyesi hakkında söz söy
lenebilir. 

NİYAZİ B. (Mersin) — Efendim, bağlıca 
noktai nazar, dikkatinizi celbeden bankanın vâ-
ridatiyle masarifini mukayese ettiğimiz zaman 
yüzde altmış küsur bin maaşat ve masarifine 
gittiğini gördük. Her sene menafi hissei ianesi 
olarak çiftçilerin hakkı olmak üzere mühim bir 
kısım paraların Ziraat Bankasına verilmekte ol
duğunu biliyoruz, Şüphesiz bu kadar fedakârlık 
yapan çiftçiler menfaatine Ziraat Bankasının as
ri bir müessese haline gelmesini zaruri gördük 
ve muhassasatınm müsmir olmasını düşündük. 

Davet edilen Ziraat Bankası Müdürü Umumisi 
Mösyö Kavotiz ve aynı zamanda Meclis idare 
heyetiyle birlikte meseleyi tetkik ettik. Bir ke
re Ziraat Bankasının kanun ve nizamnamesi 
ahkâmını bu müesseseden elyevm matlubolan 
menafii temine gayrikâfi bulduk. Çünkü bir 
kere malûmuâlileri olduğu veçhile Ziraat Ban
kası âzami on sene müddetle ikrazatta bulunur. 
Fakat teminat mukabili ikrazatta bulunur. Zi
raat Bankasının 1332 tarihli Kanununun üçüncü 
maddesi mucibince, banka matlubatının emvali 
gayrimenkule ile derambar edilmiş hâsılatı zirai
ye ile tahvilât ve hisse senedatı ile, evanî ve hul
liyat ile, kefaleti müteselsile ile temini meşrut
tur. Bu gibi teminatla ikrazatta bulunacak olan, 
mahdut bir miktarda ikrazatta bulunacak olan 
banka esasen çiftçi olan memleketimizin ihtiya
cını temine kâfi değildir. Keza Ziraat Bankası, 
muamelâtı birtakım usul ve merasime tabi. Bu 
usul ve merasim, şüphesiz M, Ziraat Bankasının 
ikraz ve istikraz muamelesinin hüsnü cereyanı
nı işkâl eyliyor. 

Sonra muhtelif tarihlerde bankanın sermaye
si her hangi bir zaruret saikasiyle Hükümet ta
rafından alınmış ve dâhil ve hariçte banka ser
mayesini Hükümet ledelicap alacağı düşünüldü
ğü cihetle bankanın itibarı da şüphesiz haleldar 
olmuştur. 

Diğer cihetten memleketimizin pamuk, tü
tün, üzüm ve incir, fındık gibi başlıca istihsa-
lâtı ziraiyesine esaslı surette müzaheret etmesi
ni ve ihracatımızın anasırı mühimmesini teşkil 
eden bu manâda mahreçler tedarikinde çiftçile
re yardım eylemesini zaruri gördük. Filhakika 
çiftçilerimiz, mahsullerini birtakım mutavassıt
lara vermekte ve mahreçlere vâkıf bulunmadığı 
için ve bu hususta kendisine rehberlik edecek 
millî bir müessesemiz de mevcudolmadığı için 
daima mahsulâtını ucuz bir fiyatla şuna, buna 
ecnebilere kaptırmaktadn\ 

Bir de alât ve edevatı ziraiye meselesi ka
rışık bir vaziyettedir. Muhtelif komusyoneu-
lar muhtelif fabrikaların alât ve edevatını mem
leketimize getiriyorlar ve bunların tamamiyle 
ihtiyacatı ziraiyemize tekabül edip etmedi-» 
gide meşkûk kalıyor. 

Ziraat Bankasına alât ve edevatı ziraiye cel
bi ve tamirhaneler küşadı gibi bâzı hidematı 
ziraiye de tahmil edilmesini mazide olduğu veç-
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hile, muvafık bulduk. Encümen, bu bankala
rın asri bir müessesesi maliye haline ifrağını 
düşünmekle beraber Ziraat Bankası halinden 
çıkmamasını esas olarak kabul etmiştir. Filha
kika Mecliste, Ziraat Bankası ve itibarı Zirai 
Cemiyetleri kanun lâyihaları mevcuttur. Eğer 
bu kanunların uzun uzadıya müzakeresini bek-
Kyerek neticesini almak lâzımgelseydi şüphe
siz bu sene geçmiş bulunacakta.. Bu noktai na
zardan tehirini caiz görmedik. Başlıca esasa-
tan bankanın Muvazene Kanununa dercini mü
nasip gördük. 

Efendiler, bu esaslardan en birincisi yedin
ci maddede yazıldığı veçhile Ziraat Banka
sının erbabı ziraate, ayrı ayrı veyahut kefaleti 
müteselsile veyahut sair taahhüdatı hukukiye 
ile - birbirine merbut bulunan zürraa - müçte-
mian akçe ikraz eder. İşbu ikrazat, teminatlı, 
teminatsız olabileceği gibi hesabı cari sure
tiyle vadeli veya vadesiz dahi olabilir. Ban
ka kendi veya ahar hesabana zürram mahsu
lâtını ve ziraate müteallik mevaddı iştira ve * 
furuht ve aynı surette ve arazi icar veya isti
car ve istimar eder. Banka; sanayii ziraiye ile 
müştagil olan veya sair maksadı zirai ile te
şekkül eden şirketlere meclisi idaresince vaz'-
olunacak usul dairesinde müşareket edebile
ceği gibi işbu şirketlere yine meclis kararı ile 
lüzumu kadar akçe ikraz veya suveri saire 
ile muavenet eder. Bu suretle bankanın mu
vazene Kanununa konulan bu yedinci madde 
ile Ziraat Bankasına esasen 1332 tarihli Ka
nunun ikinci maddesinde mevcut ve musarrah 
ilan salâhiyetlerini tevsi ettiği gibi teminat
sız ve itibarı zirai üzerine ikrazat salâhiye
tini de vermektedir. Yine tanzim ettiğimiz 
sekizinci madde ile bankaya bu vazaifi esa-
siyeden maada meclisi idarenin kararı ile me
nafine muvafık her hangi bir banka muame
lesini ifa edebilmesini de temin ettik. Şüphesiz 
ki menafiine muvafık olması ve meclisi ida
renin de muvafakatine iktiran etmesi meşrut
tur, bu suretle Ziraat Bankasınon maksadı as
lisinden, maksadı teşekkülünden ayrı bir hat
tı hareket takibedeceği, varidi hatır olamaz. 
Efendiler, bankaya yeni vazaif tahmil etmek 
gayri kâfi, şüphesiz ki bu vazaifi ifa edecek 
malî bir kudret vermek, manevi bir kudret 
vermek de lâzımdır. Binaenaleyh her şeyden 
evvel bankanın sermayesinin tezyidi esasım 

izhar etmek icabederdi. Esasen Ziraat Ban
kasının mevcut kanununun üçüncü maddesi 
bankanın ikrazatta mütedavil hakikî serma
yesi onbeş milyona baliğ oluncaya kadar me
nafi, hisselerinin bankaya itasanda devamını 
tazammun ettiği gibi yine onbirinci madde
si de meclisi idarenin teklifi ve Hükümetin 
izniyle tahvilât ihracı ve istikraz akdi 
salahiyetini bahşetmekte idi. işte Muvazene 
Encümeniniz bu salâhiyetleri biraz daha ziya
de tanzim ve tevsi etmiştir, encümenin yaptığı 
şudur : «Banka sermayesi otuz milyon liraya 
baliğ oluncaya kadar hissei menafinin istifası
na devam edilecek ve bu sermaye her mahallin 
hissei menafii nisıbetinde mahallî zürraınm 
gayri kabili bey' ve refağ malı müştereki ol
mak üzere eshama taksim olunacaktır.» Yani 
Muvazene Encümeni; esasen kanunun üçüncü 
maddesi ile onbeş milyon liraya baliğ olunca
ya kadar kaydım vaz'etti. Şüphesiz ki bu ban
kanın harice karşı itibarı malisini temin ede
cek bir kuvvettedir. Diğer cihetten banka, Mu
vazene Kanununun üçüncü maddesi ile banka
ya onbeş milyon liraya kadar tahvilât ihracına 
mezuniyet itasını kabul eylemiştir. Bunun beş 
milyonunu re'sen mütebaMsini Hükümetin mu
vafakatiyle ihracedecektir. Şu halde bankaya 
bir kere 1305 tarihinden (beri mert olduğu veç
hile hisse menafimin devamı itası teyidedildi-
ği gibi tahvilât ihracı salâhiyeti de verilmiş
tir. Yalnız burada bir mesele mevzuubahsola-
bilir M Muvazenei Maliye Encümeninin tesbit 
ettiği şekil ile Ziraat Encümeninin tesbit etti
ği şekil arasındaki fark bilhassa buradadır. 
Şöyle ki : Muvazenei Maliye Encümeni doku
zuncu maddede bu sermayenin her mahallin 
hissei menafii nisbetinde mahallî zürraınm 
gayrikabili bey' ve ferağ malı müştereki olmak 
üzere eshama taksim olunması esasım muva
fık görmüşken Ziraat Encümeni 1339 senesi 
gayesine kadar mevcut sermayenin her mahal
lin hissei menafii nisbetinde mahalli zürraımn 
gayrikablili bey' ve ferağ malı müştereki olmak 
üzere eshama taksim olunacağım fakat 1340 
senesinden itibaren alınacak hissei ianeden 
mütehassıl sermayenin her ferdin teslimatı nis
betinde namma muharrer ve sahibine mevdu 
eshama ayrılmasını kabul etmiştir. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Nasıl 
olur acaba mümkün müdür? 
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NİYAZİ B. (Devamla) — Bendeniz de mü
tereddidim. izah edeyim. Muvazenei Maliye 
Encümeni bir kere bankanın sermayesini her 
mahallin hissei menafii nisbetinde mahalli zür-

. raınm gayrikabili bey» ve ferağ bir malı müş
tereki olmak üzere eshama taksimini kabul et
miş. Ziraat Encümeni ise İM kısma tefrik et
miştir. 1339 senesi 'gayesinde mevcut sermaye
yi aynı esas dairesinde kabul ediyor. Fakat 
1340 senesinden sonra alınacak olan mebaliğin 
namına muharrer eshama inkısamını iltizam 
ediyor. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Bunlar 
maddeye aittir. Maddelerde söylersiniz. 

NİYAZİ B. (Devamla) — Hayır; heyeti 
umumiyesi hakkında söylüyorum. Müsaade
nizle arz edeyim ki bütün maddeler bir man
zume teşkil etmektedir. Her iki encümenin 
tesbit ettiği eşkâlin ruhu makamında olan 
noktaların bilinmesi lâzımdır. Muvazenei Ma
liye Encümeninde filhakika bu mesele mevzuu-
bahsoldu. Fakat encümene bunun nama mu
harrer eshama tefrikinin pek müşkül olduğunu 
düşünerek maddeyi bu tarzda tesbit etmişti. 
Eğer Heyeti Celile bunun tefrikinin kabil ve 
muvafık olduğuna kanaat hâsıl ederse Ziraat 
Encümeninin tesbit ettiği şekle bendeniz de 
şahsan taraftarım. Ancak aşar usulüne ve 
tarzı ciıbayetine nazaran müşıkiil olduğu mü-
talaasındayım. Diğer cihetten Nuvazene Encü
meni noktaı nazaraı ile Ziraat Encümeni nok-
tai nazarı arasında bir fark dalha vardır. Mu
vazene Encümeni 5 nci maddesiyle Ziraat Ban
kası zürraın ihtiyacını tehvin, zürraın ve ikti
sadı ziraiyenin terakkisini temin maksadiyle 
müesses ve tamamiyle müstakil bir şahsı hükmi 
olarak kabul etmiş ve bu suretle bankaya lâzım 
olan kudreti mâneviyeyi de vermiş iken, Ziraat 
Encümeni sermayesi eshama münkaSim bir ano
nim şirketi olarak tanınmaktadır. Malûmuâli-
leri en büyük fark buradadır. Muvazenei Ma
liye Encümeni bir şahsi hükmi olarak kabul 
ediyor. Ziraat Encümeni ise anonim şirketi ola
rak kabul ediyor. Birisi Bulgaristan Ziraat Ban
kası mahiyetini gösterir, diğeri ise Romanya-
daki şekli andırır. Bizim kabul ettiğimiz şekil 
ki esası Mithat Paşa merhum tarafından kuru
lan Bulgaristan Ziraat Bankası mahiyetine 
yakındır. Ziraat Endümeninin kabul etmiş ol

duğu şekil ise Romanyatâa, Bükreşte kabul 
edilen sisteme yakındır. Bendeniz asıl Ziraat 
Bankası Kanununun Meclisçe uzun tetkifcat 
neticesinde kabulüne kadar geçecek olan inti
kal devresinde şahsı hükmi olarak kalmasını 
iltizam ederim. 

Diğer bir mesele de yalnız bankaya bir ser
maye vermek gayrikâfidir. Bankanın sermayesi
ni istimal edecek ve bankanın umurunu idare 
edecek bir meclisi idare teşkil etmek zaruri
dir. Muvazenei Maliye Encümenince bu mesele 
uzun uzadıya tetkik 'edildi ve nazargâhı âlini
ze vaz'edilen onbirinci madde tedvin edildi. Bu 
birinci madde mucibince banka meclisi idaresi 
banka müdürü umumisi ile müdür muavininden 
ve Hükümetçe mebus ve memur olmıyan erbabı 
vukuf ve ihtisastan tâyin olunacak M ve Bü
yük Millet Meclisince umuru maliye ve ikti-
sadiyeye vâkıf âzası arasından veya hariçten 
intihalbolunacak üç zattan ve bu suretle teşek
kül edecek heyet tarafından gösterilecek mü
tehassıs altı namzet meyanından mezkûr he^ 
ye'tçe reyi hafi ile intihaîbedilecek üç zattan ki, 
cem'an on azadan teşekkül ©der. Bu esasta Zi
raat Encümeninde birleştik. 

Sonra Muvazenei Maliye Encümeni 12 nci 
maddeyi tesbit ederken esasen bütçenin bu se
ne tasdik edileceğini düşünerek ve gelecek se
neye kadar da asıl kanunun çıkacağını nazarı 
itibara alarak bütçenin tatbikini, heran umu
mi masarif atın tetkiki ve bankanın ifa edece^ 
ği muamelâtın nevi ve sureti ifasını tâyin hu
susunu ve müdürü umumi ve muavini de dâhil 
olduğu halide bilumum memurinin tâyin ve 
azlini meclisi idarenin salâhiyeti cümlesinden 
addetmek; Ziraat Encümeni ise asıl bankanın 
heyeti umumiyesi teşekkül edinceye kadar 
diye bir kayıt koymuştur. Filhakika anonim 
şirketlerde; şirketlerin bir meclisi idaresi ol
duğu gibi aynı zamanda bir de heyeti umumi
yesi var. FaJkat biz Muvazenei Maliye Encü
meninde esasen bu kanunun Muvazene Kanu
nuna vaz'edilmesini 1340 bütçesinin Meclisi 
Âlice tasdik olunacağını ve 1340 senesi zar
fında asıl kanunun çıkacağını nazarı itibara 
alarak bunun için ayrı bir madde tedvinine 
lüzum görmemiştir. Ziraat Encümeni heyeti 
umumiyesinin şimdiden teşkiline lüzum hisset
miştir. Fakat heyeti umumiyesinin teşkili za
mana mütevakkıf olduğu için Ziraat ve Muva-
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zenei Maliye encümenleri âzasından müteşek
kil olan bir heyetin muvakkaten heyeti umumi-
yesi makamına katim olmasını kaJbul etmiştir. 
Esals itibariyle bu bankanın sermayesi çifçinin 
malı olduğu için şüphesiz M, atiyen teşekkül 
edecek olan itibarı zirai cemiyetleri tarafından 
gönderilecek murahhaslar heyeti umumiyesini 
teşkil edecektir. Hülâsa şu noktayı arz ©deyim 
ki, Muvazenei Maliye Encümeninin teısb'it et
miş olduğu şekille Ziraat Encümeninin tesbit 
etmiş olduğu şekil arasında iki fark var. Birisi 
Muvazenei Maliye Encümeni bunun şahsı hük
mi olduğu Ziraat Encümeni Anonim Şirketi 
bulumduuğnu kabul ediyor. Keza Muvazenei 
Maliye Encümeni sermaye her mahallin hissei 
menafii niısbetinde mahalli zürraını gayri ka
bili bey ve ferağ malı müştereki olmak üzere 
inha ve taksimini, Ziraat Encümeni ise bunun 
iki devreye tefriki cihetini iltizam ediyor. Ben
deniz esas itibariyle intkal devresine aidolma-
sı icabeden bu kanunun Muvazenei Maliye En
cümeninin* tesbit ettiği şekilde kabulünü mu
vafık görüyorum. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti 
hakkında bir teklif vardır. 

Riyaseti Oelileye 
Müzakere kâfidir. Maddelere geçilmesini 

teklif ediyorum. 
Çorum 

İsmail Kemal 

REİS — Müzakerenin kifayetini kabul ede
rek maddelere geçilmesini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Müzakerenin 
kifayeti kabul olundu. 

1340 senesi Ziraat Bankası Bütçe Kanunu 
MADDE 1. — 1 Mart sene 1340 tarihinden 

28 Şubat 1341 tarihine kadar imtidadeden 1340 
senei maliyesi zarfında Ziraat Bankasınca ci-
bayet olunacak varidat merbut*(A) cetvelin
de gösterildiği üzere (2 160 000) lira tahmin 
edilmiştir. 

REİS — Efendim zaten kabul olunmuştur. 
Maddeyi tekrar reyinize vazediyorum. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edildi. 

MADDE 2. Ziraat Bankasının 1340 senei 
maliyesi maaşat ve masarifi için işbu kanuna 

merbut (B) cetvelinde irae edildiği veçhile 
(1 318 244) lira tahmin olunmuştur. 

REİS — ikinci maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

MADDE 3. — Aynı faslın mevaddı beynin
de münakale icrasına banka meclisi idaresi me
zundur. 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) 
üçüncü maddeyi kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

REİS — Efendim dördüncü maddenin Zi
raat Encümeninden gelen son şeklini Hakkı 
Bey okuyacaktır. Tadilât varsa lütfen mat-
buundan takip buyurun. 

MADDE 4. — 24 Ağustos 1338 tarihli Ka
nunla Ziraat Bankasına devredilmiş olan An
kara mıritaka ziraat mektebi ile numune çift
liği ve Ankara ve Adana makinist sınıfları Zi
raat Vekâletine iade ve bankaya tarihi dev
rinden şimdiye kadar bankaca ihtiyar edilmiş 
olan masarif, Ziraat Vekâleti bütçesinden ban
kaya tesviye edilecektir. 

REİS — Efendim söz istiyen var mı? (Ha
yır sesleri). Dördüncü maddeyi aynen reyi âli
nize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmi
yenler lütfen el kaldırsın. Kabul olunmuştur. 

MADDE 5. — Ziraat Bankası zürraın ihti-
yacatını tehvin, ziraatın ve iktisadı ziraiyenin 
inkişaf ve terakkisini temin maksadiyle mües
ses ve sermayesi eshama münkasim bir Ano
nim Şirketidir. 

REİS — Söz istiyen var mı? 
ZEKİ B. (Gümüşane) — Bir sual soraca

ğım. «Ziraat Bankası sermayesi eshama mün-
kasim» deniliyor. Eshama münkasim olduğu 
halde bugünkü teşkilât, bu vazifeyi ifaya muk
tedir midir, değil midir? Bu hususta bize mu
avin bey veyahut müdür beyefendi malûmat 
versin. 

ZİRAAT BANKASI MÜDÜR MUAVİNİ 
CEMAL HÜSNÜ BEY — Efendim Ziraat Ban
kası zürraın ihtilyacatını tehvin, ziraattin ve 
iktisadı ziraiyenin inkişaf ve terakkisini te
min maksadiyle müesses ve sermayesi eshama 
münkasim bir Anonim Şirketidir deniliyor. 
Evvelen Muvazenei Maliye Encümenince bir 
şahsı hükmidir diye kabul edilmişti. Ondan 
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sonra bunun bir anonim şirketi olmalsı, vazi
yeti hukukiyesini daha ziyade takviye edece
ği Ziraat Encümenince de tezekkür edilmiş ve 
bu suretle kabul edilmiştir. Eshama münkasim 
olması meselesinin ciheti tatbikiyesi tezekkür 
edilmek noktası; ayrıca yine diğer bir madde
de görüleceği veçhile bir nizamname yapılacak
tır. O nizamname mucibince eshama taksim edi
lecektir. Aşağıda eshama ne şekilde taksini 
edileceği hakkında bir madde vardır. O mad
de mucibince bir nizamname yapılacaktır ve o 
nizamname mucibince eshama taksim edilecek
tir. Yapılacak nizamnamede şüphesiz bunun 
ciheti tatbikiyesi tetkik edilecektir ve 18 mil
yon tahmin edilen ve.ashabı zürraın buraya ve
receği hissei iane mukabilinde kendilerine ikraz 
olunacak esham hiç şüphesiz tatbikat sahasın
da belki ufak müşkülâtı dâi olacaktır. Fakat 
bu müşkülât, gayrikabili iktiham demek değil
dir. Pekâlâ iktiham edilebilir. Şu tarzda ik
tiham edilebilir ki bugünkü aşar mültezimle
rinden her köye ait listeler alınır ve o Üsteler
de herbirisinin ayrı ayrı isimleri tasrih edil
miş olduğu için vergi ashabının verdikleri his
se nisbetinde kendilerine birer makbuz verilir 
ve o makbuz senetleri vergi ashabının elinde 
biriktirilir ve Ziraat Bankası eshamının kıy
metleri tâyin edildiği zaman Ziraat Bankasına 
getirilir ve bu esham alınır. Meselâ Ziraat Ban
kası eshamı beş, yahut on liralık diye tayin edi
lecektir. Bunlar her sene hissesi 20 kuruş, 50 
kuruş, 70 kuruş, 100 kuruş ediyorsa ellerine o 
kadar bir makbuz senedi verilecektir. O makbuz 
senetleri birleştirildikten sonra on liraya, onbeş 
liraya baliğ olunca kendilerine ayrıca bir sehim 
verilecektir. Bu, şüphesiz ciheti tatbikiyeye 
aittir. Bu şekillerden birisi de diğer bir ka
nunla teklif edilen itibari zirai cemiyetlerinin 
teşekkülünden sonra köylerde kesilecek esham 
vardır. O sehimler, köylülerin verdikleri ver
gi nisbetinde itibari zirai cemiyeti tarafından 
da taksm edilebilir. Bunlar cihet tatbikiyeye ait 
şeylerdir ki, ayrı bir nizamname ile tesbit edi
lecektir. işte müşkülâtı buradadır ki ciheti tat
bikiyesi mümkün mertebe teshil edilmeye çalı
şılacaktır. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, müdür 
beyin yapılacak nizamname ile kabili tatbik 
gördüğü şeyi bendeniz bu memlekette asla ka
bili tatbik olamıyan bir şekilden ibaret olmak 

üzere telâkki ediyorum. Eğer bunu burada mes-
kûtunanh olarak geçecek olursa yapılacak ni
zamname de bu esas dairesinde yapılırsa sonra 
içerisinden çıkılmaz bir karışıklığa ve nihayet 
hiçbir kıymeti tatbikiyesi olmıyan bir netice
ye müncer olur ki netice pek iyi olmaz. 

Efendiler, köylülerimizin ekserisinde tahsil
darların vermiş oldukları makbuzları muhafa
zaya iktidar ve ehliyetleri yoktur ki kendilerine 
verilecek muvakkat makbuzları muhafaza et
sinler de beş liraya baliğ olunca senedi asli ile 
mübadele etsinler. Bu kabil değildir. Saniyen 
mültezimler tahakkuk ettiremezler, mültezim
ler Hükümetten toptan alırlar. Köylü üzerine 
nasıl taksim edeceklerdir? Bunun imkânı yok
tur. Şu halde mültezim ne yapacaktır? Tahak
kuk eden beşbin kuruşun hissei menafiini o 
köyde istediği gibi pusla verecektir, demektir. 
Binaenaleyh mutasavver olan veyahut derdest 
bulunan nizamnamenin ahkâmı esasiyesi bu ise 
bunun hiç kabiliyeti tatbikiyesi yoktur. Bu 
nun en iyisi bu şekil kabul edildikten sonra es
hamın köyler namına verilmesidir. Köylerin 
şahsiyeti mâneviyesi ve şahsiyeti hükmiyesi 
kabul edildikten sonra yeni çıkan Köy Kanu
nu mucibince eshamın, hisse senetlerinin köy 
namına verilmesi en kolay, en ameli bir usul
dür. Vakıa bunda eşhas tesahup edemez. Fa
kat köyün bir sermayesi olur. Köyün bir ser
mayesi olmak itibariyle köylünün her biri bu 
sermayeden müstefidolabilir. Binaenaleyh bu
gün kıymeti tatbikiyesi olmıyan ve bugün köy
lü için hiçbir vakit faide temin edemiyece-
ği ve büyük zayiata müncer olacağı bir şekli 
bugünden tasavvur etmek tehlikelidir. 

ALÎ CENANİ B. (Gaziantep) — Efendiler 
bir defa Ziraat Bankasının şimdiye kadar olan 
vaziyetini düşünmeli. Ziraat Bankası gayrika
bili tahammül olan bir vergi üzerine yeni bir 
teklif tarh eder şekilde toplanan bir para üe 
vücut bulmuş bir müessesedir. Şimdiye kadar 
köylüden toplanan sermaye; eğer bugünkü pa
ramızla hesabedecek olursak kırk, elli milyona 
baliğ olur. Çiftçi, Türk çiftçisi şimdiye ka
dar boynunu bükerek bu parayı verdi, biz bu
nunla iktifa etmiyoruz. Diyoruz ki henüz beş 
milyon liraya baliğ olan bu paranın otuz milyo
na iblâğına kadar köylü hissesi ianeyi verme
ye devam etsin. Efendiler Ziraat Encümeni 
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bundan sonra ziraat erbabının vereceği bu his
sei ianeyi bir vergi tarzında kendisine bir 
bav tarzında vermesinden ise bankaya hisse
dar olmak üzere kendisinin bir iktisat san
dığında veya bir bankada paratenmiye eder 
gibi bu parayı bankanın sehimlerine sahibol-
mak üzere seve, seve versin ve kendisi banka
da hakkı iştirak sahibi hakkı rey sahibi olsun 
ve bu suretle banka bi|r çiftçi bankası haline 
girsin tarzında bir mefkureden doğmuştur. 
Efendiler, bankanın meclisi idaresini teşkil et
mek için müşkülât görüyoruz. Bunun sebebi 
nedir? Bankanın vaziyeti malûm değil, bu
gün banka adeta havada deve kuşu vaziye-
tindedir ve Hükümet bankası şeklindedir. Bir 
taraftan Ziraat Bankası, çiftçi bankası diyo
ruz, sermayesini çiftçiden alıyoruz, diğer ta
raftan çiftçinin banka üzerinde bir hakkı, 
bankanın sermayesinde hakkı iştiraki yok. 
Paray». kendisi verir verdiği sermayeye hakkı 
iştiraki olamaz bankaya bir meclisi idare tâ
yin olunur, şekli idaresi tesbit olunur, asıl ban
kanın sahibi olan çiftçinin hakkı reyi yok. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Öyle. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Müsaade 
buyurunuz beyim. Onuda şimdi arz edeceğim. 
Ziraat Encümeninde tesbit edilen fikir doğ
rudan doğruya çiftçi bankası yapmak ve ser
mayesini çiftçinin malı olarak tâyin etmek, 
çiftçinin verdiği paraya bankada hissesi işti
raki olmak üzere sahibolması esasını kabul et
mektir. Bunun tatbikinde müşkülât olacağın
dan bahsediyorlar, ihtimal tatbikatında müş
külât olabilir. Fakat imkânsız değildir. Her 
müşkülâtı iktiham etmek sa'ye bağlı bir şey
dir, sa'edilirse müşkülâtın önüne geçebilir. 
Onun için ileride lâzımgelen nizamnameyi banka 
tanzim eder. O nizamname mucibince herkesin 
vermekte olduğu hissei ianenin miktarını 
tesbit eder. Banka eshamı bu surette çiftçile
rin eline geçer ve s<3him sahiplerini tâyin 
ettikten sonra o senim sahipleri mües3esatı 
maliyede olduğu gibi her sene heyeti umumi-
yesinde meclisi idaresini intihabeder. Mü
dürü umumisini tâyin eder ve müdürü umu
misinin, meclis idaresinin ifayı vazife edip 
etmediğini tenkideder. Doğrudan doğruya 
köylü banka üzerinde âmir ve âmil olur, 
Banka çiftçi bankası olur. Bendeniz burada 

müşkülât görmüyorum. Bu müşkülât iktiham 
edilebilir bir müşkülâttır. Fakat hakkı tâyin 
etmek hakkı zayi etmemek esası burada tes
bit edilmiştir. Binaenaleyh maddenin kabulünü 
Heyeti Oelileden istirham ederim. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — 
Hükümetin siyanet ve muhafazası noktasın
dan gerek refiki muhterememiz Ali Cenani 
Bey, gerekse Ziraat Bankası Müdürü Umumi 
Muavini Bey kolaylık gösterdiler. 1302 de 
rubu'südüs şeklinde hissei masarif ve hissei 
menafi diye başlıyan şu sermaye üzerinden 
bugüne kadar 38 sene geçmiştir. Şimdi 38 
sene zarfında... 

ALİ CENANİ B. (Gaziantep) — Bun
dan sonrası içindir. Bundan evvelisi için de
ğildir. 

HASAN FEHMİ Ef. (Devamla) — Yani 
bundan evvelkide bu suretle tesbit edilecek 
hedefte, her aileye hakkı, hisse senedi mahi
yetinde verilecek bu vazifeyi Ziraat Ban
kası deruhde ediyor demek. 

BEİS — Başka söz istiyen yoktur, mad
deyi reyinize koyacağım. Ziraat Encümeninden 
çıkan şekli kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Akisni reye koyacağım kabul etmiyenler 
el kaldırsın. Kabul olundu. 

Madde 6. — Ziraat Bankası heyeti umumi-
yesinin murakabesi altında bir meclisi idare 
ve meclisi idareye karşı mesul bir müdürü 
umumi tarafından idare olunur. 

REİS — Efendim altıncı maddedeki tadi
lât, yani Ziraat Encümeni tarafından yapı
lan tadilât Hükümetin murakabesi yerine heyeti 
umumiyenin murakabesi cümlesidir. 

İSMET B. (Çorum) — Hükümetin mura-
kebesi ayrı maddeye nakledilmiştir. 

REİS — Söz istiyen var mı? (Hayır ses
leri.) Maddeyi aynen reyinize koyuyorum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Kabul olundu. 

Madde 7. — Ziraat Bankası erbabı ziraate 
ayrı ayrı veyahut kefaleti müteselsile ve
yahut sair taahhüdatı hukukiye ile birbirine 
merbut bulunan zürraa müetemian akça ikraz 
eder. İşbu ikrazat teminatlı veya teminat
sız olabileceği gibi hesabı cari suretiyle va
deli veya vadesiz dahi olabilir. Banka kendi 
veya ahar hesabına zürram mahsulâtını, zi-
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raata mütaallik mevaddı iştira ve füruht ve ı 
yine aynı suretle arazi icar ve imar ve ferağ 
eyler. Banka sanayii ziraiye ile müştağil 
olan veya sair maksadı zirai ile teşekkül eden 
şirketlere Meclisçe vaz'olunacak usul dairesin
de müşareket edebileceği gibi işbu şirketlere 
yine Meclis karariyle lüzumu kadar akçe ik
raz veya suveri saire ile muavenet eder. 

REİS — Bu maddedeki tadilât «araziyi icar 
veya isticar ve istimar eder» yerine «araziyi 
icar veya imar ve ferağ eyler» denmiştir. 

İSMAİL B. (Karahisarı Şarki) — Efendim, 
malûmuâliniz Ziraat Bankasının şimdiye kadar 
deruhde ettiği vazifede muvaffak olmamasının 
en büyük sebeplerinden biri; istikrazatın faz
la tazyikat altında olması idi. İBu maddede o 
tazyikat kaldırılmış ve oldukça bir suhulet 
gösterilmiştir. Yalnız burada üçüncü fıkrada 
bir nokta var. Buna muarızım. «Banka ken- ı 
di veya ahar hesabına zürram mahsulâtını, 
ziraate mütaallik mevaddı iştira ve furuht...» 
denilmiş. Burada zürram mahsulâtını iştira 
edebilmek hakkını bankaya veriyor. Banka i 
bugüne kadar asıl maksadı teşekkülü olan zür- | 
raa ikraz muamelesini hakkiyle ifade edemiyor. ' 
Bankanın bugün başında bulunanlar, banka 
müstaJhdemininin bu vazifeyi hakkiyle ifa ede
bilecek bir kudret ve kabiliyette olmadığı ve bu 
yüzden büyük sıkıntı çektiklerini itiraf ettik- i 
leri halde doğrudan doğruya, başlıbaşına bir j 
meslek olan ticareti ne suretle yapacağına be- ı 
nim aklım bir türlü ermiyor. Mahsulün satıl- . 
madiği bir yerden bir müracaat olur. Meclisi 
idare bunun ihtimal ki iştirasına karar verir ve • 
yahut oraya emir verir. Yalnız iştira etmek kâ- j 
fi değildir. O mahsulü satmak da bir mesele
dir. Memur zihniyetiyle ticaret bir arada yü
rüyemez. Yalnız, yaptığı muameleler bir de
receye kadar teminatlıdır. Fakat ticaret böyle 
değildir, ihtimal mahsulü kanunen alabilir. 
Acaba lâyıkiyle malûmat elde etmiş midir, vak
tinde bunu satabilecek midir? Eğer doğrudan 
doğruya bir müstahsilin malı olsa, başabaş 
dahi geleceğine kaani olsa, hemen onu elden 
çıkarır. Onların elde edeceği malûmatla Zira
at Bankasının elde edeceği malûmat arasında 
fark vardır. Onun için bendeniz burada zürraın 
mahsulâtı cümlesinin bu maddeden tayyını 
teklif ediyorum. | 

RAHMİ B. (izmir) — Efendim, ismail Bey 
biraderimizin mütalâaları; nazariye itibariyle 
gayet doğrudur. Fakat efendiler, hepiniz bi
lirsiniz ki bu sene hasat mevsiminde pamuk, 
incir, üzüm yüzünden memleketin ettiği zarar 
onbeş, yirmi milyondan aşağı değildir. Bunun 
en büyük saikı Ziraat Bankasının zürraa vak
tiyle ikrazat yapamamasıdır, bunun büyük dahli 
vardır. Fakat en büyük tesir bizim istihlâk pi
yasalarına mal sevk edecek millî teşkilâtımı
zın fıkdanındandır. Halbuki bugün izmir, Mer
sin ve saire gibi memleketlerimizde ihracat şe
bekeleri mevcuttur. Bunlar büyük sermayelere 
maliktir. Bunlarla biz hiç olmazsa ufak mikyas
ta mücadeleye şimdiden başlamazsak bu sene 
de aynı akıbetle karşılaşacağız. Çünkü bunlar 
ittihat ederler. Zürraın elinden malı almazlar. 
Fiyatları düşürürler. Zürraın malları da ilâni-
haye çürümeye mahkûm olur ve bu itibarla yine 
her vakitki gibi dûn fiyatla rençberin elinden 
malı alırlar. Memleketin yine milyonlarca za
rarı devam eder gider. Binaenaleyh biz, zürraı 
mahsulün tenmiye zamanından itibaren hasa
dı zamanına kadar mûtadolan bu sermayeyi ve
rebilmek için Ziraat Bankasını vazifei asliye
sini ifaya muktedir bir hale koyalım. Vazife
sini bihakkin ifa etsin. Vazifei evveliyesi budur. 
Fakat mal meydana geldikten sonra Avrupa'ya 
sevk edecek millî müessesatımız olmazsa bunla
rın bu seneden itibaren tamamen teşekkül ede
ceğini tabiî düşünmek doğru değildir. Fakat 
şimdiden Ziraat Bankası biraz alâkadar olur, 
zürraaın mallarını rakipleriyle mücadele edecek 
bir vaziyete sokmak ve onu mücadele sahasına 
piyasalara doğru alâkadar etmezsek bu şebeke 
daima bizi ezer ve bundan kurtulamayız. Bu 
itibarla Ziraat Bankasının vazifei asliyesi ha
ricinde olmakla beraber, bir dereceye kadar ih
racat ticaretini muhtekirlerin elinden kurtar
mak için, ihtiyaç gördüğü mahallerde az, çok 
zürraa muavenet ederek, mallarını alarak, ica
bında delâlet ederek muhtelif eşkalde her ma
hallin ihtiyacına göre bu vazifesini ifa etmesin
de menfaati âzime vardır. Elbet banka serma
yesini tehlikeye koyacak, büyük zararlara mey
dan verecek şekilde tedabire tevessül etmez. 
Onun için bendeniz bu maddenin aynen kabulü
nü rica ediyarum. 

EYÜP SABRI Ef. (Konya) — Efendim bir 
şey soracağım. Banka şu maddede tasrih edilen 
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mesailden başka hiçbir şeyle iştigal etmiyecek ] 
mi? 

İSMET B. (Çorum) — Aşağıda bir madde 
daha var. Orada zikredilmiştir. 

RAHMİ B. (Devamla) — Bu kadardır esas 
itibariyle. Vakıa aşağıda bir madde vardır. 
Nakli nukud muamelesi yapıyor. Bu muamele 
memleketin hukukunu, ihtiyacını tatmin ekmiş
tir. Fakat memleketin muhteljf yerlerinde ban
ka olmadığı için, ZiraJat bankaları çok olduğu 
için bizzarure halkın ihtiyacını tehvin için bu 
gibi muamelâtı da yapıyor. Bunları yapmakta 
zarar tehlikesi de yoktur. Menfaat vardır. 

EYÜP SABRI Ef. (Konya) — Maddede bu 
gibi muamelâtın tasrih edilmesi lâzımdır. 

] şekkül etsin, anonim şirketleri gibi serma
yeleri teşekkül etsin; o zaman paralarının, ih
tiyat paralarının tevzii v© sairesi değişir, is
tiklâlinin icabatı olarak eşkali muhtelifede 
zürra istifade eder. Fakat hali hazırda Dev
let bankası oldukça buyurduğunuz gibi doğru 
değildir. Bütün dünyada esaslı bir* mücadele 
vardır. Müstahsil, müstehlik, mutasavvıt asır
lardan beri devam eden bu mücadelede nihayet 
insanlar, beşeriyet müstahsili kurtarmak için 
karşılıklı kooperatif şirketleri meydana ge
tirmiştir. Bunlar tüccar sınıfı ile mücadele 
ederler, fakat mücadelenin olanca şiddetine 
rağmen hâlâ mutasavvıt halkın beşeriyet üze
rindeki tesiratı ve kuvvetleri kaybolmamış
tır. Henüz mevcuttur. Binaenaleyh bizim 
memleketimiz gibi mutasavvıt rolü oynıyan-
ların - bilhassa ecnebi sermayesine karşı - mem
lekette millî müessesat ve şirketler mevcut 
olmadığı için bizzarure şimdilik Ziraat Ban
kasının bu işi yapması zürram menfatinedir 
ve ben bu kanaatteyim. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Bey
efendi maddede, yapılacak ikraz muamelesi 
teminatlı, teminatsız olabilir diyor. Banka 
heyeti idaresi müflis bir kimseye berayı ha
tır bankadan gelen b:r meblâğı verir de bu 
da teminatsız olursa bu da bankanın serma
yesini ihlâl ederse kanun buna müsaade ede
cek mi? 

RAHMİ B. (izmir) — Müsaade buyuru
nuz efendim. Efendim, bu itibarla yalnız za
rar düşünmemeli. Bir de bu memleketteki 
zürra sınıfının kredi muamelâtındaki mahru
miyeti umumiyesine ve bu yüzden istirahat 
şeklini düşününüz. Acaba kusur yalnız Zi
raat Bankasının parası olmamasından dolayı 
mıdır? Pek çok zürra vardır ki, bilhassa 
bizde arazi intikal ve ferağ muamelesi yok
tur. Bugün bütün köylülerin elindeki arazi 
şunun bunun elindedir. Yani ferağ V3 inti
kal muamelesinin müşkülâtı dolayısiyle, mu
tasarrıfın yedinde değildir. Binaenaleyh köy
lülerimi yüzde sekseninin bu şekilde olduğunu 
farzedersek Ziraat Bankasına tarla devrede
rek para alamazlar. Fakat Ziraat Bankası 
görürse ki, bir çiftçi tarlasını ekmiş ve başak 
zamanı gelmiş. Fakat bununla beraber çiftçi 
muhtaçtır. Bunu Ziraat Bankasının alâkadar 
zevatı görürler ve köylünün tarlasındaki 

RAHMt B. — Var efendim. Aşağıdaki mad
dede vardır. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Müsaade bu
yurunuz bir şey soracağım. Banka kendi namı
na burada ticaret yapıyor. Böyle kendi namına 
ticaret yaparsa acaba maksadı asli ile zıt bir 
şekle girmiyor mu? Banka kendisi satınalacak, 
aldığı vakit piyasanın zannediyorum düşkün 
olduğu zaman olacak ve diğer tüccarlarla bera
ber kalacak kendisi kâr edecek fakat bu kârı, 
bizzat zürraı ızrar edecektir, buna nasıl müsaa
de ediyorsunuz? 

RAHMt B. (Devamla) — Efendim zaten bu 
maksada binaendir ki, Ziraat Bankası, zürra 
bankası olsun dedik, yani Ziraat Bankası koope
ratif mahiyetinde olsun, gayesi bu olsun dedik, 
çünkü memleketimizde ziraat müesseseleri reh
berleri olsaydı, Ziraat itibar Şirketi, yani hariç
te müstehliklere mal sevk edecek kadar kuvvet 
ve kudreti maliyede teşkilâtı lâzımede bulunan 
müesseseler olsaydı tabiîdir ki, Ziraat Bankası 
buna karışmazdı. Fakat Ziraat Bankası ziraat 
müesseseleri, zürraın menfaatine hadîm, vazifei 
esasiyesi bu olduğu için diğer ticaret müessese
leri gibi şahsi menfaat tafcibedemez. Çünkü 
onun heyeti umumiyesi ziraattir. Gayesi bu
dur. Heyeti umumiyesi, heyeti idaresi zürraın 
mümessillerinden, murahhaslarından mürekkep
tir. Binaenaleyh, zürram bir takım kooperatif 
lirketi gibi malını yüksek fiyatla satmak ve 
bankanın sermayesini artırmak demek zürraın 
[jermayesini zürraın menfaatine artırmak de
mektir. Atiyen sekli değişecektir. Bu halde 
kalmıyacaktır. Bir defa hsyeti umumiye to-
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zeriyatı da takdir eder de para ikraz etmezse 
ve yine mutlaka arazi terhin etmek isterse o 
vakit nasıl olur? Bu adam o zaman da ban
kadan istifade etmezse ne manian müstefidola-
caktır? işte bu zarurete binaendir ki, banka
daki teminatı biraz tevsi etmek hattâ ica-
beden mahallere teminatsız olarak... 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Te
minatsız banka olmaz. 

RAHMİ B. (Devamla) — Müsaade buyu
runuz, arz edeyim. Fakat kâr o kadar büyük 
ki, bu gibi zararların yanında bunların ehem
miyeti yoktur. Nitekim şimdi Ziraat Ban
kası da teminatı olduğu halde birçok zarar
lara uğramakta ve matlubatmı tahsil edeme
mektedir. Fakat bundaki maksat okadar 
büyüktür ki, zararı daima telâfi etmektedir 
ve telâfi edebilir. 

VEHBÎ B. (Aksaray) — Malûmuâliniz 
banka şubelerinin hepsinin sermayesi vardır. 
Bu itibarla lüzum olan yerlerde kullanacak 
her şubenin sermayei asliyesi ve bu sermayei 
asliye mukabilinde ibras olunan hâsılatta bu 
sermaye üzsrinde ikraz edilen o tahvilâtta 
o şubede sabit olarak kalacak mıdır, yoksa 
o banka istediği zaman o sermayeyi istediği 
mmtakaya gönderecek midir? 

RAHMÎ B. (izmir) — O sermaye o şu
bede kalacaktır. 

VEHBÎ B. (Aksaray) — Bir sermaye var
dır. Bir de o sermayenin karşısında çıkarta
cağı esas vardır. Yani o sermayenin karşılığı 
olmak üzere aksiyonların karşılığı vardır. 
îşte bu her şubede sermaye olarak kalacak 
mı? Yoksa istediği zamanda başka bir şube
ye alıp götürecek mi? 

RAHMİ B. (izmir) — Tabiî bankanın 
ihtiyacından fazla sermayesi bulunursa diğer 
bir yere muavenet edebilir. 

VEHBÎ B. (Aksaray) — Yani buranın 
ihtiyacı nisbeten yoktur diye oradaki para 
alınarak başka yere götürülecek mi? 

RAHMÎ B. (izmir) — Merkezin kuv
veti sayesinde memleketteki diğer ihtiyacatı 
temin etmek itibariyle muavenet vazifesidir. 

VEHBÎ , B. (Aksaray) — Fakat her 
şube müstefidolmalı. 

RAHMÎ B. (izmir) — Ona hiç şüphe yok 
efendim. O esastır ve merkezinden de muave
net görecektir. 

ÎSMAÎL B. (Karahisarı Şarki) — Efen
dim, banka şimdiye kadar nevama bir tüccar
lık yapıyordu. O da alât vs edevatı alıp sa
tıyordu. Fakat tüccar olan arkadaşlarımız 
bundan daima şikâyet etmektedir. Yani ban
kanın bu hususta muvaffak olamadığından 
ve matlup semereyi temin edemediğinden ar
kadaşlarımız şikâyet ediyorlar. Halbuki bu, 
bankanın gayesinden biridir. Onun için ben
deniz deminki, teklifimden «zürranın mahsu
lâtı» cümlesini çıkarttım. Bu zürraa müteallik 
mevadda biraz çalışsın ve alışsın da mevad-
dm iştirasında, füruhtunda biraz muvaffak 
olsun ve tüccarlığa alışsın da ondan sonra 
ticarete kalkışsın. Ondan sonra sürraın ma
lını alıp satmayı öğrensin. Sonra bu. aynı 
zamanda büyük bir teşkilât meselesidir. Sonra 
bundan evvel Ziraat Bankası mahsul üzerine 
avans vermiyordu. Halbuki şimdi mahsul üze
rine avans verecektir. Eğer bunda muvaffak 
olursa - ki zürraa büyük bir yardımdır. Îşte 
burada banka için de kaybedilmiş bir şey ol
maz. Çünkü bankaların mahsul üzerine verdiği 
para daima onun piyasadaki bedelinin % 60 
ve yahut yetmiş derecesindedir, ki % 30 daima 
kendilerinde bir teminat vardır. Bunu denin de 
arz ettim. îhtısas meselesidir. Diğer vazaıfi 
fazfla ifa edemiyen bir bankanın böyle geniş ve 
şümullü olan ve hususi bir ihtisasa ihtiyaç mes-
seden bir muamele ile iştigal etmesi doğru de
ğildir. Mamafih kabul edip etmemek Heyeti 
öelilenin bileceği bir iştir. 

REÎS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair takrir var. Müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kâfi 
görmiyenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi 
görülmüştür. 

Efendim, Karahisarı Şarki Mebusu ismail 
Bey yedinci maddedeki «ziraat» cümlesinin 
tayyım teklif ediyorlar. (Hayır sesleri) Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın, Aksini reye koyu
yorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul olunmadı efendim. O halde maddeyi ay
nen kabul. edenler el kaldırsın. Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Madde aynen kabul olunmuştur efen
dim. 

Madde 8. — Banka işbu vazaifi esasiyesin-
den maada Meclisi idarenin karariyle mena-
fiine ve maksadı teşekkülüne muvafık her 
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hangi bir banka muamelesini de ifa edebilir. 
(Yazalım sesleri) 

EYÜP SABRİ EF. (Konya) — Bütün tadi
lât bir kere rüfekayı kiram tarafından yazılsa 
da ona göre mütalâatımızı deremeyan etsek, 
Reis Bey. 

REİS — Efendim madde aynendir. «Yalnız 
menafiine ve maksadı teşekkülüne» kelimeleri 
ilâve edilmiştir. Bütün tadilât bundan ibaret
tir. Başka bir şey yoktur. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim bende
niz bu kanundaki 8 nci maddeyi gördüğüm 
zaman zannediyorum ki banka, heyeti tabiiye
tinden infirah etmiş oluyor. Çünkü bankanın 
vazaifi es asiy esini teşkil eden en birinci mad
de zürraa lâzımgelen muaveneti ifa etmek, on
ların alât ve edevatını celbetmek, izmir'de in
cir, üzüm, Adana'da pamuk ticaretindeki ve 
diğer mahallerdeki diğer muhtekirlerin önüne 
geçerek zürraa yardım etmek, teshilât göster
mek esasıdır. Şimdi bu gibi makasıtı esasiye 
altında teşekkül eden bir bankanın meclisi ida
relerin bir karariyledir ki demin yedinci mad
dede mevzııbahsettiler başka bir suretle tica
rete girmesi, bankayı bütün maksadı te
şekkülünden ve maksadı esasisinden uzaklaş
tıranı oluyor. Bendeniz esas itibariyle bu mad
denin tayyını teklif ediyorum. Bu maddeye lü
zum yoktur. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Efen
dim bendeniz tamamen Zeki Bey arkadaşımı
zın fikrine muhalif olarak mütalâada buluna
cağım. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Olabilir ya. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Hattâ 
bu hususta bendeniz encümenle de anlaşamıyo
rum, diyorum ki, bu «maksadı teşekkül» keli
mesi bile zaittir. Vakıa denilecektir. Ziraat 
Bankalarından matlubolan zürraın ihtiyacını 
teshil etmektir. 

Peki efendiler meselâ Bulgaristandaki Zi
raat Bankası da böyle muamele yapmaktadır. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Sermaye zürraın-
dır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Devamla) — Es
babı var, arz edeyim müsaade ediniz. 

Sermaye zürraın olduğu için zürraın mena-
fii için esbabını söyliyeceğim. 

Beyefendiler, malûmu ihsanınız, zürra kısa 
vâde ile - tüccar gibi - 31 gün, iki ay, 91 gün 
için para almaz. Uzun vadeli istikraz yapar. 
Uzun vadeli istikraz yaptığından dolayıdır ki 
zürraın istikraz zamanlan vardır ve zürra o 
zamanlarda istikraz yaptığından dolayıdır ki 
işte zürraın menafiine muvafık »öz söylüyo
rum. 

Zürraın birbuçuk milyon lirası bankada 
durmaktadır. Bu para verilememektedir. Çün
kü verilemez eğer o bankadan maksat, zürraın 
menafüni yükseltmek, sermayesini yükselt-
mekse bilâkis Ziraat Bankasına muamelâtında 
daha ziyade vüsat verilmelidir ki burbuçuk 
milyon lirayı kısa vadeli tevdiat ile verebilsin 
ve zürraın ihtiyacını temin edebilsin. Çünkü 
arz ediyorum. Bankada bugün birbuçuk mil
yon lira vardır. Bunu zürraa versin. Veremez 
beyefendiler. Çünkü bu parayı bankaya tevdi 
edenler kısa vâde ile tevdi etmişlerdir. Meselâ 
bir zat üç ay vâde ile bankaya beşbin lira koy
muştur veyahut bir zat bankaya iki vâde ile 
sekiz bin lira koymuştur, işte bankada tera
küm eden bu para kısa vadeli tevdiattır. Fa
kat Ziraat Bankası uzun vâde ile tüccara veya 
zürraa ikraz yapamaz. Çünkü o parayı bulun
durmak mecburiyetindedir. Eğer kısa vâde ile 
tevdiata müsaade buyurduğunuz takdirde bu 
para beyhude durmaz. Bu birbuçuk milyon li
rayı banka istimal eder. İstimal ile zannede
rim asıl sermayedaran olan çiftçinin menfaati
ne hizmet eder. Bunu koymadığınız takdirde 
şekil kelimesini koyduğunuz zaman şunun bu
nun kısa vâde ile koymuş olduğu paraları ay
nen bulundurmak mecburiyetindedir. Çünkü 
kısa vâde ile para vermiyor. Binaenaleyh za
rar olur. Bu bir hakikattir zannediyorum. 
Onun için bendenizde bu maddenin tayyı fik
rindeyim. 

MUVAZENE ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ ALİ OENANi B. (Gaziantep) — 
Efendim bendeniz bu kanunun içinde en ziya
de köylüye menafi temin edecek olan bu se
kizinci maddeyi görüyorum. 

Efendiler, Ziraat Bankasının şimdiye ka
dar olan vaziyetini hepimiz biliyoruz. Memur
ları; bir tahsildar veyahut maliyede vergi kâ
tibi derecesinde maaş alırsa Ziraat Bankası 
bugün yalnız arazi üzerine istikraz ettiği pa
ranın üzerinden gelecek nema ile yaşar. Bu-
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günkü halinde bir adım ileriye atmaya bütçe
sinin müsaadesi olmaz bir vaziyettedir. Bu 
maddeyi kabul etmezsek biz, Ziraat Bankası
nın ileriye gitmesinden sermayesini bulup o 
sermayeyi tenmiye ederek o bankanın vaziye
tini iyileştirmesinden kat'i ümit etmeliyiz. Mü
tehassıs getiriyoruz niçin? Banka eski halinde 
kalacaksa niçin mütehassıslara bin ikiyüz lira 
maaş veriyoruz. Yazık değil mi? Hattâ bu sene 
heyeti celilenizin bu kanunla kabul ettiğimiz 
masraf bir milyon üçyüz on sekiz bin liradır. 

Efendiler, bankanın adi temettüden ve em
lâk üzerinden istikrazattan hâsıl olan varida
tı (960) bin liradır. Bu ikisinin arasında (358) 
bin lira bir fazla vardır. Bu nereden verilecek
tir? Eğer banka muamelâtını tevsi etmezse, 
banka meselâ tüccarın birisinin kendisine ge
tirip te Ankara'da tevdi edeceği bir çekin be
delini izmir'de tahsil ve ondan bir komüsyon 
almaz ve bu gibi muamelâta girişmezse... 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Zaten onu yapıyor. 
O eskiden de vardır, nakli nukut muamelesi 
vardır. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Nakli nukut 
değil beyim. Çek muamelesi var. Yeni açıl
mıştır bu... 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Rica ederim, bun
dan altı ay evvelden beri bu mesele devam edi
yor. 

ALİ CENANİ B. — Bu maddeyi kaldırır
sak yapamaz. Bir tüccarın senedini kırmaz
sa bu, bankanın fazla masrafını zürraın vermek
te olduğu sermayeden sarfa mecbur olur. Bina
enaleyh bankanın muamelâtını elimizden geldi
ği kadar tevsi etmeye mecburuz. 

Sonra efendiler, meselâ Osmanlı Bankasiyle 
bir itilâfname yapılıyor. Şekli Türk bankası ve 
yahut başka bir banka olacak, her ne ise, ya
hut diğer bir başka bankadan faizle para ala
cak, sermaye bulacak. Eğer aldığı sermayenin 
faizi - buna emin olunur ki - yüzde altı, yedi
den aşağı alamıyacaktır. Bunu zürraa verdiği 
zaman yüzde beş, altı ile telâfi ettirmek ister
seniz banka zarar eder, istifade edemez. Bina
enaleyh her hanigi bir bankanın yapmakta ol
duğu muamelâtı maliyeyi bu banka da yap
mazsa bu bankadan istifade edilemez. Binaen
aleyh tamamiyle encümenin teklifi üzere mad
denin kabulünü rica ederiz. 

REİS — Müzakerenin kifayetine dair takrir 
var. Müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul et
miyenler lütfen ellerini kaldırsın. Müzakere 
kâfi görülmüştür, 

Efendim, Gümüşane Mebusu Zeki Bey, seki
zinci maddenin tayyını teklif ediyor. Bunu re
yi âlinize vaz'ediyorum. Tay teklifini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen elleri
ni kaldırsın. Kabul olunmadı. Denizli Mebusu 
Mazhar Müfid Beyin bir takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Arz ettiğim esbaba mebni (maksadı teşekkü

lüne) cümlesinin tayyedilmesini teklif ederim. 
Denizli Mebusu 
Mazhar Müfid 

REİS — Efendim, (maksadı teşekkülüne) 
tâbirinin tayyını tejdif ediyorlar. (Maksadı te
şekkülüne) tâbirinin tayyını kabul edenler lüt
fen ellerini kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. 
Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. Ka
bul edilmedi. 

Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini 
reye koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el
lerini kaldırsın. Madde aynen kabul olundu. 

Efendim, Divanı Muhasebat âzalığı için 
yapılan intihabat neticesini arz edeceğim. Reye 
iştirak eden azanın adedi (165), iki müstenkif 
vardır. Nisabı ekseriyet (83) tür. Kastamonu 
Defterdarı Hasan Basri Bey (96), Maliye Mü
fettişi sabıkı Zeki Namık Bey (83) rey almış
lardır. Yalnız bu iki zat nisabı ekseriyet ihraz 
etmişlerdir ve binaenaleyh intihabolunmuşlar-
dır. Nafıa Muhasebecisi Yusuf Ziya Bey (75), 
Bursa Defterdarı Ali Kâmil Bey (71), Mali
ye Müfettişi Abidin Bey (69), Tasfiye Ko
misyonu Re::! Hasan Zeki Bey (65), Darpha
ne Muhasebecisi Cemil Bey (61) ve ilâh esami
sini okuduğum birçok zevat rey almışlardır. 
Binaenaleyh Divanı Muhasebata iki âza inti-
(haJbödİlmiştir. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Dere-
cat ile rey alanlar reyi işari ile lintihabedilse ol
maz mı? 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Doğru de
ğil. (Hayır sesleri) 

REİS — Yarın tekrar intihabat icra ede
ceğiz. Yarın yine bu Ziraat Bankası Bütçesi-
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nin müzakeresine devam etmek üzere, (Köy 
Kanunu sesleri) evet efendim, yarın Köy 
Kanununu müzakere edeceğiz. Çarşamba gü
nü de Ziraat Bankası Bütçesini vakit kaldığı 

takdirde Hariciye, Matbuat, Nafıa bütçeleri 
müzakere olunacaktır. Celseyi tatil ediyorum. 
Yarın saat birbuçukta içtima edeceğiz. 

Hitamı müzakerat, saat : 6,25 

1340 SENESİ RÜSUMAT BÜTÇESİ 

.1 :>:>'!) senesinde ikinci altı ay zarfında yapılan tadilâtın senelik miktarına göre ( 2 598 511) li
raya baliğ olan rüsumat bütçesi Hükümetçe 1340 senesi için (601 489) lira falzasiyle (3 200 000) 
lira olarak teklif edilmiştir. Varidatı umumiyem':in beşte birini teşkil eden ve seneden seneye te-
zayüt etmekte bulunan Cîümrük Rüsumunun kaçakçılığın, meni, suiistimal âta meydan verilmemesi 
suretiyle bihakkin temini eibayeti ve muamelâtın sürati icrası ve muntazam istatistiklerin mevcu
diyeti matlup ve mültezim olmasına ve gümrük varidatının tahakkuk ve tahsil ile mükellef memu
rin maaşlarının vazifelerine merbutiyet hisselerini takviye ile suiistimale meyil ve inhirafından te
vakkiyi kâfil bir dereceye iblâğı ve hududu memleketin icabına ve muvaridatı ticariye miktarına 
göre teşkilât ve tadilât icrası zaruri bulunmasına binaen encümen teşkilât itibariyle Hükümet tek
lifini cüzi tadilâtla kabul eylemiştir. 

Fasıl 

102 1339 da idarei merkeziye memurini şebri (2 617) lira maaşlı (147) kişi idi. Bu kere 
Hükümetçe idarei mezkûre kadrosu (3 951) lira maaş şehrisi bulunan (195) rncc.ıur ola
rak teklif edilmiş ve encümenimizce (1P4) memur (3 604) lira maaşı şehri olarak tesbit 
edilmiştir. 

1.03 İdarei merkeziye levazımına ait bulunan işbu faslın birinci ve dördüncü maddeleri aynen, 
ikinci tenvir ve teshin maddesinde beşyüz, üçüncü kırtasiye maddesinden bin 1 ıra no İn
saniyle kabul edildiği gibi 108 nci masarifi müteferrika tertibi meyanmda (6 500) lira ola
rak talebedildiği anlaşılan muhafaza mamurları ruvelver bedel âtı için dahi (4 000) lira 
faslı -mezkûrdan bittenzil işbu fazla bir madde olarak ilâve olunmuştur. 

104 Şimdiye kadar vilâyatı müteferrikası ile memzucen bir fasılda bulunan merkez masarifi 
müteferrikasının tefriki muvafık görüldüğünden bu husus için (2 500) lira kabul edilmiş
tir. 

105 Yi laya t memurini maaşatma ait bulunan işbu fasılda Cenup hududumuzun münakalâtı 
ticariye hususunda haiz olduğu ehemmiyet ve bununla beraber gümrük idareleri araların
da ki., buut ve mesafe o havali teşkilâtı rüsumiyesinin iki başmüdüriyet idaresi altında 
bulunmasını icabettirnıektc olduğundan mıntakai mezkûrede bir başmüdüriyet ihdası ve 
halen bir merkez memuru ile idare edilen Kars idaresinin her ne kadar hali hazırdaki 
muamelâtı bir müdüriyet umuru derece ünde vâsi değil ise de mezkûr idarenin mülhak 
olduğu Kızıldizc Başmüdüriyetine olan uzaklığı muamelât ve muhaberatça müşkülât tev-
lidueylemekte bulunduğu ve Şimal hududunun aksamı saires'indeki idarelerin kurp ve mü
nasebet itibariyle Kars'ta teşkil olunacak bir müdüriyete ilhakla, idaresi muamelâtça 
mucibi sürat olacağı gibi Rusya ile münasobatı ticariye teessüs eylediği takdirde mevkii 
mezkûrun ehemmiyeti ticariyesi bir kat daha artacağı cihetle Kars'taki idarenin bir mü-
düıiyete kalbi ve muvaredatı ticariyesi tevessü eden mahaller kadrolarının tevsii ve te-
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nakus -eden mahaller derece ve kadrolarının tenzili ve gümrüklerde meri tarifenin hüsnü 
tatbikatı için ieabeden esasatı ilmiye ve ihtisas ile memurinin teçhizi, varidatı rüsumiyc-
nin hüsnü ci'bayeitni temin hususunda zaruri bir keyfiyet olmasına binaen bu kısım me
murine olan ihtiyacı temin için birinci sınıf başmüdüriyetlerdeıı İstan'bul ve Galata güm
rüklerinde on muayene memur mülâzımlığı ihdası muvafık görülmüş ve maaşlara da 1339 
senesine nazaran zamaim yapılmıştır. Vilâyat memurini için tâyin olunan maaşlar mik
tarı berveçhi âtidir : 

Asgari Âzami 
Lira Lira Sınıf 

Başmüdürler 
» Müdür Mv. 

Müdürler 
Başkâtipler 
Kâtipler 
Kimyager ve Fen Memurları 
Merkez İdare Memurları 
İdare Memurları 
Veznedarlar 
Tahakkuk Memurları 
Muayene Memurları 
Ambar, Depo, Kapı Memurları 
Manifesto Memurları 
Muhafaza Mıntaıka Memurları 
Deniz Muhafaza Memurları 
Kolcu 
Süvari Muhafaza Memuru 

40 
40 
25 
15 
10 
25 
15 
12 
12 
18 
14 
10 
12 
12 
10 
8 

10 

' G0 
40 
40 
25 
15 
40 
20 
12 
20 
25 
16 
15 
18 
15 
10 
10 
10 

o 

1 
o 

') 
o >> 

2 
1 
o O 
o 

2 
o 
. > 

2 
1 
^ 
1 

Fasıl 

106 Vilâyat levazımı olup 1339 senesine nar-aran (36 500) ve teklife nazaran (10 000) lira 
noksaniyle kabul edilmiştir. 

107 Masarifi mütenevvia faslı olup tekliften (75 100) noksaniyle kabul olunmuştur. Memle
ketin menafii iktisadiyesini bihakkin himaye edecek bir tarifeye ihtiyacımız derkâr olup 
ancak bunun esasatımn ihzarı Rüsumat Müdürüycti Umumiyesinin eümlei vazaifinden 
bulunmasına binaen dördüncü madde le Tarife Komisyonu ücreti olarak teklif edilen 
beşbin lira kabul edilmiştir. 

108 ıMjüitıeferirJVia mıaiS;aıiiıf:i eılnıp bumdan (4 000) lira ruvelver bedeli için ve (2 500) lira idarei 
merkeziye müteferrikası için tefrik edilmiş ve vilâyat masarifi müteferrikası için de tek
lif don (13 500) lira noksaniyle (15 00 )) lira kaibul odıilmiştir. 

109,110,111 Bu fasıllar aynen teklif veçhile ve yüzon birinci fasıl (3 000) lira noksaniyle 
kaibul olunmuştur. 

112 Tosbit edilen kadroya göre (2 332 800) lira kabul edildi. 
113 Mevcut mornur'uni mazide miktarına göre (31 013) lira kabul olunmuştur. Münhalâta 

tercihan mazulinin tayini suretiyle sinini atiye bütçelerinde bu fasıl erkanımın miktarı 
zaruresine tenzili muktazi görülmektedir. 

Hülâsa : 

Sc'vahilde kaçakçılığın ve suiist imalâtın men'i ve bu suretle varidatı rüsum iyemizin ziyadan vi
kayesi için gerek rüsumat ve gerek bahriye bütçesine dahil gambotların bütün sene seyrüseferle
rini temin edebilecek devricank tahsisatı itasını ve 1340 senesi varidatı umum iyesi hakkındaki mü-
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tabiatın Gümrük Rüsumu faslında suiistimal ve kaçakçılığın dereeei şiddet ve fecaati arz olunan 
Cenup hudutlarımızda bu gibi fenalıklara nihayet verilmesi için 1340 senesi Jandarma Bütçesine 
(250 000) lira zammiyle hudut bölüklerinin jandarmaya naklinin kabul ve hudutlarda kapı ma
halleri tesisini ve girip çıkan eşyanın behemahal kapı mahallerine uğraitılmasının teminini temenni 
eden encümen rüsumat bütçesinin 1339 bütçesine nazaran (440 568,5) lira fazlasûyle (3 036 000) 
lira olarak ıbittesb'it heyeti umumiyeye teklif ederken Hükümetten de gelecek sene gümrük muame
lâtının temini süratini, kaçakçılığın menini gayet sıfe teftişatla suiistimale meydan verilmemesini 
ve buna mütecasir olanların derhal tecziyesini ve Rüsumat anüdürüyeti umumiyesinde tanzim ve 
Maliye Vekâletine tevdi edildiği anlaşılan gümrük 'komisyoncuları talimatnamesinin biran evvel te
mini meriyetini ve muntazam gümrük istatistiklerinin tertip ve neşrini, memurini rusumyenin 
tâyin, terfi ve mesuliyetlerini testoit eder bir lâyihai kaıluniyenin tanzim ve teklifini bihakkın 
talelbeder. 

Muvazene Maliye Encümeni namına 
ıMaabata Muharriri 

Trabzon Mebusu 
Şefik 
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p . M. Nevi Muhassesat 

Birinci kısım 
102 İdareyi merkeziye maaşatı 

1 Müdürü umumi 
2 Memurini idare 
3 Müfettişler 

Memurini müteferrika 
4 Odacıların ücreti maktuası 

Yekûn 

103 Levazım 
1 Meremmet 
2 Tenvir ve teshin 
3 Kırtasiye 
4 Evrakı matbua ve kıymetli evrak 
5 Hovolör bedeli 

Yekûn 

104 'Masarifi müteferrika 
'Birinci kısım yekûnu 
İkinci kısım 

105 Vilâyat maaşatı 
1 Başmüdür, Müdür 
2 Ketebe 
3 Memurini muhtelife 

1339 senesi 
bütçesi 

Lira 

1339 senesi 
bütçesindeki 

tadilâta 
göre senelik 

miktarı 
Lira 

1 050 
21 624 
3 840 

2 664 

27 178 

500 
2 500 
2 000 

5 000 

1 200 
22 764 
3 840 

3 600 

31 404 

500 
2 500 
2 000 
30 000 

35 000 

34 178 

18 060 
85 956 
261 059 

66 404 

18 300 
61 752 
282 144 



M. Nevi Muhassesat 

4 Müstahdemini müteferrika 

5 Odacı, sandalcı ve müstahdemini saire ücuratı maktuası 

Yekûn 

Levazım 
1 İcare 
2 Meremmet 
3 Tenvir ve teshin 
4 Kırtasiye ve evrakı matbua 

Sabıka ve sinini sabıka bedelâtı icaresi 
Yekûn 

İkinci kısım yekûnu 
Üçüncü kısım 
Masarifi mütenevvia 

1 Harcirah 
2 İnşaat ve tamirat 
3 Mefruşat 
4 Tarife Komisyonu ücreti 
5 Masarifi muhakeme 
6 Akça nakli ve bendiyesi 
7 Alât ve edevat 
8 Litografya matbaası ve tanzifat amelesi 
9 Terkos suyu 

10 Melbusat 
11 Evrak ve defatir naklife ve bendiyesi 

1339 senesi 
bütçesi 

Lira 

6 282 
6 986 

351 349 

53 000 
3 000 
25 000 
41 500 
2 000 

124 500 

475 849 

39 500 
100 000 
10 000 
1 158 

15 000 
2 500 
13 500 
1 475 
3 000 
20 100 
4 000 

1339 senesi 
bütçesindeki 
tadilâta 

göre senelik 
miktarı 
Lira 

1 488 
12 672 

376 356 

53 000 
3 000 
25 000 
11 500 
2 000 

94 500 

470 856 

39 500 
100 000 
10 000 
4 632 
15 000 
2 500 
13 500 
3 500 
3 000 
20 100 
4 000 



F. M. Nevi Muhassesat 

12 Muhafız istinbot ve motorlu sandal ve kayıkların be
deliyle devri çark ve tamir masrafı 

13 iSevk memuru ve dâva vekilleri masrafı 
14 Merkezde nümunehane teslis masrafları 
15 'Kimyananelerin ikmali nevakısı masrafı 
16 Eczayı tahliye esmanı 
17 İstinbot ve motorbot vapur mürettabatiyle kayıkçıla

rın ücuratı 
18 Süvari muhafaza memurları yem bedeli 

Yekûn 

108 Müteferrika 
109 Reddiyat 
110 Tazminat 
111 Muhafazai sevahil Ganbot bedeliyle devri çark ve ta

mir masrafı 
112 Tahsisatı fevkalâde 
113 1 Memurini mazüle maasatı 

2 Memurini mazüle muhassesatı fevkalâdesi 

Yekûn 

Üçüncü kısım yekûnu 
Yekûnu umumi 

1339 senesi 
bütçesi 

Lira 

150 000 
600 

9 450 
5 693 

103100 

479 07G 

15 000 
50 000 
6 000 

191 500 
1 222 328,50 

35 000 

1 998 904,50 
2 508 931,50 

1339 senesi 
bütçeslindeki 

tadilâta 
göre senelik 

miktarı 
Lira 

150 000 
600 

9 450 
5 693 

103 100 

484 575 

15 000 
50 000 
6 000 

191 500 
1 276 176,50 

35 000 

2 058 251,50 
2 595 511,50 

Hü 
1340 
için 

ol 
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Kaibletitadilât 1339 senesi maaşatı 

Unvanı memuriyeti iAded 

İdarei merkeziye maaşatı 
Müdürü Umumi 
Muhasebe Dairesi 
Müdür 
Mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Serveznedar 
Veznedar Muavini 

Yekûn 
Kontrol Dairesi 
Müdür 
Mümeyyiz 
Mümeyyiz (Kontrol ve Muamelâtı kalemleri) 
Kâtip (Kontrol ve Muamelât kalemleri 
Kâtip (Kontrol ve Muamelât kalemleri 
Kâtip (Kontrol ve Muamelât kalemleri 
Mümeyyiz (Manifesto Kalemi) 
Kâtip (Manifesto Kalemi) 
Kâtip (Manifesto Kalemi) 
Kâtip (Manifesto Kalemi) 
Sermemur (Deniz Kuvvetleri Heyeti) 
Memur (Deniz Kuvvetleri Heyeti) 
Memur (Deniz Kuvvetleri Heyeti) 

Beheri Şehri si 
Liira L:ira 

75 75 

1 
1 
1 
3 
6 
3 
1 

16 

1 
1 
1 
5 
12 
16 
1 
1 
4 
5 

40 
25 
20 
15 
12 
10 
15 

50 
25 
20 
15 
12 
10 
20 
15 
12 
10 

40 
25 
20 
45 
72 
30 
15 

247 

50 
25 
20 
75 
144 
160 
20 
15 
48 
50 

Yekûn 47 607 

— 612 — 
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t : U m . 3 . ÎB40 £ : 2 

KaJblettadil'ât'1339 senesi maaşatı 

Hehenii Şeflırisi 
iAded Dira Lira 

1 30 30 
1 20 20 

6 12 72 
1 10 10 

9 132 

1 20 20 
1 15 15 
5 12 60 
4 10 40 

Yekûn 11 135 
Tarife ve İstatistik Dairesi 
Müdür 
Tarife Mümeyyizi 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
İstatistik Mümeyyizi 
İstatistik Kâtibi 
Kâtip 
Kâtip 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
6 

50 
25 
15 
12 
10 
20 
15 
12 
10 

50 
25 
15 
12 
10 
20 
60 
72 
60 

Yekûn 22 324 
Hukuk Müşavirliği 
Müşavir 1 3 0 30 
Muavin 
Mümeyyiz 
Kâtip " 2 15 30 
Kâtip 
Kâtip 

Yekûn 3 60 

Unvanı memuriyeti 

Sicil Memurin Dairesi 
Müdür 
Mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 

"iekûn 
Evrak Kalemi 
Mümeyyiz 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 

— 01İ — 
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1 : 14 17 . 3 . 1340 C : 2 

Kablettadilât 1339 senesi maaşatı 

Unvanı memuriyeti 

Heyeti Teftişiye Kalemi 
Mümeyyiz 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 

Levazım ve Kıymetli Evrak Müdüriyeti 
Müdür 
Mümeyyiz 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Ambar Memuru 
Ambar Memur Muavini ve Kâtibi 
Ambar Kâtibi 
Kıymetli Evrak Tadat ve Damga Memuru 
Mimar 
Numune ve Kütüphane Memuru 
Ser Hademe 
Sevk Memuru 
Sevk Memuru 

Müfettişler 
Ser Müfettiş 
Birinci Sınıf Müfettiş 
İkinci Sınıf Müfettiş 
Üçüncü Sınıf Müfettiş 

Yekûn 

Aded 

1 
1 
1 

3 

1 
1 
1 
2 

Beheri 
Lira 

20 
15 
12 

30 
20 
15 
12 

Şehrisi 
Lira 

20 
15 
12 

47 

30 
20 
15 
24 

Yekûn 10 

15 15 

1 
1 

1 
1 

15 
15 

8 
6 

15 
15 

8 
6 

148 

2 
2 
1 

60 
50 
40 

120 
100 
40 

.— 616 — 
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Muvazenei Maliye Encümenince 

tAded 

1 
1 
1 

3 

1 
1 
1 
2 

1 

1 
1 

4 

12 

2 
2 
1 

Belleri 
Lira 

20 
15 
12 

30 
20 
15 
12 

15 

15 
15 

8 

60 
50 
40 

Şehrisi 
Lira 

20 
15 
12 

47 

30 
20 
15 
24 

15 

15 
15 

32 

166 

120 
100 
40 

Hükümetçe 1340 senesi için 
X ü 

Aded 

1 
1 
1 
3 

6 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

18 

1 
2 
7 
5 

Beheri 
Lira 

30 
18 
15 
12 

40 
30 
18 
15 
12 
20 
15 
12 
12 
25 
15 
10 
8 

75 
60 
50 
40 

Seferisi 
l i r a 

30 
18 
15 
36 

99 

40 
30 
18 
30 
24 
20 
15 
12 
12 
25 
15 
10 
32 

283 

75 
120 
350 
200 

1340 

Aded 

1 

2 
1 

4 

1 
1 

3 

1 
1 

1 
1 
1 

4 

14 

3 
5 
7 

senesi için teklif olunan 

Beheri 
Lira 

25 

15 
12 

35 
25 

15 

20 
15 

12 
20 
15 

8 

60 
50 
40 

Şehrisi 
Lira 

25 

30 
12 

67 

35 
25 

45 

20 
15 

12 
20 
15 

32 

219 

180 
250 
280 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira 

45 

70 
32 

147 

53,75 
45 

105 

40 
35 

32 
40 
35 

108 

493,75 

217,50 
325 

402,50 

— 617 — 
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Kaiblettadil'ât 1339 senesi maaşatı 

Unvanı memuriyeti 

Müfettiş Muavini 

Odacılar ücreti (Maktu şehriyesi) 
Odacı 

Birinci kısmın yekûnu 
Başmüdür, Müdür, muavinleri 
Birinci sınıf Başmüdür 
İkinci sınıf Başmüdür 
Üçüncü sınıf Başmüdür muavinleri 
Birinci sınıf Müdür 
İkinci sınıf Müdür 
Üçüncü sınıf Müdür 

Başkâtip ve Ketebe 
Birinci sınıf Başkâtip 
İkinci sınıf Başkâtip 
Üçüncü sınıf Başkâtip 

Birinci sınıf Kâtip 

İkinci sınıf Kâtip 
Üçüncü sınıf Kâtip 

Yeldin 

'Aded 

2 

7 

8 

Beheri 
lira 

30 

18 

Şehrisi 
Lira 

60 

320 

144 

Yekûn 

137 

50 

2 239 

300 

4 
13 
11 
20 

54 

5 
6 
26 
58 
1 
2 

212 
149 

40 
30 
25 
18 

25 
20 
15 
12 
11 
13 
10 
8 

160 
390 
275 
360 

1 485 

125 
120 
390 
696 
11 
26 

2 120 
1 192 

Yekûn 459 4 680 

— 618 — 



t : 14 17 . 3 . 1340 0 : 2 

Badefctaddıl'ât 1339 senesi maaşatı 

Beheri Şehrisi 
Aded Lira Lira 

Hükümetçe 1340 senesi için 
'teklif olunan 

471 

'Aded 
Beheri Şehrisii 

Lira Lira 

Muvazenei' Maliye Encümenince 
1340 senesi için teklif olunan 

Tahsisatı 
Beheri Şehrisi fevkalâde 

Aded Lira Lira Lira 

30 60 30 60 

5 146 480 6 047 480 

20 60 100 

7 

10 

147 

2 
4 
6 
10 
9 
22 

53 

6 
10 
38 

109 

227 
81 

30 

60 
50 
40 
30 
25 
20 

25 
20 
15 

12 

10 
8 

320 

300 

2 617 

120 
200 
240 
300 
225 
440 

1 525 

150 
200 
570 

1 308 

2 270 
648 

17 

10 

195 

3 
8 
2 
6 
14 
20 

53 

3 
14 

' 39 

73 

111 
240 

30 

60 
50 
40 
40 
30 
25 

30 
25 
20 

15 

12 
10 

805 

300 

3 951 

180 
400 
80 
240 
420 
500 

1 820 

90 
350 
780 

1 095 

1 332 
2 400 

17 

10 

184 

3 
8 
2 
6 
14 
20 

53 

6 
14 
36 

73 

111 
240 

25 

60 
50 
40 
40 
30 
25 

25 
20 
15 

15 

12 
10 

770 

250 

3 604 

180 
400 
80 
240 
420 
500 

1 820 

150 
280 
540 

1 095 

1 332 
2 400 

1 045 

6 721,25 

217,50 
520 
115 
345 
700 
900 

2 797,50 

270 
560 

1 260 

2 555 

3 552 
7 200 

5 797 15 397 

— 610 — 



î : 14 17 . 3 . 1340 O : 2 

Kablettadilât 1339 senesi maaşatı 

Unvanı memuriyeti 

Memurini muhtelife 
Birinci sınıf Kimyager ve Fen Memuru 
İkinci sınıf Kimyager ve Fen Memuru 
Üçüncü sınıf Kimyager ve Fen Memuru 
Birinci sınıf Merkez İdare memurları 
İkinci sınıf Merkez İdare memurları 
İdare memurları 
Birinci sınıf Veznedar 
İkinci sınıf Veznedar 
Üçüncü sınıf Veznedar 
Birinci sınıf Tahakkuk memurları 
İkinci sınıf Tahakkuk memurları 
Üçüncü sınıf Tahakkuk memurları 

Dördüncü sınıf Tahakkuk Memuru 
Birinci sınıf Muayene Memuru 
İkinci sınıf Muayene Memuru 
Üçüncü sınıf Muayene Memuru 
Dördüncü sınıf Muayene Memuru 
Birinci sınıf Ambar, Depo Kapı memurları 
İkinci sınıf Ambar, Depo Kapı memurları 
Üçüncü sınıf Ambar, Depo Kapı memurları 
Dördüncü sınıf Ambar, Depo Kapı memurları 
Birinci sınıf Manifesto Memuru 
İkinci sınıf Manifesto Memuru 
Üçüncü sınıf Manifesto Memuru 
Dördüncü sınıf Manifesto Memuru 

Aded 

1 
4 
9 
67 
10 
157 
3 
9 
38 
4 
29 
5 
45 

6 
142 
149 

13 
116 
111 

2 
11 
60 

Beheri 
Lira 

30 
25 
20 
15 
12 
10 
15 
12 
10 
18 
15 
13 
12 

12 
10 
8 

12 
10 
8 

15 
12 
10 

Şehıisi 
Lira 

30 
100 
180 
105 
120 

1 570 
45 
108 
380 
72 
435 
65 
540 

72 
1 420 
1 192 

156 
1 160 
888 

30 
132 
600 

— 620 — 



I : 14 17 . 3 . 1340 0 : 2 

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

-L> 'cvLUCls İ/İVLLAJLİ 

Aded 

1 
5 
9 
3 
41 
156 
3 
24 
22 
7 
13 

39 
29 
3 
54 
177 
79 
13 
41 
152 
53 
2 
10 
35 
25 

it -LOtJİ/ »CIUC 

Beheri 
Lira 

30 
25 
20 
20 
15 
10 
20 
15 
12 
20 
18 

15 
12 
15 
12 
10 
8 
15 
12 
10 
8 
18 
15 
12 
10 

;»± ısıaaıs^abL 

Şehrisi 
Lira, 

30 
125 
180 
60 
615 

1 560 
60 
360 
264 
140 
234 

585 
348 
45 
648 

1 770 
632 
195 
492 

1 520 
424 
36 
150 
420 
250 

Aded 

1 
5 
7 
34 
30 
136 
3 
19 
41 
3 
13 

76 

22 
294 

17 
91 
154 

3 
20 
51 

Beheri 
Lira 

40 
30 
25 
20 
15 
12 
20 
15 
12 
30 
25 

20 

18 
15 

18 
15 
12 

18 
15 
12 

Şehrisd 
lira 

40 
150 
175 
680 
450 

1 632 
60 
285 
492 
90 
325 

1 520 

396 
4 410 

306 
1 365 
1 848 

54 
300 
612 

Aded 

1 
5 
7 
34 
30 
136 
3 
19 
41 
3 
13 

76 

22 
294 

17 
91 
154 

3 
20 
51 

Beheri 
Lira 

40 
30 
25 
20 
15 
12 
20 
15 
12 
25 
20 

18 

16 
14 

15 
12 
10 

18 
15 
12 

Şehrisi 
Lira 

40 
150 
175 
680 
450 

1 632 
60 
285 
492 
75 
260 

1 368 

352 
4 116 

255 
1 092 
1 540 

54 
300 
612 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira 

57,5 
250 
315 

1 360 
1 050 
4 352 
120 
665 

1 312 
135 
520 

2 888 

792 
9 996 

595 
2 912 
4 620 

114 
700 

1 632 

— 621 — 
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Kalbletıtadüât 1339 senesi mıaaşatı 

Unvanı memuriyeti 

Birinci sıinıf Muhafaza Mmtaka Memuru 
İkinci sınıf Muhafaza Mmtaka Memuru 
Üçüncü sınıf Muhafaza Mmtaka Memuru 

Piyade ve Deniz Muhafaza Memuru 
Piyade ve Deniz Muhafaza Memuru 
Piyade ve Deniz Muhafaza Memuru 
Piyade ve Deniz Muhafaza Memuru 
Kolcu 
Kolcu 
Süvari Muhafaza Memuru 
Süvari Muhafaza Memuru 
Muayene Memuru Mülâzi. 

Müstahdemini müteferrika 
Kaptan 
Makinist 
Makinist 
Telefon Memuru 

Odacı, Sandalcı ve müstahdemini saireanin 
maktuai şehriyesi 
Muayene Memuru Mülâzi. 
Odacı 
Odacı 
Sandalcı 
Tulumba Reisi 

Yekûn 

Yekûn 
ücuratı 

'Aded 

13 
42 
38 
2 

902 
231 
142 
93 

266 
4 

2 724 

2 
3 
5 
1 

11 

28 
80 

1 

Röherli 
Lira 

15 
12 
10 
8 

5 
7 
5 
5 

7 
7 

15 
12 
10 
8 

18 
5 
4 

Şettırisi 
Lüra 

195 
504 
380 
16 

4 510 
1 617 

710 
465 

1 862 
28 

20 587 

30 
36 
50 
8 

124 

504 
400 

4 

Yekûn 109 908 

İkinci kısmın yekûnu 3 357 27 784 



î : 14 17 . 3 . 1340 C : 2 

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

ıAded 

16 
62 
22 

213 
319 
637 
142 
93 

254 
4 

2 758 

2 
3 
5 
1 

Böberî 
lira 

15 
12 
10 

10 
5 
7 
5 
5 

7 
7 

15 
12 
10 
8 

ŞeHırisi 
Lira 

240 
744 
220 

2 130 
1 595 
4 459 
710 
465 

1 778 
28 

23 512 

30 
36 
50 
8 

ıAded 

20 
68 

1 408 

3 
90 
349 

20 

2 978 

2 
3 
5 
1 

Bıeiheri 
Lira 

18 
15 

10 

12 
10 
10 

6 

20 
15 
12 
10 

ŞeihrM 
Lira 

360 
1 030 

14 080 

36 
900 

3 490 

120 

35 196 

40 
45 
60 
10 

Aded 

20 
68 

1408 

3 
90 
349 

2 958 

2 
3 
5 
1 

Beheri 
Lira 

15 
12 

10 

10 
8 
10 

20 
15 
12 
10 

Şehrisi 
Lira 

300 
816 

14 080 

30 
720 

3 490 

33 424 

40 
45 
60 
10 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira 

700 
2 176 

42 240 

90 
2 430 

10 470 

92 491,5 

80 
105 
160 
30 

11 124 11 155 11 155 375 

16 
14 
80 
1 

25 
18 
5 
4 

400 
252 
400 
4 

37 

80 
1 

25 

25 
25 

925 

2 000 
25 

10 
37 

80 
1 

25 
20 

25 
25 

250 
740 

2 000 
25 

111 1 056 118 2 950 128 3 015 

3 404 31 363 3 640 46 168 3 630 44 211 111 061 

— 623 — 
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Kablettadilât 1339 senesi maaşatı 

F. M. Unvanı memuriyeti 

İCMAL 
İdarei Merkeziye maaşatı 
Vilâyat maaşatı 

Tahsisatı fevkalâde 

Yekûn 

Aded 

137 
3 357 

3 494 

Beheri 
Lira 

Şe'hrisd 
Lira 

-2 239 
27 784 

30 023 

89 498 

Müdürü Umumi^ 
Muhasebe Dairesi 
Kontrol Dairesi1 

Sicil ve Memurin Dairesi 
Evrak Kalemi 
Tarife ve İstatistik Dairesi' 
Hukuk Müşavirliği 
Heyeti Teftişiye 
Levazım ve Kıymetli EvrakMüdü. 
Müfettişler 
Müstahdemini müteferrika 

Yekûn 
Vilâyat 

Yekûnu umumi 

— 624 — 
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Hükümetçe 1340 senesi için 
Muvazenei Maliye Encümenince 

1340 senesi için teklif olunan 

Aded 

147 
3 404 

Beheri 
Lira 

Şehrisi 
Lira 

2 617 
31 363 

Aded 

195 
3 640 

Beheri 
Lira 

Şehrisi 
Lira 

3 951 
46 168 

Aded 

184 
3 630 

Beheri 
Lira 

Tahsisatı 
Şehrisi fevkalâde 

Lira Lira 

3 604 
44 211 

3 551 33 980 

98 471 

3 835 50 119 3 814 

120 746 

47 815 

117 782,25 

Aded 

1 
22 
67 
11 

9 
24 

5 
4 

14 
17 
10 

Rüsumat 
Tahsisatı 
fevkalâde 

1 230 
9 768 

27 666 
4 998 
3 792 

10 398 
2 574 
1 764 
5 925 

12 540 

Maaş 

T 200 
4 548 

11 676 
2 388 
1 632 
4 728 
1 404 

804 
2 628 
9 240 
3 000 

Yekûn 

2 430 
14 316 
39 342 

7 386 
5 424 

15 126 
3 978 
2 568 
8 553 

21 780 
3 000 

184 
3 630 

80 655 
1 332 732 

43 248 123 903 
530 532 1 863 264 

3 814 1 413 387 573 780 17 167 
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1340 SENESİ TAPU MÜDÜRİYETİ UMUMİYE BÜTÇESİ 

Muamelâtı tasarruf iye emrü mühimminde istihdaf olunan gayeye vusul için Büyük Millet 
Meclisinin 16 Ağustos 1338 tarihli seksenibeşinci içtimamdalki tensıiibi veçhile Hükümetçe 1340 sene
sinde ayrı bütçeye malik müdüriyeti umumiye haline ifrağı teklif olunan defteri hakani veya 
umuru tasarruf iye unvanları yerine 'beynelhalk şayi olan ismi veçhile (Tapu) idarei umuımiyesi 
denilmesi encümenimizce kabul ©dilen bu idarenin 1336 senesinde 403 311 liradan ibaret bulunan 
muhassasatı 1337 senesinden 1339 senesi gayesine kadar üç sene Maliye Bütçesi ımeyanmda kal
mıştır. 1337 ve 1338 senelerinde Tapu İdarei Um ilmiyesi için Maliye Bütçesinde kabul olunan mu-
hassasatm tetkik ve 'tefrikine lüzum görülmemiştir. Çünkü 1337 senesi teşkilâtı esasen nakıs ol
duğu gibi 1338 senesinde de istirdadolunan vilâyıatm muhassasatı tam ıbir senelik olarak mevzu de^ 
ğilidir. 

1339 senesinde yine Mıaliye Bütçesi meyanında olanak üzere merkez ve yilâyat için : 
338 751 lira tahsisat kabul edilmiş ve bunun 1339 senesi ikinci altıaylık Avans Kanuniyle ya

pılan tadilât veçhile senelik miktarı 
429 264 liradan ibaret bulunmuştur. 
1340 senesi için Hükümet bidayeten (Heyeti Vekilei sabıka) 
550 000 lira ve Ibilâhara (Heyeti Vekilei lahika) 
725 229 lira ve en son defa (bir kalem ve müfredatsız); 

680 000 lira teklif etmiştir. Ancak bu son teklifin müfredatı verilmediğinden encümen tet-
kikatmı salifüzzikir 

725 229 lira üzerinden icraya mecbur kalmış ve indettetkik (bundan 
64 940 lira tasarruf at yaparak 1340 senesi için 

660 289 lira tahsisat kabul etmiştir. 
Mazbatai umumiyemizde dahi arz edilmiş olduğu veçhile Tapu Müdüriyeti Umumiyesinin kuyu-

du atikası İstanbul'daki mülga emanet binasında müessestir. Bu binanın mahzeninde elyevm mev
cut ve medarı iıhticac bulunan kuyudu atika yirmisekiz bin küsur defterden ibaret olup dairesin
de yapılan tahkikata nazaran bu defterlerin buraya nakli kaabdl olmadığından bu bapta mülakat
tan vâki olan liş'arat buraca İstanbul'dan sual ve İstanbul'dan almam cevaplara göre halledilmekte
dir. Bundan dolayı İstanbul'da dahi idarei merkeziye bütçesinde büyük ıbir teşkilâtın idame edi
lerek İcalbeden memurların istihdam edilmekte bulunduğu görülmüş 've Ankara'da tevsii teklif edi
len idarei merkeziye kadrosu kabul edilmiyerek Tapu Müdüriyeti Umumiyesinin de Eüsuımat ve 
Posta ve Telgraf idareleri gibi İstanbul'a nakli münasip görülmüştür. 

Encümenimizin bu Ibaptaki kararı zirde kuyudu tasarrufiye mahzenleri (bahsinde arz ve tafsil 
olunduğu veçhile bittabi umuru kuyudu tasarrufiye gibi mühim ve esaslı muamelâtımızın selâ
met ve hüsnü cereyanını temin gayesine matuf bulunduğundan tasvibini Heyeti Celileden temenni 
eyleriz. 

Müdürü Umumi : vazifesimin ehemmiyetine mebni Hükümetin tekjlliffi veçhile yüz lira olarak 'ka
bul edilmiştir. 

Muavin : Muamelâtı vüsat ve keza ehemmiyetine binaen teklif edilen muavinlik kabul edilmiş 
ancak «60» lira maaş yerine «50» lira kâfi görülmüştür. 

Encümen Kâtibi : Şimdiye kadar muhtelif safahat geçiren muamelât ve hukuku tasarrufiyeye 
müteallik kavanin ve nizamatı mevcudeye ve mukarreratı müteaddideye - rağmen muhtacı tee-
mül ve müzakere zuhur etmekte olan birçok eşkâlin hal ve faslı zımnında şuabat müdüranundan 
müteşekkil encümenin zabıtname ve mukarrera timi tesbit ve buna müteferri muamelâtı ifa için ak
demce bir başkâtip bir mümeyyiz ve bir kâtipten müteşekkil iken ilga edilmiş olan encümen kale
mine ait muamelâtım temşiti için Hükümetin teklifi veçhile birinci sınıftan yalnız «15» lira maaş
la bir kâtibin istihdamı muktazi görülmüştür. 
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Muamelât ve mahlûlât idaresi : Bilumum tapu idarelerince istizan olunan mevaddm tetkdka-
tı ve icabeden levayıhı kantariyenin tanzimi ve tapu muamelâtı umumiyesine mütedair birçok 
esasatıtn ihzarı gibi vazaif 'ille mükellef olarak mül<?a defterhane emaneti zamanında bir müdürün 
idaresinde dört mümeyyiz ve bir hayli kâtipten müteşekkili senedat idaresi bilûmum ımaMülâta mü
teallik dşleri görmek için dahi kezalik bir müdür ile bir mümeyyiz ve beş kâtipten müteşekkil 
mahlûlât idaresi mevcudolduğu halde bu iki mü dürüyet muamelâtı bu kerre tevhidolunarak bir 
müdürün idaresi tahtında olmak ve muamelât ve mahlûlât ve istatistik işleri ile iştigal etmek üze
re bir idarenin teşkili hususunda Hükümetçe vâki olanı teklif muvafık görülmüştür. 

Tahriri • Kalemi : Bundan başka elyevm icra edilmekte olan tahdit ve tahrir muamelâtının 
1340 senesinden iitibaren muhtelif mahallerde d a n i tatbik ve icrası mukarrer olup bunun ihzar 
ve idaresi hususatmm mühim ve teferruatlı olma s mdan dolayı ikinci sınıftan bir mümeyyiz ile bi
rinci sınıftan iki ve ikinci sınıftan bir kâtipten ibaret olarak teşkiline lüzum gösterilen tahrir ka
leminin tahsisatı kabul ve üç kalemden maâdâ bu kalem işlerini dahi deruhde edecek olan muame
lât ve mahlûlât idaresi müdürünün kurkbeş lira°^a r ak gösterilen maaşı kabul edilmiştir. 

istatistik Masası : Tapu Müdürü tarafından verilen izahata nazaran mülga defterhane emane-
tince bir mümeyyizin idaresinde iken ilga edilmiş ° l a n istatistik kalemince tapu idarelerinde mu
amelesi icra kılman emvali gayrimenkulenin müs-üm üe gayrimüslim ve tebea ile eeanip arasında 
ecnas ve idadiyle miktar ve kıymetlerini gösterir şekilde istatistiklerinin tesbit edilmiş olduğa ve 
bu tarzda istatistikten filhal matlup derecede istifade edilemiyeceği cihetle 1340 senesinde n iti
baren tebea ile lecanip arasında birde tekasıdan muhtelif unsurların yekdiğerleri arasında vukı «bu
lan tedavüllerin tesbit edilmesinin mukarrer bulunduğu anlaşılmış ve bu işin muamelâtı idaresine 
merbut olarak teldif veçhile bir masa tarafından ifası tesbit edilmiştir. 

İstanbul Kuyud ve Fiş Kalemi : Veruen bahaca mahallât üzerine mürettep olmıyan tasarruf 
kayıtlarının tahrir teklifinden azade olarak derhal bulunabümesi için tertip ve 1340 senesinden 
itibaren kazalarda dâhil olmak üzere her tarafta fihrist usulünü tatbik edileceği anlaşılmıştır. Em
lâk ve araziden her parçanın tasarrufu hususunda vukua gelen tahavvülât ve tebeddülatı ayrı 
sayfalarda ve bir şahsın uhdesinde cemettiği emvali gayrimenkule kuyudunu bir yerde irae ede
bilmek üzere İstanbul'da 1326 senesinde teşkü olunan fiş kaleminin ancak İstanbul, Üsküdar, Be
yoğlu Umuru Tasarrufiye İdarelerinin tarihi teşkili olan 1329 tarihine kadar devam ettiği üç sene 
üç ay zarfında kayıt tesis etmiş ve bu tarihten sonra yalnız bu kayıtların ihracı ve münakalele
rinim icrasiyle müteveğğil nümayan olmuştur. Kalemin devrei faaliyetinde vücuda getirdiği eser 
biri kay de diğeri fihrist mahiyetinde fiş tertibatına aidolmasma nazaran bunun- başlıbaşma kalem 
halinde idaresinden sarfı nazar olunarak mevcut kuyut ve muamelâtının iki kısma tefrikiyle ka
yıt kısmının münasebeti cihetiyle kayıt kalemiyle tevhidi ve esasen işleri çok ve mühim olmak ci-
hetiyle ötedenberi iki mümeyyiz üe idare edilmekte olduğu halde ahiren bir mümeyyiz tevdi edil
miş olan ve şu tertibat münasebetiyle muamelâtı bir kat daha tezayüt ve iktisabı ehemmiyet ede
cek bulunan kayıt kalemine fiş mümeyyizi ile iki kâtibin nakli ve tedavül eden kayıtların mü
nakalesi için dâhi bir münakalecinin ve fiş işleleriyle meşgul olacak olan ikinci kısma iki kâti
bin ilâvesi yollunda Hükümetçe dermeyan olunan teldif muvafık görülmüştür. 

Vdlâyat kayıt ve Münakale ve Mukabele kalemi : Elyevm ımevcudolan vilâyat kayıt ve münakale -
kaleminde müstahdem ıdört mukabele ve münakalecinin kuyudu tasarruf iyesi zayi ve mıükteriık olan 
memaliki mustaihlasanın istinsah ettirilen kayıtlarının mükabelesiyle vilâya£lan her ay irsal olu
nan tapu defatiri suretlerinde münderiç muamelâtın, münakale işlerinim matlup veçhile ifasınıa 
yetişememekte oldukları anlaşılmasına mebni Hükümetin teklifi veçhile daha iki münakale ve mu
kabelecinin ilâvesi tensibedilmiştir. 

Kuyudu Kadime Kalemi ve Mahzeni : Kuyudu kadime mahzeninde mahfuz olup mazmunlariyle 
bfflâheyy'ine âimel olunan (2 000) adedine karip defterleri hüsnü muhafaza ve hattı siyakat ile 
muharrer ve işareti mıahsusayı havi olan bu defterlerden ledellhace istinbatı malûmat etmekle mü
kellef olan kuyudu kadime kalemi, vaza'iıfiniin ihtisasa mütevakkıf olduğu anlaşıldığı gibi mema-
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liki ecnebiyeden bile bazan imuhteviyatmıdan malûmat istihsaline lüzum görülen mezkûr defter
lerden ahkâm iistıihracrnıa kaadir mütehassıs ye tiştiıriltaıesi muktazi olduğundan Hükümetin tek
lifi kabule şayan görülmüştür. 

Kuyudu Tasarruf iye Mahzenleri : Elyevm d'e'fterhaımaden biri kuyudu kadim enin ve ikisi da
hi (kuyudu tasarruf iyenin mahfuz olduğu üç mahzen mevcudolup kuyuıdu kadime mahzeni hak
kında bâlâda bir nebze malûmat verilmiş olduğu cihetle burada yalnız kuyudu tasarruf iye 
mahzenlerine daıir bâzı izahat verilmesi1 e lüzum görüUmüştür. Tapu müdürü tarafından verilen 
mialûmata nazaran bu liki mahzende cen MI (36 600) küsur defter mahfuz olup bunlardan (7 800) 
küsuru mcmalikıi metruikeye ve (28 80C ; küsuru hududu mİllliimiz ıdâhilindeki mahallere aidoldu-
ğu ve bunlardan başka 1293 tarıihimd* a beri te rakümeden ve adedi yüz binlere baliğ olan ev
rakı müsbite 'Me bilûmum ulmuru tas? .'rufiye idarelerimden her lay yapılan muamelâtı tasarrufi-
yeyii natıfk defterlerin nüshu saniyesinin dahi bu mahzenlerde muhafaza edilmekte olduğu an
laşılmıştır. Ehemlmiyeti aşikâr olan idlefatiiri mez küreyi (muhafaza ve hasbellmuamele her 'gün yüz
lerce adedini ımeimuirlaria irae etmekle mükeBef bulunan mahzen müstahdeminin maaşjlam pek 
cüz-i görüldüğünden Hükümetin teklifi veçhile birer miktar zamaim icrası muvafık görül
müştür. Gerek kuyudu kadilmıeye, gerek kuyudu taısarrufiiyeye taallûk eıden muamelâtın doğ
rudan doğruya müdüriyeti umumiiyenin nezaret ve imuralkabeısiı altında cereyanı lâbüt olup bi
naenaleyh mezkûr mahzenlerdeki ıdefatir ve evalkı müsbitenin buraya nakili ve bunların defter-
haneıde mahfuziyetljeri sebebiyle müdüriyeti umumiiiyeye merbut olduklar hailde orada ifayı vazi
fe eden muvazzaf yetmişikii memurun burada istihdamı için evvelemirde tertibatı 'mabsusayı havi 
mahzenlor inşası muiktazi ve mahzenler inşa olunmadan kuyudun nakllli mümkün ve mahzurdan 
salliiım olımıyacağı tabiîdir. Mahzen inşaatı külü masrafa mütevakkıf olmasına ve defterhanede 
mahfuz kuyudu ımezıkûreye müteallik olan ve bilûmum tapu idarelerimi alâkadar eden ımuame-
lâtm buradan muhabere suretiyle idare ve murakabe edilmesinin maslahata tesir etmekte ol
duğu anlaşılmasına ve ddarei merkeziye m omur 1 arının nısfından fazlasının İstanbul da ve mik-
tarı kailimin burada müteferrik bir halde bulunmaları emri idarede müşikilâta sebebolacağı 
tabiî ve bunların topluca bulunmaları faaliyeti erinin daha müsmir bir surette tanzimi imkânını 
temin ederek bunun da muamelâtı umumiyeye hüsnü tiesliri olacağı beıdihi bulnnmasırnıa binaen 
burada kalmasıına sebep ve lüzum görülmiyen müdüriyeti umuimiyenin İstanbul'a nakli Encü-
meniîmizce nıuktaz'i görülmüştür. 

Memurin ve Levâzılm idaresi : Müdüriyeti Umulmiilyenin teşkilinden dolayı Hükümetçe teklif 
olunan ve esas itibariyle lüzumu tabiî görülen memurin ve Levazım Müdüriyeti kadrosunda bi
rimci ve ükincıi sınıflardan birer kâtip ile üçüncü sınıftan gösterilen mutemet ve levazım me
murini refakati zait görülerek tahsisatları tayyedilmiştir. 

Deavi ve Hulkük Müşavirliği Kalemi : Müdü iyeti Umumiye İstanbul'a nakledileceği ımülâha-
zasiyle mevcut iki dâvaveklilHimden biri ile ikinci sınıftan birer kâtip zaıit görülerek tahsisatları 
tenzil cılillmiş ve listihdam olunacak dâvavekiline maktuan altmııış lira ücreti şehriye itası münasip 
görülmüştür. 

Heyeti Femn'ilye : Mevcut Heyeti Fenniyenin kemakâm idamei mevcudiyeti muktazıi ve maaş
ları sekizer ilira gösterilen beş iaded joloncuya maktuan yirmibeşer lilra verilmesi münasip görül
müştür. 

Dosya, Evrak : Lüzumu tabiî olan dosya ve evrak kalemli İçin teklif edilen tahsiiisattan üçün
cü şataftan bir kitabet tahsisatı tenzil edilmiştir. 

Müfettişlik kalemi : Tapu müfettişi ve muavinlerinden gönderilen levayihi teftişiye ve cedavili 
mahsusayı tetkik ve alâkadar idarelerin mütalâalarını istifsar ile icabatmı tâyin ve müfettişler
le muavinlerinin tarzı hareketlerini idare ve icabaden mahallere sevk ve imzalarına ait tertibatı 
ittihaz ve icra eylemek gibi vazaif ve hususatla iş tigal etmek içıin merkezde iki efendiden ibaret bir 
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kalemin teşkiline müteallik teklif muvafık görülerek ta i isatları kabul edilmiştir. Berminvali 
meşraıh icra kılınan tenzilât 114 ncü faslın ikinci maddesi hı^'.ümetin teklifinden 1 944 lira noksa-
niyle 19 920 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Müstahdemini Müteferrika : Müstahdemini müteferrika için teklif olnnan tahsisat muvafık 
görülmüy ve dâvavekiliyle imam efendiye ve jaloneulara ücreti maktua verilmesinin tensibolun-
ması münasebetiyle tahsisatları bu kadroya ilâve edilmiştir. Ru sebeple 114 ncü faslın üçüncü 
maddesi hükümetin teklifinden 2 520 lira fazlasiyle 10 680 lira olarak kabul edilmiştir. 

Mülga OEmuaınette müstahdem memurini muvakkate : İMerkezin İstanbul'a nakli dolayısiyle me
murini muvakkate istihdamıma lüzum görülmemiş ve yalnız daire müdürünün tahsisatı memurin 

• ve levazım kadrosuna ithal edilmekle bu fasıl tayyedümiştir. 
Merkez Levazımatı : Merkez levazımatı için 115 nci faslın birimci maddesinden yedinci mad

desine kadar olan tertiplerden ancak dördüncü maddesindeki bedeli icar olarak mevzu 750 lira 
müdüriyetin Istanbula nakli takarrür etmesinden dolayı tayyedilmiş ve diğer maddelerde mu-> 
rakkam miktarlar mutedil görülerek ipka olunmuş ve faslı mezkûr 2 400 lira olarak ipka edil
miştir. Mezkûr müteferrikası için 116 ncı fasla mevzu bin lira hattı kifayede görüldüğünden ka
bul edilmiştir. 

Müdürler : iServeti milİiyemizin pek mühim kısmımı teşkil eden envali gayri menkuleye mü
teallik hukuku tasarrafiyeyi temin ve tevsik ile iştigal eden umuru tasarrufiye müdürlerine 
şimdiye kadar deruhde ettikleri vazaif ile nisbet kabul etmiyecek derecede cüz'i maaş tahsis 
edilmiş olduğu anlaşıldığımdan maaşlarının hattı münasibe iblâğı muktazi görülerek birinci sını
fa kırkar lira, ikinci sınıfa otuzar ve üçüncü sınıfa yirmibeşer ve dördüncü sınıfa yirmişer ve 
beşinci sınıftan kırk dört, (müdüriyet için de onbeşer lira maaş tahsisi kâfi görülmüştür. Şu su
retle 117 oci faslım birinci maddesi 4 320 lira tenzilât ile 16 980 lira olarak kabul edilmiştir. 

(Başkâtipler ve tapu memurları : Umuru tasarrufiye idareleri muamelâtı umumiyesinin hu
kuku tasarruf iyeye taallûkuna ve hüsnü tedvir ve temşiyetinin memurini laidesinin bu baptaki 
kavanin ve mizamat ve ımıubarrerata kesbi vukuf etmeleriyle mümkün bulunduğoına göre ehem
miyeti varestei izahtır. (Böyle olduğu halde şimdiye kadar mezkûr idareler başkâtipleriyle tapu 
memurlarıma ve müstahdemini sairesime tahsis olunan maaşat vazaifi mevduaları ile gayri mü
tenasip görülerek kâfi miktarda zamaim yapılmıştır. 

Nevahi Tapu Memurları : Hükümetçe istihdamı teklif olunan yirmibeş mahiye tapu memuıru 
adedi bu sene için onbeşe tenzil ve maaşları sekizer lira olarak kabul edilmiştir. 

Kâtip : (Muamelâtı kesir olan vilâyet merkezlerinde teahhurata mahal kalmamak üzere on 
üç kâtip için teklif edilen tahsisat şayanı kabul görülmüştür. 

Refikleri : Maaşları yedişer liradan ibaret olan 225 tapu ımemur 'refikinin tahsisatı kabul 
edilmiştir. İstanbul, Üsküdar, Beyoğlu tapu dairelerinde müstahdem bulunan müzayede ve he
sap memurları için mevzu onıbeşer lira vazifelerinin ehemmiyeti cihetiyle kezalik muvafık gö
rülmüştür. iŞn kadar ki haciz memurları maaşatı olarak teklif olunan onbeşer liramın onikişere, 
evrak memurları maaşatının omikişerden onar likaya ve haciz, müzayede muamele evrak memur
ları refikleri unvanlarınım, kâtibe tahviliyle teklif edilen omikişer lira maaşlarının sekizer liraya 
tenzili ve maaşları yedişer liradan ibaret olan zabıt ve senet muharrirleri tahsisatının aynen ka
bulü münasip görülmüştür. IBerveçhibalâ icra edilen tenzilât münasebetiyle 117 nci faslın ikinci 
maddesi hükümetin teklifinden 10 044 lira noksaıniyle 83 496 (Mra olarak tesbit edilmiştir. 

Müfettişler : Hükümetçe istihdamına lüzum görülen onbir müfettişten ikisinin birinci sınıf 
itibar edilerek ellişer ve ikinci sınıftan dördüne Vırkar ve üçüncü sınıftan mütebaki beş müfet
tişe otuzar lira verilmesi teklif edilmiş ise de 1339 senesi ikinci altı aylık «Avans Kanunu muci
bince tapu müfettişleri maaşatına zamaim icra edildiği cihetle ellişer liranın kırka ve kırkar li
ranın otuzbeşe tenzili ve beş müfettişe teklif veçhile otuzar lira maaş itası münasip görülmüş ve 
bu suretle 117 nci faslım üçüncü maddesi tekliften 480 lira noksaniyle 4 440 lira olarak tesbit 
edilmiştir. 
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I : 14 17 . 3 . 1340 C : 2 
Müstahdemini Müteferrika : Odacıların ücreti maktualan teklif veçhile yirmi lira olarak 

kabul edilmiştir. 
Mülhakat Levazımatı : 118 noi fasla mevzu (16 500) liradan ibaret tahsisatın haddi kifayede 

olduğu bittetkik anlaşılmakla aynen kabul edilmiştir. 
Masarifi Müştereke : 119 ncu faslın birinci, ikinci, üçüncü maddelerine mevzu tahsisat aynen 

kabul edilmiş ve müfettişler harcırahı olarak beşinci maddeye mevzu (15 000) liranın beş lirası 
bittenzil faslı mezkûr (63 000) lira olarak kabul edilmiştir. 

Mülhakat Müteferrikası : Mülhakat müteferrikası olarak 120 noi fasla mevzu (3 000) lira ay
nen kabul edilmiştir. 

Konya Tahdit ve Tahrir heyetleri : Alınan izahata nazaran Konya ıska sahasında mübaşeret 
olunan takrir şimdiye kadar mevanii adideye mâruz kalarak kâh inkıtaa uğramış, kâh bâtîğ cere
yan etmeikle beraber semeresi de ıgörülmüştür. Filhakika yalnız dört karyenin tahrirden evvel 
vergice mukayyedolan kıymeti (14 648) liradan ve miktarı dahi (33 536) dönümden ibaret iken 
tahrir neticesinde bu kıymet (188 000) liraya ve (137 941) dönüme baliğ olmuştur. Bu tezayüt 
bire oniki nisbetinde bunlardan başka yirmibeşbin yediyüz otuz altı lira bedelâtı misliye ve hare 
tahakkuk ettirildiği anlaşılmasına binaen Hükümetin teklifi aynen kabul edildiği 'gibi her heyet 
nezdinde müstahdem bir mühendisin her parça malî gayrımenlkule ait krokiden başka bir de 
muntazam harita resmi ve bilhesap kemiyatı sahihalarmm tâyini misillü hususat ile iştigale mec
bur olmaları tahririn süratle ilerlemesine mâni olmakta bulunduğu anlaşılarak bu emri mühim 
ve nâfiin biran evvel intaç ve ikmali matlup ve mültezem görülmüştür. Heyetler nezdindeki mü
hendislerin tatbikat sahasında münhasıran emvali gayrimenkulenin mesaha ve krokilerini tersim 
ile iştigal etmeleri ve haritaların tersimi ve kemiyatı sahihalarmm tâyini işleri için de maaşı kırk 
liradan ibaret bir mühendis ile otuzar lira maaşlı iki mühendisten mürekkep bir heyeti fenniyenin 
teşkili encümenimizce muktazi görülerek bu heyetin bilhesap ilâve edilen tahsisatı münasebetiyle 
121 nci faslın yekûnu (6 060) liraya baliğ olmuştur. 

Tahrir Heyetleri : 1340 senesinde Konya'dan maada bâzı vilâyatta dahi Tahdit ve Tahrir Ka
nunu tatbik edilmek ve ikisi Ankara'ya aidolmak üzere yedi heyet teşkili için 50 000 lira tahsisat 
teklif edilmiş ise de Ankara için de bir heyet kâfi görülerek bundan (8 000) lira tenzili suretiyle 
122 nci fasıl (42 000) lira olarak tesbit edilmiştir. 

Tahsisatı Fevkalâdei Şehriye : Tesbit edilen kadroya göre bilhesap (363 339) lira olarak kabul 
edilmiştir. 

Memurini Mazule : Mevcut memurini mazule adedine göre tesbit edilmiştir. 
Hülâsa : Ufak tadilâtla Hükümet teklifatmı kabul eden Encümeniniz tapu muamelâtının te

mini intizam ve süratine ve tahrir heyetlerinin 1340 senesi faaliyetlerinin müspet netaydeine inti
zar eyler. 

Muvazenei Maliye Encümeni namına 
9 Şubat 1340 

Mazbata Muharriri 
Kırşehir Mebusu 

Yahya Galib 
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F. 

114 

115 

116 

'M. 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

4 
5 
6 
7 

Nevi Mühaısiasat 

Birinci kisran. 
İdarei merkeziye maaşatı 
Müdürü umumi ve muavin 
Memurini idare 
Müstahdemini müteferrika 

Yekûn 

Mülga emanat'ta istihdam olunan me
murini muvakkate 
İdarei Merkeziye levazımı 
Mefruşat 
Kırtasiye 
^TenıVÎr testtim 
îcare 
O&elbusat 
*Terik!os suyu 
EMkrtrfife masarifi 
Alât ve edevatı hendesiye 

Yekûn 

İdarei Merkeziye müteferrikası 

Birinci kısım yekûnu 

1339 senesi Bütçesi 
Lira 

780 
2 016 
6 408 

9 204 

1 344 

10 548 

1339 senesi Bütçe
sindeki tadilâta 'göre 

senelik miktar 
Lira 

960 
11 544 
6 408 

18 912 

1 716 

I 

20 628 

Hüküm 
1340 sen 

teklif o 
Li 

1 
21 
8 

31 

1 

3 

1 

37 

İkinci kısım 
117 Vilâyat ımaaşatı 

1 Müdıürler 13 560 16 560 21 



8 

F. 

118 

119 

M. 

2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 

1 

2 

3 
4 
5 

Nevi Muhıasasalt 

Ketehe 
Müfettişler 
Müstahdemini müteferrika 

Vilâyat masarifi 
İcane 
Mefruşat 
Kırtasiye 
Tenvir teshin 

Yekûn 

Yekûn 

İkinci kısmm yekûnu 

Üçüncü kısmı 
Masarifi müştereke 
Senedat, defatir, evrak masarifi tab'-
dye ve teclidiye ve benıdiye ve nakliyesi 
Zayi ve muhterik olan kuyudun istin
sah ücreti 
Masarifi Muhakeme 
Memurin harcırahı 
Müfettiş harcırahı 

1339 senesi Bütçesi 
Lira 

55 188 
2 340 

16 632 

87 720 

87 720 

1339 senesi Bütçe
sindeki tadilâta göre 

senelik miktar 
Lira 

65 472 
2 760 

16 632 

101 424 

101 424 

Hüküm 
1340 sen 
teklif o 

Li 

93 
4 

18 

138 

3 
2 
3 
7 

16 

154 

30 
15 
3 
5 

15 

Yekûn 68 



9> co co 

F . İM.. Nıesvü Muihıalsaısajt 

120 
121 
122 

Mülhakat müteferrikası 
Konya Tahdit ve Tahrir Heyeti maaşatı 
Konya Tahıdit ve Tahrir Heyeti ma
sarifi 

Üçüncü (kısmın yekûnu 

Dördüncü kısım 
123 Memurini muvazzafa tahsisatı fevka

lâdesi 
124 1 Memurini mazule maaşatı 

2 Memurini mazule tahsisatı fevkalâdesi 

Yüz yirmidöndüncü faslın yekûnu 

Dördüncü faslın yekûnu 

Yekûnu umumi 

1339 senesi Bütçe
sindeki tadilâta -göre 

1339 senesi Bütçesi senelik "miktar 
Lira 

2 592 

2 592 

237 891 

237 891 

3338 751 

Lira 

2 592 

2 592 

304 620 

304 620 

429 264 

Hükü 
1340 se 
tdklif 

L 

3 
, 4 

50 

125 

392 
7 
8 

15 

407 

725 



Kafolettadilat 
1339 senesi maaşatı 

Badettaldilât Hükümetçe 1340 sen 
1339 senesi maaşatı için (teklif oluna 

Unvanı memuriyet 
Beheri Şehrisi Beheri Şehrisi Beheri Şeh 

ÂÂ&â. Lira Lira Aded Lira Lira Aded Lira Li 

İdarei merkeziye maaşatı 
Müdür 
Muavin 

Yekûn 

Encümen kalemi 
Mektuıbî kalemi 
Muamelât ve mahlûlât İda
resi 
Müdür 
Muamelât ve tetkiıkat 
Mümeyyiz 
Mümeyyiz 
Kâtip 
Kâtip 
Mümeyyiz 
Mukayyit 
İstatistik masası kâtibi 
İstatistik masası kâtibi 
Tahrir kalemi 
Mümeyyiz 
Kâtip 
Kâtip 
Maıhlülât Kalemi 
Mümeyyiz 

1 
1 

2 

1 

5 
2 

1 

1 

12 
10 

40 
25 

65 

20 

60 
20 

8 

20 

1 
1 

2 

1 

5 
2 

1 

1 

15 
12 

50 
30 

80 

30 

75 
24 

10 

20 

1 
1 

2 

1 

1 

1 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 

1 
2 
1 

1 

15 
12 

15 



1339 senesi maaşatı 
Kablettadilât 

F . M. Unvanı memuriyet 

Kâtip 
Kâtip 
Mufeayyit 
Dosya Kâtibi 
Şer'iye Metofoiıfu 
Katip 
Küyûidu IMtumiye İdaresi 
MMtir 
tetiMiIfoul, Beyoğlu "Üsküdar 
ka$nit ve münakale kalemi 
MtömÇyyiz 
Mümeyyiz 
KâtîiJ 
Kâtip 
Kâtip 
Mıütıaıkaleci 

Fiş Sfcalemi 
M'îMıöyyiz 
KStip 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Vilâyet Kayıt ve Münakale 
Kalemi 

. Mümeyyiz 

Aded 

1 
1 
1 
1 

1 

3 

9 

1 

1 
1 
a 
fl! 
.1 

1 

Beheri 
Lira 

12 

8 

Şehrisi 
Lira 

12 
10 
8 

10 

20 

36 

^72 

6 

20 
1© 

8 
«T 
* 

20 

1339 senesi maaşatı Hükümetçe 1340 se 
Badettadilât için (teklif ıc-luna 

Beheri Şehriısi Beheri Şeh 
Aded Lira Lira Aded Lira Li 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
3 
3 
6 

1 1 

1 

1 
2 

12 
10 
8 

8 

15 
12 
GfcO 
12 
20 

\ 
20 
36 
30 
48 

M 

20 

ao 
m 

1 
1 
'31 

3! 
1 

1 

1 
1 
4 
4 
6 -
1 
1 

1 
1 
1 

15 
12 
10 

20 



1339 senesi maaşatı 
Kablettadilât 

1339 senesi maaşatı Hükümetçe 1340 se 
Badettadilât için ıteklif oluna 

Unvanı memuriyet 
Beheri Şehrisi Beheri Şehrisi Beheri Şeh 

Aded Lira Lira Ad0d Lira Lira Aded Lira Li 

Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Münakale ve Mukabeleci 
Muıkayyit 
Kuyudu Kadime Kalemi ve 
Mahzeni 
Mümeyyiz 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Mahzen ve dosya idaresi 
Memur 
Memur refiki 
Dosya Memuru 
Dosya Memuru Eefiki 
Defterci 
Defterci 
Memurin ve Levazım Md. 
Müdür 
Mümeyyiz 
Kâtip 
Kâtip 
Mukayyit 
Mutemet ve levazım Me. 
Daire Müdürü 
Dâva Kalemi 
Hukuk Müşaviri 

2 
2 
2 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
3 
3 
3 

12 
8 
6 

4 
7 
4 

24 
16 
12 

20 
10 

6 

15 
* 7 
10 
12 
21 
12 

2 
1 
1 
.4 
1 

1 

1 
2 

1 
1 
1 
3 
3 
3 

12 

8 

8 

6 
7 
6 

% 

24 
10 

8 
32 

8 

20 

12 
16 

15 
8 

12 
18 
21 
18 

« F -

2 
1 
1 
6 
1 

1 
1 
1 
1 

i 

1 
1 
3 
3 
3 

1 
1 

. 2 
2 
1 
1 
1 

1 

15 

10 

10 
8 
8 

15 
12 



1339 senesi maaşatı 1339 senesi maaşatı Hükümetçe 1340 s 
Kablettadilât Badettadilât için ıteklif olun 

Unvanı memuriyet 
(Beüıeri Şehrisi 'Beheri Şehrim Beheri Şe 

Aided Lira Lira Aıdöd Lira Lira Aded Lira L 

îmaım 
Dâva Vekili 
Kâtip 
Kâtip 
Heyeti Fenniye idaresi 
Ser Mühendis 
Mühendis 
Mühendis 
Messah 
Ressam 
Harita ve Evrak Dosya 
Memuru 
Jakracu 
Evrak ve Dosya İdaresi 
Memur 
Evrak Kâtibi 
Evrak Refiki 
Dosya Kâtibi 
Dosya Kâtibi refiki 
Teftiş Kalemi 
Başkâtip 
Kâtip 
Umuru tasarrufiye 
Muhasebe Müdürü 
Mümeyyiz 

2 
1 

1 
1 
3 
2 

1 
4 

30 

20 
7 

6 

60 
12 

30 
25 
60 
14 

,10 
24 

1 
2 

1 

1 
1 
5 

3 

1 
4 

30 

20 

12 

6 

5 
60 

12 

30 
25 

100 

36 

12 
24 

1 
2 
1 

1 
1 
5 

3 
* • 

1 
5 

1 
1 
2 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

30 

20 

15 

8 

10 



1339 senesi maaşatı 
Kablettadilât 

1339 senesi maaşatı Hükümetçe 1340 se 
Badettadilât için rteklif oluna 

Unvanı memuriyet 
Beheri Şehrisi Beheri Şehrisi Beheri Şeh 

Aded Lira Lira Aded Lira Lira Aded Lira L 

Kâtip 
Kâtip 

Yekûn 

Müstahdemini müteferrika 
Dâva Veıkili 
İmam. 
Odacihaşı 
(Maeı 
Kapıcı 
M ŝyıâafflcı 
Mimozm 
Geoe Befkçisi 
Mücellü 
JalOBeu 
Hamal 

-?.r---"w~^. 

"3a?'j-( 

'~T' 

__ . 

68 

1 
10 

1 
1 

10 
3 
2 

1 

18 

1® 
20 
20 

777 -

20 
180 

18 
1» 

180 
60 
40 

18 

79 

1 
10 

1 
1 

10 
3 
2 

1 

18 

18 
20 
20 

962 

20 
180 

18 
18 

180. 
60 
40 

18 

1 
1 

118 

1 
15 

1 
1 
8 
3 
3 

1 

20 

20 
20 
25 

1 

Yekûn 29 534 29 534 33 

Mülga Emanetta müsttaıh-
dem Memurini muvakkata 
Müdür 
Başkatip 
Birinci smıf kâtip 
İkinci sınıf kâtip 
Evrak ve Dosya Memuru 
Eevrak ve Dosya Memuru 
refiki 

1 
1 
1 
1 
1 

40 
15 
12 
10 

8 

1 
1 
1 
1 
1 

40 
20 
12 
10 
10 

1 
1 
1 
i 

12 



1339 senesi anaaşatı 
Kablettadilât 

1339 senesi nıaaşatı Hükümetçe 1340 sen 
Ba'dettadilat için (teklif olunan 

Unvanı memuriyet 
Beheri Şehrisi Beheri Şehrisi Beheri Şeh 

Aded Lira Lira Aded Lira Lira Aded Lira Lir 

Mutemet ve hesap Memuru 
Mutemet ve hesap Memuru 
refiki 
İmam 
Sicil Memuru 
Daire Müdürü 
Ser Hademe 

Yekûn 

Vilâyat 
Umuru Tasarrufiye Md. 
Umuru Tasarrufiye Md. 
Umuru Tasarrufiye Md. 
Umuru Tasarrufiye Md. 
Umuru Tasarrufiye Md. 

Yekûn 

Başkâtip 
Başkâtip 
Başkâtip 
Başkâtip 
Başkâtip 
Başkâtip 
Kâtip 
Kâtip 
Kâtip 

1 

1 

9 

5 
8 
7 

22 
31 

73 

1 
2 

13 
17 
20 
29 

1 
2 

30 
25 
20 
15 
10 

12 
9 
8 
7 
6 

8 

10 

5 

112 

150 
200 
140 
330 
310 

1130 

15 
24 

117 
136 
140 
174 

10 
16 

1 

1 

1 
1 

10 

5 
10 
10 
52 

77 

1 
2 

15 
59 

1 
2 
9 

30 
25 
20 
15 

12 
10 

8 

8 
7 

15 

8 

12 
8 

143 

150 
250 
200 
780 

1380 

15 
24 

150 
472 

10 
16 
63 

1 

1 

7 

2 
5 

13 
10 
44 

74 

2 
30 
42 

1 
2 

10 

40 
35 
30 
25 
20 

20 
15 
12 

12 
10 

1 
,3 
2 
8 

17 

4 
5 



1339 senesi ınaaşatı 
Kablettadilât 

İ 

F. M. Unvanı memuriyet 

Vilâyat ve kaza tapu me-
aııurlaırı 
Vilâyat ve kaza tapu me
murları 
Vilâıyat ve kaza tapu me-
ımurlaırı 
Vilâjyat ve kaza tapu me
murları 
Nevahi tapu memurları 
Tapu memuru refikleri 
Tapu memuru refikleri 
Müzayede Memuru 
Müzayede Memuru 
Müzayede memuru refiki 
Müzayede Kâtibi 
Muamele evrak memuru 
Muamele evrak kâtibi 
Haciz Memuru 
Haciz Kâtibi 
Feraiz Memuru 
Zabıt ve senet muharriri 
Hesap Memuru 

Yekûn 
3 Müfettişler 

Müfettiş 

,-âjded 

25 

25 

176 

227 

4 
168 

1 
2 

3 

3 
3 
1 

723 

3 

Beheri 
Lira 

8 

7 

6 

5 

6 
4 

8 

6 

8 
4 

. 

35 

Şehrisi 
Lira 

200 

175 

1056 

1135 

24 
672 
10 
16 

18 

24 
12 
20 

3 994 

105 

1339 senesi maaşatı Hükümetçe 1340 sen 
Badettadilât için teklif olunan 

Beheri Şehrisi Beheri Şeh 
Aıdöd Lira Lira Aded Lira Li 

30 

20 

27 

356 

200 

3 

3 

3 
3 
3 
3 

25 
3 

777 

3 

10 

9 

8 

7 

6 

10 

6 

8 
6 

10 
6 

6 
10 

40 

300 

180 

216 

2 492 

1200 

30 

18 

24 
! 8 
30 
18 

150 
30 

5 456 

120 

30 

50 

348 

25 
225 

3 

3 
3 
3 
3 
3 

12 
3 

798 

2 

15 

12 

10 

8 
7 

15 

12 
12 
10 
15 
12 

7 
15 

50 

4 

3 

1 

7 



1339 senesi anaaşatı 
Kablettadilât 

1339 senesi maaşatı Hükümetçe 1340 sen 
Badettadilât için teklif olunan 

Unvanı memuriyet 

Müfettiş 
Müfettiş Muavini 

Yekûn 

Müstahdemini müteferrika 
Odacı (Maktu) 
Konya Tahdit ve Tahrir He
yeti 
Tapu Tahrir Memuru 
Naip 
Mühendis 
Bessam 
Maliye Tahrir Memuru 
Kâtip 
Heyeti fenniye ser mühen
disi 
Mühendis 

Yekûn 

Aded 

2 
2 

7 

77 

3 
1 
3 

3 

10 

Beheri 
Lira 

25 
20 

18 

30 

20 

12 

Şehrisi 
Lira 

50 
40 

195 

1386 

30 
30 
60 

36 

216 

Aded 

2 
2 

7 

77 

3 
. i 

3 

3 

10 

Beheri 
Lira 

30 
25 

18 

30 

20 

12 

Şehrisi 
Lira 

60 
50 

230 

1 386 

90 
30 
60 

36 

216 

Aded 

4 
5 

11 

77 

3 
1 
3 
3 
3 
3 

16 

Beheri 
Lira 

40 
30 

20 

30 

30 
20 
30 
15 

Şeh 
Li 

1 
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Müdürü Umumi ve muavini 
Encümen kalemi 
Mu'almelât ve mıahlûlât idaresi 
Kuyudu Umumiye İdaresi 
Memurin ve Levazım Müdüriyeti 
Dâva Kalemi 
Heyeti Fenniye İdaresi 
Evrak ve Dosya İdaresi 
Teftiş kalemi 
Mulhaselbe Müdürüyeti 
Müstahdemini müteferrika 

Yekûn (Merkez) 
Vilâyat 

Yekûnu umumi 

Aded 

2 
1 

24 
50 

7 
2 

11 
5 
2 
4 

40 

148 
912 

1 060 

Talhsiısaltı 
fevkalâde 

2 010 
420 

10 611 
19 722 

3 174 
1 110 
5 184 
1 928 

960 
1 974 

47 133 
316 206 

363 339 

Maaşı 

1 800 
180 

4 896 
7 824 
1 524 

660 
2 544 

768 
480 

1 044 
10 680 

32 400 
129 456 

161 856 

Yekûn 

3 810 
600 

15 507 
27 546 

4 698 
1 770 
7 728 
2 786 
1 440 
3 018 

10 680 

79 533 
445 662 

525 195 

1340 SENESİ MUHASSASATI ZATİYE BÜTÇESİ 

Fasıl Maldldfc Mjuihaistaaısalia zatiye 1340 ıbülfcçeısü. totkilk olundu. 
Hükümetçe muhassasatı zatiye içLı teklif edilen (11 000 000) lira mey anında yurt
luk ve ocaklık ve emlâki mazbuta mukalbili maaşat için (10 140) lira tlmar ve ze
amet maaşatı için (220) lira ferma::lı maaşat dçin (350) lira tefrik olunduğu gibi 
hidematı vataniye mukabili maaşat içinde (8 500) lira talebedilmektedir; 
Yurtluk ve ocaklık maaşı, evelleri hudut muhafızlarına ve kale ve hisar neferatma 
tahsis edilmiş olan arazinin 1261 ^nesinde Hazineye devrolunması dolayısjyle va
ridata mukabil tahsis kılınmış bir maaş olup elyevm hizmeti mezkûre mevcut bu
lunmadığı gibi emlâki mazbuta mur:aibiU maaşatı zatiye mülkleri zapdedeaılere yahut 
emlâk ve arazisinin bulunduğu mahalden başka bir yerde ikamet ettirilmiyenlere ve-
resei şer'iyelerine intikal etmek şarfsyle tahsis edilmiş olup, halbuki maaşatı mezkûre 
için 'bütçeye tahsisat vaz'ı müsaderemin nevema devamını kabul demek olacağından 
bu suretle emlâki zaptedilmiş kimse varsa mahkemeye 'bilmüracaat ispatı hak eyle
diği surette emlâki kendisine iade olunmak üzere bu tertibin bütçeden tayyı mu
vafık .görülmüştür; 
T imar ve zeamet vazaifi Yeniçerimin, dılıgası sırasında lâğvedilmiş olmasına ve 
bunlara verilen maaş mukaddema arazi üzerine mevzu aşar ile diğer vergilerin doğ
rudan doğruya Hazinece tahsil ve ciibayet 'edilmeyip hizmet mukabili olmak üzere 
tahsis ve ita edilmekte iken vazaifi mezkûrenin lağvı üzerine maaşa kalb edilmesine 
ve esasen 1336, 1337, ve 1338 seneleri bütçelerine maaşat için tahsisat vaz'edilme
mesine binaen bir madde de tay yolunmuştur. Fermanlı maaşatı ise Ankara vilâye
tinde şeyhler karyesinde medfun Ali Semerkanıdı Hazretlerinin Yabanabat kazasın
da bulunan evlâdının ve Hacıbektaş nahiyesinde mukim çelebilerden on dört hane 
eshabının muaf bulundukları vergi, ve Ağnam ve Aşar Rüsumuna mukabil tahsis 
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edilmiş olup Cumhuriyet idaremiz de bir 'kısım halkın vergiden affı suretiyle istisnai 
bir muameleye tabi tutulması tecviz edilemiyeceğinden bu maddede tayyedilmiştir; 

1 57 Plidematı vataniye muikaıbili maaş at için Hükümetçe (8 500) Mra teklif edilmiş ise 
de bunun yalnız (840) lirası Büyük Millet Meclisince kabul edilmiş kavanine müs-
tenidolup 1336 senesi Muvazenei Umumiye Kanununun 17 nci maddesinde hide-
•matı vataniye tertibinden maaş almakta bulunan zevatın esamisi tesbit edilmiş ve 
yeniden maaş tahsisi mutlaka Büyük Millet Meclisince kaibul olunmuş bir kanuna 
müstenit bulunmak lâzımdır denilmiş olduğundan Babıâli Hükümetince tahsis edil
miş olan maaşatm 16 Mart 1336 dan evvel tahsis edilmiş olsa dahi devamı itası 
behemehal Büyük Millet Meclisince tasdik ve kabul edilmiş bir kanuna mütevakkıf 
bulunmasına binaen bu tertip için yalnız (840) lira olarak kabul edilmiştir. 

2 Bu madde mülga Şûrayı Devlet ve Ayan, Hazinei Hassa, Evkaf, Ziraat Bankası, 
Muhasebei Hususiye memurini gibi muvazenei umumiyeye dâhil teşkilâtı Devlette 
mukaibili bulunımıyan devair memurini mazulesi maaşatı olup müfredatına göre 
(37 000) lira olarak kabul edilmiştir. Mazuliyet maaşı cevazı istihdam kararı alan
lara verilmekte olmasına nazaran devairce münhallâta tercihan bu memurinin tâyini 
muktazi bulunmaktadır. 

3,4,5 Mütekaidin maaşatını teşkil edip birçok zâıbitan ve memurinin peyderpey tekaüde 
•şevki dolayısiyle (15 670) nüfus mütekaidin ve eytam ve eramili mülkiye için mu-
hassas (756 864) lira maaşa mukabil (800 000) ve (2 463) nüfus mütekaidin ve ey
tam ve eramili ilmiye için muhassas (42 768) lira maaşa mukabil (50 000) ve 
(354 546) nüfus mütekaidin ve eytam ve eramili askeriye için tahsis edilmiş olan 
(2 900 328) lira maaşa mukabil (3 420 000) lira maaş olarak kabul olunmuştur; 

58 Muhassas ve tahsis olunacak maa>ıta göre (6 282 160) lira olarak tesbit edilmiştir. 

Hülâsa : Muvazenei umumiyeye dâhil teşkilâtı devlette mukabili bulunan devair memurini ma-
zule maaşatı dâhil olmadığı halde tekaüt ve mazuliyet maaşları yekûnu (2 770 000) lira tekaüt aida
tından mütahassıl varidata karşı (10 588 740) liraya baliğ olmakta olup bu maaşatm varidatı umu-
miyei devletin takriben yüzde onunu belli etmekte ve her sene artmakta olması teemmül olunduk
ta 'bu halin devamının istikbal için. ne kadar ağır bir bâr teşkil edeceği ve biran evvel buna bir 
çarei hal bulunmak lâzımgeleceği tezalıür eyler. (10 590 000) lira olarak encümenimizce tesbit 
edilen 1340 bütçesinin katralü Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Muvazenei Maliye Encümeni namına 
Mazbata Muharriri 

Trabzon Mebusu 
Şefik . 
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Yurtluk, ocaklık, emlâki mazbuta ımaaşatı 
Timiar ve zeamet anıaıaşatı 
Ferm-anlı .maaşatı 

1 Hidematı vataniye 
2 Teşkilâtı Devleltte mukabili bulummıyan 

ımülga devair 'm'efmurini ımaızule ım'aaşatı 
3 'Mütekaidin ve 'eyitıaım ve eraimilıi mülkiye 

'miaaşatı 
4 » » » alımiye1 » 
5 »' » » »askeriye » 

Talısigatı fevkalâde 

Yekûn 

Yekûn 

1339 senesi 
Bütçesi 

Lira 

10 140 
220 
350 

8 500 

Hükümetçe 
senesi için 
teklif olu

nan 
Lira 

10 140 
220 
'350 

8 500 

Muvazene! Ma
liye 

mncc 
nesi 

Encüme-
i 1340 se-
için tek-

lif olunan 
Lira 

0 
0 
0 

840 

75 000 

650 258 
43 598 

2 906 513 

47 000 

800 000 
50 000 

3 420 000 

37 000 

800 000 
50 000 

3 420 000 

3 694 579 

5 050 421 

4 336 210 

6 663 790 

4 307 840 

6 282 160 

9 '200 000 11 000 000 10 590 000 

»••« 
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