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BÎRÎNCÎ CELSE 
Bed'i müzakerat; saat : 2,06 

REİS — Reisisani Hüseyin Rauf Beyefendi 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Gelse küşadedildi, zaptı sabık hu
lâsası okunacaktır : 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

Birinci celse 
İkinci Reisvekili Musa Kâzını Efendi Haz

retlerinin tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sa-
'bık hulâsası kıraat ve aynen kabul olundu. Şu
be ve encümen intihalbatma dair mazbatalar 
okundu. Heyeti Umumiye içtimalarınm haftada 
dört güne tenzili hakkındaki takrir kabul olun
du. Şayanı müzakere olduklarına dair mazbata
ların Lâyiha 'Encümeninden mevrud Erzurum'
da bir. Lisaniyat Medresesei küşadı hakkındaki 
teklif Maarif Encümenine, an cemaatin idare 
edilen mektepler muallimlerinden tekaüdiye 
kat 'ma dair teklif Maarif ve Kavanini Maliye 
encümenlerinle havale edildi. Kütahya Mebusu 
Cemil Beyin, Ziynet eşyasının men'i hakkında
ki Kanunun tadiline mütaallik teklifinin hu 
baptaJki kanunla tervhiden müza'keresi muvafık 
görüldü. Sanatkâr efrat ile şoförlere yevmiye 
itasına, imalâtı Harbiye teşkilâtına dair encü
menlerden mevrud levayihi kanuniye ruzname-
ye alındı. Müdafaa'i Milliye bütçesinin Pazar
tesi günü diğer bütçelere takdimen müzaJkeresi 
kahul olundu, Elviyei Selâse'de vergilerin sure
ti ci'bayeti hakkındaki Kanun ikinci defa ve 
Dahiliye Vekâleti bütçesiyle ona müteferri büt
çelerin heyeti umumiyesi tâyini esami ile reye 
vaz'olunarak birincisinde 11 redde karşı 145 rey 
ile ıkabul olunduğu ve ikincisinde ekseriyet hâ
sıl olmadığı tebliğ edilerek teneffüs için celse 
tatil olundu. 

İkinci celse 
Musa Kâzım Efendi Hazretlerinin tahtı Ri

yasetlerinde yoklamadan sonra küşadediîerek 
birinci celsede reye vaz ^olunan kanunlarda reye 
iştirak etmiyenlerden kıstelyevm icrasına dair 

takrir kabul olundu. Ziraat Bankası bütçesinin 
heyeti umumiyesi hakkında müzakere cereyan 
ederek müzakere kâfi görüldükten sonra birinci 
fasıl hakkında bir müddet müzakereden sonra 
Pazartesi günü içtima olunmak üzere celseye ni
hayet verildi. 

Reisisani Kâtip Kâtip 
Rauf Van Kayseri 

Hakkı Atıf 

REİS — Zaptı sabık hakkında bir mütalâa 
var mı? 

ALİ SÜRURİ Bf. (Karahisarı Şarki) — Ben
deniz söz istiyorum. 

REİS — Buyurun elendim. 
ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 

Efendim dünkü gün birinci celsede reye vazedi
len kanunlara iştirak etmiyen arkadaşlardan kıs
telyevm yapılması hakkında Nebil Efendi arka
daşımız tarafından bir takrir verilmiş ve bu tak
rir Heyeti Celilece kabul..Duyurulmuştu. Fakat 
Nebil Efendinin maksadı, takrirlerinden anladı
ğıma nazaran, reye vaz'olunan kanunların her 
ikisinde de reye iştirak etmiyen zevat içindir, ya • 
ni her iki kanunun reye vaz'ında burada mevcu-
dolmıyan arkadaşlardan kıstelyevm yapılması
dır. Çünkü esas maksat burada bulunmamaktır. 
Yoksa kanunlardan birisine iştirak etmiş ve bu
rada bulunmuş olan arkadaşlardan kıstelyevm 
yapılması elbette doğru değildir.' Binaenaleyh 
yanlış tatbikata mahal kalmamak için bu nokta
nın tavzihi lâzımgelir ve takrir sahibinin maksa
dı da esasen budur. Kıstelyevm, her ikisine işti
rak etmiyenlere, burada bulunmadığı katiyen an
laşılmış olanlara mahsustur. Kanunlardan birisi
ne rey vermiş olanlar bu kıstelyevme tâbi değil 
dirler. 

MUSA KÂZİM Ef. (Konya) — Efendim Di-
vanca bir müşkülâta mâruz kalmamak için Ali 
Süruri Efendinin mütalâasını bendeniz biraz 
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tavzih etmek istiyorum. Takrirde; her iki kanun
da reye iştirak etmiyen arkadaşlardan kıstelyevm 
yapılması ve bunlardan birine iştirak, diğerine 
ademiiştirak edenlerden ise yapılmaması lâzım
dır, diyorlar. Her iki kanunun reye vaz'mda re
ye, iştirak etmemek, ademimeveudiyetin delili ale
nisi olacak. Ali Süruri Efendinin mütalâasına gö
re; her iki kanunun reye vaz'mda iştirak etmedi
ği tahakkuk ettiği takdirde o zaman kıstelyevm 
zaruridir. Esasen Divanı Kiyasetin de bundan 
ba^ka yapacağı bir şey yoktur. Burası anlaşılsın 
ki, efendim, her iki kanunda reyi bulunmıyanlar 
namevcut addiyle kıstelyevme tabidirler. 

HÜSEYİN AVNÎ B. (Erzurum) — Efendim 
kıstelyevm Meclise gelmiyenler hakkındadır. Yok
sa burada bulunup da rey vermiyenler hakkında 
tatbik edilirse cezayı nakdî olur. Bu (illâ reyi
ni istimal edeceksin) demek olur ki, böyle bir 
cebri Meclisi Âli kabul edemez. Eğer Nizamna
meye tatbiki hareket ediyorsak - ki ediyoruz -
kıstelyevm yapıyoruz. Aranacak şey, burada bu
lunup bulunmamak meselesidir. Yoksa burada bu
lunduğu halde reye iştirak etmiyebilir. Kanaati
ne muvafık bulmıyarak iştirak etmez. Müzakere
ye iştirak ediyor ya.. Binaenaleyh kıstelyevm bun
lar hakkında katiyen caiz değildir. Ancak bura
da bulunmıyanlardan kıstelyevm olabilir. Arz et
tiğim gibi burada bulunup da rey istimal etme
din diye kimse icbar edilemez. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Kıstel
yevm meselesi bendenizin takririm üzerine yapıl
mıştır. Takririmde sarahaten mevcuttur ki: «Bi
rinci celsede tâyini esami ile reye vaz'edilen me-
vadda reye iştirak eden zevatın adedi esas itibar 
edilerek, mevcudolmıyan Azayı Kiramdan kıstel
yevm yapılması» denilmiştir. Şimdi mesele mev-
cudolup olmamaktır, kanun reye vaz'ediliyor, iki
sinde de reye iştirak etmiyor. Tabiîdir ki, mev-
cudolmadığmı işrabeder. 

HAMDİ B. (Biga) — Meşru bir mazereti 
varsa? 

NEBÎL Ef. (Devamla) — Müsaade buyurun, 
eğer birinci veya ikinci kanunlarda reye iştirak 
etmiş ise rey puslası iştiraki ispat etmiş olur. Ar
kadaşlarımızdan bâzıları da «Mecliste mevcudo-
lanlar için ceza olur» dediler. Eica ederim, He 
yeti Celilenizden soruyorum. Dün yoklama ya
pıldı. Bu kıstelyevm meselesine Heyeti Çelik 
karar verdi. Birinci celsenin nihayetinde ekseri
yet bulunmamasının sebebi nedir? 
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Celsede. nisabı müzakere bulunamadığından 

celseyi tatil etmeye Makamı Kiyaset mecbur ol
muştur. Ya.her arkadaş gelsin, devam etsin, ya
hut gelip de salonda imiş, dışarıda: imiş filân 
olmaz. Bizim reylerimizin bir de müstenkifi var
dır. Müstenkif kalan yeşil varaka verir ve müs
tenkif olduğu anlaşılır. 

REİS — Efendim bu baptaki müzakerenin 
kifayetini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Müzakere kâfi görüldü. 

CEMİL B. (Kütahya) — Efendim dünkü 
gün verilen takrir üzerine Meclisin haftalık 
eyyamı müzakeresi beş gün iken dört gün olarak 
kabul edildiği zabıtta muharrerdir. Lâkin keyfi
yet ekseriyetle kabul olunduğundan zaptı sabık 
hulâsasında ekseriyetle kabul olunduğu tasrih 
edilmelidir. Binaenaleyh zaptı sabıkın bu su
retle tashihini teklif eylerim. 

REİS — Efendim Kütahya Mebusu Cemil 
Beyin teklifi veçhite, yani dört günün ekseri
yetle kabul edildiği şeklinde tashihini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilme
miştir. 

HÜSEYİN AYNİ B. (Erzurum) — Ya 
ne iledir? İttifakla ise ben aleyhindeyim. 

REİS — Cemil Beyin teklifi kabul edilmedi 
efendim. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Reis 
Bey bir nokta tashih edilmek lâzımgelir. Za
bıtta «Celse teneffüs için tatil olundu» deni
yor, halbuki teneffüs için değil, nisabı müzake
re hâsıl olmadığından dolayı tatil edilmiştir. 

REİS — Nebil Efendinin teklifini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. Zabıt o suretle tashih edilecektir. 

Efendim dün Heyeti Aliyeniziıı ittihaz et
tiği kararda reyini ita etmiyen rüfekadan kıs
telyevm icrasını kabul buyurmuştunuz. Rüfeka 
tarafından bunun, bu her iki kanuna rey itasın
da ispatı vücut etmiyelere mahsus olduğu be
yan ediliyor. Yani birisine iştirak etmiş, diğe
rine iştirak etmemiş olanlara bu kararın tatbik 
edilmemesi teklif ediliyor. Bu teklifi kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Bu hususun 
tashihi kabul edilmiştir. 

Zaptı sabıkı tashih veçhile Heyeti Aliyeniziıı 
reyine arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el
lerini kaldırışın. Zaptı sabık hulâsası tashihan 
kabul edilmiştir. 
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5. — MUHTELİF EVRAK 

1. — İzmit'in senei devriyei isiihlâsı müna
sebetiyle, izmit Esnaf Cemiyeti Riyasetiyle İz
mit Mutasarrıflığından mevrut telgragkır 

REİS — İzmît'in senei devriyei istihlâsı mü
nasebetiyle İzmit'ten mevrut telgraflar var, He
yeti Celilenize arz ediyoruz efendim. 

Ankara B. M. M. Riyaseti Celilesim» 
Bugün İzmit 'in alçak düşmandan istirdadiy-

le kurtuluş ve zafer gününün birinci senei dev
riyesinin hululü münasebetiyle halaskar orduya 
farizai şükranı eda ve tezkâr için akdolunan iç
timai umumi tezahüratında İzmit ahalisi bu va-
zifei şükranı eda ederken münci ve muhyi or
dumuzun muzafferiyatı mtitevaliye ve katiyesi 
sayesinde cennetâsa topraklarımızın sefil Yu
nan'm vücudu cebanetalûdundan ankarip tama
men tathiri ve Misaki Millî dairesinde ânıâli mil-
liyenin husulü temenniyatmı izharla muzaffe-
riyeti katiye hakkında Cenabı Haktan tazarnı 
ve niyaz olunduğu arz olunur. 

28 Haziran 1338 

Heyeti Tertibiye namına 
Esnaf Cemiyeti Reisi 

Hakkı 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Bugün İzmit'in senei devriyei istirdadı mü

nasebetiyle merkezi livada fevkalâde heyecanla 
tezahüratta bulunuldu. Halk, halaskarlarını tak
dis etti. Misaki Millînin tahaıkkukuna kadar hiç
bir vefakârlıktan çekinilmiyeceğinin şükranla-
riyle birlikte Makamı Devletlerine iblâğını te
menni eyledi. Arz eylerim ferman. 

28 Haziran 1338 

izmit Mutasarrıfı 
Sadeddin 

REİS — Tensip buyurursanız Divanı Riya>-
setçe münasip cevap yazalım. (Muvafık sadaları) 
Divanı Riyaseteç cevap yazılmasını kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

2. • -• Mersin'de İzmir Yurdundan mevrut 
telgraf 

BEİS — Mersin ve İzmir Yurdundan mev
rut protesto telgrafı vardır, efendim. Okunacak
tır. 
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Ankara Büyük Millet Meclisi 

Riyaseti Celilesine 
İzmir, Bursa ve Edirne gibi dilrüba, şirin, 

zengin ve feyyaz topraklarımızı telvis ettikleri 
günden itibaren medeniyet ve insaniyet ile nâ-
kabili telif bir surette zulüm ve itisafa koyu
lan, insanız diyen en gaddar ve katı kalbli 
kimseleri bile ürpertecek derecede ırz ve mal 
ve hayata akurane bir tavır ile tasallut eden, 
mukaddesat ve asarı insaniye namına bilcümle 
mevcudatı imha eyliyen vahşi ve eâni Yunan
lılara aleti şer ve fesadolan Belediye Reisi Ha
cı Hasan Paşa damadı Halil, Evkaf Müdürü 
Hoca Hulusi, "Köylü Gazetesi sahibi Refet, İs
lâhat Müdürü Sabitzade Emin Süreyya, Maa
rif Müfettişi Sami, Nusrat ve sair bâzı edani-
nin umum İzmir Müslümanları namına imzala
dıkları bir muhtıra ile Yunanlıların ziri hima
yesinde olmak üzere İzmir ve tevalbii için muh
tariyeti idare talebeyledikleri istihbar kılınmış
tır. Hukuki sarihamızı temin ve çiğnenen mü
barek topraklarımızı düşmandan tathir için 
Ra'bbı Müteal Hazretlerinin kudret ve azame
tine istinaden silâha sarılmış bulunan şanlı or
dumuzun süngüleri alçak Yunanlılara havi' 
ve dehşet ilka eylediği şu zamanda İs'lâmiyetle 
münasebeti olmıyan birtakım erazilin bu men
fur hareketleri takındıkları istinatgahın ne de
rece çürük ve maili inihidaım bir hale geldiğine 
delili kâfi ise de İzmir'deki masum ve mazlum 
idarei İslâmiye ile bu mazlumların o melunlar 
arasında en ufak bir münasöbet ıııeveudolma-
dığı gibi nefreti âmmeyi dahi kazanmış bulun
duklarından ânıâli Yunaniyeye hizmet etmek 
ve Türk'ün hakkını inkâr eden bir şerzimei ka-
lilenin bu misillû hainane teşebbüsü yurdu
muz kemali nefretle protesto eder ve Hükü
meti Mübeecelei Milliyemizce ona göre tedabiı* 
ittihaz buyurulmasını temenni eyleriz. 

30 Haziran 1338 

Mersin İzmir Yurdu 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELATI 

/. — Konya Mebusu Arif Beyin, Kavanini 
Maliye Encümeni Âzalığına intihabı 

REİS — Efendim Kavanini Maliye Encü
menine Konya Mebusu Arif Beyin intihabedil-
diği bildiriliyor. 
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6. — SUALLER 

1. — Aydın Mebusu Esad Efendinin, Söke 
civarındaki muhacirin hakkında Dahiliye Vekâ
letinden sual takriri 

RE IS •— Kuşadası ve Söke muhacirini ahvali 
hakkında Aydm Mebusu Esad Efendinin sual 
takriri vardır. Vekâleti aidine havale ediyoruz. 

7. — MAZBATALAR 
1. — Trabzon Mebusu Ali Şükrü Beyle rüfe-

kasının, umum zâbitan ve mensubini askeriyeye 
siyyanen- birer nefer tayını zammına dair 
(2/533) ve Erzurum Mebusu Hüseyin Avni Be
yin, umum zâbitan ve mensubini ask&riyeye birer 
nefer tayım zammu hakkında (2/534) kanun tek
lifleri ve Müdafaai Milliye ve Muvazenei Maliye 
encümenleri mazbataları 

REÎS — Bilûmum zâbitana bir nefer tayını 
zammı hakkında lâyihai kanımiyenin Meclise 
irsal edildiğine dair malûmat vardır. Ruzna-
meye ithal ediyoruz efendim. 

8. — ÎKÎNCÎ DEFA REYE KONULAN 
MADDELER 

1. — Dahiliye Vekâleti ile- ona mülhak 
devairin 1338 senesi bütçeleri 

REİS — Efendim Dahiliye bütçesinin ikinci 
defa reye vaz'ı icabediyor. Lütfen reylerinizi 
istimal buyurun. 

(Reyler toplanmaya başlandı). 

REİS — Reylerini vermiyen var mı efendim? 

Nuri Bey sizin puslanız nedir? Ne muamele 
yapacağımızı bil iniyoruz. 

NURİ B. (Bolu) — Bendeniz yalnız o kafe
ine muhalif olmak şartiyle verdim. (Olmaz ses
leri). 

REİS — O halde, müstenkif muamelesi yapıl
mıştır. Dahiliye Vekâletinin bütçesinin ikinci 
defa reye vaz 'mda 182 zat reye iştirak etmiş, mua
mele tamamdır. (20) müstenkif, (54) redde karşı 
(108) rey, ekseriyetle Dahiliye bütçesi kabul edil
miştir. 

4. — LAYİHALAR 

1. — On iki milyon liramın daha avans olarak \ 
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sarfına mezuniyet verilmesine dair kanun lâyi
hası ve Muva-zenei Maliye Encümeni mazbatası 

RîEÎS — 24 Şubat ve 6 Mayıs 1338 tarihli 
Avans 'kanunlarına zeylolarak 12 milyon liranın 
sarfına mezuniyet itasına dair Muvazenei Maliye 
Encümeninden gelmiş olan lâyihai kanuniyeyi 
ruznameye alıyoruz. 

MALÎYE VEKİIil HASAN FEHMİ B. «M-
müşane) — Müsaade buyurulur mu? Üçüncü 
bir Avans Kanunu ile Meclisi Âlinize gelmeyi 
hiç arzu etmezdim. Fakat devair bütçeleri tet-
kikatmın uzaması ve henüz devair bütçelerin
den iki, üçünün tetkikatınm ihtimal ki, bir müd
det daha teehhür etmesi ve evvelce verilmiş olan 
avansların bugüne kadar sarf edilmesi bilmec-
buriye Üçüncü Avans Kanununu Meclisi Âliye 
arz ve takdime Maliye Vekâletini mecbur etti. 
Evvelce hidematı umumiye için iki defada yedi 
milyon, Müdafaai Milliye için de on beş milyon
luk avans verilmişti. Malûmuâliniz 1337 senesi 
bütçesindeki Muvazene Encümeninin tesfoit et
tiği para ile sene nihayetine kadar sarf edilen 
miktarı nazarı dikkate alırsak verilen avanslar 
o miktarlardan dûn bir yekûn ifade ediyor. Ha
ziran nihayetine kadar tahakkuk eden düyunu 
Devletin tamamen tediyesi lâzımgelmiş olsaydı, 
alman avanslar sureti kafiyede hidematı umumi-
yeye kâfi gelmiyeeekti. Fakat her şeye takdimen 
ve terciha ı orduya lâzımgelen para Müdafaai 
Milliyeye verilen avans ile bugüne kadar temin 
edilmiştir. Her halde Temmuz içinde veya Tem
muzun birinci haftasında Müdafaai Milliye büt
çesinin Muvazenei Umumiye ile beraber kesbi 
kanuniyet etmesi zaruridir ki, buna imkânı 
maddi yoktur. Bittabi bir hafta zarfında hem 
Müdafaai Milliye bütçesi ve hem de diğer de
vair bütçelerinin de müzakeresi ikmal edilerek 
Muvazenei Umumiye Kanuniyle beraber kesbi 
kanuniyet etmesi için bu müddet azdır. îaşe iş
leri teehhüre uğramamak için her şeye takdi
men ve ter cihan Avans Kanununun müzakere
siyle 1338 senesi Muvazenei Umumiyesinden 
mahsubu icra edilmek üzere istenilen avansın 
sarfına müsaade Duyurulmasını rica ediyorum. 
Ve diğer mesaile de takdimen müzakeresini de 
Heyeti Celileden tekrar rica ediyorum. 

REÎS — Efendim dünkü Heyeti Umumiye 
müzakeresinde Ziraat Bankası bütçesi mevzuu-
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bahsedildiği zaman Konya Mebusu Vehbi Efen
di Hazretleri her şeye tereihan Müdaf aai Milliye 
ibütgesiriin müzakeresini te'klif etmişti. Heyeti 
Aliyeriiz bugün Müdaf aai Milliye bütçesine baş
lanmasını kalbul buyurmuştunuz. Halbuki dün 
Ziraat Banlkası bütçesi ikmal edilmemişti. Bu
gün Maliye Vekili Beyefendi de Avans Kanu
nunun her şeye tereihan müzakeresini teklif 
ediyor. Maliye Vekili Beyefendinin teklifini Ri
yaset Meclisi Âlinize arz etmek mecburiyetinde
dir. Bu vaziyeti anladıktan sonra karar Heyeti ] 
Aliyenizindir ve inşaallah bu da sonuncu bir ka
rar olmuş olur. Benim temennim budur. Şu hal
de efendim evvelâ sırasiyle Maliye Vekili Beye
fendinin teklifini reye koymadan evvel Ziraat 
Bankası bütçesinin müzakeresine devam, edip 
etmemeyi reyinize vez 'edeceğim ki vazifemdir. 
Çünkü Ziraat Bankası bütçesinin bir kısmının 
müzakeresine başlanmıştır. Binaenaleyh müza
keresi icra edilmekte olan Ziraat Bankası büt
çesinin müzakeresine devam etmeyi kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Ekseriyetle Ziraat Ban
kası bütçesinin müzakeresine devam kabul edil
di. ikinci bir karar almak zarureti daha vardır. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
(Gümüşane) — Reis Bey Müsaade buyurulur 
mu? Ziraat Bankası bütçesinin müzakeresine de
vam etmek mademki Heyeti Aliyenin kararı ik
tizasındandır, fakat istirham ediyorum, tahsisat 
bitmiştir. Maliye Vekâleti gayet müşkül vazi-
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yette kalacaktır. Meclisi Âlinin iki şeyden biri
sini tercih etmesi lâzımgelir. Ordu iaşesi için 
ya tahsisatsız para sarfına Maliye Vekâletine 
mezuniyet itası veyahut Avans Kanununun Zi
raat Bankası bütçesinin ikmali müzakeresinden 
sonra müzakere edilmesidir. Bittabi birinci şık
kı kabul etmezsiniz. Her halde ikinci şekilde ol
masını Heyeti Aliyeden rica ederim. 

REİS — Efendim vaziyet ikinci defa olarak 
Maliye Vekilinin izahatı üzerine Heyeti Aliye-
nizce mahlm olmuştur. Müdafaai Milliye bütçe
sinin müzakeresinin Ziraat Bankası bütçesinin 
hitamı müzakeresinden sonra icrası Heyeti Âli
nizin kararı icabatmdandır. Görülüyor ki Ha
san Beyin de yeni bir teklifi vardır. Reyi âli
nize vaz 'ediyorum. Avans Kanununun Müdafaai 
Milliye bütçesine tereihan müzakeresini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Ekseriyeti azîme ile 
Avans Kanununun Müdafaai Milliye bütçesinin 
müzakeresinden evvel müzakeresi kabul edilmiştir. 

9. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
1. — Ziraat Bankasının 1338 senesi bütçesi 

REİS — Efendim mevzuu müzakere Ziraat 
Bankası bütçesidir. Heyeti umumiyesinin müza
keresine başlanılmış ve heyeti umumiyesinin mü
zakeresi kâfi görülmüş ve fasılların müzakeresine 
başlanmıştır. Birinci faslı tekrar okuyorum. 

Varidat Bütçesi (A - Cetveli) 

F. M. Nev'i varidat 

Varidat 
1 Menafi hissesi 

1337 senesi için 
Muvazenei Maliye 
Encümenince tah

min olunan 

774 000 

1338 senesi için 
Ziraat Bankası Muvazenei Maliye 

Meclisi İdaresince Encümenince tah-
tahmin olunan min olunan 

1 050 000 700 000 

RElS — Efendim birinci fasıl hakkında söz 
istiyen var mı? (Yok sadaları) Yalnız Gene Me
busu Hamdi Beyin bir teklifi vardır. 

HAMDÎ B. (Gene) — Reis Bey teklifim maa-
şata aittir efendim. Daha sırası gelmedi. 

REÎS — Evet efendim daha gelmemiştir. 
Birinci fasıl hakkında tahrirî bir teklif yok, söz 
istiyen de yok. -

RAGIB B. (Kütahya) — Reis Bey bendeni?: 

dün birinci fasıl hakkında müzakere cereyan et
tiği zamanda söz aldım ve sözümü söyledikten 
sonra bir takrir verdim. Zannederim birinci fa
sıl hakkında daha başka takrirler de olacak. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 
Bey bendeniz Muvazenei Maliye Encümeninden 
birş ey sormak isterim. Meclisi idare bu masraf 
hakkında yani Menafi, Maarif hissesini 1 050 000 
tahmin etmişken Muvazenei Maliye Encümeni ne-
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den 700 000 lira tahmin etmiştir! Encümenin 
noksan görmesinin sebebi nedir? 

MAZBATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ 
B. (Gazianteb) — Efendim Menafi, Maarif his
sesi namı altında cibayet olunan kısım ile Aşar 
hissesinin umumi cibayeti yüzde on iki nispetin
de tutar. Bunun yüzde dördü Menafi, Maajif 
hissesidir. Bu sene Aşarın on yedi milyon lira 
tutabileceğini tahmin ediyoruz. Yani Meclisi İda
renin yapmış olduğu tahmin hatalıdır. Aşar hiç
bir zaman 17 milyon lirayı geçemez. Binaena
leyh böyle tahmin ettik ve böyle koyduk efen
dim. 

REİS — Efendim Kütahya Mebusu Ragıb 
Beyin bir takriri vardır. 

F . M. Nev'i muhassasat 

2 Temettüat ve aidat 
1 İkrazat ve matlubatı muhtelife faiz

leri 
2 Temettüat ve aidatı muhtelife 
3 Varidatı hususiyei vilâyat veznedar

lığı aidatı 

İkinci faslın yekûnu 

REİS — İkinci fasıl hakkında söz istiyen 
var mı? 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Reis 
Bey Mazbata Muharriri Beyden bir şey sormak 
isterim. Efendim Ziraat Bankasının tahmina-
tmdan Mııvazenei Maliye Encümeni yarı yarı
ya tenkihat yapmış, bunun esbabı hakikisi ne
dir? Anlamak isterim. İkrazat ve matlubatı 
muhtelife faizleri 400 bin lira iken 300 bine in
dirilmiştir» Sonra temettüat ve aidatı muhte
life Ziraat Bankası Meclisi İdaresince (205) bin 
lira olarak tahmin ediliyor. Bunu da Muva
zene 150 bine indirmiş, varidatı hususiyei vi
lâyat da geçen sene 51 bin iken bu sefer 30 bi
ne tenzil edilmiştir. Bunu encümen nasıl ya
pıyor? Yani encümende Ziraat Bankasından 
daha fazla tetkikat yapıldı mı ? 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Şüphesiz 
efendim, daha fazla tetkikat yapmışızdır. 
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Riyaseti Celileye 

Birinci faslın birinci maddesindeki yedi yüz 
bin liranın varidatı mahalliyeye terk edilmek üze
re buradan tayymı teklif eylerim. 

2 Temmuz 1338 

Kütahya 
M. Ragıb 

(Hayır sesleri) 

REİS — Efendim Ragıb Beyin tay teklifini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın... Tay kabul edil
memiştir. Başka söz istiyen de yoktur. Birinci 
faslın yekûnu olan 700 bin lirayı kabul eden
ler el kaldırsın... Ekseriyetle kabul edilmiştir. 

1337 senesi için 1338 senesi için 
Mııvazenei Mali- Ziraat Bankası Muvazenei Mali
ye Encümenince Meclisi İdaresin- ye Encümenince 
tahmin olunan ce tahmin olunan tahmin olunan 

300 000 400 000 307 000 
125 000 205 000 125 000 

51 000 50 000 30 000 

476 000 655 000 462 000 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Esas 
nedir ? 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Esas efen
dim esbabı mucibe mazbatasını okursanız Zira
at .Bankasının bugün ahaliden olan metalibi iki 
milyon liradır. O nispette tabiî faiz verecek
tir. * • 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — O faiz 
devretmiyecek midir? 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim, 
faiz yüzde sekizden 160 bin lira eder. Fakat matlu
batı atikadan bir miktar faiz matlupları vardır. On
ları da ilâve edersek 3 000 bin lira tutar. Biz 307 
bin lira koyduk. Kendileri 400 bin lira koymuşlar. 
Hem masarifini tenkis ettik, hem de varidatı ten
kis ettik, nakli nukut muamelesinden banka 
200 bin lira hiçbir zaman kazanamaz. Onu da 
125 bin lira tahmin ettik. Varidatı hususiye-
den alacağı aidat vardır. O aidat da 50 bin 
lira konulmuştur, Halbuki hiçbir vakit bu ka-
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dar tutmamıştır. Onu biz 30 bin lira tahmin et
tik. Binaenaleyh Ziraat Bankasının gösterdiği 
fazlalığı biz hakiki bir noktaya yaklaştırdık. 
Hattâ bendeniz bu kadar tutacağını da zannet
miyorum. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Zira
at Bankasının istinadettiği nokta nedir? Encü
menin istinadettiği nokta nedir? 

TAHSİN B. (Aydın) — Burada Konya ve 
Kayseri'de vukubulacak tamirat deniyor... 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim, 
onu aşağıda müzakere ettiğimiz zaman eevap 
veririm... 

REÎS— Başka söz istiyen var mı? 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Şu 

halde bendenizin sualine cevap versinler. 
REİS — Verdiler, efendim. 
MUSTAFA KEMAL B. (Devamla) - Hayır 

vennemiştir; buraya Ziraat Bankasınca elli bin 
lira konmuştur. Muvazenei Maliye Encümeni 
bunu neye istinaden tenkis etmiştir? 

F. M. Nev'i muhassasat 

3 1 Müessesat varidatı 
1 Ankara'da küşadolunacak makinist sı

nıfında vukubulacak tamirat ve ima
lât 

2 Alât ve levazımı ziraiye bedeline zam-
molunaeak küsurattan 

3 Konya'da açılacak tamirhanede vuku
bulacak tamirat ve imalâttan 

4 Ankara Ziraat Mektebi işletme vari
datı 

Üçüncü faslın yekûnu 

Yekûnu umumi 

ÖMER LÛTFt B. (Amasya) — Efendim be
nim söyliyeceğim sual mahiyetinde olacaktır. 
Otuz sekiz bin lira tutan bu faslın yekûnu sıygai 
istikbal ile yazılmıştır. Ankara'da bir makinaha-
ne açılacak ve orada tamirat ve imalât olacak ve 
fcmnlânn yalnız kux*u§ küsurat! hesabedilerek o9 
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REİS — Rica ederim, Beyefendinin sualine 

cevap veriniz... 
ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Başüstüne 

eevap vereyim. Efendim, Ziraat Bankasının bi
lançosu, yani senelik hesabı umumisi çıkmamış
tır, ortada bir evrak yoktui'. Bankanın Heyeti 
İdaresi de yoktur. Bir buçuk seneden peri Ça
lıştığımız halde hâlâ Kayseri'den buraya getirte
medik. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Bilanço-
su yoktur değil mi, efendim? 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Yoktur. 
Efendim, şimdiye kadar bulabildiğimiz erkamı 
telgrafla celbettik, edinebildiğimiz pek kısa bir 
malûmatla bu bütçe tevzin edilmiştir. 

REİS — İkinci fasıl hakkında başka söz is
tiyen var mı? (Hayır, sesleri) Başka bir tek
lifi tahrirî de yoktur. İkinci faslın yekûnu olan 
462 000 lirayı kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir. 

1337 senesi için 1338 senesi için 
Muvazenei Mali- Ziraat Bankası Muvazenei Mali
ye Encümenince Meclisi İdaresin- ye Encümenince 
tahmin olunan cc tahmin olunan tahmin olunuı 

1 500 

1 500 

30 000 

5 000 

38 000 

1 250 000 1 705 000 1 200 000 

para ise 40 para yazılarak oradan hâsıl olacak kü
surat ile temettü hâsıl olacağını esbabı mucibede 
yazıyorlar. Şu halde 500 000 kuruş olacağına gö
re bu aşağı - yukarı - tuhaf gelecek - faturanın 
üzerinden toplanacak bir para gibi geldi bana. 
Çünkü kuruş küsuratından toplanacaksa bu ola-
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cak. Henüz makinahaneler de açıldı mı, açılmadı 
mı? Bunu bilmiyorum. Bu sıygai istikbaldir. Ke-
zalik alâtı ziraiye bedeline zammedileeektir. Son
ra Konya Tamirhanesi açılacak, sonra Ankara Zi
raat Mektebi işletme varidatından beş bin lira ka
zanılacak. Senenin beşinci ayma girdik. Bu mü-
essesat henüz açılmamıştır zannediyorum. Açılmış 
olsa söylerlerdi. Açılıp da işe başlamadan kâr mı 
edecek, zarar mı edecek? Bunu bilmiyorum. Bu 
açılmıyan 38 000 liranın bu fasla konması zanne
derim İd, ümidimizi boşa çıkaracak bir şeydir. Bu 
fasıldaki varidatı zaten Hükümet koymamıştır, 
encümen koymuştur. Encümen hangi hesap üze
rine bu varidatı tahmin etti, lütfen izah buyur
sunlar. 

ALİ CENANI B. (Gazianteb) — Efendim 
varidat bütçesinde açılacak fusul ve nıevad; vari
dat fusulü imkânı varsa onu kaydetmek için açı
lır. Bu fasıl, sıygai istikbal ile konmuştur buyur
dular. Hakikaten bu istikbalde açılacak veyahut 
hâsıl olacak birtakım varidattır, o varidat için 
açılmış fasıllardır. Tabiî o fasıllara da birtakım 
erkanı konulmak ioabeder. Masraf cihetine ge
lince - tabiî manzuruâliriiz olacaktır - Ankara'
da Ziraat Mektebinde makinist ve şoför yetiş
tirmek için bankanın bir mektep ve bir sınıf aç
masını İktisat Vekâleti teklif etti. Encümen de 
bunu muvafık gördü. Binaenaleyh o sınıf orada 
açılırsa tabiî Ankara zürramdan, makinası bu
lunanlardan birisi müracaat edecek: ve mektep 
onun makinasını tamir ettiği zaman tabiî ken
disinden bir ücret alacaktır. Bunun için ayrıca 
bir fasıl, varidat faslı açmasınlar mi l . . Açmak 
lâzımdır. (Fazla konmuştur «esleri) Efendim faz
la, eksik... Hiçbir şey zarar etmez, çünkü masraf 
değildir. Varidat ne kadar olursa olsun, o va
ridat meyanına geçecektir. Yalnız bunda naza
rı dikkate alınacak şey; varidat mev tan olur 
da o mevhum varidata karşı bir masraf konul-
ma'k icabederse o zaman nazarı dikkate alınma
sı icabeder. Esasen esbabı mucibe mazbatasın
da mufassalan izah etmiştik. Şu ikinci fasıl 
462 000 liradır, buna mukabil 411 000 küsur 
lira masraf kabul ettik, kendilerinin teklif et
tiği daha, çoktur. 669 000 küsur lira masraf tek
lif ettiler, biz bunu 411 000 liraya indirdik. Na
zarı dikkate aldığımız ikinci fasıldaki varidat 
haMki bir varidattır. Burada 'da bir varidat 
olursa tabiî bu varidatı kendi banka hesabına 
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I geçirir. Alât ve levazımı ziraiye bedeline edile-
I cek olan zıamdan (1 500) lira hâsıl olacak, ihti-
I mal ki, daha çok olabilir. Yani bunu, İktisat 
I Vekâleti Ziraat Bankası bütçesini getirdiği va-
I kit teklif etti. Bankaya alât ve levazımı ziraiye 
I geliyor, bunu aldığı fiyata satmaya mecburdur. 

Ziraat Bankası bir para istifade etmeksizin kıy-
I meti hakikiyesi üzerinden bunu zürraa tevzi 
I eder. Fakat bir şey geliyor, iki kuruş otus altı 
I paraya, bunu iki kuruş otuz altı paraya satma-
J nm imkânı yok, çünkü küsurat almak mümkün 
I değil, bu üç kuruş yapılıyor, meselâ birisi ge

liyor, iki yüz altmış dokuz kuruş yirmi paraya 
I bir şey alacak. Bunu iki yüz yetmi^ kuruş yapı-
I yoruz. İşte bundan bir varidat hâsıl olacaktır. 

Fakat 300 lira olur, 400 lira olur. Yani bunu 
tenzil etseniz de bir beis yoktur. Çünkü fazla 
varidat geldiğinde yine sandıklarda kalacaktır. 
Konya'da açılacak tamirhane efendiler, bu ta
mirhanenin eşyası gelmiştir. Bunu da izalh ede
ceğiz. Açılabilirse büyük bir tamirhane olacak
tır. Bunun masrafı mukabilinde büyük bir va
ridatı olması memul ve muhtemeldir. Binaen
aleyh bunlar yapıldığı halde hâsıl olacak para 

I ihtiyaten fasıllara konmuştur. Yani miktarını 
tenzil etseniz de, zammetseniz de bir zararı 
yoktur. 

j Tahsin B. (Aydın) — Efendim, bendenize 
kalırsa bu fasılda tahmin olunan bin beş yüz 
lirayla beş bin lira hiçtir. Bir misal arz 
edeyim : Geçen sene Ziraat Bankası hesa
bına Tahtakale'de edevatı ziraiye satmak 
için bii* depo açılmıştı. Bunun memur 
maaşı, hademe maaşı, makinalar tamir 
ve tesviye edecek olan makinist maaşı olarak 
şehriye 150 lira masrafı olduğu halde yevmiye 
resülmal olarak 20 - 30 lira bir satışı vardı. 
İşte bunun ticareti böyle, yani banka kendine 
bir eşyayı malettiği fiyattan satmak için her 

I ay 100 - 150 lira masraf yapıyor. Eğer bu yüz 
I elli lirayı bu memurlara vermeyip de kalsaydı, 
I hiç olmazsa ayda seksen lira sermayesinden 
I istifade ederdi. Kaldı ki, Ankara ve Konya'da 
i açılacak olan makina tamirhanelerinde - ki daha 
i vücudu olmadığı ve senenin beşinci ayına gir-
I diğimiz halde - vukubulacak tamirattan 30 000 

lira hâsılat tahmin ediliyor ki, bu bütün bütün 
fahiştir. Geçen sene Maliye bütçesinde Sultan-
suyu Çiftliği bedeli olarak konulan birbuçuk 
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milyon lira kabîlindedir. Bu olmıyacak ve mey
dana gelmiyecek şeylerdendir. Binaenaleyh bu 
faslın tamamiyle tayyı lâzımgelir. Kendimizi 
hayalât ile böyle aldatmıyalım. 

Dr. 'MUSTAFA B. (Kozan) — Efendiler, 
memleketimizde alâtı ziraiye kıttır. Sonra bu
nun faydası herkes tarafından takdir edilme
miş; Ziraat Bankasının vazifesi doğrudan doğ
ruya müessesatı teksir etmek ve bunun fayda
sını halka anlatmaktır. Bunun için Ziraat Ban
kası bütçesine her hangi bir fikre mebni veya
hut alelıtlak bu gibi tamirat için fazla bir şey 
konulmamalıdır. Hattâ ,o makinaları sanayi 
mektebi talebesine meecanen tamir ettirmelidir. 
Piyasa nazarı dikkate alınarak bu kadar fazla 
bir şey konulursa bundan bir şey çıkmaz. Halka 
anlatmalıdır ki, «Bunun şu gibi faydası vardır. 
Alât ve edevatı ziraiye gayet kolaylıkla ucuz 
fiyatla tamir edilmektedir.» Binaenaleyh bu fa
sılda Ankara'da açılacak olan Makina Tamir
hanesi için yüz elli, Konya'da açılacak tamir
hane için üç yüz ve Ankara Ziraat Mektebi 
işletme varidatı da beş bin lira konmuştur. Bil
hassa Ziraat Bankası tamirhane ve çiftlik işlet
me meselesinde gayet ehven fiyatlar vaz'etme
lidir. 

Şimdi burada diyordunuz ki, Ankara Ziraat 
Mektebinde peynir, tereyağı ve saire yapılır. 
Ziraat Bankası halka yeni usulü öğrettiği gibi 
bir şeyin kıymetinin de dun olduğunu anlatmak 
lâzımdır. Halbuki görüyoruz ki, burada yapı
lan kaşar peyniri hariçten gelen pernirler gibi 
iki yüz kuruşa satılmaktadır. Tenzilât yapmalı 
ve halka öğretmeli ve demelidir ki; bunu bu 
suretle yaparsanız, alâtı cedide ile yapacak 
olursanız fiyatı gayet dun çıkar. Binaenaleyh 
böyle yapılırsa bunlar halka dun fiyatla satı
lır ve bu suretle muamelei iktisadiye cereyan 
eder denebilsin. Yoksa doğrudan doğruya ve 
mutlaka piyasayı takibederek ona göre bir şey 
koymak lâzımgelmez. 

Dr. TEVFİK EÜŞDÜ B. (Menteşe) — 
Efendim bendeniz bu varidatta tahmin olunan 
miktarlardan ziyade varidatın mevzuubahsoldu-
ğu meseleyi tetkik etmek isterim. Görüyoruz 
ki «Burada ve Konya'da açılacak olan tamirat 
ve imalâthaneden» deniyor. Halbuki eğer hu
susi surette aldığımız malûmat doğru ise is
tanbul'dan ziraat alât ve edevatı istenmiş, Ana-* 
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I dolu sahiline kadar getirilmiş; kimisi Mer

sin'de uyuyor, kimisi inebolu'da uyuyor ve 
eğer rivayet doğru ise ciheti askeriye ile ara
larındaki mesele bile halledilememiş ve belki on
lar yerine konulmadan çürüyecek ve tamiratsız 
kalan diğer alât ve edavat da bir taraftan yine 
çürümeye mahkûm olacak ve biz yine burada 
birtakım satırlar yakmış ve tahminî adedlere el-
kaldırmaktan başka bütçeye bir şey ilâve etmiş 
bulunmıyacağız. 

Onun için meseleyi esasından halletmeli, 
burada iktisat Vekili Beyefendi bu alâtı ne va
kit alacağını ve niçin götüremcdiğini izah et
melidir ve götürmelidir. Yoksa buraya. birçok 
adedler, satırlar yazıyoruz. Meselâ evvelki ka
bul ettiğimiz maddede olduğu gibi Menafi 
hissesini bile birisi iki milyon, öteki yedi yüz 
bin lira diyor ki, "bunlar nispetsiz farklardır. 
Sonra hesap istediğimiz zaman bilanço yoktur 
diyorlar. Halbuki hepimiz biliyoruz ki, üç sene 
evvelisine kadar Ziraat Bankasının mükemmel 
istatistikleri, mükemmel bilançoları vardı. Ve o 
banka buradan idareye başladıktan sonra he
sapsız, bilânçosuz kalmıştır, işte bir alay tah
minî adedlerle iki senelik mesaiden sonra Mec
lisin huzuruna arz edilen vesika öyle bir bütçe 
ki, bir alay tahminden ibaret. Rica ederim ar
kadaşlar çok ehemmiyet verelim. 

Ziraat Bankası, Türkiye için kurulacak ik
tisadi temellerin dört direğinden birisidir. Bu
rada, Ankara'da açılacak Makinist Mektebi ve 
Tamirhane niçin geç kalmıştır? Bu hususta bize 
cevap versinler, bu, ne vakit olacaktır? Kon
ya 'daki ne vakit olacaktrı? Biz bunlardan an
cak Ankara Ziraat Mektebi işletme varidatını 
mâkul olarak kabul ediyoruz ve onun işlemekte 
olduğunu ve her zaman işlediğini gözümüz 
önünde görüyoruz ve bununla ispat etmek isti
yoruz ki; lâalettâyin her şeye itiraz etmek ni
yetinde değiliz. Bize biraz iş gösterdiler mi? 
Hattâ o işin biraz müibalağalı derecesini kabul 
etmeye amadeyiz. Fakat diğerlerinde fol yok, 
yumurta yok, - eğer tâbir caizse - yahut fol var, 
çürümeye mahkûm. Birçok alât ve edevat var, 
ne taşıyan var, ne getiren var. Sonra, makina 
meselelerinde verilen izahata bakarsak bu veri
len sermaye üzerine hiçbir şey koymıyarak as
gari bedel üzerinden halka veriyoruz, diyorlar. 
Zahiren ne iyi şey ve ne 'insaflı hareket! MaJd-

I nayı bedeliyle halka tevzi ediyor. Kime veri-
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yort Zaten bütün varidat, halktan alman Me
nafi hissesi, ne zaman olsa bu banka bir gün 
gelecek, tamamiyle halka intikal edecek, hal
kın müşterek bir bankası olacak. Çünkü serma
ye onun, para onun, bu böyle olduğu halde hal
ka verirken o para niçin faizsiz kullanılmış bu
lunsun? Ve niçin o paralar senelerce uyumuş 
bulunsun? Ve niçin mâkul bir kâr getirmesin? 
Çünkü nasıl olsa o para, o sermaye yine halka 
aidolacak ve ondan alınacak ufacık temettü yi
ne zürram iyiliğine sarf olunacaktır. Aklım er
miyor. 

VEHBÎ Bf. (Konya) — Efendim bu husus
ta benden evvel söz söyliyen arkadaşlarımın çe
nesi beyhude yoruldu. (Handeler) Çünkü bu 
kürsüde her hakikat söyleniyor. Fakat tatbi
kata gelince akim kalıyor, tatbik olunmuyor. 
Efendiler! Konya'da yeniden imalâthane yap
maya hacet yoktur. Konya 'da epeyee meydana 
gelmiş bir sanayi mektebi vardır. Ziraat Ban
kası mevaddı iptidaiyeyi alsın, buraya versin 
ve muavenet etsin. Orada 'halkın ve zürram ih
tiyacını temin edecek kadar bir müessese var
dır. Fakat sermayesi yok, bakanı yok. îş gö
reni azdır. Ziraat Bankası bir iş yapacaksa 
onu ilerletsin. Hazır bir müessesedir. Alât ve 
edevat celbedip de yeniden imalâthane yapaca
ğım diye uğraşmasın. Hazır yapılmış bir ima
lâthane vardır. Oraya muavenet yapılabilecek 
mi? Onu söylesin. Sonra efendiler! Bu sözle
rin boşa gittiği nedendir bilir misiniz? Kusuru 
olanı kolundan tutup atamıyoruz. Şimdi za
manı geldiğinde size bir garibe haber verece
ğim. Bakalım ne yapacaksınız? Birtakım gü
rültü, fakat netice yok... 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim de
min arkadaşlardan biri (Traktör) makinala-
rından, harman makinalarmdan, orak makina-
1 arından bahsederken ben kendimi âlemi habda 
görür gibi oldum. Aynı 'bu traktörler; harman 
makinaları, orak makinaları nerede? Vakıa Zi
raat Bankası son zamanlarda bâzı makinalar 
getirmeye başladı. Fakat ne burada, ne de 
Konya'da ve ne de diğer yerlerde açılacak olan 
makinist mektepleri mezunları - şimdiye kadar 
vâki olan tecaribimize istinaden arz ediyorum -
bu makinalarm hiçbirisine makinistlik yapa
mayacaktır ve hiçbirinin kırığını, bozuğunu ta
mir edemiyecektir. Bendenizce traktörlerden 
ve saireden bahsetmekten ise daha mütevazi ola-
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rak halkın pulluklarından, sapanlarından ve 
saireden, bahsetmek zannederim, daha mâkul 
olur. Bugün biz ahaliye istimali basit olan alâtı 
ziraiyeyi öğretmek için çalışalım ve öğretelim; 
sonra ufak tefek tamiratı yapalım; bu bizim 
için kâfidir. Yoksa öyle yükseklerden uçup da 
traktörlerden ve saireden bahsetmek zannede
rim, biraz gülünç olur. Burada birkaç makinist 
var bilmiyorum, İktisat Vekâleti bu makinist
lerden ne dereceye kadar istifade ediyor? Ve 
bundan sonra çıkacak makinistler ne yapacak? 
Onun için zürram en çok kullandığı, yani kul
lanmak mecburiyetinde kaldığı ufak alâtı ziraiye-
nin tamiratına yetişelim, bu bizim için kâfidir. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Onu Ziraat 
bütçesinde iktisat Vekiline söylerseniz daha iyi 
olur. Onu İktisat Vekâleti tâyin edecektir. Çün
kü Ziraat Bankası onların verdiği usul dairesin
de, yani onların verdiği fikir dairesinde, hare
ket etmeye mecburdur. 

HASAN BASRİ B. (Devamla) — Sonra bu
rada, Ankara'da küşadolunacak Makinist Mek
tebi hakkında vukubulacak tamirat ve imalât 
•namı altında iki istikbal sıygasını ihtiva eden bu 
maddenin kadrosu ve zamanı tahakkuku nedir? 
Ve ne tarzda o madde tatbik olunacaktır? Bu
nun hakkında biraz bize izahat ve va'di katı 
vermek lâzımgelir. Ta ki bu maddenin mevhum 
bir madde olmadığını bilerek kabul edelim ve 
bütçeye koyalım. Yoksa hayal sahasında kalırsa 
bu maddeyi kabul etmekten hiçbir şey çıkmaz. 
Konya'da açılacak tamirhanede vukubulacak ta
mirat namı altındaki üçüncü madde de kezalik 
muhtacı tavzihtir. Her halde İktisat Vekâleti bu 
maddelerin tahakkukuna dair bize kati beyanat
ta bulunmak mecburiyetindedir. Sonra dördüncü 
madde, Ankara Ziraat Mektebinin işletme vari
datı. Bu hususta Tevfik Rüşdü Beyin mütalâa
larına tamamen iştirak ederim. Bu madde mev
hum değil, hakiki bir maddedir. Burada bir 
vazifei şükrani ifa etmek için arz etmek mec
buriyetindeyiz ki Ankara Ziraat Mektebi haki
katen milletin ve memleketin arzu ettiği terak-
kiyatı takibetmektedir. 

CEMİL B. (Kütahya) — Yalnız bu sene. 
HASAN BASRİ B. (Devamla) — Çünkü baş

larına ehil, muktedir ve pratik yani amelî adam 
getirmişlerdir. Bu hayalî birtakım projelerle de
ğil, memlekette olabilecek birtakım ufak işlerle 
uğraşıyor ve birçok semerat meydana getiriyor, 
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ben bu mektebe gittim, ziyaret ettim. Bütün te
ferruatına varıncaya kadar gördüm. Oradaki te 
kemmülâtm şahidiyim, burada vazifei şükraniye-
mi ifaya borçluyum. Yalnız benim ümidettiğim 
birş ey varsa, dördüncü madde hakkındadır. Di
ğerleri hakkında bütçeye beyhude madde ve ra
kam koymak zaittir. Bu hususta bize İktisat Ve
kili katî vait ve beyanatta bulunmalıdır. 

ZİRAAT BANKASI MÜDÜRÜ M U M t 
MUAVİNİ ZEKİ B. — Efendim «Alâtı ziraiye-
den büyük alâtları şimdilik getirmiyerek ufak 
alâtları getirelim. Ahalinin en ziyade alışık ol
dukları alâtları getirelim Ve. onların tamirini ya
pacak kadar vesait istihzar edelim. Büyük tamir
haneler vücuda getirmekten sarfınazar edelim.» 
buyuruluyor. 

İstanbul vaktiyle İtalya'dan birçak traktör 
ler, motoşörler, batözler, velhasıl birçok alât ge 
tirtmişti. Tabiî onları orada sarf edemediler, be
delsiz olarak Anadolu'ya verdiler. Memuru mah
sus gönderildi. O büyük alât umumen Mersin'e, 
Samsun'a, Trabzon'a çıkarıldı, hattâ Adana'ya 
büyük parçalardan yirmi, yirmi bir parça Fiar 
traktörleri, motoşörler gönderildi. Şimdi efendim 
bunlar öyle bir alâttır ki, herkes onları işletme
ye muktedir değildir. Onları sattığımız vakit 
de bile müşterilerin yanma kullriılmasmı öğret
mek için birer makinist vermek mecburiyetinde 
kaldık. Bunun için efendim mektebe yirmi iki 
leylî efendi almak ve altı ay müddetle umumi 
olarak makinistlik, şoförlük öğretmek için mecbu
riyet hâsıl oldu, mektepte böyle bir sınıf açılma
sına mecburiyet hâsıl oldu. Bu makinalarm ma
sarifi bütçeye dâhil olduğu gibi tabiî onların ya
pacağı varidat, bütçenin varidat kısmına ithal 
edildi. 

Açılacak büyük tamirhaneye gelince; Ada
nanda bulunan tamirhaneler sanayi mektebinde 
olan ufak tamirhanelerdendir. Traktörlerin, mo-
toşörlerin noksan alâtını ikmal edemiyeceği gibi 
ufak alâtın da bir kısmım tamire muktedir oiamı-
yacaktır. Onun için bu tamirhaneyi açmak mec
buridir. Bu makinaları işletmek ve bunlardan 
istifade etmek mecburidir. Bu memurlar bu ma
kinaları işletebilir mı? Evet işletebilirler. Ziraat 
Mektebi işte buraya bir traktör mütahassısı cel-
betti. Kendi makinistleri bu makinayı hiç işlet 
memişler. Fakat birkaç gün zarfında işletmesini 
öğrendiler. Bugün traktöre saban da sürdürü
yorlar, ekin de biçtiriyorlar. Daha birçok vazife 
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J gördüreceklerdir. Bunları yapan mektebin ma

kinistleridir, bizim makini stlerimizdir. Misal ola
rak şunu arz edeyim ki, birkaç seneden beri Ma
liye tarafından bankaya devredilmiş büyük bir 
makina Ankara'da yatıyordu, çürümüştü; onu 
tamirhaneye celbedecek vesaitimiz yoktu. Onu 
geçen de Fiat traktörü ile Ziraat Mektebine cel-
bettik, bu tamir olunmaz zannediliyordu. Halbu
ki tamir edildi, bu sene harmanlara hizmet ede 
cek. Bunun için tamirhaneyi de açmaya mecbu
riyetimiz var. O büyük bir tamirhane, tabiî o ka
dar bir varidat verecektir. Onun için varidat 
bütçeye ithal edilmiştir. Buyuruluyor ki: Alâtı 
ziraiye şurada, burada çürüyor ve çürümeye mah
kûm olacaktır. Bankanın şimdiye kadar celbettı-
ği veyahut Maliyeden, ciheti askeriyeden devren 
tesellüm ettiği alâttan hiçbir alât dışarda kalma
mıştır. Ve hiçbirisi çürümemiştir. Çürüyen alât 
bazan şurada burada vardır. Bunlar henüz 15 
Nisan tarihli Kanun mucibince bankaya devre
dilmemiştir. Merakize celbedilip de öteden beri
den getirilmiş aksamı noksan alâttan ibarettir. 
Mamafih biz onları da tahkik ediyoruz. Ve hat
tâ gelecek olan traktörlerden bir tanesini de 
bunlar için tahsis ettik ki, böyle perakende sure
tiyle birçok makinalarımız vardır. Hayvanlarla 
celbedemiyoruz. Elbette bu gibi makinaları mera
kize getirmek ve tamirlerini ikmal etmek için 
çalışıyoruz. Bittabi bunların da çürümesine ma
hal bırakılmıyor. 

ÖMER LÛTFt B. (Karahisarı Sahih) — 
Efendim Basri Beyefendi arkadaşımız, memleke
timizde biz şimdilik ufak tefek alâtı ziraiye isti
malini çiftçilerimize öğretmek suretiyle iktifa 
edersek bu bizim için kâfidir, buyurmuşlardı. 
Bendeniz, maatteessüf Basri Beyin fikirlerine iş
tirak edemiyeceğim. Malûmuâliniz bizim memle
ketimiz bir çiftçi memleketidir. Biz; memleketi
mizi yükseltmek, iktisadiyatını yükseltmek ister
sek ve memleketimize para ithal etmek istersek 
her halde çiftçiliğimizi terakki ettirmeliyiz. Bun 
dan başka cart1 yoktur. Memleketimize atfı nazar 
edecek olursak görürüz ki, arazi çok, insan az. 
Binaenaleyh bu araziyi mümkün olduğu kadar 
fazla miktarda işletebilmek için alâtı ziraiyeniıı 
büyük mikyasını mümkün olduğu kadar memle
ketimize ithal etmeye mecburuz. Tabiî bu büyük 
mikyasta alâtı ziraiyeyi köylüler işletmiyecek. 
ufak arazi sahipleri işletmiyecek, büyük çiftlik 

I sahipleri işletecektir. İşte gözümüzün önünde 
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görüyoruz. Adana, İzmir gibi 'toprakları zengh 
olan yerlerde ve büyük çiftlik sahibi olan yerler
de böyle alâtı ziraiyeyi büyük mikyasta kullanı
yorlar. Ve vâsi miktarda arazi zerediyorlar. Bu 
suretle fazla miktarda satış yapılarak memle
kete fazla miktarda para getiriyorlar. Ve za
ten arkadaşlar emin olunuz ki bizi ecnebiler 
ne ile itham ediyorlar biliyor musunuz! (Siz 
memleketinizde erbabı sanat yetiştiremiyorsu-
nuz ve bunları yetiştirmek iktidarını haiz de
ğilsiniz.) diye itham ediyorlar. Halbuki işte 
gözümüzün önünde bir Ankara Ziraat Mektebi 
var ve oraya giden arkadaşlarımız da pekâlâ 
bilirler ki daha henüz birinci, ikinci sene ta
lebeleri yeni gelen traktör makinalarım pek 
güzel işletiyorlar ve her birisi dehşetli faaliyet 
gösteriyorlar. Demek ki memleketimizde er
babı sanat yetişebilir. Arazisi çok, nüfusu az 
olan yerlerde büyük mak.inalar. traktörler iş
letmek mecburiyeti 'hâsıl olduğunu nazarı iti
bara alır ve bunu kabule mecbur olursak her 
halde tamirhaneler ve makinist mektepleri aç
mak mecburiyeti katîyesindeyiz. Binaenaleyh 
buraya Ziraat Bankasının koyduğu miktarla. 
iktifa etmek değil, bendeniz daha fazlalaştır-
mak taraftarıyım. Fakat mademki şimdilik 
burada bu miktar konulmuş, hiç olmazsa bu 
miktarı az zaman zarfında sarf' ederek imalât
haneler vücuda getireceğine dair bize İktisat 
Vekili bugünden va'di katide bulunmalıdır. 

BASR.İ B. (Karesi) — Adam bulabilecekler 
mı" 

REİS — Müsaade buyurunuz Basri Bey, İk
tisat Vekili Beyden sorarsınız. MuJhavere yap
mayınız. 

HACI MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — 
Bendeniz bu Ankara'da küşadolunacak Maki
nist Sınıfında olacak tamirat, alât ve levazımı 
ziraiyenin bedeline zammolunacak küsurat va
ridatı ile Konya'da açılacak tamirhanede vu-
kubulacak tamirat ve saire masrafını bilâkis 
masraf kısmına nakletmek istiyorum. Çünkü 
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bizim memleketimizde herkeste makinistlik öğ
renmek için heves yoktur. Herkes bey, paşa 
olmak ister, çiftçi olmak istemez, makinist ol
mak istemez. Binaenaleyh bunları Ziraat Ban
kası para vererek, yevmiye vererek tergip et
meli. yani makinanın kırılışını tamir etmek 
usulünü, para alarak değil, hattâ para vererek 
öğretmelidir. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair takrir vardır. (Kâfi sesleri) 

Riyaseti Celileye 
Ziraat Bankası varidat bütçesinin üçüncü 

faslı hakkındaki müzakerenin kifayetini teklif 
ederim. 

Ertuğrul 
Necib 

REİS — Müzakerenin kifayetini kalbul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Müzakerenin kifa
yeti ekseriyetle kabul edilmiştir. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Fakat Bey
efendi, İktisad Vekili Bey burada bulunmadı, 
bizim söylediklerimiz havaya, gitti, kendileri 
vadetsinler. 

REİS — Tebliğ ederiz efendim. Masraf büt
çesinde nazarı dikkate alınır. 

Efendim üçüncü fasıl hakkında müzakere 
kâfi görülaü. Başka bir teklifi tahrirî de yok
tur. Başka söz istiyen de yok. Bu üçüncü fas
lın yekûnu umumisi olan otuz sekiz bin lirayı 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ekseriyetle 
kabul edilmiştir. Şu halde Ziraat Bankasının 
varidatı umumiyesi merimt (A) cetvelinde gös
terildiği veçhile bir milyon iki yüz 'bin lira tah
min olunmuştur. Müfredatı da müzakere edildi. 
Binaenaleyh kanunun birinci maddesini kaîbul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edilmiş
tir. 

On dakika teneffüs için celseyi tatil ediyo-
ııım. 

Hitamı celse; saat : 3,20 
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İkinci Reisvekili Musa Kâzım Efendi Hazretleri 

KÂTlP — Atıf Bey (Kayseri) 

REİS — Efendim celseyi küşadediyorum. 

2. — ÎCRA VEKİLLERİ MUAMELÂTI 

1. — Dahiliye Vekili Fethi Beye mezuniyet 
itası 

REİS — Efendim Dahiliye Vekili Fethi 
Beyefendi mezuniyet talebediyorlar. Okunacak
tır. 

Riyaseti Celileye 
Mazereti sıhhiyeme Ibiııaen 'berayı tedavi Av

rupa'ya azimet ihtiyacında bulunduğumdan 
iki ay müddetle terhisim hususunda Heyeti Ce-
lilenin lûtfunu istihsale vasatatı Aliyelerini arz 
ve istirham eylerim efendim. 

Dahiliye Vekili ve 
İstanbul Mebusu 

Ali Fethi 

REİS — Kabıd edenler lütfen el kaldıranı. 
Ekseriyeti azîm e ile kalbul edil hiçtir efendim. 

Ziraat Bankası bütçesinin mabadı müzake-
ratı : 

REİS — Ziraat Bankası bütçesinin masarif 
kısmının birinci fablınr müzakere ediyoruz. 
Söz alaıı yoktur. Faslın muhtelif maddeleri 
hakkında takrirler vardır; tensip buyurursanız 
• takrirleri oku.maz.dar. evvel Kanunun ikinci 
maddesini okuyalım. 

MADDE 2. — Ziraat Bankasının 1338 sene
si maaşa! ve masarifi için merbut (B) cetve
linde gösterildiği veçhile (411 .125) lira tâyin 
ve tahsis kılınmıştır. 

REİS — Şimdi masrafa mütaallik fasılları 
okuyup müzakere edeceğiz. 

Masraf Bütçesi (B) Cetveli 

1337 senesi için 1338 senesi için 
Muvazenei Mali- Ziraat Bankası Muvazenei Mali
ye Encümenince Meclisi İdaresin- ye Encümenince 

F. M. I. Nev'i ınuhassasat 

Birinci kısım — İdarei merkeziye 
Maaşat 

1 Müdürü Umumi 
2 Müdürü Umumi Muavini ^ 
3 Memurini merkeziye ( 
4 Müfettişler 
5 Müstahdemini müteferrika 

Birinci kısım yekûnu 

tesbit olunan 

900 

7 704 

4 320 
264 

13 188 

ce teklif olunan 

900 
600 

5 916 
5 520 

984 

13 920 

teklif olunan 

900 
600 

6 144 
4 320 

984 

12 948 

ZIYA HURŞİD B. (Lâzistan) — Efen
dim birinci faslın birinci maddesinde müdürü 
umumi maaşı senelik olarak dokuz yüz lira ka

bul edilmiş, halbuki tahsisatı fevkalâde ile 
daha fazla tutacaktır. En aşağı iki bin beş yüz 
lira içindedir. Encümen mazbata muharririnin 

— 242 — 

http://oku.maz.dar


î : 68 3 . 7 . 
idare! merkeziye maaşat faslını tetkiki netice-
sindeki beyanatından müdürü umuminin banka 
muamelâtını tedvire muktedir bir iktisat mü
tehassısı olmadığı, vazifesinin yalnız bir imza
dan ibaret olduğu ve bugün burada da bulun
madığı anlaşılıyor. Binaenaleyh mütehassısı bu
lununcaya kadar bu müdiriyeti umumiyeyi ve
kâleten iktisat Vekili Beyefendinin idare etme
sinden başka çare yoktur. İktisat Vekâleti 
bankayı re'sen idare eder. (Hayır sadaları.) 
Bu müdiriyeti umumiye faslı da ikitsadedilmiş 

• olur. Çünkü encümenin mazbatası müdürü umu
minin hiçbir fa ideyi temin etmediğini sara-
hatan kaydettikten sonra biz bu parayı verir
sek havaya vermiş olacağız. (Çok doğru sada
ları) İktisat Vekili Bey bunu bizzat deruhde 
buyursunlar. Böyle olursa bu fasıl da iktisade-
dilmiş olur. 

YAHYA GALİB B. (Kırşehir) — Efen
dim şimdiye kadar olan müdürler bankayı nasıl 
idare etmiş iseler bittabi bu müdürü umumi de 
o suretle idare etmiştir. Şimdiki müdürün bu
nu idare etmeye iktidarı kâfidir. Müdürü umu
miyi almakla Ziraat Bankasını evvelki vaziye
tinden daha fena bir vaziyete koymak tarafı
nı iltizam edenlerden değilim. Binaenaleyh bu 
cihetten Meclisi Âlinin nazarı dikkatini eelbcdc-
rim. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim 
bir taraftan Ziraat Bankasını İktisat Vekâle
tinden kurtarıp müstakil bir idare haline ge
tirmek isterken öbür taraftan Ziraat Bankası 
Müdürü Umumisinin Kayseri'de bulunmasından 
dolayı bu müdüriyeti umumiyeyi ilga etmek 
itiyoruz. Müdürü umumi başka, müdiriyeti umu
miye başka; Kayseri'de bulunmak başka, bu
rada bulunmak da başkadır. Bu müdiriyeti umu
miye İktisat Vekâletine merbut bir müdiriyeti 
umumiye ise, eğer İktisat Vekâleti bu müdürü 
umuminin burada kalmasını arzu ediyor idiyse 
o müdürü umumi Kayseri'de kalmaz, burada 
kalırdı. Binaenaleyh kabahati müdürü umumide 
değil, İktisat Vekâletinde aramak lâzımgelir. 
Eğer efendiler! Başında bir müdürü umumi ol
maksızın bu müesseseyi İktisat Vekâletine doğ
rudan doğruya raptedersek emin olunuz ki mües
sese daha fazla müdahalâta mâruz kalır. Ban
ka daha ziyade iflâs eder. Efendiler! Eğer mü
dürü umumi kabahat sahibi ise Hükümet bu
nu azleder. Ve onun yerine başkasını tâyin 
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eder. Eğer müdürü umuminin şahsının Kayse
ri'de bulunmasından dolayı bir kabahat varsa 
bu kabahat da Vekâlettedir. Müdürü umumiyi 
azledip de bu müesseseyi İktisat Vekâletine rap
tetmek zannederim, büyük günahtır. 

ZİYA HURŞlD B. (Lâzistan) — İktisat 
Vekili de bu memleketin adamıdır. O, ne olacak? 

ABDULLAH Ef. (İzmit) .— Efendim. Ar
kadaşlarımdan bir kısmının müdürü umuminin 
maaşından tasarruf edelim sözüne bendeniz mu
halifim. Gerçi müdür bu bapta mütehassıs imiş, 
değilmiş o başkadır. Mütehassısı değilse bu 
adamı oradan kaldırmak lâzımgelir. Fakat mü
dür tahsisatını buradan kaldırmak cinayettir. 
Bir bankayı müdürsüz idare etmek, o müesse
seyi yıkmak demektir. Bir banka müdürsüz 
katiyen idare edilemez. Arkadaşlar bir banka 
müdürünü ortadan kaldırmak cinayettir. (Cina
yet sözünü geri al sesleri) sözünüzü burada, 
kürsüde söyleyiniz, gürültüye mahal yok 

NEBİL Ef (Karahisarı Sahib) — Cinayet 
tâbiri doğru değildir. Sözün yanlıştır. Ne de
mek bu? 

ABDULLAH Ef. (İzmit) — Yani münasip 
değildir. Sözümü geri aldım. (Pekâlâ sadaları.) 
Fakat bir bankayı tedvir edecek müdürdür. 
Dünyada1 hiçbir banka yoktur ki, müdürsüz ida
re edilsin. İktisat Vekâletine verelim. Fakat 
efendiler, İktisat Vekâletine verdiğiniz za
man düşününüz. Vekil hangisine bakacak ki 
onu da tedvir etsin? Bunun imkânı yoktur. Bu 
maaş kalmalı; o adamın iktidarı yoksa kaldır
malı muktedir bir adam getirmeli ve hem de 
bunu istirham ve son derecede istirham ediyo
rum. Bu makamda onu istemiyoruz. Vali iste
miyoruz, mutasarrıf istemij'oruz, muktesit ve 
mütehassıs zevat istiyoruz. 

REİS — Efendim başka söz alan yoktur. 
Müzakerenin kifayetini reyi Âlinize vaz'edi
yorum. Kifayeti kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Ekseriyeti azîme ile müzakere kâfi gö
rülmüştür. 

Efendim, muhtelif maddelere ait takrir
ler vardır. Gene Me'busu Ali Vâsıf Beyin 
müdürü umumi tahsisatının birinci maddeden 
tayyı... (Kabul ve ret sadaları) Henüz reye 
vaz'etmiyorum. Takririn hulâsasını arz ediyo
rum. İstanbul Mebusu Hüseyin Hüsnü Efendi
nin takriri dördüncü maddede müfettişler tah
sisatının tadilini teklif ediyor. 
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- O da ınü-YAHYA GALÎB B. (Kırşehir) 

nasftp değildir. 
REİS ~ - Mendim müfettişlerin iki sınıf ola

rak maaşlarının iki bin, üç bin olarak kabulü, 
sonra yine Siird Mebusu Mustafa Sabrı Efendi 
müdiri umumi maaşının tenziliyle altı bin ku
ruş üzerinden maaş verilmesini teklif ediyor. 

NUSRAT E t (Erzurum) 
ve Telgraf da öyle yapıldı. 

Muvafık, Posta 

Riyaseti Celileye 
lldarei merkeziyede memurin ve muavin ve 

mütaaddit mümeyyiz ve muhasebeciler 'bulun
duğu ve Ziraat [Bankası Müdiriyeti Umumiyesi 
iktisat Vekâletine merbut ve Vekâleti müşarim-
ileyhaca idare olunduğu halde vazifeli sırf bir 
imza vaz'nidan ibaret bulunan IMiidiri Umumi
nin ilgasiyle senevi almakta olduğu iki bin lira
nın tasarrufunu teklif eylerim. 

3 Temmuz 1338 
IBayezid Mebusu 

Süleyman Sudi 
(Ret sadaları) 

Riyaseti Celileye 
Mütehassısın eelb'ine değin Ziraat Bankası 

Müdiriyeti Umumiyesi vazifesinin esasen merbut 
bulunduğu İktisat Vekâletince ilâveten idare
siyle müdiriyeti mezkûreye ait birinci faslın bi
rinci maddesindeki dokuz yüz lira maaş muhas-
sasatmm yekûndan tenziline karar verilmesini 
menfaati Hazine namma arz ve teklif eylerim. 

3 Temmuz 1338 
Grene Mebusu 

Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Birinci faslın birinci müdiri umumi 'madde

sinin tayymı teklif ederim. 
3 Temmuz 1338 

Lâzistan 
Ziya Hurşid 

MAZBATA MUHARRİRİ ALÎ CENANİ B. 
— Efendim encümen tahsisatın tayymı teklif 
etmedi. Encümen, bunun mütehassıs karşılığı ol
mak üzere mevkuf tutulması kaydının kabulünü 
teklif ediyor. (Muvafık sadaları) 

REİS — Efendim takrir tayyı mutazammın-
dır. Encümen tay teklifine karşı ; gelecek müte
hassısın maaşına karşılık olmak üzere mevkuf 
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tutulsun diyor. Şu suretle takriri reye koyuyo
rum. (Gürültüler) Müsaade buyurunuz. Müdiri 
umumi maaşı olarak vaz'edilen dokuz yüz lira
nın mütehassıs karşılığı tutulmak şartiyle mev
kuf tutulmasını kabul edenler Ijitfen el kaldır
sın. Mütehassıs geldiğinde verilmek üzere maa
şın mevkuf tutulması kabili edilmiştir. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Dokuz yüz 
lira ile mütehassıs gelmez. (G-elir sadaları) 

MAZBATA MUHARRİRİ ALÎ GENANÎ B. 
-—• Bendeniz şunu izah edeyim. Bu tahsisatın 
tahsisatı fevkalâde ile miktarı senevisi iki bin 
liradır. ('900) liraNyalnız maaşı aslidir. Yalnız 
bunun dört aylığı sarf olunmuştur. Demek ki 
bunun dört bin dört yüz lira kadar tahsisatı 
kalmıştır. Mütehassıs bugün, yarın gelecek de
ğildir. Her halde altı ay sonra gelecektir. Yani 
Vekil 'Beyefendinin fikrine iştirak edemem. Şu 
hale göre doku?: yüz lira buna kifayet eder 
efendim. 

N'EBİL Ef. CKarahisarı Sahıb) — Efendim 
bir senelik maaş dokuz yüz lira 'olarak konmuş
tur. Halbuki senenin dört ayı geçmiştir'. Müdiri 
umumi dokuz yüz liradan dört aylığa istihkak 
kesbetmiştir. Bu dört aylığı çıkardıktan sonra 
sekiz aylık tayyoluııması lâzımgelir. 

MAZBATA MUHARRÎRÎ ALÎ CENANÎ B. 
— Bendeniz arz etmiştim İki; tahsisat mevkuf 
tutulsun. Bu tahsisattan Haziran 'gayesine kadar 
olan zammı sarf olunacaktır. (Bundan sonra 
sarf edilmiyecektir. Yani sekiz aylığı mevkuf 
tutulacaktır. 

ZİYA HURŞÎD B. (Lâzistan) — Demek mü
diri umumi 'kalmamıştır. Ortadan kalkmıştır. 

REİS — Müdiri umimi maaşının 60 liraya 
tenzili hakkında diğer takrirler vardır. (Müdiri 

»umumi kalmadı sesleri) 
Siird Mebusu Mustafa Sabri Efendi ile İstan

bul Mebusu Hüseyin Hüsnü Efendinin takrir
leri var, bunlara hacet kalmadı. G-eri veriyorum. 
İkinci maddedeki müdür muavini maaşı olan 
600 liranın tayyına ait bir takrir var efendim. 
(Hayır hayır sesleri) 

Riyaseti Celileye 
Varidatın nısfına karip miktarının memurin 

ıııaaşat ve sairesine sarf edilen Ziraat İBankası 
bütçesinin birinci faslının ikinci maddesini 
teşkil eden ve zait ve bilüzum olduğuna kaani 
bulunduğumuz müdürü umumi muavinliği talı-
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sisatmm tayyını arz ve teklif ederiz. 

2 Temmuz 1338 
Üsküdar Mebusu Karesi Mebusu 
Hüseyin Hüsnü Abdülgafur 

REİS — Efendim, bu takriri kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. (Ret ret, sadala-
rı) Reddedilmiştir. 

Efendim, yine ikinci maddede müdürü umu
mi muavini maaşı olan beş bin kuruşun 3 500 
kuruşa tenzili hakkında bir takrir daha var. 
Okunacak. 

Riyaseti Celileye 
Birinci faslın 2 nci maddesindeki müdürü 

umumi muavininin 5 000 kuruş maaş fazla oL 
duğundan 3 500 kuruşa tenziliyle 1 500 kuru
şun tasarrufunu teklif eylerim. 

Malatya Mebusu 
Reşid 

REİS — Efendim, bu takriri kabul eden
ler lütfen ellerini kaldırsın. Reddedilmiştir. 

Efendim müfettişler hakkında Mustafa Sab-
ri Efendinin takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Birinci sınıf idarei merkeziye maaşatınm bi

rinci faslın dördüncü maddesinde müfettişleri 
iki bin kuruş ile üç bin kuruş olarak iki sınıf 
kabul edilmesini teklif ederim. 

3 Temmuz 1338 

Siird Mebusu 
Mustafa Sabri 

REİS — Bu takriri kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kabul edilmemiştir. 

Efendim takrirler kalmamıştır. Faslın ye
kûnunu reyinize vaz'edeceğim. Müdürü umu
mi maaşı mevkuf olmasına nazaran fasılda bir 
tebeddül yoktur. Binaenaleyh faslın yekûnu 
(12 948) liradır. Bu faslın yekûnunu kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

HAMDİ B. (Gene) — Müdürü umumi kalı
yor mu? 

REİS — Tahsisatı mevkuftur efendim, ikin
ci faslı okuyoruz. 

1337 senesi için 1338 senesi için 
Muvazenei Mali- Ziraat Bankası Muvazenei Mali
ye Encümenince Meclisi İdaresin- ye Encümenince 

F. M. Nev'i muhassasat 

Levazım 
1 - Tenvir ve teshin 
2 * Kırtasiye 
3 - Melbusat 
4 - Müteferrika 
5 - Meclisi îdare ücuratı içtimaiyesi 
6 - Masarifi tesisiye 
7W- Ücurat 

İkinci fasıl yekûnu 

tesbit olunan ce 

300 
900 

0 
250 

1 000 
1 750 
1 800 

6 000 

teklif olunan 

300" 
900 
140 
250 

1 000 
1 000 
1 200 

4 790 

teklif olunan 

300 
900 
120 
250 

.1 000 
500 

1 200 

4 270 

REÎS —- jSf endim, ikinci fasıl hakkında söz 
istiyen var mı? 

NEBÎL Ef. (Karahisan Sahib) — Efendim, 
melbusat için (120) lira konmuş, halbuki di
ğer devair için Muvazene Encümeni doksan li
ra plarak kabul etmiştir. Bunun 120 lira ol-
majsm^akj sebep nedir? Bunu encümenden so
ruyorum. 

MAZBATA MUHARRİRİ ALİ CENANİ B. 
(Gazianteb) — Onlar 140 lira istemişlerdi. Biz 
120 lira yaptık. Başka fazla bir şey koymadık. 
Dört odacı istiham ediyorlar. Herbirine diğer 
devair gibi otuzar lira hesabettik. 

RElS — Efendim, başka söz istiyen yoktur. 
İkinci faslın yekûnunu kâfi görüp üçüncü fas
la geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini bal
dırsın. Kabul edilmiştir. 
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1337 senesi için 1338 senesi için 
Muvazenei Mali- Ziraat Bankası Muvazenei Mali
ye Encümenince Meclisi İdaresin- ye Encümenince 

F. M. 

3 

1 
2 
3 
4 

Nev'i muhassasat 

İkinci kısım - Mülhakat şube ve san-
dıklan maaşat 
Şube ve sandık memurini 
Şube ve sandık tahsildarları 
Oda ve bekçiler ücuratı maktuası 
Alât ve levazunı ziraiye fen ve depo 
memurları 

Üçüncü fasıl yekûnu 

tesbit olunan 

64 956 
5 044 

1 344 

71 344 

ce teklif olunan 

63 540 
4 860 

32 472 

2 880 

103 752 

teklif olunan 

54 546 
4 860 

34 488 

2 880 

m 774 

REİS — Efendim üçüncü fasıl hakkında söz 
istiyen ver mı? Şu halde üçüncü faslın müzake
resini kâfi görüp dördüncü fasla geçilmesini ka

bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

1337 senesi için 1337 senesi için 
Muvazenei Mali- Ziraat Bankası Muvazenei Mali
ye Encümenince Meclisi İdaresin- ye Encümenince 

F. M. 

4 
1 
2 
3 
4 
5 

Nev'i muhassasat 

Levazım 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 
İcarat 
Müteferrika 
Meclisi idare ücuratı içtimaiyesi 

Dördüncü faslın yekûnu 

tesbit olunan ce teklif olunan 

7 500 
5 000 
7 000 
3 000 
6 300 

27 800 

4 860 
4 180 
7 000 
2 372 

13 560 
31 972 

teklif olunan 

5 140 
4 432 
7 300 
7 540 

14 400 
33 812 

İkinci kısmın yekûnu 99 144 135 724 130 586 

REİS — Efendim dördücnü fasıl hakkında 
söz istiyen var mı? ' •» 

NEŞET B. (Kângırı) — Ziraat Bankası ten
vir ve teshin için 4 860 istediği halde encü
men neden 5 140 lira vermiştir. Bunu encümen
den sormak istiyorum. Cevap versinler. 

MAZBATA HUHARRÎRÎ ALİ CENANİ B. 
(Gazainteb) — Efendim burada görülen ilâve 
yeni açılacak on bir sandığın memurlarının ma-
aşat ve masarif atından ileri gelmiştir. Biz bun
ların adedini tesbit ettik, ona göre -fasıl ve mad
delerde tadilât yaptık. Onların da hangi sandık
lar olduğunu yazmıştık, esbabı mucibede vardır. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendim İkinci fas

lın beşinci maddesinde meclisi i^are ücreti 
içtimaiyesi var. Burada dördüncü faslın beşin
ci maddesinde de mecalisi idare ücuratı içti
maiyesi var. (Biri merkeze, diğeri taşraya 
sesleri) Biri merkeze, Ibiri taşraya, pekâlâ. 
(Temettüat sesleri) Şimdi taşrada bulunan 
mecalisi idarelere temettüat vermiyorlar. Ve 
evvelce her yerin temettüatı nispetinde bir şey 
veriliyordu. Şimdi hepsini mezcedip de hepsi
nin vasatisinden ne isabet ediyorsa onu veri
yorlar. Temettüatı olan ve olmıyan müsavi alı
yor. Yani çalışan ve çalışmıyan hepsi müsavi 
olmak üzere yeniden bir şey icadetmişler, hal-
ıbuki bâzı memlekette yoliyle çalışılıyor ve bir-
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çok temettüat meydana getiriliyor ve onların 
sây ve ameliyle hâsıl olan şeyi diğer yerde ar
kası üstü yatanlara taksim ediyorlar ve bunda 
da ben zannediyorum ki çok entrikalar oluyor. 
Binaenaleyh evvelki gibi her yerin temettüa-
tından ne kadar hasılat oluyorsa kemafissabık 
oranın hasılatını başkalarına karıştırmaksızın 
o mahallin meclisi idaresine vermeli, diğerle
rini buna karıştırmamalı. (Çok doğru sesleri) 

MAZBATA MUHARRİRİ ALÎ CENANİ B. 
(Gazianteb) — Efendim Ziraat Bankasının ilk 
Nizamnamesinde her mahallin temettüü ayrıca 
hesabedilir; o suretle oradaki sandık memuri
ni ile heyeti idare azalarına o temettüden his
se verilirdi. 1332 tarihinde Ziraat Bankası için 
yeniden bir kanun neşrolundu, o kanun elyevm 
mer'idir. O kanun aih'kâmma göre Ziraat Ban
kasının bilûmum şua'batmıu temettüat ve hası
latı merkezde cem ve hesabolunur. Ziraat 
Bankasının bâzı zarar eden sandıkları vardır ki 
varidatı masarif a tını kapatamaz. Bâzı açılma
mış olan sandıklar var. Onların lıesabatı da 
aynı sütunda cem olunarak badelhesap kalac.vk 
olan temettü yine her sandığın sermayesi nis
petinde o mahallere tevzi olunur. Yeni kanun 
ahkâmı budur. Bu kanun tadil edilmeyince ah
kâmı cari olur. Eğer arzu buyurulursa o ka
nunun o maddesinin ayrıca tadili için teklif 
olunmalıdır. Çünkü o kanun Ibaştan aşağı 40 - 50 
maddeden mürekkeptir. Binaenaleyh !bu mesele 
bütçede hallolunabilecek bir mesele değildir. 

NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Bir daire
nin, meselâ bir kaza ziraat şubesinin temettüa-
tmdan vilâyet aşırı bir şubeye hissei temettü 
vermek muvafıkı adil ve hakkaniyet inidir? 
Bu doğru mudur? 

ALİ OENANt B. — Hayır fendim, öyle de
ğildir. 

NEBİL Ef. — Parayı merkeze celbediyorlar. 
Ye merkezden heyeti umumiyeye tevzi olunu
yor. Evvelce hasılatı olmıyaıı yerlere vermi
yorlardı. Evvelki usulde yalnız bir dairenin 
hissei temettüünden 'bir miktar tefrik ile ken
dilerine verir, baki kalanı da merkeze celbe-
derlerdi. Şimdi 'bu değişmiştir. Merkeze celb
ediyorlar. Temettüü olmıyan veya noksan olan 
yerlere de tevzi olunuyor. 

ALI CENANİ B. — Herkesin temettüü nis
petinde tevzi olunur. Fakat merkeze ceme- | 
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dilerek temettüden zarar tenzil edildikten son
ra baki kalan hasılat tevzi olunur. 

ABDULLAH Ef. (izmit) — Kamun, buyuru
yorsunuz. Bu kanun nereden çıkmış ? Yani bu 
Ziraat Bankasının Nizamnamesinden ibaret de
ğil midir? 

ALI CENANİ B. — Hayır efendim, (13*32) 
de Meclisi Mebusandan geçmiş, kes-bi kanuniyet 
etmiştir. 

RElS —- Efendim ayrıca söz alan arkadaş
lar yoktur. Faslın müzakeresini reyinize vaz'-
edeceğim. Faslın kifayeti müzakeresini kabul 
edenler lütfen ellerini kaldırsın. Müzakere kâfi 
görülmüştür. Efendim iki takrir var, okunacak: 

Riyaseti Celileye 
Meclisi idare ücuratı içtimaiyesi ınecalisi ida

re ve belediye azayı müntehabelerine verilmekte 
ve Ziraat Bankasının sermayesi pek az meblâğa 
teuezzül ettiği böyle bir sırada böyle mühim bir 
meblâğın bittabi hiçbir ihtiyaçlarını defetmiye-
cek zevata itası muvafık olamıyaeağından azayı 
mumaileyhimin cümleten devam etmeleri ve aksi 
halde vazaifi asliyelerine nihayet verilmek üzere 
ücreti içtimaiye olarak konulan (14 400) liranın 
tayymı teklif ederim ferman. 

Mardin Mebusu 
ibrahim 

MAZBATA MUHARRİRİ ALI CENANİ B. 
(Gazianteb) — Efendim verilen gayet cüzidir. 
Ücret olarak vilâyetlerde 120, livalarda 90, kaza
larda 60 ar kuruş veriliyor. Tabiî bundan aşağı 
da hiç kimse gelmez. 

REİS — Efendim (14 400) liranın tayyını 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilme
miştir. 

Efendim, Siird Mebusu Mustafa Sabri Efen
dinin takriri okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Her merkez Ziraat bankalarına sây ve ameli 

nispetinde ücurat tevzi olunmasını teklif ederim. 
Siird Mebusu 
Mustafa Sabri 

RElS — Efendim encümen bunun kanunla 
olduğunu dermeyan ettiler. Ancak kanunun ta
dili suretiyle olacaktır, dediler. 

MUSTAFA SABRİ Ef. (Siird) — Efendim, 
geri alıyorum. 
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RElS — Pekâlâ geri aldı. Efendim faslın ye

kûnunda bir tebeddül yoktur. Faslın yekûnunu 
reyinize vaz'ediyorum. Dördüncü faslın kifayeti 

F. M. Nev'i muhassasat 

müzakeresini kabul ederek beşinci fasla geçilme
sini kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın. 

Beşinci fasla geçilmiştir. 

1337 senesi için 1338 senesi için 
Muvazenei Mali- Ziraat Bankası Muvazenei Mali
ye Encümenince Meclisi İdaresin- ye Encümenince 
tesbit olunan ce teklif olunan teklif olunan 

Üçüncü kısım 
5 Merkezle mülhakat beyninde müşterek 

masarifi tab'iye, teclidiye, kırtasiye 
Harcırah ve yevmiye 
Demirbaş eşya çürütme payı 
Ebniye inşaat ve tamirat 
Hükümet konaklarına bedeli iştirak 
Akçe nakliye ve bendiyesi 
Mecalis hey'atiyle müstahdemine ait 
hissei temettü 
Masarifi gayrimelhuze 
Yeniden küşadedilecek şube ve sandık 
maaş ve masarifi 
Maaşat ve masarifi tedrisiye 
Evrak ve defatiri matbua nakliye ve 
bendiyesi 
Fabrika ve tamirhane masarifi 
Alât ve levazimi ziraiye ve nakliye ve 
bendiyesi 

Beşinci faslın yekûn-,. 

ATIF B. (Bayezid) — Encümen bu bapta 
tafsilât versin. 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Efendim bu 
faslın 12 nci maddesinde fabrika ve tamirhane 
masarifi olarak (19 100) görünüyor. Esbabı mu
cibe lâyihasında da iki büyük tamirhane ve sekiz 
tane de küçük tamirhanenin açılmasına dair bir 
kayıt vardı, iki büyük fabrikanın nerede açıla
cağına dair sarahat görmedimse de, galiba bunun 
biri Ankara'da, diğeri de Konya'da açılacaktır. 
Halbuki gönül arzu ederdi ki memleketin uzak 
mahallerinde de büyük fabrikalar açılsın. Mama
fih, ihtimal bu gibi uzak mahallere bugün için 
fabrika malzemesi nakletmek imkânı yoktur. 
Onun için bu noktada o kadar muarız değilim. 
Fakat küçük tamirhanelere baktım, bunlar hemen 
kamilen sahildedir. Mersin, Trabzon, Antalya, 
Kastamonu, Sivas, inebolu gibi yerlerde.. Halbu
ki pekâlâ bilirsiniz ki, Mersin ile Antalya ziraat 
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havalisidir ve buralarda tamirhaneye ihtiyaç Var
dır. Fakat Samsun'da, Kastamonu'da, inebolu'
da, Trabzon'da ziraat gayet azdır. Bu mahallerin 
arazisi dağlıktır. Şimdi inebolu'da ziraat tamir
hanesi vardır, öte tarafta Çorum'da ve sair ma
hallerde yoktur. Binaenaleyh; en ziyade ziraate 
müsaidolan mahallerde tamirhane açılması lâzım-
gelir. Yoksa sevahilde bulunacak bu tamrihane-
lerden kimse istifade edemez. Diğer yerler bu is
tifadeden mahrum kalır. Diyarbekir'de bulunan 
bir ziraat makinasmı tamir ettirmek için Sivas'a 
mı getirsinler? Kayseri'de bulunan bir makinayı 
Kastamonu'ya mı getirsinler? Bendeniz bunların 
mahallerinde olmasını istiyorum. Ufak bir tadilât 
teklif edeceğim, diyeceğim ki; Diyarbekir, Amas
ya, Urfa, Malatya, Kayseri, Antalya ve Mersin'
de tesis edilsin. 

NUSRAT Et*. (Erzurum) — Erzurum'u unut
tunuz. 
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ÖMER LÛTFl B. (Amasya) — Erzurum 

vardır. (Vilâyatı Garbiyeye bir şey yok mu ses
leri) Vilâyatı Garbiyeyi istirdadettiğimizde tabiî 
oralarda da açacağız. îşte efendiler eğer tensip 
buyrulursa sekize hasrettikleri iğin sekiz yer 
düşünebildim. Mümkün mertebe yekdiğerine 
mesafatı kasirede olmak üzere onun için bir 
takrir takdim ediyorum. Heyeti Celile kabul 
buyurursa bu yolda tesis edilsin. 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Efendim, bu fasılda 
harcırah ve yevmiye var, şimdi ben gerek ikti
sat Vekilinden ve gerek Ziraat Bankası memu
rundan soruyorum. Bankanın merkezi Ankara 
mıdır, başka bir yer midir? (Kayseri'dir ses
leri.) 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Banka buraya gelmek için emir almıştır. 

VEHBİ Ef. (Konya? — Şimdiye kadar ne
den kalmıştır? 

İKTİSAT VEKlLl HASAN B. — Şimdiye 
kadar neden kaldığını bilmiyorum. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Efendiler, Teşrini
sanide iktisat Vekili esbakı Celâl Beyin talebi 
üzerine muhasebeci ile muavin beyler buraya 
geldiler, bittabi masarifi zaruriye ve yevmiye 
lerini aldılar. Sekiz ay oluyor buraya geleli, 
sekiz aydır burada ikamet ettikleri halde maa-
tahsisatı fevkalâde maaştan sonra yevmiye 335 
kuruş maaş alıyorlar. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Kim 
alıyor ? 

VEHBİ Ef. (Konya) — Muavinin maaşı 
aslisi 50 lira, tahsisatı fevkalâdesi 60 lira oldu. 
11 bin kuruş. 335 kuruş yevmiye... Bu da ayda 
120 lira eder. Demek oluyor ki, ayda 227,5 ve
yahut 230 lira alıyor... Rica ederim hangi ku
mandanınıza hangi valinize bunu veriyorsunuz ? * 
Burası Hükümetin merkezi olduğu ve bankanın 
merkezi de burada bulunduğu halde nasıl olu
yor da sekiz aydan beri bu parayı alıyor? De
min arz edeceğim garibe işte budur. Bu para 
banka meclisi idare âzalarının ücreti içtimaiye-
lerine mahsuben avans suretiyle Ankara Şube
sinden almakta oldukları paradan tevkif edili
yor ve ücreti içtimaiye senetleri ile ikamet 
yevmiyesine ait senetler doğruca Kayseri'ye 
gönderiliyor. Hesabı oradadır. Arz edebiliyor 
muyum? 11 bin kuruş maazammı maaş, 11 bin 
kuruş da ücreti yevmiye olmak üzere ayda şu 
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kadar para alıyor. Bunu beyefendiden soruyo
rum; neden alıyorlar, ve İktisat Vekilinden so
ruyorum, neden veriyorlar? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim, Vehbi Efendi Hazretleri haklıdır
lar. Celâl Beyefendinin muvafakatiyle Ziraat 
Bankası Kayseri'ye nakledilmiş ve yine müşa
rünileyhin muvafakatiyle orada kalmıştır. Çün
kü Banka Idarei Merkeziyesinin Merkezi Hü
kümette bulunması medburiyeti katiyesi yok
tur. Banka Kayseri'ye nakledildikten sonra 
Idarei Merkeziye vekâletle irtibatı muhafaza-
ten Müdürü Umumi Muavini ile Muhasebeci 
Beyi buraya göndermiştir, işin zevahiri kanu-
niyesine bakılacak olursa halihazırda Banka
nın Merkezi idaresi vekili aidinin muvafaka
tiyle Kayseri'dir. Şu halde Idarei Merkeziye 
memurlarından birisi mahalli memuriyetinden 
uzak bir mahalde velevki Merkezi Hükümette 
olsun, ayrı bir yerde bulunduğu için şekli ka
nuniye nazaran yevmiyeye kes'bi istihkak eder
se de.. (Gürültüler) Yani şekli kanuni budur. 
Banka Idarei Merkeziyesi haricinde ifayı vazi
fe etmekte bulunduğundan dolayı Harcırah 
Kararnamesine sığınmıştır. Zaten Harcırah 
Karamamesli değişmedikçe mucibi tenkid da
ha birçok ahval meydana gelebilir. Bu benim 
elimde değildir, iktisat Vekâletinin Ziraat 
Bankasına karşı vaziyet ve salâhiyeti Ziraat 
Bankasının Kanunu ile tayyün etmiştir. Bütçe, 
mülhak bütçedir. Muvazenei Umumiyeye dâ
hil değildir. Bunun âmiri itası Müdürü Umu
midir. Ahiz ve sarfından mesul Muhasebecidir. 
Ve bu muamele ususlü kanunisine tevfik edil
miştir. Kanunen muaheze edilecek bir şey yok
tur. Bugün bunu mahkemeye vermiş olsanız 
mahkemece de Harcırah Kanunu elde iken pek 
muhik ve kanunu tatbik etmiş gibi görülür. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Hükü
meti Merkeziye burada iken o muhasebeci mah
kûm olur. 

İKTISAT VKKÎLI HASAN B. — Hiç de 
ma'hkûm olmaz. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — Hükü
meti Merkeziye burada iken ben hâkim olsam 
Müdürü Umumiyi mahkûm ederim. 

İKTİSAT VEKlLl HASAN B. — Bende
niz Divanı Muhasebatta çalışmış bir arkadaşı
nız olmak dolayısiyle arz ediyorum; mahkenaei 
hesabiye, Divanı Muhasebat bu hesaba bakar-
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ken mevcut- Harcırah Kararnamesi ortada iken 
beş paranın istirdadına hükmetmez. 

RAOIB B. (Kütahya) — Bendeniz Hasan 
Beyin mütalâalarına, iştirak edenıiyeceğim, Har
cırah Kanunu bir memurun muvaikkaten bir ye
re gönderildiği vakit yevmiye itasını kabul 
eder. Ziraat Bankasının Kayseri'de bulunan 
İdarei Merkeziyesinin vekâletle muhafazai ir
tibatına mecburiyet vardır, işte bu irtibatı te
min için bu zatların memuriyetleri buraya nak
ledilmiştir. Muvakkaten bir husus için ceibedil-
miş değillerdir. Doğrudan doğruya memuriyet
leri buraya nakl'olunmuştur. Kayseri 'nin memu
ru değildirler. Binaenaleyh harcırah alması ta
biîdir. Fakat verilen yevmiye kitaba uydurul-
mıyara'k alınmış, gasbolunmuştur. 

NÂDİR B. ((İsparta) — Tazmini lâzııngelır. 
RAGrlB B. (Kütahya) — Bu noktayı böyle

ce kaydettikten sonra kendisi için söz aldığım 
asıl meseleye geçeyim : 'Burada fabrika ve ta
mirhane masarifi diye bir masraf konulmuş. > 
Fabrika ve tamirhaneyi Ziraat 'Bankası doğru
dan doğruya ''kendisine rai mal etmiştir? Yoksa 
başka bir müessese idare edece'k de Ziraat Ban
kası 'ona muavenet mi edecek? Meselâ para mı 
ikraz edecek veya avans -mı verecek? Bunu an
lamak istiyorum. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Kendisi 
acacafctır. 

NUSRAT iEl (Erzurum) — Bendeniz Er
zurum'da bir tamirhanenin açılması lüzumunu 
ispat edeceğim. (Hacet yo;k sadaları) 'Erzurum 
vilâyeti arazisi bir defa Fransız arazisine mua
dildir. İkincisi Erzurum 1330 senesinden 1333 
senesine kadar '200 bin kişilik bir orduyu, hariç
ten muavenete ihtiyaç göstermeksizin idare et
miştir. Binaenaleyh Erzurum birinci derecede 
zürra memleketidir. Harbi Umumiden evvelki 
istatistiklere müracaat edilsin. İstatistikler bu 
ifademi tasdik edecektir'. (Sonra Ardahan ve 
Kars'ta da 'kezalik birer tamirhane açılması lâ
zımdır. Çünkü oralar da ziraat memleketidir. 
Aynı zamanda bugün oralarda ziraat eden Ma-
lakanlar Rus zamanında makina ile ziraate alış
mış adamlardır. Hattâ 'geçen sene Kars'a gitti
ğim zaman Malakanlar şikâyet ediyorlar, diyor
lardı 'ki; elimizde alât ve edevatı ziraiye kırılı
yor, yıpranıyor. (Binaenaleyh; burada bir tamir
hane yoktur, rica ederiz, burada bize tamirhane 
açılsın. Hattâ kendi içlerinde ustaları da var- ' 
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dır. Bu hususta İktisat Vekâletinin nazarı dik
katini celbederim, her halde Erzurum'da bir 
tamirhane açılması featî ve lâzımdır. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim Ömer Lût-
fi Bey biraderimizin bu küçük tamirhanelerin 
vüsatine göre tertibedilmcsi hususundaki noktai 
nazarı muvafıktır. Fakat Heyeti Aliyenin bu hu
susta tenevvür etmesi lüzumu vardır. Bugün Zi
raat Bankasının elinde elli dokuz kadar tamirha
ne vardır. Bunların birisi de Çorum'a gelmiştir. 
Fakat bu ziraat makinalarını işletecek makinist 
lerin yetiştirilmesi için Ankara Ziraat Mektebin
de bir mahal ihzar edilmek üzere tahsisatları büt
çeye vaz'olunmaktadır. Tahsisat bütçeye konacak, 
altı ay bununla meşgul olunacak, ondan sonra 
küçük tamirhaneler idare edilecektir. Maalese*: 
bu iş bu senenin meselesi değildir. Onun için 
akadaşımızm noktai nazarını İktisat Vekili Bey
efendinin kabul etmesi muvafıktır. Bu elli dokuz 
tamirhanenin merkezini Anadolu'da vesaiti zirai-
yesi yüksek olan yerlere taksim suretiyle tevzi 
etmek lâzımdır. Bu hususta ayrıca takrir verme 
ye hacet yoktur. Çünkü bu sene makinist sını
fından çıkacak makinistler ancak sene nihayetin
de çıkabilecektir. Binaenaleyh iktisat Vekili Bey
efendi vesaiti nakliyeyi nazarı dikkate alarak 
yeni bir tertip yapsın. Ona göre tanzim etsin. 
Binaenaleyh takrirlerle bütçenin müzakeresini 
işgal etmiyelim. ('Sual soracağız, Reis Bey sesb-
ri) 

İSMET B. (Çorum) — Bendeniz encümen 
namına söylemedim. 

ÖMER LÛTFİ B. (Karahisarı Sahil)) — 
Harcırah meselesini halletmek gayet kolay bir 
meseledir, arz edeyim. Harcırah Kanunu yapıl
dığı zaman Ankara Hükümeti teşekkül etmiş miy
di? Ankara Hükümeti Ankara'da bulunacak, Zi
raat Bankası Müdürü Umumisi Kayseri'de bulu
nacak diye Harcırah Kararnamesinde bir şey 
yoktur. Burada halledeceğimiz mesele; buraya 
gelen memurlar muvakkaten mi, yoksa daimî mi 
burada bulunuyor? Eğer daimî olarak bulunaca
ğına kanaat hâsıl oluyorsa harcırahın ve ikamet 
yevmiyesinin verilmemesi icabeder. Yok eğer mu
vakkaten bulunuyor da icabında tekrar Kayseri'-
ye gitmesi lâzımgeliyorsa harcırah verilmesi lâ
zımdır. Fakat vaziyet bize anlatıyor ki, Ziraat 
Bankasının bu iki memuru burada daimî olara v 
bulunacak ve İktisat Vekâletinin irtibat memur-
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landır. Bunun için bu memurlara yevmiye ve
rilmesi katiyen doğru değildir. 

İSMAİL SUBHÎ B. (Burdur) — Bu tamir
hane meselesi için iki noktaya nazarı dikkati âli
nizi celbedeceğim. Birisi elli dokuz tamirhane 
için yirmi efendi yetişmez. Memlekette makinist 
kahtı vardır. Yarın sulh akdedilecek olursa mem
leketin her tarafında makinist ihtiyacı çoğala
caktır. Ziraat Bankasının elinde mevcudolan ma
kinistler zaten gayrikâfidir. Yirmi efendi o ih
tiyacı dolduramaz. 

İkincisi efendim altı ayda makinist yeti
şemez. Bunun tecrübesi İstanbul'da görüldü 
efendiler. Harbi Umumi esnasında İstan
bul'da Ziraat Makinist Mektebi açıldı. Hattâ ben
denizin küçük biraderim de orada tahsil etti, ça
lıştı. Müddet* tahsiliyesi üç senedir. Halbuki üç 
senede makinist yetişmesi imkânı yoktur velevki 
alâtı ziraiye tamiri için olsun. Bu suretle kısa bir 
tahsil ile yetiştireceğiniz makinistlerle halkın şi-
kâyatını bir kat daha yükseltmeye ve Hükümet 
aleyhinde halkın galeyanını mucibolmıya sebebi
yet vereceksiniz. Diyecekler ki, tamirhane açıldı. 
Makinist diye koydukları adamlar daha eğe tut
masını bilmiyor. Böyle yarım iş yapılacağına da
ha muntazam yapılsa da halk da müstefidolsa. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim 
tamirhaneler hakkında İsmet Bey biraz cevap 
verdi. Bankanın elindeki ufak tamirhaneler elli 
dokuzdan fazladır. Büyük tamirhane şimdilik 
bir tane vadır. Fakat bunu üç mevkide açmak 
mutasavverdir. Büyük fabrikaların birisi Sivas'
ta, birisi Erzurum'da, birisi Ankara'da olacaktır. 
Erzurum'un zaten ziraat mahalli olduğunu efen
di hazretleri buyurdular. Olmasa bile orada bir 
milyon liralıktan ziyade alât ve edevat vardır ki. 
orada telef oluyor. Bunun için behemehal müs
takil bir tamirhane lâzım. Bu sebepten Erzurum -
da her halde bir tane açılacak. Bu da Makinist 
Mektebinden makinist yetiştirilmesine mütevak
kıftır. Subhi Bey buyuruyorlar ki; makinistin 
adedi noksandır. Onu biz de tasdik ediyoruz, 
noksandır. Fakat bu makinistler aynı zamanda 
Ziraat Mektebiyle birlikte çalışmaya mecburdur. 
Zira ziraat makinisti olacaktır. Bilhassa trak
törü işletebilecek bir kabiliyeti iktisap mecburiye
tindedir. Ziraat Mektebinden ayrı bir yerde 
çalışamaz. Malûmuâliniz olduğu üzere Ziraat 
Mektebi Erkânı Harbiyei Umumiyenin yanında
dır. Dar bir yerde sıkışmıştır. (Erkânı Harbiyey: 
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oradan kaldırmalı sesleri) Oradan yirmi iki ta
lebeden fazlasını iaşe etmek... 

ALİ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Erkânı Harbi-
yeyi kaldırmalı efendim. 

ALİ CENANİ B. (Devamla) — Kaldırırsak 
her halde genişler. Mektep de tevsi olunabilir. 
Bugün için yirmi efendiden fazla efendi ala-
mıyacaktır ve imkânı da yoktur. Onun için 
yirmi iki efendi konulmuştur. Ziraat Mekte
biyle birlikte olması lâzımdır. Traktörler nasıl 
işler? Kınlırsa nasıl tamir edilir? Her halde 
tamirhanelerin mutlaka ziraat mektebiyle bir
likte olması lâzımdır. Başka yerde olamaz. Ta
lebe onları görecektir. Çünkü ziraat makinisti 
olacaktır. Binaenaleyh ziraat mektebiyle bera
ber olması lâzımdır. 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim, bendeniz 
deminki müzakerede mevzuubahsolan harcırah 
meselesini izah etmek istiyorum. İdarei Merke-
ziyenin teşkilâtı asliye v# esasiyesi buradadır. 
Banka idarei merkeziyesinin burada bulunması 
asıldır. Verilen yevmiyeler zait ve kanunsuz
dur. Mahkemeye müracaat edilecek olursa mah
keme istirdadı için pekâlâ hüküm verebilir. 
Bendeniz Muvazenei Maliye Encümeninde iken 
vaktiyle biddefaat bunu nazarı dikkate alarak 
bu idarei merkeziyeyi burayı nakletmeyi ta 
Sırrı Beyefendi zamanında kabul etmiştik, ma
atteessüf gelmemiştir. Bütün muamelât kanun
suz cereyan etmiştir. Bu fuzuli masrafların, har
cırahların istirdadı lâzımdır ve kanun bunu 
âmirdir. (Müzakere kâfi, sadaları) 

ZİRAAT BANKASI MÜDÜRÜ UMUMİ 
MUAVİNİ ZEKİ B. — Efendim, Ziraat Ban-
kası İdarei Merkeziyesi umum sırasında Kay-
seri'ye nakledildi. Bütün memurin de Kayseri'-
ye gitti. Ondan sonra devairi merkeziye bura
ya avdet ettiği zaman Ziraat Bankasının ora
da kalması icabetti ve orada kalmasına müsa
ade edildi. Memurin umumen orada ifayı va
zife ediyorlar. İktisat Vekâletinden merkeze 
bir telgraf geldi. Bütçeyi takibettirmek için 
bir memur gönderiniz diye. 

REŞAD B. (Saruhan) — Kanunsuz idi. 
ZEKİ B. (Devamla) — Telgraf mevcuttur. 

Bu telgraf vekâlet ile idarei merkeziye arasında 
yalnız irtibatı temin için değil, bütçeyi kabul ettir
mek, takibettirmek, müdafaa ettirmek içindi. 
Muvakkat bir zaman kalarak tasdik ettirdikten 
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sonra avdet edecektir. Eğer merkez burası ise 
gelen memur merkezde ikamet ettiğinden, ora
lardaki memurlara yevmiye vermek lâzımge-
lir. Yok eğer merkez Kayseri addolunur da 
oradan bir memur muvakkaten buraya gelmiş 
ise Ve idarei umur ediyorsa onlara da her hal
de harcırah vermek icabeder. (Gürültüler) 
(Hayır, sesleri) 

(Bir dairenin merkezi bir yerde olur. iki yer
de olmaz, sesleri) 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Ne 
zaman buraya geldiniz ve ne kadar müddet 
oldu? 

MÜDÜRÜ UMUMÎ MUAVÎNÎ ZEKİ B. — 
Teşrinisanide geldim. 

1337 bütçesi geçen sene Şubatında kabul 
olundu. Sonra düyun ve tahsisat bütçelerini 
gönderdiler, onları da takibettik, encümene 
götürdük. Kânunusani içerisinde 1338 senesi 
bütçeleri gelmişti. Gerek merkezin bâzı husu-
satı mühimmesini rüyet etmek, gerek umurunu 
intacetmek ancak birkaç aya mütevakkıf idi. * 

ALÎ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — İka
met yevmiyesi ne kadardır? 

ZİRAAT BANKASI MÜDÜRÜ UMUMÎ 
MUAVÎNÎ ZEKÎ B. — Yüzde kırk tenzilâta 
tâbi tutulacağından yüz altmış kuruştur. Hal
buki burada yevmiye olarak yetmiş kuruş yal
nız bir eve kira verilir, ki iki cihetli masraf 
oluyor ve tabiî aile orada bulunuyor. 

MUSTAFA SABRI Ef. (Siird) — İyi bir 
ticarettir. 

ZİRAAT BANKASI MÜDÜRÜ UMUMİ 
MUAVİNİ ZEKİ B. (Devamla) — Burada 
muvakkaten bulunan bir memurun kaç kuruş 
ile idare edebileceğini Heyeti Celilehiz takdir 
buyursun. 

İKTlâAT VEKİLİ HASAN HÜSNÜ B. 
(Trabzon) — Efendim, vaziyeti kanuniye arz 
ettiğim gibidir. Orta yerde bir şey varsa, İda
rei merkeziyenin Kayseri'de bulunması bir ha
tâ ise, bütün tenkidler bu nokta üzerine ma
tuf olsun ve bunu yapan memurun kabahati 
yoktur. (Doğrudur, sâdaları) İdarei Merkezi
yenin o zaman Kayseri'den bir daha avdet et
memesinde, bankanın orada kalmasında arka
daşımızın noktai nazarı şu idi. Banka, diğer 
mbemurini merkeziye ile birlikte malum olan 
esbabdan dolayı bir defa Kayseri'ye gitmiş bu-
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lunuyor. Memurinin eşyası, bânkâiıın nukudü, 
birçok para sarf ederek netf dâire gibi Kâyse-
ri'ye gitmiştir. 

MUSTAFA SABRI M. (Siird) — Her dai
renin gelip de bu dâirenin gelmemesindeki hik
met nedir î 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. ~ Arz ede* 
yim müsaade buyurun... Banka» bu. kadar mas
raf yapıp oraya gittikten sonra tekrar ayni 
miktarda masraf edip tekrar avdet etmesi için 
katî lüzum var mi idi? Bu, dairenin takdirine 
kalmış bir meseledir. Binaenaleyh banka mü-
diranı ile ilk temasım ne'fâce&bdö, onlarih ka
naatinin de böyle olduğunu görünce getirmeye 
teşebbüs ettim ve getiriyorum. Mademki Ziraat 
Bankası müstâkil bir müessesedir idarei mer-
keziyesi Hükümeti Merkeziyenin yanında bu
lunduğu gibi, Konya'da, Ankara'da, Kayseri'
de de bulunabilir. Kendi başına çalışan uzvi
yeti haiz olduğu için, istediği yerde oturabi
lir. Hattâ icabeder ki deruhde ettiği vazifenin 
mahiyeti ne ise o vazifeyi nerede suhuletle ifa 
ederse, orada bulunmalıdır. Binaenaleyh o za
manki vekilin takdiri bu yolda olabilir. Bunun 
içindir ki bankanın yeniden buraya celbiyle tek
rar bir masraf yaptırmayıp Kayseri'de ikame
tini tecviz etmiştir ve belki idarei merkeziye 
orada bulunacak olursa, nakdi ve sairesi orada 
bulunacak olursa hasbezzarure para alınması 
ihtimali de güç olacağı fikirleri de haizi tesir
dir. Daha birçok esbab ve avamil vardır. Bina
enaleyh bankayı buraya celbetmek için, yeniden 
bir masraf yaptırarak bankanın buraya nakle-
dilmemesi dolayısiyle bendeniz, şahsan sebebinin 
muaheze olunmasına taraftar değilim. Eğer 
bunda bir mesele varsa, Ziraat Bankasının her 
hangi bir sebeple olursa olsun, Kayseri'de kal
masını tasviptir. Bu tasvibedildikten sonra bura
ya gelen memuru, muvakkat telâkki etmek lâ-
zımgelir. (Gürültüler) Ve illâ... (Olamaz sâda
ları) Müsaade buyurun. (Şiddetli gürültüler) 
Müsaade buyurun efendim, biz oturduğu müd
detçe ikamet yevmiyesi vermeye mecburuz. Bir 
buçuk sene de kalsa yine vereceğiz. (Sekiz ay 
olur mu? sesleri) Olur, sekiz ay da olur, sekiz 
sene de olur. (Gürültüler) Arkadaşlar gürül
tüye lüzum yoktur, görüşelim, anlaşalım.. Gü
rültüden bir şey çıkmaz. Misal göstereceğim; 
Avrupa'ya bir memur gönderiyorsunuz veya
hut her hangi bir sebeple Adana'ya muvakkat 
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bir memur gönderiyorsunuz. Bir sene oturu
yor, iki sene oturuyor, üç sene oturuyor. O 
memurun yevmiyesini, maaşını vermiyorsu
nuz. Kanunun vaziyetine nazaran, idarei mer
keziye burada ise, bankanın şimdi bulunduğu 
Kayseri'deki bütün memuirni merkeziyenin 
muvakkat bir şekilde tasavvur edilmesi icabe-
der. Bu, idarei merkeziyeden uzak bir mahal
de bulunuyor, vaziyetine geçer ve onlara yev
miye vermek icabeder. Yok, idarei merkeziye ora
da ise, buradaki memura yevmiye vermek lâzımge-
lir. Elimizde bulunan Harcırah Kararnamesinin 
ahkâmınca; bundan başka surette muamele yap
mak imkânı yoktur. Zaten Ziraat Bankası îdarei 
Merkeziy^sinin buraya nakline karar verilmesi 
üzerine buraya müttehii hareket bulunmakla 
mesele kapanmıştır. Vazifem bundan ibarettir. 
Heyeti Celileniz, aynı zamanda mahkeme rolü
nü de biz oynıyacağız diyecek olursa o başka. 
Maaşı kat'edilecek memur ki, bir kişidir. (îki 
kişidir badalan) Müdürü Umumilik Muavini ile 
Merkez Muhasebeciliği bir zatın uhdesindedir. 
İki değildir. Alman yevmiyeleri de ondan istir-
dadetmek kolaydır. Fakat bendeniz zannedi
yorum ki bu, Harcırah . Kararnamesiyle kabili 
hüküm ve kabili telif bir şey olamaz. Heyeti 
Gelilenize bunu arz etmek isterim, başka bir 
şey değildir. Eeşad Bey de af buyursunlar, bu 
meselede kendileriyle müttehit değilim. Her 
halde ig Harcırah Kararnamesinin tefsirine ka
lır. O da; ne Reşad Beyefendinin, ne de ben
denizin yapacağım iş değildir. (Biz tefsir ede
riz sadaları) Bizimki içtihadi şahsimizi söyle
mekten ibaret kalır. Harcırah Kararanmesini 
alır, tefsir buyurursunuz ,ondan sonra karar 
verirsiniz. 

TAHSİN B. (Aydın) — Taşralarda zabıt 
kâtipleri vakit vakit merkez istinaf ve liva 
mahkemelerine celbedilerek orada aylarca, se
nelerce istihdam edilirler ve onların mahalli 
memuriyetleri aidoldukları kazanın kadrosunda 
olduğu halde aylarca, senelerce zavallı üç yüz 
kuruş maaşlı kâtipler, mahalli memuriyetlerinin 
gayrı mahallerde istihdam olunurlar ve bunlara 
katiyen Harcırah Nizamnamesi mucibince para 
verilmiyor. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Veril
mediğini iyi biliyor musunuz? 

TAHSİN B. (Aydın) — Verilmiyor. 
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İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Ben

deniz de aksini biliyorum. Yani veriliyor. Bi
liyorum. Deminden arz ettim ki, mülhak büt
çeleri müdafaa etmek ve bütçeyi takibederek çı
karmak o daire âmirinin vazifesidir. Ziraat Ban
kası Muvazenei Umumiye meyanmdan hariç 
mülhak bir bütçe olmak dolayısiyle gerek heyeti 
umumiyesi hakkında Heyeti Celilenize arzı ma
lûmat etmek ve gerek encümende izahat ver
mek ve tetkikinden mesul olmak âmiri itası 
olan müdürü umumiye aittir. Bendenize ait de
ğildir. Kendisi yapmış. Bendeniz ne yapayım 
efendim? Bendeniz buna karışmam, bana ta
allûku bidayette de arz ettiğim veçhile mura
kabe dolayısiyledir. Kendi bütçelerini müdafaa 
için muavinlerini göndermişlerdir. 

ALİ SÜRURÎ Ef. (Karahisarı Şarki) — Mü-
diriyeti Umumiye avdet etmiş midir1? Muavin 
Beye azimet ve avdet harcırahı verecek misiniz? 

İKTİSAD VEKİLİ HASAN B. — Burada 
bulunduğu için şahsi harcırah verilmiyecektir. 
Yalnız ailesi orada ise nasıl ki memurini mer
keziye buraya geldiği vakit maaile harcırah al
dılar ise onun da ailesinin harcırahını tesbit 
edip vereceğiz. Çünkü evvelce Kayseri'den bu
raya bütçeyi takip için geldiği vakit şahsi har
cırahını almıştır. 

'ALİ SÜRURİ Ef. •('Karahisarı Şarki) — Ben 
korkuyorum, bu, bir defa harcırahını almış
tır. Ondan sonra memurini saire ile gelmiştir 
diye yine harcırah verilecektir. 

İKTİSAD VEKİLİ HASAN B. — Hayır 
efendim, ahkâm sarihtir. Bendeniz zannediyo
rum ki, bu tereddütler Harcırah Kararname
sinin mevaddı itibariyle münderecatmın hafı
zada bulunmamasından dolayı hâsıl oluyor. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Han
gi tevehhümler? Tevehhüm değil, bütün icra
atınızdan mülhem olarak anladığım hakayık-
tan dolayıdır. Harcırah Kararnamesinin ahkâ
mını bilerek söylüyorum. 

İKTİSAD VEKİLİ HASAN B. — Bendeniz 
tevehhüm demedim. Tereddüt dedim. Harcı
rah Kararnamesinin ahkâmı sarihtir. Bir me
mur bulundftğu mahalden her hangi bir sebeple 
tekrar bulunduğu mahalle naklederse o memu
run şahsına artık harcırah verilmez. Ancak 
ailesi orada bulunursa ailesini getireceği için 
harcırahını alabilir. Mesele budur. 

— S53 — 
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REŞİD AĞA (Malatya) — Efendim Müdü

rü Umumi geçen sene Kayseri'ye gitmişti. Ben 
memleketimden avdet ederken kendisine yine 
Kayseri'de tesadüf ettim. Kendisinden sual et
tim, dedim ki; niçin Ankara'ya gitmediniz? 
Dedi ki; kış mevsimidir. Binaenaleyh buradan 
şimdi kasanın gitmesine imkân yoktur. Ancak 
ilkbaharda merkezin Ankara'ya gitmesi için 
telgrafla müsaade istedik ve Celâl Beyefendi de 
müsaade etti, dedi. Şimdi bütçeyi tanzim için 
bir memurun buraya gelmesi icabetti. Buna 
yevmiye vermektense Hazineyi muhafaza nok-
tai nazarından zatıâliniz niçin emir verip de 
getirtmediniz ı 

İKTİSAD VEKİLİ HASAN B. — Bendeniz 
o vakit vekâlette yok idim. Bir buçuk aydır 
vekâleti işgal ediyorum. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Bir buçuk ayda 
niçin getirtmediniz? 

İKTİSAD VEKİLİ HASAN B. (Traibzon) 
— Efendim kolay değildir. Hâlâ gelmek için 
noksanlarını ikmal edemedik. Müfreze istedik, 
el'an .alamadık. Cfel demekle hemen şıp gele
mez. Kolay mesele değildir. Bu buyurduğunuz 
meselelerin paraya taallûku yoktur. 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Harcırah 
Kanunnamesi itibariyle merkez memurininden 
ayrılan her memurun o kanunun maddei mah-
susasına tevfikan harcırah ve yevmiye almaya 
hakkı vardır. Bunu da Meclis Azayı Muhtere-
mesi pekâlâ bilir. Ancak, ortayerdeki asabiyet 
şimdiye kadar bu kanunun tatbikinde görülen 
mübalâtsızlıktan müribaistir. Yoksa memurine 
verilen yevmiye ve harcırahı çok görmek de
ğil, eğer öyle olsaydı o maddenin tadiline gidi
lirdi. Ancak, Harcırah Kanununun tatbikinde 
memleketin bütçesinin vaziyeti düşünül miyerek 
mübalâtsız hareketler haklı olarak bu hususta 
Meclis Azasını tevakkufa, mecbur etmiştir. Bi
naenaleyh bu tevakkufun mânası tefsir edilmek 
lâzımgçlir. Bu sualin filân müdür muavinine, 
yahut filân memura değil, Harcırah Kanunu
nu tatbikle mükellef olan vekillere tevcih edil
miş olması lâzımdır. 

İKTİSAD VEKİLİ HASAN B. ~~ Arz ettim 
ki bu bütçeyi tanzim eden bendeniz değilim. 
(Gürültüler) 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Müsaa
de buyurun arz edeyim. Sözlerim şahsınıza ait 
değildir. 
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j İKTİSAT) VEKİLİ HASAN B. — Hayır 

efendim selefime de ait değildir. Selefimin se
lefine de ait değildir. 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Bendeniz 
maksadımı biraz izah edeyim : Muvazene Encü
meninde geqon sene bulunduğum zaman harcı
rah maddesini tetkik ederken bütün arkadaşla
rımla beraber bendenizi de ibiraz ilişmeye mec
bur bırakmıştı. Orada o kadar çok >gelip »gitme
ler görmüştük ki, tabiî işeten ziyade memurların 
mütemadiyen gidip gelmesi dolayısiyk (Tabiî 
ticaret var sadalan) Muvazene Encümeni 'bu 
meseleyi başlıbaşma bir vakıa olarak huzuru 

I Mecliste tetkik etmeyi o zaman - iyi hatırlıyor
sam - bir vazife edinmişti. Ve zannediyorum ki, 
bugünkü müşahedat da aynı eski müşahedatın 
ve aynı fikir ve zihniyetin mahsulüdür. Binaen
aleyh harcırahın tatbikine memur olan Vekil 
arkadaşlarıma tevcih e'dilmiş bir senki tarizdir. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) _ 
Harcırah Kanununu tatbik ile memur olan ve-

I kil değildir. Kanumen banka müdiri umumisldir, 
I onu arz ediyorum. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Binaen
aleyh asıl mesele o noktada değil. Hasan Bey
efendi anlıyorum ki, sözlerimi suitefeMıüme uğ
ratıyorlar. İkinci kısmı pek açık tavzih edeyim. 
Vekil Beyefendi heyetin Kayseri'de bulunması
nın - bence anlıyamadığım - menafimi sayarken 
mühim bir noktaya iliştiler. Dediler ki; sermaye
sinin daha ziyade emniyet altında bulunması. 
Binaenaleyh haklı olarak suali Maliye Vekâle-

I tine tevcih ediyorum. Çünkü : Burada Emniyeti 
Umumiye ve Dahiliye Vekâletine tevcih edile-

I cek bir sual görmüyorum. Sandığı şakiler bassın 
yahut insanlar bu parayı alsın. Zannetmem ki, 

I bu şekilde olsun, bu muradolmasa gerek. Her 
r halde öyle feci bir vaziyet karşısında bulundu

ğumuzu zannetmiyorum, ve eğer Öyle maksut ise 
I kendim hiçbir salâhiyetim olmamasına rağmen 

bu isnadı reddediyorum. Ancak kuvvetle zan
nediyorum ki, bu, Maliye Veikâle'tine tevcih edi
len bir senki tarizidir. Rica ederim Maliye Ve
kili Beyefendi buraya çıksın ve öyle şunun bu
nun kasasına el uzatmıyaeağmı, bir defa daha 
söylesin ve bundan dolayı müessesatımız^ şu ve 
bu merkezlerde serseriyane dolaşmasın. (Bravo 
sadalan) 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (öü-
| müşane) — Derhatır buyıırıryorlar İri, sene iptida-
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sında Meclisi Âlinin reyi ve muvafakati olmak
sızın Ziraat bankalarından istikraz yapılmasın 
diye vekili aidinden "bir teklif vâki oldu ve Mec
lisi Âli de kabul buyurdu. (Yaşasın Maliye Ve
kili sadaları) Bunun için memleketimizde her 
sermaye gibi Ziraat Bankasının sermayesi de 
emindir. Maliyenin kendi varidatından, yani 
cibayet ettiği varidatı umumiyeden başka kim
senin parasında gözü ydktur. (Handeler) 

OSMAN FEVZİ Ef. (Erzincan) — Mesele 
tavazzuh etti. Daha müzakere edilecek diğer mü
him meselelerimiz var. Bu kadarla iktifa ede
lim. Meseleye nihayet verelim, vaktimizi zayi 
et m îy eli m. 

MEBÎL Ef. (Karahisarı Sahih) — Bendeniz 
Müdürü Umumi Muavini Beyefendinin müdafaa-
tını pek zayıf buldum. Bir kere Ziraat Bankası 
Heyeti Merkeziyesi Kayseri'de bulunuyor. He
yeti İdaresi Ankara'da bulunuyor. BunTar tabiî 
meclis yapıyorlar. Müdürü Umumi Bey orada otu
ruyor,. azalar burada oturuyor. Beyinlerinde tel
siz telgrafla, telsiz telefonla müzakere ediliyor 
veyahut onların ruh a niyeti buraya ve bunlarmki 
oraya intikal ediyor ve o suretle bir karar itti
haz ediyorlar. Heyeti İdaresi buradadır, esbahı 
mucibede tasrih olunuyor. Heyeti Merkeziyennı 
Kayseri'de bulunacağına dair de bir karar yok
tur. İkincisi Muavin Beyefendi buyurdular ki; 
l)on bütçeyi müdafaaya geldim, pekâlâ, doğru, 
her daire şüphesiz bütçesini müdafaa için geli
yor, fakat zamanını tahdidetmiyecektir. Rica 
ederim, bugünden sonra her hangi vekâlet olur
sa olsun. Bütçeyi müdafaaya gelen her memuru
na burada bulunduğu müddette yevmiye veri
niz ki, adalet olsun. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair takrirler var, müzakereyi kâfi görenler lüt
fen el kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. (Kaıa-
hisar) Nebil Efendi, (Konya) Vehbi Efendi, 
CSird) Mustafa Sabri Efendi, (Oenc) Ali Vâsıf 
Bey, (öazianteh) Şahin Efendi, (Kângırı) J3aid 
Bey, (ıDenizli) Hasan Efendi. Bu zevatın tak
rirleri vardır. (Muş) Hacı Ahmed Efendinin bir 
takriri de vardır. Ziraat Banka Müdür Muavi-
niyle müfettişlerine verilen yevmiyelerin istir
dadı yolundadır. (Olamaz sadaları, müsebbibin
den sadaları) 

BESİM ATALAY B. (Kütahya) ~ Âmiri 
sarftan tazmini lâzımgelir. i 
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REİS — Efendim sarfın kimden tazmini iâ-

zırngeldiği reylerinizle tezahür edecektir; 
NEOİB B. (Ertuğrul) — Mahkeme mi bu

rası *? 
OBMtL B. (Kütahya) — Hayır Meclisin va

zifesidir. 

Riyaseti Celileye 
Altıncı faslın ikinci maddesinde harcırah ve 

yevmiye namiyle mevzu yirmi beş bin lira istik-
sar olunacak derecededir. Mademki sekiz ay
dır memur burada ikamet ediyor. Bittabi mu
vakkat olmayıp daimîdir. Binaenaleyh; bu 
uğurdaki yevmiyenin tayyedilmesi ve yalnız 
harcırah kalacak miktardan dahi bilâtahkikat 
ve muhakeme yapılan azil ve naspların temadi
sine medar olmamak üzere beş bin liranın ten
zilini, teklif eylerim. 

Muş 
Ahmed Hamdi 

Riyaseti Celileye 
Ziraat Banka Müdür Muaviniyle Muhasebe

cisine verilen ikamet yevmiyesinin istirdadını 
teklif eyleriz... 

:î Temmuz i:i:!8 
Gazianteb Kângırı 

Şahin Said 
Ertuğrul Denizli 

Halil Hasan 

Riyaseti Celileye 
Yevmiyeler gayrikanuni olduğundan müseb

bibinden tazminini teklif eylerim. 
Gene 

Ali Vâsıf 

Riyaseti Celileye 
Hükümetimizin merkezi Ankara'dır. Bilcüm

le şuabatınm da merkezi Ankara'dır. Hattâ 
şimdiye kadar Kayseri'nin merkez olduğuna 
dair bir karar da yoktur. Hilafı usul alman 
harcırah ve yevmiyenin istirdadiyle beraber hi
lafı nizam hareket eden ve vazifesini alenen 
suiistimal eden muhasebecinin ve müdürü umu
mi ve muavininin tahtı muhakemeye alınmasını 
teklif eylerim. 

Şiird 
Mustafa Sabri 

Riyaseti Celileye 
Merkez Ziraat Bankası Muhasebecisi ve Mu-

— 255 — 



î : 68 2.rı 
avin beylere verilmiş olan yevmiye ve harcırah
larının istirdadolunraasım teklif ederim... 

Konya Siird 
Vehbi Mustafa Sabri 

Riyaseti Gelileye 
Ziraat Müdürü Umumisi Muavini Beyle Mu

hasebecinin almış olduğu yevmiyelerin istirda
dına karar verilmesini teklif eylerim... 

3 Temmuz 1338 
Karahisarı Sahib 

Nebil 

Riyaseti Celileye 
Harcırah ve yevmiyenin sureti sarfı muva-

fıkı kanundur. Vekili mesullerinden bu bapta 
fazla sarfına sebebiyet verdiğinden dolayı taz
minini teklif eylerim. 

3 . V I I . 1338 
Yozgad 

Feyyaz Âli 

RElS — Efendim, takrirlerden beşi doğru
dan doğruya harcırah ve yevmiye alan memur
larından tazmini mahiyetindedir. (Gürültüler) 

VEHBÎ Ef. (Konya) — Harcırah sözü yan
lıştır. Yalnız yevmiyeler tazmin edilsin. 

REÎS — Efendim, müsaade buyurun rica 
ederim. Diğer bir takrirde müsebbibinden yani 
vekilinden... (En doğrusu odur sadalan) 

NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Takririmi 
arz edeyim. Müsaade buyurun. 

REÎS — Efendim, takrirleri reye koymuyo
rum. Ali Şükrü Beyin de bir takriri var. 

Riyaseti Celileye 
Ziraat Bankası Müdürü Umumi Muavini be

yin limaslahatin buraya celbedildiği anlaşıldı
ğından burada aldığı kanuni yevmiyenin istir
dadından sarfınazar edilmesini teklif ederim. 

Trabzon 
Ali Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Muvazene Encümeninin ihtaratı mütaaddi-

desine rağmen kanunsuz olarak verilen harcırah 
ve yemMiyelerin kanunen âhizinden tahsilini 
mümkün, olamadığı takdirde âmiri itasından tah
sili lâzııagGİKiekle ona göre ittihazı karar buyu-
ruteû'&Bttiı teMİf ederim. 

Saruhan 
Reşad 
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NEBÎL Ef. (Karahisarı Sahib) — Efendim 

zaten bendenizin takririmde muavin ve muhase
beci tâbiri vardır. Demin Vekil Beyin buyurdu k-
ları gibi âmiri ita müdürü umumidir. Aynı za
manda muhasebecilik vazifesini de yapıyormuş? 
Bu cihet nazarı dikkate alınsın. Müsebbibi âmiri 
itadır. (Vekil sesleri) Vekile ait değildir. Mül
hak bütçedir. Âmiri ita da müdürü umumidir, 
müsebbip de müdürü umumidir. Aynı zamanda 
muhasebecilik vazifesini de ifa ettiğinden dolayı 
takririm bu meali işrabediyor. Bundan dolayı 
âhizinden, muhasibinden tahsili lâzımgelir. 

ALÎ ŞÜKRÜ B. (Trabzon) — Efendim, mü
saade buyurursanız takririmi izah edeyim. (Mü
zakere yok sadalan, gürültüler) Efendim Meclis 
mahkeme halini alıyor. Zannedersem bu gayrika-
nunidir. (Gürültüler) Bunun usulü başka türlü 
olur. (Gürültüler) Niçin müsaade etmiyorsunuz? 
Bu o kadar mühim bir mesele değildir. (Gürül
tüler) Efendim müsaade buyurun bunun tazmini 
lâzımgeliyorsa bunun müsebbibi olan vekâletten 
tazmini lâzımgelir. Memurlar buraya gelmiştir ve 
parayı almıştır. Bu parayı istirdadedemezsiniz. 
Eğer yolsuzluk varsa, buna kim sebebiyet vermiş 
ise, ondan almak lâzımgelir. Biz mahkemeye git
meden ve oradan hüküm almadan tahsil ediniz, 
diyemeyiz. Meclis mahkeme değildir. Rica ederim, 
Meclisi mahkeme haline sokmayın ve Meclisin ic-
rai salâhiyetini düşürmeyin. 

MUSTAFA SABRÎ Ef. (Siird) — Meclisin 
icrai salâhiyeti vardır. Onu re'sen yapamaz. 

REÎS — Efendim takrirlerin münderecatmı 
arz ettim. Beş takrir doğrudan doğruya memu
rundan istirdadı. (Hayır sesleri) Sonra bir takrir 
müsebbibinden (Hay hay sesleri) yani doğrudan 
doğruya memuru aidinden istirdadı takrirleridir. 
Bu takrirleri reyinize vaz'ediyorum. Gayrikanu-
ni olduğu iddia edilen yevmiyelerin memurun
dan istirdadını kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
(Anlaşılmadı, kimden? Sesleri) Efendim. Memu
rundan istirdadı kabul edilmemiştir. (Bravo ses
leri) Efendim diğer takrirleri reyi âlinize arz 
ediyorum. Şimdi Feyyaz Âli Beyin takrirleri var
dır. 

FEYYAZ ÂLÎ B. (Yozgad) — Bendeniz ve
kili mesulünden diyorum Reis Bey. 

ÎSMET B. (Çorum) — Vekil mesul değildir. 
Müdürü Umumi mesuldür. Bankanın hesabı umu
misinden Müdürü Umumi mesuldür. j 
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REİS — Efendim, Feyyaz Âli Bey, vekili 

mesulünden tazmini diyor. Müsaade buyurun, 
takriri okunsun. 

Riyaseti Celileye 
Harcırah ve yevmiyenin sureti sarfı mııvaf .ki 

kanundur. Vekili mesullerinden bu paranın fazla 
sarfına sebebiyet verdiğinden dolayı tazminini 
teklif eylerim. 

2 . VII . 1338 
Yozgad 

Feyyaz Âli 
(Ret sesleri) 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Efendim ve
kili mesulü bir defa dinlemeye mecburuz. Ondan 
sonra karar veririz. 

REÎS — Basri Bey rica ederim sözünüzü bu
rada söylersiniz. Şimdi Feyyaz Âli Beyin takri
rini reyi âlinize vaz'ediyorum. Feyyaz Âli Bey 
«Vekili mesulü» diyor. Bundan maksadı İktisat 
Vekili mesuldür, değil mi efendim? (Evet sada-
ları) Bu takriri kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Efendim takrir reddedilmiştir. 

Riyaseti Celileye 
Yevmiyeler gayrikanuni olduğundan müseb

bibinden tazminini teklif eylerim. 
Gene 

Ali Vâsıf 

RElS — Efendim Vâsıf Beyin takririni ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Ekseriyetle kabul 
edilmiştir. Yani alelıtlak müsebbibinden tahsili 
kabul edilmiştir. 

Efendim, rica ederim, müsaade buyurunuz 
daha takrir vardır. Reşad Beyin takriri, o da 
tazmine aittir. Halbuki o kabul edildi. Şimdi 
efendim, Oltu Mebusu Yasin Beyin takriri var
dır; okunacak ; 

Riyaseti Celileye 
Merkez Ziraat Bankası Müdürü Umumisine 

badema yevmiye verilmemesini teklif eylerim. 
Oltu 

Yasin 

REİS — Müdürü Umumi denince Müdürü 
Umumi Muavinidir. Ali Şükrü Beyin de bir 
takriri vardır. Buna lüzum kalmadı. 

Riyaseti Celileye 
Birinci ve dördüncü fasıllarda kırtasiye 

N 
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tahsisatı olarak 5 332 lira mürakkam bulundu
ğu halde bu faslın birinci maddesinde dahi tab'-
iye ve teclidiye, kırtasiye olarak 20 000 lira 
mürakkam olduğuna ve bu da bihakkin istik-
sare lâyik bulunmasına binaen işbu 20 000 lira
nın senei sabıkada olduğu veçhile 10 bin liraya 
tenzilini teklif eylerim. 

Antalya 
Mustafa. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim bu 
tab'iye, teclidiye, kırtasiye olarak kâfi gel-
miyecektir. Yeni sandıklar açılacaktır. San
dıkların kuyudatı bütün bütün eskimiştir. O 
kuyudat tecdidedüecektir. Kuyudat kamilen 
yeniden tanzim olunacak. 

HAMDİ B. (Amasya) — Kırtasiye ucuzladı. 
Nısıf fiyatına indi. 

ATIF B. (Bayezid) — On bin lira da az pa
ra değildir. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim, 
idaresi bunun kâfi gelmediğini söylüyor. Bun
lar her seneye mahsus defterler tutarlar. Mak
buz ilmühaberlerini tabettirmek için bu para 
kâfi değildir. 

REİS — Efendim faslın birinci maddesinde 
tab'iye, kırtasiye, cildiye masrafı olarak 20 
bin lira vardır. Bunun on bin liraya tenzilini 
talebediyorlar. Kabul edenler lütfen ellerini 
kaldırsın. Reddedilmiştir. 

Efendim yeni bir teklif vardır. Tamirhane
lere ait. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim, 
müsaade buyurunuz, tamirhanelerin merkezi
ni tâyin etmek üzere iki takrir verilmişti. Hal

buki açılacak tamirhaneler iki tanedir. Birisi 
Konya'dadır. Birisi buradadır. Şimdilik ay
rıca tamirhaneler yapılmıyor. Sonra Mersin'de, 
Trabzon'da, İnebolu'da tamirhaneler beheme
hal lâzımdır. Çünkü denizden çıkarılan maki-
naların bozulanlarını orada tamir etmek ihti
yacı vardır. Tabiî bunlar tedricen açılacaktır. 
Şimdilik buna mahal tâyinine lüzum yoktur. 

REİS — Amasya Mebusu Ömer Lûtfi Be
yin takririni okuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Küçük tamirathanelerin Diyarbekir, Amas

ya, Urfa, Malatya, Sivas, Kayseri, Antalya, 
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Mersin ve Erzurum mevakiinde tesisini teklif 
ederim. 

3 Temmuz 1338 
Amasya 

Ömer Lûti'i 

REİS — Efendim, bu takriri kabul eden
ler lütfen el kaldırsınlar. Kabul edilmemiştir. 

ÖMEK LÛTFÎ B. (Amasya) — Reis Bey, 
beyefendiye.». 

REİS — Takririniz kabul edilmedi efendim. 
ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Kabul edil

medi ama, takririm anlaşılmamıştır. 
REİS — Efendim Kars Mebusu Oavid Bevle 

ritfekasının takriri vardır. Okuyorum. 

Riyaseti Celileye 
Elviyei Selâse halkı esasen ziraat makinalrrı 

istimaline alışmıştır. Ve ellerinde esnayi harbde 
harabolmuş muhtacı tamir birçok alât ve ede^ît 
vardır ki, tamirsizlik sebebivle kullanılamıyor. 
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Binaenaleyh, küçük tamirhanelerden birinin 
Kars'ta küşadı hususunu arz ve teklif ederiz. 

3 Temmuz .1338 

Kars 
Oavid 

Batımı Bat um 
Fevzi Ahmed Nureddin 

REİS — Efendim encümen bunu mahallerine 
bırakıyor. Binaenaleyh takriri reyi âlinize arz 
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edilmemiştir. 

Efendim faslın yekûnunu reyi âlinize vaz'edi
yorum. 

AHMED HAMDİ Ef. '(Muş) — Reis Bey; 
faslın yekûnunu reye koymadan beş bin liranın 
tenziline dair benim bir takririm vardır. Onu re
ye koymadınız. (O mesele kapandı sesleri) 

REtS — 5 nci faslın yekûnu 90 bin liradır. 
90 bin lirayı kabul edenler lütfen elkaldırsm. 5 
nci fasıl kabul edilmiştir. 

F. M. 

(i 

Nev'i muhassasat 

Dördüncü kısım 
Tahsisatı fevkalâdei şehriye 

1337 senesi için 1338 senesi için. 
MııvazeneiMali- Ziraat Bankası Muvazenei Mali
ye Encümenince Meclisi İdaresin- ye Encümenince 

tesbit olunan ce teklif olunan teklif olunan 

283 338 239 177 1.73 319 

REİS — Efendim altıncı fasıl hakkında söz 
istiyen var mı? (Yok sesleri) Altıncı faslın .ye
kûnunu r<3 319 lira olarak kabul buyuranlar lüt
fen el kaldıranı. Kabul edilmiştir. 

ÖMER LÛTFİ B. (Amasya) — Yukarda 
tashih edilmek lâzımgelir. 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) —. Tayyedilen 
hiç yoktur. 

REİS — Efendim yekûnu umumi 411 123 
liradır. 

Efendim ikinci madde yukarda okundu. 
İkinci maddeyi reyi âlinize vaz'ediyorum. Ka

bul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Ziraat Bankası ile vilâyat ida-

rei hususiyelerinin Menafi ve Maarif hissei ianesi 
olarak her sene aşarından tahakkuk edecek mik
tara muadil o senenin Düyunu Umumiyeye mu-
havvel olmıyan liva ve kazalar aşarı mültezimi -
ninin senedatı bittefrik bankaya devir ve havale 
olunur. 

REİS — Efendim söz istiyen var mı? 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. — Efendim 
dün bir nebze arz etmiştim. Mütalâatımı tekrar 
etmiyeceğim. Oünkü hepiniz biliyorsunuz, bir 
idarei mahalliyeye ait cereyan etmiş bir muamele
dir. Doğrudan doğruya senetleri ahzedilirdi... 
Simdi idarei hususiye!ere mütaallik olmak üzere 
Heyeti Vekileden mevrut teklifi kanuni Muvaze
nei Maliye- Encümeninde mevcuttur. O kanunun 
o maddesinin buraya geçmesini teklif ederim. O 
maddeyi Muvazenei Maliye Encümeni getirsin. 

ALÎ CENANİ B. (Oazianteb) — Efendim bu 
madde onu temin ediyor. Ayrıca o maddenin geç
mesine lüzum yoktur. 

MAARİF VEKİLİ VEHBİ B. (Karesi) 
Kfendinı o madde bu hususu tamam iyi e temin 
ediyor. Umumi ııoktai' nazardan bütün memleke
tin idarei hususiye! erin i bir kül addedersek bu 
umumunun hukukunu muhafaza ediyor. Yanı fi
lân vilâyetin, filân vilâyetin hukukunu muhafaza 
etmiyor. Bendeniz Muvazenei Mal ive Encümenin-

258 



t : 68 3.7. 
den sebebini soracağım. Meselâ Ankara vilâyeti- j 
nin muvazenei hususâyesi aşardan tahakkuk 
eden 80 bin lirası için nereden havale oluna
caktır? Ve ne suretle tahakkuk edecektir? 

ALI CENANÎ B. (Gazianteb) — Efendim, 
bir sene zarfmda aşardan tahakkuk eden his-
sei Menafi, hissei Maarif her ne olursa olsun, 
meselâ, bu sene için iki milyon lira diyelim, J 
tahmin ettikten sonra, bu miktara muadil 3 
sancak, 4 sancak, 5 sancak aşarını bankaya se
netlerini ciro ederek devredecek Maliyeden iki 
milyon liralık koli tahsil edecek, o sancağın 
Menafi, Maarif hissesi ne ise Ziraat Bankası 
şubeleri vasıtasiyle bunu mahallerine tevzi ede-
cak. Binaenaleyh bunda mahzur yoktur, her 
yerde şubesi vardır. îdarei hususiyelerin tah
sildarlığını da zaten kendisi yapıyor. îdarei I 
hususiyelerin bütün muamelelerini banka yapı
yor. Binaenaleyh aynı elden yine bunlar da ve
rilecektir. Bunda hiçbir müşkülât yoktur. 

MAARÎF VEKÎLİ VEHBÎ B. (Karesi) — 
Efendim, bendeniz dün de arz etmiştim. Hu
kuku mahalliyeyi muhafaza için bu bir adım
dır. Fakat elde Şûralar Kanunu yoktur. Beya
nı mütalâa etmek müşküldür. Acaba aşar his
sesini mahallerine terk ettiğimiz zamanda ma
hallerine istediği kadar tenzil ve tezyide salâ
hiyet verilirse bunun suveri tatbikıyesi ne su
retle kabildir? Şûra, Kanunu bu noktayı mahal
lerine ait varidatı kaydederken mahalleri san
tim adisyonelleri şu nispet dâhilinde tezyit ve 
tenkise taraftardır, diye kabul ettiğimiz 'tak-
dirde bu yarın ne suretle ve *ne şekilde olacak-
tır? Belki hiç kabul etmiyeceğiz. O başka. 
Binaenaleyh bu müşkülâttan dolayı her mahal
lin vergisi mahallinden alınacaktır. Bu müş
külâttan dolayı her mahallin vergisi mahallin
den alınacaktır. Ben aşarı verirken memleke
tin menafi, maarifi için de yüzde on beşini ve
riyorum. Halbuki böyle olmıyacak. Şimdi be
nim verdiğim para başka yere gidecek. Filân 
yerin verdiği para başka yere gidecektir. Hal
buki, bu yanlış bir muameledir. Fakat Heyeti 
Oelileniz kabul buyurursa - bendeniz şimdiki 
şekle nazaran - bunu öpüp başıma koyacağım, j 
Çünkü şeklihazırla on para dahi almaklığm i 
imkânı yoktur. 

ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim, j 
bendeniz katiyen müşkülât gömmüyorum. Eski- j 
den şahıs şahıs, ayrı ayrı verilirdi. Halbuki j 
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şimdi altmış yedi Ziıaat Bankası şubelerine 
tevzi edilecek ve o mahal hisseleri nispetinde 
tevziatta bulunacaktır. Eğer ziraat bankaları 
bu işi göremez denilirse o daireden hiçbir fai
de ümidetmemekliğiıınz lâzımgelir. 

NEBÎL Ef. (Karabasan Sahib) — Bu üçün
cü madde gayet mühim bir maddedir. Eğer bu 
maddeyi şeklihazırı ile kabul edecek olursak vi-
lâyat idarei hususiyelerin i kapamaktan başka 
çare yoktur. Esasen mahallî varidatından alın
dığı zamanlarda bile Maliyeden kura bir hava
le alabilmek aylara mütevakkıf olduğu halde 
çimdi ziraat bankalarından havale alınacak, 
oralardan nakli nukudolacak veyahut başka 
bir para havale edilecek veya alınacak demek 
idarei hususiyeleri kapamak demekten başka 
bir şey değildir. Binaenaleyh eski usul üzerine 
mahallî varidatından Ziraat Bankasına alınıp 
mahallî idarei hususiyelerine tevdi edilmeli ve
yahut da bu madde tayyolunmalıdır. Başka 
şekil yoktur. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim, 
Büyük Millet Meclisinden sâdır olan bir ka
nunda henüz neticesi anlaşılamıyan bir mües
seseden bahsetmek doğru mudur? Değil midir? 
Elcevap değildir, bunu bir ınaddei kanuniye 
halinde tedvin ise dâvamıza mugayirdir. Bu 
meseleyi sükût ile geçiştirmek zannediyorum, 
ki hikmeti Hükümet noktai nazarından daha 
muvafıktır. Bahsedilen hissenin bilmem ne ban
kasından yapılan istikraz mukabili olduğu söy
leniyor. Halbuki bu istikrazın tamamı alınma
mış, alınamamıştır. Araya Harbi Umumi gir
miştir. Harbi Umumi bütün mukavelât hakkın
da ne tesir icra etti ise... 

ALÎ OENANÎ B. (Gazianteb) — Reis Bey 
bu mesele münakaşa edilecekse rica ederim bir 
eelsei hafiye akdediniz. Bunun alenen müzake
re ve münakaşası menfaati memleketle mütena
sip değildir, eelsei hafiye lâzımdır. 

HASAN BASRÎ B. (Devamla) — Efendim. 
bunun leh ve aleyhinde bir şey söylemek doğ
ru değildir ve zamanı olmadığı gibi maddeye 
dercetmek doğru değildir. Bu mesele sulhu kat
inin neticesinde taayyün edecek bir meseledir. 
İstiklâli vatan için uğraşan Büyük Millet Mec
lisi kanun olarak şimdiden böyle bir şey tesbit 
edemez. Binaenaleyh bu mesele ile uğraşmamalı 
ve üçüncü maddedeki o kaydı muzır şimdilik 
meskûtunanh geçilmelidir. Bendeniz Heyeti Ve-
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kileden Meclisi Âliye geleceği söylenilen teklifi 
kanuninin vüruduna kadar bu maddenin müza
keresinin talikini ve hattâ maddei mezkûrenin 
büsbütün tayymı teklif ediyorum. 

REİS — Efendim Muvazenei Maliye Encü
meni bir celsei hafiye akdini teklif ediyor. 

RİFAT B. (Tokad) — Hükümet bunun,için 
bir maddei kanuniye teklif etmiştir. 

TEVFlK RÜŞTÜ B. (Menteşe) — Maddenin 
tehiri* müzakeresi daha muvafıktır efendim. 

ALI CENANİ B. (Gazianteb) — Evet efen
dim. 

REİS — Encümen de üçüncü maddenin te
hiri müzakeresine muvafakat ediyor. . 

TEVFÎK RÜŞTÜ B. (Menteşe) — Tefrikan.. 
REİS — Evet efendim üçüncü maddenin tef

rikan tehiri müzakeresini kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın. Üçüncü maddenin tefrikan te
hiri müzakeresi kabul edildi. Şimdi dördüncü 
maddeyi üçüncü madde olarak okuyoruz. 

Madde 3. — Ziraat Bankası Kanunu muci
bince Meclisi İdaresine Şûrayı Devlet ve Diva
nı Muhasebat dairelerinden intihabı lâzımgelen 
birer âza Büyük Millet Meclisince intihabolu-
nur ve bunlardan birisi meclise riyaset eder. 

REİS — Madde hakkında söz istiyen var mı! 
(Hayır sesleri). Efendim söz istiyen yoktur. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — Reis Bey 
müsaade buyurun bir şey soracağım. Maddede 
(Büyük Millet Meclisince intihabolunur) denili
yor. Bu intihap Büyük Millet Meclisi dâhilin
den mi Yoksa haricinden mi? 

ALİ CENANİ B. (Gazianteb) — Efendim 
Büyük Millet Meclisi âzasından intihabolunacak-
tır. Şimdiye kadar Divanı Muhasebat ile Şûrayı 
Devletten olurdu, şimdiki halde onların vazife
sini Heyeti Celileniz görüyor. Binaenaleyh Heye
ti Celilece müntahap iki âza tarafından bu vazi
fe görülecektir. 

REİS — Efendim maddeyi aynen reyi âlini
ze vaz'ediyorum. Üçüncü maddeyi - ki eski dör
düncü maddedir - aynen kabul edenler lütfen 
ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 4. — Ziraat Bankasının 1336 sene
sinde Hazinei Maliyeye geçmiş olan matlubatmm 
tesviyesi için Sultansuyu ve Çukurova çif tlikle-
riyle Çifteler Harası ve Ankara Ziraat Mektebi 
arazisi tefrik edilmiştir. 

.MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Ankara'da Ziraat Bankasından alınan paranın 
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miktarı Meclisi Âlinin malûmudur. Bu ise 1336 
senesinde alınan 1 milyon liradan ibarettir. Bu
nun için Sultansuyu Çiftliğinin bir mukavele ile 
iki Vekâlet arasında görüşülerek neticesinin Mec
lisi Âliye arz edilmesini bendeniz diğer bir mese
lenin müzakeresi esnasında arz etmiştim. Sultan
suyu Çiftliği bu borcu fazlasiyle ödlyecek ve bel
ki o miktardan da fazlalık hâsıl olacaktır. Diğer 
çiftliklerde âharm hukukuna taallûk edecek bâzı 
muamelât sebkat etmiştir. «Çukurova, Çifteler 
Harası» nda âharm hakkına taallûk eden mua
melâtı nazarı dikkate almasak bile Ziraat Banka
sı bu sene içerisinde bu çiftliklerin muamelâtını 
ikmal ederek işletecek, istifade edecek, Maliye ile 
anlaşacak, bedelleri temin edecek bir şey yapa
maz. Bugün buna ne kudreti ,ne de zamanı mü
saittir. Yalnız Sultansuyu Çiftliği hakkındaki 
muamele ile iktifa edelim. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Ankara 
Ziraat Mektebini de bırakalım. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
vamla) — Şimdilik Çukurova ile, Çifteler Çift
liğini ve Çifteler Harasını haliyle bırakalım. 
Eğer Sultansuyu Çiftliği hakkındaki muamele 
güzelce tatbik edilip hüsnünetice elde edilirse di
ğerlerini de tedricî bir surette bankaya bırakırız. 
(Doğru sadaları) Şimdiden bütün çiftlikleri 
bankaya bağlarsak doğru bir şey yapmamış olu
ruz. Çünkü bir kanun çıkıyor, kanun bağlıyor, 
başka hususatta hiçbir muamele yapmaya imkân 
kalmaz. Bilhassa icara verilmiş, mukavele yapıl
mış. bâzı çiftlikler de mevcuttur. Belki tazminat 
karşısında kalmaklığımız ihtimali de vardır. Onun 
için böyle halihazıriyle Maliyenin uhdesinde kal
malıdır. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Muvafakat ediyoruz. Ancak Ziraat Mektebi ile 
Sultansuyu Çiftliğini ipka edelim. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Ve para 
da almamak şartiyle.... 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Hayır müsaade buyurun bedellerini ayrıca görü
şeceğiz, fiyat takdir edeceğiz. Borç ne ise tenzil 
edilir. Üst tarafı her ne ise o da verilir. Belki 
arazii mezkûre içerisinde efradı ahali arasında 
muhtelefünfih arazi varsa o hakkı da temin ede
cek ahkâm vaz'edilir. Fakat onun neticesi banka
ya bırakılmaz, Maliye, üzerine alır, bu ayrı bir 
mukavele ile tesbit edilir, uzunuzadıya görüşüle
rek teferruatı tesbit etmek lâzımgelir. 
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NEBİL Ef. (Karahisarı Sahib) — Gerçi su

alime cevap vermiş bulunuyorsanız da tasrih et
mek lâzımgeliyor. Bu çiftlikler derununda sakin 
birtakım insanlar var, bunların emval veya ara
zileri ne suretle halledilecektir? Bunlar da mem
lûk olarak eşyayı menkule gibi Hazinei Maliye
den Ziraat Bankasına devrolunaeak mı? Olunmı-
yacak mı? 

TEVPÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Büyük 
Millet Meclisi Hükümetinde memlûk olamaz ki... 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. 
Efendim arz edeyim. Onların hakkını ne suretle 
temin edeceğimizi tatbikata ait mesai 1 üzerinde 
görüşürüz. 

REİS — Efendim başka söz alan yoktur. 
Kifayeti müzakereyi reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Müzakereyi kâfi görenler lütfen ellerini kaldır
sın... Müzakere kâfi görüldü. 

Efendim encümenin ve Maliye Vekâletin in 
muvafakati üzerine madde şu şekli alıyor : 

MADDE 4. — Ziraat Bankasının 1336 sene
sinde Hazinei Maliyeye geçmiş olan matlııbatının 
tesviyesi için Sultansuyu Çiftliği ile Ankara Zi
raat Mektebi arazisi tefrik edilmiştir. 

(Muvafık, kabul sadaları) 
RElS — Bu şekilde maddeyi kabul edenler 

lütfen ellerini kaldırsın... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Efendim ! Beşinci maddeyi okuyoruz. 

MADDE ö. — Mezkûr çiftlik ve afazinin 
sureti devri ve bedelinin takdir ve tesbit ve ic
rayı mahsubu bir kanunu mahsusla tâyin olu
nacaktır. 

TUNALJ HİLMİ B. (Bolu) Efendim. 
ehemmiyetsiz görünmekle beraber zannımco 
gayet mühim bir noktaya dokunacağını. «Terk 
ediyor» Fakat nasıl ve ne şartla? Kaç kuruşla 
terk ediyoruz? Bunu şimdiden tevhit el ineklik 
lâzımgelir. Eğer biz bunu sonraya bırakacak 
olursak emin olunuz ki efendiler gelecek sene 
de iş görülemez. 

REİS -—Efendim başka söz alan yoktur. 
Bu madde hakkındaki müzakerenin kifayetini 
reyi âlinize arz ediyorum. Müzakereyi kâfi gö
renler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi gö-
v'ûklü. Maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edildi. 

MADDE 6. — flarb metrukâtı olarak ge
rek Erzurum ve gerek Konya ve sair mahal-
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lcrde bulunup ciheti askeriyeye ve mülkiyeye 
ait bilûmum alât ve edevatı ziraiye ve ziraate 
mütaallik bilûmum m akmalar Ziraat Bankası
na verilmiştir. Banka bunlara derhal vazıyed 
ederek depolarına götürecek ve her ay 'bir kı
ta defterini bittanzim maliyeye ita edecektir. 
İşbu alât ve edevat ile makinalarm kıymetleri 
maliye ve banka ve ziraat fen memurları tara
fından tesbit ve bankanın Hazinei Maliye zim
metindeki matlubuna mahsubedileeektir. 

TEVFÎK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Şimdi 
efendim maddenin muhteviyatına dikkat eder
sek çok güzel şey. Ziraat Bankası bütün alât 
ve edevatı alacak ve kendisi tevzi edecek. Hal
buki şimdiye kadar Ziraat Vekâletinin ziraat 
fen memurları bunların tevziini deruhde et
miştir/ Acaba vaziyet nasıl olacak? Bunun 
tevzi ve satışını deruhde eden fen memurları 
maaş mukabilinde çalışacak. .1.0 makina fazla 
veyahut 10 makina eksik satılmış, 'bundan mü-
' ee'ssir olmıyacaktır. 

ALİ CENANİ B. (öazianteb) — Kıymeti 
tesbit edildikten sonra satacak. 

, TEVFİK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Ha ta
mam. benim de arz etmek istediğim budur. 

ALİ CENANİ B — Fakat tevzi değildir. 
TEVFİK RÜŞDÜ B. (Devamla) — Müsa

ade buyurun ikmal edeyim. Ziraat aletlerini 
alacak ve halka satacak, yani alıp da ambara 
atacak değildir. Depolarda halkın arzusuna 
göre satacaktır. Bununla ziraat memurları iş
tigal ediyor, bu, teşevvüşü ve yanlışlığı ınueib-
oluyor. Dün ta ura da İktisat Vekili Bey güzel 
bir misal göstermişti. Demişlerdi ki, Singer 
Kumpanyasmdaki memurlar Singer makina-
larını ahaliye fazla satarsa daha fazla menfa
ati var. Bundan dolayı muntazaman satıyor
lar. 10 - 12 makina sattığında o nispette tahsi
sat alıyorlar. Halbuki Devletin aylıklı memur
ları böyle değil. Kendisine tevdi edilen aleti 
sürmekle, ahaliye kabul ettirmekle de mükel
lef ve muvazzaf. Fakat on eksik, on fazla sa
tılmış, onu alâkadar etmiyor. Bendeniz zanne
diyorum ki ziraat fen memurlarını Ziraat Ve
kâleti emrinden çıkarıp da doğrudan doğruya 
Ziraat Bankası emrine verirsek ve sattığı mik
tarla maaşının alâkası olursa ve bu zevat faz
la kazanabilmek için aleti alıp köylere götür
mek ve köylülere öğretmek ve o köylüyü mu
vaffak ederek komşuların da almalarını teshil 
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etmek ve hulâsa aletleri fazla şatabildikce onun 
da fazla tahsisat alması esasını kabul etsek, 
hizmetiyle mütenasip ve mütekâbil mükâfatını 
kabul edersek kumpanyaların kendi al ât ve 
edevatı satmak için buldukları usulü tatbik 
etmiş oluruz. Yoksa alâtı Ziraat 'bankalarına 
bırakmakla, fen memurları da muayyen aylık
lı Ziraat Vekâleti uhdesinde kaldıkça (hiçbir 
şey yapmış olmayacağız. Çünkü aybaşı geldiği 
vakit alacağı mu'hassasa't ve maaşat muayyen
dir. Ancak bu gibi işleri îoııun vicdanına bı
rakmış oluyoruz. Hal'bu'ki iktisadiyatta, umuru 
iktisadiyede talie, vicdana, tecrübeye bırakmak 
müttahaz usulden değildir. 

REİS — Efendim başka söz alan arkada
şımız yoktur. Müzakereyi kâfi görenler lütfen 
el kaldırsın. Müzakere kâfi görüldü. Tadilna-
me yoktur. Maddeyi aynen reyi âlinize vaz'edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Ka
bul edildi. 

MADDE 7. — Ziraat Bankasınca elyevm 
cellbedilmiş olan ve âtiyen eelbedilecek olan 
'bilûmum tamirhane alât ve edevatı, motor- ve 
makina ve saireye ciheti askeriyece vazıyed edi
lemez. 

BASKİ B. (Karesi) — Yanlışlık vardır. 
(Olan) kelimesi tekrar edilmiştir. 

BEİS — Efendim mürettip sehvidir, o yol
da tashih ederiz. Maddeyi kalbul edenler lütfen 
el kaldırsın. Kalbul edilmiştir. 

MADDE 8. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülieradır. 

BİR MEBUS — 1 Marttan itibaren... 
REİS — Bir Marttan itibaren meriyülicra 

olmasını teklif ediyorlar. Encümen de muva
fakat ediyor. Bir Mart tarihinden muteber ol
masını kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

ÖMER LÜTFÎ B. (Amasya) — Hangi bir 
Mart Reis Bey? 

REİS — 1338 Martından... 

MADDE 9. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na İktisat ve Maliye vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler lütfen el kaldırsın. 
Kabul edilmiştir. 

Efendim, bütçenin heyeti umumdyesini tâyi
ni esami ile reyi âlinize vaz'ediyorum. Reyler 
toplanırken Avans Kanununa başİıyacağız. 
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i TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Reis Bey 
I buna müteferri Ziraat Mektebi Kanunu da var-
J dır. Bunun bütçe ile birlikte müzakeresi Muva-
I zenci Maliye Encümeninin teklifi ve talebi veç-
I hile takarrür etmişti. 
I REİS — Efendim, Avans Kanununun müza-
I keresine başlıyoruz. 

ÖİMER LÛTFİ B. (Amasya) — Buna müte-
I ferri bir mektep kanunu vardır. 

TEVFİK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Meclis, 
I Avans Kanununu bütçeden sonra müzakere 
I edecekti ve öyle takarrür etmiştir. Halbuki bu 
I kanun bütçenin tefemıatındadır. Daha bitıne-
I mistir. 

i 2. — On iki milyon liranın daha avans olarak 
I sarfına, mezuniyet verilmesine dair kanun lâyi-
j hası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

I REİS — Rica ederim bütçe müzakeresi bit-
I mistir. Bütçenin müzakeresinin bittiğinde Avans 
I Kanununun müzakeresine başlanılmasına dair 
I karar vardır. (Bitmedi sesleri) 

2 Temmuz 1338 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
I On iki milyon lira daha avans olarak sarfına 
I mezuniyet itasına dair İcra Vekilleri Heyetinin v 

I 2 Temmuz 1338 tarihinde kabul edilen lâyihai 
I kanuniye ile esbabı mucibe lâyihası rapten tak 
I dim kılınmıştır. Müstaceldi ifayı muktazası ile 
I neticesinin işarına müsaade buyurulmasım is-
I tirham eylerim efendim. 
I İcra Vekilleri Heyeti Reisi ve 
I Erkânı Harbiyei Umumiye Vekili 
i Fevzi 

I Esbabı Mucibe 
I Lieclittasdik Büyük Millet Meclisine takdim 
I edilmiş olan 1338 senesi bütçesi henüz tamamen 
I tetkik ve tasdik edilmemiş olduğu ve Haziran 
I gayesine kadarki hidemat için talebolunan avan

sa mukabil 21 Şubat 1338 ve 6 Mayıs 1338 ta-
I rihli Avans kanunlaıüyle yirmi iki milyon lira 
I avans ita edilmesinden dolayı devairin Haziran 
I maaşatı karşılıksız kalmış olduğundan gerek 
I karşılıksız kalan hidemata göre gerek bütçenin 
I Meclisi Âlice kabulüne kadar güzeran olacak 
I şehri Temmuz hidematı mütahakkakasma sarf 
I olunmak üzere evvelce verilmiş olan avansa za-
I mimeten Müdafaai Milliye için yedi devairi 
I saire için de beş milyon lira ki, ceman on iki 
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milyon liralık avansın istihsaline mecburiyeti ka
tiye görülmüş olmakla buna muktazi maddei 
kanuniye lâyihası bittanzim takdim kılındı. 

133S senesi Üçüncü Avans Kanunu 

•MADDE 1. — 1338 senesi bütçesinden mah
subu icıa edilmek ve Temmuz nihayetine ka
dar hidemata sarf olunmak üzere 21 Şubat 1338 
ve 6 Mayıs 1338 tarihli Avans kanunlariyle ve
rilmiş olan yirmi milyon liralık tahsisata ilâ
veten Müdafaai Milliye ve Askerî Fabrikalar 
için yedi milyon ve devairi saire için beş mil
yon lira ki, ceman 12 milyon liranın daha avans 
olarak sarfına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2. — Sarfiyat Heyeti Umumiye 
ve Mnvazenei Maliye Encümenince 1338 senesi 
için katud ve henüz tesbit edilmiyen devaire ait 
bütçelerim de 1338 senesi için tesbit olunan büt
çelerde muharrer fusul ve mevadda tevfik oluna
caktır. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icayı ahkâmına 
Heyeti Vekile memurdur. 

2 Temmuz 1338 
İcra Vekilleri Heyeti Müdafaai Milliye 

Reisi ve Erkânı Vekili 
Harbiye! Umumiye Vekili Kâzım 

Fevzi 
Şer iye Vekili Adliye Vekili 
Abdullah Azmi Refik Şevket 
Dahiliye Vekili Hariciye Vekili 

Ali Fethi Yusuf Kemal 
Maliye Vekili Maarif Vekili 

Hasan Fehmi Mehmed Vehbi 
Nafıa Vekâleti Vekili İktisat Vekili 

Dr. Adnan Hasan 
Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekâleti V. 

Fuad 

3 Temmuz 1338 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

21 Şubat ve 6 Mayıs 1338 tarihli Avans Ka
nunlariyle verilen yirmi iki milyon liraya zami-
meten on iki milyon lira daha avans olarak sar
fına mezuniyet itasına dair İcra Vekilleri He
yetinin 2 Temmuz 1338 tarihi ile Heyeti Umu-
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miyeden encümenimize muhavvel lâyihai kanu-
niyesi mütalâa ve tetkik edildi. 

İcabı ledetteemmül salifilarz iki avans ka
nuniyle verilen tahsisat ancak Haziran gayesi
ne kadar tahakkuk edecek hidemata ve masa
rife mukabil olduğu ve Haziran ayı hitam bul
muşken henüz 1338 devair bütçelerinin Heyeti 
Oelilelerince tetkikatı ikmal edilmemiş bulun
duğu cihetle muamelâtı umumiyenin muattali-
yetten vikayesi için bermucibi teklif on iki mil
yon liranın avans olarak sarfına mezuniyet ita
sı zaruri görülmüştür. Heyeti Celilece bütçe
leri tetkik ve tesbit edilen devair sarfiyatının 
kabul olunan mekadire nazaran ve devairi as
keriye ile henüz bütçeleri Heyeti Celilece tet
kik ve tesbit edilmiyen devairi mülkiye sarfi
yatının da 6 Mayıs 1338 tarihli Avans Kanuniy
le kabul edilen esas dairesinde icrası tabiî bu
lunduğundan bu cihet ikinci maddeyle temin 
ed imiştir. 

Bu münasebetle devairin umuru idariyesinde 
büyük ittiratsızlıklara ve umuru hesabiyede de 
birçok teşevvüşlere meydan veren avans mua
melâtının devamına mâni olmak üzere fırsat 
düştükçe arz ettiğimiz veçhile bütçelerin bir an 
evvel ikmali tetkikatiyle tasdikini Heyeti Celi-
leden temenni ederiz. 

Reis Mazbata Muharriri 
Gazianteb .Erzurum 

Ali Cenani Hüseyin Avni 
Kâtip Âza 

Çorum Kayseri 
_—_ _ Osman 

Âza Âza 
Yozgad Yozgad 

Feyyaz Âli Bahrî 
Âza Âza 

Mersin Edirne 
Salâhaddin Faik 

Lâyihai kanuniye 

Madde 1. — 21 Şubat 1338 ve 6 Mayıs 1338 
tarihli Avans kanunlariyle verilmiş olan yirmi 
iki milyon liralık tahsisata ilâveten Bahriye ve 
Müdafaai Milliye ve Askerî Fabrikalar için ye
di ve devairi saire için beş milyon lira ki, ce
man on iki milyon liranın daha avans olarak 
sarfına mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2. — Sarfiyat bütçeleri tasdik edilen 
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devâir için Heyeti Umumlyece Bahriye ve Mü-
dafaai Milliye ve Askerî Fabrikalar için 1338 
senesi Mifvazenei Maliye Encümenince kabul 
olunan ve devairi saire için de 1337 senesinde 
Muvazenei Maliye Encümenince tesbit edilen fu-
sul ve mevadda tevfik olunacaktır. 

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

Madde 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Efendim, kanunun heyeti umumi-
yesi hakkında söz istiyen var mı"? (Hayır, se
daları) Heyeti umumiyesi hakkındaki müzake
reyi kâfi görüp maddelere geçilmesini kabul 
edenler lütfen el kaldırsın. Maddelere geçil
miştir efendim. 

1338 senesi üçüncü Avans KaıUknu 

MADDE 1. — 21 Şubat 1338 ve 6 Mayıs 1338 
tarihli Avans kanıınlariyle verilmiş olan yirmi 
iki milyon liralık tahsisata ilâveten Bahriye ve 
Müdafaai Milliye ve Askerî Fabrikalar için ye
di ve devairi sa'ire için beş milyon lira ki, ce
man on iki milyon liranın daha avans olarak 
sarfına mezuniyet verilmiştir. 

REİS — Söz istiyen yoktur efendim. Mad
deyi aynen reyi âlinize vaz'ediyorum. Madde
yi kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. —- Sarfiyat bütçeleri tasdik edi
len devaiı için Heyeti Umumiyeee, - Bahriye ve 
Müdafaai Milliye ve Askerî Fabrikalar için 1338 
senesi Muvazenei Maliye Encümenince kabul 
olunan ve devairi saire için de 1337 senesinde 
Muvazenei Maliye 'Encümenince tesbit edilen 
t'usul ve mevadda tevfik olunacaktır. 

REİS — Efendim, söz istiyen var tıu? 
TEVFlK RÜŞDÜ B. (Menteşe) — Bu fu-

sul ve mevadda Devlet kinini masarafı dâhil 
midir? (Dâhil, sedaları) Ne miktardır? Öğ
renmek mecburiyetindeyim. O miktar senelik 
ve toptandır. Bütçede ne miktarsa öğrenmek 
mecburiyetindeyiz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Efendim, senelik yüzde nispetiyle ne isabet 
ediyorsa onu tefrik ediyoruz. 

. 1338 C : 2 
j REÎS — Efendim, başka söz istiyen yok

tur. İkinci maddeyi reyinize vaz'ediyorum. 
İkinci maddeyi kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmiştir efendim. 

MADDE 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

REİS — Üçüncü maddeyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

MADDE 4. — İşbu kanunun icrayı ahkâmı
na İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Dördüncü maddeyi kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini tâyini esamiyle reyi 
âlinize vaz'ediyorum. Reylerinizi istimal bu
yurunuz. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. — 
Reis Bey, müsaade buyurur musunuz? Arka
daşlar, Avans Kanununun müstacelen müza
kere ve kabulünde gösterdiğiniz sürat ve gay
retten dolayı teşekkür ederim. Fakat avans 
verdik diye bütçenin müzakeresi, rica ederim, 

j tavik ve tehir edilmesin. Meclisin ruznamesi 
J yüklüdür. Fakat bütçemiz her şeye müreccah

tır. Yine bütçe müzakeratımıza sıkı bir surette 
devam edelim. Bir an evvel bütçemizi verin. 
Biz de Devletin varidat ve masarifatı üzerin
deki hakiki erkam miktarlarını bilelim. Ona 
göre idaremizi tanzim edelim. (Çok doğru ses
leri) 

REİS — Efendim Avans Kanuniyle Ziraat 
bütçesine rey vermiyen arkadaşlar varsa lütfen 
reylerini versinler. Avans Kanununa rey ver
miyen arkadaşımız var mı? (Dışarda var ses
leri) 

Efendim 1338 senesi üçüncü Avans Kanu
nunda (1.65) zat reye iştirak etmiş ve (148) 
reyle kabul edilmiştir. (12) ret ve (5) müsten
kif var. 

Ziraat Bankasının Bütçe Kanununa araya 
iştirak eden zevatın adedi (144), nisabı ekse
riyet hâsıl olamadığından tekrar reye vaz'et
mek mecburiyetindeyiz. Vakit de geçmiştir. 
Perşembe günü saat bir buçukta içtima etmek 

J üzere celseyi tatil ediyorum. 

! Hitamı müzakerat; saat : 6,00 
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Dahiliye Vekaletiyle ona mülhak devairin 1338 senesi bütçelerine ikinci defa verilen 

reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 

Ali Rıza B. (İstanbul), Halil B. (Ertuğruî), 
İsmail Subhi B. (Burdur), Âtâ B. (Niğde), 
Emin B. (Eskişehir), Reşad B. (Saruhan), Ömer 
Lûtfi B. ((Amasya), Ömer Lûtfi B. (Saruhan), 
Ferid B. (Çorum), Dr. Mazhar B. (Aydm), 
Tahsin B. (Aydın), Musa Kâzım Ef. (Konya), 
Faik B. (Edirne), Tevfik Rüşdü B. (Menteşe), 
Tahsin B. (tzmir), Rasim B. (Cebelibereket), 
Sadık B. (Kırşehir), Mazlum Baba El*. (De
nizli), Mehmed Niyazi B. (Eskişehir), Ali 
Cenani B. (Gazianteb), Şeyh Fikri Ef. ((Tene), 
Mustafa Kemal Pş. (Ankara), Şemseddin Ef. 
(Ankara), Şeyh Servet Ef. (Bursa), Arşları 
B. (Maraş), Hacı Arif B. (İstanbul), Cevat 
B. (Bolu), Mustafa B. (Diyarbekir), Hamid 
B. (Biga), Hamdi B. ((Tene), Mahmud B. (Er
gani), Hüseyin Hüsnü Ef. (İsparta), Dr. 
Ali Haydar B. (Gene), Ali B. (Karahisarı Sa
hib), Ragıb B. (Kütahya), Yahya Galib B. 
(Kırşehir), Süleyman Sudi B. (Bayezid), Hil
mi B. (Ankara), Mehmed Vasfi B. (Karahisarı 
Şarki), Mustafa Hulusi Ef. (Karahfsarı Sahib). 
Esad B. (Lâzistan), Dr. Eşref B. (Adan:»), 
Dr. Fuad B. (Bolu), Besim Atalay B. (Kü
tahya), Emin B. (Erzincan), Mustafa B. (Der
sim), Ahmed Nuri Ef. (Batum), Naim Ef. 
(İçel), Hasan Ef. (Denizli), Feyzi Ef. (Malat
ya), Hüseyin Hüsnü Ef. (İstanbul), Reşid Ağa 
(Malatya), Dr. Asım B. (Amasya), Atıf B. 

(Bayezid), Bekir Sıdkı B. (Siverek), Mitad B. 
(Mardin), İbrahim B. (Karesi), Hakkı B. (Van), 
Rasim B. (Sivas), Rauf B. (Sivas), Ahmed B. 
(Yozgad), Hacı Şükrü B. (Diyarbekir), Şevki 
B. (İçel), Halil İbrahim Ef. (İzmit), Dr. Adnan 
B. (İstanbul), Emir Pş. (Öivas), Ali Fethi B. 
(İstanbul), Mustafa B. (Antalya) Nüzhet B. 
(Ergani), Rıza B. (Kırşehir), Haşim B. (Co
rum), Halil İbrahim Ef. (Eskişehir), Hacı Atıf 
Ef. (Ankara), Tunalı Hilmi B. (Bolu), İsmet B. 
(Çorum), Tevfik B. (Van), Ahmed Mazhar B. 
(İstanbul), Numan Ef. (İstanbul), Yunus Nadi 
B. (İzmir), Esad Ef. (Aydın), Seyfi Ef. (Kü
tahya), Hacı Bedir Ağa (Malatya), Ahmed Fev
zi Ef. (Batum), Şakir B. (Ankara), Mustafa Ke
mal B. (Ertuğruî), İbrahim Hakkı B. (Ergani), 
Operatör Emin B. (Bursa), Hahmud Esad B. 
(İzmir), Süreyya B. (Saruhan), Osman B. (Lâz
istan), Atıf B. (Kayseri), Hacı Ahmed Hamdi 
Ef. (Muş), Mesud B. (Karahisarı Şarki), Muhid-
din Baha B. (Bursa), Mustafa Fehmi Ef. (Bur
sa), Cavid B. (Kars), Mustafa Sabri Ef. (Siird), 
Hacı Mustafa Ef. (Ankara), Eyüb Sabri B. (Es
kişehir), Devriş B. (Mardin), Şükrü B. (İstan
bul), Refik Şevket B. (Saruhan), Hamdi Ef. 
(Diyarbekir), Mehmed B. (Biga), Ali Vefa B. 
(Antalya), Ali Süruri Ef. (Karahisarı Şarki), 
Hüsrev Sami B. (Eskişehir), Hasan Fehmi B. 
(Gümüsane), Hafız Şahin Ef. (Gazianteb). 

(Kabul eInıiyenler) 

Abdülgafur Ef. (Karesi), Mustafa B. (Kara
hisarı Şarki), Hüseyin Avni B. (Erzurum), Os~ 
manzade Hamdi B. (Ertuğruî), Mustafa Ağa 
(Dersim), Ali Vâsıf B. (Gene), Tufan B. (Hak
kâri), Asım B. (Erzurum), Sırrı B. (Ergani), 
Vâsıf B. (Sivas), Behçet B. (Kângırı), Hafız 
Hamdi B. (Giga), Sami B. (İçel), Salâhaddin 
B. (Mersin), Şerif B. (Sinob), Ali Rıza Ef. 
(Amasya), Tahir Ef. (Kângırı), Kasım B. 
(Muş), Neşet B. (Kângırı), Ali Şükrü B. (Trab
zon), Emin B. (Canik), İsmail Şükrü Ef. (Ka
rahisarı Sahib), Hasib B. (Maraş), Hüsnü B, 
(Bitlis), Yusuf Ziya B. (Mersin), Muhtar B. 
(Mersin), Haydar Lûtfi B. (İçel), Şükrü B. 

(Canik), Sabri B. (Kastamonu), Ahmed Hilmi 
B. (Kayseri), Ziyaeddin B. (Sivas), Mehmed 
Nadir B. (İsparta), Necib B. (Ertuğruî), Osman 
B. (Kayseri), Ömer Lûtfi B. (Karahisarı Sahib), 
Esad B. (Mardin), Mehmed Şükrü B. (Karahi
sarı Sahib), Arif B. (Konya), Nusrat Ef. (Er
zurum), Hakkı Hami B. (Sinob), Hamdi B. 
(Tokad), Fuad B. (İzmit), Nebi! Ef. (Karahi
sarı Sahib), Hasan Basri B. (Karesi), Sabit B. 
(Kayseri), Süleyman B. (Canik), Vehbi B. (Bit
lis), Ziya Hurşid B. (Lâzistan), Dursun B. (Ço
rum), İsmail B. (Erzurum), Rifat B. (Kayseri), 
Cemil B. (Kütahya), Rifat B. (Kayseri), Hafız 
Abdullah Ef. (İzmit). 
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(Dahiliye Vekâleti bütçesinin ikinci defa reye vazhnda müstenkifler) 

Rıza B. (Yozgad), Tahsin B. (Antalya), Ya
sin B. (Oltu), ismail Remzi B. (İsparta), Edib 
B. (Batum), Nuri B. (Bolu), Halil İbrahim B. 
(Antalya), Said B. (Kângırı), Vehbi Ef. (Kon
ya), Bahri B. (Yozgad), Feyyaz Âli B. (Yoz-

İbrahim B. (Mardin), iNâim Ef. (İçel), Meh-
med Nâdir B. (İsparta),! Hakkı Hami B. (Si-
n-ob), Hafi* Hamdı B. (tttöga), Tabii- Ef. (Kân
gırı), Tevfik Rüşdü B. (fl^entege), Remzi B. (-İs
parta) , Hamdı B. (Biga), Hasan Hüsnü B. 
'(Trabzon), İsmet B. (Çorum), Ahmed Nuri Ef. 
('Batum), Mustafa Lûtfi B. (Sivere'k), Mehmed 
Niyazi B. (Eskişehir), F a i k B . (Edirne), Hüsrev 
iSâmi B. (Eskişehir), Şükrü B. (İstanbul), Ata 
B. (Niğde), Avnii B. OSarulhan), Bahrî B. (Yoz
gad), Rifat B. (Tokad), Ali Oenani B. (G-azian-
teb), Esad B. (Mardin), Raigıb B. (Kütahya), 
Ali Süruri Ef.. (iKarahisarı Şarki), Hakkı B. 
(Van), Mustafa Fehmi Ef. (iBursa), Esad B. 
(Lâzistan), Atıf B. (Kayseri), Ali B. (îKarahi-
sarı SaMb), Hüseyin Hüsnü Ef.. (İstanbul), Sü
leyman Sudi B. (Bayezid), Hacı Arif B. (İstan
bul), Arif B. (Konya), Müfid Ef; (Kırşjehir), 
Şeyh Hacı Fevzi Ef. (Erzincan), Eyüb Sabri B. 
(Eskişehir), Abdullah Ef. (Bolu), Operatör 
Emin B. ((Bursa), Nüzhet B. (Ergani), Osman 
Fevzi Ef. (Erzincan), Tevfi'k B. (Van), Ali Ve
fa B. (Antalya), İbrahim B. (Karesi), Şerif B. 
(ıŞinob), Besim Atalay B. (Kütahya)ı Ziyaed-
din B. (ıSivas), Halil B. (Ertuğrul), Doktor Eş
ref B. (Adana), Rıza B. (Yozgad), Dr. Adnan 
B. (İstanbul), Mustafa Kemal Pş. (Ankara), 
Kadri B. (Diyarbekir), Hacı Mustafa Ef. (An
kara), Reşid Ağa ('Malatya), Fethi B. (İstan
bul), Derviş B. (Mardin), Naci B. (Eİâziz), Ra-
sim B. (iSivas), Tahsin B. (İzmir), Şemseddin 
Ef. (Ankara), Hamdı B. (Gene), Neişed B. (Kân
gırı), Hacı Şükrü B. (Diyarbelkir), Mebmed B. 
(Biga), Dr. Asım B. (Amasya), Hafız Şahin Ef. 
(Gazianteb), Raigıb B. (Gazianteb), Ömer Lûtfi 
B. (Amasya), Tahsin B. (Aydın), Ömer Lûtfi B. 

gad), Hüseyin B. (Kozan), Mustafa Hilmi Ef. 
(Niğde), Hacı Veli Ef. (Eskişehir), Abdullah^ 
Ef. (Bolu), Mustafa Lûtfi B. (Siverek), Hamdi 
B. (Amasya), Osman Fevzi E l (Erzincan), 
Ziya B. (Kângırı) Şeyh Fevzi Ef. (Erzincan). 

(iSaruhan), Süreyya B. (ıSaruhan), Ziya B„ 
(Kanığın), Mehmed Vâsfi B. (KaraMsan Şar
ki), Hacı Veli Ef. (Eskişehir), Necib B. (Er
tuğrul), İsmail B. (Erzurum), Tufan B. (Hak
kâri), Haydar Lûtfi B. (İçel), Midat B. (Mar
din), Halil İbrahim Ef. (Eskilşe'hir), Hasan Tah
sin B. (Antalya), Ali Şükrü B. (Trabzon), Ali 
Rıza B. (İstanbul), Vehbi Ef. (Konya), İsmail 
Subhi B. (Burdur), Nuri B. (Bolu), Besim Ata
lay B. (Kütahya), Orhan Yasin B. (Oltu), Oa-
vid B. (Kars), Ahmed B. (Yozgad), Rasim B. 
((Cebelibereket), Musa Kâzım Ef. (Konya), 
Mustafa B. (Antalya), Hasan Ef. (De
nizli),' Cemil B. (Kütahya), Ali Fuad 
Paşa (Ankara), Mazlum Baba Ef. (Denizli), 
Ali Vâsıf B. (Gene), Ömer Lûtfi B. (KaraM
san Sahib), Sadık B. (Kırşehir), Haeı Süley
man Ef. (İzmir), Said B. (Kâ.ığırı), Dr. Ali 
Haydar B. (Gene), Hüseyin Hüsnü lüf. (İs
parta), Oevdet B. (Kütahya), Hnlil İbrahim B. 
(Antalya), Hasan Basri B. (Karesi), Numan 
Ef. (İstanbul), Vehbi B. (Bitlis), Osman B. 
(Kayseri), Mustafa Kemal B. (Ertuğrul), Ah
med Hilmi B, (Kayseri), Şevki B. (İçel), Hacı 
Ahmed Hamdi Ef. (Muş), Hâşüm B. (Çorum), 
Şükrü B. (Canik), Salâhaddin B. (iVlersin), 
Seyfi Ef. (Kütalhya), Mustafa Hilmi Ef. (Niğ
de), Ziya Hurşid B. (Lâzistan), Yusuf Ziya 
B. (Mersin), Hasan Fehmi B. (Gümüşane), 
Ahmed Fevzi Ef. (Batum), Behçet B. (Kân
gırı), Sırrı B. (Ergani), Tevfik Ef. (Kângırı), 
Ahmed Mazhar B. (tstanlbul), Tunalı Hilmi B. 
(Bolu), Feyyaz Âli B. (Yozgad), Mustafa Akif 
B. (Diyarbekir), Muhtar Fikri B. (Mersin), 
Kâzım Paşa (Karesi), Yusuf Kemal B. (Kas
tamonu), Rauf.B. (Sivas), Mesud B. (Karahi-

1338 senesi Üçüncü Avans Kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kabul edenler) 
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sarı Şarki), Yahya Galib B. (Kırşehir), Hacı 
Atıf Ef. (Ankara), Mustafa Hulusi E l (Kara-
hisarı Sahib), Sabit B. (Kayserf), Süleyman 

Nebil Ef. (Karahüsarı Sahib), Abdülgafur 
Ef. (Karesi), Emin B. (Canik), Mustafa B. 
(Karahisarı Şarki), Reşad B. (Saruhan), Nus-
rat Ef. (Erzurum), Mehmed Şükrü B. (Kara-

İçtimaı âti 

1. — Zaptı sabık hulâsası I 
2. —"Evrakı varide: 
1. Müzakeratı sulhiyede umuru maliyeye 

ait mesaili husnümüdafaa için şimdiden teşkil 
edilecek İhzari Komisyona Muvazene ve İkti
sat encümenlerinden birer âza izamına dair He
yeti Vekile Riyaseti tezkeresi 

2. Mezuniyet hakkında Divan kararı 
?>. Tunah Hilmi Beyin Zonguldak Amele 

Birliği Cemiyeti içtimalarma amele müfettişle- | 
rinin iştirak etmesi esbabına dair İktisat Vekâ- I 
letinden sual takriri I 

4. Burdur Mebusu İsmail Subhi Beyin, Tif
lis'teki Heyete dair Hariciye Vekâletinden sual 
takriri 

B. (Oanik), Mustafa Ağa (Dersim), Abdülhak 
Tevfik B. (Dersim), Bekir sıdkı Ef. (Siverek). 

hisarı Sahib), Osmanzade Hamdi B. (Entuğrul), 
Mustafa Sabri Ef. (Siird), Hasib B. (Maraş), 
Puad B. (İzmit), Hamdi B. (Amasya). 

ruznamesi 

5. Memurin Muhakemat Encümenine bir 
âza intihabına dair Encümen Riyasetinin tak
riri 

Cevabı gelen sual takriri 

Karesi Mebusu Abdülgafur Efendinin, Harb 
Kazançları Vergisi hakkındaki sualine Maliye 
Vekâletinin cevabı 

Ziraat Bankası bütçesi ikinci defa reye ko
nacaktır. 

Müzakere edilecek mevad 

Heyeti Vekilenin sureti intihabı hakkındaki 
lâyihai kanuniye. 

(Reddedenler) 

(Müstenkifler) 

Halil İbrahim Ef. (İzmit), Âsim B. (Erzu
rum), Rifat B. (Kayseri), Hüseyin B. (Kozan), 
Hüsnü B. (Bitlis). 

»•<« 



5P. B. M. M. Maftaaın 


