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BİRİNCİ CELSE 
» 

Bed'i müzakerat; saat : 1,50 

REİS — ikinci Beisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KATtPLEB : Atıf Bey (Kayseri), Mahmud Said Bey (Muş) 

RElS —: Efendim celseyi küşadediyorum, 
zaptı sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci Celse 
Reisisani Rauf Beyefendinin tahtı Riyasetle

rinde bilinikat zaptı sabık hulâsası kıraat ve 
aynen kabul olundu. Kütahya Mebusu Cemil Be
yin, meclisi idare âzalarının hini intihabında 
vergi kaydının aranılmasına dair teklifi kanuni
si Lâyiha Encümenine, 15 Nisan 1338 tarihli 
Büsumu Bahriye Kanununun lüzumu tefsirine 
dair Maliye Vekâleti tezkeresi Kavanini Maliye 
Encümenine havale edildi. Kavanini Maliye En
cümeni. intihabatma dair mazbata okundu. He
yeti Vekilenin sureti intihabına ve vazife ve me
suliyetine dair levayihi kanuniyenin Perşembe 
veya Cumartesi günü müzakere edilmeleri ka
bul olundu. 

Elviyei Seliste 'de vergilerin sureti cibayeti 
hakkındaki lâyihai kanuniye ruznamedeki di
ğer mevadda tercihan müzakere edilerek bi
rinci maddesi tadilen kabul edildikten sonra 
teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
Rauf Beyefendinin tahtı Riyasetlerinde bil

inikat Elviyei Selâse'de vergilerin sureti ciba
yeti hakkındaki Kanunun müzakerasine devam 
edilip 2, 5 nei maddeleri tadilen, 3, 4, 6 ncı mad
deleri aynen kabul olundu. Heyeti Umumiyesi-
nin reye vaz'ında iştirak edenlerin adedi 1421 

olmasına mebni ekseriyet hâsıl olmadığından 
Pazar günündeki içtimada tekrar reye konulaca
ğı bittebliğ celseye nihayte verildi. 
İkinci Reisvekili Kâtip Kâtip 

Musa Kâzım Kayseri Muş 
Atıf Mahmud Said 

REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında mü
talâa var mı? Zaptı sabık aynen kabul edilmiştir. 

2, — AZAYI KlBAM MUAMELÂTI 

1. — Saruhan Mebusu Ömer Lûtfi Beyin 
Kavanini Maliye Encümenine intihab edildiğine 
dair Be§inci Şube Riyasetti tezkeresi 

REİS — Kavanini Maliye ve Lâyiha encü-
menleriyle Üçüncü Şube intihabatma dair maz
batalar vardır, okunacak: 

Riyaseti Celileye 
•Kavanini [Maliye Encümeni âzasından olup 

mezunen dairei intihabiyesine azimet eden Kon
ya Mebusu Rifat, Efendinin yerine bu kere Şu
besinden Ömer Lûtfi Bey (Saruhan) intihabe-
dilmiştir efendim. 
Beşinci Şube Reisi Kâtip 
Karahisarı Şarki Biga 

Mustafa Hamid 

2. — Mazbata Muharrirliğine Mardin Mebusu 
Midhat Beyin intihabolunduğuna dair Lâyiha 
Encümeni tezkeresi. :' 

Riyaseti Celileye 
s Lâyiha Encümeni Mazbata Muharrirliğine 

Midhat Bey (Mardin) intihabedilmiş olmakla 
arz olunur efendim. 
Lâyiha Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Kayseri Mardin 
Ahmed Hilmi Midhat 

Kâtip 
Yozgad 
Ahmed 

3. — Şube Kâtipliğine muhtelif encümenler-
deki münhallere intihabedüen mebuslar hakkında 
3 ncü Şube Riyaseti tezkeresi 

No. : 10 
B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Şehri halin yirmi dokuzuncu günü vukubulan 
içtimada, münhal bulunan Şube kitabetine Sinob 
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Mebusu Hakkı Hami ve Kavanini Maliye En
cümeni âzalıklarınn Yozgad Mebusu Ahmed ve 
İçel Mebusu Naim ve Muvazenei Maliye Encü
menine, Yozgad Mebusu Bahrî ve İstida Encü
menine Kângırı flVlebusu Ziya beylerin intihabe-
dildiği arz olunur efendim. 
Üçüncü Şube Reisi Kâtip 

Karahisarı Şarki Sinob 
Ali Süruri Hakkı Hami 

3. — TAKRİRLER 

1. — Kozan Mebusu Dr. Mustafâ Beyle ar 
kudaslarının, içtimai umumilerin haftada üç güne 
hasrına dair takriri 

REİS — Efendini, Heyeti Umumiye içtima
larının haftada üç güne tenziline dair Kozan 
Mebusu Dr. Muntat'a Bey ve rüfekasınm bir 
takriri vardır. 

Riyaseti Oelileye 
Heyeti Umumiyeye, müstahzar mevaddın arz 

edilmesini ve işlerin sürat ve suhuletle intacını 
temin için encümenlerin imkânı faaliyetini tez-
yidetmek üzere içtimai umumilerin haftada üç 
güne hasrını teklif eyleriz. 
Kozan Mebusu Bursa (»azianteb 

Mustafa Muhiddin Baha Kılıç Ali 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahih) — Rica ede
rim, daha bir ay olmadı. Haftada beş gün içti
ma etmeyi Meclisi Âli kararlaştırdığa halde bu
gün bu karardan geri dönmeye ne lüzum var
dır? Evvelce Meclisi Âli buna karar verdiği hal
de bugün nakza ne gibi sebep vardır? Böyle bir 
tedbir ittihazına ne mecburiyet vardır? Buna 
aklım ermiyor. Eğer Meclis verdiği karardan 
bir ay zarfında rücu edecek olursa bu Meclisten 
katiyen iş çıkmaz. 

Dr. TEVPÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Efen
dim, Mecliste çalışmaktan kaçan kimse yok... Fa
kat daima ifrat ve tefrit bence muntazam çalışma
ya mânidir. Mevsimi düşünün. Beş gün ne kadar 
çoksa on gün de o kadar azdır. Bütçeye tahsis 
edilen gün katiyen bırakılamaz. Binaenaleyh dört 
gün olması lâzımdır. Bu sıcaklarda gayrimüm-
kün bir şeyi isteyip de; encümenleri mefluç et
mek de doğru bir mesele değildir ve böyle me
sai olmaz. (Doğru sesleri). 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim, 
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bendeniz mesai günlerinin adedine itiraz ede
cek değilim. İsterse iki gün olsun. Fakat bütçe
ler hazır olduğu için, onların müzakeresine de
vam edelim. İsterseniz, üst tarafını müzakere 
etmiyelim. Her halde iki günün bütçeye tahsisi 
lâzımdır. Yoksa bütçeler çıkmaz. Yine geçen 
seneki gibi senenin nihayetine kalır. 

ZİYA HURŞlD B. (Lâzistan) — Efendim, 
Meclisi Âlinin kanaati pek güzel tecelli ediyor 
ki, bu takrir reddedilecektir. Daha bir hafta 
mukaddem karar verdik. Tevfik Rüşdü Bey 
pek güzel taksim ettiler. Yalnız içlerinde, 70 -
80 tane madde olan müstacel ruznameye bir günün 
tahsisi her halde lâzımdır. Binaenaleyh iki gün 
bütçeye tahsis edilmelidir. Mütebaki günler için 
Nevahi Kanunu ve saire vardır. Beş gün, her 
vakit elzemdir. Saniyen zannederim, bu takriri 
veren arkadaşlar istiklâl maihkemesindedirler. 
Onlar orada çalıştığı zamanlarda, biz de burada 
çalışacağız. Meclis gece ve gündüz çalışmak 
mecburiyetindedir. Binaenaleyh takririn reddi
ni teklif ediyorum. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendi
ler, galiba, yine sıfat ve salâhiyetimizi unuttu
ğumuza kailim. Her gün için mesalihi âmme 
burada mevcuttur. Binaenaleyh biz burada ça
lışmak mecburiyetindeyiz. Sonra (1339) un 
bütçesi de geliyor. Gerek mesaili müstacele ve 
gerekse diğer hususat - ki, belki yüzlere baliğ ol
muştur - onlarda duruyor. Sonra hiyaneti vata-
niyeye ait evraklar duruyor. Birçok kimseler ha
pis yatıyor. Heyeti Celile, öğleden sonra günde 
3 - 4 saat içtima edecek. Bundan dolayı bu yolda 
insana bir yorgunluk da gelmez. Her halde müza
kere kâfi görülerek kemafissabık haftada beş gün 
çalışmalıyız. Esasen muamele itibariyle de işler 
taksim edilmiştir. 

KADRİ B. (Diyarbekir) — İş çıkarmak için 
nutuklardan sarfı nazar ederiz. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Sakıt ka
lırız. Fakat nutuksıız olamaz. İnsanlar nâtıktır 
efendim. (Handeler) İnsanlar birbirleriyle nu
tukla anlaşırlar. Binaenaleyh müzakerenin kifa-
yetiyle bu takririn nazarı dikkate alınmamasını 
teklif ediyorum. 

REİS — Efendim mesele tavazzuh etti. Zaten 
bugün, bütçeye muhassas idi. Arkadaşlarımız, iç
timain üç güne tenzilini teklif ediyorlar. Çarşam
ba günü Nevahi Kanununa tahsis olunmuştur. 
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Perşembe günü de sual ve istizahlara aittir. Bir 
gün de fevkalâde günümüz vardır. Bir kısım ar
kadaşlarımız da, içtimalarm dört güne tenzilini 
istiyorlar. NıieKim bir takrirle de, içtimain dörde 
indirilmesi teklif ediliyor. Reyi âlinize vaz'ediyo
rum. Dört gün içtimai kabul edenler lütfen el kal
dırsın. içtimain dört güne tenzili ekseriyetle ka
bul edilmiştir. 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Reis Bey 
usulü müzakere hakkında söz söyliyeceğim. Zaten 
arz edeceğim bir mesele vardır; esasen bu kürsü
ye onun için geliyorum. Heyeti Riyaset noksan
dır. Riyaset, her hangi bir meseleyi reye vaz'etti
ğinde iki kâtip, bir reisin bulunması şarttır... Ri
yasetin sağında bir kâtip bulunmuyor. Halbuki 
bir sağda bir de solda olmak üzere iki kâtibin bu
lunması lâzımdır. Binaenaleyh bu muamele nok
sandır. Riyasetin şu muamelesi doğru değildir. Bu 
gibi şeyler müşavere ile olur, bunun nazarı dik
kate alınmasını rica ederim. Tâyini esami ile reye 
vaz'mı istiyelim. Yoksa başka türlü olmaz efen
dim. 

• RE lS — İçtimain haftada dört güne tenzili 
ekseriyetle kabul edilmiştir. (Nevahi Kanunu kal
sın sadaları) 

RAGIB B. (Kütahya) — İsterseniz iki güne 
indiriniz. Fakat rica ederim Nevahi Kanunu kal
masın. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Usulü mü
zakere hakkında bir şey arz edeceğim. Müsaade 
buyurun, Reis Bey. 

4. — MAZBATALAR 

1. — Erzurum Mebusu Nusrat Efendinin, Er
zurum'da bir Lisaniyat Mektebi tesisi hakkında 
kanun teklifi ve Lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/540) 

REİS — Erzurum'da bir Lisaniyat Medresesi 
küşadı hakkındaki teklifin şayanı müzakere oldu
ğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası var, Şer'-
iye ve Maarif encümenlerine havale ediyoruz. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Efendim 
Riyasetin muamelesi noksandır. Nizamnamei Da
hilîye muhaliftir. Tâyini esami ile reye vaz'mı is
tiyoruz. 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — İçtima 
günlerinden birini daha tenzil ediyoruz, dün ka
rar verdik, bugün bozuyoruz, bu nasıl olur efen
dim? 
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ZİYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Müsaade 

buyurunuz bir şey arz edeyim efendim. 
REİS — Erzurum'da bir Lisaniyat Medresesi 

küşadı hakkındaki teklifin şayanı müzakere oldu
ğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası var. Şer'-
iye Encümenine havale ediyoruz. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Şer'iye Encü
meni ile alâkası yoktur. Maarif Encümenine ha
vale ediniz efendim. 

REİS — Maarif ve Şer'iye encümenlerine 
gönderiyoruz. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Şer'iye Enuü-
meni ile katiyen alâkası yoktur efendim. 

REİS — Maarif Encümenine havale ediyoruz. 

2. — Amasya Mebusu Hamdi Beyin, Cemaat
ler tarafından idare edilen mekteplerde müstah
dem muallim ve muallimlei'den aidatı tekaüdiye 
kabul edilmesine dair kanun teklifi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/539) 

REİS — An cemaatin idare edilen mektepler 
muallimlerinden tekaüdiye kat'ı hakkındaki tek
lifin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha En
cümeni mazbatası var, Maarif ve Kavanini Ma
liye encümenlerine havale ediyoruz. 

3. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Ziynet 
eşyasının men'i duhulüne dair Kanunun mevkii 
meriyetten refi hakkında kanun teklifi ve Lâyi
ha Encümeni mazbatası (2/541) 

REİS — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, Ziy
net eşyasının men'i hakkındaki müzeyyel teklifi 
kanunisinin asıl kanunla, tevhidine dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası var : Ziynet eşyası Kanu
niyle tevhidedilmek üzere Muvazenei Maliye En
cümenine gönderiyoruz. 

4. — Sanatkâr efrat ile şoförlere yevmiye 
itasına dair kanun lâyihası ve Kavanini Maliye 
ve Muvazenei Maliye encümenleri mazbataları 

5. — İmalâtı Harbiyede müstahdem sivil 
ustalara harcırah itası hakkında kanun lâyihası 
ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye encü
menleri mazbatası 

REİS — Sanatkâr efrat ile şoförlere yevmi
ye itasına ve İmalâtı Harbiye teşkilâtına dair 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbataları var : 

| Bunları raznameye alıyoruz. 
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NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Hangi 

günün ruznamesine alıyorsunuz, Reis Bey? Bu 
dört gün hangi günlerdir? Tâyini lâzımdır. 
Perşembe mi, yoksa başka bir günü mü, ilga 
ediyoruz? Böyle bir takrir ile lâalettayin içti
ma gününü ilga olamaz, gün tâyin olunmak
sızın böyle yapılması doğru değildir. Çünkü, 
Divanı Riyaset tefhim etmiş olduğu kararı bir 
daha bozamaz. Tâyini esami İle reye koymak 
lâzımdır. Perşembe günü mü, yoksa Pazartesi 
günü mü, içtima etmiyeceğiz? 

5. — tKÎNCÎ DEFA REYE KONULAN 
MADDELER 

1. — Elviyei Selâse'de vergilerin sureti ci
nayetine dair Kanun 

REÎS — Efendim, Elviyei Selâse'de âşarm 
sureti cibayeti hakkındaki lâyihai kanuniyeyi 
ikinci defa reyi âlinize vazediyorum. Reyleri
nizi istimal buyurunuz. 

(Reyler toplandı.) 
Reylerini istimal etmiyenîer varsa lütfen 

reylerini istimal buyursunlar. 

2, — Dahiliye Vekaletiyle ona mülhak daire
lerin Î338 senesi bütçeleri 

REİS — Mülhak bütçelerle beraber yekûnu 
umumisi 8 163 556 liradan ibaret olan Dahi
liye bütçesinin heyeti umumiyesini tâyini esami 
ile reyi âlilerine arz ediyorum Kabul edenler 
beyaz, etmiyenler kırmızı vermek suretiyle rey
lerinizi istimal buyurunuz, efendim. 

ZİYA HURŞİD B. (Lâzisran) — İcra Ve
killeri Heyeti Riyaseti bütçesi gelecekti, henüz 
gelmedi, ne zaman gelecek Reis Bey? 

REİS — Dahiliye bütçesinin, ona mülhak büt
çelerle yekûnu umumisi 8 163 556 liradır. Rey
lerinizi istimal buyurunuz, efendim. 

CEMİL B. (Kütahya) — Reis Bey Meclis 
bütçesi dâhiliyeye merbut mudur? 

REİS — Hayır efendim. Efendim, Ziraat 
Bankası bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, evvelce 
bütçelerin sıra numarasiyle müzakere olunmak 
ve saireye dair bir karar verilmiş ise bunu ben 
bilmiyorum. Affediniz. Bu hususa dair bir iki 
söz söyliyeceğim. Müdafaai Milliye bütçesi ge
çen sene bilâmünakaşa her şeyden evvel kabul 
edilmiş iken bu sene neden en sonraya tehir 
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ediliyor? Ve diğer bütçelere tâkdimen muza-. 
kt^e olunmuyor? Bunun sebebini anlıyamıyo-
rum. Benim anladığım bir şey var. Efendiler, 
Müdafaai Milliye bütçesi gözü kabartır, büyük
çe bir yekûn teşkil eder. Hükümet diğer deva-
ire istediği kadar parayı alacak. Ondan sonra 
Müdafaai Milliye bütçesi geldiği zaman kim
seye söz söyletmek imkânını bırakmıyacak. 
«Ne yapalım, ordudur, lâzımdır, mecburidir.», 
diyecek. Neden efendiler, Müdafaai Milliye 
bütçesi evvel müzakere olunmuyor? Müdafaai 
Milliye için yapacağımız masarif, masarifi za
ruriye ve mecburiyedendir. Onu bir kere gözü
müzün önüne koyduktan sonra baki paramız 
kalırsa onu da diğer devaire tevzi ederiz. 
Eğer kâfi paramız kalmazsa devairi saire ma-
sarifatım tenkis ederiz. Müdafaai Milliye ma
sarifini tenkis edemeyiz. Ordunun vaziyetine 
suitesir yapması ihtimali vardır. Hal böyle iken 
niçin Müdafaai Milliye bütçesi müzakere olun
muyor? Ben teklif ediyorum, evvelâ Müdafaai 
Milliye bütçesi müzakere ve intacedilsin, sonra 
diğer bütçelere geçilsin. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Oü-
müşane) — Devair bütçelerinin her hangi bi
rinin daha evvel müzakere edümesi hususunda 
Heyeti Vekilenin hiçbir noktai nazarı yoktur. 
Hükümetin istediği bir şey varsa o da bütçenin 
heyeti umumiyesinin bir an evvel intaç ve be-
rayı tatbik Heyeti Vekileye tevdi buyurulma-
smdan ibarettir. Meclisi Âli ruznamesini ken
disi tanzim ediyor. Hangi bütçeyi isterseniz onu 
müzakere edersiniz. Binaenaleyh Müdafaai Mil
liye bütçesinin sonraya bırakılmasının diğer de
vair için istenilen tahsisatın temini kabulüne 
matuf olduğu yolundaki beyanata iştirak ede
meyiz. Ruznameyi tanzim edeı Meclisi Âlidir. 
Hangi bütçeyi arzu ederse onu müzakere eyler. 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendim, geçenler
de Posta ve Telgraf bütçesinin müzakeresi hi
tam bulduğu ve Dahiliye bütçesinin mülhak 
bütçelerle beraber heyeti umumiyesi reye ko
nulmak istenildiği zaman Meclis bütçesinin de 
Dahiliyeye merbut olduğu dernıeyan edilmiş ve 
bu suretle Dahiliye bütçesinin reye avz'ı tehir 
kılınmış idi. (Riyaset bütçesi, Heyeti Vekile
nin Kalemi Mahsusu bütçesi, sesleri) Ne ise. 
Belki ben yanlış anlamışım. Fakat Dahiliye büt
çesi şimdiye değin neden reye konmadı da bu
gün konacaktır? Bununla beraber Perşembe gü-
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nü zaptı sabıkın kıraatinden sonra bendeniz I 
şifahi bir teklifte bulundum. Bu da Zonguldak 
nulmak steriildiği zaman Meclis bütçesinin de 
memurlarının almakta oldukları iki kat maaşın 
bir kata tenzilini tervieeden Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatasının tercihan müzakeresi idi. 
Meclis bunun müzakeresinin Cumartesi günü 
icrasını kabul etti. Dün do müzakereye başladı
ğımız zaman Elviyei Selâse'de verginin sureti ci-
bayeti hakkındaki Kanun takdimen müzakere 
olundu. Fakat o zaman Meclisçe denildi ki; bu
nun ardından Zonguldak memurini maaşatı hak
kındaki Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
müzakere edilsin... (Bu 'bütçe değildir sesleri) 
Halbuki bugün Ziraat Bankası bütçesinin müza
keresine başlanılıyor... 

ZlYA HÜRŞÎD B. (Lâzistan) '— Bugün büt
çe günüdür. 

CEMİL B. (Kütahya) — Meclisin kararı ne 
oluyor! Bendeniz anlamıyorum. Bu meselenin 
müzakeresi gelecek Cumartesine kalırsa emin olu
nuz ki, milletin Hazinesi bin lira daha zarar ede 
çektir. 

REİS — Efendim Cemil Beyin teklifi bir lâ- I 
yihai kanuniyenin müstacelen müzakeresinden 
ibarettir. Halbuki Pazar ve Pazartesi günleri He
yeti Celilenizin karariyle bütçe müzakeresine mu-
hassastır. Ancak «Şu veya bu vekâlet bütçesi ter-, 
tip sırasında müzakere edilsin» diye bir karar 
yoktur. Binaenaleyh bütçe müzakeresine başlan
mıştır. Ziraat Bankası bütçesi de mülhak bir büt
çe olmak itibariyle memuru, bir an evvel müza
keresini teklif ediyor. Maliye Vekili Bey de bu
gün bunun müzakeresini teklif ediyorlar. Konya 
Mebusu Vehbi Efendi Hazretleri de «Müdafaai 
Milliye bütçesinin diğer bütçelere tercihan müza
kere edilmesini teklif ediyorum.» diyor. Encü
men, bu teklif hakkında ne diyor? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ MAZ
BATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. (Gazi
an t ep—Hang i s i efendim? 

SALÂHADDİN B. (Mersin) — Müdafaai | 
Milliye Bütçesi hazırdır. Arkadaşlara tevzi olu
nabilir. Fakat bugün Vekil Paşa yoktur. Bina
enaleyh arkadaşlar da bunun yekûnunu görme- j 
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den müzakere edemez. Eğer Heyeti Cenle arzu 
ederse yarın müzakeresine başlarız. 

İSMET B. (Çorum) — Maliye bütçesi, ihzar 
edilmiş ve tabedilmek üzere bulunuyor. Bugün 
bitmemiştir, Müdafaai Milliye bütçesi henüz ih
zar edilememiştir. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Hayır ihzar edilmiş, 
bitmiştir, t ab olunmuştur. 

REİS — Öyle ise eski tabıdır. 
VEHBİ Ef. (Konya) — Muvazenei Maliye 

Encümeni Mazbata Muharriri Beyle de görüş
tüm, tabolunduğunu söyledi. 

REİS — Efendim bunun bugün kabili müza
kere olup olmadığını encümenden sordum. Ve re
ye vaz'ediyorum. Efendim yarın Müdafaai Mil
liye bütçesinin müzakeresini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

6. — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

/. — Ziraat Bankasmın 1338 senesi bütçe lâ
yihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbata
sı (1) 

REİS — Ziraat Bankası bütçesinin müzake
resini münasip görürseniz başlıyalım. (Muvafık 
sadaları) 

Efendim müzakereye başlıyoruz. Heyeti um il
miyesi hakkında söz istiyen varsa lütfen isimle
rini kaydettirsinler. Efendim maatteessüf Mec
liste ekseriyet olmadığı anlaşılıyor. Elviyei Selâ-
se vergileri hakkındaki Kanım ikinci defa reye 
vaz'edildiğinde, (145) reyle kabul edilmiştir. Re
ye iştirak eden zevatın adedi (155) tir. İkinci de
fa reye vaz'edildiğinden reyi izafi ile kanun kabul 
edilmiştir. 

CEMİL B. (Kütahya) — Yoklama yapınız. 
REİS — Efendim Dahiliye bütçesinin heyeti 

umumiyesine ait reyler (90) kabul, (50) ret, (15) 
müstenkiftir. Ekseriyet yok. Muamele tamam de
ğildir. Yirmi dakika sonra içtima etmek üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse; saat : 2,05 

(1) 11 numaralı matbua zaptm sonuna mer
buttur. 



ÎKÎNCÎ GELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 2,50 

REÎS — İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTÎPLER : Atıf Bey (Kayseri), Ziya Hurşid Bey (Lââstan) 

(Yoklama yapıldı.) 
REÎS — Yoklama, yapıldı efendim. Nisap 

vardır. Binaenaleyh müzakereye başlıyoruz. 
Ziraat Bankası bütçesinin heyeti umumıye-

si hakkında söz istiyen varsa bildirsinler. Söz 
verelim. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (•Karahisarı Sahib) — 
Rey sandıklarında rey puslaları bulunmıyanla-
rın namevcut addiyle kıstelyevm icrasını tek-
'lif ederim. (Olmaz, nasıl olur? sesleri) 

4. —_ Tâyini esami ile reye konulan maddeler
de reyi bulunmıyanlar hakkmda kıstelyevm ya
pılmasına dair takrir 

Riyaseti Celileye 
Birinci celsede tâyini esami ile reye vaz'-

edilen mevadda reye iştirak eden zevatın adedi 
esas itibar edilerek mevcudolmıyan Azayı Ki
ramdan kıstelyevm yapılmasını teklif ederim. 

2 . V I . 1038 
Karahisarı Sahib Mebusu 

Nebil 
(Ret, kaibul sadalan) 
REÎS — Efendim müsaade buyurun rica #de-

rim. 
OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Geçen gün 

ben, bulunduğum halde rey vermedim. Nasıl 
beni gayrim evcut addeder de kıstelyevm :'cra 
edersiniz? Nasıl olur efendim? 

REİS — Efendim takriri reyi âlinize vaz'-
ediyorum. 

TEVFİK Ef. (Karağın) — Bu mesele muci
bi müzakeredir. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Efendim Nizamname sarihtir. Ya kaibul, ya ret 
veyahut müstenkif kalınır. Rey vermek arzu
sunda bulunmıyan arkadaşlar intizama halel 
gelmemesi ve meselenin intacedilmesi için rey
lerini verdikleri zamanda müstenkif olabilirler. 

Binaenaleyh şimdi reye müracaat edilecek

tir. Nısaibı müzakere mevcuttur. Meclis açıl
mıştır, tekrar reye müracaat edilecektir. Beş 
altı arkadaşımızın reye ademiiştiralkinden do
layı yine işler akim kalacaktır. Yeniden yokla
ma yapılacaktır. Böyle devam ederse bu su
retle hiçbir iş çıkmaz, kıymettar saatlerimiz he
der oluyor, bu doğru değildir, şimdi tâyini 
esami ile reye vaz'edilecek bütçe var. Herkes 
reyini verecektir. Rey puslası bulunmıyan arka
daşlar hakkında namevcut addiyle kıstelyevm ya-
pılması lâzımdır. 

REÎS — Efendim, takriri reyinize vaz'edece-
ğim. 

Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Ancak, 
bir yoklamada meveudolmıyanlar; hakkında kıs
telyevm icrası reye konabilir. Olabilin ki, şimdi 
yoklama yapılırken bir arkadaşımız gelmiş bulu
nabilir, yoklamada mevcut demektir. Bunun hi
lâfında kıstelyevm icrası gayrimuvafıktır. Rey 
vermemek mucibi teessüf olabilir. Fakat bundan 
dolayı kıstelyevm yapmak bir haksızlıktır. 

REÎS — Efendim, reye vaz'edilen, kanun
da reyi mevcut bulunmıyan âzayi kiramdan kıs
telyevm icrasını kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Ekseriyetle kıstelyevm icrası kabul edilmiş
tir. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Şu halde 
Meclisi Âli cebren rey itasını kabul etmiş demek
tir. -j 

REÎS — Efendim, Ziraat Bankası bütçesi
nin heyeti umumiyesi hakkmda söz istiyen var 
mı? 

HACI MUSTAFA Ef. (Ankara) — Ziraat 
Bankası bütçesi hakkında ya müdür veya vekili 
aidinden birkaç sual soracağım. Malûmuâlileri 
burada Ziraat Bankasında heyeti merkeziye, ida-
rei merkeziye namiyle bir teşkilât vardır. Demek 
istiyorum ki; Düyunu Umumiye. İdarei Merke-
ziyesinde bir teşkilât olmadığı halde Ziraat Ban-
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kası ondan daha ehemmiyetlidir ki, idarei merke- I 
ziye teşkilâtı oluyor. Bunun sebebi nedir? Soru
yorum. İkincisi; burada Hükümetin ilk teşekkü
lünde 5 - 6 ay; 3 - 5 kişi ile bilâteşkilât idare 
olundu. Acaba sonradan ne gibi bir saik oldu da 
böyle 10 -12 bin lira asli maaş ve bunun tahsi
satının inzımamiyle beraber 50 - 60 bin lira bir 
masraf ihtiyar olunuyor! Bunları sual ediyorum. 
Sonra ismi Ziraat Bankası, halbuki ziraatle hiç
bir alâka ve münasebeti olmadığını esbabı muci-
besinde kendileri de beyan ediyorlar. Yani zür-
ram; bu müessesenin teessüsünden bu ana ge
linceye kadar pek az istifadesine mukabil pek 
çok mutazarrır oldu. Binaenaleyh, bendenizce 
mademki bu da bizim emvali umumiye gibi bir 
şey oluyor, ayrı bir müessese, ayrı bir müdüri
yet olmaktan ise bunu da Maliye Vekâletinin 
emvali umumiye bütçesine ithal edelim. Bu mese
le de bitsin, gitsin. Bendeniz böyle ayrı bir mü
essese ve müdüriyet olmasına hiç lüzum görmüyo
rum, efendim. 

Dr. TEVFÎK EÜŞDÜ B. (Menteşe) — Ar
kadaşlar, Büyük Millet Meclisi Hükümetinde Zi
raat Bankası bütçesinin iki sene geçtikten sonra 
müzakere edilmesine teessüf etmemektik elimden 
gelmiyor. Ve bu kelime ile söze başlamak zarure-
tindeyim. Çünkü, her vakit diyoruz ki, bu mem
leketin en büyük ve en ehemmiyetli istinadettiği. 
temel taşı, ziraat ve köylüdür. Sonra da ona en 
ziyade alâkadar olan bir müessesenin bütçesinin 
müzakeresine henüz bugün başlıyoruz. Şimdi Zi
raat Bankasının on beş mityon lirasının Hükü
met tarafından gasbedilmesi - Çünkü, şimdiye 
kadar ödenmemiş olduğuna nazaran gasıp demek 
mecburiyetindeyim - büyük bir felâkettir, kabul 
ederim, fakat elimde mevcut bulunan bir milyon 
liralık bir parayı ziraatimizin en muhtaeolduğu 
bir sırada işletmemek başkaca bir felâkettir. 

OSMAN B. (Kayseri) — Altmış dört merke
ze taksim edersek hiçbir şey kalmaz. 

Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Ziraat 
Bankası muamelâtı; yer yüzündeki bütün banka 
muamelâtını tetkik edersek görürüz ki, tesisi iti
bariyle en bahtiyar bir bankadır. Halbuki erba
bı ziraatten vergi suretiyle alman ve müddeti 
hulul etmiyen bu kadar sağlam bir sermayeye 
istinadeden bu banka günden güne batmış bat
mış, nihayet bu hale gelmiştir. Bilhassa halkın 
ekserisi köylü olan memleketler, mecburi harbe j 
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tutuştukları ve çocukları cephede çalıştıkları sı
rada zürram en ziyade muhtaeolduğu itibar mü
essesesinden mahrum bırakılırsa ne elim mahru
miyetlere, ne kadar nakabilı tamir zararlara gi
riftar olacağını söylemeye hacet yoktur. Arzu 
ederdik ki, Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
düşmanlarını kovmak içip nasıl kuvvetli bir 
ordu vücuda getirdi ise onu idama hizmetini 
görecek olan ziraat itibar müessesesine de aynı 
kıymeti vermiş olsun. Maatteessüf bu dakikaya 
kadar buna ait hiçbir eser görmediğimizi söy
lemek zaruretindeyim, zira hiçbir şey yapılma
mıştır. Deniliyor ki, bir milyon lira 64 - üfi 
müesseseye taksim edilirse ne kalır? Banka 
muamelâtı demek; elindeki parayı mütevazinen, 
mütesaviyen, şuraya, buraya taksim etmek, da
ğıtmak demek değildir. Onu iyi kullanmak, 
yerinde sarf etmek demektir. Hattâ o kadar 
yerinde ve iyi kullanmak meselesi mevzuubahis-
tir ki, alelûmum Ziraat bankaları muamelâtını 
gayet dikkatle tedvir etmediği takdirde, ne 
kadar büyük sermayeye istinadederse etsin, 
ya iflâsa yahut bizim Ziraat Bankasında olduğu 
gibi muvafakiyetsizliğe mahkûmdurlar. Meğer 
ki, bu banka gibi mefluç bir iş yapmamış ola... 
Çünkü muamele, iş olmayınca o vakit tabiîdir 
ki iflâs da yoktur. Zira iş yapmıyor, yalnız 
nakli nukut Ziraat Bankası için iş yapmak de
mek değildir, bir Ziraat Bankası için nakli nu
kut, sarraflık yapmak umuru maliyei ziraiye 
namına billâh cinayettir. (Ziraat Bankası mua
melâtı gayet mazbuttur sesleri) 

Ziraat bankalarının muamelât ve defterlerinin 
mazbut olduğu söyleniyor. Zannederim ki her han
gi bir müessesei ticariyede de namuslu ve biraz 
usuli defterîye âşinâ kâtipler bu hususu temin 
eder ve bu da müessesei mezkûrenin kıymeti 
maliyesini hiç göstermez, bırak ki o da olmazsa 
muhtekir, müflis olur. Hattâ muhakameye 
sevk edilir. Binaenaleyh giren, çıkan paranın 
hesabını tutmak banka muamelesi demek değil
dir. Memleketin Ziraat Bankasından beklediği 
hizmet her gün muhtacolduğumuz ziraati yük
seltmek ve o sayede ziraate inkişaf vermektir. 
Memleketin Ziraat Bankasından beklediği hiz
met; memlekete yeni ziraat alâtını, vesaitini 
ithal ederek cepheye vatanını düşmandan kur-
armak için yurdundan ayrılıp koşan insanların 
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refah ve saadetini sanayi vesaitiyle ikmal et
mektir. 

Memleketin Ziraat Bankasından beklediği; 
gece gündüz çalışan halkın soyulmaması için 
gözünü açmasıdır. Yoksa oturup da bir alay 
devair, bilmem ne, binalar, idarei mahalliyeler 
sonra nakli hukut değildir. Bu niçin olamıyor? 
Olamaması pek tabiîdir. Çünkü kabul etmeliy
dik, ki insanlar için en büyük marifet kendi ceh
lini idrak etmektir. Bunu idrak etmedikçe felâ
kete doğru yürür ve yürüyeceği muhakkaktır. Bu 
memlekette - hazin olmakla beraber itiraf ede
lim ki - mütahassıs bankacılar yetişmemiştir. 
Fakat dikkat olunursa asarı salifede değil; daha 
kırk elli sene evveli cehlimizi itiraf ederek mü
tehassıs getirmek lütuf "̂ e atıfetinde bulunan 
müdrik vatanperverler bu memlekette Harbiye 
ve Tıbbiye mekteplerini açmışlar ve memleketi 
düşmana, yabancıya ve hattâ dosta da muhtac-
olmıyacak vaziyete getirmişlerdir. Fakat bu mü
essesenin başına geçen kimseler cehlimizi idrak 
ve itiraf edememiş, yahut kudreti kendi ellerin
de fuzuli tutmak istemiş, hulâsa mütahassıs ge
tirmemiş ve getirmedikçe müessese mefluç kal
mış, bu hale gelmiştir. En muhtacolduğumuz 
bir zamanda, senelerden beri halk vergisini ver
diği halde önümüzdeki Ziraat Bankası namına 
enkazdan başka bir şey kalmamıştır. Ziraat Ban
kasından bunu mu istiyorduk? Umuru İktisadi
ye Vekâletinden bunu mu bekliyorduk? Yalnız 
teşekkür etmeye mecburum ki Muvazenei Maliye 
Encümni bu derin yaraya hakikaten parmağını 
basmış ve hakikaten vâkıfane bir esbabı mucibe 
lâyihası yazmıştır. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) — Dünyanın hiçbir 
tarafında kabul edilmiyen bir bankayı biz nasıl 
kabul ettik ? 

Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Şaya
nı hayrettir. Çünkü dünyanın her tarafındaki zi
raat itibar müesseseleri, hele böyle kuvvetli serma
yelere malik olan müesseseler ehli ziraate istina-
detti mi? O memleketi ihya ederler ve etmişler
dir. Efendiler Fransa'da münkariz ve mahvol
mak derecesine gelen tam kelimesiyle can çeki
şen kendi kullandıkları kelimyei kullanıyorum. 
Can çekişen müesseseleri - ihya eden ziraat itibar 
müesseseleridir. Ve onlar işe başladıkları vakit 
ne böyle vâsi vergiler ve ne de böyle sakin ve 
halim halk ve ne de bir sermaye bulmuşlardı. 
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Biz her şeyi bulduğumuz halde kullanmasını 
bilmediğimizden mefluç bir hale getiriyoruz. 
Daha ağlanacak şey... 

NURİ B. (Bolu) — Yani Hazinei maliye
nin on beş milyon lira alması... 

Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Devamla) — On 
beş milyon liranın Hazinei Maliyeye alınması 
dahi gasip ve garet. Fakat elindeki mevcut bir 
milyon lirayı dahi kullanamamak ayrıca bir 
felâket; binaenaleyh yalnız isterdim, ki Mu
vazenei Maliye Encümeni bu acı yaralarımızı 
teşrih ederken teklif ettiği mevaddı kanuniye 
mey anında sarih bir madde ile; bu müessese
nin ancak çarei ıslahı olan mütehassıs celbi 
hususunu teklif etmeli idi. Denebiliryor ki : 
Canım bir maddei kanuniye mutlaka lâzım mı? 
Eshabı mucibede var ya!... A kardeşim, a kar
deşler! İki senedir esbabı mucibelerde neler 
yazdık! Neler yazdık! Kâh okundu, kâh okun
madı. Hepimiz burada teessüf ettik. Nihayet 
onlar Meclisin Evrak Hazinesine tevdi edildi. 
Bu şevahit, bu nakabili itiraz âsâr ve delâil 
meydanda iken Muvazenei Maliye Encümeni 
beni bu hakkı sarihimi istemekte mazur görür 
zannederim. İsterdim ki; Ziraat Bankası şu 
hali felâkettedir Bankanın muhtelif şuaibatına 
ait tahsisatın miktarı hakkında bizi konuşmaya 
davet edecekleıi yerde founu tehir buyursun
lar, zahmete değmez. Ve büze desinler ki bir 
maddei kanuniye ile iki mütehassıs gelsin. Ve 
o ^mütehassıslar da bize bunun çarei ıslahını 
göstersin. O maddei kanuniye ile bütçeyi bir
likte müzakere edelim. Bütçe nasıl iki senedir 
uyudu ise şimdi de bir kenara bırakınız, da'ha 
altı ay uyusun. Fakat bu defa Ihiç olmazsa 
müsmir bir maksatla ve ne yapacağımızı bile
ceğimiz bir ma'ksatla geciksin.. 

RACflB B. (Kütaihya) — Bütçe müzakeresi 
münasebetiyle Ziraat Bankası hakkında hepi
miz de birer, birer şu kürsüden beyanı mütalâa 
etsek zannederim, hepimizin kelimeleri dertli, dert
li aynı şekilde olacak Ziraat bankaları malûmuâ-
lileri sırf zürraın sermayesiyle teşekküt etmiş
tir. Fakat bu sermaye Devletin eline verildi
ğinden dolayı Devlet bunu - tâbiri mahsusla -
gaspetmişti. Bankanın sermayesini vaz'edeıı 
rençberler üzerine bu sermaye tekâlifi saire mi-
sullû bir teklif mahiyetine intılâbetmiştir. Muvaze
nei Maliye Encümeni mazbatası bu hususu esaslı 
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bir surette teşrih ettiği halde Tevfik Rüşdü Be
yin buyurdukları gibi carei ıslâhı hakkında cid
dî bir teklif ile gelmemişlerdir. Ciddî bir tek
lif ile gelmedikçe tekrar ediyorum ; hepimiz is
tediğimiz kadar söz söylesek hattâ ağlasak, sız-
lasak, şu kürsüyü birkaç, gün işgal etsek büt
çede rakamlar tesbit edildikten sonra gelecek 
sene yine Ziraat Bankası halkın menfaatine de
ğil, mazarratına olarak devam edip gidecek
tir. Onun için bütçenin heyeti umumiyesi mü
nasebetiyle bankanın da hiç olmazse bu sene 
zarfındta esbabı ıslahı ne ise Meclisi Âli tezek
kür ederek bir karar ittihaz etmelidir ki, ge
lecek sene bu dertlerimizi tekrar etmlyelim. Ve 
bir an evvel ıslahı için bir adım atmış olalım. 
Efendiler! Banka bir şirket mahiyetindedir. 
.Rene be Her toplanmışlar, «Bir şirket teşkil ede
lim.» demişler. Herkes zerettiği hasılattan bir 
kısmını ayırmış ve bu suretle bir müessese vücu
da getirmiştir. Bunda Hükümetin alâkası ne
dir? Buna Hükümet niçin parmağını sokma
lıdır? Bunda Hükümetin hakkı nedir? Şüre
ka toplanır, bir heyeti umumiye teşkil ederler, 
o heyeti umumiye bir heyeti idare intihabeder, 
o heyeti idare kemali istiklâl ile tedviri umur 
eder. O, müstakildir. Mademki umum zürra 
ve rençberlerin bankasıdır. Hükümet tabiîdir 
ki, buna bir imtiyaz vermek mecburiyetinde
dir. Bunların hiçbirisi olmamıştır. Ve bunlar 
yapılmadıkça bankaların ıslahına da imkân yok
tur. Bankaların sermayelerine Hükümet hâkim 
olunca, bankaların içinde Hükümet parmağı 
bulundukça mümkün değildir ki, bankalar ya-
şıyamaz. İşte böyle on beş milyon para topla
nır, sekiz, dokuz milyon lirasını Hükümet elin
den çeker, alır. Mütebaki bir parayı da işliye-
miyeeek, mefluç bir halde bırakır. Sonra her
hangi biı- nazır nereye 'isterse oraya sarf eder. 
O gider, bir başkası gelir, başka yere sarf et
tirir. Binaenaleyh; yirmi, otuz, elli bin lira 
veren bir kaza on para istifade edemez. Zira
at Nazırının arzu ettiği her hangi bir müessese
ye bol bol memleketin zürraının aleyhine, pa
ralar akar gider. Bunun önüne geçmek için 
bendenizin düşündüğüm tedbir, bu gibi teşek
kül edecek komisyonların hamiyetine vabeste
dir. Artık bilmem komisyonlar yapar mı, yap
maz mı? Fakat bendeniz başka çare düşüne
medim. Esbabı mucibe mazbatasında Ziraat 
Bankasının ıslahı için beş madde gösteriliyor. 
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Bu maddelerin en ruhlusu (Sendika Agrikol) 
şeklini almasıdır. İkinci, üçüncü maddeler 
onun tekammülünü icabeden mütehassıslardır. 
Bu beş madde ile beş maddeden sonra lâzımge-
len tedabiri ittihaz etmek ve Ziraat Bankasının 
ıslahını tazamnıun eden kanun lâyihasının bir 
an evvel tanzimini Meclisi Âliye tevdi etmek 
üzere bir teklif dermeyan ediyorum. Eğer bu 
teklifim kararname şeklinde kabul buyurulur 
da bir taraftan bütçe müzakere edilmekle be
raber bir taraftan da Bankayı ıslah edecek bir 
komisyon teşekkül ederse belki; fakat bilmem 
ki o komisyon çalışır mı? 

(.'EMİL B. (Kütahya) — Bizde devairi res
miye içerisinde en muntazam daire Düyunu 
Umumiye ve Ziraat bankaları idi. Fakat şu 
günlerde görüyoruz ki. Ziraat bankalarında
ki eski intizam gün begün zail olmaktadır. Aca
ba bu, neden ileri gelmiştir? Arkadaşlardan 
bâzıları buyurdular ki, Hükümetin müdahale et
tiği bankalarda terakki olamaz. Çok doğru
dur. Lâkin Hükümet Ziraat bankalarından pa
ra, almak istediği zaman; kanununu buradan 
geçiriyordu, onu tenkid eden âza4 onu ten-
kid eden Meclis o kanunu niçin tasdik etti? 
Demek ki, kabahat yalnız Hükümette değil, 
bizim hepimizdedir. Ziraat bankaları hakkın
da söylenecek şeyler çok ise de lâkin vaktimi
zin de pek kıymetli olması itibariyle ve bende
niz de muhtasar söylemeyi itiyadedinmiş bulun-
ğumdan başka uzun uzadıya şeyler söylemiye-
ceğim. Yâlnız mesmuatıma nazaran Ziraat Ban
kasının borayı füruht getirtmiş olduğu oraklar
la peynir- mayaları için - ki şimdi tamam satım 
zamanıdır - bir fiyat takdir edip pazara çıkart
mamış olduğu mevsukan söylenmektedir. İşte 
Ziraat Bankasının eski intizamını zayi ettiğine 
ve Ziraat Bankasının bu gibi şeylerde tekâsülü 
bulunduğuna bu da bir şahittir. Bunlar şimdi 
safılmazsa ne vakit satılacaktır ve Ziraat Ban
kası bu iki mühim emtiaya niçin vaktiyle fiyat 
takdir edip de pazara çıkartmamıştır? Bunun 
için iktisat Vekili Hasan Beyefendinin nazarı 
dikkatlerini celbederim. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim, bu bütçe 
vesilesiyle bir iki mesele arz etmek isterim. Ev
velâ ben İktisat Vekâleti var mı, yok mu? Bu
nu anlamak isterim. Eğer mevcudiyeti varsa, 
o mevcudiyet üzerine bastı makal etmek iste-
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rim. Fakat bence o mevcudiyet yoktur. Çün
kü bu Hükümet teşekkül ederi üçüncü Devre
dir. İktisat Vekâletinden bu devreler zarfın
da bu millet hiç istifade etmemiştir. Bakınız 
efendiler! Seferberlikte Konya ile Çumra ara
sında Kadıhan istasyonunda iki tane pulluk, 
sekiz tane harman makinası vardı. Bunlar hâ
lâ orada yatıyor. Bunları alıp içeriye koyan 
yoktur. Şimdi rica ederim ! İktisat Vekâleti 
ölü mü, diri mi? işte üç senedir, o makimi-
lar kırda, çiftçi, çoban, kimi bir çivisini ge
lip alıyor; kimi ağacını alıp yakıyor. Kimi diğer 
tarafından bir şeysini söküp alıp götürüyor ve 
demircide bir sev yaptırıyor. Sekiz tane harman 
makinası öyle bir rençber memleketinde ve iki ta
ne motorlu pulluk mahvolup gitti ve hâlâ mahvol
maktadır. Sonra Çumra civarında bir Karaman
ları köyü var. Orada bir çift harman makinası 
var. O da açıktadır. Efendiler! Üzerine dört ıah-
ta ile bir hangar yapamadılar. Ve şu günde, yani 

nüfusun olmadığı ve harman bakmasına ihtiyaç 
fevkalâde olduğu bir zamanda bu harman maki-
nalarından sekiz köy istifade etse de çürümese-ol
maz mi: Geçen sene Konya havalisinde Galib Pa
şanın da suiidar'esi inzimam ederek sekiz yüz va
gon zahirenin yaş altında kalıp çürüdüğüne her
kes şahittir. Bugün sekiz yüz vagon zahire efen
diler!... Kezalik Karamankırı denilen köyde bir 
de balya makinası var. O balya makinası da di
ğerleri gibi açıktadır. Belki bunlardan İktisat 
Vekâletinin haberi yoktur. Ne yapsın? Olmıyabi-
1 ir. Ben geçen sene bunları birer birer Nafıa Ve
kâletine malûmat verdim. İktisat Vekâletine ma
lûmat verdim. Ha kaldıracağız, ha kaldırıyoruz. 
Maliyenindir, dediler. Canım Maliye de İra mille
tin, İktisat da bu milletin, hepsi de bu milletin
dir, birleşin, getirtin. Velhasıl bugün lâakal kırk 
elli bin liraya getirilmesi kabil olamıyan birta
kım alât orada mahvolup gitmiştir. Bunu İktisat 
Vekâletinden soruyorum ki, var mıdır, yok mu
dur? Yoksa bu paralar ne? Varsa niçin bunlara 
bırakılmamıştır? Bunu cüzi bir misal olarak arz 
ediyorum. Buna benzer daha birçok şeyler var. 
Tadadına lüzum görmüyorum. 

MÜFİD Ef. (Kırşehir) -^ Efendim bankalar 
hakkında Tevfik Rüşdü Bey biraderimizin ilmi 
iktisat ve ilmi servete istinaden vâki olan beya
natını dinledim. Bendeniz bizdeki Ziraat Banka
sının o fennin ieabatma göre teessüs etmemesin-
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den dolayı vücudunun kaldırılması lüzumu kana
atindeyim. Çünkü bankaların şürekânın kendi 
beyinlerinde vaz'edecekleri bir nizamname ve ko
yacakları sermaye ile teessüs etmesi lâzımgelirken 
bu Ziraat Bankası bizde Hükümetin halktan ver
gi şeklinde almış olduğu sermayelerden teşekkül 
etmiştir ki bu vergiyi kanunen her zürra vermeye 
mecburdur. Böyle kendisine sadakai cariye hük
münde olarak bir sermaye verilmiş olan banka; 
o varidatını artık tezyidetmek için düşünmeyi 
kendisine vazife bile addetmez. Çünkü : öyle va
ridat geliyor ki, her sene geliyor, her sene akıyor. 
Her sene gelen, her sene akan varidatı daha zi
yade tezyidetmek, hüsnümuhafaza için fikir yor
maya ne lüzum var? Bütün düveli mütenıeddine-
nin tesis etmiş oldukları bankaların fevkinde olan 
bu banka için mütahassıs celbine ve saireye lü
zum görmemişler. Çünkü varidatı kesilmiyecek 
bir bankadır. Onun için İra bahsi burada ortaya 
atan Tevfik Rüşdü Beyden meseleyi başka su
retle teşrih ve ıslah etmelerini bekledim ve sual 
ettim ki, böyle bir müessesenin vücuda gelmesini 
ilmi servet, ilmi iktisat kabul ediyor mu? Etmi
yor... Şu halde, şu suretle teessüs eden bankanın 
vücudunun ortadan kaldırılmasını Hoca Mustafa 
Efendinin teklifi gibi onun da teklif etmesi lâ
zımdı. Fakat bendeniz demiyorum ki, banka bi
ze lâzım değildir. Hâşa! Evet, bankanın vücudu, 
bankanın teessüsü bizim için elzemdir. Çünkü biz 
bu bankanın vücudunu ortadan kaldıracak olur
sak bizim ahalimizin, rençperlerimizin muhtekir
ler defterine bir kere ismini kaydettirdikten son
ra ölesiye kadar kendisini kurtaramıyacağını bi
lirim. Ve bunun binlerce misali mevcuttur. Şim
di o deftere ismini kaydettiren zavallı ahali kuv
vet altında ezilecek. Efendiler kuvvet diye ne
ye diyorlar? Bendeniz yeni anladım. Bir renebe-
re tüccarın birisi bir çift öküz satıyor. Bir çift 
öküzün bedelini rençber ödeyinceye kadar tohu
mu da kendisinden, ziraati de kendisinden, eme
ği de kendisinden, öküzü de kendisinden olmak 
şartiyle ziraat icra ediyor, ve sonra hasılatı be
yinlerinde yarı yarıya taksim ediyorlar. Binaen
aleyh bu suretle yapılan ihtikârın, zulmün önüne 
geçen böyle bir müessesenin bekasını bendeniz 
de arzu ederim. Ve bütün rüfeka da arzu eder. 
Şimdi vücudu elzem olan bu müessesenin zürra-
m hukukunu muhafaza etmek, zürraa yardım 
etmek suretiyle kendisinin mevcudiyetini temin 
etmeye Heyeti Aliye bir karar vermeli ve o kara-
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rı sureti katiyede tatbik ettirmelidir. Bendeniz 1 
burada görüyorum ki, bu bankanın ıslahı ve bu 
bankanın mevcudiyetinin muhafazası için Muva-
zenei Maliye Encümeni beş sebep gösteriyor ve 
bu beş sebebin içerisinden bir sebep daha gösteri
yor. Diyor ki; üçüncü yaşma giren Hükümet Zi
râat Bankası hakkında İstanbul'da mütahassısla-
rı tarafından verilmiş olan raporun suretlerini 
celbe daha bu sene teşebbüs ediyor. Efendiler! 
îki buçuk sene evvel mütahassıslarm İstanbul'da 
verdikleri raporları getirtmek akıllarına, hayalle
rine gelmemiş de bugün Muvazenei Maliye En
cümeni tarafından kendisine ikaz suretiyle, ihtar 
suretiyle ve Meclisi Âlimizi ikaz suretiyle haber 
veriyorlar. Evet, bizde iyi bir iş, altı senede çı
kar ama, altı senede de çıksa yine bir şeyi iyi ve 
metin bir surette vücuda getirmek imkânı görül
müyor. Sonra bir nokta daha nazarı dikkatimi 
celbetti. O da esbabı mucibe mazbatasında ban
kanın tedricen zürra ile temasa getirilmesi mese
lesidir. Şimdiye kadar doğrudan doğruya banka 
zürra ile temas etmiyormuş, bilvasıta iş yapılı
yormuş. Hakikaten taşralarda bu da calibi naza
rı dikkattir. Bankalardan para istikraz etmek is-
tiyen bir rençber bankadan para alabilmek için 
a^ayerde bir vasıta ile alıyor ve buna mecburi-
yj var. O vasıta ona delâlet ettiğinden, ona 
vasıta olduğundan dolayı yüzde beşini, yüzde 
onunu kendisine ücret olarak kaydederek zavallı 
zürram verdiği yüzde altı veya yüzde yedi fai
ze bu da zammedildiği halde yüzde on altı, on 
yedi zammoluyor. Ve başka türlü de istikraz 
edeceği bir parayı almaki çin de zürra bankaya 
yanaşmak imkânını göremiyor. Sonra efendiler 
bir de mütahassıs celbi meselesi var. Bendeniz mü
tahassıs celbi meselesini düşünüyorum. Acaba 
Ziraat Bankasını ıslah etmek için celbedilecek 
mütahassıs Anadolu'da bizim Türk evlâdından 
Türk mekteplerinin yetiştirdiği mütahassıslardan 
mıdır, yoksa başka bir yerden mi gelecektir? (Av
rupa'dan gelecek sesleri) 

Şimdi anlıyaruz ki, İstanbul'da öteden beri 
bir Ziraat Bankası teessüs etmiş bulunduğu hal
de kendisini ıslah edememiştir. İstanbul'da ıslah 
edilmiyen bir müesseseyi burada ıslaha muktedir 
olamıyacağımızı anlıyarak hariçten, başka yer
den mütahassıs celbetmeye ihtiyaç hissediyorum. 
Bir kere o, müesseseyi idare edenlerin şu Heyeti 
Celileniz huzurunda «Biz bu işin ehli değiliz. VÜS | 
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biz bunu bilemiyoruz.» demeleri de kâfidir. Çün
kü bir insanın büyüklüğü ancak bilmediği bir 
şeyi itiraf etmesiyledir. Ve bunların da «Böyle 
bir şeyi bilmiyoruz.» dediklerine teşekkür ederim. 
Biz de «Feselû ehlüzzikran küntüm lâta'lemun» 
Âyeti Celilesinin hükmü veçhile bilmediğimiz şey
leri bilenlerden sual etmek, öğrenmek meselesi 
emri Kuran iktizasındandır. Binaenaleyh, bu 
mütehassısları bir an evvel her nereden olur
sa olsun celbetmek suretiyle bu müesseseyi mu
hafaza ve ıslah etmek elzemdir. 

Yalnız bir nokta kalıyor. Heyeti Muhtere-
menize arz etmek için bankanın Hükümet ta
rafından sermayesi alınarak bir milyon üç yüz 
bin şu kadar liranın Maliyenin borcu olduğu 
ve bu borcu tediyeye imkân bulamadığı mü
nasebetiyle filân çareyi düşündüm : «Filân 
yerdeki arazi ve çiftliği bankaya satmak sure
tiyle Hükümet, Maliye borcunu tediye etme
lidir.» deniyor. Burayı nazarı dikkati âlilerine 
arz ederim. Maliyenin bir kıymet takdir ile 
bankaya devredeceği çiftlik, arazi her ne olur
sa olsun, bunu banka alıx> kendisi memurla
rını istihdam ederek ziraatle orada, çünkü be
şinci esbabı mucibesinde ziraatle kendisi meşgul 
olacağını gösteriyor. Banka acaba ziraatle meş
gul olarak orada para kazanmak, parasını ço
ğaltmak mı istiyecektir? Ben burada mütereddi
dim. Eğer efendiler banka memurlarını istih
dam etmek suretiyle o tarlalarda ve alacağı 
çiftliklerde ziraat icra ederek bu ziraatle ser
mayesini vücuda getirecekse emin olsun ki o 
alacağı arazinin bedeli mislinden iki misli 
fazla memurların maaşına vererek ondan isti
fade edemiyecetkir. Ben, banka memurlarını 
burada istihdam etmekle zeriyatı temin edece
ğine kaani değilim. 

Sonra size arz edeceğim bir iki nokta daha 
vardır. Ziraat memuru namı altında istihdam 
ettiğimiz birtakım memurlar var. Hattâ sekiz 
sene evvel Ankara'da Encümeni Vilâyette bu
lunduğum zaman Ziraat Müdürü namiyle bu
lunan bir zatın dirayetinden bahsedeyim. Kar
şımda şahit Ankara mebusu muhteremleridir. 
Ziraat Müdürü sıfatiyle, vazifesiyle, maaşiyle 
Ankara'da bulunan müdür efendi aşı ameliya
tını bilemediğinden dolayı Zincirli Camii İma
mı Efendiyi köylere götürür de aşı yaptırır
dı. Efendiler işi bu suretle ehil olmıyanların 
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eline vermek; yani ziraatle asla alâkası olmı-
yan memurları istihdam etmek suretiyle ban
ka ziraaıte temas ederek eğer sermayesini tez-
yidedecek ve Hükümetten arazi alıp bir misli 
daha para sarf edecekse buna ne millet ve ne 
Meclisi Âliniz razı olamaz. 

Binaenaleyh bu gibi her aklımıza gelen, her 
fikrimize gelen ve her düşündüğümüzü matizi 
hakikat telâkki ederek bunları tatbika kıyam 
etmekten tevakki edelim. Zira millet tecrübe 
tabiası olmaktan bıkmıştır. Tecrübe zamanı 
geçmiştir. îşi mütehassıslarına tevdi ile mües
sesenin bir an evvel ıslahını ve fazla fazla istih
dam ettikleri memurların da bu işlerin başın
dan çekilmesini ve bu hususta mütehassıslar ge
lip de tamamiyle bir usul vaz'edinceye kadar 
hali sabıkiyle ipkasını Heyeti Muhteremeden 
rica ediyorum. 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Arka
daşlar, biz senelerden beri ne yaptıksa halka ya
ranamadık ve halka yanaşamadık. Mektep yap
tık, halktan ayrıldık. Matbaa açtık, kitap neş
rettik, halkın dili yandı. Ziraat Bankası dedik. 
zürraı, halkı soyduk. Bilmem nasıl tecelliye 
mazharızf Anlıyamıyorum. Çalıyı tersinden sü
rüyoruz. Ziraat Bankası da işte o ucubelerden 
birisidir. Onun adı Çiftçi Bankası, fakat çift
çi katiyen bundan istifade etmemiştir. Tetkik 
ediniz, alelekser göreceksiniz ki, şimdiye kadar 
para alanlar şehirlilerdir. Şaşılacak şey. Köy
lüler binde bir kere gelip şehirde Ziraat Ban
kasından para almak lâzımgelirse Tapuya mü
racaat edecek, heyeti ihtiyariyeyi kandıracak, 
ziraat memurlarını kandıracak, ziraat meni ur
larına hoş görünecek. Bundan memurlara kötü 
demek istemiyorum, hâşa. Velhâsıl günlerce sü
rünecek. * Bakayası olmıyaeak. Bu suretle belki 
alacağı paranın bir mislini yiyecekti]-. Bundan 
sonra eline beş on kuruş geçecektir. Biçare 
bizim köylüleri irşadedemediğimizden dolayı 
onu da götürüp iki arşın basma alıp Fatma'ya 
giydirmek için Appstol'a verecek, işte para da 
bu suretle gidecek, elindeki arazi de çıkacak
tır. İşte köylünün Ziraat Bankasından yaptığı 
istifade budur. Bunun için evvelâ Ziraat Ban
kasına istiklâl vermeli. Hükümet ikide birde 
oraya parmağını sokmasın. O âdeta kol erişmez 
bir yer olmalı. Bu en birinci şarttır. Bu olma
dıkça istifade olmaz. Burada esbabı mucibe 
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i mazbatasında dercedilen beş madde hakikaten 

muvafıktır. Yalnız bendeniz bir şeye iştirak 
edemiyorum. Mütehassıs celbi meselesi... Müte
hassıs denilince bendeniz korkuyorum. Her hal
de silindir şapkalı birisi gelecektir. Biz bunun 
pek çok acı misallerini gördük. Biz bunu vak
tiyle Maliyeye getirdik, şuraya getirdik, buraya 
getirdik. Siyasete göre biz de döndük. Fraıı- -
sa'dan getirttik. Almanya'dan getirttik, bil
mem nereden getirttik. Şimdi de ihtimal Rusya 
diyarından getirteceğiz. Getirteceğiz de ne ola
cak? 

Arkadaşlar! Bunlar memleketin esrarını sa- . 
tacak. Bunlar memleketin esrarını fâş edecek. 
Bir ecnebi, bir yabancı senin memleketinde, kendi 
memleketinde duyduğun hissi, aşkı duymaz. Arka
daşlar! Evvelâ bu memleketi öğrenmek için altı ay 
lâzımdır. Bu memleketin ruhunu, bu memleke
tin derdini ne vakit anlıyacak da buna çire 
bulacak 1 Ben çok isterim evet, biz Avrupa'
nın (Âli - Teknik) şeylerine muhtacız, bunları 
kalbul ederim. Âlete aidolan şeylerini kabul 
ederim. Fakat .böyle müsteşar, mütehassıs sı-
f atiyi e birtakım adamların gelmesinde - çün
kü tecrübesini gördük, «Min cerrebülmücerrep 
hallet bihinnedame» - faide görmüyorum. Dü
yunu Umumiyeye dikkat buyurduğunuz za
manda göreceksiniz ki bunu ekseriya idare eden 
Türklerdir. Bıra'km buradakilerini, hattâ is
tanbul'daki başlarını içinde de Türkler vardır. 
Pekâlâ idare ediyorlar. Mademki Hükümet bu
raya elini sokunca yıkılıyor. İşte Reji idare
si, işte Ziraat Bankası. Rejinin ne hale geldi
ğini görüyoruz. Memur yatağı oldu, bir yağ
madır gidiyor. Binaenaleyh; «bunların hürriyet 
ve istiklâlini muhafaza etmeli, onun hürriye
tine dokunmamalı. 

Sonra arkadaşlar, usulü defterî dünyanın 
her yerinde aynı usulü defteridir. Hesap aynı 
hesaptır, ihtisası olanlara bir şey demiyorum. 
ihtisasa hürmetkarım. Fakat Müslüman ve 
Türk olaralk bulup getirmeli. Arkadaşlar bu, 
istanbul'da bulunur Fakat ecnebi ve yabancı 
îbir diyardan getirtilecek bir mütehassısın bize 
bu memjekette muvafik surette hizmet edece
ğini iddia edenlerden değilim. Ama bunun ak
sini iddia eden arkadaşlar bulunabilirmiş. Var
sın bulunsun. 

Sonra, »bir şey daha var. Idarei Merkeziye 
burada bulunmadığı için meclisi idare topla-
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namamış. Neden Iktisad Vekâleti bir sene ev
vel Ziraat Bankasını buraya celbettirmedi? Ar
kadaşlar Müdürü Umuminin buna bulduğu ba
hane nedir biliyor musunuz? Burada Ziraat 
Bankası îdarei Merkeziyesini istiabedecek da
ire yokmuş. Biz parasız dairelere parasız yerler 
bulduğumuz halde böyle paralı mühim bir ida
reye yer bulamaz mıydık? Arkadaşlar! Herke
si yerleştiren şu Ankara bir idarei merkeziyeyi 
mi yerleştiremez? Orada rahat ve ucuzluk bul
dular. Keyifleri için oturdular. Ve buna mü-
kâfaten de Müdürü Umuminin maaşına zamme
dildi. 

AHMED HlLMl B. (Kayseri) — Burada 
bulunmasında n« faide vardır? j 

BESÎM ATALAY B. (Kütahya) — Esbabı 
muciTbeyi güzelce okursanız bu suale hacet kal- j 
maz. Vehbi Efendi Hazretlerinin gayet güzel 
bir itirazı vardır. Birtakım alât ve edevatı 
ziraiyenin açıkta çürüdüğünü söylüyorlar. Gayet 
doğrudur. Arkadaşlar! öyle münferiden değil, 
toplu bir halde yığınlarla gördüm. Erzincan da 
duruyor. Afyon Karahisar'mda' da keza. Bunlar 
çürütülüyor. Bunlara bakılmadı. Yenilerinin celbi 
için bütçeye yeni yeni şeyler konuldu. Sonra zi
raat memurlarının elinden illallah! Bunların ki
fayetsizliği belli. Bendeniz öylesini biliyorum ki, 
koca bir memleketin iktisadiyatını teşkil eden 
bağlara arız olan hastalıktan dolayı bağlar kuru
yor da hastalığın Filoksera olduğunu tahmin ve 
tâyinden izharı aczediyor. Böyleleri ziraat me
muru. Ne yapalım? Bugün memleket yokluk içe
risinde... Bunları istihdama mecburuz. Sonra en 
mühim bir şey var. Ziraat Bankasının varidat ve 
masarifini gösteren şu listede yahut cetvelin yu
karısında Menafi hissesi olarak yedi yüz bin lira 
gösteriliyor ve aşağıda varidatın yekûnu 
(1 200 000)'. Masarifata gelince 411 bin şu kadar 
lira. Yukardaki varidattan 700 bin lirasını çıka
rın. Geriye 500 bin kaldı. 500 bin lira varidatı 
olan bir daire 411 bin lira sarf ediyor. Rica ede
rim! Bunun ticareti neresi? Temettüü neresi? Şa
şılacak şey. Her sene Hükümetten vergi alır gibi 
700 bin lira para alıyor. Dolmuyor. Zammediyor. 
Hani Yecüc'le Mecüc'ün duvarı yalayıp, yalayıp 
da bitiremediği gibi, her sene yedi yüz bin lira 
koyuyoruz, koyuyoruz, bir türlü dolmuyor. (Han
deler) Vallah, billâh böyle. Binaenaleyh; Ziraat 
Bankasını iyi, nafi bir hale getirmek için evvelâ 
ve her halde onun istiklâlini tasdik etmeli, buna 
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eldokunmamalıdır. Ondan sonra gelecek şerait 
tâli derecededir. 

TUNALI HÎLMÎ B. (Bolu) — Arkadaşlar, 
muhterem refiklerim, söylemek istediğim iki mü
him noktaya pek güzel dokundular, hakikaten es
babı mucibe mazbatasına insan bir göz atınca ve 
hattâ kendi namıma, bilhassa mebusluk namına 
utanıyorum. Ziraat Bankasını işgal eden vatan
daşlarımız düşünsünler. Müfid Efendi, Hoca 
Efedi Hazretlerinin buyurdukları gibi bir müte
hassıs celbedilir. Bu fakir milletin parasından, 
kasasından, para sarf ediliyor. O mütehassıs bir 
iki sene evvel bir rapor veriyor. Ve raporun bu
raya celbi bile düşünülemiyor. Bu dehşetli suret
te insanı âr ve hicabından yerlerin dibine geçire
cek bir meseledir. 

ÎKTÎSAT VEKİLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Bu varit değildir efendim. Rapor buradadır. Bu
nun üzerinde meşgul olup durmayın... 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — O halde 
encümene cevap verirsiniz. îkinci bir noktaya da
ha dokunuldu ki, o da heyeti idarenin teşekkül 
edememesidir. Binaenaleyh bendeniz bunu uzun-
uzadıya tekrar etmekten vazgeçeceğim, vazgeçi
yorum. Yalnız kürsüden şimdi inerken arkadaşı
mız Ragıb Beyin bir sözünü tekrar edeceğim. 
Banka müstakil olmalıdır. Hayır efendiler, öyle 
bir devredeyiz ki, bugün mümkün olan her bir 
müesseseyi Devletleştirmek elzemdir. Bu, içtimai 
bir meseledir. Cereyanın üssülesasmı elden kaçır-
mıyarak tamamiyle... 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Nevahi 
Kanunu nerede kaldı? 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Nevahi 
Kanunu nerede kaldı diyen arkadaşıma cevap ve
riyorum. Efendim, Devlet başka, millet başka, 
Hükümet başka değildir. Hükümet dediğimiz za
man mebus da, Sadrâzam da, Padişah da orada. 
(Bravo sesleri) Binaenaleyh Devletleştirilmiş olan 
bir müessese Nahiye Kanununun kendi malıdır. 
Eğer arkadaşlarımdan bâzıları Nahiye Kanunun
daki ruhu kavrıyamamış bulunuyorsa gelsinler de 
dışarda görüşelim. 

HACI ŞÜKRÜ B. (Diyarbekir) — Devlet ke
limesi deme, diye demin Ragıb Beye itiraz ettin. 
Nasıl şimdi oldu da söyledin? 

TUNALI HÎLMÎ B. (Devamla) — Ragıb Be
ye itirazım bu noktai nazardandı. Yalnız arka
daşlarım istical buyurdular. Ben Nahiye Kanu-
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nundan evvel Teşkilâtı Esasiye Kanununu ele 
alacağını. 

Arkadaşlar! Teşkilâtı Esasiye Kanununun; 
bence üssülesasmı teşkil edecek olan, Köy Kanu
nu - diyelim ki, Nahiye Kanunu, - olmak iktiza 
ederken, Nahiye Kanununa verilen ruh, millet is
tiklâli değildir. 

Efendiler! istirham ederim, Nahiye Kanu
nunca halka verilen Devlet istiklâlinin ruhu iti
bariyle; mademki böyle bir müessese elimizde 
mevcuttur; katiyen müstakil olmamalıdır. Müm
kün olduğu kadar; Hükümet müessesesi, olan bu 
müesseseyi; Devlet müessesesi haline getirmeliyiz. 
Bilmem bu bir, iki kelime ile fikrimi izah edebili
yor muyum? Eğer biraz daha keyfiyeti izah et
mek icabediyorsa; halkın hâkimiyeti bu müessese 
üzerinde de kontrolcu ve nâzım olmalıdır. İşte na
kıs olan cihet burasıdır. Arkadaşlar! Banka Ka
nununun on yedinui maddesi mucibince meçlisi 
idaresinin, müdürü umumi ve saire ve saireden 
mürekkebolduğu görülüyor. Fakat beri taraftan, 
ahaliden istedikleri kimselerden meselâ yüz kişi
den bir kişi bu Meclisi idarede bulunmuyor. 
Şu halde bunun, Devlet Bankası olabilmesi içini 
Hükümet tarafından, millet tarafından ve Mec
lis tarafından birtakım kontrolcuları bulunma
lıdır. Yani koııtrolcuların yalnız ahali tarafın
dan olması da doğru değildir Biz şimdi her 
şeyin millileştirilmesi, devletleştirilmesi devrin
deyiz. Hattâ hiç. unutmam; İstanbul Meclisi 
Mebusanında bir mesele açılmıştı. Seyrisefain 
meselesi... Seyrisefaini lâğvetmek ve onu Hü
kümet şirketi halinden kurtararak millî bir 
şirket haline getirmek cihetine gidilmişti. - Bu
nu bir misal olarak söylüyorum - Bu mesele
nin münakaşası esnasında Ferid Bey bir mu
kabelede bulunmuştu ve zannederim mukabe
lesi de hemen bu sözlerdi: «Her şeyin devlet
leştirilmesi icabeden böyle bir devirde, maale
sef elimizde yalnız bir Seyrisefain İdaresi var
dır; onu da eğer Hükümetin elinden çıkarıp 
da millet tarafına, millîleştirmeye götürecek 
olursanız elimizde başka bir şey kalmaz.» de
mişti. İşte bu mesele de tamamiyle böyledir. 
Binaenaleyh; istirham ederim arkadaşlar, is
tiklâl fikir ve hevesiyle bu müesseseye kıyını -
yalım. 

SOYSALLI İSMAİL SUBHİ B. (Burdur) 
— Arkadaşlar; Ziraat Bankasının bu memleket
te hiçbir şekil ve mahiyet arz etmediği ve na-
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zarlara çarpmadığı ve mahiyeti ne olduğu ma
lûm bulunmadığı, arkadaşlar tarafından ifade 
edildi. Bendeniz bu mevzuu tekrar söylemek is
temem. Ziraat Bankası hakkında elimize veri
len Muvazenei Maliye Encümeni raporu Ali 
Cenani Beyin muktedir kaleminden çıkmış vâ-
kıfane bir rapordur ve şayanı teşekkürdür. An
cak rapor, bu mütalâaname, bize Ziraat Banka
sını dünkü bulunduğu halden, fena halden; 
hiçbir şeye yaramıyan halden çıkararak; müs
mir, müfit, halkın hukukunu, çiftçinin hukuku
nu muhafaza edecek bir mütalâayı da ihtiva 
etmiyor. Ediyor, fakat yarını mütalâalardır, 
yarım tedbirlerdir. Bendenizce, Tevfik Rüşdü 
Beyin mütalâası gayet varittir. Ziraat Banka
sı . bütçesini şimdi tamamiyle bir tarafa bırak
malı, bir mütahassıs celbetmeli ve ondan son
ra o mütahassısın mütalâatı dairesinde banka
yı tekrar ıslaha başlamalıdır. Başka yapılacak 
bir şey yoktur. Çünkü yapılacak bütün şeyler 
natamamdır. 

İkincisi: Bu raporun ikinci sayfasındaki; 
«...Bir mütahassıs bulmak için tedabir ittihazı...» 
sözünü bendeniz anlamadım. Bir mütahassıs bul
mak için tedabir ittihazı ne demektir? Mütehas
sıs bulunur, celbedilir ve ondan sonra Ziraat 
Bankası ne şekil alacaksa alrr. Yoksa şimdi 
dermeyan olunan tedabir, hep yarım tedbirler
dir ve hiç birisinden faidei kâmile melhuz de
ğildir. 

MUSTAFA AKİF B. (üiyarbekir) — Ya 
bu fenalık devam etmeli mLlirl. . 

MUVAZENEİ MALİYE ENOÜMKNJ RE
İSİ ALİ CENANİ B, (Gazianteb) — Ziraat 
Bankası için rüfekai muhtereınenin bu kürsü
de söylemiş oldukları sözlerin lıemen hemen ek
serisi bir hakikati ifade ediyor. Bendeniz bun
lara karşı müdafaa etmek ve rapordaki fikir
lerimizi ayniyle kabul ettirmek için, söz söyle
mek istemiyorum. Mutalâafcımt arz edeceğim. 
Bu mütalâaların içinde Tevfik Rüşdü Beyle, 
İsmail Subhi Bey biraderimizin sözleri haki
katen varittir. Mazbatada bizim yazdığımız şey
ler de; Ziraat Bankasının âtiyen alacağı şekli 
ve mahiyeti tâyin eder tedbirler değildir. Bi
lirsiniz ki, efendiler! Muvazenei Maliye Encü
meni, bütçeleri yalnız mahiyet itibariyle tetkik 
eder. Ciheti maliyesini tâyin eder ve bu esna
da yaptığı tetkik at neticesinde, gördüğü ku-
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surları; Heyeti Celileye arz eder. Yoksa her 
mesele için, ciddî tetebbu ve tetkik yapıp da, 
mahiyeti mesele hakkında kati tedbirleri Mec
lise arz edebilmek için, encümenin vakti müsa
it değildir. Ziraat Bankasınıı. âtide alması ica-
beden şeklini tâyin ve tesbit için. bir rapor vü
cuda getirmek üzere, encümenin hiç olmazsa on 
beş gün çalışması lâzım gelir. Encümen; elinde 
yirmi otuz bütçe varken, yalnız Ziraat Banka
sı bütçesinin tetkikine, on beş gün hasredemez. 
Biz yalnız tetkikatımızda Ziraat Bankasının 
parasını gördük ve onu teşrih ederek Heyeti 
Celilenize arz ettik. Ve bunun için yapılacak 
tedbir de: Bu bankanın artık yalnız muamelâtı 
nakdiye ile meşgul bir müessese halinden çık
ması doğrudan doğruya zürra ile ve ziraat ile 
alâkadar olacak bir müessesei ziraiye ve ikti
sadiye haline getirilmesi lüzumudur. Biz bu 
lüzumu Heyeti Celileye arz ettik. Bunu temin 
etmek için hakikaten çalışmak lâzım. Fakat ; 
kimler çalışacak'? Biz dedik k i : iktisat Vekâ
leti çalışsın! Çünkü banka, İktisat Vekâletine 
merbuttur ve zaten İktisat Vekâletinin asıl va-
zaifi, böyle müessesatı iktisadiyeyi vücuda ge
tirmektir. Onun için İktisat Vekâletine; bu va
zifesini ifa etmesini söyledik. Acaba yalnız İk
tisat Vekâletinin çalışması kâfi gelecek mi? 
İhtimal ki, kâfi gelmiyecektir. Fakat bunu tak
dir edecek, yine Heyeti Celilemzdir. Yalnız İk
tisat Vekâleti Ziraat Bankasına verilecek şekli 
âtiyi tâyin için lüzumu derecesinde seri ve katî 
çareler bulamaz diye takdir buyurursanız; Mec
lisin İktisat Encümeni var; Kavanini Maliye 
Encümeni var, veyahut rüfekayi muhtereme ara
sında iktisat işleriyle, iktisat mesailiyle müte-
vaggü zevat vardır; onlardan mürekkep bir 
encümen intihap buyrulur ve o encümeni teş
kil eden arkadaşlar 'bankaya verilecek şekli 
âtiyi tertip ve tâyin eder. Rüfekayi muhtereme 
arasında, Hoca Vehbi Efendi Hazretlerinin 
alâtı ziraiye için söyledikleri sözler: hakika
ten »bizim de nazarı dikkatimize çarpmış ve 
onun için bizim de bir tedbir beyanına lüzum 
gördüğümüz bir meseledir. Hoca Vehbi Efendi 
Hazretleri yalnız Karaman ve Konya civarın
da bulunan alâtı ziraiyeden ve beş on makina-
dan bahis buyurdular. Halbuki efendiler! Yal
nız Erzurum havalisinde bir milyon liralık 
alâtı ziraiye, metruk ve hali hazaride duruyor. 
"Sonra efendiler, meselâ bugün Van havalisin-
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de beş yüz bin liralıktan fazla alât ve edevat 
var.. Yalnız ziraat alâtı değil.. 

Ziraat alât ve edevatına mütaallik bütün 
vazai'f, Ziraat Bankasının vazifesi olduğu ci
hetle banka, hiçbir dâire ile muhabereye muh-
tacolmaksızm, kanunun verdiği salâhiyete isti
naden, ziraat alâtma, ziraat makmalarıııa va-
zıyed etsin, .bunları depolara koysun, tamiri 
ica'bedenleri tamir etsin ve bu alât ve edevata 
bir kıymet takdir olunsun. Hazinemande ola
cakları kalsın ve mütebakisini Ziraat Bankası 
uzun ikrazatla derhal a'haliye tevzi etsin diye 
bu bütçe münasebetiyle bir de madde koyduk. 

MÜFİD E l (Kırşehir) — Bu alâtın toplan
ması için pa»a var mı efendim"? 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Vardır 
efendim, parası da vardır, vesaiti de vardır. 
Onu da arz edeceğim. Sonra Ziraat Bankası
nın bütçe faslında da arz edileceği veçhile bu 
alât ve edevatı tamir etmek için tamirhaneler 
vücuda getirmesini düşündük ve bunun için 
de bir masraf koyduk. Bu masraflar kabul 
edilirse; muhtelif merkezde tamirhaneler açı
larak ziraat makinaîan tamir edilecektir. 

Ve zaten Ziraat Bankası da hariçten iyi 
alât ve edevat ve makinalar getiriyor. Gerek 
onları ve gerekse eski alât ve edevatı tamir 
için böyle tamirhanelere de muhtaçtır. 

Müfid Efendi Hazretlerinin arazi mesele
sine temas ettiklerini görüyorum. Arazi mese
lesini de encümence biz, evvelce bütçe ile bir
likte Heyeti Celilenize* arz etmek istiyorduk. 

Efendiler! Biz düşünüyoruz ki; Devletin 
elinde 3 - 4 tane çiftlik vardır. Hükümet, bu
gün bu çiftlikleri işletemiyor ve zaten içinde 
de ahali meskûndur. Ve ahalinin kısmı âzami 
felâhat ediyor, ziraat ediyor. Hükümet bun
lara da muavenet edemiyor. Ziraat Bankasının 
matlup parasını Hükümetin nakden vermesine 
de imkânı malî müsait değil. Onun için düşün
dük ki : Hükümetin elinde bulunan bu araziyi 
alalım, Ziraat Bankasına verelim. Fakat Ziraat 
Bankası bunu ne yapsın'? Ziraat Bankası bu 
araziyi, içinde bulunan felâhat ve ziraat eden 
ahaliye Hükümetten aldığı 'bedel mukabilinde 
-Hükümet fazla bir miktarla devrettiği vakit 
bu fazla miktarı tâyin edecektir- o kıymeti 
hakikıyeyi esas ittihaz ederek, nm'kassaten be
deli on senede ve arzu buyurulursa on beş se
nede alınmak üzere tevzi etsin, ikrazat yapsın. 
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TAHSİN B. (Aydın) -— Hükümet bunu sat

sa da parasını Ziraat Bankasına verse olmaz 
mı ? 

ALİ CENANİ R (Devamla) — Müsaade 
buyurun, bu suretle banka hem Hükümetten 
maithıbatını elde etmiş olsun ve (hem de diğer 
taraftan Hükümetin bu araziyi ahaliden baş
kasına satması doğru olmadığından ve ahalinin 
de parasını birdenbire verip araziyi elde etme
sine imkân olmadığından ahaliye de suhulet 
olmak o arazi bedeli on senede veyahut daha 
faşta bir müddet zarfında, mukassaten tahsil 
olunma'k şartiyle ahaliye tevzi olunmuş olsun 
ve buyuruyorlar ki Hükümet bu araziyi satsa 
da Ziraat Bankasına bunun bedelini, parasını 
verse olmaz mı? 

Efendiler! biliyorsunuz ki ve ben de emi
nim ki bu suretle muamele yapılacak olursa o 
arazinin elyevm içinde 'bulunan köylünün yüz
de biri bile satın almak için para veremiyeeek-
tir. Araziyi bugün nakden alacaklar köylüden 
başkası olacaktır. Halbuki Ziraat Bankası dı
şarıya satmıyacaktır, içinde bulunan köylüye 
satmak şartiyle, Hükümetten devralacaktır. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Sonra köylüyü 
hakkı tasarruftan vazgeeirecek miyiz? 

ALİ OBNANÎ B. (Devana*) — Bunun için 
de ayrıca bir kanun yapalım. Eğer JSiraat Ban
kası Kanunu ile arazi meselesini birbirine karış* 
tıracak olursak, sonra bütçe teehhür eder. Za
ten banka muamelesi üç sene bütçjesiz devam et
miştir, yine aynı şekilde bütçesiz devam etme
sin... Arazinin gerefe Hükümetten bankaya dev
ri ve gerekse bankadan aibaliye füruhtu mese
lesini ayrıca bir kanun ile tâyin etmek lâzım
dır. 

Tekrar esasa avdet ile Beştim Atalay Beyin 
mütehassıs meselesine intikal ediyorum. 

Biz de mütehassıs meselesinde arzu etmezdik 
ki, hariçten birini ceHbedelim. Hariçten müte
hassıs celbetmeyi Besim Atalay Bey gibi ben
denim de elim görürüm, fakat banka muamelesi 
ve bahusus Ziraat Bankası muamelesi; Besim 
Atalay Beyin tasvir ettiği gibi değildir. Eğer bu 
'banfeayı şekli sabıkı gibi, yalnız ahaliye para 
versin, ikrazatta bulunsun ve sonra ikrazatını 
alamadığı zaman, ahalinin arazisini, tarlasını 
sathın da halkı tarlasız bıraksın şeklinde bir 
muamele ile iştigal eder bir halde bırakacak isek 
fyakikaten mütehassısa lüzum yoktur. 
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I Fakat ötendiler biz bankanın bu şekilde kal

masını istemiyoruz. Biz istiyoruz ki, efendiler 
ıbanlka; köylünün âdeta kendisinden ziyade köy
lü ile çalışacak bir müessese olsun, köylüye dai
ma rehber olsun. Köylünün parasını daima ken
di parası gibi hıfzetsin ve artırmaya çalışsın. 
Köylünün işini daima ileriye götürsün. Köylü
ye para lâzım olursa para versin. Fakat o pa-

I rayı, köylünün tarlasını satarak değil, tarlasının 
hasılatını artırarak alsın. Yani çiftçi ile beraber 
bir muavin olarak çalışsın. Biz zannetmiyoruz 
ki, bu ıslâhatı vücuda getirecek içimizde bir 
mütehassıs bulunsun. Bu ayrı bir ihtisas mese
lesidir. Yoksa buyurdukları gibi yalnız hesap 
meselesi değildir. Meselâ bilmünıasebe Düyunu 
Umumiyeden de bahsettiler. Efendiler! Düyunu 
Umumiye bir varidat cibayet ediyor ve o vari
datı muhtassunlehine sarf ediyor. Binaenaleyh 

I ahiz ve kabulünden başka bir muamelesi yok-
j tur. O menfaat düşünmez, bir eliyle varidatını 
I alır, diğer eliyle varidatı sarf eder. Eğer biz 
I Ziraat Bankasını yine bu şekliyle muhafaza 
I edecek isek tabiî başına, Düyunu Umumiye me-
I muru gibi bir memur koyarız, o kadar... Vo 
I eğer bankanın müdürü umumisi,, şimdiki mü-
I dürü umumi gibi aşardan gelecek hissei ianeyi 
I müstakrizlerin çiftini, öküzünü ve tarlasını sa-
I tarak temin ve alacağı parayı bankaya koya-
I rak diğer taraftan ahaliye ikraz etsin diyecek-
| sek başka adam aramaya lüzum yoktur. Şimdiki 
I müdürü umumi de kâfidir. Netice efendiler 
I Ziraat Bankasını Avrupa'daki ziraat müessese-
I leri gibi bir müessese haline getirmek lazımsa, 
i her halde buna vukufu olacak bir adam bulup 
I bu bankanın başına koymak lâzımdır. Bunu Zi-
I raat Bankası arasın. Fakat niçin arasın diyo-
j ruz, efendiler! Bu çarşıdan alınacak bir şey de-
I ğil, her halde bu işi görecek bir adamı bulmak 
1 için de zaman lâteımdır. 

I Meselenin sonunda Hilmi Beyin, Devletlcştir-
I mek meselesi çıkıyor. Biz efendiler bankanın 
I Devletin idaresinden alınıp da birtakım semaye-
| dar ve muhtekirlerin eline verilmesini katiyen 
I fikrimize getirmedik ve böyle bir şeyi de tav-
I siye etmedik ve etmeyiz. Bizim bankada çiftçi-
I lerin hissesi ve hakkı olsun dememiz onları he-
I yeti içtimaiyeye doğrudan doğruya nüfuz ettir-
I mek içindir. Bu banka hakikaten heyeti içtima-
I iyenin malı olarak vücut bulmuştur, ve bu şe-
I kilden ayrılmamalıdır. Fakat efendiler, heyeti 
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Umumiyesi itibariyle bu bankanın doğrudan 
doğruya bir zümrenin - çiftçi zümresinin - para-
siyle vücut bulmuş bir müessese olduğu halde 
bugün bankanın idarsine bakacak olursanız 
kamilen memurlardan ibarettir. Efendiler rica 
ederim, bir müessesei tieariyede sermayede işti
raki olarak müstefidolan bir adam ile, bilfiil 
müstahdem olan bir kâtip arasında fark tasav
vur etmez misiniz (Çok doğru sedaları) Biz 
arzu etmiyoruz ki Ziraat Bankasının Meclisi 
idaresine Maliye memurlarından iki zat, İktisat 
Vekâletinden iki zat, bilmem Ticaret odasın
dan, iki efendi, ziraatle alâkası olmıyan ve ban
kada hiçbir menfaati bulunmıyan zevat toplan
sın, banka muameİâtiyle de katiyen alâkadar ol
madığı halde - bari banka muamelâtına vâkıf 
olsa - bunlar bir koca bankanın meclisi idaresini 
teşkil ediyor, bankanın bütün mesaisini onlar 
tanzim ediyor. Bunda ne muhassenat görüyorsu
nuz Hilmi Beyefendi? Bendeniz bu şekilde hiçbir 
muhassenat göremiyorum. Sermayedar çiftçi 
doğrudan doğruya bu banka ile iştirak etmelidir. 

Mademki hissedardır; sermayesine sahibol-
masın. Fakat nemasına sahibolsun bu nasıl 
olur? Çiftçi, daima o bankayı kendi malı olarak 
zannetsin. Çiftçi kendi emektarı, muavini, mü
zahiri olarak zannetsin. Biz, bankayı böyle gör
mek istiyoruz. Biz, bu şekilden çıkarıp da serma
yedarların aleti olacak bir şekil istemiyoruz. 
Efendiler, zannediyorum ki, vakit pek geçti, esa
sen mesele de tenevvür etmiştir. Tabiî Vekil Bey 
de mütalâalarını söylerler. Bendenizin son rica 
olarak arz edeceğim şudur ki; İktisat Encüme
ninden veya arzu buyurduğunuz diğer encümen
lerden meselâ, Muvazenei Maliye Encümeninden, 
Kavanini Maliye Encümeninden, İktisat Encü
meninden ikişer zattan mürekkep bir encümen 
teşkil buyurunuz. On beş, yirmi gün çalışarak 
bankaya bir şekil tâyin etsinler. 

MUSTAFA SABRI E t (Siird) — Efendim, 
Ziraat Bankası İtibarı Millî Bankası namına pa
ra ahiz ve kabzetmiştir. Şimdi ashabı matlup bu 
paraların ahzi için muhakemeye müracaat ettiği 
zaman bu mahakimin Ziraat Bankası aleyhine 
vereceği hükmü menedeeek bir maddei kanuniye 
tertibettiniz mi? 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Onu Vekil 
Beyefendi ve devairi aidesi bilir. 

SÜLEYMAN SUÜİ B. (Bayezid) — Efen
dim, esbabı mucibe mazbatasında müdürü umu-
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1 mi vazifesi İktisat Vekâleti tarafından ifa edi

lir, Bu suretle muamelenin daha ziyade intizamı 
temin edilmiş olur, diyor. Şu halde iki bin lira da 
tasarruf edilmiş oluyor. Fakat; son fıkrada hiç
bir şey gösterilmemiştir. Şu halde müdürü umu
minin istihdamı bu şekli hazıriyle muvafık gö
rülmüştür. Bu müdürü umuminin istihdamında 
ne gibi faide vardır? Bu iki bin liranın beyhude 
sarf edilmesi günah değil midir? Bunu izah bu
yurunuz. 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim, 
encümence fikir hâsıl olmuştur. Bir kısım refik
lerimiz, müdürü umuminin şimdiki vazifesi mai
yeti tarafından tertip ve tebyiz edilen evraka .bir 

I imza atmaktan ibarettir. Bunun mânası yoktur. 
İki bin lirayı tasarruf edelim, dedik. İktisat Ve
kili Beye sorduk, İktisat Vekili Bey de, buna 
müdür muavini, muhasebeci veya devairi aidesi 

, imzasını atabilir ve mesuliyeti de üzerine alabi
lir, demiş, o da bunu kabul etmişti. Fakat; reye 
koyduğumuzda maalesef ekseriyet hâsıl olamadı." 

SÜLEYMAN SITDİ B. (Bayezid) — Müdür 
Muavini varken, memurin müdürü varken, mü
meyyizler varken, bu kadar bir para sarf iyi e 
müdürü umumiye lüzum var mıdır? 

REİS — Muhavere etmeyiniz, efendini. 
KAGIB B (Kütahya) — Efendim, banka

nın ıslahı lâzımdır. Her halde bankanın ıslahı 
için en amelî - çünkü, şimdiye kadar ıslahı için 
birçok sözler söylüyoruz. Fakat müsmir bir ne
tice hâsıl olmuyor - ve en seri bir surette nere
den gitmelidir ki, bu beş maddeyi temin edelim. 
(Encümen etsin, sadaları) 

TUNAL1 HİLMİ B. (Bolu) — İzahatınıza 
göre zannımca meseleyi iki kısma ayırıyorsunuz. 
Biz, galiba anlaşamadık. Bendenizin devletleştir
mekten anladığım bir esas varsa o da Hükümet
le, Hükümetin haricinde kalmış ve Hükümetin 
aslı olan halkın birtakım muvakkat ve daimî ve
killer göndererek bankayı kontrol altında bulun-
• durmasıdır. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — O halde iş
tirak ediyoruz, aramızda bir fark yoktur. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
— Benim soracağım suali Ragıb Bey sordular. 
Yalnız esbabı mucibe mazbatasında diyor ki; 
(Bankanın sureti ıslahı mütehassısların vereceği 
lâyiha ve rapor üzerine... ilâh,;) Gerçi ıslahatı 

i mütehassıslar vasıtasiyle yapmak son derece mü-
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himdir. Bir defa bugünkü şekliyle ziraat banka
ları ziraate hizmet edemiyor. Ziraat bankaları
nın bugünkü hizmeti ancak zürram tarlasını sat
maktan ibarettir. Bunun için şimdi buyurdular 
ki, encümenlerden ikişer arkadaş alınarak bu
nun tadili hiç şüphesiz A deminden beri iddia edi
len bir şeydir ki - bu bir hukuk meselesi, ihtisas 
meselesi, vukuf meselesidir. Sonra bir lâyiha var
dır ki, esbabı mucibe mazbatasında zikrediliyor. 
O lâyihanın celbi ve ondan istifade edilmesi ve 
vukufu olanların da celbi ile onların da iştiraki 
suretiyle bir komisyon teşkil edilerek Ziraat Ban
kasının mevcut Nizamnamesinin tadili gibi ona 
verilecek yeni bir şekil ile yapılacak ıslahat için 
müesseseye nafi olacaktır ve illâ buyurduğunuz 
şekilde yine nakıs olacaktır, yine yarım olacak
tır. 

ALt CBNANÎ B. (Gazianteb) — Uzunuza-
dıya Heyeti Celileyi it'abetmiyeyim, diye kısa 
olarak cevap vermiştim. Yine muhtasar olarak 
arz ediyorum. Bankaya vereceğimiz şekli arzu 
ederseniz burada arz edebiliriz. Bankayı, (Sen
dika Ayrikol) yani (Çiftçi banlkası) şekline 

koymayı ve bunun alabileceği mahiyet hak
kında arz edebilirim. Şimdi efendim, evvelki 
mütehassısın verdiği raporu - bendeniz o vakit 
harb esnasında İstanbul'da bulunmuştum -
Muvazenei Maliye Encümenine getirdiler, ya
nında bir tercümanı vardı, o raporu tercüme 
etti ve uzunuzadıya bize izah etti. Fakat har-. 
bin sçn günleri idi. Maalesef bir neticeye ikti
ran edemedi. O rapor mevcuttur. Zannedersem 
bu raporun îktisad Vekilinin söylemiş olduğu 
gün getirilmesi için teşebbüste bulundular; ya
kında gelir. Binaenaleyh böyle arzu ettiğimiz 
bir encümen teşekkül ederse gerek o rapordan 
ve gerekse şimdiye kadar dermeyan olunan fi
kirlerden alınan netice ile ve ihtisası olan ar
kadaşların iştiralki ile bunun bir şekilde testiti 
mümkündür zannediyorum. 

REÎS — Efendim müzakerenin kifayeti hak
kında takrir vardır. 

Dr. MUSTAFA B. (Kozan) — Efendim îk-
tisad Vekili bu hususa dair bir söz söylesin. 

IKTÎSAD VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim malûmuâlileri olduğu üzere bu bütçe 
Muvazenei Umumiyeye mülhak bir bütçedir 
ve bunu a doğrudan doğruya âmiri itası îkt'sad 
Vekâleti olmayıp müdürü umumi olduğundan 
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müdafaası da doğrudan doğruya müdürü umû
miye ait ise de müdürü umumi bey de burada 
yoktur. Ancak, umuru murakabesi kendisine 
aidolan muavini buradadır. Bendeniz heyeti 
umumiyesi hakkında arkadaşların mütalâası
na iştirakle .beraibe? düşündüklerimi de ilâve 
ederek ve sizi itabetmiyerek kısa bir maru
zatta bulunacağım. Evvelâ bu müessese hakkın
da bütün arkadaşların vukubulan şikâyetleri
ne bendeniz de an samimülkalb iştirak edenler
den biriyim. Banka hakikaten bidayeti teessü
sünde kendisinden beklenilen hizmeti - maale
sef arkadaşların söylediği gibi - bu kadar sene
lik hayatı mesaisine rağmen temin edememiş
tir. Fakat; bunu yalnız bankanın sureti teşek
külünde ve bankayı idare edenlerin ehliyet 
ve liyakatlerinde aramak doğru olamaz. Ban
ka, Iktisad Bankası gibi bir müessesei içtima-
iyenin deruhde ettiği hizmeti :fada muvaffak 
olması için esbap ve avaıııil o kadar muhteliftir 
ki; ahalinin seviyei irfanı ile, ahlâk ve âdabı 
ile ahalinin bu gibi müessesata göstereceği rağ
bet ile ve emniyetle mütenasiptir. Binaenaleyh 
bugün dahi arzu edilen ve memaliki sairede 
mevcut ve mümasil müessesata şebih ve onların 
deruhde ettiği vazaife mukabil vezaifi deruhde 
edecek bir banka haline getirdiğimiz halde ve 
dünyanın en iyi mütehassıslarını bu bankanın 
başına koyduğunuz takdirde yine bendeniz zan
netmem ki, bu bankaların diğer memalikte ver
diği netayici bizim memlekette verebilsin. Çünkü 
onlarda öyle esbab veavamil mevcuttur ki, maale
sef memleketimizde- henüz böyle şeyler tamamen 
mevcut değildir. (Ne gibi? Sesleri) Ziraat Ban
kası bugün büyük sermaye sahibidir. 

Bugün alacağı; altın para ile on beş milyon 
liraya baliğ oluyor. Yani sermayesi haddi âzami
ye vâsıl olmuş ve bundan sonra hissei menafiin 
kesilmesi devresine vâsıl olmuştur. (Kesilmeli o 
halde sesleri) Evet; parasını elinden alırsanız, 
Ziraat Bankası, Tevfik Rüşdü Beyin dediği gibi, 
her sene akan, her sene gelen bir vergi ile serma
yesi daima tezayüdeden bir müessese değildir 
Nizamname mucibince ikrazatta mütedavil ser
mayesi on beş milyon liraya baliğ olduktan son
ra artık hissei menafi devam etmiyecektir. Ve 
bankanın bugünkü sermayesi bidayet teşekkülün
den beri gerek temettüattan temin edilen serma
ye ile gerek hissei iane menafimden hâsıl olan 
miktar ile sermayenin yekûnu bu miktara baliğ 



İ : 67 2 . 7 . 
olmuştur. Fakat; arkadaşlar! Bunun dokuz mil- \ 
yon küsur bin lirası, Hükümeti Milliyenin bida- j 
yeti teşekkülünde görülen zarureti maliyeden do- j 
layı alman, bir milyon 30 bin lira haricolmak ! 
şartiyle, yani altın para olmak üzere dokuz mil- J 
yon yüz bin lirası eski hükümetler tarafından 
bankadan alınmıştır. Bunun sekiz milyon küsur 
bin lirası 1323 senesine kadar bankadan Hazinei 
Maliyenin muhtelif tarihlerde istikraz ettiği pa
ralardır ki: Bu paralar bugün kanunu mahsusla 
düyunu gayrimuntazamaya inkılâbetmiş bulunu
yor. 1335 senesine kadar yine muhtelif avanslar 
şeklinde Maliyenin Ziraat Bankasından muhtelif 
zamanlarda aldığı bir milyon sekiz yüz bin lira 
ile bunların mecmuu 9 milyon küsur bin liradır 
ki: Altın lira demektir. Hükümeti Milliyenin 
bidayeti teşekkülünde İstanbul bir ihtiyat olmak 
üzere şubelerde mevcut paraları da merkezde te
cemmu ettirmek gibi bir harekette bulunmuş. O 
zaman şubeler, merkezin emrine tâbi olmak itiba- I 
riyle arzu edilen paraları göndermişlerdir ve ba- I 
kıye kalan bir milyon 300 bin lirasını da 1336 se- I 
nesinde bendenizin selefimin selefi zamanında I 
almışlardır. I 

Bugün bankanın en iptidai şekilde olan eski I 
Nizamname mucibince deruhde ettiği kâffei va- I 
zaifte kendine ait sermaye yoktur. Memleketi I 
mizde, eski bir müessese olması itibariyle ken- I 
dişi ile temasta bulunan ahalinin kendisine kar- I 
şı olan itimadım kaybetmemek için de banfea I 
kendi tevdiat alkeelerini kendi vazaifine ait hu- I 
«usta istimal etime'k için lâzımgelen ihtiyatı I 
göstermektedir ki ; tabiî haklıdır ve mecburdur, j 
Çünkü; kendisine tevdiat yapanlar tarafından I 
her hangi bir takibin vukuunda tediye edememe- I 
si vaziyetine düş'mesi, halk içinde şimdiye kadar J 
hidematiyle kazandığı itimadı kaybetmek de- I 
mektir ki : Bu da bankanın iflâsı mânevisidir. I 
Hulâsa; banka kendisinden muntazar olan fe- I 
vaidi ifa edememiştir ve elindeki bugünkü vesa- I 
iti ile bunu ifaya gayret ediyor. Bankanın Nizam- I 
nalmesi bidayeti teşekkülünden beri olan Nizam- I 
name değildir. Biliyorsunuz ki ; 1332 tarihinde I 
bankanın Nizamnamesi tecdidedilmiştir. Ve I 
muamelâtı da biraz tevsi edilmiştir. Evvelce I 
muamelâtı ya'lnız emvali gayrimenkule üzerine 1 
veya emlâk ve arazi üzerine erbabı ziraate ve- I 
yalhut sanayii ziraiye erbabına muayyen faizle 1 
para ikraz etmekten ibaret iken son kanunda zi- I 
raatle yakından alâkadar olacaik olan vazaifi | 
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mühimme de kendisine verilmiştir. Bilhassa alât 
ve edevatı ziraiye celbiyle mükassatan ahaliye 
tevzii, son tadil olunan Nizamname ile kendisi
ne verilmiş vazaiftendir. Fakat itiraf edeyim (ki 
bu vazifeyi banka hakikiyle ifa edememiştir. Bir 
kere alât ve edevatı ziraiye meselesi tenaîkkiyatı 
mihanikiye meselesidir. Bankanın bunu blhak-
kin ifa edecek mütehassıs •.adamları yoktur. Son
ra memleketin ihtiyaoatı ziraiyesine, toprağın 
terkibatına tevafuk edecek olan alât ve edevatı 
ziraiye sistemleri muayyen değildir. Bufgün hel
memle ketin kendi toprağının ihtiyacına göre ka
bili tatbik, yekdiğerinden farklı alât ve edevatı 
ziraiyesi vardır. Banka bu hususta da acemilik 
gösterim iş lâallettayin sistemler üzerine ahaliye 
a 1 âtı ziraiye tevzi etmiş ve toprakların cinsi ile 
alât ve edevat tetabuk etmiyerek getirilen alât 
ve edevattan memul olan fayda hâsıl olmamış
tır ve birçok kusurlar da vâki olmuştur. Hiç 
şüphe yoktur. Daha. bir şey vardır ki; getirilen 
alât ve edevatı ziraiyenin her zaman kabili is
tifade bir b aide tutulması, onların kabili isti
mal bir hale getiriUmesi için afetyelerin ve mulh-
tae'olduğu tamirat için fabrikaların tesisine mü
tevakkıftır. Yalnız bu memlekete alât ve edevat 
getirmek kâfi değildir. Onları daima işletecek, 
tamir edecek ve muhafaza edecek atelyeler lâ
zımdır. Kırılanları tamir etmek, daima kabili 
istifade bir 'hale getirmek için Singer Kumpan
yasının ve diğer bâzı kumpanyaların yaptığı gi
bi yapmak lâzrmgelir. Bunlar da yapılamamış
tı r. 

İslahat vadisinde Ziraat Bankasının köylünün 
istihsal âtiyi e daha ziyade yakından alâkadar 
olarak onlara rehberlik etmesi lâzımdı ki -ban
ka bu vazifeyi şimdiye kadar ifa etmemiş
tir - Çünkü elde mamulünbih olan kanun bu 
vazaifi bankaya tevdi etmemiştir. Tohumu ver
mek ve tohumun cinsini memlekette ıslah et
mek - Çünkü bu gayet mühim bir meseledir - di
yoruz ki : memleketimizin «randıman» ı, yani 
iradı pek azdır. Bire beş, bire on veriyor ve 
bunu memlekette temin için, toprağğm ıslahı 
için lâzımgelen fennî gübre ve saireyi vermek 
ve toprağın ihtiyacını temin etmek hususun
da lâzımgelen faideyi temin etmek kâfi de
ğildir. Aynı zamanda sebebi, tohumunda da 
aramalıyız. Bugün halkın elinde tohum olarak 
kullanılan ekinin mahsulâttan farkı olmalıdır. 
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! için bendeniz alâkadar encümenlerden mürek-
! kep bir komisyonun teşkili ile bankanın âtiyen 
| alacağı vaziyete göre tadil edilecek olan kanu-
; mm hududu esasiyesini hazırlamak ve o zama-
| na kadar inşallah arzu edildiği gibi bir müte-
! hassıs ele geçecek olursa onun da if adalı alı

narak etraflı bir ıslahat lâyihası vücuda getir
mek lâzımdır. Ve buna da teşebbüs edilmekte
dir. Tevfik Rüşdü Bey kardeşimiz nakli nukud 
meselesinden bahis buyurdular Filhakika itiraf 
etmeli ki - bankanın temin ettiği temettü me-
yanmda hissei Menafiden başka - çünkü bu his-
sei Menafi değil, doğrudan doğruya vergidir. 
Ve bankacılık muamelâtıdır. Ve bunu âdeta 

) bir sarraflık gibi gösterdiler. Müsaadelerine ig-
I tiraren arz edeceğim ki, bankacılığın ruhu nak

li nukuttur. Banka fikri banka tesisatı iptida-
iyeleri hep nakli nukud fikrinden doğmuştur. 
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Tohumu ıslah edilmiş olan bir tarlanın «ran
dıman» iyle alelade vesait ile ihzar edilmiş olan 
tarlanın mahsulâtı arasında pek büyük fark 
vardır. Mahsulât lâalettayin tohumluk suretin
de kullanılacak olursa katiyen beklenilen is-
itfade temin edilmez. Tohum meselesi bizde 
şimdiye kadar ihmal edilmiş bir meseledir. 
Köylüye rehberlik etmek, ziraatin nasıl terak
ki etmesi lâzımdır. Alâtı ziraiye ne suretle kul
lanılır. Ve ne suretle tamir edilmek lâzımdır. 
Tohum nasıl ıslah edilecektir ve mahsulâtı sa
tarken köylüye mutasavvıf rolü oynamak ve 
sonra köylünün muhtacölduğu ziraate mütaal-
lik eşyayı alarak onlaTa tevzi etmek velhâsıl 
Ali Cenani Beyefendi refikimizin izah buyur
duğu gibi (Sendika Agrikol) rolünü oynamak 
bizim memleketimizde bu bankanın terakkisi hu
susunda alacağı istikametlerden birisidir. Ya
ni bankanın âtiyen ıslahı için ne gibi şekiller al
ması ve ne gibi işlerle daha ziyade meşgul olması, 
köylünün işiyle yakından alâkadar olması, ona 
bugün verilecek istikamet itibariyle malûmdur. 
Fakat bunların teferruatını tâyin ve tesbit 
için her halde fennî ziraat ile alât ve edevatı 
ziraiye ile ve bankacılık mesailiyle uğraşmış 
bir mütehassısın celbine bendeniz taraftarım. 
Muvazenei Maliye Encümeninin fikriyle tama1-
men hemfikrim. 

Buna vaktiyle teşebbüs edilmiş, Ali Cenani 
Beyin buyurduğu gibi Almanya'dan mütehassıs 
bir zat getirilmiştir. Getirilen (Kehaym Re-
vatkovst isminde bir zattır. Bendeniz o zaman 
kendisiyle, çok temasta bulundum ve hattâ di
yebilirim ki, mesaisine iştirak ettim. ihzar et
tiği lâyiha, proje esbabı mucibesiyle beraber 
bendenizin elindedir. Maliye Vekâletinde bu
lunduğum zaman istanbul'dan, celbetmek lüzu
munu hissettiğim evrak meyanında bunu da 
getirtmiştim. Bu kısım o zaman gelmişti. Es
babı mucibe de Maliyede mevcuttur. Aldım 
okudum, o lâyihada, burada izj.h edilen ve ban
kaya verilmesi muvafık olacağma kanaat ge
tirilen vazaifin hepsi mevcut değildir. Yani 
Mösyö -Kavafın 1332 tarihli tıdilen yaptığı ka
nun ve bankaya vaz'ettiği esastan bendenizce 
bir fayda memul değildir. Tevdi ettiği vazaif 
bendenizi takyidedeeek bir vazife değildir. Ban
kaya daha mühim ve vâsi vazifeler vermek 
mümkündür. Bunu esaslı bir surette ifa etmek 

Dr. TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Zira
at Bankası mı? 

İKTİSAT VEKİLÎ HASAıV B. — Hayır. 

Dr. TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Efen
dim, bir Ziraat Bankasından bahsettik. 

İKTİSAT VEKlLl HASAN B. (Trabzon) — 
Müsaade buyurun. Ziraat Bankası bu nakli nu
kud muamelesini bir vazifei tâliye olarak te
lâkki etmektedir. Bunu bankanın elinden al
mak ve kendisine doğrudan doğruya alelade 
sarraflıkla, nukut ile, meşgul olma ecnebi nak
di üzerine muamele etme! Alelade banka mua-
melâtiyle çalış! Demek doğru değildir. Hepi
niz bilirsiniz İd, memleketimizde nakli nukud 
muamelâtını temin edecek olan gerek ecnebi, 
gerek yerli, her mahalde, her yerde arzu edi
len müessesat mevcut değildir. Bu banka hal
kın büyük bir ihtiyacını tatmin etmektedir. 
Kazadan kazaya mütaaddit mahaller arasında 
hiç'bir vasıta bulunamazken oralardaki Ziraat 
bankalarının mevcudiyeti ahalinin mühim bir 
ihtiyacını temin etmektir. Bu mühim ihtiyaç 
üzerine Ziraat Bankası kendis'ne ehemmiyetli 
bir varidat temin etmektedir. Binaenaleyh bu 
mütemmim rolü haddizatında Ziraat Bankası
na aidolmıyan bu vazife millî hudut dâhilinde 
arzu edilen bir millî banka meydana gelince
ye kadar Ziraat Bankasının ve sandıklarının 
ifa etmesi lâzımdır. Çünkü bu suretle halka, 
ahaliye mühim menfaatler temin edildiği gibi 
büyük teshilâtı da vardır. Ve banka için de 
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• ehemmiyetli bir fayda vardır. Bu, banka için | 

bir membaı varidattır. Bu vazifenin devamı 
zaruri ve lâzımdır. Vehbi Efendi Hazretleri bir
çok makinaların şurada, burada kaldığını İk
tisat Vekâletinin mevcudolup olmadığını sordu
lar. Müsaade buyurursanız im hususu İktisat 
Vekâletinin kendi bütçesinde görüşelim; Çün- , 
kü bu bütçe mülhak bir bütçedir. Asıl zemini J 
münakaşayı oraya bırakalım. Fakat ; birçok 
arkadaşların buyurdukları veçhile Erzurum 
yollarında binlerce alât ve edevatı ziraiye ve 
saire vardır. Bunlara vaziyed etmek bana ait 
değildir. Haleflerimden birisinin bu hususta te-
şebbüsatı vardır. 

MtÎFÎD Ef. (Kırşehir) — Seleflerinizden. 

HASAN B. (Devamla) — Af buyurursunuz 
efendim, seleflerimden oradaki alât ve edevatı 
ziraiyeye kimse el süremez. Onlar Rus ordusu 
metrukâtı ve ordunun ganaimi gibi telâkki edi
lir. Henüz daha Hükümet onlar hakkında han
gileri işe yarar, hangisi yaramaz, diye bir tet-
kikat yapmamıştır. Alınması için ciheti askeri
ye ile evvel beevvel anlaşmak lâzımdır. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Şark'Ordusu 
nsker midir? Yoksa çiftçi, çubukçu mudur? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Bunlar 
tasnif edilmiş alât ve edevat değildir. 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Tasnif edilmiş
tir ve elyevm mevcuttur ve zaman geçtikçe mah
voluyor. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Hayır efendim. Müsaade buyurunuz. Şurada, bu
rada olduğunu söylüyorsunuz. Bendeniz buna 
hayret ediyorum ki, şurada, burada kimsenin el 
sürmediği ve kimsenin benimsemediği bu esmayı 
banka ne yapacak? Alıp depolarına koyacak, ka
bili istimal ve kabili tamir olanları tamir ettire
cek, satacak. O halde ahali dağda, kırda, bayırda 
duran alât ve edevatı ki, beş" para vermiyecek. 
Neden kendisi alıp da kullanmıyor? (Handeler, 
rica ederim bırakınız sadaları) 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) — 
Alırsa kafasını kırardınız. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) -,-
Demek istiyorum ki, bunların kabili istifade bir 

, hale konulması lâzımdır. Ve bunlar böyle hali.ha-
zırlariyle kabili istifade bir halde olsaydı; emin 

• olunuz ki, halk onu orada bırakmazdı emin oiu-
nuz ya kabili istifade değildir, ya kabili nakil de-
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ğildir. Yoksa halihazıriyle kabili nakil ve istifade 
olsaydı, onlar çoktan istifade edeceklerin eline ge
çerdi. Binaenaleyh bu hususta esasen vekâletin 
selefime, aidolduğunu söylediğim bu hususta, tet-
kikat ve bir teşebbüsü vardır. Bunlar hakkında 
lâzımgelen teşebbüsatı yaparak bunlardan istifa
de etmek istiyoruz. Fakat bunlar emvali metruke 
olmak itibariyle ve Devletin malı olmak itiba
riyle, diğer vekâletlere de ait bir meseledir. Nafı
aya mütaallik olan aksamı vardır. Maliyeye mü-
taallik aksamı vardır. Binaenaleyh; Hükümete 
mütaallik bir meseledir. Bunun için teşebbüs edil
miştir ve bu yapılacaktır efendim. 

AVNİ B. (Saruhan) — Geçen sene de bu dü
şünülmüştü. Bu sene de böyle olmasın! 

IKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Ne yapalım efendim? Nakil için para arıyo
ruz. Bütçemizde alât ve edevat için beş paramız 
yoktur. Tasdik buyurursunuz k i ; Hükümet me
kanizmasında mâniler bir, iki değildir. Daha bir
çok mâniler vardır. Bendeniz harcırah faslından 
bir nakil yapsam, derhal neye nakil yaptın diye 
yarın sual sorarsınız, onun için ne vakit para 
verirseniz o vakit teşebbüs ederiz. 

MEHMED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Sahib) 
- - Bu mesele için para istediniz mi? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Başka şey
ler için istedik de vermediniz. Hulâsa efen
dim. Arkadaşlardan İsmail Subhi ve Tevfik 
Rüşdü beylerin bir teklifi var ki, o da Ziraat 
Bankası bütçesini şimdilik böyle metruk bir hal
de bırakalım. Lâzımgelen ıslahat yapıldıktan, 

i ve mütehassıs gelerek onu mütalâası alındıktan 
sonra yapılacak şekle göre bu Ziraat Bankası 
bütçesi tanzim edilir buyurdular. Fakat efen
diler Ziraat Bankası halihazır sermayesiyle iş
lemektedir. İptidai vazaifi ifa etse dahi ifa et
tiği vazifeyi o kadar da inkâr etmek doğru de

ğildir. Bidayeten bu memleketi murabahacıla
rın, muhtekirlerin elinden kurtaran yine Zira
at Bankasıdır. 

Dr. TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Eski 
Zirâat Bankası... 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Vakıa ara
zi üzerine ikraz yapmasından dolayı tesviyei 
deynedemiyen halkın arazisini satmak suretiy
le bankanın yaptığı muamelenin içtimai fena
lıklardan olduğunu kabul ederim. İtimat bu-

I yurursanız kendi kanaatimi de arz edeyim. 
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Yalnız arazi üzerine itibar yapan bütün mües- j 
seselerin hattâ Fransa'da (Kredi Ünyon) deni
len müessesenin iyilikten ziyade fenalık yaptı
ğını iktisatçılar yana, yakıla söylemektedir. 
Eğer bu fenalık ise zaruri olarak yapılmıştır. 
Elimde katı hesapları yoktur. Ziraat Banka
sının gayrikabili tahsil olarak terkini kaydet
tiği matluba/tın miktarı da milyonlara baliğ ol
maktadır. Yani rehin almak suretiyle yapılan 
muamelede matlubatını başka suretle istifa ede
mezse, istifayı matlup için rehni bilmüzayede 
satmak suretiyle istifayı hak salâhiyetini ban
kanın elinden kaldıracak olursanız. Bankanın 
mevcut sermayesini iki senede yemek, mesele 
değildir efendim... 

Dr. TBVPİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Onu 
söyliyen var mı? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Binaen- I 
aleyh teminat zaruri bir meseledir. Onu sat
mamak, ahaliyi, zürraı, borçluyu malından 
mahrum etmemek için onu tercih etmek sure
tiyle muamele yapmak lâzımdır. Ve en nihayet 
mathıibatıri en son teminatı maalesef zürram 
arazisidir. Binaenaleyh bankanın ehemmiyetli 
hizmetleri vardır. Fakat arzu edildiği derecede 
değildir. Arz ediyorum ilmî bir surette ıslahatı 
yapılarak, arzu edilen şekle kondu denildikten I 
sonra dahî birçok zaman da halkın irfanı, sevi- I 
yesi, muamelâtı iktisadiyeye olan ülfeti ve dai
resi dölayısiyle Ziraat Bankasının diğer memle
ketlerdeki emsali müesseselerin,' meselâ Alman- I 
ya bankalarının verdiği neticeyi vereceğini 
ümidetmek de biraz haksızlık olur, bendeniz ıs- I 
lah lüzumuna taraftarım. Ve ıbununla beraber 
teşebbüs etmek de vazifemdir. Ve bu meydana I 
gelinceye ve arzunuz tatmin edilinceye kadar I 
mevcut bir müesseseyi de bütçesiz devam ettir- I 
menin imkânı yoktur. Ve Muvazenei Maliye En- I 
cünıenMn de izah buyurduğu veçhile iki sene- I 
den beri avans halinde büteesiz kalan bir mües- I 
seseyi eski teamül üzere bu sen de bütçesiz bı- I 
rakmaik doğru değildir. Varidat ve masarifatın I 
mukayesesinde göreceksiniz ki, varidat masan- I 
fini tesviye ile geçinecek bir haldedir. Bütçe- I 
nin tasdikini rica ederim. I 

Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Müsa
ade buyurulursa üç sual tevcih edeceğim. Birinci 
sualim * Ziraat Vekili Beyefendi umuri zirai-
yenin inkişafı için bankadan ne gibi hizmetler | 
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bekliyor? Vakıa bu hususta mütalâalarda bu
lunmuştur. Fakat Meclise ne gibi teklifte bu
lunmuştur? Veyahut teklifte bulunmak üzere 
hangi nıkatı nazarı tesbit etmiştir? Ve Ziraat 
Bankasından Ziraat Vekili sıfatiyle ne gibi biz-. 
mettter beklediğine dair Meclise teklifte bulun
muştur? (Biz de Soracağız sesleri) 

İKTİSAT VEIKÎLÎ HASAN B, — Bunun ce
vabını vereyim de sonra diğer sualleri sorun. 
iktisat Vekâletine Heyeti Celilenin tevdi bu
yurduğu vazaifin ifası ve âtiyen iktisadi husu-
satta yapılması lâzımgelen ıslahat ve tadilât 
ve s'aire hakkındaki sualin cevabı iktisat bütçe
siyle alâkadardır zannederim; Ziraat Banteası 
bütçesiyle değil... Bendeniz arz ettim. Ziraat 
Bankasının ben müdafii değilim. 

Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Ziraat 
Bankasından Ziraat Vekili Beyefendi bir hiz
met bekliyor mu? Ve bu bapta bir teklifte bu
lundu mu? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Efendim, 
fikirlerimi biraz evvel arz ettim. Almanya'daki 
RayfayetTerin Fransa'daki Sendika Agrıkol'le-
rin yaptığı vazaifi memlekette yapmaya mukte
dir ve lâzımgelen sermayeye mâlik bir müessese 
olmak üzere yalnız Ziraat Bankasını tanıdığım 
için memleketin ıslahatı ziraiyesinin inkişafı için 
ve bu vazifeyi Ziraat Bankasına gördürmek üze
re Ziraat Bankasında tadilât ve ıslahatta bulun
mak niyetindeyim. 

Dr. TKVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — ikinci 
sualim : Vekil Bey buyurmuşlardı ki; Ziraat 
Bankasının başına mütehassıslar da geçse bile 
büyük hizmetler beklemiyorum, diyorlar. Ziraat 
Vekili Beyefendi yoksa hodbin bâaı akvamın mu
harrirleri gibi Türk ırkı terakki edemez ve ba
şına mütehassıs kimseler de geçse istifade ede
mez, denmesini muhik mi görüyorlar? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Hayır, 
efendim. 

Dr. TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — O hal
de tavzih buyurunuz. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Singer 
makinasınm bizim memlekette yaptığı işlerden 
temin ettiği fevaide nazaran diğer memleketler
de yaptığı işlere nispetle daha çok muvaffak ol
muştur. Çünkü, burada kendisine yüzlerce, bin
lerce rekabet edecek kumpanya mevcudolmadığı 
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için ve başka dikiş makina satıcısı bulunmadığın
dan memleketimizde çok işler görmüştür. 

Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Ziraat 
Bankası da ziraat alâtını öyle süremez miydi? 

ÎKTÎSAT VEKÎLÎ HASAN B. — Singer 
makinasmm, bizim memlekette temin ettiği men
faatten fazlasını, başka memlekette beklemek 
doğru değildir, îşin icabatı ondan ibarettir. Bu 
bir satış meselesi idi. Ziraat Bankasının vazifesi 
yalnız bundan ibaret değil. Islah ve terakki hu
susunda erbabı ziraate rehber olmak, ilmin, fen
nin muhtacolduğu eşyayı, kimyevi gübreleri vü
cuda getirmek veya hariçten almak ve ucuz fi
yatla taliplerine satmak ve ayrıea alât ve edevat 
ve hayvanat mubayaa etmek ve mahsulâtını baş
ka yerlere satmak ve onlara müşteri ve talip bul
mak gibi tavassutları ifa etmek hususunda diğer 
memleketteki müessesatm mazlıar oldukları ve
sait, bizim memleketimizde mevcut değildir. Bu 
vesait noksanının tesiratmı nazarı itibara almak 
zaruridir ve muvaffakiyetlerini o esas ile tevafuk 
ettirmek daha ziyade ihtiyatkârane hareket et
mektir. 

Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Üçün
cü sualim: Vekil arkadaşımız Ziraat Bankasının 
sermayesinden bahsederken, Menafi hissesi Ver
gisine istinaden söylemesi doğru değildir, dedi
ler. Halbuki Ziraat Bankası varidat bütçesi, diye 
elimize bir kâğıt tevdi ettiler. Onun birinci fas
lında yedi yüz bin lira Menafi hissesi gösteril
miştir. Bu yanlış mıdır! Yahut nizamnamesinde 
sermayesi on beş milyon liraya baliğ olunca bu 
hissei Menafi tahsiline devam olunmıyaeağı mu
harrer olabilir. Fakaij bu evham kitap üzerinde 
kalmış sözdür. Bugün hakikatte geçen sene alın
dığı gibi bu sene dahi İktisat Vekâletine mülhak 
olan Ziraat Bankası tarafından şu kadar yüz bin
lerle liralar alınması teklif edilmiş olduğu halde 
benim o beyanatım hakikata tevafuk ediyor mu? 
Etmiyor mu? Yoksa evhama mı itibar vardır? 

İKTİSAT VBKl'Ll HASAN B. — Eğer Zi
raat Bankasının Hükümete ikraz suretiyle ver
miş olduğu parayı verecek olursanız banka ken
di mevcudu olan kanunu mucibince hissei Me
nafi almıyacak bir şekle gelecekti. Gerek zatıâli-
niz ve gerek Müfid Efendi Hazretleri burada her 
sene gelen ve her sene akan bir sermaye olduğu
nu izah buyurdular. 

Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Ak
makta olan... 

. 1338 C : 2 
ÎKTÎSAT VEKÎLÎ HASAN B. _ Her sene 

akan miktarını kanun tahdidetmiştir, demek isti
yorum ki... 

Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Lağ
vını teklif ediyorsunuz. Yani îktisat Vekili Bey 
bu Menafi hissesini tekliften vazgeçiyor mu? 

ÎKTÎSAT VEKÎLÎ HASAN B. — Hayır, 
vazgeçmiyorum. Kanunu size okudum, on beş 
milyon liraya vâsıl olursa, diyor. Arz edeyim 
mademki teferruat istiyorsunuz. Liranın kıymeti 
iktisadiycsine göre, yani altın olmasına göre 
mevzudur. Ziraat Bankasına ıslahat vadisinde, 
yeniden vermek istediğimiz vazaifin ifası, sonra 
bugünkü liranın kıymeti iktisadiyesi nazarı iti
bara alınacak olursa bendeniz elyevm Ziraat 
Bankasının arzu ettiğimiz vazaifi elyevm mevcut 
evrakı nakdiye ile, yani on beş milyon lira ile ifa 
edebileceğine kaani değilim. Sermayesinin te-
zayüdü için bir müddet daha bunun devamına 
taraftarını. 

Dr. TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Dör
düncü sualim: Bendeniz Ziraat Bankası için nakli 
mukud muamele ve sarraflık yapıyor demiş
tim. Beyefendi banka muamelâtında nakli 
nukud muamelesi esas teşkil eder, demişlerdi. 
Eğer bendenizin okuduğum doğru ise, yani 
Vekil Beyefendinin neşet ettiğini işittiğim ser
best Ulûmu Siyasiye Mektebinin :kabul ettiği 

kitaplarda banka muamelâtına ait beyanata 
göre âdi sarraf (alıktan doğan bu bankacılık 
şimdi birçok ihtisaslara ayrılmıştır. Ziraat 
bankalarının esas vazifesi her halde nakli nu
kud olamaz. Yoksa Vekil Bey Ziraat Bankası
nın yalnız nakli nukud ile uğraşmasını terviç 
mi ediyorlar? 

İKTİSAT VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim işaret buyurdukları gibi, kitap
larda bankaları birkaç suretle tasnif ederler. 
Bir nevi; Devlet Bankası veyahut Devlet 
Bankası imtiyazını haiz olan bankalardır ki 
bunlara Bank Ünyon derler. İkinci nevi; 
bankmot ve evrakı nakdiye ihracetnıek imti
yazını haiz olan bankalar. Üçüncüsü; memle
ketin içerisinde gerek hususi ve gerek resmî 
olarak doğrudan doğruya Effe dö Bank deni
len bankalardır. Bunlar da nakli nukud ve sa
ire ile meşguldürler. Yani nakli nukud kam
biyo muamelâtı, zikıymet eşya ve maadin alım, 
satımı gibi muamelâtı kendilerine sanat ittihaz 
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eden bankalar vardır. Sonra efendim! Emvali 
gayri menkule üzerine ikrazat yapan bankalar 
vardır. Fakat bu tasnif ettiğim bankaların 
hiç birisi meşguliyetini mensufoolduğu sınıfa 
mahsus muamelâta inhisar ettirmez. Bugün 
Kredi Ünyon Bankası sırf emvali gayrimenku
le üzerine muamele yapmak ve bizim Ziraat 
bankaları rolünü oynamak üzere Fransa'da te
şekkül etmiş bir banka olduğu halde diğer 
bankaların kâffesinin muamelâtiyle dahi meş
gul olur. Bugün Avrupa'da hiçbir müessesei 
ticariye yoktur ki muamelâtı kendisine çizil

miş olan daire dâlhilinde kalsın. Yalnız Alman
ya'da erha'bı ziraate muavenet maksadiyle ve 
erbabı ziraat marifetiyle teşekkül etmiş banka
lar vardır ki Batık Vestkot derler. Onlar ban
kaların ayrı sınıfıdır. Erbabı sanayii himaye 
ma'ksadiyle teşekkül etmiş olan bankalar ise 
sırf şirket mahiyetinde olan (bankalardır. Bun
lar da birçok muamelât ile meşgui olurlar. 
Bankalarda temettü fikri esasen mevcuttur. 
Bu fikri bankadan ayırmak imkânı yoktur. 
Bankalar hangi işte muvaffakiyet görmüş ise 
o işi yapmıştır. Bu itibarla bizim Ziraat Ban
kasının nakli nukud muamelesini ifa etmesi 
dairei salâhiyetinden hariç telâkki cdilemiye-
ceği gibi memlekete ifa ettiği hizmetde istisgar 
olunamaz. Ziraat bankalarının memlekette nak
li nukud muamelâtını yapmaları muvafık ve 
hattâ vâcipdir. Ne ahaliyi bankanın bu mua
melesinden, ne de bankayı bu suretle Menafi 
hissesinden mahrum etmek imkânı yoktur. 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Ziraat banka
larının memlekette nakli nukud muamelesini 
yapmaları bence de gayet mâkul ve hattâ el
zemdir. Fakat beşartı ân ki Ziraat Bankası bu 
muameleyi diğer bankalardan ehven yapsın. 
Halbuki Ziraat Bankası bugün nakli nukud 

muamelesini her bankadan daha pahalıya ya
pıyor. (Hayır sesleri) 

HEMHED ŞÜKRÜ B. (Karahisarı Kahib) 
— Bilâkis en ucuz. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Arkadaş
larımın malûmatına müracaat ederim. 

HAMDİ B. (Amasya) — Ziraat Bankası 
zıırraın himayesi için tesis edilmiş bir mües
sesedir. Halbuki rendber Ziraat Bankasından 
koğulduktan, ve bankalarca yalnız tüccarın 
muamelâtı teshil edildikten sonra, bu hareket
leri Ziraat Bankasının maksadı teessüsiyle mu-
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I vafık bulamanı. Bugün reneberler Ziraat ban

kalarından koğuluyor, Ziraat bankaları yalnız 
tüccarların muamelesiyle uğraşıyor. 

İKTISAT VEKÎLİ HASAN B. — Cevap 
vereyim efendim. Ziraat Bankasının rençber-

j iere yapacağı muavenet uzun vadeli ve muay
yen taksitli mukavelelerle onlara ikrazat yap
maktan ibarettir. Ziraat bankaları bu muame
leyi münhasıran kendi sermayesinden yapmak 
mecburiyetindedir. Fakat nakli nukud mua
melesi mevduat akçesiyle dahi yapılabilir. Çün
kü beş on gün zarfında yapılabilecek: bir de
vir muamelesinden ibarettir. Şu halde banka 
nakli nukud muamelesini kendi sermayesi ol
masa bile yapabilir. Halbuki ikrazat muame
lesini ancak kendi sermayesiyle yapabilir. Ve 
ancak kendi sermayesi nispetinde bu muame
leyi tevsi edebilir. Ziraat Bankasının ne serma
yesi kaldığını ise evvelce arz ettim. Artık bu 
bankaya tevziatı niçin kendisinin parasiyle yap
mıyor demek haksızlıktır. Yapamaz. Çünkü yap
ması emniyetini tehlikeye koymak demektir. 

TAHSİN B. (Aydın) — Bu Hükümetin hini 
teşekkülünde mahallî memurlarının, mutasarrıf, 
vali ve kumandanların Ziraat bankaları parala
rına vaziyed ettikleri sırada onların pençesinden 
nasılsa kurtarılmış olan kırk bin küsur altın 
liranın ki iki, üç yüz bin lira arasında bankınot 
paraya baliğ olur. Bu altın paranın şimdiye 
kadar evrakı nakdiyeye tahvil ve tedavül etti-

I rilmemesi esbabı nedir! Ve Vekâleti Âliyenizin 
fikri bu parayı kemafissabık altın olarak muha
faza mı etmektir? Bu baptaki noktai nazarı âli
lerini izah buyurunuz. 

İKTISAT VEKILI HASAN B. — Evet 
efendim, bankanın hakikaten buyurduğunuz gibi 
40 bin lira altın parası vardır. Bu altını müte-
davil sermaye haline kelbedip işletmek de her 
halde bankanın menfaati iktizasındandır. Fakat 
şimdiye kadar bu iş yapılmamıştır. 

TAHSİN B. (Aydın) — Niçin yapılmadı? 
İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — (Devam

la) — Onu tetkik eder arz ederim, ona dair 
şimdilik malûmatım yoktur. F'akat bu 40 bin 
altının banknota tahvili için yapılacak olan mu
amele; memleketin menafime az - çok muhalif 
olacaktır. Çünkü piyasaya atılacak bu 40 bin 
altın kaçakçılığı yapılmak üzere alınacaktır. 
Bir kere bu tehlike vardır. Sonra memleket dâ-
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bilinde kalmak üzere bu altınları umum altın 
piyasasının vasatisine göre satmak imkânı da 
yoktur. Her halde satıldığı takdirde bu altınla
rın memleketten çıkması ihtimali vardır. Bu me
seleyi iktisat Eneümeniyle de görüşerek bu 
mutasavver zarar mı daha büyüktür; yoksa 40 
bin altının evrakı nakdiyeye1 tahviliyle mütedavil 
sermaye halinde bankada istimalinden husule ge
lecek faide mi daha büyüktür? Mütalâatmı yap
tıktan sonra buna bir karar vermek lâzımgelir. 
Kendi kanaatimce her halde bu sermayeden ban
ka istifade yolunu bulmalıdır. Belki buna da lü
zum kalmıyarak muayyen bir faiz üzerinden er
babı ihtiyaca altın ikrazatı yapmak da mümkün
dür. Her halde bu paradan bankanın istifade 
etmesi lâzımdır. 

MÜFÎD Ef. (Kırşehir) — Vekil Beyefendi 
Hazretleri bidayeten şu kürsüde, bankanın şu 

şekilde matlubolan f evaidi temin edememesi es
babını izah buyururken ahlâki, içtimai bâzı se
bepler de beyan etti. Zapta geçtiği ve ahlâki 
kelimesi de calibi nazar bulunduğu için bankanın 
şu şekilde matlup fevaidi temine mâni ahlâki se
bepleri ne gibi şeyler ise izah buyursunlar. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Efendim bendeniz ahlâki kelimesini kullandım 
ise bunu mânayı mârufta olarak kullanmadım, 
mânayi mânevisini kasdettim. (Moral) kelimesi
nin mukabili böyle ifade edilir. 

ALI SÜRURt Ef. (Karahisarı Şarki) — Bir
kaç suale cevaben zatıâliniz buyurdunuz ki, şöy
le yapmak niyetindeyim, böyle yapmak teşebbü-
sündeyim. Bu niyetle teşebbüs merhaleleri acaba 
kaç aylık yoldur? Ve zatıâliniz bunları ne vakit 
kat'ederek fiiliyat sahasına ayak atacaksınız? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Ay, gün meselesi yoktur. Teşebbüsler yapıl
maktadır. 

ALI SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) - -
Gayrimahdut bir zamanda mı? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Gerek bankayı buraya getirmek teşebbüsü ve 
gerek doğrudan doğruya onunla yakından temas
ta bulunmak hususunda lâzımgelen teşebbüs ya
pılmıştır. Bankanın Kayseri'den buraya gelmesi 
ki, onu da arz edeyim. Bankanın binası tutul
muş, hareket için emri de verilmiştir. Banka da 
müttehii harekettir. Binaenaleyh; bunlar yakın 
bir zamanda geleceklerdir. Ve bunların vürudu 
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için hattâ bir miktar müfrezei askeriye de iste
miştir. Şu halde bu nakil meselesi ne aylar, ne 
günledir. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti hak
kında üç takrir var, okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Mevaddm müzakeresine ge

çilmek üzere reye konulmasını teklif ederim. 
2. VII. 1338 

Denizli Mebusu 
Mazlum Baba 

Riyaseti Celileye 
Ziraat Bankası hakkındaki cereyan eden mü

zakere kâfidir. Fasılların müzakeresine geçilme
sini teklif ederim. 2.VII.1338 

Konya Mebusu 
Arif 

Riyaseti Celileye 
tktisat Vekili Beyefendinin Ziraat Bankası 

hakkındaki izahatı maaziyadetin kâfidjr. Heyeti 
umumiyesinin kabulü ile maddelere geçilmesini 
teklif ederim. 

Saruhan 
Avni 

REİS — Efendim Müzakerenin kifayetini 
kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Müzake
re kâfi görüldü. 

MÜFlD Ef. (Kırşehir) — Reis Bey bendeni
zin de bir takririm vardır. Müzakerenin kifaye
tinden sonraki şekle aittir. 

REİS — Efendim şekilleri birbirine müteba-
yin bâzı takrirler vardır. Kütahya Mebusu Cemil 
Beyin bir takriri var. Ziraat Bankasının İkti
sat Vekâletinden fekki irtibatiyle Maliye Vekâe-
tine raptına dair (Hayır hayır sesleri) Müsaade 
buyurunuz. Bunu henüz reye koymuyorum. Bir 
de Müfid Efendi ile rüfekasının takriri vardır. 

Riyaseti Celileye 
Ziraat bankalarının ıslahı için Muvazeııei Ma

liye Encümeni Âlisinin gösterdiği esbabı mucibe-
den ikincisinde beyan olunan bitaraf bir Hiikii 
met tebaasından mütehassıs celbine kadar banka
larda yeniden bir teşşkilât yapılmasını ve aci
len mütehassısın celbi için Meclisi Âli İktisat 
Vekâletine tebligatta bulunulmasını teklif ede

rim. 2 . VII . 1338 
Kırşehir Mebusu Lâzistan 

Müfid Osman Nuri 
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EEÎS — Takririn mühimmi bir meselei müs-

telıire teşkil edebilecek olan Tevfik Rüşdü Be
yin takriridir. O da okunacak -

Riyaseti Celileye 
Evvelemirde mütehassıslar celbiyle onlar 

tasafmdan yapılacak ıslahat lâyihasiyle birlik
te müzakere edilmek üzere Ziraat bütçesi tetki-
katınm tehirini teklif ederim. 

Menteşe 
Dr .Tevfik Rüşdü 

REÎS — Yani mütehassıs gelecek, ıslahat 
yapılacak, teşekkül edecek komisyona veya en
cümene gidecek, tetkik edilecek.. (Ya gelmezse 
sadalan) Ve ondan sonra buraya gelecek, mü
zakere edilecektir. Binaenaleyh bunu en evvel 
reye koyacağım. Takriri tekrar okutuyorum. 

(Takrir tekrar okundu.) 
REÎS — Bu takriri kabul edenler lütfen el

lerini kaldırsın. Kabul edilmedi. 
Efendim Müfid Efendinin de bu mealde 

bir takriri var. Takririnde böyle mâna varsa 
da sarahat yoktur. Müfid Efendinin takririnde 
iki nokta var. Biri tarafı Hükümetten bir 
mütehassıs celbi, ikincisi de bu mütehassıs ge
linceye kadaT bankalarda teşkilâtı cedide ya
pılmaması hakkındadır. Takriri, reye koyuyo
rum. Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edilmedi. Kütahya Mebusu Ragıb Beyin 
de bir takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Ziraat Bankası bütçesinin esbabı mucibe lâ

yihasının ikinci sahifesinde gösterilen ve ban
kanın ıslahına matuf bulunan beş maddenin 
muhtevi olduğu ahkâma ve sair icabeden teda-
bire tevessül ederek Bankanın derhal bir emin 
şekle ifrağı için iktiza edşn lâyihanın ihzar ve 
Meclise tevdi zımnında dördü Büyük Millet Mec
lisi âzası meyanmdan ve ikisi İktisat Vekâle
tince müntahap mütehassıslardan mürekkep ve 
iktisat Vekilinin Riyaseti altında bir komisyon 
teşkilini teklif eylerim. 2 Temmuz 1338 

Kütahya Mebusu 
M. Ragıb 

İSMET B. (Çorum) — Efendim Muvazenei 
Maliye Encümeninin mazbatasmdaki mütalâatm 
nazarı dikkate alınması için de bir usul vardır. 
Şimdi mazbata münakaşa ve tetkik edilir, tenkid 
de edilir, vekili aidi dahi mazbatanın tenkidatı 
neticesinde kendi kanaatiyle yapacağı icraatı 
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ve tesebbüsatı vadettikten sonra - Yani ben bu 
icraatı yapacağım, ben bu teşebbüste bulunaca
ğım dedikten sonra - mesele biter. Yoksa takrir
lerle mesele halledilmez. Binaenaleyh iktisat Ve
kilinin Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 
üzerindeki bu tedabiri tasvibettiğini Meclise söy
lemesi lâzımdır. Başka bir şey yapılamaz. Eğer 
bunu söylemiş ise müzakere kâfidir. Ve bilâhara 
Meclis; meselâ bir sene sonra; İktisat Vekili
nin bu tasvibettiği tedabire tevessül etmediğini 
görürse o zaman kendisinden sorabilir ve istizah 
edebilir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendiler acaba 
geçen seneki Ziraat Bankası bütçesinde buna 
ait vaitler geçmedi mi? Bunlardan şimdiye ka
dar hangisi yapıldı? Acaba İktisat Vekili Hasan 

. Beyin daha bir ay Vekâlette bulunacağı ne ile 
malûmdur? Bunu kim temin edebilir. Vekâlet
ten gittiği vakit bu iş de yapılmazsa vadettim 
ama, beni Vekâlette bırakmadıınz derse biz ne 
deriz? (Doğru doğru sesleri) Binaenaleyh bu 
işi muntazaman takibedecek ve bu iş ile daima 
meşgul olacak bir heyetin kontrolü lâzımdır. 
Vekiller değişince zihniyetler de değişir. Buna 
mâni olmak için bir komisyon teşkili her halde 
iktiza eder. Bizde makam ile, merbut bir vekâ
let yoktur! (Brava sadalan) 

RElS — Efendim takriri reyinize vazediyo
rum. Muvakkat bir heyet-teşkilini kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

REİS — Tunalı Hilmi Beyin takriri var : 

Riyaseti Celileye 
Mütehassıs celbinden ise. Ziraat Bankamız

da yetişmiş en muktedir üç zatın âzami istifa
demize ^nuvafıik ve yeni ziraat teşkilâtında bu
lunan Avrupa memleketlerinden birine tetlkik 
ve tetebbu için üç ay müddetle gönderilmesini 
teklif ederim. Bolu 

Tunalı Hilmi 

(Ret sadalan) 
RElS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 

Kabul edilmedi. 
Riyaseti Celileye 

Ziraat Bankasının İktisat Vekâletinden fekki 
irtibatiyle Maliye Vekâletine raptını teklif ede
rim. Kütahya 

Cemil 
RElS — Bu takriri nazarı itibara alanlar 

lütfen el kaldırsın. Kabul edilmedi. 
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Efendim Ziraat Bankası bütçesinin heyeti 

uınumiyesi hakkında müzakereyi kâfi görerek 
fasıllara geçilmesini kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim fasıllara geçiyoruz, evvelâ kanun 
lâyihasının birinci maddesi okunacak. Okuyo
ruz : 

1338 C : 2 
Ziraat Bankası Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Ziraat Bankasının 1338 senei 
maliyesi varidatı umumiyesi merbut (A) cet
velinde gösterildiği veçhile (1 200 000) lira 
tahmin olunmuştur. 

Ziraat Bankası varidat bütçesi 

(A) Cetveli 

F. M. Nev'i muhassasat 

1 Varidat 
1 Menafi hissesi 

(Vakit kalmadı Beis Bey sadaları) 
VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim bu faslın bi

rinci maddesinde Menafi hissesi olarak yedi 
yüz bin lira vardır. Malûmuâliniz bu; Menafi 
ve Maarif hissesiyje birlikte cibayet ettirilen 
varidatın üçte biridir ki, Menafi hissesi na-
miyle buraya geçmiştir. Buna mütaallik ayrı
ca üçüncü madde de vardır. Bütçe Kanununun 
bu maddesinde, evvelce doğrudan doğruya Zi
raat bankalarınca, cibayet olunan bu varidat; 
1329 senesinde Cevid Bey tarafından «Perye» 
Bankasına istikraz karşılığı olarak gösterilmiş 
ve buna mukabil o zaman Meclisçe gösterilen 
arzuya binaen her sene varidatının tahakkuku 
için, geçen senenin bütçesine masraf olmak 
üzere, yani masraf kaydedilerek kabul edilmiş
tir. Halbuki «Perye Bankası» taahhüdatını ka
milen ifa etmeden Herbi Umumi ilân edildi. 
Harbi Umuminin ilânı ile haliharb hadis olunca 
Devlet, bütün düyunatmı ve bittabi bütün ta
ahhüdatını ref'etti. Düyunu Umumiye meşe
sine gelince : Bu şimdiki halde hiçbir suretle 
miktarını tesbit etmeye, yahut üzerimize taah-
hüdetmeye salâhiyettar olmadığımız bir mesele 
bulunduğu cihetle sulhu umumi dâhilinde anla
şılacak ve Misaki Millî dâhilinde halledilecek 
bir meseledir. Binaenaleyh; bu suretle şimdi 
mahallerinin en ziyade ihtiyacı olan Maarif ve 
Menafi hissesi açıktadır. Ve bu hisse Maliye
ce cibayet edilmektedir. Bu bapta doğrudan 
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doğruya Heyeti Vekilece, teklif edilmiş bir 
maddei kanuniye vardı. O maddei kanuniye 
yerine MuvazeneH Maliye Encümeni, Ziraat 
Bankası dolayısiyle bu maddeyi teklif ediyor. 
Encümenin mahallî hidematma müzaheretleri 
dolayısiyle bendeniz, kendilerine teşekkür ede
rim. Encümen, bunu müşkül bir surette te
min etmiş oluyorlar. Ziraat Bankasiyle vilâyat 
idarei hususiyelerinin Menafi ve Maarif hisse
leri aşarı, düyunu umumiyeye muhavvel olmı-
yan yerlerden verilmek şartiyle veriyorlar. Hal
buki vilâyatı Garbiyenin hemen umumiyetle aşa
rı düyunu umumiyeye muhavveldir. 

RİFAT B. (Tokad) — Sivas vilâyeti de öy
le... 

VEHBİ B. (Deyamla) — Evet, Sivas vilâ
yeti de dâhil... Vilâyatı Şarkiye ile Anadolu'
nun bir kısmının aşarı evvelce Rus düyununun 
karşılığı idi. Bilâhara Meşrutiyeti mütaakıp 
vâki olan itilâf üzerine bu düyun açıkta kal
mıştır. Vilâyatı Şarkiye ile Anadolu'nun bir 
kısmından maadasının aşarı umumiyetle dünyu-
nu umumiyeye karşılık gösterilmiştir. Bu su
retle, meselâ Harput vilâyeti aşan senevi bir 
milyon lira tutarsa, hissei Maarif ve Menafi 
hissesi de bir milyon lira tutarsa bütün memle
ketin Ziraat Bankasına ve idarei mahalliyele-
rine denilecek ki, siz, Harput'tan paranızı cel-
bediıı! Bu. gayet müşkül ve ihtilâfatı mucibo-
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laeak bir meseledir. Şimdi Maliyeden bir ha
vale almak icabederken o zaman hem Maliye ile 
ve hem de Ziraat Bankasiyle uzunuzadıya mu
amele cereyan edecektir. Bu böyle olmaktan
sa gayet basit olarak Heyeti Vekile, ve Maliye 
Vekâletince evvelce kabul edilmiş olan bir şe
kil daha var ki, doğrudan doğruya her mahal 
kendi hissei Maarif ve Menafii için, Ziraat Ban
kası aşarın ihalesini mütaakıp, yani Maliyece 
ve Hükümetçe ihalesini mütaakıp bir hususi se
nedi kendi hesabına almak ve doğrudan doğru
ya kendisi eibayet etmektir. Evvelce böyle idi. 
Ve bu suret hiçbir taraf için münazaayı mu-
cibolmazdı, yanlış oldu idi, olmadı idi, fi
lân liva şu kadar tuttu idi, şu kadar tahak
kuk etti idi, doğru oldu idi, filân livadan 
alacaktınız, filân liva vermedi diye birtakım 
müşkülâtı mucibolmazdı. Binaenaleyh; ben
deniz bu noktayı rica ediyorum. İkincisi yine 
bu kanunun masarif kısmında gelecek - vari
dat kısmında yoktur - bir mesele vardır. Bel
ki bendeniz bulunamıyacağım. Onun için şim
diden arz edeceğim. 

Çiftlikler meselesi : Evvelki kanunlarla bu 
çiftliklerden meselâ; Çukurova Çiftliğinin hal
ka füruhtu kabul edilmişti. Fakat üzerlerinde-
de köyler vardır. Bilmiyorum ancak banka 
hara kısmım, yani doğrudan doğruya Hükü
metin - uhdesinde bulunan kısmı satmayı kabul 
edecek ise ona diyecek yok. Eğer çiftlik un
vana altında 35 - 40 parça köyün arazisi de bu
na dâhil edilecekse bu haksızlık olur. Binaen
aleyh; asıl bendenizin istirham edeceğim şey 
Menafi ve Maarif hissesi hakkında Maliye Ve
kâletince ve Heyeti Vekilece kabul ve teklif 
edilmiş encümende bir maddei kanuniye var
dır. O maddeyi buraya koymak suretiyle ka
bul edelim ve kabulünü istirham ediyorum. 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim, 
Vehbi Bey refikimizin bahsettiği bu mesele büt
çenin varidat kısmının üçüncü maddesidir. 
Halbuki önünüzde bulunan madde ise Varidat 
kısmının birinci maddesidir. Menafi ve Maarif 
hisselerinin Hazinei Maliyeden alınmasına aid-
olan madde, üçüncü maddedir. Bendeniz bugün 
Jbu maddenin müzakeresine vaktimiz müsaidol-
madığmı zannediyorum. Çünkü, gerek Vehbi 
Beyefendi ve gerek Maliye Vekili Beyin ifadele
rinden anladığıma göre Heyeti Vekile ile encü-
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men arasında bir ihtilâf var. Bu ihtilâfı Heyeti 
Celilenize arz etmek kendilerinin huzuriyle olur. 
Bu mesele gayet mühim ve âtiye temas eder bir 
meseledir. Bu meselenin müzakeresinde Hariciye 
Vekili de jhazır olduğu halde bütün Heyeti Ve
kile de burada bulunmalıdır. Onların huzuriyle 
aramızdaki ihtilâfı halletmek lazımdır. Hemen 
acele meseleyi hal imkânı yoktur. Binaenaleyh; 
bendeniz diyorum ki, bunu yarma talik edelim. 
Şimdi Maarif kısmını müzakere edelim ve He
yeti Vekile geldiğinde yarın da meseleyi hallede
riz. (Ekseriyet yok, sadaları) 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim, bu Me
nafi hissesi varidat kısmının üçüncü maddesidir. 
Heyeti umumiyesinin müzakerfsi esnasında İkti
sat Vekili Beyefendi buyurdular ki, Varidat Ka
nununda Ziraat Bankasının sermayesi 15 mil-

. yona baliğ olduktan sonra Menafi hissesine niha
yet verilecektir. Ziraat bütçesi lâyihasmdaki ye
kûna nazaran da varidat küsuratiyle beraber 
on beş milyonu biraz geçmiştir. Binaenaleyh, Zi
raat Bankasının sermayei umumiyesi bugün on 
beş milyon addolunmak zaruridir.. Diğer taraf
tan, (Gürültüler) müsaade buyurun! Fakat şu 
cihete dikkat buyurunuz ki, bu on beş milyon 
lira dahi kasdolunsa veyahut sermayei esasiye 
kabul olunsa yine bu yedi yüz bin liranın on pa
rasının sermayeye zammolunmak imkânı yoktur. 
Bu imkân selbolunmuştur. Zira bu para Fran
sızlardan evvelce istikraz edilen bir paraya kar
şılık olmak üzere konmuştur. Ve Hükümet bu pa
rayı Ziraat Bankasına vermiyor, Ziraat Bankası 
da bu parayı senelerden beri alamıyor. Her ne 
şekil vaz'edilirse edilsin, bu para burada bir ser
maye değil, bir teklifi sakıt mahiyetinde olup 
Hazinenin ikrazat karşılığı olacaktır. Onun için 
bendeniz bu paranın buradan kaldırılmasını tek
lif ederim. Sermaye veriyoruz, diye rençberi 
iğfal etmiyelim. Bu artık sermaye değü, bir tek
lif mahiyetindedir. Bu paranın buradan kaldırı
larak varidatı mahalliyeye terk edilmesini taleb-
edeceğim. Zira biz bunu varidatı mahalliye me-
yanma almazsak Ziraat Bankasının sermayesini 
tezyidedemiyeceğimiz gibi varidatı mahalliyeye de 
bir şey vermiyerek fukaranın parasını diğer ci
hetlere akıtıp gideceğiz. Bigayrihakkin ve füzulen 
yalnız bir şekil ile ahaliyi aldatmış olacağız. Onun 
için bu paranın varidatı mahalliyeye terk edil
mek üzere Ziraat Bankası bütçesinden kaldırıl-
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masını teklif ediyorum. Eğer kaldırmaz isek bu 
para yine gidecektir. Fakat başka yere gidecek
tir. Mahalline masruf olmıyacaktır. • 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim 
Menafi hissesinin; aşarın alındığından dolayı, 
kaldırılması hakkında bir teklif olur, bunu anla
rım. Köylü esasen aşarı vermekte büyük müşkü
lât çekiyor. Köylü bunu verdiği halde bu para 
yine kendisine az - çok hizmet eden bir müessese
nin menfaatine olmasın da idarei mahalliyeye ve
relim. Ve başka yere sarf olunsun. Böyle bir tek
lifi Heyeti Celilenin kabul edeceğini ben zannet
miyorum. Esasen bu ekseri yerlerde cibayet olun
muştur. Ziraat Bankasına verilecek şekil hakkın
da görüşüldüğü zaman Heyeti Celile yine bunu 
münakaşa edebilir. Binaenaleyh aslı kabul etme
nizi rica ederim. 

TAHSİN B. (Aydın) —Efendim bu madde 
birkaç mühim noktadan şayanı münakaşadır. Bi
rincisi Ali Cenani Beyin de buyurdukları gibi 
ihtilâf meselesinin, Heyeti Vekile ve Hariciye Ve
kili de hazır bulunduğu halde Meclisi Âlice mü
zakere edilmesi, ikincisi; bu yedi yüz bin liralık 
varidatı kabul etmek için İktisat Vekili Beyefen
dinin de itirafı ve esbabı mucibe mazbatasında be
yan olunduğu veçhile bu paranın ahaliden, zürra-
dan tahsiline devam edilip edilmemesinin lâzım-
gelip gelmemesine bir karar vermek lâzımgelir. 
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Bu da ariz ve amik müzakereye tevakkuf eder. 
Vakaa Bankanın sermayesi kâğıt üzerinde on beş 
milyon lira görülüyorsa da... 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Hakikaten 
bugün beş milyon liradır. 

TAHSİN B. (Devamla) —- Bu, kâğıt üzerin
dedir. Esasen sermayesi 4 - 5 milyon lira kadar
dır. Bu da zürraın elinde dönüyor; 

RAGIB B. (Kütahya) — İyi ama bu para 
sermayeye zammolunuyor mu? Yoksa başka taraf
lara mı gidiyor? 

TAHSİN B. (Devamla) — Şu halde biz ban
kayı şu vaziyette bırakacak mıyız? Bırakmıyacak 
mıyız? Eğer biz bu verginin tahsili imkânını sel-
bedecek olursak bankaya hatime verilmesi lâzım* 
geliri- Meclisin evvelâ buna bir karar vermesi ve 
badehu bu paranın kabul veya ademikabulü cihe
tine gidilmesi lâzımdır. Her halde bu iki nokta
nın - Heyeti Vekile de hazır olduğu halde -müza
kere ve münakaşa edilmek üzere talikini rica edi
yorum. (Müzakere kâfidir sadalan) 

REİS — Efendim, vakit geçti, onun için mü
zakereyi tatil etmek ıstirarında kalıyorum. 

Efendim! Yarın saat bir buçukta içtima etmek 
üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı mtkzakerat; saat : 5,40 

Elviyei Selâse'de vergilerin sureti cibayeti hakkındaki Kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kabul edenler) 

Şevki B. (İçel), Behçet B. (Kângırı), Esad 
B. (Mardin), Mustafa Hilmi Ef. (Niğde), Ziya 
Hurşid B. (Lâzistan), Vehbi B. (Karesi), Naim 
Ef. (İçel), Mehmed Şükrü B. (Karahisarı Sahib), 
Hüseyin Hüsnü Ef. (İstanbul), Dr. Asım B. 
(Amasya), Fikri Faik B. (Ganc), Yahya Galib 
B. (Kırşehir), Dr. Eşref B. (Adana), Ali Cena
ni B. (Gazianteb), Ahmed B. (Yozgad), Rifat 
B. (Tokad), Hacı Bedir Ağa (Malatya), Rıza 
B. (Yozgad), Yunus Nâdi B. (İzmir), Reşid 
Ağa (Malatya), Abdullah Ef. (Bolu), Mustafa 
Sabri Ef. (Siird), Hacı Veli Eî. (Eskişehir), 
Hamdi B. (Tokad), Ömer Lûtfi B. (Karahisarı 

Sahib), Tahir Ef. (Kângırı), İbrahim B. (Mar 
din), Şakir B. (Ankara), Ömer Lûtfi B. (Saru 
han), Mehmed B. (Biga), İsmail B. (Erzurum) 
Midhat B. (Mardin), İsmail Subhi B. (Burdur) 
Hüseyin Hünsü Ef. (İsparta), Hamdi B. (Amas 
ya), Nuri B. (Bolu), Müfid Ef. (Kırşehir), Ri 
fat B. (Kayseri), Hâmid B. (Biga), Ali Rıza Ef. 
(Amasya), İbrahim B. (Karesi), Mehmed Niyazi 
B. (Eskişehir), Abdülgafur Ef. (Karesi), Dr, 
Ali Haydar B. (Gene), Tevfik Rügdü B. (Mente 
şe), Hüşrev Sami B. (Eskişehir), Ali Fethi B 
(İstanbul), Seyfi Ef. (Kütahya), İsmail Şükrü 
Ef. (Karahisarı Sahib), Ziyaeddin B. (Sivas), 
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Mahmud B. (Ergani), Haydar Lûtfi B. (içel), 
Avni B. (Saruhan), Eyüb Sabri B. (Eskişehir), 
Mustafa B. (Antalya), SadıkB. (Kırşehir), Hacı 
Arif B. (İstanbul), Rasim B. (Cebelibereket), 
Enver B. (tzmir), Halil îbrahim Ef. (izmit), 
Musa Kazım Ef. (Konya), Şerif B. (Sinob), 
Hacı Ahmed Hamdi Ef. (Muş), Ragıb B. (Kü
tahya), Atıf B. (Bayezid), Mehmed Vasfi B. 
(Karahisan Şarki), Rauf B. (Sivas), Cemil B. 
(Kütahya), Hüseyin Avni B. (Erzurum), Ziya 
B. (Kângırı), Ahmed Hilmi B. (Kayseri), Nus 
rat Ef. (Erzurum), Numan Usta (İstanbul), 
(Mustafa B. (Karahisan Şarki), Mazlum Baba 
Ef. (Denizli), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Hacı 
Süleyman Ef. (izmir), Hasan Ef. (Denizli), Yu
suf Ziya B. (Mersin), Faik B. (Edirne), Arif B. 
(Konya), Cavid B. (Kars), Feyyaz Ali B. (Yoz-
gad), Neşet B. (Kângırı), Süleyman Sudi B. 
(Bayezid), Hasan Tahsin B. (Antalya), Ali 
Süruri Ef. (Karahisan Şarki), Tevfik B. (Van), 
Hasan Fehmi B. (Gümüşane), Vehbi Ef. (Kon
ya), Ata B. (Niğde), Derviş B. (Mardin), Sabit 
B. (Kayseri), Mustafa Ağa (Dersim), Şeyh Hacı 
Fevzi Ef. (Erzincan), Ömer Lûtfi B. (Amasya), 
Ali Şükrü B. (Trabzon), Tunalı Hilmi B. (Bo- i 
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lu), Sabri B. (Kastamonu), Ali Vâsıf B. (Gene), 
ismail Remzi B. (İsparta), Bekir Sıdkı B. (Si
verek), Muhtar Fikri B. (Mersin), Akif B. (Di-
yarbekir), Nuri B. (Batum), Naei B. (Elâziz), 
Ahmed Mazhar B/(istanbul), Mustafa B. (Der
sim), Esad Ef. (Aydın), Mehmed Nâdir B. (İs
parta), Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), Tufan B. 
(Hakkâri), Emin B. (Canik), Şükrü B. (Canik), 
Hafız Şahin Ef. (Gazianteb), Mustafa Taki Ef. 
(Sivas), Halil B. (Ertuğrul), Salâhaddin B. 
(Mersin), Halil İbrahim B. (Antalya), Necib B. 
(Ertuğrul), Muhiddin Baha B. (Bursa), Musta
fa Kemal B. (Ertuğrul), Dr. Mustafa B. (Ko
zan), Osman B. (Kayseri), Hakkı Hami B. (Si
nob), Bahrî B. (Yozgad), Sırrı B. (Ergani), 
Arslan B. (Maraş), Ali Vefa B. (Antalya), Kad
ri B. (Diyarbekir), ismet B. (Çorum), Şeyh 
Fikri Ef. (Gene), Ahmed Nuri Ef. (Batum), 
Kasım B. (Muş), Nüzhet B. (Ergani), Hacı Mus
tafa Ef. (Ankara), Hacı Atıf Ef. (Ankara), 
Hakkı B. (Van), Halil ibrahim Ef. (Eskişehir), 
Tahsin B. (Aydın), Mustafa Fehmi Ef. (Bursa), 
Vehbi B. (Bitlis), Besim B. (Kastamonu), Hafız 
Abdullah Ef. (izmit), Hamdı B. (Gene). 

(Reddedenler) 

Ferid B. (Çorum), Atıf B. (Kayseri), Ham
di B. (Amasya), Osman B. (Lâzistan), Hasib B. 
(Mara§), Hüseyin B. (Kozan), Edib B. (Batum), 

(Dursun B. (Çorum), Süleyman B. (Canik), 
Esad B. (Lâzistan), Nebil Ef. (Karahisan Sa
hih). 

içtimai âti ruznamesi 

1. -^ Zaptı sabık hulâsası 

2. — Evrakı varide : 
1. Müzakeratı sulhiyede umuru maliyeye ait 

mesaili hüsnümüdafaa için şimdiden teşkil edile
cek ihzari Komisyona Muvazene ve iktisat encü
menlerinden birer âza izamına dair Heyeti Vekile 
Riyaseti tezkeresi 

2. Mezuniyet hakkında Divan kararı 
3. Tunalı Hilmi Beyin, Zonguldak Amele 

Birliği Cemiyeti ietimalarma amele müfettişleri
nin iştirak etmesi esbabına dair iktisat Vekâletin
den sual takriri 

4. Burdur Mebusu îsmaü Subhi Beyin, Tif

lis'teki heyete dair Hariciye Vekâletinden sual 
takriri 

5. Memurin Muhakemat Encümenine bir âza 
intihabına dair Encümen Riyasetinin takriri 

Cevabı gelen sual takrirleri 
1. Karesi Mebusu Abdülgafur Efendinin, 

Harb kazançları Vergisi hakmdaki sualine Maliye 
Vekilinin cevabı 

2. Ziraat Bankası bütçesi ikinci defa reye 
konulacaktır. 

Müzakere edilecek mevad 
1. Heyeti Vekilenin sureti intihabı hakkın

daki lâyihai kanuniye *. 
\^m<K 
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Ziraat Bankasının 1338 senesi Bütçe lâyihası ve Muvazenei Maliye 
Encümeni Mazbatası 

Ziraat Bankası 

Ziraat Bankası millî sermaye ile vueüda gelmiş olup memleketin en büyük membaı serveti olan 
ziraatin terakkisine hadim bir müessese olmak itibariyle inkişaf ve terakkisi her suretle şayanı 
arzudur. Banka, zamanı teşekkülünden beri muhtelif edvarın ve muhtelif cereyanların sademesiyle 
rahnedar edilmiş olmasaydı sermayesi şimdiye kadar memleketi cidden ihya edebilecek bir dere
ceye gelirdi. îlk darbe 1310 senesinde bankadan 500 000 lira istikrazı hakkındaki Abdülhamid'in 
iradesiyle vuruldu ve bu darbe, bu gayrimeşru iradeyi infaz etmek istemiyen ve namını tarihe 
hürmetle kaydettiren bankanın ilk Müdürü Umumisi îbarilım Cemal Beyin istif asiyle iştidadeyledi. Zi
raat Bankasının itibari sermayesi on beş milyon altın lirayı tecavüz eylemiştir. Fakat bunun 7 282086 
lirası 1323 gayesine kadar karzan Hazinei Maliyece alınarak düyunu gayrimuntazama meyanına dâ
hil olmuş ve 1324 senesinden 1335 senesi gayesine kadar da muhtelfi tarihlerde 1 810 288 lira 
Hazineye ikraz edilmiş veya Maliyenin zimmetinege^miş olup Maliyenin lâzimüttediye deynidir. 
1336 senesinde ciheti askeriye, mülkiye ve maliye memurları tarafından alınmış 1 300 000 lira* mat
lubu vardır ki, asıl Büyük Millet Meclisi Hükümeti hesabına geçmiştir. Bundan maada henüz 
hesabı intacedilememiş olan hissei iane matlubatı da bir milyon lirayı tecavüz eder. Şimdiki halde, 
hali faaliyete bulunan şube ve sandıkların sermayesi 4 066 126 liradır ki, bunun 2 598 312 lirası 
ikrazat bakiyesi ve 1 241 545 lirası da mühtacolan sandıklara ikraz edilmek üzere idarei merke-
ziyeye eelbedilip henüz ikrazat hesabına geçmemiş olan mebaliğdir; mütebakisi sandıkların nak
den mevcududur. Ziraat Bankası idarei merkeziye si henüz Kayseri'den avdet etmediği ve senelik 
bilanço da tanzim edilmediği cihetle arz ettiğimiz şu hesap takribidir. 

1310 tarihinden 1335 senesi gayesine kadar muhtelif suretlerle Maliyenin zimmetine geçen me-
baliğin yekûnu 9 092 374 lirayı bulmaktadır. Bankanın bir taraftan sermayesi azalmakla beraber 
diğer taraftan kuvvei mâneviyesi de kırıldı. Ziraat Bankası Hükümetten darbe yemiş, harbden 
müteessir olmuş, sermayesi azalmış, altın olan sermayesi evrakı nakdiyeye tahavvül eylemiş, 
fakat hiçbir zaman halkın itimadını kaybetmemiştir. Bugün mevduat kabul etse, aile cüzdanları 
vücuda getirse mühim bir para toplıyabilir. Ve muamelatını derhal tevsi eder. Fakat günün bi
rinde Hazinei Maliyenin bankadan 500 000 lira istikraz akdeylemesine da,ir bir kanun teklifi 
zuhur ediverir, parayı Maliye çeker, banka bittabi mevduatı iade edemeyince halkın itimadı 
zail ve bankanın itibarı münkesir olur. Binaenaleyh banka, hariçten sermaye bulup muamelâ
tını tevsi etmekten bi'hakkin çekinir. Beş ay mukaddem Adana istirdadedildi; zürra aç, sefil, 
perişan bir halde olduğundan Ziraat Bankasınca bunlara yardım edilmesi düşünüldü, fakat 
para olmadığından bu yardım yapılamadı. Adana vilâyetinin müessir teşebbüsatiyle Osmanlı 
ve Suriye bankaları, kefaleti meteselsile ile zürraa üçer yüz bin lira ikraza ikna edildi; tabiî 
ağır faizle. Fakat vilâyetin mesaii müessiresi olmasa bankalar 'bu altı yüz bin lirayı ikraz etmez 
ve Adana da bu sene katiyen zerriyat yapamazdı. Keza istirdadedilen Gazianteb sancağı için 
Ziraat Bankasından 50 000 lira muavenet talebedildiği halde henüz neticelenemediği gibi' Sa
karya havalisinde düşmanın tahribatına duçar olan mahaller zürrama da yardım edilemedi. 

Ziraat Bankasının; ziraatin ihyası, zürram himayesi gibi ulvî 'bir maksatla .teessüs eitylş 
yegâne müessesemiz olduğunu yukarda arz etmiştik. Fakat maalesef bankanın gayritalbiî tft£zı 
teşekkülü ne bankanın zürraa ve ziraate muavenet etmesine, ne de kendisinin fcesbiku&ret ye.aza
met eylemesine meydan bırakmıştır. Banka bir Hükümet müessesesi midir? Hayır; çünkü ser
mayesi çiftçinindir. Banka çiftçi müessesesi mi lir? "Hayır; zira çiftçi hissedar değildir. Banka 



- â -
Hükümetin emriyle hareket eder. Her sandığın sermayesi o mahalle aittir, merkezin sermayesi 
yoktur; şu halde banka bir - bir Sendika Agrikol - yani çiftçi birliği midir? Veya - Koopera
tif Agrikol - çiftçi kooperatifi midir? Hayır, bunlar da değil, çünkü her sandığın memuru 
âdi bir muhasiptir; ne ziraatten, ne iktisâttan, ne zürraı himaye ve ne de ziraatin terakkisin
den anlar. Zürraa para ikraz etmek, zamanında iade etmezse onun tarlasını, çiftini, çubuğunu 
satıp parayı almak, zürraı mahiv ve perişan etmekle mükelleftir. Hükümet bankanın sermaye
sini alır, buna karşı şikâyet edecek hak sahibi bir fert yoktur. Çünkü, çiftçi sermayeyi vermiş 
ve fakat mukabilinde bir hak iktisabeylememiştir. Bankanın ziraatle münasebeti yalnız çiftçiler
le muamele yapmasından ibarettir. Bu muamelesinde de onları himaye değil, çok defa duçarı 
gadir ve hasar etmiştir. Ziraat Bankasının bu şekli gayritabiîde devam kabil olmadığı çoktan 
beri anlaşılmış ve 1332 senesinde bir mütehassıs celbedilerek iki sene tetkikat yaptırılmış ve 
işbu mütehassısın tertibettiği rapor üzerine bankaya bir şekli tabiî vermek istenilmiş ise de bu 
sırada mütareke ilân edilerek teşebbüsatı vakıa takibedilememiştir. Bugünkü vaziyette ise ban
kanın sermayesi cüzi bir derecede kalmış ve artık zürraa para ikraz etmek kabiliyetini de zayi 
etmiştir. Posta ve telgrafın havale muamelesi yapamaması ve sair müessesatı maliyenin kapalı 
bulunması dolayısiyle nakli nııkud muamelesi bankaya inhisar eylemiş olsa iradı masrafını bile 
temin edemiyerek sermayeden yemeye başlardı. Elhâsıl işbu mâruzâttan maksadımız bankanın 
tanzim ve ihyası için cidden çalışmak zamanı geldiğini arz etmektir. Bankanın şekli âtisinde he
defimiz, çiftçileri doğrudan doğruya bankaya iştirak ettirmek ve bankanın idaresinde sahibi sa
lâhiyet bir vaziyete koymak, aynı zamanda da bankayı, ziraatin terakkisini düşünecek, mahsulâ
tı muhtekirlerden kurtararak değer fiyatla satacak, çiftçinin ziraat içdn muhtacolduğu şeyleri 
görüp ancak o ihtiyacatı temin edecek, çiftçiyi iktisaden himaye edecek bir müessese haline ge
tirmek olmalıdır. Yana, Avrupa'da ziraatin son derecei tekâmüle gelmesine hizmet etmiş olan 
- Sendika Agrikol - şeklinde tadil, heyeti idaresini bankada hissedar ve menfaattar çiftçilerin 
kontrolü altında mütefennin zevat idaresinde, memlekete müfit ve müsmir iktisadi ve zirai bir 
müessese yapmaktır. Encümenimiz İktisat Vekili Beyi de davet ederek bankanın, düştüğü hali 
inkırazdan kurtarılması için ittihaz edilecek tedabiri müzakere ve âtideki mevad ve esasatı tes-
bit eylemiştir : 

1. Bankanın istikbalde - Sendika Agrikol - şeklini alıması için şimdiden tedabir ittihazı. 
2. Bankayı bu şekilde ıslah için bitaraf bir Hükümet tebaasından muktedir bir mütehassıs 

getirilmesi. 
3. Evvelki mütehassıs tarafından verilmiş olan rapor suretinin İstanbul'dan celbi. 
4. Bankanın halihazır sermayesinin muhafaza ve siyaneti zımnında tedabir ittihazı. 
5. Bankanın tedricen zürra ve ziraatle doğrudan doğruya temasa getirilmesi. 
İşbu beş maddeden birinci, ikinci ve üçüncü maddelerin takibi İktisat Vekili Bey tarafın- ' 

dan deruhde edilmiş ve müşarünileyh 1339 senesine kadar bankanın ıslah ve tanzimi için ica-
beden projeleri ihzar ve mütehassıs bulmak için tedabir ittihaz ve mârülarz raporun İstanbul'
dan celbine teşebbüs edeceğini vait buyurmuştur. Dördüncü madde Ziraat Bankasının mevcut 
sermayesinin muhafaza ve siyaneti hakkında olup evvelâ 1336 senesi zarfında bankanın muh
telif. şuabat ve sandıklarından Maliyenin almış olduğu bir milyon üç yüz bin küsur liranın ia
desi teemmül edilmiş ve Maliyenin halihazırı işbu meblâğın nakden tediyesine müsaidolmadığın-
dan Sultansuyu ve Çukurova, Çifteler Harası gibi Hükümet uhdesinde bulunan çiftlikât ve ara
zinin bankaya devriyle bedellerinin banka matlubatma mahsubu; saniyen badema her ne nam 
ve suretle ve ne maksatla olursa olsun, bankanın sermayesinden para alınmaması; salisen ban
kanın uhdesinde elyevm bulunan ve âtiyen bulunacak olan veya hariçten celbedilmiş veya edile
cek olan bilcümle makina ve edevat ve emval ile tahtı tasarrufundaki mebaliğ ve emlâke ge
rek ciheti mülkiye ve gerek ciheti askeriye taraflarından vaziyed edilememesi için 1338 Muva
zene Kanununa mevaddı mahsusa dercolunmuştur. Beşinci tedbir olarak da bankanın hariçten 
celp ve zürraa tevzi etmekte olduğu makinalarla âlâtı ziraiye ve zatülhareke sapan ve traktör
lerin tamiri için bir büyük ve sekiz küçük tamirhane tesisi ve zatülhareke sapan ve traktörleri 
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işletecek makinistleri yetiştirmek üzere Ankara Ziraat Mektebinde birer makinist sınıfı küşadı 
ve ileride vücuda gelecek ziraat mektep ve müesseselerine bir numune olmak üzere elyevm An
kara Ziraat Mektebinin şahsiyeti mâneviyeyi haiz bir müessese haline kalbyile ciheti maliye ve 
iktisadiyesinin banka tarafından idaresi hususları teemmül olunmuştur. 

Ziraat Bankası Kanununun 17 nci maddesi mucibince meclisi idare bankanın Müdiri Umu-
misiyle muavininden ve Şûrayi Devlet, Divanı Muhasebat, Ticaret ve Ziraat Odasından devair 
ve meclis heyatı aidelerin<je müntahap birer ve Maliye Nezaretiyle Ziraat İdarei Umumiyesi er
kân ve memurininden nezaretlerince tâyin edilecek birer zattan ve bu suretle teşekkül edecek 
heyet taraf ıdnan reyi hafi ile umuru maliye ve iktisadiyede sahibi vukuf ve mümarese olmak 
şartiyle hariçten intihabedilecek üç zattan ki ceman on azadan teşekkül eder. Şûrayi Devlet ve 

Divanı Muhasebat henüz teşekkül etmediği cihetle bunlardan intihabedilecek âza elyevm meclisi ida
rede bulunamamaktadır. Meclisi İdare içtimalarında çok defa ekseriyet olamadığa cihetle karar 
ittihaz edilemiyor ve muamelât da duçarı'teehhür oluyor. Şûrayi Devlet ve Divanı Muhasebat va-
zaifini Meclis bizzat deruhde etmiş olduğundan bu dairelerin gönderecekleri azayı Heyeti Celile-
nin kendi âzası meyanından ihtihabeylemesi muvafık ve bankanın mevkiini takviye edeceği ci
hetle de mucibi menafidir. Binaenaleyh bu husus için bir maddei kanuniye tanzim ve teklif olun
muştur. Ziraat Bankası İdarei Umumiyesinin hâlâ Keyseri'de ve Meclisi idaresinin burada bulun
ması îdarei Merkeziye ile Meclisi îdare arasında uzun muhabereleri müstelzim ve birçok muame
lâtın aylarca sürünmesine ve Meclisi İdarenin ittihazı mukarrerat edebilmesi için nizamen lâzım 
olan ekseriyetin bulunamamasına bais olduğundan bu vaziyetin devamı katiyen tecviz edilemez. Bu 
bapta encümenimizden İktisat Vekâletine tezkere yazılmış ve İdarei Merkeziyenin süratle hareke
tine emir verdirilmiştir. 

1336 senesinde harb ihtiyacatı için Ziraat Bankasının muhtelif sandık ve şubelerinden alınmış 
olan 1 300 000 liranın tesviyesi için Sultansuyu, Çukurova, Çifteler Harası gibi Hazinei Ma
liye uhdesindeki emlâk ve arazinin Ziraat Bankasına devriyle bedelinin icrayı mahsubu banka
nın temini menafiine hadim olacağını yukarda arz eylemiştik. Ziraat Bankası mezkûr araziyi 
Hükümetten teferruğ eylediği halde hem matlubatını tahsil eder, hem de arazii mezkûrede sa
kin ahaliye mühim bir hizmet ifa eyler. Çünkü arazii mezkûre, içinde sakin olan ahaliye ih
tiyaçları nispetinde bankaca ferağ edilerek bedeli mukassaten tesviye edilmek üzere istikraza 
kalbedildiği halde ahalinin terfihine ve pek vâsi olan mezkûr arazinin mamuriyetine bais olur. 
Ancak gerek Sultansuyu ve Çukurova çiftliklerinde sakin ahalinin bir kısmı arazi üzerinde hu-

. kuku kadimesi olup bunlar daima tasarruflarına ve mevcut Senedi Hakanilere istinaden iddiayı 
hak etmekte olduklarından bankanın ilerde izaai hukukuna sebebiyet vermesi cayi teemmüldür. 
Tahrir ve Tahdit Kanunu mucibince içlerinde hükme mezun bir hâkim bulunmak üzere teşkil 
edilecek tahrir ve tahdit komisyonları vasıtasiyle hem arazii mezkûre üzerinde mütehaddes dea-
vinin halli, hem de Hükümete ait arazinin tahdit ve tahriri suretiyle arazii mevcude tesbit edil
dikten sonra tahakkuk edecek kıymetin banka matlubatından tenzil ve mahsubedilmesi bir ci
hetten hukuku Hazine ve ahalinin muhafazasına, diğer cihetten işbu matlubatın tesviyesine yar
dım eder. Mezkûr çiftliklerin satılması ve ahalinin sıyaneti hukuku zımnında Kavanini Maliye 
ve Defteri Hakani encümenlerince tetkik ve müzakere edilmekte olan lâyihada bu cihetlerin na
zarı dikkate alınacağını ümidetmekteyiz. 

Hissei iane : Ziraat Bankası bir taraftan mevcut sermayesini kaybetmekle beraber diğer ta
raftan her sene sermayesini tezyit için aşara ilâveten muhassas olan % 4 hissei ianeyi de tahsil 
edemiyor. Sekizde bir olarak cibayet edilen aşarın % 12 si -Menafi ve Maarif hissesi olarak Ziraat 
Bankasiyle idarei hususiyei vilâyata tahsis edilmiştir. İşbu % 12 hissei ianenin dördü Ziraat 
Bankasının ve sekizi de vilâyat idarei hususiyelerinindir. 1330 senesinden mukaddem banka 
ayrıca senet alarak doğrudan doğruya mülteziminden tahsil eylerdi. 1329 senesinde Paris*te 
Fransız Grupu namına Periye Bankasından akdedilen 1914 istikrazına karşılık gösterilmiş olan 
hissei ianenin cibayeti 30 Mart 1329 tarihli bir kanunu muvakkatle Maliyeye verilmiştir. tş-
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bu Kararname 1330 senesinde Meclisi Mebusanın Devrei îçtimaiyei Fevkalâdesinde tasdik ve 
20 Temmuz 1330 tarihiyle kesbi kanuniyet eyledi. Bundan sonra hissei ianenin doğrudan doğ
ruya Maliye veya Düyunu Umumiyece tahsiliyle bir senei maliye zarfında tahakkuk edep mikta
rın onu takibeyliyen senei maliye bütçesine konularak Ziraat Bankasiyle vilâyet idarei hususi-
yelerine tesviyesi usul ittihaz edildi. Fakat o seneden beri hiçbir zaman ne Ziraat Bankasının, 
ne de idarei hususiyelerin matlubatı tanıamiyle tesviye olundu. Ahalinin kendi hususi işleri için 
verdikleri bir kesri munzamının Devletin bir istikrazına karşılık gösterilmesi hukukan bâtıl ise 
de Meclisi Mebusandan geçerek kesbi kanuniyet etmiş ve hakkı gayir taallûk eylemiş olmak iti
bariyle alâkadarlarla itilâf edilmeksizin mezkûr kanunun feshi cihetine gitmeyi encümenimiz mu
vafık görmemektedir. Mamafih 1914 istikrazının bedeli tamamiyle tesviye edilmiş olmayıp he
nüz bakiyesi piyasaya ihracedilmemiştir. Binaenaleyh; istikrazın tamamı için gösterilmiş olan 
karşılık fazladır. Badessulh düyunu umumiyenin Türk hâkimiyetinden çıkan mahallere tevzii 
mesaili mevzuubahsolduğu sırada bizim hissemize düşecek düyunu umumiye için rüsumu sitteden 
başka karşılık göstermek iktiza ederse Hazinenin henüz düyunu umumiyeye muhavvel olmıyan 
kazalar aşarından tefrik ve karşılık iraesi suretiyle hissei ianeyi kurtarmak kabildir. Şimdilik 
yapılacak şey 1338 senesi içinde tahakkuk edecek hissei iane ve masarif mukabilinin düyunu 
umumiyeye muhavvel olmıyan aşardan tefrik ve mültezimin senetlerinin bankaya ciro edilmesi 
suretiyle Ziraat Bankasına tevdii ile bankanın, oradan tahsil edeceği mebaliği kendi şube ve san
dıklarının ve vilâyat idarei hususiyelerinin hissesine göre ayrılarak mahallerine tevzi eylemesi hu-
susatmdan ibaret görülmüş ve bu bapta da lâyihaya bir 'madde ilâve edilmiştir. 

Memleket dâhilinde makina ve alât ve edevatı ziraiye tedricen istimal edilmeye başlamış ve 
Ziraat Bankası pek çok makina ve alâtı ziraiye sipariş ederek bunlar peyderpey gelmekte bu
lunmuş olduğundan işbu makina ve alâtm tamiratı mütemadiyesini yapmak üzere şimdilik iki 
büyük ve Mersin, Antalya, İnebolu, Samsun, Trabzon, Sivas, Kastamonu ve Erzurum'da sekiz kü
çük tamirhane küşadı takarrür etmiştir. 

Harbi Umumi esnasında Almanya ve Avusturya'ya Ziraat Nezaretince 400 000 liralığı müteca
viz alât ve edevatı ziraiye sipariş edilmiş ve bunların bir kısmı mühimmi gelmiş olup onlar Ziraat 
Bankasına devredilmiş' ise de ciheti askeriyenin icraya ziraat için muhtelif mahallerde teşkili ettiği 
ziraat mmtakaları için celbolunan ziraat makina ve alâtiyle Erzurum'un hini işgalinde Eusların o 
havaliye getirip badehu mahalli mezkûrenin tarafımızdan istirdadı üzerine ciheti askeriyece vazıyed 
edilmiş olan ve mecmuu birkaç yüz bin lira kıymetinde olduğu rivayet olunan makina ve alât ve ede
vatı ziraiye bulundukları mahallerde hali metrukiyette durmakta olduğundan bunların Ziraat Ban
kası tarafından toplattırılarak bittamir kabili istimal bir hale vaz'mdan sonra uzun vadeli ikraz su
retiyle zürra tevzii münasibolduğundan işbu alât ve edevatın Ziraat Bankasına devri hakkında da 
lâyihaya bir madde dercolunmuştur. 

Varidat kısmı 

Birinci fasıl: Hissei iane 

Birinci fasıl, Menafi hissesi olup aşardan Maliyece tahakkuk eden varidatın yüzde, dördüdür. 
Geçen 1337 senesi tahsilâtına nazaran, 1338 senesi için Ziraat Meclisi İdaresince takdir ve tahmin 
edilen 1 050 000 lira fazla görüldüğünden encümenimizce 700 000 liraya tenzil kılınmıştır. 

İkinci fasıl: Temettüat ve aidat 

İşbu fasılda birinci madde olarak mevzu olan ikrazat ve matlubatı muhtelife faizleri meclisi 
idarece 400 000 lira tahmin edilmiş ise de bankanın ikraz ettiği mebaliğe ve faizin derecesine göre 
bilhesap encümenimizce 307 000 lira tahmin olunmuştur. 

İkinci temettüat ve aidatı muhtelifeyi meclisi idare 205 000 lira tahmin eylemiş ise de encüme
nimizce sabıkı misillû 125 000 lira tahmin edilmiştir. 
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Üçüncü, varidatı hususiyei vilâyat veznedarlığı aidatı maddesine Meclisi İdarece 50 000 lira vaz'-

edilmiş ise de işbu miktar da encümenimizce istiksar edilerek 30 000 liraya tenzil ve faslın yekûnu 
462 000 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Üçüncü fasıl: Müessesât varidatı 

Ankara'da küşadolunacak makinist sınıfında hariçten getirilip tamir edilecek makina ve saban 
\p sair ziraat makinaları ücuratı tamiriyesi ve alât ve edevatı ziraiye bedellerinin tam kuruş 
olarak tâyini için bazan ilâvesi lâzımgelen bir iki paradan husulü memul olan meblâğ ve küşadedi-
lecek Konya Tamirhanesiyle diğer tamirhaneler imalât ve tamiratı ücuratından hâsıl olacak vari
dat ve Ankara Ziraat Mektebinin işletme muamelesinden bankanın alacağı faiz ve hissei temettü işbu 
fasla konularak 38 000 lira tahmin edilmiştir. 

Netice 

Bankanın 1338 senesi varidatı 1 200 000 lira tahmin olunmuştur. 

Masarif kısmı 
Ziraat Bankası bütçesinin masarif kısmında Banka Meclisi idaresinin teklif : ettiği miktar 

669 833 liradır. Bankanın faiz, nakli nukut ve aidattan mütehassıl temettüatının mecmuu encü
mence. 462 000 lira tahmin edilmiş olmasına nazaran 207 833 liranın, sermayeye ilâvesi iktiza eden 
Menafi hissesinden sarf edileceği anlaşılması üzerine encümenimizce, fusul ve mevadda mufassalan 
arz olunacağı veçhile meclisi idarenin teklif etmiş olduğu salifülarz 669^833 liradan 283 810 lira 
bittenzil masraf yekûnu 386,23 lira olarak tesbit edilmiş ve Konya'da ktişadı mutasavver tamir
hane ile Ankara Ziraat Mektebinde küşadı mukarrer makinist sınıfı tesisat ve idare masrafı 
olarak 25 100 liranın ilâvesiyle masarifi umumiye mecmuu 411 123 liraya baliğ olmuştur. 

Bİ7'inci kısım - îdarei merkeziye 

Birinci fasıl : Maaşat 

Müdürü Umumi vazifesi banka muamelâtını tedvire muktedir bir iktisat mütehassısı tarafın
dan ifa olunmak lâzımgeldiği halde işbu vazif ebanka şube müdüriyetinde ve müfettişliğinde, 
maliye muhasebeciliklerinde bulunmuş olan bir idare memuruna tevdi olunmuş ve banka muame
latının terakki ve tekâmülünde bir tesiri görülememiş olmasına ve elyevm banka bütün şuaba-
tına vaziyed edilmemesine mebni ileride bir mütehassıs banka müdürü tedarik ve bankanın 
vahdeti idaresi temin edilinceye kadar Müdüriyeti Umumiyenin zaten bankanın merbut bulun
duğu İktisat Vekili tarafından idaresi hem muamelâtın hüsnücereyâniha bais, hem de senevi 
2 000 lira tasarrufu müstelzim olacağı fikri dermeyari edilmişsedemütehassıs"bir müdürü Umumi 
bulununcaya kadar bankanın şekli hazırı ile muhafazası muvafık" görülmüştür. 

Elli lira maaşla istihdamına lüzum gösterilen Muhasebecinin kırk beş ve kırk beş lira maaşla 
teklif edilen Teftiş ve Memurin Müdürünün kırk lira olarak kabulünden banka hukuk mesailinin 
İktisat Vekâleti Hukuk Müşavirine hallettirilmesi tensibedilmekle teklif olunan Hukuk Müşaviri maaşı 
olan şehri otuz liranın ve mevcut iki Tetkiki Hesap Memuruna birinin daha ilâvesi kâfi geleceği -
teemmül edilerek yeniden istihdamı teklif olunan iki hesap memurunun birisi kabul olunmadığı. 
ciheale şehri maaşı olan on beş liranın ve İstatistik Kalemi Tetebbu Memurunun ve Sicil ve Kefa
let Mümeyyizinin ve Alâtı Ziraiye Fen Memurunun ve Nakil nukud Müdürünün istihdamına 
lüzum görülmediği cihetle şehrî maaşları olan doksan liranın • tasarrufundan; 

Teftiş Kalemindeki iki Tetkik Memuru ma'aşinâ zammı teklif "ölürian şehrî iki yüz ellişer ku 
ruşuıi kabul edilmemesinden; indelhesap senevi baliğ olduğu Î 8 0 0 lîrâ tenzil 'edilmiştir. 

Ancak, otuz lira maaşla teklif edilen Muhasebeci "Mtıavinine tâğ^ediren otuz lira maaşlı Le
vazımı Zirâiye ve İdarîye Müdürü vazifesinin de ""tah.mil edilmeline' mebni maaşı otuz beş lira 
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olarak kabul ve Nakli Nukut Müdüriyetinin lâğviyle vazifesinin Muhasebeciye tevdiine mebni 
Nakli Nukut Kalemine şehrî on iki lira maaşla bir Mukayyit ilâve edilmiş olmakla senevi 204 
lira zammedilmiştir, 1337 senesinde 13 188 lira tahsisatı olup Meclisi İdarece 1338 senesi için 
13 920 lira teklif edilen işbu fasıl encümenimizce 12 948 lira olarak kabul edilerek sabıkına nis
petle 240 lira tasarruf olunmuştur. 

tkinci fasıl ' Levazım 

1337 senesinde 6 000 lira tahsisat verilmiş ve 1338 senesi için Meclisi İdarece 4 790 lira tek
lif edilmiş ola nişbu fasıl encümenimizce 4 270 lira olarak kabul edildi. Tasarruf edilen 520 lira, 
1 000 lira olarak teklif-edilen altıncı masarifi tesisiye maddesinin 500 ve dördüncü maddeye 
dört odacı mel'busat bedeli olmak üzere mevzuu 140 liranın da 120 liraya tenzil edilmesinden ta-
hassul etmiştir. 

İkinci kmm — Taşra şuabat ve sandıklan 

Üçüncü fasıl : Maasat 

Mülhakat şube ve sandıklarda 11 lira maaşla teklif edilen 41 Sandık Memuru maaşatmm onar; 
10 lira maaşla teklif edilen 170 Sandık Memur Muavininden yetmişinin yedişer ve yüzünün 

beşer; 
12 lira maaşla teklif edilen 4 Vilâyet Şube Veznedarının onar; 
11 lira maaşla teklif edilen 3 Vilâyet Şube Veznedarının sekizer; 
10 ve 8 lira maaşla teklif edilen 3 Vilâyet Şube Veznedarının yedişer; 
8 - 10 lira maaşla teklif edilen 24 Liva Veznedarının yedişer; 
5 - 7 lira maaşla teklif edilen 29 Kaza Veznedarı maaşının beşer; 
lira olması tensibedi'lmiştir. İşbu tadilâttan senevi 7 860 lira tasarruf olunmuştur. Eskişe

hir, Aydın, Ertuğrul, Amasya, Antalya, İsparta, izmit, Urfa, Bitlis, Bolu,To'kad, Canik, Çorum, 
Denizli, Kayseri, Kütalhya, Menteşe, Niğde, Yozgad şubeleri Ikrazat Mukayyitlerinin; 

Adana, Karahisarı Sahib, Kastamonu Hasılatı Ziraiye Ambar memurlarının; 
Erzincan, Ankara, Çorum, Kastamonu, Konya şubeleri Yevmiye mukayyitlerinin; 
Erzurum Şube Mukayyidisanisi ile; Adana ve Konya Mukayyit muavinlerinin; 
istihdamına lüzum görülmediğinden bütçeden ihracedilmekle bunların maaşatından 30 018 

lira tasarruf vâki olmuştur. 
Ziraat Bankasının eelbetmekte olduğu traktörlerin işletmesinde istihdam edilmek üzere lüzum 

gösterilen on beşer lira maaşlı üç makinistin senevi maaşı olan 540 lira işbu fasla ilâve kılındığı gi
bi altıncı fasla yeniden ıküşadedilecek san/dıklar maaş ve masrafı olarak talebedilen 182 000 liraya 
mukabil bu Kere 'küşadı kararlaştırılan Ispar, Karalkilise, Bayezid, Kiğd, Suruç, Erciş, Gene, Tertmâ, 
Fatsa, Atne, Kelkit, Şiran, Ulukışla, Karamürsel sandıkları memurin nnaaşatı olan 3 360; ve ge
çen sene maaşları işbu fasıldan ve tahsisatı fevkalâdeleri yedinci tahsisatı fevkalâde faslından tes
viye olunan odacılar tahsisatı, bunların ücreti maktua ile istihdamı karargir olmasına mebni yedin
ci fasıldan işbu fasla nalkledilen 34 488 lira ki, ceman 36 848 lira ilâve edilmiştir. 

1337 senesinkle işbu fasıl yekûnu 71 344 lira olmasına göre 25 430 lira zammiyle 1338 için 96 774 
lira olarak tesbit olunmuştur. 

Besinci fasıl : Vilâyat levazımı 

Sabı'kı 7 500 lira olan birinci tenvir ve teshin maddesi 5 140 liraya ve 5 000 lira olan ikinci 
(kırtasiye maddesi 4 432 liraya tenzil edilerek 2 928 lira tasarruf edilmiş ve 1398 senesinde yem
den on sandık 'küşadedileeeğine mebni üçüncü icarat maddesine 300 ve dördüncü müteferrika mad
desine 540 lira ilâve kılınmıştır. Besinci M«calisi idare ücuratı içtimaiyesi madldesine 1*337 sene-' 
sinde 6 300 lira tahsisat konulmuş ise de Meelisi îdare azaları ücretin azlığına mebni devam etme-
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diklerinden temini devamları için ücreti huzurun tezyidi Merkez Meclisi İdaresi tarafından teklif ve en-
cümenimizce kabul edilmiş ve yeniden ktişadedüen on sandık mecalis! idare âzası ücuratı içtimai» 
yesi de ilâve kılınmış olmaJkla işbu beşinci malddeye 8 100 lira fazlariyle 14 400 lira vaz'ı ve 
şu suretle faslın yekûnu sabıkından 6 012 lira ziyade olmak üzere 33 812 lira olarak tesbit edilmiştir. 

Üçüncü kısım 

Altıncı fasıl : Merkezle mülhakat beyninde müşterek masarif 

40 000 lira teklif edilen ikinci harcırah ve yevmiye maddesi 15 000 lira noksaniyle 25 000 liraya» 
40 000 lira teklif olunan on birinci evrak ve defatiri matbua nakliye ve bendiyesi maddesi 1 500 lira 
noksaniyle 2 500 liraya; 5 000 lira teklif edilen on üçüncü alât ve levazımı ziraiye nakliye ve bendi
yesi maddesi 2 500 lira noksaniyle keza 2 500 i İraya; tenzil edilmiştir. 

İşbu faslın dokuzuncu maddesinde müceddeden küşadedilecek şube ve sandıklar maaş ve tahsisatı 
fevkalâde ve masarifi olmak üzere 182 322 lira talebedilmiş ise de 1338 senesinde ancak 14 kazada 
sandık küşadı mümkün olabildiğinden işbu sandıkların maaş ve tahsisatı fevkalâdeleriyle masarifi 
bilhesap üçüncü, beşinci ve yedinci fasıllara ilâve edilmiş olmakla mezkûr 182 322 lira tenzil edilmiş
tir. Bu suretle tasarruf edilen mebaliğ 20.1 322 liradır. Şu kadar ki, Ziraat Bankası Avrupa'dan bir
çok alâtı ziraiye, makinalar ve traktörler celbetmekte olup memleket dâhilinde muktedir makinist bulr 
makta müşkülât çekildiğinden bunları yetiştirmek üzere Ankara Ziraat Mektebinde 22 talebelik leylî 
bir Makinist Sınıfı açılması ve buradan neşet edecek makinistlerin üçer sene Ziraat Bankası hidema-

* t̂ında bulunmasının taahhüt altına alınması ve nizamnamesi İktisat Vekâletince tanzim ve usulen 
neşrolunarak Eylül 1338 den itibaren tedrisata başlatılması takarrür etmiş ve memurin ve ustaların 
altı aylık maaş ve ücüratiyle kezalik altı aylık masarifi tesisiye ve tedrisiye ve iaşe mukabili olarak 
onuncu maddeye 6 000 lira tahsisat konulmuştur. Aynı zamanda İstanbul'da Zeytinburnu Fabrika
sından alınarak 1337 senesinde masarifi nakliye ve bendiyesi için yedi yüz lira sarf edilip Mersin'e 
getirilmiş olan tamirhane alât ve edevatı Ulukışla'ya naklolunarak orada büyük bir alâtı ziraiye ta
mirhanesi tesisi tasavvur edilmiş ve bunun masarifi olan 19 100 lira da işbu fasla 12 nci madde olarak 
ilâve edilmiştir. İşbu tamirhanenin tesisi halinde senevi 30 000 lira varidat temin edeceği cihetle ban
kanın kârını ve zürraın istifadesini mueibolacağmda şüphe yoktur. 

Elhasıl; 1337 senesinde 45 850 lira tahsisat» olan ve 1338 için meclisi idarece 276 222 lira tahsisat 
teklif olunan işbu fasıl yekûnu teklifi vakıa nazaran 186 222 lira noksaniyle encümence 90 000 lira 
olarak kabul edilmiştir. 

Dördüncü kunm 

Yedinci fasıl : Tahsisatı fevkalâdei şehriye 

Balâda arz olunduğu veçhile birinci ve üçüncü fasıllarda maaşattan vukubulan tenzilâta ve bâzı 
memuriyetlerin lağvına mebni sabıkında 283 338 ve meclisi idarenin bu sene için teklifinde 239 177 
lira tahsisatı olan işbu fasıl sabıkına nazaran 110 018 lira tenzilâtla 172 131 lira olarak kabul edilrrüş-
tir. 

Netice 

Ziraat Bankası bütçesini encümenimiz on dört sandık küşadı ve bir makinist sınıfı ve bir alâtı zira
iye tamirhanesi tesis masarifi dâhil olduğu halde 1337 senesinden 36 397 ve meclisi idarenin 1338 
teklif atından 258 710 lira noksan olmak üzere 411123 lira olarak takarrür ettirmiş olmakla Heyeti Ce-
lileye kabulünü arz eyleriz. 

Lâyihai kanuniye 

Birinci ve ikinci maddeler merbut (A) ve 'B) cetvelleri mucibince tâdil ve Tashih kılınmıştır. 
Üçüncü madde esbabı mucibe meyanında gösterildiği veçhile Ziraat Bankasiyle idarei hususiye-

lere ait aşar hissei ianesinin temini itîfası için yeniden vaz'olunmuştur. 
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Dördüncü madde Ziraat Bankası Kanunu mucibince meclisi idarenin on âza ile içtimaını temüıen 

konulmuştur. 
Beşinci ve altıncı maddeler Ziraat Bankasından Maliyenin 1336 senesinde karzan aldığı paralarla 

1336 ve 1337 seneleri hissei ianesinden bankamn bakıyei matlubatmın istifası için bir tedbir olmak 
üzere Sultansuyu ve Çukurova çiftliklerinin bankaya sureti ferağına dair balâda serd edilen esbabı 
mucibeye binaen konulmuştur. 

Harbi TImumi esnasında Harbiye Nezareti tarafından Çumra'da ve sair mahallerde tesis edilmiş 
olan ziraat mmtakalarına getirilerek elyevm hali metrukiyette kaldığı anlaşılan alât ve edevatı zira
iye ile Rusların vilâyatı Şarkıyeden çekildikleri sırada mahallerinde terk ederek elyevm ciheti 
askeriye yedinde ve fakat müteferrik mahallerde şedaidi havaiyeye mâruz bulunmakta olan 
alât ve edevatı ziraiyeye zürram ihtiyacı dolayısiyle bunların depolara nakli ve kabili istimal 
bir hale ifrağı ile bedeli mukabilinde zürraa tevzi ve bedelinin uzun vadeli istikraz suretiyle zür-
radan istifası muvafık görülerek bu cihetin temini için yedinci madde tedvin edilmiştir. 

Ziraat Bankası Ulukışla'da tesis etmek üzere İstanbul'da Zeytinburuu Fabrikasından bir ta
mirhane takımı alarak ve yedi yüz lira masarifi nakliye ihtiyar ederek bunu Mersin'e getirtmiş 
olup Ulukışla'ya nakil ve orada tamirhaneyi küşadetmesi mukarrer olduğu halde ciheti askeriye 
işbu alâta Mersin'de vazıyed etmiş ve şimdiye kadar tamirhanenin küşadı kabil iken tehirine ve 
birçok muhaberat cereyanına bais olmuştur. Memleketin hayatı iktisadiyesine ve bilvesile kuvvei 
umumiyei askeriyenin takviyesine hizmet edecek müessesatm teşekkülüne mâni olan bu gibi ha
latın men'i vukuu ve elyevm Mersin'de hali muattaliyette kalan tamirhane takımının ciheti as
keriyenin müdahalesinden tahlisi için sekizinci madde tanzim olunmuştur. 

Muvazene! Maliye Encümeni namına 
Mazbata Muharriri 
Gazianteb Mebusu 

Ali Cenanı 

MADDE 1. — Ziraat Bankasının 1338 senei 
maliyesi varidatı umumiyesi merbut (A) cet
velinde gösterildiği veçhilemi 200 000) lira tah
min olunmuştur. 

MADDE 2. — Ziraat Bankasının 1338 senei 
maliyesi maaş/at ve masarifi* için merbut (B) 
cetvelinde"gösterildiği veçhile (411 123) lira tâ-
yinve tahsis kılınmıştır. 

MADDE 3. — Ziraat Bankasiyle vilâyat ida-
rei hususiyelerinin Menafi ve Maarif hissei ia
nesi olarak her sene âşarmdan tahakkuk ede-
öek miktara muadil o senenin düyunu umumi-
yeye muihavvel olmıyan liva ve kazalar aşarı 
mültezimin senedatı bittefrik bankaya devir ve 
havale olunur. 

MADDE 4. — Ziraat Bankası Kanunu muci
bince meclisi idaresine Şûrayı Devlet ve Di
vanı Muhasebat dairelerinden intihabı lâzımge-

len birer âza Büyük Millet Meclisince intihabo-
lunur ve bunlardan birisi meclise riyaset eder. 

MADDE 5. — Ziraat Bankasının 1336 sene
sinde Hazinei Maliyeye geçmiş olan matlubatı-
nm tesviyesi için Sultansuyu ve Çukurova çift-
likleriyle Çifteler Harası ve Ankara Ziraat 
Mektebi arazisi tefrik edilmiştir. 

MADDE 6. — Mezkûr çiftliklerin ve arazi
nin sureti devri ve bedelinin takdir ve tesbit 
ve icrai mahsubu bir kanunu mahsusla tâyin 
olunacaktır. 

MADDE 7. — Harb metrukâtı olarak gerek 
Erzurum ve gerek Konya ve sair mahallerde 
bulunup ciheti askeriye ve mülkiyeye ait bilû
mum alât ve edevatı ziraiye ve ziraate mütaal-
lik bilûmum makinalar Ziraat Bankasına veril
miştir. Banka bunlara deriıal vazıyed ederek 
depolarına götürecek ve her ay bir kıta defte
rini bittanzim Maliyeye ita edecektir, işbu 
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Aİât ve edevat ile makinaların kıymetleri Ma
liye ve Banka ve ziraat fen memurları tarafın
dan tesbit ve bankanın Hazinei Maliye zimme
tindeki matlubuna maıhsubolunaeaktır. 

MADDE 8. — Ziraat Bankasınca elyevm 
celbedilmiş ve âtiyen cel'bedilecek olan bilûmum 

tamirhane alât ve edevatı motor ve nıakina ve 
saireye ciheti askeriyece vazıyed edilemez. 

MADDE 9. — işbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 10. — İşbu kanunun icrayı ahkâ
mına îktisad ve Maliye vekilleri memurdur. 

F. M. 

1 

2 

Nev'i varidat 

7Âraat Bankası varidat bütçesi 

(A) Cetveli 

1338 senesi için 
1337 senesi Ziraat 

için Muvazenei Bankası Muvazenei 
Maliye Encü- Meclisi îda- Maliye Encü- Heyeti Umu-
menincetah- resince tah- menincetah- miyece ka
rnin olunan nıin olunan min olunan bul olunan Mülâhazat 

Varidat 
1 Menafi hissesi 

Temettüat ve aidat 
1 - îkrazat ve matlubatı muh

telife faizleri 
2 Temettüat ve aidatı muh

telife 
3 Varidatı hususiyei vilâyat 

veznedarlığı aidatı 

İkinci faslın yekûnu 

Müessesat varidatı 
1 Ankara'da küşadolunacak 

makinist sınıfında vuku-
bulacak tamirat ve imalât 

2 Alât ve levazımı ziraiye 
bedeline zammolunacak 
küsurattan 

3 Konya'da açılacak tamir
hanede vukubulacak tami
rat ve imalâttan 

4 Ankara Ziraat Mektebi iş
letme varidatı 

üçüncü faslın yekûnu 

774 000 1 050 000 700 000 

300 000 

125 000 

51 000 

476 000 

400 000 

205 000 

50 000 

656 000 

307 000 

125 000 

30 000 

462 000 

1 500 

1 500 

30 000 

5 000 

38 000 

Yekûnu umumi 1 250 000 1 705 000 1 200 000 
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F. M. Nev'i varidat 

Ziraat Bankası masraf bütç&si Z Z "" 

(B) Oetveli •'* 

1338 senesi için 
1337 senesi Ziraat 

için Muvazenei Bankası Muvazenei 
Maliye En- Meclisi îda- Maliye Encü- Heyeti Umu-

eümenince tes- resince tek- menince tek- miyece ka-
bit olunan lif olunan lif olunan bul olunan Mülâhazat 

İdarei merkeziye 
Maaşat 
Müdürü umumi 
Müdürü umumi muavini 
Memurini merkeziye 
Müfettişler 
Müstahdemini müteferrika 

Birinci faslın yekûnu 

Levazım 
1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 
3 Melbusat 
4 Müteferrika 
5 Meclisi îdare ücuratı içti-

maiyesi 
6 Masarifi tesisiye 
7 îcarat 

İkinci faslın yekûnu 

Birinci kısmın yekûnu 

İkinci kısım -. Mülhakat 
şube ve sandıkları 
Maaşat 

1 Şube ve sandık memurini 
2 Şube ve sandık tahsildar

ları 
3 Oda ve bekçiler ücuratı 

maktuası 
4 Alât ve levazımı ziraiye 

fen ve depo memurları 

Üçüncü faslın yekûnu 

900 
7 704 

4 320 
264 

13 188 

300 
900 

250 

1 000 
1 750 
1 800 

6 000 

19 188 

900 
600 

5 916 
5 520 

984 

13 920 

300 
900 
140 
250 

1 000 
1 000 
1 200 

4 790 

18 710 

900 
600 

6 144 
4 320 

984 

12 948 

300 
900 
120 
250 

1 000 
500 

1 200 

4 270 

17 218 

64 956 

5 044 

— 

1 344 

71 344 

63 540 

4 860 

32 472 

2 880 

103 752 

54 546 

4 860 

34 488 

2 880 

96 774 
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1337 senesi 
için Muvazenei 

\İ. Nev'i muhassasat 

Levazım 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 
tcarat 
Müteferrika 
Mecalisi idare ücuratı içti-
maiyesi 

Dördüncü faslın yekûnu 

îkinci kısmın yekûnu 

Üçüncü kısım 
Merkezle mülhakat bey
ninde müşterek masarif 
Tab'iye teclidiye, kırtasiye 
Harcırah ve yemiye 
Demirbaş eşya çürütme payı 
Ebniye inşaat ve tamiratı 
Hükümet konaklarına be
deli iştirak 
Akçe nakliye ve bendiyesi 
Mecalis heyetiyle müstah-
âfmine ait hissei temettü 
Masarifi gayrimelhuza 
Yeniden küşadedilecek şu
be ve sandıklar maaş ve 
masarifi 
Maaşat ve masarifi tedrisiye 
Evrak ve defatiri matbua 
nakliye ve bendiyesi 
Fabrika ve tamirhane ma
sarifi 

Alât ve levazımı ziraiye 
nakliye ve bendiyesi 

Beşinci faslın yekûnu 

Üçüncü kısmın yekûnu 

Maliye En
cümenince tes-

bit olunan 

7 500 
5 000 
7 000 
2 000 

6 300 

27 800 

99 144 

10 000 
20 000 
1 450 
1 500 

— 
1 500 

2 000 
400 

4 000 
. 

2 500 

— 

2 500 

45 850 

45 850 

1338 senesi için 
Ziraat 
Bankası Muvazenei 

Meclisi îda- Maliye Encü-
resince tek
lif olunan 

4 860 
4 180 
7 000 
2 372 

13 560 

31 972 

135 724 

i. -

fc . İ .i* • 

20 000 
40 000 
3 000 

15 000 

1 000 
2 500 

2 000 
1 400 

182 322 
— 

4 000 

— 

5 000 

276 222 

276 222 
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lif olunan 

5 140 
4 432 
7 300 
2 540 

14 400 

33 812 
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20 000 
25 000 
3 000 
5 000 

1 000 
2 500 
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19 100 
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90 000 
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1338 senesi için 

1337 senesi Ziraat 
için Muyazenei Bankası Muvazenei 

Maliye En- Meclisi Ida- Maliye En- Heyeti Umu-
cümeninçe tes- resince tek- menince tek- miyece ka-

bit olunan lif olunan lif olunan bul olunan Mülâhazat F. M. Nev'i muhassasat, 

Dördüncü kısım 
6 Tahsisatı fevkalâdei şeh

riye 283 338 239 177 173 319 

Dördüncü kısmın yekûnu 283 338 239 177 173 319 

Yekûnu umumi 447 520 669 833 411 123 

< • • » I • • 
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