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BÎRÎNCÎ

CELSE

Bed'i müzakerat; saat : 2,01
REİS — Reisvekili İsmet Beyefendi
KÂTİPLER : Mahmud Bey (Siird), Palih Rıfkı Bey (Bolu)

REİS — Celseyi' açıyorum. Zaptı sabık hu- I
fesası 'okunacak.
i
1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI
Birinci Celse
Birinci Reisvekili ıSabri Beyefendinin tahtı
Riyasetinde bilictima zaptı sabık 'hulâsası kinaat ve aynen kabul edildi. Evrakı varide ıaidolduğu encümen ve vekâletlere bilbavale Ergani, Gene, Gümüşane livaları mebuslarının ışubelerden mevrut mazabıtı intibabiyesi okumarak mebuslukları kabul edildi. Mezuniyetler
hakkındaki Divan kararlan dahi kabul edilerek teneffüs için Celse tatil edildi.
İkinci Celse
İkinci Redsvekili İsmet Beyefendinin Riyasetlerinde bilinikat 'Posta Telgraf kanun lâyihasının müzakeresine geçilerek onikinci madde
tâyini esamiyle ikinci defa reye vaz 'olundu,

2.

SUALLER

1. — Elâziz Numune Mektebi muallimlerine
! dair Elâziz Mebusu Hüseyin Beyin şifahi sual
takriri Maarif Vekâletine havale
edilmiştir.
j
(6/9)
I
ı
REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında mü
! talâa var mı?
j
AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — (Tas
\ hih) demek eğri bir şeyi doğrultmak demektir.
; Halbuki mevaddı kanuniye eğri değildir. Yal
\ nız tadil edilmiştir. (Tashih) yerine (tadil) de
' nilmelidir.
REİS — Peki efendim, (tashih) kelimesi ye
I
rine (tadil) şeklinde tashih etmek suretiyle zap
\ tı sabık hülâsasını kabul edenler lütfen el kal
i dırsın. Kabul edilmiştir. Evrakı varideyi arz
J edeceğim.
j
3. — EVRAKI VÂRÎDE
i

18 ve 21 ncd maddeler tadil ve tashiban 22, 23, i
Tezkereler
34 ncü maddeler aynen, 25 nci madde tashiL — Katil maddesinden on sene küreğe mah
han ve 26 ncı madde aynen, yirmiyedinci mad
kûm Giresun'un Keşap nahiyesine tâbi Emeksan
de taslhilhan, yirsekizinci madde aynen, yirnıikaryesinden Abdullah bini Süleyman'ın affı hak
dokuzuncu madde tas'hihan kabul edildi. Otu
kında İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti
tezkeresi
zuncu madde, 54, 55 nci maddeler meyanına
(3/124)
(Adliye
Encümenine)
nakil, otuzbirinci madde otuzuncu madde ola
2. — Ahiz ve sirkat ve katil maddelerinden
rak tashîhan ve otuzbirinci madde aynen bilon sene iki mah küreğe mahkûm
Kayseri'nin
kabul tâyini esamiyle reye vaz'edilen onikin
Fehimler karyesinden Ahmedoğlu Hamid'in baci maddenin yirmidört ret* ve iki müstenkife
kıyei müddeti cezaiyesinin affı hakkında İcra
karşı yüz ondokuz reyle kabul edildiği Makamı
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi (3/125) (Ad
Riyasetten bittebliğ Perşembe günü saat birbuliye
Encümenine)
çukta toplanmak ve posta lâyihai kanuniycsinin müzakeresine devam etmek üzere İçtimaa
3. — Katil maddesinden yedibuçuk sene kü
nihayet verildi.
reğe mahkûm Adanalı Yusufoğlu
Süleyman'ın
İkinci Reisvekili
Kâtip
bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hakkında İcra
İsmet
Siird
Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi (3/126) (Ad
Mahmud
liye Encümenine)
Kâtip
i. — Rüşvet maddesinden İstiklâl Mahkeme
Bolu
since
onbeş sene küreğe mahkûm
Antalya'da
Falih Rıfkı
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lıktan mahkûm Antalya Ahzi Asker Şube Yazı
cısı Azmi ve katil maddesinden mahkûm Abanos
karyeli Alioğlu İsmail ve sirkat maddesinden mah
kûm İbrahim ve katil maddesinden mahkûm El
malı kazasından Alioğlu Hasan'ın bakıyei müd
deti cezaiy elerinin affına dair İcra Vekilleri He
yeti Riyaseti tezkeresi (3/127) (Adliye Encü
menine)
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da takriri (4/25) (İcra Vekilleri Heyeti
ne)

Riyaseti-

Mazbatalar
1. — Muhtacini zürraa tâvizan tohumluk, çift
hayavanatı ve alâtı ziraiye itası için İktisat Ve
kâleti 1339 senesi bütçesine be§ yüz bin lira tah
sisat vaz'ına dair kanun lâyihası ve Muvazenei
Maliye Encümeni mazbatası (1/164)

5. — Sarhoşluktan mahkûm Maraş'ın Kuyu
cuk karyesinden Simonoğlu Hamparsom hakkın
daki hükümde sarahati kanuniyeye
rağmen ha
tayı adlî vâki olduğundan
bunlardan
biri
sinin affı suretiyle telâfisi hakkında İcra Vekil
leri Heyeti Riyaseti tezkeresi (3/128)
(Adliye
Encümenine)

R E Î S — Ruznameye alıyoruz.
ABDULLAH AZMÎ Ef. (Eskişehir) — Ben
deniz bugünkü ruznameye alınmasını teklif edi
yorum.
R E Î S — Efendim teklif vardır. Ruznamenin
hitamında tebliğ edeceğim.

6. — Müskirat imalinden mahkûm Viranşehirli Mukaddes ve Afife'nin hatayı adlîden dola
yı mahkûmiyetlerinin affına dair İcra Vekilleri
Heyeti Riyaseti tezkeresi (3/129) (Adliye En
cümenine)

2. — Vakfiye ve beratlarında malı maktu
mündericolanlardan maada bilûmum evkaf fazla
larından alınmakta olan malı maktu' hakkında ka
nun lâyihası ve Şer'iye ve Evkaf Encümeni maz
batası (1/1)

7. — Alenen müskirat istimalinden mahkûm
Kastamonu'mm Akbeke mahallesinden Abdullah
ve Kuzkaya nahiyesinden Akcanoğlu
Hasan'ın
hatayı adlîden fazla hükmedilen 160 gün hapis
cezasının af suretiyle .telâfisi hakkında İcra Ve
killeri Riyaseti tezkeresi (3/130) (Adliye Encü
menine)
Lâyihalar

R E Î S — Ruznameye 'alıyoruz. •
4. — "örfa Mebusu Şeyh Safvet Efendinin, me
murini saire misillû idarei hususiye memurlariyle
mazulîn ve mütekaidin evlâtlarından leylî talebe
olanlarının mektep ücretlerinden yüzde yirmibe§ tenzilât icrası hususunda bir ha/r ar ittihazı
na dair takriri (4/25 mükerrer)
R E l S — Alelusul ruznameye alıyoruz.

1. — Rüsumat vesaiti bahriyesine ilâveten
mubayaası zaruri görülen merakip bedeliyle masa
rif atı sairesi için 1339 senesi Rüsumat bütçesine
tahsisat ilâvesine dair lâyihai kanuniye (1/232)
(Muvazenei Maliye Encümenine)
Takrirler
1. — Istaîtdıd Mebusu Hamdullah Suphi Bey
le rüfekasının, Tıp Medresesinin son iki sınıf ta
lebesinin muhassasat ve teçhizat bedelleri hakkın
da takriri (4/23) (İcra Vekilleri Heyeti Riyase
tine)

5. — Dersim Mebusu Feridun Fikrî
Paris'teki Türk - Azerbaycan talebesinin
lerinin Meclise arzına dair takriri

Beyin,
tebrik

R E Î S — Merbutu telgraf tercümesi var.
(Anlaşılmadı sesleri) Efendim, Feridun Fikrî
Beye gelmiş bir tebrik telgrafı var. Tercümesi
yapılmıştır. Bir takrire raptederek Makamı Ri
yasete tevdi ediyor ve cevap yazılmasını te
menni ediyor. Divanı Riyasetten münasip cevap
yazılacaktır.
Muhtelif

evrak

2. — Bolu Mebusu Falih Rıfki Beyle rüfekası
nın, İstanbul'daki mülga Harbiye Nezareti bina
sının Maarif Vekâletine devrine dair takriri
(4/24) (İcra Vekilleri Heyeti Riyasetine)

1. — Bursa'nın senei devriyei istihlâsı müna
sebetiyle Bursa Türk Ocağından ve Gemlik Be
lediye Riyasetinden mevrut tebrik telgrafları

3. — Kastamonu Mebusu Hâlid Beyin, muh
telif mahallerde kalmış olan Türk esirleri hakkın-

R E Î S — Divanı Riyasetten
yazılacaktır.
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3. — Kastamonu Hapsanesinde mahpus Dev
rekani nahiyesinin Bozkoca karyesinden tmamoğlu Hasan bini Tahir'in affına dair İcra Ve
killeri Heyeti Riyaseti tezkeresi ve Adliye Encü
meni mazbatası (3/13)
REİS — Okunacak :
Maluliyetine binaen Hasan bini Tahir'in affına
dair Adliye Encümeni mazbatası
Katil maddesinden dolayı sureti katiyede yedibuçük sene küreğe mahkûm ve 8 Mayıs sene
1335 tarihinden beri Kastamonu Hapsanesinde
mevkuf bulunan Devrekani nahiyesinin Bozko
ca karyesinden îmamoğlu Hasan bini Tahir'in
müptelâ olduğu illetin günden güne istidat ve
vehamet peyda eylediğinden bahsile mazharı
affolması hakkında iş'arı mahallîye atfen Adli
ye Vekâletinden vâki olan iş'ar üzerine İcra Ve
killeri Heyeti Riyaseti
Celilesinden takdim
olunup Heyeti Umumiyeye arz olunan ve Hey
eti Umumiyeden de berayı tetkik encümenimize
havale buyurulan 2 1 . 6 .1339 tarihli ve 6/1946
numaralı tezkeresi mütalâa ve olbaptaki evrak
tetkik ve müzakere olundu.
Mumaileyhin duçar olduğu marazdan haya
tının tehlikede bulunduğu ve hastalığının sâri
olması hasebiyle hapsanede devamı mevkufiyeti
hayatı için fennen katî bir tehlike teşkil etmekle
beraber muhiti için de mahzuru azîmi dâi oldu
ğu etibbayı mütaaddidenin ve Tıbbı Adlî Mües
sesesi Müdiriyetinin başka başka raporlarından
anlaşılmış ve Meclisi îdarei Vilâyet Mazbaası da
bu zeminde muharrer bulunmuş olduğundan
gayrikabili şifa illetle maluliyeti tahakkuk eden
merkumun bakıyei müddeti cezaiyesinin affı eneümenimizce de muvafıkı adil ve maslahat görül
müş olduğundan berayı tasvip Heyeti Umumi
yeye arz ve takdim kılındı.
Adliye Encümeni Reisi
namına
Mahir
Kâtip
Dersim Mebusu
Feridun Fikrî
Âza
Mehmet Münir

Mazbata Muharriri
Hastadır
Aza
îzmir Mebusu
Necati
Aza
Mustafa Feyzi

Aza
Konya Mebusu
Refik

C :1

REÎS — Efendim Adliye Encümeni mazba
tası hakkında mütalâa var mı? (Rapor okun
sun sesleri)
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Raporun
Sıhhiye Encümenine gitmesi lâzımdır.
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Reis Bey
efendi, Adliye Encümeninde böyle birçok ev
rak vardır. Yani istilâdan itibaren gerek ma
hallî etibbanın ve gerek sair etibbanın tetkifeıtmı ve Tıbbı Adlî Müessesesinin bütün raporlarını
tetkik etmişizdir. Birer birer evrakı araştırmı
şız ve uzun uzun münakaşa etmişiz, nihayet bu
nu kabul etmişiz. Binaenaleyh encümenin mütulâası kâfidir.
İHSAN B. (Cebelibereket) — Bu adamın
müptelâ olduğu ve sâri olduğu beyan olunan
marazın ismini söyliyebilirler mi ?
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Yazılı
orada efendim, ezberliyecek değildim ya. Mem
leketin bir Tıbbı Adlîsi vardır. Raporunu ver
miştir.
ALİ RIZA B. (İstanbul) — O maraz müs
tevlidir veya sirayet eder. Bunu Adliye Encü
meni bilir mi? (Gürültüler)
REİS — Muhavere etmeyiniz rica ederim!
Rapor okunacaktır. Heyeti Celile öyle arzu edi
yor.
RAPOR
Merkum Tahir hakkındaki merbut raporu
müşterek ledettetkik (zafiyeti umumiye ve fakruddem iîe muterafik sol zirvei riede krakman,
usreti teneffüs, ses kısıklığı ve evcâ' ve ıztırabatı hançereviye ile mütezahir ve balgamında
Koh basilinin bakteriyolojikman mevcudiyetiy
le müspet) ve had bir surette seyreden bir tederrünü rie ve iltihabı hançerei derenîye müp
telâ olduğu anlaşılan merkumun müterakkiyüttabia ve mühlik ve sâri olan işbu emraz dolayı«iyle haptfanede devamı
mevkufiyeti hayatı
için fennen bir tehdit ve tehlike teşkil etmek
le beraber muhiti için de mahzuru azîmi dâi ol
duğundan bakıyei müddeti cezaiyesinin affyle
tahliyesinin muvafıkı fen bulunduğu mütalâasiyle iadeten Umuru Cezaiye Müdüriyeti Aliye-'
siye takdim.
24 Mart 1339
Tıbbı Adlî Müessesesi Müdürü
Dr. Fahreddin Tahsin
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MUSTAFA B. (Tokad) — Bunu doktorlar I yanlız bundan ibaret değildir. Daha bunun
dan başka kimse anlamaz.
gibi elli, altmış evrak mevcuttur. Bundan ev
Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim ve
velki Meclise bu gibi evrak gelir ve Adliye Enrilen bu rapor mucibince bu z&tm affedilmesi
cümeninde tetkik edildikten sonra Heyeti Alihakkıdır. Fakat bendeniz başka bir şey söyle
vi'ye arz olunur ve karara iktiran ederdi.
mek istiyorum. Acaba bu zattan başka bu gibi
Binaenaleyh bunda da kemafissabiık muame
hastalığa müptelâ olan adamlar yok mudur?
le yapılmış, evrak Meclisi Âli nâmına Adliye
Falan fert münferiden nazarı itibara almıyor
Encümenine gelmiş ve orada tetkik edilerek
da diğerine niçin bakılmıyor? «Hastaların he
mealine nazaran bunun affına karar verilmiş
yeti umumiyetsi muayene edilip falan veya fi
ve Encümen bunu Heyeti Aliyenize arz etmiş
lân da böyledir» diye raporları gönderilmiyor?
tir. Binaenalcyih bunu affedip etmemek Heyeti
Onun içinn rica edeim. Bir usul ittihaz edelim.
A üyenizin yed - i kudretindedir. Adliye Encüme
«Falan hapsanenin heyeti umumiyesi muayene
ninin yaptığı iş, istidası muvafık mıdır? Rapo
edilmiştir, hapsanede bulunan adamların şu 'ka
ru usulü veçhile yapılmış mıdır? Raporunda
darı şu illete müptelâ olduğundan dolayı
mahallî doktorların hakikaten imzaları mevcut
affı bizimdir ve bu hastalıkla malûl olanlar fa
mudur? Ve oradan evrak Heyeti Vekileye ne
lanlardır.» diye rapor geldiği zaman inakların
suretle gelmiştir ve Tıbbı Adlî Müessesesinin ra
da bir muamele yapalım. Yani başka türlü mu
poru var mıdır? Buna dair tetkikat yapıyoruz.
amele yapmak doğru değildir.
Hakikaten de bakıyoruz. Evrakın münderecatmdaki hastalığa nazaran bu adamın affedilme
İHSAN B. (Cebelibereket) — Efendim mut
si
lâzımdır. Binaenaleyfb biz de affını muvafık
lak surette katil eürmiyle yedibuçuk seneye
görüyor
ve teklif ediyoruz. Eğer bütün verem
mahkûm bir zat hakkında dört sene kadar
lilerin
affedilmesi
caiz değil ise ve bunlara bir
müddoti mahkûmiyetini bitirdikten sonra affı
hastane yapılma'k iâzımgelirse hastane yaparsı
hakkında 'tabip raporuna müsteniden bir maz
nız ve affedilmek İâzımgelirse affedersiniz. Fa
bata geliyor. Raporda birtakım fennî tâbirat
kat bizim yaptığımız şey doğrudan doğruya.
vardır. Tabiî, bu tâibiratı anlıyamadık. Yanı
evrakı tetkik ederek Heyeti Aliyenize netieei
mızdaki arkadaşlara sorduk. Hastalığı verem
tetkikatınızı
arz etmekten ibarettir. Bunu He
dir, dediler.
yeti Aliyeye doğrudan doğruya teklif eden He
Efendiler bu mazbatayı kabul etmek, mem
yeti
Vekiledir. Onlar lâzımgelen
muameleyi
leketteki veremlilerin katil fiilini irtikâıbettikı
yapmışlardır.
leri vakit affı umumiye mazhar olacaklarını
kabul etmeOv demektir. Halbuki memleketimiz
ZAMÎR B. (Adana) --- Muhterem arkadaşde yüzde yirmialtı verem vardır. Veremlilerin
1ar! Bu af memlekette fena tesirler yapıyor.
katil maddesinden affı memlekette umumiyetle ! Bugün bu af yüzünden birçok insanlar cinayet
veremlilere herkesi öldürmeye berat vermek j yapıyor, ve memleketin başına felâketler getiridemektir. Rica ederim, bunun neresinde man j yor ve bu yüzden memleketimiz zararlara mâtık vardır? Bendeniz bunu pek mâkul görmü ! ruz kalıyorr Çok istirham ederim. Meclisi Âli
yorum ve sonra, kim bilir evinin içinde aynı
niz affa taraftar olmayınız! Memlekette sükûn
hastalıkla musap daha ne kadar hasta vardır? j ve idare teessüs etmek istiyorsanız affa katiyen
Binaenaleyh affı yalnız bunlardan bir kişiye ! yanaşmayınız! Bu; memleket için pek elimdir.
taıhsiıs etmek bilmiyorum, nasıl olur? Rica ede ı Binaenaleyh, şimdi biz bir kişiyi affediyoruz
rim. Katiller, caniler ölecekmiş diye zahmet j ve o bir kişinin affı yüzünden belki memleket
çekmeyiniz. Afları cihetine gitmeyiniz. Zaten i için arzu edilmiyen başka bir şey hâsıl olabilir.
biz onları oraya tebdilhavaya göndermedik.
Geçirmiş olduğumuz günlerde husule gelen asa
yişsizliğin, dikkat edersek, avamil ve esbabını
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efendim
Meclisi Âlinin vaziyeti hukukıyesine nazaran, j bütün afta buluruz. Bugün hâlâ birçok adamlar
bu gibileri, affetmek: salâhiyeti vardır. Binaena J ceraim işlemektedirler. Çünkü düşünüyorlar
leyh dairei aidesinden Heyeti Vekileye gelmiş I «Sulh yapıldı, Büyük Millet Meclisi bizi affe
ve Heyeti Vekilede tetkik edildikten sonra bedecektir» diyorlar. Binaenaleyh, biz kendilerine
rayı tasdik Meclisi Âliye gönderilmiş evrak, i böyle bir fikir vermiyelim. Çok rica ederim,
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böyle bir aftan vazgeçiniz. (Müzakere kâfi ses
leri)
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim,
encümen namına söz söyliyen Necati Beyefendi,
«Bu evrak Adliye Encümenine geldiği vakit ev
rakı tetkik ettik, doktorların imzalarına bak
tık ve raporların usule muvafık olup olmadığı
na baktık, Tıbbı Adlî Müessesesinin raporunu
da tetkik ettik» diyorlar. Halbuki encümenin
vazifesi bu değildir. Hükümde isabet var mıdır,
yok mudur? Kanuna tevfik edilmiş midir, edil
memiş midir? Encümen bunu tetkik edecektir.
Adliye Encümeni bu tetkikatı yaptıktan sonra
Tıbbı Adlî Müessesesinin raporunun tetkiki için
de evrakı aidolduğu encümene verecekti. Çün
kü, raporu tetkik edecek Sıhhiye Encümenidir.
Binaenaleyh, bu raporun Sıhhiye Encümenince
tetkikıyle o encümenin de mazbatasının Meclisi
Âliye arzı lâzımdır.
' MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efendim,
bizim nazarımızda Devletin bütün müessesatı
ve verdikleri şeyler kanunidir. Nasıl ki, bir mahkemei adliyenin verdiği hüküm muteber ise
Tıbbı Adlî Müessesesinin tasdik ettiği rapor da
muteberdir. Bunun için encümenin rapor üze
rinde ayrıca tetkikat yapması doğru değildir.
Çünkü, bu Devletin bütün müessesatma karşı
bir ademi itimat demek olur ki, doğru değildir.
(Murakabe hakkımızdır, sesleri) Evet muraka
be* hakkınızdır. Fakat böyle Devletin bir mües
sesesi tarafından verilen bir raporun (encüme
ne gitmesi lâzımdır) demek kadar da gayrivicdani bir şey olamaz. Sonra efendim, Zamir Bey
efendi, bu kabîl ceraim ashabının affedilmemesini beyan buyurdular. Rica ederim, bu, vere
min son devresine gelmiş bir adamı hapsanede
bırakacak olursanız bütün hapsanedekileri ve
rem yapmış olursunuz.
İHSAN B. (Cebelibereket) — Fakat serbest
de bırakırsanız bütün memleketi verem istilâ
eder.
MUSTAFA NECATİ B. (Devamla) — Efen
diler! Veremin son derecesine gelmiş olan bir
adama illâ sen hapsanede kalacaksın; verem ol;
ne olursan ol; demek doğru değildir. (Hastaneye,
sesleri) Evet eğer bunlar için bir müessese bir has
tane mevcudolsaydı tabii affedilmez, o müesseseye
gönderildi. Fakat böyle bir müessese mevcudolmadığı için doğrudan doğruya, bunun hakkın-
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da yapılacak şey bunu baba yuvasına gönder
mekten ibarettir. (Binaenaleyh Encümeni Adlî
d,e bundan başka bir şey yapmamıştır.
İHSAN B. (Cebelibereket) — Efendim mü
zakere kâfidir.
REİS — Efendim kifayeti müzakere hak
kında takrir yoktur. Arkadaşlar söz istiyorlar.
FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efendi
ler bundan evvel Meclisi Âlinizin Selefi Âlileri
bir karar ittihaz etmiş ve bu karar, Adliye Ve
kâletine tebliğ edilmiş 'de. Bu karar, her hap
sanede sıhhat noktan, nazarımdan ipkası caiz «olmıyarn ve orada ipka'sı ifnayı hayatiyle netice
lenecek olan mâlûlînin tetkikatı tıbbiyeye tâ
bi tutularak inaklarında affı (hususî icra edil
mek üzere listelerinin Meclisi Âliye irsali lü
zumu bildirilmiştir. İşte bu karar mucibince
hapsaneler tarafından haklarında tetkikat ya' pılara'k affı icabedenler hakkında Adliye En
cümenine birçok listeler gelmiştir. Onlar da He
yeti Celileye derdesti arzdır. Arkadaşlarımız
dan demin bir zatın buyurduğu bir mesele var
dır k i : Bu bir §ahsa hasredilmemelidir. Hapsanelerimizin pek muvafık olmıyan vaziyeti'
yüzünden birtakım evlâdı vatanın, her (han'gi
bir cürmü irtiikâb etmiş olursa olsun onların
orada ifnayı faayata mahkûm edilmeleri doğru
değildir. Bu vaziyeti de (nazarı itibara alarak elyevm tetkikat devam etmektedir. Listeler
peyderpey Heyeti Celileye arz ediliyor. Ve biz
de bunları tetkik ettik. Binaenaleyh Heyeti
Celileniz bir kere daha İcra Vekilleri Heyeti
nin ve Adliye Vekâletinin nazarı dikkatlerini'
celbeder ve der ki «bu baptaki listeleri ihzara
devam ediniz, ve bunları bir 'an evvel Heyeti
Celileye gönderiniz!» ve bu pek doğru ve man
tıkî olur. Biz de Adliye Vekâletine söylemişizdir ve birçok listeler gelecektir. Şimdi ikinci
meseleye gelelim: Efendiler! Affedilmek, edil
memek meselesine gelince ıaf suiistimal edilir
se hakikaten muzırdır. Ve hakikaten mebnayi
hukuki ve Adlîyi yıkar. Fakat halkın bir (hak
kı vardır ki eğer o yapılmazsa o zaman cemi
yetleri, milletleri inkişaf ettirmekde kabîl ola
maz ve hukuka tecavüz edilmiş 'olur. EVet her
memleketin kanununda "affı umumî, affı husu
sî vardır. Bizim eski 1293 senesi Kanunu Esa
sisinde bu af hakkını hükümdarlar almıştı. Bu
gün hükümdarlık olmadığından ve Meclisi Âli
niz hükümdar ve Hakimiyeti Milliyenin mü-
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messili mevkiinde bulunduğundan af /hakkını I de Adliye Encümeni mazbatasının reye vaz'mı
Heyeti Celile istimal ediyor. Encümen sırf He
teklif ediyor. (Hastaneye sesleri) Efendim mü
yeti Celilenizi tenvir edici bir ihtisas encüme
saade buyurun, Riyasete yalnız bir takrir veril
ni olarak bunu tetkik etmiştir. Adliye Vekâ
memiştir. Birçok takrirler vardır. Onlar da oku
leti kimsenin öyle sellemdhüsselâm çıkarılma
nacaktır. Fakat bunları okumadan evvel Riyaset
ması için sıkı tetkikat yapmış ve meseleyi ta
Heyeti Aliyenize ıbir şey arz etmek mecburiyetin
mik etmiştir. Encümen de bu evrakı sıkı sıkı
dedir. Geçen Devrei inti'habiyede hususi aflar
tahlil etmiş ve Heyeti Aliyenize bu mazbatayı
hakkında 'birçok celselerde uzun - ıızadıya müza
takdim etmiştir. Efendiler affı hususîyi ilga
kereler cereyan etmiştir. Binnetice hapsanelerde
etmek gayrika'bildır. Ve bugün affı hususî
vücutları muzır olan ve hastanelerde de ölünce
mevcuttur. Biz bu affı hususîyi icra etmek
ye kadar klamei hayatı mümkün olmıyan malûl
mecburiyetindeyiz. Sonra ortada bir vaziyet
lerin vekâleti aidesi tarafından sıkı sıkı tetkik edi
vardır. Hapsanelerimizin bugünkü hali Heyeti
lerek affı icabedenlerin listelerinin peyderpey
Celilenizin malûmudur, İhsan Beyefendinin
Meclisi Âliye gönderilmesi karargir olmuştu. O
buyurdukları gibi 'bir verem var. Ne yapalım?
vakit de arayı kiram başlıbaşma tekliflerde bu
lunuyorlardı. Ve bu, (hakikaten işi içinden çıkıHayır efendiler! Hapsane köşesinde böyle
lamıyacak bir hale (getiriyordu. Binaenaleyh
si varsa ve bütün etıbba ve müessesatı tıbbiye
'Selefi
Âliniz olan Heyet bu kararı ittihaz etti.
miz bunun affını elzem görürse bizim bu gi
Ve
o
karar
dairesinde affı hususilere devam etti.
bilerin 'hapsane köşesinde çürümesine vicdanı
Şu halde eğer Heyeti Aliyeniz o kararın ilgasını
millî ve içtimaîmiz kail olamaz. Hastaneniz
tasvibe derseniz.... (Hayır sesleri) O vakit 'bu gibi
varsa hastaneye sevk ediniz hastanede onun
affı hususi evrakını reye koymaya lüzum kalmaz.
'hayatı hususunda yapabileceğimiz takyidatı
(Gürültüler)
yapabilirsek daha ziyade mucibi şükrandır.
Fakat encümeniniz bu cihetleri teemmül etmiş
Dr. MÖSTAFA B. (Çorum) — Her hapsatir. Birtakım evlâdı vatanın vereme duçar, ol
nede malûl var. Umumuna bakılsın.
malarımdan dolayı onları haspanelerde çürü
REİS — Efendim şimdi takrirleri okuyo
terek ilfnayı 'hayatlarını mueibolacak bir hale
ruz.
getirmek de doğru olamıyaeağmı nazarı dik
kate almıştır. Binaenaleyh encümenin mazbata
Riyaseti Celileye
sının ba'bııliyle bu baptaki müzakerata hitam
Adliye Encümeninin mazbatasının reddini
verilmesini istirham eylerim.
teklif ederim.
13 . 9 . 1339
ZAMİR B. (Adana) — Reis Bey müsaade
Adana Meibusu
buyurun bir nokta hakkında söz söyliyeceğim.
Zamir
REİS — Efendim, kifayeti müzakere hak
kında bir takrir vardır. Heyeti Celile müzake
Riyaseti Celileye
renin kifayetini kabul buyurmazsa sözünüz
Burada mevzuubahsolan affı hususidir. Hapmahfuzdur.
'Saneler hiçlbir vakit mücrimi tecrim İçin değil.
Efendim Ankara Mebusu İhsan Beyin bir
ıslahı nefis için yapılmıştır. Bu adam veremin
takriri vardır.
son devresine .gelmiştir. Bunun ıslahı nefsi müm
kün olmadığı için rahat ölsün diye ailesinin nezRiyaseti Celileye
dine gönderilir. Adliye Encümeninin mazbata.'JiMüzakere kâfidir. Adliye Encümeninin af
mn kahulünü teklif ederiz.
ıhakkmdaki mıazbatasmın reye vaz'edilmesini
arz ve teklif eylerim.
Lâzistan ıMebusu
Denizli Mebusu
Ali
Necib Ali
Ankara
İhsan
Riyaseti Celileye
REİS —Efendim evvelemirde müzakerenin
Bu adam ıgayrikabili tedavi bir illetle mâlû]
kifayetini reyi âlinize vaz'edeceğim. Müzake
olduğundan dolayı Adliye Vekâleti lüzumu affı
reyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. Kifayeti
nı teklif ediyor. Halbuki gayrikalbili tedavi ma
müzakere kabul edilmiştir. Efendim 'bu takrirluliyetin takdiri ,ve 'Oİbaptaki raporların tetkik]
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Adliye Encümeninin değil, ancak Sıhhiye Encü
meninin hakkıdır. Binaenaleyh mezkûr rapor ve
evrakın bir kere de SıUiıiye Encümenine tevdiini
trklif eylerim.
Bozok
Süleyman Sırrı
Riyaseti Celileye
Müzakerenin kifayetiyle merhamet maraz ge
tirir kaidesince mü':tedinin hastaneye nakli ile
Adliye Encümeninin mazbatasının reddinin rey.;
konulmasını teklif eylerim.
13 , 9 . 1339
Gazianteb Mebusu
Şahin
REİS — Efendim Gazianteb Mebusu Şahin
Efendi ile Adana Mebusu Zamir B:eyin takrir
leri mazbatanın reddini mutazammındır. Bina
enaleyh evvelâ reddi mutazammm olan takrirleıi
reyi âlinize vaz'ediyorum. Adliye Encümeni maz
batasının reddini kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsm. (Kabul ve ret sesleri) Kabul edilmemiş
tir efendim.
İHSAN B. (Cebelibereket) — Efendim Ha
frz Şahin Efendinin takririnin ilk fıkrasında
«Hastaneye gitsin» diyor. Bu husus Heyeti Aliyece reddedilmemiştir. Bunu reye koymak icabeder.
TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Hasta-.
nede tedavi edilemez efendim.
REİS — Efendim Şa'hin Efendinin takriri
nin ilk fıkrasındaki «Hastaneye sevkı» teklifini
kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edil
memiştir efendim.
Efendim Adliye Encümeninin mazbatasını
kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Adliye En
cümeni man'ratası kalbul edilmiştir. (Alkışlar)
İHSAN B. (Cebelibereket) — Kaatillerin af
ları da alkışlanıyor.
4. — Amasya hapsanesinde mahpus bulunan,
Manisalı Mülâzimievvel Lûtfi Efendi bini Rüsdü'nün affına dair İcra Vekilleri Heyeti Riya
seti tezkeresi ve Adliye
Encümeni
mazbatası
(3/14)
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kemesinee silki askerîden tard ile on sene müd
detle küreğe mahkûm edilen ve 25 . 12 . 1336 ta
rihinden beri Amasya Haphanesinde mahpus bu
lunan Mülâzimievvel Manisalı Lûtfi Efendi bini
Rüşdü'nün müptelâ olduğu illetin günden güne
istidat ve vehaımet peyda etanesinden bahsile .
mazharı affolması hakkında iş'arı mahallîye
atfen Adliye Vekâletinden vâki olan iş'ar üzerine
evrakı mütef errianın leffiyle İcra Vekilleri Heye
ti Riyaseti Celilerinden vâridölup Heyeti Umumiyeye arz olunan ve Heyeti Umumiyeden de encü
menimize havale buyurulan 22 . 6 . 1339 tarih ve
6/1940 numaralı tezkere mütalâa ve bu baptaki
evrak tetkik ve müzakere olundu. Mumaileyhin
müptelâ olduğu illetin hayatı için katî bir tehlike
teşkil ettiği ve Tıbbı Adlî Müessesesi raporu münderecatmdan gayrikabili şifa maluliyeti tahak
kuk eden mumaileyhin bakıyei müddeti cezaiyesinin affı hususunda Meclisi İdarei Liva mazba
tası müeddasından anlaşılmış olmakla mumailey
hin maluliyeti mahzasma binaen bakıyei müd
deti cezaiyesinin affı encümenimizce dahi nıuvafıkı âdil ve hakkaniyet görünmüş olmakla keyfi
yet berayı tasvip Heyet Umıımiyeye arz ve tak
dim kılınır.
Adliye Encümeni Reisi
Mazbata Muharriri
namıma
(Mezundur.)
Mahir
Kâtip
Âza
Dersim
İzmir
Feridun Fikrî
Mustafa Necati
Âza
Âza
Konya
Çorum
Refik
Mehmet Münir
Âza
Mustafa Feyzi
TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — İhsan
Bey rapor okunacaktır. Yanına hir mütercim
al...
Z E K İ B. (Gümüşane) — Raporum okunma
sına lüzum yoktur.
REİS — Heyeti Celiie arzu ediyor, onun için
okuyoruz.
RAPOR

R E İ S — Mazbata okunacak :
2.9.1339
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine
Vazifei memuriyetini suiistimal ve rüşvet ahzetmek maddesinden dolayı Amasya İstiklâl Mah-

Merbutu mufassal rapor tetkik edildi: İki se
ne evvel maa ınsıbap bir zatülcenbi eymen) ge
çiren ve (tedricî zafiyet öksürük, humma ve taarruku leylî, iatihasızlık, nefsüddem, tekaşşuatı kay-
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hiyed müdmime gibi araz göstererek hastalığı be- I yor]ar. bunlar] affediniz, desinler, biz ona
yan. olunan mumaileyhin icra edilen muayene! segöre bir karar ittihaz edelim, yoksa böyle
ririy esinde; zirvei rielerinde krakman ve harahıri
birer birer, ayn ayrı müzakere etmek hem
harkafiyei dereniyelerdn ihfa edilmiş olmasına
bizim için, hem de millet için yazıktır. Heyeti
zamimeten balgamının muayenei hurdebiniyesinÂliyenize şunu teklif ediyorum. Bunların hep
de de (Koh basili) nin müspet bulunmuş olma
sini encümen birleştirsin. Bize hepsini bir
sına binaen (sellürrie) ye müptelâ olduğu anla
den getirsin. Hepsi hakkında bir karar ittihaz
şılan mumaileyhin devamı mevkuf iyeti, gerek has
edelim.
^ M: ffj
talığın esasen müterkkiyüttabia ve mühlik ve ge
ALÎ RIZA B. (istanbul) — Sıhhiye En
rekse hapsane şeraiti hayatiyesi itibariyle müstak
cümeni de bir defa tetkikat yapsın.
bel hayatı için katı bir tehlike teşkil edeceğinden
CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Efendim
bakıyei müddeti cezaiyesinin affiyle tahliyesinin
bendeniz
öbür mücrimin affı
hakkındaki
muvafıkı fen ve mâddelet olacağı mütalâasiyle
mazbatanın 'müzakeresi esnasında söz iste
ve mufassal raporunun vüruduna talikan mües
miştim. Fakat, kifayeti müzakereye karar ve
sesede mahfuz kalmış olan evrakiyle iadeten Umu
rildiğinden
sözümü söyleyemedim. Şimdi aynı
ru Cezaiye Müdüriyeti Aliyesine takdim.
maddeden yine bahsedildi. Müsaadenizle bir
24 Şubat 1339
prensipten
bahsedeceğim : Malûmuâliniz bu
Tıbbı Adlî Müessesesi' Müdürü
Meclis;
hürdür,
müstakildir, tsterse herkesi
namına
affedebilir.
Hususi
bir kayıt ve şarta tâbi de
Dr. Fahreddin
ğildir. Fakat, kavaidi hukukıyede affı husu
AĞAOĞLU AHMED B. (Kars) — Reis Bey
sinin birtakım şeraiti ve esbabı vardır. Bu
efendi! Müsaade buyurursanız usulü müzakere
şerait ve esbabı bütün naziriyat ve ameliyat ki
hakkında söz söyliyeceğim.
taplarında münderiçtir. Fakat dünyada hiçbir
R E Î S — Buyurun,
kitapta tesadüf edilmemiştir ki. maraz, esbabı
AĞAOĞLU AHMED B. (Kars) — Efendiler
aftan olsun. Mariz olan tecridedilir, başka
her saatimiz birçok fbin liraya mal oluyor.
çare yoktur. Tıbbi Adlî Müessesesi «Bunu af
fediniz» diye rapor veremez. Tıbbi Adlî Mües
F E R Î D B. (Kütahya) — Bin iki yüz elli li
sesesinin vereceği raporda, maraz hakkındaki
raya...
mütalâa ' doğru olabilir. Fakat «Bunu affedi
AĞAOĞLU AHMED B. (Devamla) — Evet
niz» diye söylemesi doğrudan doğruya bir küs
bin iki yüz elli liraya mal oluyor. Halbuki her bir
tahlıktır.
mazbatayı böyle ayrı ayrı okursak göreceğiz ki,
esbabı mueibeleri hepsi aynıdır. Yani falan ada
mı kurtarmak için rapor gelmiş, falan filân en
cümenlere gitmiş, encümenler tetkik etmiş ve aynı
şekli görmüşler, yani onlar da esas itibariyle ay
nı sebepleri görmüşler. Evet hastalık mühlik
bir şekil almış olduğundan dolayı bu adam hap
sanede kalamazmış. Binaenaîeyh^tahliyelerd lâ
zımdır deniliyor ve bunların tahliyesi için affı
âlinize müracaat olunuyor. Bendeniz bu mazba
taların böyle ayrı müzakeresiyle vakit geçirmek
taraftarı değilim. Vaktimize yazıktır. Bu maz
batalar bir yerde toplansın. 50, 60, 100, 200 ü
bir araya gelsin. Ayrı ayrı mazbatalar burada
okunmasın. Bize desinler ki: «Bu kadar insan:
hapsanede hastalığa duçar olmuş ve bu hasta
lık son derece vahîm bir hale gelmiştir,
bunların hapsanede kalmak imkânı yoktur,
Heyeti Âliyenizin mürüvvetinize müracaat edi- I

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — «Affediniz»
dememişlerdir. Vazifelerini yapmışlardır. Küs
tahlık değildir.
REÎS — Müsaade buyurunuz efendim, ben
deniz bunu tashih edeceğim.
CELÂL NURÎ B. (Devamla) — Binaenaleyh
eğer Tıbbi Adlî Müessesesinin bu raporunu
kabul edecek olursak, bütün mevTrafîne sâri
olan «nevrasteni» hastalığı vardır, bu hastalık
tan dolayı müessese yarın herkesin affını
talebedeeektir. Binaenaleyh; Heyeti Celile;
bunu affetmeden, bu gibi kararları verme
den evvel şerait ve esbabı affı tâyin etmelidir,
ve illâ yarın, öbürgün bunlara benziyecek
seksen bin ve hattâ birkaç yüz bin tane ra
por gelecektir ve bu> raporların hepsi burada tet
kik edilecektir. Ve bu tetkik neticesinde bunla-
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fin hepsini affetmemiz lâzımgelecektir. Binaenaleyh, bunun reddini teklif ederim.
REÎS — Efendim Tıbbi Adlî Müessesesi ma
luliyeti tetkik etmiştir ve raporunu vermiştir. Raporda af ve saire teklifi yoktur, küs
tahlık yoktur. Tıbbi Adlî Müessesesi vazifesini
yapmıştır.
ALÎ RIZA B. (istanbul) — «Muvafıkı
fen ve mâdelettir» diyorlar. (Muvafıkı fenni)
anlarım. Fakat (Mâdelet) kelimesini hiç anla
mam.
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efen
dim müsaade buyurunuz!
İHSAN B. (Cebelibereket) — Mazbata Mu
harririnin izah etmesi lâzımdır.
REİS — Necati Bey; Adliye Encümeni Maz
bata Muharriri kimdir?
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Mezun
dur efendim. (Gürültüler)
İHSAN
B. (Cebelibereket).— Feridun
Fikrî Bey encümen namına söyledi. Şimdi
Necati Bey de encümen namına söylüyor. Bu
nasıl olur?
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Encü
men namına hepimiz söyliyebiliriz.
REİS — İhsan Bey! Zatıâliniz de bilirsiniz
ki encümen mazbata muharriri, daima mazbatalan müdafaa etmekle muvazzaftır. Fakat encümen, bir meselei hususiye için.bir diğerini dahi mazbata muharrirliği vazifesiyle tavzif edebilir. Binaenaleyh, encümen bu hususta
Necati Beyi tavzif etmiştir.
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efen
dim! Bendeniz şimdiye kadar hiçbir vakit vazifemde küstahlık yapmadım ve uhdeme düşmiyen bir meseleyi müdafaa etmedim. Reis
buradadır. Bendenizi tevkil etmişlerdir.
ADLİYE ENCÜMENİ REİSVEKÎLl MA
HİR Ef. (Kastamonu) — Mazbata Murarriri
namına söyliyebilir.
İHSAN B. (Cebelibeerket) — O halde en
cümen namına Feridun Fikrî Bey de mi söyliyece'k?
ALİ RIZA Ef. (Amasya) — O da söyliyeeek.
MUSTAFA NECATİ B. (İzmir) — Efen
dim her mazbata geldikçe böyle münakaşa
edilecekse
mesele neticelenmez. Biz burada
doğrudan doğruya muayyen bir vazife yap-
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jj mış olmuyoruz. Bunu affediniz demiyoruz ve
jj bu mazbatayı tasdik ederek affedin demek
mecburiyetinde değiliz. Bu hak Heyeti Âliyei nize aittir. Malûmuâliniz affı hususiler doğ
rudan doğruya Heyeti Âliyenin hakkıdır. İs
terseniz affedersiniz, isterseniz
affetmezsiniz.
Adliye Encümeni bundan odlayı muhatabolamaz. Adliye Encümeni, kendilerine gelen
evrakı tetkik etmiş ve usule muvafık bul
muştur. Bu adam müracaat etmiştir. İstidası
vardır, raporu vardır, doktor muayene et
miştir, evrakı Tıbbi Adlî Müessesesinden geç- ,
mistir. Heyeti Vekileden geçmiştir ve biz de
tetkik etmişizdir. Bu evrak usulüne muvafık
olarak gelmiştir. Heyeti Celileniz isterse affe
der, isterse affetmez.
i
CELÂL NURİ B. (Gelibolu) — Şeraiti affı
aradınız mı?
I
MUSTAFA NECATİ B. (Devamla) — ŞimII di Celâl Nuri Bey diyor ki «Böyle hiçbir affı
hususi görülmemiştir.» Rica ederim, teerithaneI niz yoktur. Hastaneniz yoktur. Bu adam hapI sanede kalmıştır, ölüyor. Ne yapacaksınız?
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Memleketin vaziyeti de bir sebebi aftır.
MUSTAFA NECATİ B. (Devamla) — Bu
adam hapsanede kalmıştır, ölmektedir, yanındakileri de öldürmektedir. Ne yapacaksanız
yapınız! Başka türlü çaresi yoktur. Başka
devletlerde af için böyle bir şart yoktur. Fakat biz de onlar gibi yapacak olursak bu
adamların ölmesine sebebolacağız ve hapsanedeki birçok adamları zehirlemiş olacağız.
(Çok doğru sesleri) Mesele bundan ibarettir. Eğer Heyeti Aliyeniz lütufkârlık yapar
ve bunlar için hastane açarsanız bu adamları
oraya gönderinsiniz. Bu işde ıbiter efendim. Bu
Heyeti Aliyenize ait bir meseledir.
CUDİ Pş. (Siverek) — Bu adamlar mevkuf
değil, mahpustur. Kavanini hukukiye esasatına riayet etmiş olmak için (mevkuf) tâbiri yerine (mahpus) tâbirinin kullanılmasını rica ede-

I rim.

II
I
II
II
Ij

ZAMİR B. (Adana) — Arkadaşlar, ıbu affettiğiniz adamlar mücrimdirler, cinayet işlemislerdir, bir kısmı adam öldürmüşlerdir. Diğer bir kısmı daha fena işler işlemişlerdir. Binaenaleyh «Bu .adam hastadır, bu adam veremli-
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dir. Hapsanedekilere sirayet eder, bunu çıkar
mak zarureti vardır» diye bunları affetmeyi
'bendeniz kabul etmiyorum. Arkadaşlar! Mutla
ka bir mücrim cezasını görmelidir. Kanunu
adalet bunu emreder. Bir adam bir cürüm işli
yor. On seneye mahkûm oluyor. İki sene yatı
yor. Sonra bir hastalık yüzünden hapsaneden
birdenbire çıkıyor. Arkadaşlar! Bu hiç doğru
değildir. Bir defa bunun işlediği cinayet nedir?
Düşününüz.. Karşısındaki bir dindaşım, (bir
Türk'ü öldürtmüştür. Bir arkadaşını öldürmüş
tür. ölen adamın bütün ailesi gözyaşı 'dökmüş
tür ve hâlâ dökmektedir. Sonra siz kalkınız, bu
adamı affediniz. Bilhassa öldürülen adamın
akraba ve taallûkatı bunu, ne ısuretle telâkki
eder ve karşısında kaatilin gezdiğini görürse ne
olur? Rica ederim, arkadaşlar! Bendeniz yine
deminki mâruzâtımda ısrar ediyorum. An pren
sip benim böyle içtihadım vardır. Katiyen af
fa taraftar değilian. Böyle afları kaldıralım.
ALI RIZA B. (İstanbul) — Kaalti'l affoldu,
hıı^sızı da affedeceğiz.
REİS — Efendim kifayeti müzakere takriri
vardır. Yalnız şu noktayı tashih edeyim; bu
Lûtfi Efendinin mahkûmiyeti katil maddesin
den değildir.
Dr. FUAD B. (Kırkkilise) — Reis Beyefen
di, sılhhata ait bir şey söyliyeeeğim.
REİS — Efendim kifayeti »müzakere takriri
vardır. Kifayeti müzakereyi kabul edenler lüt
fen el kaldırsın. Müzakere 'kâfi görülmüştür.
Takrirleri okutuyorum
Riyaseti Oelileye
Müzakere kâfidir. Kifayeti müzakerenin,
mazbatanın reye konulmasını teklif ederim.
Gazianteib
Ali Cenani
Riyaseti Celileye
Bu gibi esbabı slhhiyeden dolayı affı lâzımgelenler hakkındaki evrakın tetkiki salâhiyeti
nin Mecliste mütehassısı olan Sıhhiye Encümeni
ne lüzumu aitiyetini demin bir takrirle arz etti
ğim halde Makamı Riyaset takririmi reye vaz'etmek lûtfunda bulunmadılar. Binaenaleyh sö
zümü tekrar ediyorum. Gayrikabili tedavi ille
tin takdir ve raporlarının tetkiki mezkûr encü
mene aidolduğun^lan bu ve emsali evrakın Sıh
hiye Encümenine uğramadıkça Meclise ısevk edil-
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memesini teklif eylerim.
14 Eylül iS3b
Bozok
Süleyman Sırrı
Riyaseti Celileye
Mazbatanın reddini teklif ederim.
13 . 9 . 1339
Adana
Zamir
Riyaseti Celileye
Bâzı mahpusların duçar oldukları hastalık
lardan dolayı hapsanelerde kalmaları hayatları
için mucibi tehlike olacağı vâridolan mazbata
lardan anlaşıldığı ve bütün bu mahpuslar için
ayrı ayrı mazbatalar okunarak Mecisi Âlide
uzun müzakereleri ica'bettiği Meclisin gayet
kıymettar vaktinin beyhude ziyamı mucibolduğundan afları talebedilen bütün mahpuslara ait
müşterek bir liste yapılarak umumi bir mazba»
tanın Meclise takdimi ve matbu suretlerinin
de iki içtima evvel Meclise tevziini teklif ey
leriz.
Kars
Ağaoğlu Ahmed
REİS — Efendim Ahmed Beyefendi bir meselei müstahire teklif ettiler. Noktai nazarlarını
da ayrıca izah ettiler ve elediler ki : «Affı hu
susîler için alelmüfredat mazbatalar yapılmak
taysa vekâletten birçok affı hususî
teklifleri
geliyor. Adliye Encümeni bu tekliflerin heye
ti mecmuasını tetkik etsin ve bir liste şeklinde
Heyeti Umumiyeye arz etsin». Bu bir meselei
müstahire dir. Binaenaleyh evvelemirde Ahmed
Beyefendinin takririni reyiâlinize vazediyorum.
Ahmed Beyin teklifini kabul edenler lütfen el
kaldırsın. Kabul edilmiştir.
ZAMİR B. (Adana) — İyi. bari bu suretle
af kalktı.
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Af kalk
maz. Af, bir devletin mevcudiyeti ile tevemdir.
Nazariyat ile olmaz.
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bu da
o cetvel meyanma girmek üzere Adliye Encü
menine havale edilecek mi?
REİS — Efendim Adliye Encümeninin maz
batasını da, kabul edilen takrirleri de Adliye
Encümenine havale ediyoruz. Diğer takrirleri
reyiâlinize vaz'a hacet görmüyorum.

— 80 —

î : 18

13.9 .1339

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis
Beyefendi tekrar arz ediyorum. Böyle esbabı
sıhhiyeden dolayı affı teklif edilenlerin rapor
ları her halde Sıhhiye Encümeninde tetkik edil
melidir. Burada 'mütehassıs bir encümen varken
Adliye Encümeninin bu raporları tetkik etme
si doğrusu Sıhhiye Encümeninin hukukuna te
cavüzdür.
RECEB B. (Kütahya) — Efendim bu bir
tekliftir ki şimdiye kadar mevzuu müzakere
olmamıştır. Bu, usul meselesidir. Eğer usule
ait söz söylenecek ise takriri reye koymadan
evvel bendeniz söz söyliyeeeğim. Belki daha söz
söyliyecek diğer arkadaşlar da vardır.
REİS — Söz istiyor musunuz? Bu, usul hak
kında bir tekliftir.
RECEB B. (Kütahya) —- Evet istiyorum.
REÎS — Buyurunuz.
RECEB B. (Kütahya) — Efendim her han
gi bir maksatla verilmiş olan raporların usule
ve ahkâmı fenniyeye uygun olup
olmadığını
tetkik etmek hiçbir vakit Meclisimiz mahiyetin
de bir Meclise - ki Meclisimiz ihtisas meclisi
mahiyetinde değildir - râei bir vazife değildir.
Makamatı aidesinin yalnız bu maksatla müte
şekkil sıhhî ve fennî bir müessesesi vardır, bun
lardan başka sıhhiye heyetleri de vardır, ra
porları o sıhhiye heyetleri tetkik ederler. Bi
naenaleyh k a r a r verirken bu no'ktai nazardan
çok düşünerek hareket etmek lâzımdır. Malû
muâliniz Sıhhiye Encümeni on beş azadan mü
rekkeptir ve diğer encümenler gibi şubelerden
intihap suretiyle teşekkül etmiştir.
Bunların
içerisinde doktor olan ve olmıyan "arkadaşları
mız vardır. Malûmuâliniz encümenler sülüsanı
ekseriyetle içtima edebilir. Binaenaleyh böyle
bir meselenin encümende hiçbir doktor olmadı
ğı zamanda beş kişi tarafından tetkik edilmesi
ihtimali olabilir. Acaba böyle bir encümen han
gi salâhiyeti ilmiye ve fenniyesi ile hüküm ve
recektir? Mademki bunu tetkik etmek için er
babı ihtisastan memur ve mansup zevat ve he
yet vardır, bu heyetlerin en son mertebeleri ne
resi ise orası bunun usul ve kanuna muvafık
olup olmadıkını ve fenne derecei mutabakatini
takdir ve tâyin ettikten sonra bizim için yapı
lacak şey onu kabul etmektir. (Ya Adliye En
cümeni sesleri) Müsaade buyurun. Adliye En
cümeni katiyen böyle değildir. Adliye Encüme
ni buna benzemez. Yalnız bir nokta vardır.
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Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — O raporu ya
zan heyet bu malûlü görmüş ve derecei maluli
yetlerini tesbit etmiştir. Daha başka yapılacak
bir şey var mıdır?
RECEB B. (Devamla) — Efendim, yalnız
bir nokta vardır k i ; affı teklif edilen bir adam
için Heyeti Celile içerisinde bir zata şüphe ge
lirse, meselâ rapor veyahut encümen mazbatası
okunurken nefsülemre mutabık olmadığı hak
kında ufak bir tereddüt gelirse bu tereddüde
saik olan ne ise o noktai nazardan tamir edile
bilir. Vekâleti aidesine iade edilebilir, vekâleti
aidesi de sual veyahut sair suretlerle bunu tet
kik eder. Fevkalâde bir şüphe hâsıl olursa, bir
kaç arkadaş da bunu tetkik edebilir. Yoksa en
cümenin vazifesi tasavvur edilen şekilden pek
çok uzaktır. Sıhhiye Encümeninin ' vazifesi
memleketin ahvali sıhhiye! umumiyesini nazarı
dikkate almak, bunun Hakkındaki kanunları ve
saireyi tetkik etmektir. Yoksa her hangi bir ev
rakın usulü fenniyeye bilmem neye muvafık
olup olmadığını tetkik ve tasdik etmek değildir.
İHSAN B. (Cebelibereket) — Encümenlerin
şeysi kalmamıştır.
REÎS — Süleyman Sırrı Bey takrirlerinde,
tekâlifin Sıhhiye Encümeninde tetkik edilmesini
teklif ediyorlar. Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Kabul edilmemiştir.
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Madem
ki mütehassıs bir encümen değildir, ne için te
şekkül etmiştir?
5. — TJrfa'nın mahkeme mahallesinden Hacı
Fazlı Efendizade
Şükrü Efendi bini Mehmed
Efendiyi katilden mahkûm Kubbemesçit mahal
lesinden Hacı Kâmilzade Hacı Mustafa bini Reşid Efendinin iadei hukuku
memnuasına dair
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti tezkeresi ve Ad
liye Encümeni mazbatası (3/16)
REÎS — Urfalı Hacı Kâmilzade Hacı Mus
tafa Efendi bini Reşid hakkında Adliye Encü
meni mazbatası var, okunacak.
Adliye Encümeni mazbatası
Urfa'mn mahkeme mahallesinden Hacı Fazlı
Efendizade Şükrü Efendi bini Mehmed Efendiyi
katlettiğinden dolayı Urfa Cinayet Mahkemesisinden vicahen sâdır olan hüküm ile ikibuçuk
sene küreğe mahkûm Urfa'mn Kubbemesçit ma
hallesinden Hacı Kâmilzade Hacı Mustafa bini
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6. — Sivas Mebusu Muammer ve Kayseri Me
Beşid Efendinin iadei hukuku memnuasma dair \
tcra Vekilleri Heyeti Riyasetinden Heyeti Umu- | busu Ahmed Hilmi beylerin, Firarı ve bakaya
efrattan vergi ahiz ve istifasına mütaallik tek
miyeye sevk edilip Heyeti Umumiyeee encüme
lifi kanunisinin şayanı müzakere olduğuna dair
nimize havale buyurulan evrak ve teferruatı tet
Lâyiha Encümeni mazbatası (2/29)
kik olundu, iadei hukuku memnuaya mütedair
Usulü Muhakematı Cezaiyenin mevaddı mahRE IS — Okunacak :
susasmm muhtevi olduğu kuyut ve şeraiti kanuniyeyi cami bulunan evrakı mezkûre münde
Riyaseti Celileye
recatına nazaran mumaileyh Hacı Kâmilzade
Sivas Mebusu Muammer ve Kayseri Mebusu
Hacı Mustafa Efendi bini Reşid Efendinin talebi
Ahmed Hilmi beyler tarafından firarı ve ba
vâkıı şayanı terviç görülmüş olmakla iadei hu
kaya efradından bir miktarı muayyen vergi ahiz
kuku memnuasmm tasvibi Heyeti Umumiyeye
ve istifası hakkındaki teklifi kanuni müzakere
arz olunur.
edildi. Firari ve bakaya efrat haklarında ah
kâm mevcudolduğundan inzibatî muamelâtı sı4 . 9 . 1339
yaneten yeniden tesisi ahkâma lüzum olmadığı
Adliye Encümeni Reisi
Mazbata Muharriri
cihetle ekseiyetle şayanı müzakere görülmemiş
Sinab Mebusu
Âbidin
tir.
Yusuf Kemal
Lâyiha Encümeni Reisi
Mazbata Muharriri
Âza
Kâtip
Tokad
Antalya
Kastamonu
Dersim
Emin
Ahmed Saki
Necmeddin
Feridun Fikri
Kâtip
Âza
Âza
Âza
Necib Ali
izmir
Çorum
Konya
Firari ve bakaya kısmından işbu teklifi ka
Refik
Mehmet Münir Mustafa Necatı
nuni ile vergi istenilen efradı askeriye mükelle
ALÎ CENANI B. (Gazianteb) — Hepsi bir
fiyeti askeriyelerini beleğan mabelâğ ifa etmekle
değil mi? Buna ayrıca lüzum var mıdır?
beraber elyevm vakti hasadolmasma ve memle
ALÎ SAlB B. (Kozan) — Hayır, bu ayrı bir
ketin çalışacak uzva ihtiyacı müstağnii beyan
meseledir.
bulunmasına, betahsis şube kuyudatının pek de
muntazam'görülmemesine
binaen şayanı müza
ALI CENANİ B. (Gazianteb) — Ne esbabkere
görülmediği
hakkında
verilen karara mu
dan dolayı affediliyor? izah edilsin, anlıyamahalifiz.
dık.
2.8.1339
MUSTAFA NECATİ B. (izmir) — Efen
Konya
Denizli
dim müsaade buyurursanız arz edeyim. Bu, iadei
Refik
Necib Ali
hukuku memnuadır. Bunu talebetmek her fer
REÎS — Lâyiha Encümeni mazbatası hak
din hakkıdır. Şimdi bu adam mahkûm edilmiş,
kında
söz istiyen var mı? (Hayır, sesleri) Maz
mahkûm olduğu müddeti bitirmiş ve meclisi ida
batayı
reyi âlilerine vaz'ediyorum. Kabul buyu
reden bu müddeti bitirdiğine ve hüsnüahlâk sa
ranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir.
hibi olduğuna dair mazbata almıştır. Gerek
mahalle heyetlerince ve gerek meclisi idarece
bu adamın hüsnühal ashabından olduğu tasdik
edilmiştir. Binaenaleyh bu adam için iadei hu
kuku memnuna talebetmek salâhiyeti vardır ve
talebetmiştir. Biz de evrakı tetkik ettik. Haki
katen, hüsnühal ashabmdandır, usul ve nizamen
hukuku memnuasmm iadesi lâzım ve doğrudur.
REÎS — Başka söz istiyen yoktur. Adliye
Encümeninin mazbatasını reyi âlilerine vaz'edeceğim. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.
Kabul edilmiştir.

7. — Denizli Mebusu Yusuf ve Necib Ali bey
lerin, Avrupa'dan gelecek kükürtlerden Gümrük
Resmi istifası hakkındaki teklifinin şayanı müza
kere olmadığına dair Lâyiha Encümeni mazba
tası (2/60)
REtS — Okunacak :
Riyaseti Celileye
Avrupa'dan gelecek kükürtlerden yüzde yüz
Gümrük Resmi istifasına ve Türkiye'de mevcut
kükürt madenleri cevherlerinin fennî bir su-
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rette tasfiyesiyle revacının teminine dair De
nizli Melbusu Yusuf ve Necib Ali beyler tara
fından muta 28 Ağustos sene 1339 tarihli tek
lifi kanuni, Ticaret Mukavelesinde tarife ka
bul edilmiş olmasına mebni, filfhal şayanı müza
kere görülmemiş olmakla Heyeti Celileye arzı
na karar verilmiştir.
3.9.1339
Lâyiha Encümeni Reisi
Mazbata Mulharriri
To'kad
Antalya
Emin
Ahmed Saki
Kâtip
Necip Ali
REİS — Söz istiyen var mı?... Söz istiyen
yok. Lâyiha Encümeni mazbatasını reyi âlileri
ne vaz'ediyorum. Kalbül buyuranlar lütfen el
kaldırsın. Kabul edilmiştir.
6'. — Menteşe Mebusu Esad Efendi ve rüfeka
smın, Sükna Kanununun ilgası dolayısiyle Mah
zeni Evraka giren evrakın celp ve tetkiki ve mu
cirlerin pek insafsızca ihtikârlarına mâni olunma
sı hakkında takriri (4/24 mükerrer)
Riyaseti Celileye
Hulâsası : Sükna Kanununun
ilgası dolayısiyle Mahzeni Ev
raka giden rüfekamn ve Hü
kümetin levayih ve tekâlifi kanuniyelerinin celp ve müzake
resi Hk.
Müstecirler, mucirlerin pek insafsızca ihti
kârları dolayısiyle tahammülün fevkinde muta
zarrır olmaktadır. Geçen sene bedeli icarı se
nevisi beşyüz lira olan bir ımağaza bu sene üç
bin liraya ve yüz lira olan haneler bin liraya
çıkıyor. Geçen Mecliste birkaç rüfekamn bu
'husustaki kanunlariyle Heyeti Vekileden gelen
kanun bittevhit ruznamede iken Adliye Vekâ
letinin eski Sükna Kanununun ilgasını teklif
ve kabul edilmesiyle mâruz levayihi ve tekalifi
kanuniye MaJhzeni Evraka gitmiştir. Bunların
celbedilerek müzakeresini ve mucir ve müste
cirler arasında nisıbeti âdile tesisini teklif eyle
riz.
8 Eylül, Sene 1339
Menteşe
Esad
Kütahya
Cevdet

Gazianteb
Ali Cenani
Dersim
Ahmed Şükrü
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Elâziz
Muhiddin
İsparta
Hüseyin Hüsnü
Cebelibereket
Avni
Aydın
Mazbar
Denizli
Neoiıb Ali

Karahisarı Sabib
Ruşen Eşref
Van
Hakkı
Tokad
Emin
Karahisarı Şarki
îsmail Hakkı
Bozok
Süleyman Sırrı
İsparta
Mükerrem

REİS — Efendim bu ta'krir hakkında söV
istiyen var mı?... Söz istiyen yok. Takriri reyi
âlilerine vazediyorum. Kabul edenler lütfen el
kaldırsın. Kabul edilmiştir.
7. — İzmir Mebusu Mahmud Esad. ve Cebeli
bereket Mebusu Avni beylerle rüfekasmın, Muh
tacını zürraa verilecek tohumluk hakkındaki lâ
yihanın müstacelen müzakeresine dair takriri
REİS — Mülhtacîni zürraa verilecek tohum
luk ve saire hakkındaki lâyihai kanuniyenin
müstacelen müzakeresi hakkında Cebelibereket
Mebusu Avni Beyle rüfekasmın takriri vardır.
Bu bapta İktisat Vekili Mahmud Esad Beye
fendinin de takriri vardır. Okunacak :
13 . 9 .1339
Riyaseti Celileye
Ehemmiyeti fevkalâde ve müstaceliyetine
binaen, Muhtacîni züraa tevzi kılınacak olan
beş yüz bin liralık Tahsisat Kanununun bugün
kü celsede müstacelen müzakeresine müsaade
(buyurulmasını rica ederim efendim hazretleri.
İktisat Vekili
İzmir Mebusu
Malhmud Esad
İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. (İz
mir) — Efendim mulhtaç çiftçilerimize tevzi
edilmek üzere beşyüz bin liralık tohumluk
Tahsisat Kanununu Heyeti Celilenize arz ettim.
Çiftçilerin fevkalâde ihtiyacı vardır. Bir an
evvel müzakere ve tasdikini rica ederim.
REİS — Avni Beyin bu husustaki talkriri
de 'okunacak :
Riyaseti Celileye
Bilûmum muhtaç zürraa tohumluk ve alâtı
ziraiye tevzii için İktisat Vekâletinden bilita,

— 83 —

î : 18

13.9 1339

Muvazenei Maliye Encümeninden de tervieen
Heyeti Umumiyeye mevrut lâyihai kanuniyenin (hasbelmevsim) ruznameye ahziyle müstaçelen müzakeresini teklif ve rica eyleriz.
13 Eylül 1339
Cebelibereket
Kozan
Avni
Ali Saib
Grelilboln
Mardin
Celâl Nuri
Necib
Urfa
Kângırı
Yahya Kemal
Ahmed Talât
Antalya
Mardin
Ahmed Saki
Devriş
Konya
Konya
Naim. Hâzim
Tevfik Fikret
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Karahisarı Salhilb
Kâmil
Tokad
Kâmil

Karahisarı Sahib
Melımed Sadık
Kars
Ömer
Tar%zon
Sırrı

REİS — Efendim! Muhtacîni zürraa verile
cek tdhumluk taıhsisatı hakkındaki lâyihanın
bug'ün derakap müzakere edilmesi teklif olunu
yor. Bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın.
Kabul edilmiştir.
Lâyilhanm müzakeresine başlamak üzere on
dakika Celseyi tatil ediyorum.
Hitamı Celse, saat : 3,30

ÎKÎNCÎ

CELSE

Eed'i müzakerat; saat : 3,40
REİS — İkinci Reisvekili ismet Beyefendi
KÂTİP : Ruşen Eşref Bey (Karahisarı Sahib)

REİS — Celse açılmıştır.

6 . 9 . 1339
T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine
Muhtacîni zürraa tavizan tohumluk ve çift
hayvanatı ve alâtı ziraiye itası için İktisat Vekâ
letinin 1339 senesi bütçesinin 304 neü faslına beş
yüz bin lira tahsisat itasına dair İcra Vekiller:
Heyetinin 6 . 9 . 1339 tarihli ietimamda Mec
lisi Âliye şevki takarrür eden kanun lâyihası ik
tisabı kanuniyet eylemesi marazında raptan arz
ve takdim kılınmıştır efendim.

4. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER
1. — Muhtacîni zürraa tavizan tohumluk, çift
hayvanatı ve alâtı ziraiye itası için İktisat Vekâ
leti 1339 senesi bütçesine (be§ yüz bin) lira tah
sisat vaz'ına dair kanun lâyihası ve Muvazenei
Maliye Encümeni mazbatası (1/164)
R E İ S — Muhtacmi zürraa tavizan tohumluk
ve alâtı ziraiye itası için İktisat bütçesine tahsisat
ilâvesine dair lâyihai kanuniyenin müzakeresine
başlıyoruz. Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı?

İcra Vekilleri Heyeti Reisi
Ali Fethi
Lâyihai kanuniye
fMADDE 1. — Muhtacı muavenet erbabı zi
raata üç sene müddetle üç müsavi taksitte istir
dat ve her taksiti harman sonunda istifa olun
mak üzere tohumluk, çift hayvanatı, alâtı zira : ye
itası için İktisat Vekâletinin 1339 senesi bütçes"nin 301 ncü faslına beş yüz bin lira tahsisat vaz'olunmuştur.

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Ben
deniz, söz istiyorum. Fakat bir kerre lâyihai ka
nuniye okunsun da ondan sonra söylerim.
MUSTAFA NECATİ B. (izmir) — Efendim
bir defa lâyihai kanuniye okunsun da ondan son
ra »söyleriz.
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MADDE 2. — İşbu taflısisatm senei haliyede
sarf edilmiyen miktarı 1340 senesinde dahi isti
mal edilebilir.
MADDE 3. — İşbu tahsisat mukabilinde icafbeden tohumluk, çift hayvanatı, alâtı ziraiye ik
tisat Vekâletince tedarik ve ihtiyacı tebeyyün
edenlere tevzi edilerek senedatı Ziraat Bankası
namına aıhzolunacaktır.
MADDE 4. — İşbu kanun ile verilen beş yüz
hin lira Ziraat Bankasının mülga İstanhul ida
resine 16 Mayıs 1336 tarihinden sonra verdiği
birfouçıık milyonluk avanstan derhal takas ve
malhsübu icra edilecektir.
MADDE 5. — İşbu kanunun icrayı aıhJkâmma
iktisat ve Maliye Vekilleri memurdur.
MADDE 6. — İşjbıı kanun tarihi neşrinden
itibaren meriyülicradır.
6 . 9 . 1339
İcra Vekilleri Heyeti Reisi
Şer'iye Vekili
Ali Fethi
Mustafa Fevzi
Müdafai Milliye Vekili
Adliye Vekili
Kâzım
Seyid
Dahiliye Vekili
Hariciye Vekili
Ali Fethi
İsmet
Maliye Vekili
Maarif Vekili
Hasan Fehmi
İ?mail Safa
Nafıa Vekili
iktisat Vekili
Feyzi
Mahmud Esad
Sıhhiye ve Muaveneti
Erkânı Harbiyei
İçtimaiye Vekili
Umumiye Vekili
Dr. Rıza Nur
Fevzi
Muvazenei Maliye Encümeni mazfbatası
16 Mart 1336 tarihinden sonra İstanbul ida
resince Ziraat Bankasından alman bir buçuk mil
yon liradan beş yüz bin liranın bankaya tediyesiyle mezkûr hanka namına, Muhtacmi zürraa tavizan tohumluk, çift hayvanatı ve alâtı ziraiye
mubayaa ve tevzii hakkında İcra Vekilleri Heye
tinden Meclisi Âliye bittakdim encümenimize ha
vale olunan lâyihai kanuniye encümenin 10 Ey
lül 1339 tarihli içtimaında Maliye ve İktisat Ve
killeri huzuriyle tetkik ve müzakere edildi.
Kısmen düşman tahri'batı, kısmen kuraklık
yüzünden bu sene kâfi derecede mahsul almamıyan bâzı yerlerin tohumluğa, diğer yerlerin de
hem tdhumluğa, hem çift hayvanatına ve alâtı
ziraiyeye' şiddetle muhtacolduğıı malûm ve bil
hassa istilâdan kurtulan mahallerde işbu lüzulî-un mütezayit bulunduğu ve lüzum itibariyle ze-
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riyatm temini için levazımı mefkurenin acilen te
dariki zaruri görüldüğü cihetle encümenimiz lâ
yihanın esasında mucilbi münakaşa îbir cihet gör
memiş ve esasını müttefikan kabul eylemiştir.
Zeriyatm tamamii temini noktai nazarından
mevzuubahis beşyüz bin liranın kâfi olup olmıyacağı hakkında İktisat Vekâletinden vukuhulan suale ihtiyaç taleplerinin daha ziyade olduğu
ve beşyüz bin liranın tohumluk ihtiyacını bile
tatmin edemiyeceği şu kadar ki, dosya halinde
bulunan bütün ihtiyaçlar taleplerinin bir cetvel
'haline kaDbi daha birkaç güne muhtaç bulunduğu
ve ihtiyaç ziyade olmakla beraber vaziyeti mali
ye itibariyle bu meblâğdan fazlasının Maliye Ve
kâletince tediyesi mümkün görülemediğinden
şimdilik bu miktar ile iktifa edildiği cevabı ve
rilmiş ve istilâ gören mahaller ihtiyacatının mübremiyetine ve zerriyat mevsiminin kabulüne mebni tetkikatı arnikadan sarfı nazarla ihtiyacı umu
minin dununda olduğu muhakkak bulunan beş
yüz bin liranın kabulü encümenimizce tekarrür
etmiştir.
Badehu tahsisatın tohumluk ve alâtı ziraiye
ile çift hayvanatına sureti tevzii bittetkik to
humluk ihtiyacının mübremiyeti ve menfaati
tezekkür edilerek heyeti mecmuai tahsisatın bu
na hasrı münakaşa edilmiş ise de çift hayvana
tına ve onların yerine kaim olan alâtı ziraiye
ye dahi ihtiyaç bulunduğu İktisat Vekâletince
şiddetle müdafaa edildiğinden talebolunan tah
sisattan dört yüz bin liranın tohumluğa ve yüz
bin liranın da hayvanat ve alâtı ziraiyeye tef
riki ekseriyetle tensib ve birinci madde ona gö
re tadil edilmiştir.
Ahvali malûme dolayısiyle memleket dâhi
linde fevkalâde azalan çift hayvanatı zaten ih
tiyaca gayrikâfi olduğu cihetle hariçten celbine
teşebbüs edilmesi ve alâtı ziraiyeden ancak mev
simi hazarın ihtiyacatından bulunanların alın
ması lüzumu Vekâletin nazarı dikkatine arz olun
muştur.
Lâyihai kanuniyenin üçüncü maddesi, veri
len tahsisattan senei haliye nihayetine kadar
sarf edilen muayen mebaliğin 1340 senesinde de
sarfına dair olup tahsisatın kabulünü mütaakıp
tediyesi Maliye Vekâletince temin olunacağ'ı ye
mevcut ihtiyaca ancak kısmen tekabül eyliyen
bu tahsisatın bir iki ay içinde tamamen sarf edi
leceği muhakkak bulunmuş ve zaten bu şerait al
tında tahsisatın bir kısmı 1340 senesine k a d i r
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kaldığı takdirde memleketin ihtiyacı bilâsebep .
ihmal edilmiş olacağı cihetle mezkûr maddenin
tayyı encümence tensip kılınmıştır.
Üçüncü, dördüncü maddeler; tevzi edilecek
tohumluk, çift hayvanatı ve alâtı ziraiye senedatınm Ziraat Bankası namına ahzi ve beş yüz
bin liranın bankaca mülga İstanbul idaresine
birbuçuk milyon liralık avanstan mahsubu hak
kında olup keyfiyetten Banka Meclisi İdaresi
nin evvelce haberdar edilmediği ve bu bapta
muvafakati istihsal olunmadığı İktisat Vekili
Beyefendinin izahatından anlaşılmış ise de ban
ka matlubatınm nakden tesviyesine şimdilik im
kân bulunmadığından işbu mahsup muamelesi
nin banka için de bir dereceye kadar müfit ve
şayanı kabul görülebileceği tabiî bulunduğu ci
hetle mezkûr tarzı tediyenin kabuliyle beraber
bankanın istikbali noktai nazarından muhtari
yeti idaresinin temini cihetinin mülâhazası İkti
sat Vekâletinden talebedilmiş ve badema Ziraat
Bankasını alâkadar edecek hususata ve işbu ka
nunun sureti tatbikini mübeyyin yapılacak tali
matnamenin tanzimine Ziraat Bankasının da teş
riki lüzumu İktisat Vekili Beyefendiye tavsiye
olunmuş, müşarünileyh de tevziata dair yapıla
cak nizamnamede bu cihete dikkat olunacağını
beyan buyurmuşlardır.
İzahat ve mâruzâtı ânife dairesinde tadilen
tanzim olunan lâyihai kanuniye, tekabül ettiği
ihtiyacın ehemmiyet ve müstaceliyetine mebni
en yakm içtimada müzakere ve tasdik edilmek
üzere Heyeti Celileye takdim kılınmıştır.
Reis
Kütahya
Feri d

Mazbata Muharriri
Esbabını şifahen Mec
liste arz edeceğim veç
hile lâyihanın bâzı mevaddma muhalifim.
Graziianteb
Ali öenani

Kâtip
Konya
Fuad

Tahsisatı fevkalâdeyi
az gördüğümden dola
yı muhalifim.

Âza
İsparta
Mükerrem

Âza
Mersin
Niyazi
Âza
Trabzon
Şefik
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Maddelerde tahkikat ic- Bâzı cihetlerine muha
rasiyle Vekâletin tak
lifim.
yidi, tahsisatın, iistibsaÂza
lindek'i gayeye müessir
Denizli,
olacağından Hükümetin
Mazhar Müfid
teklif ettiği maddei
kanuniyenin aynen ka
bulü reyin'deyim.
Âza
Hakkâri Mebusu
Âsaf
Âza
Birinci maddenin Hü
Konya
kümetin teklifi veç
hile takyidata
tâbi
Kâzım Hüsnü
tutulmaksızın 'kalburu
taraftarıyım.
Aza
Sivas
Rahmi
Âza
Âza
Kütahya
Trahzon
Ahnıed Hamdi
Recep
Âza
Maraş
Midhat
MADDE 1. — Muhtacını zürraa bedeli (her
sene 'harman sonunda olarak üç müsavi taksit
te istifa edilmek üzere tavizan tohumluk, >çift
hayvanatı ve -alâtı ziraiye itası için, İktisat büt
çesinden (Muhtacîni zürraa tavizan verilecek
tohumluk, alâtı ziraiye ve çift (hayvanatı) namiyle açılacak faslı mahsusun birinci (Tohum
luk) maddesine dörtyüz bin ve ikinci (Alâtı
ziraiye ve çift hayvanatı)! maddesine yüzbin
lira 'tahsisat vaz 'olunmuştur.
MADDE 2. — İşbu tahsisat mukabilinde
İktisat Vekâletince tedarik ve tevzi! edilecek
tohumluk, çift hayvanatı ve alâtı ziraiyenin s>enedatı, Ziraat Bankası namıma ahiz ve mezkûr
bankaya devrolunacâktır.
MADDE 3. — Birinci madde ile verilen
beşyüz bin lira 16 Mart 1336 tarihinden sonra
Ziraat Bamkasının mülga İstanbul idaresine
verdiği hirbuçük milyon liralık avanstan der
hal maJhsubolunıacaktır.
MADDE 4. — İşbu kanunun, icrayı ahkâ
mına İktisat ve Maliye Vekilleri memurdur.
REİS — Efendim, lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var mı? Varsa
sözlerini kaydedeceğim. Encümen mazbatası
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hakkında Vekâlet, noktai naaarını izah edecek
mi ?
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ÎKTİBAT VEKİLİ MAHMUL) NSAD B.
(îzrri'îr) — Mazbata tktisıa't Vekâleti nokta i na
zarına muvafıktır efendim.

ve alâtı ziraiyeye aidolan tahsisata daha bir
kaç yüz bin lira ilâve edilerek < ayrıca teklif
yapılmasını. Hükümetten temenni ederim.
Bu beş yüz bin liranın yalnız tohumluğa has
redilmesi halikında da bir takrir veriyorum.

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) —
Efendim Hükümetin halk için yaptığı kanun
lardan <en birincisini teşkil eden bu Tahnisat Kanununun kabulünde tereddüdedecek hiç
bir kimse yoktur. Yalnız arzu olunurdu kd,
bu müsmir tahsisat 500 bin liralık değil, bir
miliyon beş yüz bin liralık o'laralk teklif edil
miş olsun. Bunun tahsisatı müsmireden ol
duğunu ıızunuzadıya izah etmek, bu bapta
zait bastı makal etmeik demektir. Yalnız bir
liva için bile kifayeti görüle'miyen bu tah
sisat] ikinci, bir milyon beş yüz bin liralık
tahsisatın
velyedeceğini
temenni
etmekle
Hülkümetin nazarı dikkatini bu hususa celbe
denim. Bu bapta tartısız söz söylemeyi mu
vafık görmiyorum. Livamızın; Eskişehir li
vasının 80 hanelik bir köyünde 10 bin kille
öşür verilirken, bu sene belki beş bin kile
öşür verememiştir, ki bugün bu köy ve em
sali yerler nadaslarını mümkün olduğu ka
dar yapmışlar,
ekmeye
hazırlanmışlardır.
Bu sene 'bütün emellerini, bütün maksatları
nı . Meclisten verilecek tohumluk tahsisatına
hasretmişlerdir. Bu verilecek olan 500 bin
liralık tohumluk tahsisatı bir livaya mün
hasır olmadığı için, livamıza 'bu miktardan
pek az bir kısmı isabet edecektir. Livamız
için bu paradan hemen pek cüzi bir miktar ay
rılabileceğini zannediyorum. Gerek bizim li
vamız ve gerek sair livalar için, ancak 7 - 8
bin lira kadar bir me'blâğ isabet edecektir. Eğer
mümlkün ise bugün bu misillû tahsisatı kabul
ettikten sonra. Cumartesi veyahut Pazartesi
günü Hükümetin başkaca bir 'kanun getir
mesini teklif 'ediyor ve bunu çok rica ediyo
rum. Sonra bu beş yüz bin liralık tahsisat,
esasen az görüldüğü halde bunun da 100 bin
lirasının alâtı ziraiyeye ve çift hayvanatına
tahsis edilmesi zannederim ki pek nâbecadır.
Bunun için ayrıca bir tahsisat alınması lâzım
dır. Zira alâtı ziraiye ile çift hayvanatına da
lüzum vardır. Bunun için de ayrıca tahsisat
alınmasını teklif ediyorum. (Hiç değilse bu
beş yüz bin liranın yalnız tohumluğa hasrerîdlmesini ve o yüz bin liralık çift hayvanat

ZAMİR B. (Adana) — Arkadaşlar; mem
leketimizde yegâne bir iş varsa o da çiftçi
liktir. Bizim bütün düşüncellerimiz, bütün
emellerimiz, memleketimizde ziraatçiliği yük
seltmektir. Binaenaleyh, hiç olmazsa memle
ketlimizi ziraat âleminde yükseltelim. Çünkü
bizim sanayi âleminde bir şeyimiz yoktur.
Müessesatı smaiyeye malik değiliz. Avrupa'
ya, harice ihracedilecek elimizde mevcut bir
şeyimiz varsa o da mahsulâtı ziraiyemizdir.
Memleketimizin en buhranlı zamanlarında, pa
ramızın en az bir zamanında;
bendeniz bi
liyorum ki, Meclisten üç yüz bin liralıik, beş
yüz bin liralık tohumluk bedeline ait tahsilat
geçmiştir. ElhamdülliMâh sulhu yaptık. Ben
deniz bu muhterem arkadaşlarımdan çok is
tirham ederim ki, bu lâyihayı getirdikleri va
kit beş yüz bin lira değil; arkadaşlarımın bu
yurdukları gibi iki milyon beş yüz bin olarak
getirsinler. Memleketin istihsalâtı artmazsa,
memleketimizde bilhassa ziraat terakki etmezse
ve bu suretle memleketimizin varidatı tezayüdetmezse, artık bizim için yapılacak hiçbir şey
yoktur. Efendiler! Beş yüz bin lira gibi cüzi
bir parayı nereye vereceğiz? Hatırımda kaldığı
na göre bugün elimizde altmış üç tane veyahut
67 tane liva vardır. (77, sadaları) Tahminen
söylüyorum efendim. Yetmiş livamız olsa bun
ların her birine onüçer bin lira düşer ki, bu pa
ra ile de hiçbir şey yapılamaz. Bu kadar para
ile ne kadar tohumluk alınabilir arkadaşlar?
Binaenaleyh, bendeniz bunu pek az görüyorum.
Bundan sonra bizim çok ehemmiyet vereceğimiz
ziraat olacağına göre; zürraa, «Size beş yüz bin
lira vererek yardım ediyoruz» demek nasıl ola
caktır? Efendiler, ben buna hayret ediyorum.
Bu çok azdır. Elhamdülillah sulh devresine gir
dik. Bunu her halde iki milyon liraya iblâğ et
meliyiz. Elhamdülillah şimdi sulh yaptık. Geçen
sene verdiğimizden bu sene fazla vermeliyiz.
Geçen sene ile bu sene arasında hiç fark yok
mudur arkadaşlar? En buhranlı zamanlarımız
da düşmanla göğüs göğüse harb yaptığımız za
manlarda ve hariçten hiçbir şey bulmanın im
kânı olmadığı zamanlarda biz bu kadar para
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verdiğimiz halde, bugün sulhu yaptığımız ve va
zifeye hâkim olduğumuz bir zamanda yine aynı
paraya mı verelim? Bendeniz bunu çok
noksan görüyorum. Binaenaleyh, Vekil Beyden
çok rica ederim, bu meselede iyi düşünsünler.
Teklif edilen bu miktarı tabiî kabul ederiz, fa
kat her halde az bir zaman sonra bize bir tek
lif ile gelsinler, lâakal iki milyon lira istesinler.
Meclis de tabiî bunu seve seve verecektir.
ALÎ CENANI B. (Gazianteb) — Efendim,
bu mazbata Muvazcnei Maliye Encümenince
mazbatada zikredildiği veçhile ekseriyet ile ka
bul edilmiş. Bendeniz akalliyette kalan arkadaş
larımızla beraber olduğum için mazbatanın mü
dafaasını Muhtar Beyefendi deruhde ettiler.
Bendeniz akalliyetin fikrini arz edeceğim. Muh
tacım zürraa tavizan tohumluk vermek husu
sunda. encümen azasının hepsi müttefiktir. Bu
verilecek tohum parasının Ziraat Bankasının
mülga İstanbul İdaresine ikraz etmiş olduğu bir
milyon beş yüz bin liradan mahsubedilmesincle
de bir ihtilâfımız yoktur. İhtilâfımız olan nokta
bir defa birinci maddede beş yüz bin lira to
humluk parasından yüz bin lirasının hayvanat
ve alâtı ziraiye iştirası için ayrılmasına muhali
fiz. İkinci ihtilâf ettiğimiz nokta; Ziraat Ban
kasının matlubatına mahsuben, zürraa tohum
luk ihtiyacını temin etmesi için verilen paranın
sureti tevziidir. Şimdi birinci mesele şu beş yüz
bin liranın yüz bin lirasını alâtı ziraiyeye tef
rik edecek olursak hiç doğru olmıyacaktır. Çün
kü, zaten beş yüz bin liranın bile bu ihtiyacı te
min edeceğine kaani değiliz. Memlekette tohum
luk ihtiyacı bugün fevkalâdedir. Tohumluk be
deli olarak beş yüz bin lira vermek bir arkada
şımızın söylediği gibi ihtiyaca gayrikâfidir.
Böyle olduğu halde bunun yüz bin lirasını alâtı
ziraiyeye ve hayvanat için ayırmak doğru de
ğildir. Sonra hayvanat ve alâtı ziraiye için bu beş
yüz 'bin liranın yüz bin lirasını tahsis etmek şu
cihetten de doğru değildir. Biz yüz bin Liranın
bu sene içinde istimal edilemiyecek bir şekle gi
receğini zannediyoruz. Bugün tohum fevkalâde
bir zarurettir. Kanun da fevkalâde olan bu za
rurete karşı yapılmıştır. Hayvanatın dışardan
tedariki ve al ât ve edevatın Ziraat Bankasında
mevcudolanlardan maadasının - ki Ziraat Banka
sında bugün muhtaeîni zürraa verilebilecek alât
ve edevatı ziraiye vardır - tedariki için zaman
rrayrimüsaittir. Belki taşın 'sonlarına doğru hay-
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van .getirilecek,, alâtı ziraiye alınacak. Halbuki
bu beş yüz bin lira, tohumluk için verilecek olur
sa derhal sarfedilebilecektir. 'Hayvanat ve alâtı
ziraiye celbi ise zamana muhtaç !bir meseledir. Bi
naenaleyh biz, bu yüz bin liranın tefrikini .muva
fık görmüyoruz.
İkinci meseleye gelince: Ziraat Bankası mem
lekette hakikaten yegâne zürraın istifadesini te
min edebilecek bir müessesedir. Maatteessüf te
sis edildiği günden itibaren sermayesi halka muhtacolduğu muaveneti yapabilecek şekle girdiği
bir zamanda, elinden almıyor ve derhal muattal
bir hailde bırakılıyor. Şimdiye kadar kabili isti
fade bir şekle girmemiştir. Fakat bu, bankanın
kendi kusuru değildir. Sermayesi elinden alına
rak, bu hale sokulmuştur. Şimdi evvelce elinden
alınmış olan sermayesinin bir kısmını zürraa mu
avenet şeklinde iade ediyoruz. Bendeniz Ibunu
muvafık görüyorum. Zaten bu bankanın vazife
si zürraa muavenet etmektir. Beş yüz bin lira
zürraa muavenet olarak veriliyor ve bankanın da
bir kısım vazifesi görülüyor. Fakat bunu doğ
rudan doğruya bankaya yaptırıraak doğru olmaz
mı?
Zürraa lâzım olan tohumu, alât ve edevatı,
hayvanatı vermek bankanın vazifesidir. Binaen
aleyh Ziraat Bankasına şu parayı verdiğimiz za
man «Sen bu parayı zürraa tohum bedeli olarak
vereceksin.» dense ve bir talimatname yapılarak
eline verilse ve tevziattı da Ziraat Bankası kendi
usulü dairesinde yapsa olmaz mı? Buna karşı de
niliyor ki, Ziraat Bankasına dair elde mevcut
kanun bu paranın sürati tevziine .mânidir. Bende
niz bu sürati tevzie mâni olacak tbir hal tasavvur
edemiyorum. Eğer varsa bu kanun dolayısiyle
onun da Önüne geçilmiş olur. Nitekim bundan
evvel Hükümetin tavizan tohumluk: vermek üzere
İktisat Vekâletine vermiş olduğu muhtelif tahsi
sat vardır. Muhtelif senelerde, 1337 senesinde
istirdadedilen mahallerdeki muhtacı muavenet
zürraa verilmek üzere bir fasılda beş yüz bin lira
verildi. Geçen sene İzmir ve havalisinin istirdadı
üzerine yine muhtacı muavenet zürraa verilmek
üzere ayrıca bir tahsisat verildi. Bu tahsisatla
rın sarfında mahalleri sarfiyat komisyonları ile
Ziraat
Bankası
memurları birlikte hare
ket ettiler ve senedatı Ziraat Bankası al
dı.
Şimdi
önümüzde
Ibulunan
kanımda
senedatı İktisat Vekâleti
afecak,
Ziraat
J Bankasına devrettiği zaman beşyüzbin lira-
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ya muikabil beş yüz bin liralık birtakım evrak ve- |
recek. Bendeniz hiç tasavvur ©demiyorum iki, ik
tisat Vekâletti bu evrakı usulüne muvafık olarak
tanzim edip verebilsin. Fakat 'bankanın elindeki
vesait İktisat Vekâletinin elindeki vesaitten daha
mükemmeldir ve zaten Ziraat Bankası da İktisat
Vekâletinin emri altındadır, ona merbuttur. Zi
raat Bankası ikrazat yaptığı zaman iki usul takibeder. Verdiği paraya mukabil rehin ister ve
yahut kefaleti müteselsile ile verir. Binaenaleyh
bu yaptığımız kanunda paranın kefaleti mütesel
sile ile verileceğim ve İktisat Vekâletinin bu bap
ta bir talimatnamei mahsusa kaleme alarak o ta
limatname mucibince ikraz edeceğini tâyin ve
tasrih edersek Vekâlet Ziraat Bankasının alacağı
na mukabil verilmiş olan bu. paranın, bilâhara
sureti istifası için tanzim etmiş olduğu senedatı
devretmiş olur. İktisat Vekâletinin vereceği seınedatm ne gibi usule tâbi olacağını bilmiyorum.
Tabiî bunun için talimatname yapılacaktır. Faikat bu, banka tarafından o] ursa daha iyi olur.
Zaten para bankanındır. Bazukanın her yerde teş
kilâtı vardır. Para da zürraa verilecektir. Bina
enaleyh parayı Ziraat Bankasına verelim. Banka
'bir talimatname yapsın ve parayı kefaleti müte
selsile ile zürraa versin. Bendeniz bunda müşkü
lât tasavvur etmiyorum. (Muvafık sesleri) Bun
da diğer bir husus daha vardır. Bugün Ziraat
Bankası bir şahsiyeti mâneviyedir. Bu şahsiye
ti mâneviyenin sermayesi her sandık ayrı bir şah
siyeti haiz- olmak üzere "mahallîdir. Verilecek beş
yüz bin lira içinde, Ziraat Bankasının kaç san
dığı varsa o kadar sandığın sermayesi vardır. Fatkat biz bunu nazarı itibara almıyoruz. İktisat Ve
kâleti muayyen bir sahada, yani, sekiz, dokuz li
vada tevziat yapacaktır. Diğer mahallerde olan
sandıkların sermayesinin bir miktarını buraya
tahsis ediyoruz. Bu zarureti bendeniz kabul et
mekle beraber bu şahsiyeti mâneviyenin hukuku^
nun diyanetini de bir vazife addediyorum. Madem- ı
ki Ziraat Bankasının parasını efrada ikraz ediyo
ruz; bunu doğrudan doğruya kendi eliyle yaptır- i
mamakta (bir menfaat görüyoruz; ne için onun pa
rasında bu derece tasarruf ediyoruz? Bir kısım
hukukunu birtakım ihtiyaç karşısında tehir edi
yoruz? Fakat parasını da âtiyen tahsil etmek hu
susunda Ziraat Bankasını serbest bırakmak lâ
zımdır zannediyorum. Noktai itirazımız burası- j
dır. Vekil Beyefendi bu bapta izahat verirse ona !
karşı da sözümüzü söyleriz.
J
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İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. (İz
mir) — Efendiler Ali Cenani Beyin iliştiği nıkat hakkında bâzı izahat vereyim. Beş yüz bin
liralık tahsisatın doğrudan doğruya tohumluğa
kâfi olmadığı hailde bir de alât ve edevatı zirai
yeye yüz bin lira ayrılmasını muvafık görmedi
ler. Halbuki mesele böyle değildir. Vakaa mem
leketin tohumluğa pek çok ihtiyacı vardır. Fakat
beş yü§ bin liralık tohumluğu sarf edebilmek ve
bundan bihakkin istifade edebilmek, bunu serp
mek ve ekebilmek için bâzı livalarımızın alât ve
edevatı ziraiyeye şedit ihtiyacı vardır. Elimizdeki
vesaika göre alât ve edevatı ziraiye ihtiyacı; aşa
ğı - yukarı bir milyon iki yüz bin lira raddesindedir. Heyeti Vekile, Meclisi Alinize takdim et
tiği kanunda bu ciheti nazarı itibara almış ve bu
yüz bin lirayı alât ve edevatı ziraiyeye sarf et
memiş ve bu kanunla talebettiği 'beş yüz bin li
ranın hem alât ve edevatı ziraiyeye hem de to
humluğa sarf edileceğini söylemişti. Bundan mak
sat, kanunun hini tatbikinde memleketin en zi
yade ihtiyacı neresi ise onu nazarı itibara al
mak ve ikinci derecedeki ihtiyacatı da bir nisbet dâhilinde ehemmiyetsiz bir surette tedarik
etmekti. Binaenaleyh encümen bu beşyüz bin
liranın yüzbin lirasını alât ve edevatı ziraiyeye
tahsis edince maksat büsbütün kaybolmaktadır.
Yani ihtiyaç, yüzbin liralık alât ve edevat kar
şısında değil ise, sarf edemediğimiz miktar to
humluğa verilmiyecek demektir. Denebilir ki
hepsi tohumluğa verilsin. Bu da doğru değildir.
Zira bâzı livalarımızda alâtı ziraiye pek mefkuttur. İktisat Vekâletinin düşündüğü, tedarik
edeceği birkaç makinist ve traktörle o araziyi
sürdürmektir. Yani halkın arazisini; meccanen
ve süratle sürdürüvermekti. Bunun için beşyüz
bin liralık tahsisattan yüzbin lirasını alât ve
edevatı ziraiyeye sarf edemiyecektik. Ancak yir
mi, outzbin lirası sarf olunabilecektir ve bunun
la toohumun serpilmesi daha süratli olabilecektir
ve bu efkarı fukaradan olan çiftçilerimizin daha
ziyade nef'ini mucibolacaktır. Bendeniz, bu beş
yüz bin liralık Tahsisat Kanunundan yüzbin
lirasının alât ve edevatı ziraiyeye ayrılmasının
külliyen ale3%indeyim. Biz, teklif ettiğimiz ka
nunda bunu, mutlak olarak zikretmiştik. Bun
dan maksat tamamiyle tohumluğa bağlanmamak
ve ufak tefek alât ve edevatı ziraiye için bir
miktar meblâğ temin etmektir,

— 89 —

î : 18

13.9 1339

C :2

niyet vermemektedir. O zaman noktai nazarıma
iştirak ettiler. Binaenaleyh ben; Mazbata Mu
harriri Beyefendinin bu husustaki noktai nazarlarııuı ni'üştiTİkiııı. Zat.en bu parayı Meclisi Ali
nizden alır almaz talimatnameyi derhal buna
göre tadil ve ıslah ederek bankanın eline vere
cektim. Banka bu parayı eldeki talimat ve nizam
mucibince tevzi etmiyecektir. Bu, fevkalâde bir
surette tevzi edilecektir. Yani buna mukabil te
minat, kefaleti müteselsile istemiyecektir. Zaten
bunu istemesine katiyen imkân yoktur, tş allak
bullak olabilir. Çiftçilerimizin yardımına yeti
şenleyiz. Bu para şimdiye kadar verdiğimiz veç
hile bir senet mukabilinde verilecektir. Ey bu,
bankanın sermayesini tehlikeye koymaz mı I!
Efendiler! Koyabilir hattâ Mazbata Muharriri
Beyefendinin dediğinden daha ileri giderek di
yorum ki, bu tevzi bile doğru değildir. Bu, ban
kacılık usulüne kamilen muhaliftir. Bankaların

Efendiler; yüzbin lirayı doğrudan doğruya
alât ve edevatı ziraiyeye ayırmaktan ise kami
len tohumluğa, vermek elbette daha muvafık ve
daha hayırlıdır. Çünkü bu beşyüz bin liralık
alât ve edevat alamayız ve imkân yoktur. Bu
nun için Heyeti Vekilenin teklifi veçhile ser
best bırakılırsa biz, bunun içinden alât ve ede
vatı ziraiyeye ancak yirmi, otuzbin lirasını sarf
edeceğiz ve gayet ehemmiyetli bir lüzum karşı
sında kalmayınca başka yere sarf etmeyip para
yı kamilen tohumluğa sarf edeceğiz diyor. «İk
tisat Vekâleti bunun için ayrıca tahsisat istemeli
idi» deniliyor. Evet, bu beşyüz bin lira memle
ketin ihtiyacını tatmin etmemekle beraber zan
buyurulduğu gibi memleketin ihtiyacatı beş, on
milyona baliğ değildir. Çünkü bu memleketin
bütün çiftçilerine verilecek bir para değildir.
Eşeddi ihtiyacı olan fakir çiftçilere verilecek
tir. Elimizdeki vesaika göre ihtiyacımız birbuçuk milyon lira kadar bir şeydir ve bu beşyüz
bin lira ile bu ihtiyacın üçte birini temin edi
yoruz. Bunda, vaziyeti maliyemizi de nazarı
dikkate almaya mecbur bulunduğumuzdan bu
kadar bir meblâğ ile iktifa eyledik.
Mazbata Muharriri Bey, bankada pek çok
alât ve edevatı ziraiye bulunduğundan ve bun
lardan oralarda istifade edilmesinden bahis bu
yurdular. Halbuki, eşeddi ihtiyacı olan livamız
ancak birkaça tanedir. Diğer livalardan bankanın
alât ve edevatı ziraiyesini buralara nakletmenin
imkân ve ihtimali yoktur ve muvafık değildir.
Alât ve edevatı ziraiye bulunduğu yerden bu li
valara gelinceye kadar on misli bir kıymete ba
liğ olacaktır ve alât ve edevatı ziraiye bu kanun
mucibince değil, bankanın usul ve nizamatı dai
resinde tevzi edilecektir ki, bu da günlere mü
tevakkıftır. Bankaca teminat isteniliyor, bilmem
ne isteniliyor. Halbuki biz bunu; teminat veremiyecek çiftçilerimize vereceğiz. Sonra o liva
lardan buraya kadar nakli mümkün değildir ve
o livaların da hakkı vardır. Hepsini toplayıp bu
raya getiremeyiz. Onlar da bankaya müracaatle
pulluk, saban,' ve şunu bunu istiyebilirler.
Banka vasıtasiyle tevziine gelince : Bendeniz
buna muvafakat ederim. Esasen Muvazenei Ma
liye Encümeninde bir müzakere esnasında Maz
bata Muharriri Beyefendiye dedim ki, eldeki
talimatnameyi tadil edeceğiz. Kendileri tadil ta
raftarı olmadılar. Biz tadil edeceğiz. Çünkü; bu
talimatname bankaya kâfi derecede hak ve sala-

bir usulü vardır. Tabiî Ziraat Baankasmm da
bir usulü, bir vazifesi vardır. Usulü bankacılık,
vazifesi de çiftçiye yardım etmektir. Fakat, ka
nun ve nizamat dâhilinde her memleket fevkalâ
de zamanlarda ve fevkalâde ihtiyaç karşısında
umumi bütçesinden bir para ayırır. Muhtacîne
oradan verir. Bunu bankanın sermayesine tah
mil ettiği zaman, banka fevkalâde bir harekette
bulunmuyor demektir. Bankacılık usul, nizam ve
kavaidine muhalif hareket ediliyor ve sermayesi
de tehlikeye düşüyor demektir. Bundan Muvaze
nei Maliye Encümeninde bahsetmiş ve encümenin
nazarı dikkatini celbetmiştim. Fakat ne yapalım
efendim? Ortada muhtaç çiftçiler var. Gözlerini
buraya dikmişler, imdat bekliyorlar.
' ALÎ CENANİ B. (Gazianteb) — Hükümet
versin.
İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. (İz
mir) — Hükümetin başka türlü vermek imkânı
yoktur. O çiftçileri bekletmemek için bankanın
bu beş yüz bin liralık fedakârlığı yapması lâzım
dır. Banka bu beş yüz bin lirayı usul ve nizam
dairesinde vermediği için belki bir miktar para
kaybedecektir, fakat efendiler; banka da bir
şeyle teselli olabilir. O da bu tohumu ekip ka
zanacaklar, bundan dolayı hissei menafide arta
caktır. Zira ekilmediği zaman bankanın menafii
de tehlikededir. İşte banka o suretle telâfi ça
resini arıyacaktır. Hulâsa bankacılık usulüne
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mugayir olmakla beraber banka bu suretle bü | le görüştük. Onu Maliye Vekili Beyefendiden
yük bir fedakârlık yapmaktadır.
sorarsanız daha iyi olur zannederim. Traktör giHulâsa şudur : Efendim! Parayı Meclisi Âli
demiyecek yere de traktör göndermiyeceğiz.
nizden aldığımız zaman banka vasıtasiyle tevzi
R E İ S — Efendim sual soranlar çok kısa irat
ettireceğim. Fakat bankanın kanun ve nizamı
buyursunlar. Söz istiyen arkadaşların sözleri
veçhile değil, ancak banka memurlarının neza
mahfuzdur. Uzun devam ederse onlara sıra gel
reti tahtında tevzi edilecektir ve bankalar tara
mez.
fından takibolunacaktır. Esasen böyle hazırlan
ALİ RIZA B. (İstanbul) — Efendim, bende
mıştır.
nizin sualimi Hakkı Bey sormuşlardır. .Sıra gel
REÎS •— Vekil Beyefendi sual soracaklar.
diği vakitte Maliye Vekilinden soracağım.
MEHMED EMİN B. (Karahisarı Şarki) —.
SÜLEYMAN SIRRI B. (İstanbul) — Bu
Bunlar nerelere ve ne nispette verilecektir?
nun bedelinin itası için üç sene olarak tahdidediyorlar. Bu kâfi midir, değil midir? Bu hangi he
ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Reis Bey Bende
sap üzerine yapılmıştır?
niz de bir sual soracağım.
İKTİSAT VEKÎLÎ MAHMUD ESAD B. (İz
İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. —
mir) —• Efendim en ziyade ihtiyacı olan livalar
Efendim üç, sene tahmin ediyoruz. Bir sene iyi
dan başlıyacağız. Ve ihtiyacı çok olan livalar
gitmez iki sene iyi gider. Malûmuâliniz kırk tane
dan başlayıp ihtiyacı daha az olan livalara doğ
gelecek sene vardır. Binaenaleyh biz şimdilik üç
ru gideceğiz. Para bizi nereye kadar götürecek
sene yaptık. Üç sene zarfında olmazsa bittabi yi
olursa orada duracağız, (öyle olmaz sesleri)
ne- temdidedeceğiz.
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Nereden
/SÜLEYMAN SUDİ ©. (Bayezid) — Efen
başlıyacak siniz?
dim Vekil Bey buyurdular ki : Bu para Eskişe
IİKTÎSAT VEKİLİ MAHMUD ESAT B. (De
hir ile Afyon KaraJhisar'ma tahsis edilecektir.
vamla) — En ziyade ihtiyacı olan livalar elimiz
ıHalbuki her tarafta ihtiyaç vardır. Bayezid liva
deki vesaika göre Eskişehir, Ertuğrul, Afyon
sı olsun, Erzurum olsun, Van olsun buradaki
Karahisar....
ahali fevkalâde muhtaçtır. Şu halde oralara da
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim
(bir şey vermelidir. Oraları da düşünmek lâzım
biraaz da Şarka doğru yürüyelim.
dır. Her halde yalnız Eskişehir'e hasretmemeli.
İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAT B. (İz
mir) — En ziyade muhtacolanlar bunlardır.
Elimizdeki parayı hesabettik. Bu para ile aşa
ğı - yukarı iki yüz bin çiftçiyi memnun edebile
ceğiz ve iki yüz elli bin dönüm yer ekdirebiliyoruz. Beş yüz bin lira iki yüz elli bin dönüm yer
ekebiliyor ve sekiz bin çiftçiyi memnun edebili
yor. İhtiyaç bunun üç mislidir.

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. —
Efendiler yalnız Eskişehir ve Afyon Karahisar'ma hasredeceğimi söylemedim. Ancak elimizde
Ibeşyüz bin lira vardır ve mevcut ihtiyacın üçte
biridir. «fBu para sarf edilirken eşeddü ihtiyacı
olan yerlerden başlıyacağız» dedim.
SÜLEYMAN SUDİ B. (Bayezid) — Efen
dim oraların da ihtiyacı fevkalhaddir.
İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. —
HAKKI B. (Van) — Vekil Beyefendi buyu
Afyon Karahisar'ı, Eskişehir ve saire listede mev
ruyorlar k i ; bâzı yerlere traktör göndereceğiz.
cuttur. Bittabi resmî vesaik vardır. Elimizdeki
Bâzı yerler vardır ki, bunların alât ve edevatı
vesaiki nazarı itibara alarak hareket edeceğiz.
ziraiyeye, tohumluğa pek ziyade ihtiyacı vardır.
İhtiyacı olanı nazarı itibara alacağız. Bendeniz
Bunlara ne nispette yardım yapılabilecek, gön
eşeddü ihtiyacı olanlardan bahsettim. Bir misal
derilecek şey havale mi yoksa aynen para mı
olarak Eskişehir'i, Afyon Karahisar 'mı zikrettim.
dır?
Misalde münakaşa olmaz.
İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. (İz
TALÂT B. (Ardahan) — Bu verilecek to
mir) — Efendim Meclis bize alâtı ziraiye almak
humluktan Elviyei Selâseye de hisse tefrikine imsalâhiyeti verirse o zaman oralara alâtı ziraiye
göndereceğiz ve bu para Maliye Vekâleti tara I kân 'olacak mıdır?
İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B. —
fından aynen ve nakden verilecektir. Mazbatada
da mevcuttur. Havale suretiyle olmıyacaktır, öy- I Efendim size vereceğim cevap Süleyman Sudi
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elimizde
lursa bir takrir verirler, 'kendilerine ona dair

Beye verdiğim cevabın aynıdır. Çünkü
ki ,para ihtiyacımızın üç misli dûnundadır. Eşeddü ihtiyacı olan yerlerden mütesaviyen bağlıya
cağız. Evvelâ Karahisar'dan mı bağlıyacağız zan
nediliyor. Hayır efendiler, şiddetli ihtiyacı olan
noktalar vardır. Hepsine birden bağlıyacağız. Ne
kadar sarf edersek edeceğiz.
TALÂT B. (Ardahan) — Yemeklik için bir
şey verilecek midir efendim?

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD EISAD B. —
Yemeklik Maliye Vekâletine aittir.
TALÂT B. (Ardahan) — Tohumluk için ve
rilen şeyi açlıktan ölmek üzere bulunan adamlar
un yaparak yiyor. Elviyei Selâse başka yerlere
makîs değildir. Bir Ardahan vardır ki, Beyefen
di orada sekiz ay kış devam ediyor. Bu verilecek
tohumluk başka yerden tedarik olunacaktır. Vak
tiyle tedarik edilemezse sekiz ay ora ahalisinin
açlığa mahkûm kalacağını ben söyliyeyim de ona
göre isterseniz tefrik buyurmayınız.
İKTİSAT VEıKÎLl MAHMUD EISAD B. —
Ne münasebet efendim? Ne için nazarı dikkate
almıyalım.
TALÂT B. (Ardahan) — Biraz fazla veril
mesi lâzımgeliyor. Bu beş yüz bin lira kâfi gelmiyeeektir.
İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ElSAD B.
(Devamla) — ihtiyaç üç misli fazladır. Fakat biz
ancak bunu verebiliyoruz. Mümkün olan şeyi ya
pıyoruz. Yalnız şunu da hatırlatayım ki, efendi
ler, çiftçilerin bâzıları da Ziraat Bankasına mü
racaat ederler. Oradan istikraz ederler. Bâzıları
daha zengindir, kredi bulabilirler, şunu yaparlar,
bunu yaparlar. Beşyüz bin lira kâfi olmamakla
beraber ne yapalım? Yoktur. Hulâsa bu beşyüz
bin lira eşeddü ihtiyacı olanlara aittir. Mamafih
kâfi değildir. Fakat bugünlük bu kadar verebili
yoruz. Daha. fazla verdirmek arzu buyurursanız
Maliye Vekâletiyle (görüşürsünüz.
iALl KIZA Ef. (Amasya) — Ziraat Bankası
nın şimdiyek adar sermayesi on milyon lirayı te
cavüz etmiştir. Bu para bankada mevcuttur, ve
yahut başka yerlerdedir. Ziraat Bankası esasen
çiftçi ihtiyacı için teşekkül etmiş bulunuyor. Bu
on milyon liradan sarf için buna mâni olan şey
nedir?
İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD EBAD B. —
Efendim bendeniz Efendi Hazretlerinin sözleri
ni sadet haricinde telâkki ederim. Arzu buyuru-

izahatta bulunabiliriz. Mamafih Heyeti Celileniz mutlaka arzu buyuruyorsa buna sadet ha
ricinde olarak cevap ita edebilirim. Yalnız şu
kadar var ki bir sual takriri veyahut nizamna
menin kendilerine bahşettiği her hangi bir tek
riri verirler, cevap veririm.
ALI RIZA Ef. (Amasya) — Sualim sadet
harici değildir. Bankanın esasen mevzuübahsolan parasından bahsediyorum. Banka kendi parasiyle kendi ihtiyacını tatmin edemiyor. On
milyon lira nereye gitmiştir ki beşyüz bin lira
lık Hükümetin vereceği paraya arzı iftikar edi
yor?
REÎS — Rica ederim, sual sormuyorsunuz.
İKTlSAD VEKİLİ MAHMUD ESAD B. —
Efendim «sadet harici soruyorlar. istizah ya
parsınız, sual sorarsınız, müsaade ederseniz sa
det harici görüşmiyelim.
KEMAL B. (Saruhan) — Alman paralar
dan Manisa livasına verilmiyecek mi? Halbuki
bu paranın ihtiyaca kâfi olmadığını beyan et
tiler.
HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Efen
dim İsparta livasının ehemmiyeti ziraiyesi var
dır. Ve bu sene bilhassa mahsulâtı ziraiyenin
yüzde altmışından dûn olması itibariyle bu pa
radan onlara muavenet etmelk lâzımdır. Aynı
zamanda traktör makinasi hakkında...
İKTlSAD VEKİLİ MAHMUD ESAD B. —
Efendim İsparta Mebusu Muhteremi
İbrahim
Beyefendi kendi livalarından
bahsettiler. Şu
ciheti bilhassa işaret edeyim ki bu beşyüz bin
lira meselesi şu veya bu liva meselesi değildir.
Memleket meselesidir, Türkiye meselesidir ve
ihtiyacı olan yerlere verilecektir. Başka bir şey
yoktur.
HAFIZ İBRAHİM Ef. (İsparta) — Ehemmi
mühimme tercih ediliyor mu? Şu halde listesi
ni bilmemiz lâzımdır.
İKTlSAD VEKİLİ MAHMUD ESAD B. —
Şunu anlamak lâzımgelir ki eşeddü ihtiyacı
olan yerlere verilecektir. Ehem bittabi mühim
me tercih edilecektir.
TALÂT B. (Kângın) — Efendim
Vekil
Beyefendi bunu Türkiye meselesi olarak söylü
yorlar. Halbuki bâzı memleketler vardır ki
mahsulâtı afetzededir. Bir defa buraları aç ka
lacaktır. Aynı zamanda gelecek sene de eke
cek tohumları yoktur.
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Ezcümle daireyi intihabiyemiz olan Kângıri'nm on köyü vardır ki bunların beheri yüzer
haneli köylerdir. Bunlar bir miktar samana
malik olmadıklarından hayvanlarını elden çıka
rıyorlar. Bunların her birine üçer lira vermek
için umumuna yüzbin lira vermek icabedecek.
Binaenaleyh beşyüz bin lira ile ne iş görebile
ceksiniz ?
ÎKTÎSAD VEKÎLÎ MAHMUD ESAD B. —
Efendim, Talât Beyin iliştikleri nolktaya biraz
evvel yine cevap vermiştim.
Dediğim kâfidir.
Ortada üç yara var. Birini kapamakla meşgu
lüz. Üçünü kapıyamıyoruz, hepsini kapıyamıyoruz diye hepsinden de vazgeçmek doğru de
ğildir. Bunlardan birini bu beşyüz bin lira ile
tıkamakla meşgulüz. Mesele bundan ibarettir.
TALÂT B. (Kazığın) — Çare Beyefendi?
Hepsini kapamak lâzımdır. Açlıktan dolayı
muhaceret başlamıştır.
ÎKTÎSAD VEKÎLÎ MAHMUD ESAD B. —
Hepsini kapatmaya kudretimiz yoktur.
TALÂT B. (Kângırı) — Fazla tahsisat is
teyiniz !
ÎKTÎSAD VEKÎLÎ MAHMUD ESAD B. —
Fazla tahsisat Hükümetçe görüşüldü.
îmkân
bulunamadı. Fazla tahsisat için para yoktur.
Hattâ mümkün olsa bir buçuk milyon isteriz.
RUŞEN E Ş R E F B. (Karahisarı Sahib) —
Evvelâ kendilerine teşekkür edeceğim. Çünkü
en ziyade muhtacı muavenet olan mmtakalardan birisini nazari dikkate almışlardır. Afyon
Karahisar en ziyade sıkıntıya mâruz kalmış
mıntakalardan birisidir. Onun çektiği felâket
anlarını Hükümet tamamen biliyor. Yalnız ken
dilerinden bir şey sormak isterim. Bu livaya
alât ve edevatı ziraiye gönderecekler midir?
Çünkü orada yüz binlerce hayvan kaybolmuş
tur.
ÎKTÎSAT VEKÎLÎ MAHMUD ESAD B.
(Devamla) — Ruşen Eşref Beyin sualine de
diğer cevaplar arasında cevap verdiğimi zan
nediyorum.
ÎZZET ULVÎ B. (Karahisari Sahib) — Efen
dim, beşyüz bin liranın kâta olmadığını beyan
buyuruyorsunuz. Sonra biz bu parayı
tâviz
olarak veriyoruz. Memleketimiz ziraat memle
ketidir. Ziraatte inkişaf olmadıkça iktisadiya
tın harekete gelmesi muhal olduğu malûmuâlinizdir. Acaba
bunun iki mislini teklif etmek
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imkânı yok muydu? Mademki zatıâliniz buna
kaanisiniz ve bu para hepsine aittir, tohumlu
ğu her şeye tercih etmek lâzımgelmez mi?
İKTİSAT VEKÎLÎ MAHMUD ESAD B.
— Bu sualin ıMaliye Vekili (Beyefendiye tevcihi
ni rica ederim.
MALÎYE VEKÎLÎ HASAN FEHMÎ B. —
Bendeniz de cevabını kabul ettim.
FERİDUN FÎKRÎ B. (Dersim) — Reis Bey
bendenizin de sualim var. Efendim bu tohum
luğu nereden ve hangi nevi ve cinsten (alacak
lardır, iktisat Vekâletince bu bapta te'tkikat
yapılmış mıdırl Hangi cinsten alacaklardır?
Bunlar tecrübe edilmiş neviler midir? Çünkü
neticeyi düşünmek mecburiyetindeyiz. Ve to
humluğun malhiyeti de düşünülecek şeydir.
Hayvanatı hangi ırktan ve nereden -alacaklar?
Meselâ Bulgaristan 'hayvan ihracını menetmiştir. Bunun için ne düşünüyorlar? iSonra ikli
mimize elverişli olanlar teman edilmiş midir?
Bunun Irakkmda iktisat Vekâletinin bir fikri
var mıdır? Ve vilâyeti şarfeiyenin tdhumlük
ihtiyacı hakkında iktisat Vekâleti tetkiksat
yapmış mıdır? Sonra vilâyeti şarkiyede alât
ve edevatı ziraiyenin tedarikine çaresaz olmak
üzere ne düşünüyorlar? Bunları da bize söyle
sinler.
ÎKTÎSAT VEKÎLÎ MAHMUD ESAD B.
— Efendim, bütün memleketin ihtiyacatma da
ir İktisat Vekâletinin te'tkifcatı var mıdır diye
sordunuz. Evet efendiler vardır. Cetveli bera
ber getirmiştim. Fakat bumun okunması pek
uzun sürer. Yalnız beyefendiye kanaat 'balhşola
bilmesi için bunun da hazır olduğunu ilâve
edebilirim. Liva vilâyet isimleriyle memleketin,
elimizdeki vesaiki nesmiyesinin bize verdiği ma
lûmata göre her bucağına dair malûmatımız
mevcuttur. Bunlar ne dereceye kadar doğru
dur? Her halde doğrudur. F a k a t belki bâzıla
rı şüpheli olabilir, onu bilmiyorum. Fakat eli
mizdeki vesaik bize birçok hakikatler ifade
ediyor. Biz de onlların doğru olduğuna kanaat
getiriyoruz. Bunun aksini ispat etmek için ak
sine dair bir delil getirmek lâzımdır. Arzu bu
yurursanız bunu okuyayım.
ALÎ ÖENA'NÎ B. OGıazianteb) — Encümen
de okudunuzya bu kâfidir efendim.
ÎKTÎSAT VEKlLÎ MAHMUD EfSAD B.
— Efendiler şunu söyliyeyim M, tohumluğu
taşradan getirmiyeceğiz. Memleketin içerisinde
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nereden (bulabilirsek süratle o tohumlukları I
(MUHTAR B. (Trabzon) — Zararı yok, tek
alıp verebileceğiz. Yoksa böyle usulü fennîsi
rar cevap veririm. Efendim. Encümen, evvelâ
dairesinde tasfiye edilmiş, temizlenmiş mü
tahsisatın miktarını tetkiketti. 'Tahsisatın mik
kemmel tohumluk verecek değiliz. Ve yerlerini
tarı hakikaten kâfi değildir, ihtiyaç tahsisatın
'şimdiden söylemeyi muvafık 'görmüyorum. Ti
miktarından çoktur. Lâkin bir de encümen ci
caret hayatında derhal fiyatlara tesir eder.
heti tatbikıyesini aradı. Yani bu tahsisat başka
Çünkü sonra beş kuruşa alacağımız tohumluğu 1
tahsisat gibi livalara havale verilmekle olmaz.
yirmi kuruşa kadar almaya mecbur duruz.
Ve hemen şu üç ay zarfında sarf olunacak ve
(•Hayvanat nereden 'alınacak? sesleri)
muhtacîn ondan istifade edecektir. Bu hususta
Maliye Vekilinin huzurunu talebettik. Kendi
Hayvanat meselesine gelince : Hayvanatı
sinden rica ettik, malûmat verdik. Maliye Ve
da dışardan getirecek değiliz. Elinde biraz faz
kili Beyefendi diyor k i ; nakden ancak, şimdi
la hayvanı olana para, verip hayvanını statınbeş yüz bin lira verebilirim ve bu kanun çıktık
alacağız, olmıyan yerlerden almıyaoağız. Fa
tan birkaç gün sonra bu para hazırdır. Hemen
kat Ziraat Bankası memlekette ıslahı hayva
teslim edeceğim, diyor. Onun için bu Sonbahar
nat işine tavassut .etti ve bu seneye dâhil ol
zeriyatma yetişmek için peşin para lâzımdır.
mak üzere ikiyüz boğa ve iinek ıgetirtmeye ka
Onun oda ancak beş yüz bin lirasını verebili
rar verdi, ıgelmek üzeredir. (Bu hayvanları
yor.
Çünkü, Maliye Vekilinin bütçesi de. o ka
çiftçilerimize tevzi edeceğiz. Parasını taksitle
dar namütenahi bir vüsatte değildir, her tarafı
bize ^diyeceklerdir. Memleketin, hayvanat ihti
açıktır. Şimdi, yalnız beş yüz bin lira tahsis
yacını bir senede, iki senede 'tatmini ve temin
etmenin imkân ve ihtimali yoktur. Efendiler* . ettiler. Biz de kendisine hem teşekkür ettik, hem
memleketimizde elimizdeki hesaplara ıgöre an
de bu parayı nasıl bulduğuna hayret ettik. Çün
cak üç, üçbucük milyon derecesinde hayvanatı
kü, her taraf muhtaçtır.
bakariye mevcuttur. Bunlar da gayrimütenaALI RIZA B. (istanbul) — Deme öyle ca
sip bir surette tevzi edilmiştir. Memleketimiz
nım! Memlekette pek çok para vardır.
yirmi milyon hayvanatı hakariyeye de müte
MUHTAR B. (Devamla) — Onun için bir
hammildir. Fakat bunların ıslah ve teksiri bir
kaç misli ihtiyacı encümen de gördü ve kaani
günlük mesele değildir. Tedricen yürüyeceğiz. I oldu. Lâkin şimdilik bu beş yüz bin liranın pe
Binaenaleyh dâhilden tedarik edeceğiz, müm
şinen ve derhal muhtacîni zürraa tevzi edilme
künse hariçten getirteceğiz.
sini muvafık.buldu. Sonra efendim, bu tahsisat
nerelerin muhtacinine tevzi olunacaktır? Encü
REİS — Başka fair cihet var mıı«
men bunu âriz ve âmik tetkik etmek istedi. IkMUVAZENE! MALÎYE MAZBATA MU
!
tisat Vekili Beyefendiden sordu. Zaten iktisat
HARRİRİ NAMINA MUHTAR B. (Trabzon)
Vekili
Bey size de izah etmişti, bu para en çok
— Rica ederim, encümen hiç izahat vermiyeneresi
muhtaç ise oraya verilecektir. Yani iki,
oek mi?
üç gün sonra kendi eliyle tevzi olunacaktır.
RElS — Encümen her vakit söz (alır ve söy
I Şimdilik bir liste yoktur. Eskişehir'e yirmi bin,
ler. Arzu ediyorsanız söz vereyim.
Afyon'a otuz bin, Ankara'ya, bilhassa Hayma
MUHTAR B. (Trabzon) — »Şimdi söyliyena'ya şu kadar... Yani en ziyade muhtacolan
ceğim.
yerleri düşünecekler, ondan sonra vereceklerdir.
SÜLEYMAN SUDI B. (Bayezid) — Reis
I Bu cihet henüz muayyen değildir. Kendileri de
Beyefendi Muhtar Bey hanıgi encümen namına
I izah etmiştir. Acaba köylü bu tohumluktan bir
söz söyliyece'k?
miktarını zaruretle yer mi?
REilS — Encümen izah etmiştir. Mazbata
Efendiler zannediyorum ki, bizim köylüler
Muharririnin muhalefetinden dolayı Muhtar
maatteşekkür yemez. (Yer, sesleri) Ben gözüm
Beyefendinin encümen namına söz söylemesi
le gördüm. Şimdiden ekiyordu. Sordum, niçin
için kendisini encümen tevkil etmiştâr.
ekiyorsun?, diye köylü dedi ki : Ekmeye iki ay
MAZHAR MÜMÎD B. (Denizli) — Hepsi
vardır, elimde de bu miktar kaldı, iki ay sonra
ni dinliyelim de ondan sonra Muhtar Bey ce
bunlar elimde kalmaz yerim, diye korktum, ekivap versinler.
I I yorum, dedi. Yani köylü bizden ziyade dııren-
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diştir ve mümkün mertebe birçoğunu ekecek
tir.
Tahsisatın sureti tevziine gelince : Bendeniz
bu hususta Vekil Beyefendinin izahatında bir
yanlışlık olduğunu zannediyorum. Çünkü; encü
meniniz en ziyade bunun tohumluk için tahsi
sini istedi ve bu hususta çok İsrar etti. Lâkin
Vekil Beyefendi tohumlukla beraber alâtı ziraiyenin ve çift hayvanatının da aynı nisbette lü
zumlu olduğunda 've ahalinin de buna muhtacolduğunda İsrar etti. Ne alacaksınız?, diye sor
duk ; traktör makinası alacağız, dedi. Biz de ka
nuna muhaliftir, çünkü kanunda; «fukarayı zür
raa tevzi olunacak ve kendiliğinden üç senede
ceste ceste istifa olunacaktır» kaydı vardır.
Traktörü bir fukaraya veremezsiniz, bunu par
ça parça edip de bir kanadını mı fukaraya ve
receksin? Binaenaleyh, küçük sapan alâtı vere
ceksiniz. Eğer traktör alâtı vermek istiyorsa
nız bu olmaz, ahaliye tevziat yapamazsınız. Bi
naenaleyh, bu parayı tamamiyle tohumluğa
hasredelim» dedik, kendileri razı olmadılar, bu
hususu kabul etmediler. Hattâ encümende sülüsanı çift hayvanatına, sülüsü alâtı ziraiye ve
sülüsünü de tohumluğa olmak üzere taksim
ederseniz ancak razı olurum, dedi. Biz yine ka
bul etmedik, lâakal dört yüz bin lirasının to
humluğa sarf edilmesini teklif ettik ve bu su
retle tahsis ettik. Halbuki kendileri alâtı zirai
ye için ancak yüz bin lira sarf edeceğini ve
mütebakisinin açıkta kalacağını söylediler.
Acaba ben mi unuttum? Dalgın mı idim? Yok
sa kendileri mi dalgın bulundular? Hayret et
tim, efendim.
ALI RIZA B. (istanbul) — Bu yüz bin lira
bir hesaba müstenit mi ?
MUHTAR B. (Devamla) — Hayır efendim;
Nazırın, Nazır Vekilinin, (Handeler) yani veki
lin İsrarı üzerine hiç olmazsa en ziyade çiftçi
nin muhtacolduğu ve kabiliyeti tatbikiyesi ve
tevziatı kolay olan tohumluğa kısmı âzamini
tahsis etmek için görüştük ve olveçhile ayrıl
dık (Makina da lâzım, sesleri) Hattâ encümen
daha pratik şeyler düşündü ve bugün vilâyatı
Şarkiye ve Cenubiyede birçok mahsul vardır ve
o havalide mahsul mebzuldür, dedik ve şimen
diferimiz de bu ayın onbeşinden itibaren ta
(Corablus) 'a kadar yani Fırata kadar gidecek
tir. Bu suretle vesaiti nakliye de açılacaktır.
Urfa, Suruç, hıatıtâ Mardin cihetinden gayet
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ucuz olarak tohumluk alırız, beher bin lira ile
bir vagon buğday gelir. Çünkü, oralarda tahki
katım neticesinde aşağı - yukarı kilosu 3 kuruşa
alınabilecek ve yine şimendifer tarifesi muci
bince hesabettim, bâzı uzak mahaller için va
sati 3,5 - 4 kuruşa, yakın mahaller için 3 ku
ruşa gelebilecek. Vasati altı 'kuruşla, altı buçuk
kuruşla beher kilosunu vilâyatı şarkiye'den
alabileceğiz. Bu suretle ımuhtacîni zürraa tev
zi edeceğimiz tohumluğu, vilâyatı" şarkiyenin
gayet ımebzul olan mahsulâtından alıp, 'getirip
zürra/a tevzi edecek olursak hem ucuz tevzi et
miş oluruz, hem de vesaiti istihsaliyeyi tezyidetmiş oluruz. Bütün tahsisatı tohumluğa tahsis
edelim dediğimiz halde kabul etmediler. Vekil
Beyin kendi ısrarı üzerinedir ki, bir miktarını
alâtı ziraiyeye ayırarak kısmı âzamini tohum
luğa tahsis ettik.
Sonra efendim, bankanın bu parayı bizzat
tevzii meselesine gelince; kendileri de izah
ettiler ki; banka tarafından bu tohumluğun
tevzii bugün doğrudan doğruya bankanın işinin
çokluğu dolayısiyle kendisini işgal edecektir.
Çak vakit geçecektir, halbuki Hükümet ihem
borcunu vermiş oluyor, hem bunu tevzi ettik
ten sonra Ziraat Bankasına devredecektir. Da
ha ziyade izahat isterseniz badehu veririm.
MALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Efendim tohumluk için istenilen pa
ranın azlğmdan şikâyet olunuyor. (Tabiî sesle
ri) Malûmuâlileri biz iki buçuk milyon lira tah
sisat aldık, Meclisi Âli «1338 senesinde sarf
edilemiyen miktarın 1339 senesinde dahi sarfi
yatına devam olunacaktır» diye bir ımaddei (ka
nuniye ile bize mezuniyet verdi. Bu para kıs
men 1338 senesinde mühim bir kısmı da 1339
senesi iptidasında sarf edildi. 1339 senesinde
zürraa ilk aylarda yapılması lâzımgelen muave
net o tahsisattan yapıldı, istenilen beş yüz bin
lira şimdi sonbahar zeriyatı için muavenete muhtacolan zürraa derhal nakden veya aynen tedi
yesi icabeden tohumluk içindir. Bir de ilk
bahar zeriyatı için ihtiyaç vardır. Bunu 1340
senesi bütçesi ile beraber ayrıca teklif edeceğiz
ve ümidi kavimiz Meclisi Âli 1340 senesi bütçe
sini senei maliyenin hululünden evvel tasdik
eder, tatbik için icra Vekilleri Heyetine verir
ve ilkbahar zeriyatı için tedarik edilecek to
humluk tahsisatı dahi derhal tevzi edilecek bir
şekil ve mahiyet iktisabetmiş olur. Bu para,
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yani beş yüz /bin lira az imidir, çok mudur? j ye kalacak borca mukabil verilecek Hazine tah
Evet zürram ihtiyaeatı umumiyesi nazarı dikka
villerini daha faydalı görürseniz ki, - Ziraat
te alınırsa beş yüz bin lira değil, bir milyon li
Bankası için daha faideli olacağını zannetmi
ra, hattâ arzu ettiğimiz dereceye varmak için
yorum - o zaman Ziraat Bankasına tevdi edilen
birçok milyonlar ısarf etmek icabeder. Fakat
bu paranın senedatmı Ziraat Bankası Maliyeye
efendiler, derhiatır ©delim k i ; biz hali iharbden
devredebilir. Fakat zannediyorum k i : En fai
flıali sulha henüz geçiyoruz. Harb senelerinin
deli usul bu senedatı Ziraat Bankasına dev
bıraktığı ıbirçok düyunu Devlet vardır, bunları
retmektir.
tediye etmek mecburiyetindeyiz ve bu düyunun
Miktar meselesi üzerinde tevakkuf etmiyebir kısmı yine muhtaç dediğimiz ahalii zürraa
lim. Bu para hazırdır. Kanunu tasdik ettiğiniz
aittir. Vesaiti nakliye mazbataları vardır. Bun
tarihten itibaren Maliye Vekâleti İktisat Vekâ
ların bedellerini tediye ediyoruz, Tekâlifi milli
leti emrine bu parayı müheyya bulunduracak
ye bedelleri vardır, onları tediye ediyoruz ve
tır. İlkbahar zeriyatı için lâzımgelecek olan
bunların aynı zamanda üç milyon lirasının da
tahsisatı ayrıca 1340 senesi bütçesiyle tabiî ala
henüz tahsisatı alınmamıştır. Meclisi Âlinizden
cağız.
yeni tahsisat istiyeceğiz.
Buyuruldu k i : Açlık için Hükümet bir ted
Ziraat Bankası esasen zürram kendi parabir düşündü mü? Yalnız Sakarya sahasında,
siyle teşekkül etmiş olduğundan bankayı zür
Sakarya Muharebesinde düşmanın tahribettiği
raa bu gibi ihtiyaçlı zamanlarında yetişebile
mütaaddit köyler vardır ki, en ziyade açlık ora
cek bir vaziyete getirmeyi düşünüyoruz. 1336
da görünüyor ve buralar için elimizde geçen sesenesinde ilk teşkilâtı milliye günlerinde Ziraat
neki muavenet, iaşe tertibinden ufak bir para
Bankasından alınan (1 400 000) liranın bir mil
kalmıştır. Yine ibir ay evvel bundan oraya 10 yon lirasını bu sene zarfında iade ettik. 400 000
15 bin liralık bir muavenette bulunduk. Elimiz
lirasını da 1338 senesi zarfında Ziraat Bankası
de ufak bir para kalmıştır. İcaibederse onu da
na vermekle meızkûr bankayı kuvvetli tutmak
vereceğiz. Fakat açlık meselesi için İcra Ve
ve ona vazifei asliyesinde faal bir surette iş j killeri Heyeti ayrıca bu meseleyi başlıbaşma bir
görebilmek kudreti bahşedilmiş oldu.
mesele olmaik üzere düşünüyor. Ve Muhtar Be
yefendinin temas ettikleri veçhile Cenup şimen
ALÎ RIZA B. (İstanbul) — Bahşedilmemiş
diferlerinin işletilmesiyle oralardan icabı hale
ama, ne ise.
göre zahire celbedilecektir. Urfa, Mardin ve DiMALİYE VEKİLİ HASAN FEHMİ B. (De
yarbekir
taraflarında lehülhamd feyiz ve bereket
vamla) — Binaenaleyh Ziraat Bankasından An
yüksektir
ve zahire pek çoktur. Yalnız şimen
kara'da idarei milliyenin almış olduğu dört yüz
diferin işlemesine bakiiyoruz. Onfbeş güne kadar
ibin liranın bu sene hesalbı kesilmiş olmuyor. İs
Carablus'a
kadar olan kısmı işliyecektir. Ondan
tanbul hükümetinin 16 Marttan sonra Ziraat Ban
sonra
Carablus
köprüsünün yapılmasiyle Nu
kasından cebren veya gayrimeşru surette almış ol
saybin'e
kadar
olan
kısmının da işletilmesi için
duğu birbuçuk milyon lira vardır. Efendiler! Bu
Hükümet
her
türlü
tedabiri
düşünmektedir. Bu
nu nakden Ziraat Bankasına iade etmeyi düşü
sahada
aç
olan
ahalinin
sırf
iaşesini düşünüyo
nüyoruz. 16 Marttan sonra IstanJbul idaresinin
ruz. Bunlara Meclisten tahsisat istiyerek para
gayrimeşru suretteki borçlariyle İmparatorlu
mı tevzi edelim, yoksa zahire mi tevzi edelim?
ğun ;borçlarmı tesviye için bir Mahsubu Düyun
Yoksa
oralarda Hükümetin ifa ettireceği malî
Kanunu ile evvelâ tasfiye, sonra tesviyesini dü
vazaif
vardır,
o münasebetle mi iaşe edelim?
şünüyoruz. Fakat Ziraat Bankası doğrudan doğ
Meselâ
sosa
tamiri,
bataklık kurutulması gibi
ruya çiftçinin parasiyle teessüs etmiş bir ban
vâsi mikyasta bir iş açarak ahaliyi bu suretle
k a olduğu için zürraa tavizan tohumluk olarak
mi
iaşe edelim? Bu husustaki kararımızı verdi
tevzi edeceğimiz zahireye ait bu paranın seneğimiz
vakitte açlık meselesi hakkında Heyeti
datını Ziraat Bankasına devrediyoruz. «Tahsi
Celilenize
bir teklifte bulunacağız. Bu da, «Ya
latım yap. Bu borcun şu kadar miktarını bu
ahaliye
tevziat
suretiyle olacak veyahut oralar
radan mahsubet.» diyoruz. Eğer Mahsup Umu
mi Kanuniyle mahsubettiğimizde Hazinenin ala- j da şu, şu işi yapacağız, hem ahaliyi çalıştıraca
cak ve vereceklerinin mahsubundan sonra bakı- i ğız ve hem de besliyeceğiz.» şeklindedir. Kara-
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REÎS — Efendim rica ederim rüfekadan bir
rımızı verdiğimiz zaman hemen tahsisatını da I !
istiyeceğiz ve bugün başka memleketlerde oldu
çokları söz istediler. Sual kapısı açmıyalım.
ğu gibi hartbten çıkar çikmaz memlekette açlık
MBÜBEKİR HAZIM B. (Niğde) — Benden
ve açlıktan ölmüş insanlar mevcut değildir.
ovvel söz almış olan Abdullah Azmi ve Zamir
Hamdolsun memleket bu vaziyette değildir. Ku
beyefendiler söyliyeceklcrrmin bir kısmını söyle
raklıktan memleketin bâzı taraflarında zahire
diler. Binaenaleyh bendeniz de onların mütalâa
noksan oldu ve bu noksanlık belki ihracatımız
larına tamamen ve bütün kalbimle iştirak ederim.
üzerine bir tesir yapabilir. Fakat iaşemiz üze
Yalnız bâzı anlamak istediğim cihetleri de İkti
rine hiejbir suretle icrayı tesir edemez. Yalnız
sat Vekili Beyefendi ile Maliye Vekili Beyefendi
memleketin arz ettiğim gibi harfe zamanların
iza'h buyursunlar.
da harafeolan kısmı mahdut yerler müsltesna ol- |
Şimdi arz edeceğim mesele, bizim memleke
mak üzere başka yerde açlık mevzuulbahis de
timizde böyle muhtacîni zürraa edilmesi takarrür
ğildir. Binaenaleyh böyle şeyleri katiyen hatı
eden muavenetin mevsimi ziraatte ekin zama
rınıza getirtmeyiniz ve biz bu kanaatte değiliz
nında ifa edildiğini ben hiç görmedim. Bütün
ve memleket de kendini gösteriyor ve bilhassa
muhaberatla vakit geçer. Bittabi o vakte kadar
aşar ihalelerinin dahi bize son verdiği fikir semevsimi ziraat de geçer, ondan sonra verilir.
nei sabıka ile bu sene arasındaki fark çok ehem
Bendenizce evvelemirde yapılacak şey az-çbk ne
miyetsizdir.
ise onu bir an evvel vermenin çaresine bakalım.
ıBuyuruldu k i ; bütçenin her tarafı açıktır. I Eğer bizim köylüler emin olsalar ki; biz bunu
değildir efendiler! Bütçenin her tarafı açık I mutlaka vereceğiz; onlar, o zavallılar, yiyecekdeğildir. Yalnız hesabı olarak -hareket etmek j 1 erini de ekerler. Binaenaleyh bu meselenin müsistiyoruz. Zeriyat zamanı mahduttur. Sonbahar j taceliyetine binaen Meclisi Âliniz açılır açılmaz
zeriyatı için on günde, onfeeş günde tevzi olu- |j bendeniz diğer rüfekayı muhtereme ile birlikte
nacak tohumluk için Meclisi Âliden para iste- ı j bir temenni takriri takdim etmiştim. O da bu
dik. Hidematı umumiye için Meclisi Âliye ya
meseleye mütaallikti. Şimendifer güzergâhında
kında Muvazenei Maliye Encümeninden tahsi
bile - bırakınız içerleri - vaktiyle o her tarafı
sat lâyihası gelecektir. O tahsisattan zait addet I deniz gibi temevvüceden arazi hep muattal ve
tiğinizi ne tevkif ederseniz ve ne tenzil ederse I metruk bir haldedir. Çünkü hayvan yok, saban
niz ayrıca yine bu zürraa tahsis edebiliriz.
I yok, hani bu hayvansızlık yalnız harb gören, yalALÎ RIZA B. (istanbul) — Ne ise ilkbahar- l nız istilâ gören mahallerde değildir. Memleke
timizin her tarafındaki hayvanatın hepsi birer
da da oOO bin lira veririz. Olur gider canını.
suretle çekilmiş, telef olmuştur. Vaktiyle 200 MALÎYE VEKÎLÎ HASAN B. — Bendeniz300 çift hayvanatı bulunan köylerde bugün üç,
ce bu beşyüz bin liralık teklifi kabul buyurun,
beş çift hayvanatı ancak görebilirsiniz. BendeZiraat Bankası bu beşyüz bin lira ile zürraa to I nizin gördüğüm köylerin hepsi de böyledir. Bihumluk tevziatı yapsın. Bu suretle Ziraat Ban- ı I naenaleyh bunu bir an evvel yapmalı. Beşyüz
kası, gayrimeşru surette, gayrimeşru bir Hükü
bin lira gayet azdır. Bununla bir muavenet ede
met ve gayrimeşru bir idarenin kendisinden al
ceğimizi zannetmiyelim. Alelhusus bunu harb
mış olduğu şu paraya mukabil seneden (500)
görmüş veya istilâ görmüş mahallere hasretmek
bin lirasını istifa etmiş olsun. Fazla teşrihata
doğru değildir. İktisadiyatımız nihayet derece
girmiyorum. Meclisi Âli burada, mevcuttur.
de bozuktur. Bizim bugün süratle yapacağımız
Hükümet buradadır. O vakit lüzum görüldükçe
şey, mahsulâtı ziraiyemizi, arziyemizi artırmak
arz ettiğim gibi Tahsisat Kanununda müzakere
tır. Fabrikalar açmak, bilmem ne açmak gibi
ederiz. O zaman irat ve masrafımız hakkında
şeyler uzun zamana mütevakkıftır. Binaenaleyh
daha esaslı izahatta bulunurum. Bu suretle siz>
mahsulâtı arziyemizi tezyidedecek tedabir için
den tahsisat almak her zaman ve her gün eli
sarf edeceğimiz paraların miktarını zannederim
mizdedir. Fakat almış olduğumuz tahsisatı za
küçük tutmak hiç doğru değildir. Bundan yal
manında nakden zürram eline tevzi etmek imkâ
nız zürra değil Hazinei Devlet de müstefidolanım evvelâ hazırlıyalım, sonra tahsisatı istiyecaktır. Ne kadar fazla zahire olursa aşardan o
lim. Bunun için milyonlara gitmedik.
j[ kadar fazla rüsum alınacaktır. Binaenaleyh bu-
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nun bir an evvel yapılmasını ve mümkünse bu
paranın tezyidini rica ederim.
REİS — Efendim; kifayeti müzakere hak
kında takrirler var. (Kâfi değil sesleri)
MUSTAFA NECATI B. (tzmir) — Efen
dim, encümende muteriz var.
R E İ S — Muteriz namına Ali Cenani Bey be
yanatta bulundular. Şimdi efendim kifayeti mü
zakere hakkında takrir var. Binaenaleyh azadan
bir zat kifayeti müzakere aleyhinde söz söyliyebilir.
AĞAOĞLU AHMED B. (Kars) — Efendim;
bendeniz kifayeti müzakere aleyhinde söyliyeceğim.
REİS — Buyurunuz!
AĞAOĞLU AHMED B. (Kars) — Efendi
ler, mesele gayet mühimdir. Bu ilk ve ciddî bir
kanundur ki 'bununla efkârı umumiyeye karşı
çıkacağız. Meclisi Âlinizin ve Meclisi Âlinize isthıadeden Hükümetin efkârı umumiyeye karşı çı
karacağı kanun (bu karnın olacaktır. Binaenaleyh
(bu kanunu uzauıuzadıya müzakere edeceğiz ve öy
le bir surette düşüneceğiz ki, efkârı' umumiye bi
zim hakkımızda «kendileri tahsisatlarını aldılar,
'bu heyet şimdi bize bütün harabezardan ibare*
olan memleketin imarı için ise (500) hin lira tah
sis ediyorlar» demesin. Binaenaleyh 'bu kifayet:
müzakere takririni reddediniz. Öen bunun hak
kında çok söz s»< iyi iveceğim ve ilk söz alan da bendenizim.
R E Î S — Efendim, Dersim Mebusu Feridun
Fikri ve Malatya Mebusu Maihmud Nedim ve Gi
resun Menusu Hakkı Tarık beylerin kifayeti mü
zakere hakkında takrirleri var, okuyoruz :
Riyaseti löelileye
'Müzakere kâfidir. Kifayetin reye konulmasını
•teklif ederiz.
Dersim
Malatya
Feridun
Mahmud Nedim
Riyaseti löelileye
Kifayeti müzakerenin reye vaz'ını teklif ede
rim.
Giresun Mefbusu
'Hakkı Tarik
REİS — Efendim kifayeti müzakereyi reyi
âlinize vaz'ediyorum. (Kâfi değil, sesleri) Müza
kere kâfi .görülmemiştir efendim, Müzakereye de
vam edeceğiz.
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VEHıBİ B. (Karesi) — Efendim bendeniz
tarzı müzakereye bakıyorum da kendimizi Ban
ka Meclisi idaresi halinde zannediyorum. Yapı
lan kanunda Ziraat Bankasına bir para ayrılı
yor. Fakat Ziraat Bankasının yapacağı işi bura
da biz tesbit ediyoruz. Yani Ziraat Bankası çiftçi
bankası olduğu halde bunu yapamıyor da o ban
kanın yapması lâzımigelen vazifeyi biz burada
tesbit ediyoruz. Yani âdeta burada biz banka
meclisi idaresi heyetinin vazifesini görüyoruz. Bu
itibarla çiftçi olan Muhterem iktisat Vekilimiz
den temenni ediyorum ki : Ziraat Bankasını Mec
lis bankası halinden çıkarsın, çiftçi bankası ha
line .getirsin ve onu şahsiyeti mâneviyesinde ta
nısın, çiftçiler vasıtasiyle çiftçi bankası halinde
idare etsin... İşte bize böyle bir kanunla gelsin,
biz de onun üzerinde uzıınuzadıya konuşalım ve
kabul edelim. Her zaman bu çiftçilere yardım
meselesinde biz meşgul olmıyalım. Banka vazife
sini doğrudan doğruya istediği gibi yapsın.
Efendiler bizde yikılmıyan, bütün sarsıntıla
ra karşı koyan yegâne millî bir müessese varsa
Ziraat Bankasıdır. Her Hükümet ondan azeok
para aldı, parasına vaziye'detti. Fakat banka yine
mevcudiyetini muhafaza etti ve hamdenlillâh
bugün yine mevcudiyetini muhafaza ederek vazi
fesine devanı ediyor. Bugün biz .bunun yeni bir
şekilde meydana gelmesini bekliyoruz. Binaen
aleyh bendeniz diyorum ki : Maliye Vekili ve İk
tisat Vekili 'beyler eğer şimdi bu yardımı yapa
mazlarda ilerde yapacaklarına kaani değilim. Biz
teşkilâta ve saireye daldıktan ve buna birçok' da
haricî mesai 1 inzimam ettikten sonra on para da
ha vermenin imkânı olmıyacaktır. 500 bin lirayı
ıhazırlıyan Maliye Vekili Muhteremi bir aya ka
dar beş yüz bin lira daha hazırlasınlar ve bunun
çaresini bir an evvel bulsunlar, şimdi ıhiıçölmazsa
bir milyon lira versinler. İlkbahar için do başka
bir çare düşünelim. Binaenaleyh bendeniz bu,
500 bin liranın bir milyona çıkarılmasını teklif
ederini. (ıBraVo sesleri) Yoksa şunu iyi bilelim,
sonra verilmenin imkânı yoktur. İnşallah olur. O
başka!..
İkinci kısım, İktisat Vekili Beyin bir mütalâ
ası vardır ki; «Bizi serbest bırakınız, bir madde
de, bir fasılda bu parayı veriniz, biz bu paradan
ieabeden miktariyle tohum alalım, icabeden miktariyle de alâtı ziraiye ve hayvan alalım...» (Bu,
en amelî kısımdır. Demin de arz ettiğim gibi bu
Şeyler banka meclisi idaresinin vazifesidir. Mee-
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lisi idare istediği kadarını ayırır, sarf eder, binaenaleyeh efendiler bu (500) bin lirayı topyekûn verelim, yalnız temenni edelim ki, (400) bin
den çok kısmını tohumluğa tahsis etsinler, müte
bakisini ihtiyaca ,göre sarf etsinler. Bunda kendi
sini serbest bırakalım. Binaenaleyh (600) biri
lirayı bir defada verelim ve bir maddede çıkara
lım.
M. VASFİ E t (Bolu) — Efendim bendeniz
öyle zannediyorum ki, milletin en mühim bir me
selesini müzakere ediyoruz. Bugün payı âdâ ile
çiğnenen vilâyatı Garbiye halkı bu muavenete
muhtacolduğu gibi vilâyatı şarkiye de muhtaçtır.
İktisat Vekili Muhteremi Beyefendinin beya
natından anlaşılıyor ki, yapılan ihtiyaç puslası
maksadı temin etmiyor. Buna en (kuvvetli 'bir de
lil olmak üzere Maliye Vekili Beyefendinin beya
natı gösterilebilir. İktisat Vekili bir milyon 500
bin lira ile ihtiyacın temin edileceğini (beyan
ettiği halde kendisine bir istinatgah olmak üzere
kürsiye çıkan Maliye Vekili Beyefendi bunun bu
miktarla da - öyle beş milyon, on milyon lira ile
de - temin edilemiyeeeğini ifade buyurdular.
Bendeniz de buna iştirak ediyorum. Yalnız bu
azîm ihtiyaç karşısında 'bize terettübedecek bu
vazifeyi ifa edecek bir kudrette miyiz? Hayır de
ğiliz. Bu kudrette olmamakla beraber büsbütün
de iğmazı ayın mı edeceğiz? Hayır böyle de değil
dir. Her halde ikisinin ortasını bularak memle
ketin mübrem ve elzem olan şu ihtiyacını tatmin
etmek zaruretindeyiz. Şurayı da hatırdan çıkarmıyalım ki; bugün çifti, çubuğu, vesaiti ziraiyesi elinden alınmış, hanumanı yakılmış, yıkılmış
•münkalilbi rimad olmuş birçok halk vardır. Onla
rın nazarları bugün buraya matuf bulunuyor. Ve
bu Meclisten imdat bekliyorlar. Bu hususta bâ
zı arkadaşların dermeyan ettikleri gibi kısa ifade
lerle müzakere kâfidir diye kısa geçersek onlar
ümitsizlenir, âdeta devri sabık Hükümetinden
hiçbir şey görmedikleri hakkındaki kanaatlerini
bizim hakkımızda da perverde ederler. Bu noktai nazar bizim için mühliktir. Filvaki bugün
mühim ve azım bir ihtiyaç içerisindeyiz. Fakat
Hükümet bugün fukarayı zürraın ihtiyacı içim
tahsis etmek istediği bu gayrikâfi parayı bir mil
yon liraya iblâğ etmekle ancak biraz müsmir bir
şey yapabilir. Yoksa böyle delik büyük, parça
küçük kabilinden olan bir imdattan, hiçbir vakit
muavenet ümidolunamaz. Bunlar bilâkis memle
kette de ümitsizlik, tedbirde noksanlık gibi birta-
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I ikim fikirler tevlideder. Bunun için bendeniz çok
temenni ederim ki, bu 500 bin lirayı Hükümet
bir milyon liraya iblâğ etsin.
Sonra efendiler ikinci bir mesele daha var ki,
o da Ziraat Bankasının bu hususta bir âmili mü
essir olmayacağı hakkındaki ifadedir. Halbuki
Ziraat Bankaları öteden beri hattâ bin türlü seyyiatle malî, Devri Hamidîde bile; ahvali fevkalâ
dede zürraa muavenet etmiştir. - ki, zaten Ban
kanın maksadı teşekkülü bundan ibarettir. - Böy
le olduğu halde şimdi kendisine bir muavenet ifa
edilmiyor. Ziraat Bankası zürraa kefaleti müte
selsile tarzında muavenet ifa edebilir. Nitekim
Ziraat Barikasınnn yapacağı muavenetin evvelce
emsali mesbuktur. Bu mesbuk olan emsali daire
sinde her halde Ziraat Bankasının da muaveneti
temin edilmelidir. Bu temin edilmezse yapılan
muavenetler mutlaka surî ve bütün yaptığımız
şeyler aynen göz [boyamaktan ibaret birtakım ted
birler addedilir. Çünkü Hükümetimizin bütçesi Maliye Vekili Beyefendinin buyurdukları gibi bir bütçe değildir. Bütçemiz tamamen tevzin
I edilmiş bir halde bulunuyor. Şu halde böyle bir
bütçe karşısında milletin en mübrem ihtiyacına
sarf olunacak beş yüz (bin lirayı bir milyon lira
ya iblâğ edemez miyiz? Edemeyiz diye bir fert
I çıkacak olursa elbette cevabını verirler. Demekki
edebileceğiz. Şu halde niçin böyle mübrem bir
ihtiyaç karşısında beş yüz bin lirayı bir milyon li
I raya iblâğ etmiyoruz da böyle gayet ufak bir mu
I avenetle kendimizi millete yardım etmiş gibi gös
I teriyoruz? Ziraat Bankası hakkındaki tasavvu
rumu da ayrıca kendilerine bir maddei kanuniye
ile arz ederim ve ısrar ederim. Ziraat Bankası
demin de arz ettiğim veçhile, kefaleti müteselsile
ile üç defa Bolu'da ahaliye muavenet etmiştir.
Ve bu paranın on parası bile batmamıştır. San
I timine kadar kâffesini, tamamen tahsil etmiştir.
Ziraat Bankası yapacağı muaveneti doğrudan
doğruya kendi kasasından yapmalı, ayrıca Hü
kümet de kendi muvazenei umumiyesinden if
raz etmiş olduğu beş yüz bin lirayı bir milyon li
I raya iblâğ etmeli. Böyle olursa memleket için
nafi bir hizmet yapmış, belki erbabı ihtiyacın ih
tiyacına bir el uzatmış oluruz. Tekliflim bundan
I ibarettir.
AGAOÖLU AHMED B. (Kars) — Muhterem
efendiler bendeniz meseleyi biraz tavzih edece
ğim: Buraya gelen kanun lâyihasını ben bir ah
| vali ruhiyenin, bir revişin, bir gidişin numunesi
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diye telâkki ediyorum. Bu kürsiye gelen bütün
muhterem arkadaşlarım ve onları taki'beden Ve
killerin kâffesi bu paranın gayrikâfi olduğunu
müttehiden ikrar buyurdular. Gerek vekiller, ge
rek Heyeti Âliyenize mensup zevatı kiram bu pa
ranın gayri'kâfi olduğunu ve derdin yüzde bir ça
resi damıyacağını müttehiden kabul ettiler, öyle
ise bu derece az bir meblâğı ne için teklif ettiler?
Efendim benim bu sözlerimden Muhterem İkti
sat Vekilinin hüsnüniyetinden şüphe ettiğimi ka
tiyen tahmin buyurmayınız! Bendeniz de böyle
bir fikir bulunduğumu zannetmeyiniz. Ben İkti
sat Vekili Muhtereminin bu memleketin iktisa
diyatını temin ve ihtiyacatmm kâffesini tatmin
etmeye pür şevk ve heves ve arzu olduğuna ta
mamen kaaniim. Keza Maliye Vekili Muhtere
minin bütün arzusiyle ve bütün hevesiyle bu pa
rayı vermek istediğine yine kaaniim. Fakat
efendiler! Hatırlardadır ki; geçen gün bura
da Hükümet beyannamesi okundu. Bu beyanna
menin üssülesasmda bütçede muvazeneyi temin
etmek endişesi hâkimdi. Biz onu tasdik ettik
Fakat tasdik ederken hiçbir zaman demek iste
medik ki, memleketin eşeddü ihtiyaçları dahi
bu tevazün esasına kurban edilecektir. Demek
istemedik ki, memleketin mebnası, istinatgahı
olan bir zümrenin hayatı tevazün endişesiyle
ihmal edilecektir... Bunu demek istemedik. Bilâ
kis bunu demek istedik ki, muvazene arzu et
mekle beraber inkılâptan çıkmış, birçok tahri
bata uğramış olan bu memleket büyük tedabire,
muazzam işlere muhtaçtır. Bunu tedbirlerle tat
min etmek Hükümetin vazifesidir. Şimdi ne gö
rüyoruz? Bir idarei maslahat... Büyük bir ihti
yaç hissedilmiş, fakat bütçe tevazünü merakiy
le gelip bize diyorlar ki, hakikaten büyük bir
ihtiyaç mevcuttur, hakikaten memleketin büyük
bir derdi vardır. Fakat biz bu derde yalnız bir
taraftan ve yalnız biraz su atarak bu ihtiyacı
tatmin edebileceğiz, bunun başka ilâcı yoktur.
Efendiler! Bize evvelâ denildi ki : (Hususi mu
havereler) ... Reis Bey, burada hususi müzakere
cereyan ediyor. Ben de dinlemek mecburiyetin
deyim. Evvelâ dinleyelim sonra söyliyelim.
REÎS — Devam buyurunuz efendim.
AĞAOĞLU AHMED B. (Devamla) — Efen
diler evvelâ bize denildi k i ; bu para ihtiyaca
göre sarf edilecektir. En ziyade muhtacolan yer
lerden başlanarak diğer taraflara doğru gidile
cektir. Efendim! Bendeniz bu memleketi bir
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başından diğer başına kadar gezdim; size temin
edebilirim ki, hiçbir noktası diğerinden farklı
değildir, daha fazla iyi değildir. Ben vilâyatı
Şarkiyeyi gezdim; Hasan Beyefendinin temsil
ettiği dairei intihabiyeden bağlıyarak benim
temsil ettiğim memlekete kadar birer harabezardır. Topraktan ibaret birer memleket gör
düm.
ALÎ CENANI B. (Gazianteb) — Arabistan
değildir ya.
AĞAOĞLU AHMED B. (Devamla) — Efen
dim ben onu gördüm, isterseniz siz onu reddede
bilirsiniz. Ben gördüğümü söylüyorum efendim.
Buralar ve oralar birkaç kere düşman istilâsı
na mâruz kalmıştır, birkaç kere de muhacerete
mâruz kalmıştır. Hayvanı gitmiş, alâtı ziraiyesi
gitmiş, evi tah ribedilmiştir. Yani birçok yer
lerde ineyken ve meVâ namına bir şey kalma
mıştır. Binaenaleyh bunlarda müreccah neresi
olacaktır? Memleketin merkezinde mevcut bir
kaç nokta başka, diğer aksamın kâffesi falan ve
filân zamanda istilâya mâruz kalmıştır. Vilâya
tı Şarkiye iki kere istilâya mâruz kalmıştır. Vi
lâyatı Garbiye malûmunuz olan hale mâruz kal
mıştır. Vilâyatı merkeziye]erin ise bu yerleri
kurtarmak için ihtiyar etmiş oldukları fedakâr
lıklar o kadar muazzamdır ki, üç, dört kere is
tilâya mâruz kalmış kadar o fedakârlıklar onla
ra ağır olmuştur. (Çok doğru sesleri) Binaenaaleyh memleketin her tarafı aynı derecede mu
tazarrırdır, aynı derecede tahribedilmiştir. Bi
naenaleyh bu parayı taksime başlarken (falan
yerden başlıyacak ve filân yerde bitecek veya
hut falan yere verilecek) demek katiyen doğru
değildir. Memlekete alesseviye - nasılki İktisat
Vekili Muhteremi bunu tasrih buyurdular - bu
beşyüz bin lira İstanbul'dan Kars'a kadar, Ar
dahan'a kadar tevzi edilecektir. Şimdi rica ede
rim efendiler! Beşyüz bin lirayı İstanbul'a ka
dar taksim ediniz! (Ellişer kuruş sesleri) Bu
her tarafa isabet edecek hisseyi o memleketin
ahalisi bir istihza şeklinde telâkki etmez mi?
Meselâ; Erzurum vilâyeti, hissesine düşecek üç
bin lira ile hangi derdine çare bulacaktır? Me
selâ; İzmir vilâyeti on bin lira ile lıanıgi hayvanı,
hangi makinayı alacak, oraya hangi tohumluk
verilecektir? Binaenaleyh bu beşyüz bin lira va
hi, keonlemyeküriden ibaret bir rakamdır. Bunu
kabul etmek Heyeti Âliyeniz için hayalî bir heyu
layı kabul etmek demektir. Bir ademi, kabul
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etmek demektir. (Adem kabul olunmaz sesleri)
ye serian takdim etmesini teklif ederim.» Bina
İşte kabul olunmıyacağı için ben Heyeti Âliyeenaleyh bu lâyihayı Hükümete verirsiniz. Daha
nin aklı seliminden bunun kabul olunamıyacağıziyade mena'bi, ta'harrisiylc ihtiyacı tatmin edecek
nı bekliyorum.
'bir meblâğı hâvi bir lâyihai kanun iyenin Mec
Efendiler bize deniliyor ki, «ne yapalım pa
lise getirilmesini teklif ediyorum.
ramız yoktur». Hükümetin hikmeti mevcudiyeti
REİS — Efendim İktisat Vekili Beyefendi
bu gibi müşkül zamanlarda tedabiri fevkalâde .
söz istedi. Muvazenei Maliye Encümeni Reisi
taharri ve onu bulmaktan ibarettir. Eğer Hü
Ferid Beyefendi de söz istedi.
kümet gelir de bu fevkalâde ihtiyaç umumi ve
bütün milletçe nıültezem olan bir ihtiyaç kar
MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ
şısında beş yüz bin liradan başka bulamadım
FERİD B. (Kütahya) — İktisat Vekili Bey sö
derse o vakit ben Hükümete derim ki, gel bera
zünü bana terk ediyor.
ber arıyalım, eğer beraber aradıktan, düşündük
İKTİSAT VEKİLİ MAHMUD ESAD B.
ten sonra bulamıyacağımıza kaani olursak ben
— Sözümü Ferid Beyefendiye terk ediyorum.
de seninle beraber bütün millete karşı peyrev
AHMED FERİD B. (Kütahya) — Efendim
olurum ve senin bu vaziyetini millete anlatırım,
bendeniz
bu müzakere esnasında hiç söz almak
millet de senin vaziyetini anlar ve takdir eder.
niyetinde
değilim. Fakat müzakerenin tarzı
Millet o vakit bizi de, sizi de tahtie etmez. Fa
cereyanı, vâki olan münakaşat ve bilhassa
kat efendiler! Bana bu kanaat gelmemiştir. Bu
bâzı
cihetlerde zannederim suitefehhüm neti
kürsüde bir münakaşa gördük. Ben bu müna
cesi
olarak
iradedilen mütalâat bendenizi en
kaşayı dinlerken kendi hesabıma pek mahzun
cümen
namına
Heyeti Celilenizi tasdia icbar
oldum.
etti. Heyeti Celilenize şunu temin ederim
Muhtar Beyefendi ifadelerinde bir münaka
ki burada müzakeresi cereyan eden her türlü
şadan bahsediyor, Maliye Vekili ile anlaşama
hususat ve hattâ temas edilmemiş nıkat hak
mışlar. Encümen de noktai nazarında ısrar et
kında da Muvazenei Maliye Encümeniniz kendi
miş, falan... Anlaşıldı ki, Muvazenei Maliye En
vazifesini tamamen ifa etmiş ve Heyeti Celi
cümeni Hükümetle katiyen müttefik değildir
lenize takdim ettiği kararların, tekliflerin
ler.
muhtelif vaziyetlerini muvazene eyledikten
Binaenaleyh sizi temsil eden encümenlerle
sonra kabulü eşlem olan teklifat olmak üze
Hükümet arasında muhalefet vardır, ihtilâf var
re mazbatasını Heyeti Celilenize arz etmiştir.
dır, anlaşamamazlık vardır ve vekillerle beraber
İşbu lâyihai kanuniye Muvazene Encümenine
müttefikan bu verilecek paranın hiçten ibaret
gelince, encümeniniz ilk önce bu lâyihai kaolduğunu kabul ettiniz. Binaenaleyh, bir tak
nuniyenin hattâ bundan yirmi beş gün ev
ririm vardır. Bendeniz şurasını Heyeti Aliyenize
vel niçin takdim edilmediğini sormakla işe
arz etmek istiyorum ki, Heyeti Âliye hakemdir;
başlamıştır. Bu ihtiyaç muayyen ve muhakkak
Hükümete «falan iş hakkında tedabiri fevkalâde
iken 'Meclisimizin daha toplandığı ilk gün
ittihaz edeceksin» diye emredebilir. Hükümet,
lerde zürramızın
ihtiyacı temin edilmek
«bütçenin muvazenesi için; bu tedbiri ittihaz
üzere
niçin
bu
kanun
takdim' edilmedi1? diye
edemem» diyemez. Sizin emriniz üzerine tedabi
sorarak işe başlamıştır. Yani «meselenin bu
ri fevkalâdeler ittihaz etmek mecburiyetindedir.
kadar
teferruatına girmiştir. Fakat Heyeti
Ve onu emretmek Heyeti Âliyenizin salâhiyetin
Vekile
müzekeratı
ve saire dolayısiyle bu za
den biridir. Bendeniz Heyeti Âliyeye bu teklifi
manın
geçtiğine
dair
cevap aldıktan sonra
arz ediyorum : «Zürram muhtacolduğu muave
tabiî tetkikatını ikmale başladı. Mazbatamızda
nete karşı teklif olunan beş yüz bin lira ile bu
arz edildiği veçhile evvelâ müzakerenin esa
ihtiyacın tatmin olunmıyacağına şüphem olma
sını
müzakereye başladık. Evvelâ beş yüz bin lira
dığından bu hususa ait kanun lâyihasının Hükü
teklif
ediliyordu. Ziraat Bankasının delâleti,
mete iadesini ve Hükümetin Muvazenei Maliye
vasatatı sonra geldi. «Siz beş yüz bin lira
ve İktisat encümenleriyle ciddî menabi taharritalebediyorsunuz, bu beş yüz bin lirayı ne
siyle beraber zürram ihtiyacını tatmin edecek
meblâğı hâvi bir lâyihai kanuniyeyi Meclisi Âli- | esas üzerine, hangi istatistikler üzerine tale-
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bediyorsunuz? diye iktisat Vekâletinden liste
ler istedik ve «bıı talep hangi esbaba müste
nittir» dedik. Şüphesiz ki evvelâ, ihtiyacı
tesbit etmek ve bunun miktarının ne olduğunu
anlamak lâzımdır. İktisat Vekâleti bize §u cevab] verdi : «İhtiyaç bundan çok büyüktür»
dedi. «İhtiyaç ne kadardır? İstatistik var mı?»
dedik, cevaben, «Evet vardır, fakat istatistik
lerimiz henüz bitmemiştir. Dosyalarımız mev
cuttur» dediler. Nitekim bu cihetleri maz
batada Heyeti Âliyenize arz ettik. «Fakat
bunları toplamak için daha dört beş gün
lâzımdır. Binaenaleyh daha dört beş güne ka
dar müzakereyi tehir edinizp dediler. Tabiî
biz buna razı olmadık. «Dosyaları , istatistik
leri yapadurunuz, fakat hiç olmazsa bize
tahminî bir rakam söyleyiniz» dedik. Bize
dediler ki «Bilhassa, tohumluk için takriben
iki milyon lira kadar paraya ihtiyacımız var.p»
Binaenaleyh encümeniniz, beş gün sonra ik
mal
edilmesi kendileri tarafından beyan
edilen istatistiklerin ikmaline intizaren ihti
yacı temin etmek üzere müstecalen bu mikta
rın istenilmesine karar verdi. Bugün bu ista
tistikleri bize verdiler. Şimdi aşağıda ihtiyaç
hakkında daha mübalâğalı bir rakam olduğu
için oraya geldiğimiz zaman istatistiklerin
neticesi olmak üzere ihtiyacı umumiyi tesbit eden erkanıı Heyeti Oelilenize arz edece
ğim.
AĞAO&LU AHMED
gün mü bugün?

B. (Kars) — Beşinci

PERÎD B. (Devamla) — Bugün verdiler.
Biz bu beş yüz bin liranın; ihtiyaç iki milyon
lira tesbit edildiği halde; bir yuvarlak rakam
la ihtiyacı temin edemiyeceğini, binaenaleyh
bunun daha fazlalaştırılmasını tabiî kendile
rinden talebettik. Bunun üzerine
İktisat
Vekili Beyefendi ile Maliye Vekili Beyefendi
arasında bir mükâleme cereyan etti. İktisat Ve
kili Bey «daha ziyade verirlerse tabiî alırızi»
dediler. Maliye Vekili Bey «ihtiyaç daha ciddî
tesbit edilirse ben de daha ziyade veririm» de
diler. (Gürültüler) Encümeniniz bu suretle ihtiyacatm tesbit edilmesine kadar her geçire
ceğimiz gün, Sonbahar zeriyatmın ikmali de
ğil, fakat kısmen temini için bir zarar teşkil
ettiğinden yine bu husustaki mukarrerat tes
bit edilinceye kadar mesele teahhür etmedi
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j ve hazır bulunduğu Maliye Vekâleti tarafın
dan beyan buyurulan beş yüz bin liranın tev
ziine behemehal 8 - 10 günde başlamak üzere,
İktisat Vekâleti tarafından tevzi edilmek üze
re lâyihai kanuniyenin tehir edilmemesine
karar verildi. (Doğru sesleri.)
Şimdi efendiler; ihtiyacımızın derecesine
geliyorum
İhtiyacımızın derecesi hakkında
İktisat Vekâleti, bugün bize encümen içtimaimi\\ zı bitirdikten ve celse başlamazdan biraz ev
vel kendi istatistikleri hulâsasını verdi. Bu
istatistiklerin hulâsasında görüyoruz ki, tohum
luğa olan ihtiyaç bir milyon lira raddesindedir. Tabiîdir ki İktisat Vekâletinin bu is
tatistiklere istinaden talebettiği miktarın hakikatu tevafuk edip etmediğini ciddî bir tetkik ve te
tebbu ile tahkik edip etmediğini bilemeyiz.
I Arz ettiğim veçhile şimdi İktisat Vekâletinden
aldığımız erkam memleketimizin yalnız sekiz
'livasına değil.. Çünkü bilhassa en ziyade ımuhtacolan yerlere tevzi edilmesi esası takarrür et
miştir. Heyeti umumiyesini Ihattâ Siverek ve
Mardin'e kadar cümlesini havi olmak üzere
muhtelif livaların metalebatım bir milyon lira
taviz, a'lâtı ziraiye için iki milyon dört yüz bin
lira, çift hayvanatı için iki milyon sekiz yüz bin
j lira olarak tesbit ediyorlar. Şimdi efendim;
bilhassa bu mesele üzerinde bâzı müfrit mütalâai
dermeyan ediliyor. Memleketimizin her tarafı
ianeye muhtaçitır, memleketimizin her tarafı
zira;a!t noktai nazarından ihtiyaç, içindedir. Hat
tâ bu beş yüz ibin lira, ihtiyacımızın yüzde bîri
nispctindeidir diye mütalâa t yürütüldü.
Efendiler, bu kürsüden lâf söylerken bil
hassa memleketimizin iktisadiyatına, memlekeI limizin maliyesine tesir ira's edecek sözlerde ihti
yat lâzımdır. Memletekin itibarı umumisine za
rar iras edecek olan beyanatta iltizamı ifrat et
memelidir. Bilhassa ibu beş yüz bin lira tevzi
edildiği zamanda.

I
I
I
j

AĞAOĞLU AHMED B. (Kars) — Hayır
efendim, siz hakikati setretmek istiyorsunuz.
FEHİD B. (Devamla) — Bu beş yüz bin lira
ancak yüzde bir nisbetinde ihtiyacımızı temin
eder ısuretindeki beyanat zannederim ki, her halde mübalâğadan âri değildir.
Efendiler ; bu sene yalnız aşar varidatımız
her halde yirmi beş milyon lirayı mütecaviz, 28
milyon liraya baliğ olacak derecededir. Diğer

— 102 —

î : 18

13.9 13S9

varidatımız da buna göredir. Bu noktai nazar
dan Maliye Vekâleti, bu seneki varidatıımızı
yüz milyon raddesinde tasavvur ediyor. Bu meb
lâğ, memleketimizin birçok yerleri düşman ta
rafından tahribedilmekle beraber !her halde kud
ret ve itibarı malîsinin, köylüsünün faaliyeti
sayesinde asla zarardide olmadığını ve asla nıütezelzil bir vaziyette bulunmadığını, bilâkis
itibarı malîsinin ve kudreti ımilliyesinin el'an
tamamiyle mahfuz bulunduğunu irae eder. (Bra
vo sesleri, alkşlar) Efendiler! Memleketimizin
içerisinde hakikaten böyle muhtacı muavenet
likalar vardır, Fakat buna mukabil yine mem
leketimiz içerisinde mahsulâtını okkasını yüz
paraya satamıyan livalarımız da
vilâyetleri
miz de vardır. (Çok doğru sesleri) Binaen
aleyh 'memleketimizin heyeti (mecmuasını bu su
retle karanlık bir bulut altında göstermek doğ
ru değildir. Memleketimizin muhtacı muavenet
yerleri vardır. Fakat mahsulâtının feyiz ve be
reketi ayan ve aşikâr olan mahallerin diğer ta
raflara muaveneti bu meseleyi suhuletle halle
decek mahiyettedir.
Simidi efendiler! Miktarın tesbitine gelin
ce : İktisat Vekâletinin muhtelif livalardan ta
lebi üzerine tesbit etmiş bulunduğu erkanı; arz
etmiş olduğum veçhile ibir milyon altmış dokuz
bin lira miktarına baliğ olmaktadır. Heyeti
Vekilenin teklif edip Muvazene Encümeni tara
fından kabul edilen rakamm yekûnu bir milyon
lira/dır. Eğer Heyeti Cellileniz bu be§ yüz bin
lirayı kâfi görmeyip de yedi yüz bin liraya ve
bir milyon liraya iblâğ etmek hususunu k.abul
edecek olursa şüpihesiz Muvazene Encümeniniz
de bu talebe Heyeti Celilenizin- bir ferdi olmak
üzere iştirak etmekle bahtiyar olur.
AĞAOĞLU AHMED B. (Kars) — Aferin,
şimdi hakikati söylediniz!
F E B l D B. (Devamla) — Heyeti Celilenizin
bu husustaki mukarreratı, tahsis edilecek nıebaliğin ibeş yüz bin lira olması merkezindedir.
Daha fazlasının Maliye Vekâleti tarafından sü
ratle temininin aynı zamanda bir temenni mahi
yetimde bulunduğunu Heyeti Celilenize bilhassa
arz ederim. Çünkü iki milyon lira bir tahsisat
verilse bile havale suretiyle 'muhtelif muhasebe
lerde uyuyacak olduktan sonra şüphesiz bundan
bir fayda hâsıl olmaz. Eğer bir milyon lira
miktarında bir meblâğı derakap tevzi edilmek
suretiyle Sonbahar zeriyatma ieabeden muave-
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net ifa edilirse efendiler, ziraatimizin istikbali
halkkmda mutmain olabilecek surette vazifemi
zi ifa etmiş olduğumuza kaani olabiliriz.
Efendim aynı zamanda yemeklikten de balh
solunuyor. Encümeni âliniz yemeklik cihetini de
derpiş etmiştir. Fakat yemekliğe olan ihtiyaç.
ancak birkaç ay geçtikten sonra yapılacak tetkikat neticesinde tahakkuk edeceği için yemek
lik meselesini şimidüik bu mesele ile (karıştırma
ya ibizüm filkrimizce lüzum yoktur.
Esasen hiç şüphesiz Hükümetin nazarı dik
kati daima bu cihete mâtuif bulunduğu cihetle
bu hususta vâki olacak talebi kemali minnet
ve memnuniyetle kabul edecektıir.
Şimdi efendiler beşyüz bin lira hakkında
ki meseleye gelince: 'Beşyüz büm lira teklifi en
cümeninize geldiği zaman, encümeniniz tohum
luğa, alâtı zirâiye ve çıift 'hayvanatına olan ih
tiyacın heyeti mecmuasını nazarı dikkatte bu
lundurarak fcetkika başladı. Bir taraftan alına
cak alâtı ziraiye ve makimaiların hüsnü istima
li kabil olup olmayacağı, diğer cihetten çift
hayvanatının suhuletle bulunup bulunmıyacağı meşkûk bulunduğu cihetle encümeniniz na
zarı ehıemııııiyetinıi, Heyeti Celilenizin de irae
ve izhar etmiş 'olduğu veçhile, en ziyade to
humluk üzerine hasır ve 'atfetmiştir. Hattâ
bendeniz bu beşyüz bin liranın behemehal to
humluğa hasrını talebettiın. Fakat, İktisat Ve
kili 'Muhteremi tohumluk derecesinde alâtı ziraiyeye ve çift hayvanatına olan ihtiyacı ile
riye sürdüler ve bu hususta alâtı ziraiye veya
çift hayvanatı veyahut tohumluk almak üzere
beşyüz bin lira. içerisinde 'kendilerinim serbest
bulunmalarımı bil'âkaydüşart istediler. Biz de
dik İkii ihtiyacımız bilhassa tohumluğadır. Hal
kımız tohumluğa malik olduktan sonra kendi
sinin bulabildiği vesaitle gece - gündüz çalışa
rak belki bu tohumu toprağa atar. Fakat çift
hayvanatı meselesine gelince; bu hayvanatı
nereden bulacağız? Memleektin içimden mi bu
lacağız? 'Memleketin içinde bulunan çiftçiler
şöyle böyle hir yeri zer'etmekle meşguldür.
Ahmed'den alman bir şeyi Me'hıned Dayıya.
vermekte büyük bir fayda yoktur. Eğer bu
çift hayvanatına olan ihtiyacı başka bir taraf
tan, hariçten tedarik etmek kaabil ise maal
memnuniye bunu yapalım. Fakat bu ne kadar
zamanda kaabildlir <? Bu hususta da tetkikatta
bulunduk
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Bu 'hususta iktisat Vekâletinin, bu me- I onun intizamını arzu ederiz - orta yerde kalı
seleyi da'ha ziyade tamik etmesi içini, nazarı
yor. Heyeti Vekile düşünmüş, demişler k i ; Zi
dikkatini celbe ihtiyaç gördük. ISonra eğer bu
raat (Bankasına vereceğimiz bu beşyüz bin li
beşyüz 'bin lira, toptan üç şeyin iştirasına tah
rayı, ahalinin1 zirai ihtiyaca tın a sarf edilmek
sis edilecek olursa ihtim'alki al'âtı ziraiye ve
üzere verelim. Fakat Ziraat Bankasının mat
traktörlerin iştirası daha kolay olduğu ve filûbu olsun. Bu suretle hiç olmazsa beşyüz bin
yatları da'ha yüksek bulunduğu için birçok
lirası, temin edilmiş olur. 'Biz iktisat Vekâletin
paranın Ibu cihete hasredileceğim dükündük J den derakap s'orduk. «iBu suretle kabul ediyor
ve istedik ki bu beşyüz bin liralık tahsisat tk- i sunuz. Fakat Ziraat iB'ankasiyle bu ıhususa dair
t/isat bütçesinde Vekâletin istediği veçhile <alâsürüştünüz mü?» dedik. Heyeti öelilenize tak
tı airaiyeye taihsis edilebilecek surette olmasın.
dim etmiş olduğumuz maz'baiad-a bilhassa bu
Binaenaleyh miktarını ta'hdidetraek istedik.
ciheti tasrih ettik. IBize dediler ki: Görüşme
Dört yüz bin lirasının tohumluğa ve yalnız
dik. (iMaz'bata okunmadı sesleri), (okundu sayüzbin lirasının alâtı ziraiye ve çift 'hayvanatı
daları Binaenaleyh İktisat Vekâleti ile banka
iştirasına, tahsis edilmesini teklif ettik, ikti
meclisi idaresi arasında, bu mesele hakkında
sat Vekili Beyefendi ısrar buyurdular ve dedi
müzakere cereyan 'etmemiştir.
ler ki «Hayır, kâfi değildir. Bunu mutlaka hiç
Esasen bugünkü vaziyeti maliyemiz, Ziraat
olmazsa sülüs veya sülüsan yapınız. Ve behe
Bankasına olan bu deyni derakap tediyeye mümehal yüzelli bin lira yapınız» bendeniz, bu
-said olmadığından hiç olmazsa üç senede tahsil
teklifi kendileri tarafından vâki olduğu, iein,
olunalbilecek olan bu miktar ile iktifa eyleyip
encümenin reyine vaz'ettim. «Yüzelli bin li
ibunu bir nimet telâkki etsin. Bunu ikalbul ede
rayı kabul ediyor- musunuz?» dedim; encümen
lim. Encümeniniz bunu düşündü. Hakikaten en
kabul etmedi. Encümen yüzlbin lirasını ve hat
cümeniniz şimdi kaibili tediye olmıyan bu para
tâ daha azını 'kainil etmeye mütemayildi, fakat
yı Ziraat Bankasına hiç olmazsa gelecek sene
iktisat Vekâletinin ihtiyacı şedit noktai na
tahsil etmek suretiyle kısmen tediye imkânını
zarından vâki olan müdafaa tını nazarı dikkate
gördü ve binaenaleyih; Ziraat Bankasının mat
alan encümen, pek hafif bir ekseriyetle yüz
lûbunu tahsil edebilmesi imkânını temin noktai
elli 'bini liranın talhsisine muvafakat buyurdu
nazarındna böyle bir parça dolambaçlı, böyle bir
lar. Şimdi Vekil Beyefendi bunun yalnız yirmi
parça karışık yolu kabul etmek ıztırarmda bulun
bin lirasının sarf 'olunaibileceğini söylüyorlar.
du. Yoksa efendiler hakikaten iktisat Vekâle
Bunu kemali memnuniyetle kabul erleriz. [ tinin, Ziraat Bankasının bu meseleye müdahale
Seksen bini de tolbumluğa ilâve edelim. Hattâ j etmeye hakkı yoktur. Verdiğimiz para nedir?
yirmi bini de ilâve edelim. Zaten encümenin
Memleketimizde tohumluğa muhtaç bulunan ma
noktai nazarı hafif bir ekseriyetle zahir olmuş- i hallerde muihtacîni ahaliye verilen tonum bede
tur. Kendilerinin noktai nazarı, kendilerinin
lidir. Memleketimizin bütün itibarından, Ibütün
ısrarı, ken dilerinin bu 'husustaki mütalâaları
•servetinden tefrik edilen bir cüzü katildir. Efen
üzerinedir ki yüz bin lirayı - oı da 'hafif 'bir ek- ; diler! Bu memlekette milletin her ferdi, mille
seriyette - encümen 'kabul etmiştir. Diğer bir t tin heyeti mecmuasının tekeffülü taihtındadır.
nokta mevcuttur ki her' halde nazarı dikkati
Bu memlekette her ferdin ihtiyacı, Heyeti Umuâlilerine vaz'etmek icabeder. *Bu da Ziraat I 'miyenin takdiri ile tesviye edilmek lâzımgelir.
©ankasının bu meseleye tarzı müdaihalesi, veçhi ' Bu noktai nazardan bütçeden çıkan beş yüz bin
müdahalesidir.
j lira, bir milyon lira para, doğrudan doğruya
Efendiler. Ziraat Bankası, İstanbul idaresi- | çiftçilere muavenet olmak üzere verilmek lâ
I
ne birhuçuk milyon lira ikraz 'etmiş. Bizim j zımgelir. Fakat bu muamelede vaziyeti mali
Meclisin, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi- | yemizi düşünmek ıztırariyle hareket ederek: her
nin .kabul etmiş olduğu bir kanunla, 16 Mart ! iki tarafı da memnun edehilmek arzusiyle eh
tarihinden sonra bu tarzda cereyan eden mira- j venişer olarak bu tariki ihtiyar ve kabul eyle
dik. Fakat mazlbatamızda yine Heyeti Oelile
melât keenlemyekûn addolunuyor. Binaenaleyh
Ziraat Bankasının bu bir milyon beş yüz bin ! nize arz etmiş olduğumuz veçhile iktisat Veki
lirası -ki şüphesiz hepimiz onun tekâmülünü, ' li Muhtereminin nazarı dikkatini celbettik, de-
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dik ki, «Ziraat Bankasının istikbali, kendi muh
tariyetine malik olması ile kaibildir.», (Çok
doğru sesleri) Aihvali fevkalâdede, harib zama
nlında Ffü'kiirnet her hangi bir müesseseye, pa
rasına vaziyed eder ve onu memleketin ihtiyacı
noktasından sarf eder. Fakat sulha girdiğimiz
bir zamanda, memleketin hakikaten medenî bir
idareye mulhtaeolduğunu kabul ederek onu ik
mal etmek istediğimiz sırada bu gibi müessesatı maliyenin muhtariyetini, muhtariyet ida-'
resini kabu! ve temin etmektik de, idare nok
ta i nazarından bir borçtur. Binaenaleylh; ikti
sat Arekili Mulhtereminin nazarı dikkatini cel
bede re'k rica ettik ve dedi'k iki: «Ziraat Banka
sının vaziyeti hâzırasına bir nihayet vermek zamanı gelmiştir. Ziraat Bankasının kendi para
sına kendisinin malik olmasını istemeliyiz ve
•bunu temin etmeliyiz.
İdarenin ihtiyaca ti dolayısiyle istediğimiz
zamanda bir kanun yaparak Ziraat Bankasının
birbuçUk milyon lirasını, yarını milyon lirasını
almak doğru değildir. Binaenaleyh, Ziraat Ban
kasının bu halini de lütfen ıslah ediniz. Buna
dair mevaddı kanımiyeyi bize gönderiniz ve
Ziraat Bankası da böylece daha muhtar olarak
memleketin iihtiyacatını düşünsün ve parasın
dan kendisine faide ve nimet baihşolacak: bir
surette istifade teminine muktedir olabilsin.»
-Şüphesiz ki, efendiler! İktisat Vekili Muhtere
mi encümeninizin bu tarzdaki düşüncesini hüsnütelâkki buyurdular ve bu cihete sarfı meisai
edeceklerini beyan ettiler. Nihayet beş yüz bin
liranın .esnayı tevziinde Ziraat Bankasının da
menafiinin
mıı'h af azasına intikal ettik. Evet!
Ziraat Bankasının namına senedat alhzedeceğiz.
Fakat Ziraat Bankasının bunda hiç alâkası olmıyacak, kime verilmiş, hiç bilmiyecek. Yalnız
senetler kendisine devredilerek, «işte borcumu
zu verdik.» demekle iktifa olunacak. Bu ciheti
de nazarı itibara aldık. Bu cihetin tetkiki es
nasında tohumluk tevzii hakkında mevcut ni
zamnamenin kâfi olmadığını ve Ziraat Banlkasının emniyeti müstakbelesmi temin için böyle
tohumluk tevzii muamelesine iştirak etmesi lâzıimgeldiğini mütalâa ettik. Heyeti Celilenize
takdim etmiş olduğumuz mazbatada bu ciheti
de zikrederek İktisat Vekili Mulhtereminin na
zarı dikkatine vaz'ettik. Ve İktisat Vekili Muh
teremi de bunu kabul buyurdular. Binaenaleylh;
Ziraat Ba.mkası paranın tevziatı esnasında - ki,
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bu, kendi parasının tevalidir. Kanunen tevzi
edilmekle beraber - .müdahalesinin kabulünü ve
kendisinin, emniyeti müstakbel esin i temin ede
cek hususatm nazarı dikkat ve mütalâaya alın
ın as ı-nı temenni ettik.
Efendiler işte şu esaslarla, şu ihtiyaçlarla,
şu neticelerle, encümeni âliniz hu te'klifi, yani
beş yüz bin liranın - diğer teklifaitı beklemiyerek - bir an evvel kabul edilmesini Heyeti Celi
lenize arza lüzum gördü. Tekrar ediyorum;
eğer Heyeti Celileniz bunun fazlalaşmasını ve bu
nun bir milyona iblâğını kabul ederse ve Ma
liye Vekâleti de bunu tediye edeceğini vadederse encümen bu bir milyon lira hakkındaki tale
bi âlinize kemali memnuniyetle iştirak eder. İş
te efendiler! Bu mâruzâtta bulunmaklığımm
bilhassa saikı, encümeninizin kendisine gönde
rilen teklifler ve lâyihai kanuniyeler hakkında
vazifesini ifa için çalıştığını Heyeti Celile
nize arz etmekten ibarettir. Encümeninizin bu
suretle vâki olan tetkikatına itimat buyurmanızı
rica ederim. Encümen, elinden geldiği kadar her
iki tarafın menafimi muhafaza etmek üzere ça
lışmaktan başka bir şey yapmamaktadır. Bu mâ
ruzâtım da, zannederim, ispat eder ki, encümen,
bu meselenin etraflı bir surette kabiliyeti tatbikiyesini tetkik etmiş ve ancak bu tetkikatı netice
sinde bunun kabulünü arz (itmiştir.
REİS — Efendim heyeti umumiyesi hakkın
daki izahat Heyeti Celilenize arz edildi. Riyasete
kısa bir izahatta bulunması için müsaade etme
nizi rica ederini. Verilen bütün
takrirleri
tamamen birinci maddeye aittir. Yalnız Alı
nı ed Beyefendinin takriri lâyihanın heyeti umumiyesine ait ki, lâyihanın iadesini talebediyoıiar.
Abmed Beyefendi bu' miktarı kâfi görmiyerek
yeniden ihtiyaca kâfi iyi bir lâyiha gelmesini teklif ediyorlar. Diğer takrirler pek çoktur ve hepsi
de birinci maddedeki miktarın tezyidine aittir.
Çok rica ederim, müzakerenin kifayeti hakkında
bir takrir vardır. Reddi mutazammm hiçbir tak
rir yoktur. Eğer heyeti umumiyesi hakkındaki
müzakere kâfi görülüp de maddelere geçilecek
olursa o vakit bütün takrirleri okumak lâzımgelir. Eğer müzakere böyle devam edecekse bu tak
rirleri okumak imkânı yoktur. Binaenaleyh kifa
yeti müzakere .hakkındaki takriri reyi âlinize
vaz'ediyorıız. Kabul buyuranlar lütfen el kaldır
sın.
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Efendim heyeti umumiyisin in müzakeresi kâ- I ceği'Z, Bu mahfuz değildir. Bu parayı Zifi görülmüştür ve maddelere geçilmesi kaim! edil
raa! Bankasına, verelim diyorum. Emin olu
in iştir.
nuz ki, Ziraat Bankası 'bu işi daha kola)
yapar ve zürra daima oradan almaya daha
AĞ-AIKILIT AHMED B. (Kars) — Bendeni/
alışıktır. Zaten tavizandır, meccanen değildir. Zi
tahsisatın tezayüdünü mutazamının olan diğer
raat Bankası iki suretle para verir. Ya terhin su
takririn lehine takririmden vazgeçiyorum.
retiyle tavizan veyahut kefaleti müteselsile sure
Madde 1. — Muhtacını zürraa bedeli her sene
•tiyleyle verecektir. Niçin bunu Ziraat Bankasın,,
harman sonunda olarak üç müsavi taksitte istifa
vermiyelim ve bu vazifeyi ona yapt ırmıyalnn '
edilmek üzere tavizan tohumluk, çift hayvanat! j
Ve neden İktisat Vekâletine, içtimaiyatla, iktisa
•ve alâtı ziraiye itası i cin İktisat bütçesinde (Muh
diyatımızla l)iı kadar meşgul olan İktisat Vekâle
tacını zürraa tavizan verilecek tohumluk, alât;
tine bir de banka hesabına tohumluğu tevzi el ziraiye ve çift hayvanatı) nam iyi e akılacak faslı
tirelim? Bunu Ziraat Bankasına bırakalım ve bı
maihsusun birinci (tdhuml.uk) maddesine dör
rakırsak daha iyi yapacaktır.
yüz bin ve ikinci (Alalı ziraiye ve çift hayvanatı)
maddesine yüz bin lira talhsisat va Solutun ustur.
REİS — Mazihar Müfid Bey; birinci maddi1
tahsisatın miktarına mütaalliktir. İkinci maddi
MAZHAR M Ü F İ D B. (Denizli) — Efendim
sureti
tevziine dairdir. Binaenaleyh ikinci mad
Muvazenei Maliye Encümeninde ekalliyette ka
denin müzakeresinde sureti tevzii söylersiniz.
lanlardan birisi de bendenizim. Eakat ekalliyet
ekseriyette galebe çaldı, ekseriyet ekalliyetle .mü
savi oldu. Şimdi teşekkürden başka bir diyeceği
miz kalmadı. Biz iddia ediyorduk ki, bu paranın
umumunu tohumluğa, tahsis edelim, (-{erek Reis
Beyefendi, gerek diğer rüfeka da aynı fikri, aynı
mütalâayı dermeyan ettiler. O halde aramızda
bir ihtilâf kalmıyor, âlâ!... Yalnız bir şey vardır;
biz, beş yüz 'bin lirayı tohumluğa tahsis edelim ve
'bu parayı üç sene müddetle İktisat Vekâleti büt
sesine koyalım ve diyelim ki : (iç senede ta'hsi'
edilmek üzere zürraa tevzi edeceksiniz. Senedatını bankaya nakit makamında tevdi edip banka
zürraadan parasını tahsil etsin... İkinci muhale
fetim de budur. Bendeniz diyorum ki, - nasıl ki,
Muhterem Encümenimizin Reisi buyurdu - Zira
at Bankasına istiklâl ver irmelidir, muhtariyet
verilmelidir. Hakikaten Ziraat Bankasının, kendi
incelisi idaresi altında, müstakil bir başka şekle
sokulmasına taraftarım. Kendi memurlarını ken
dileri tâyin, kendileri azletmelidir. Pekâlâ! Şu
'halde mademki bütün rüfeka böyle arzu ediyor
lar ve bu fikre iştirak (»diyorlar, elimizde bir ka
nun varken niçin geri çekiliyoruz, neden bu pa
layı bankaya vermiyoruz? Ama deniyor ki, İmpa
ratorluktan devrolunan bir paradır, tnı yeniden
verilmemiştir. Efendiler! Yapacağımız muvazaa
da burada söylendi? Bu da meydana çıktı. Hal
buki şimdi bunun muvazaası da kalmadı, bu da
•bitti. Şu halde bu mahzur da yoktur. Ha! Sene
d at var. Senet de paradır efendiler. Senedatı
devrederiz. Ha parayı vereceğiz, ha senedi vere- |

MAZILAR MÜFİD B. (Devamla) — Pek iyi
efendim. Tahsisat meselesinde 'biz diyorduk ki
bu beşyüz bin lira azdır. Binaenaleyh bunun
ihtiyaca kâfi olmadığını iddia ediyorduk. Bu
nun için bendenizce yeniden delil ikamesine 1ü.zıtm yoktur. Gerek İktisat Vekâleti, gerek rüfeka ve gerek encümenin diğer âzası ve umu
mumuz diyoruz ki bu gayrikâfidir. Bunun gay
ri kâfi olduğuna Heyeti Umumiye karar verdik
ten sonra benim encümendeki iddiamı tekrar
delâil serdi yi e arza lüzum .yoktur. Heyeti Umunıiyemiz bunu kabul ediyoruz. Demek ki encü
mende ekalliyette kalan bendenizle diğer "arka
daşların iddiası bu beşyüz 'bin lira azdır. Bu pa
ra hiçtir. Efendiler! Bendeniz demiyorum ki
Ahmed Beyefendinin tâbiri veçhile (ilâ Kars)
kadar böyle dağıtacağız demiyorum. (Hande
ler) Öyle değil. Fakat beşyüz bin lira ile - ben
denizin tahminini; eğer hata etmiyorsam - to
humdan isabet eden nillıayet yirmi otuz bin zürraa
yüzer kilodur. Halbuki yirmi otuz bin zürraa
âzami nıuhtacolau zürraa değildir. Fakat Muh
terem 'arkadaşını Muhtar Beyefendi beşyüz bin
lirayı Maliye Vekili Beyin bulduğuna hayret et
tiler. Hayır biz asla hayret etmedik efendiler,
asla hayret etmedik... Yüz, yüzyirmi milyon li
ralık bir bütçeyi hariçten istikraz etmeden ida
me eden bir Maliye Vekilinin beşyüz bin lira,
bir milyon lira, bir buçuk milyon lira, iki mil
yon lira 'bulacağımı hiç hayret etmem. Binaen
aleyh Maliye Vekili Beyin 500 bin lirayı uzun
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uzadıya bunun için arayıp buldum demesi hiç
tir, efendiler. Osmanlı İmparatorluğu zamanın
daki Maliye Nezareti olsaydı o vakit düşünür
dük; evet Abdülhamid zamanında 500 bin lira
yı nasıl bulacağız diye düşünülürdü. Fakat bu
gün Halk Hükümetinin 100, 120 milyon liralık
bütçesini idare eden Maliye Vekili Beyefendi
bugün karar veriniz emin olunuz ki efendiler!
bir milyon ela bulur, ilki milyon da bulur, beş
milyon da bulur. Bu mazeret değildir. Binaen
aleyh bi! beşvüz bnı Hva azdır. Bendeniz «'ilâ
Kars» demiyorum. Fakat bu yirmi bin zürraa
verilecek olan şey 100 kilo yani dört tstanbul
kilesidir. Şimdi çiftçi bir dönüme yarım kile
den fazla attığın*! nazaran bizim yaptığımız
muavenet üç dönüm içindir. Bu muavenet hiç
tir efendiler. Günkü biz de çiftçiyiz, bir parça
anlarız. Binaenaleyh bu 500 bin liraya bir mi
sil daha ilâve etmek suretiyle bir milyon lira
ya, iblâğını teklif ediyorum.
Alâtı ziraiye meselesine gelince1 : Efendiler!
Ziraat Bankasında yüz bin liralıktan fazla alât
ve edevat mevcut imiş - belki daha fazla, ga
liba üçyüz bin liralık - banka bu alât ve ede
vatı ziraiyeyi tevzi etmiştir.
Sonra hariçten
satın aJara'k yüz bin liralık alâtı ziraiye tevzi
etmiştir ve eskiden de zarar olarak doksan bin
liralık demiri okka ile satmıştır. Şimdi biz bu
kanunda diyoruz; ki üç taksitte bu parayı ve
receğiz. Efendiler! Bankanın 'kendi kanunu bu
hususa daha müsaaelekârdır. Beş senede alaeaktır. fon senedir seslen) Bendeniz pek kuv
vetle söylemiyorum, bilmiyorum.
Bendenizin
hatırımda kaldığına yöre öyle zannediyorum ki
beş senede o zaman çiftçi dahî!
kolay verir.
Binaenaleyh alât ve edevatı ziraiye için, îktisat
Vekili Muhteremi Mahmud Esad Beyefendi, yir
mi bin lira bunun için kâfidir buyurdular. Efen
diler: yirmi bin liralık alâtı ziraiye bankada
her zaman mevcuttur. Binaenaleyh alât ve ede
vatı ziraiyeyi bankaya bırakalım.
Sonra tohumluğa gelince : Bendeniz diyo
rum ki 500 bin liraya beşyüz bin lira daha ilâ
ve edelim, bir milyon lira yapalım. Maliye Ve
kili Beyefendinin de bu bir milyon lirayı bu
lacağından eminim, siz de emin olunur.
REÎS — Mazhar Mufid Bey! Zatıâliniz şah
sınız namına söylediniz.
MAZHAR MÜFÎD B. fDenizli) • - Tabiî
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efendim ; muhalif olduğum için söyledim. Güya
ekalliyette idim.
TAHÎR B. (Giresun) — Muhterem arka
daşlar! Bendeniz miktarın kifayeti ve nerelere
verileceği hakkında söylemiyeeeğim. Bu, encü
mence tetkik ve teshil
olunmuştur. Bendeniz
bunun sureti sarfı hakkında söyliyeeeğim. Bu
para mademki bankanın sermayesinden verili
yor ve bu sermaye1 ki bir kanun ile bütün mil
letin zürrama mahsus ve bunun muhafaza ve
idaresi kanunu mahsus tahtında müesses Ziraat
Bankasına mevdudur: bu paranın
bankanın
gayri başka biri tarafından sarfını kabul et
mek, bankanın vazaifi asliyesine, kanununa bir
darbe demektir ve bankanın esasatım çığırın
dan çıkarmaktadır. Başka bir çığır açacaktır.
Bu ise bankaya, bir âciz dolayısiyle itibarsızlık
teşkil eder ve bin netice bankanın sermayesini
tehlikeye ilka ödev ki tabiî bu tecvizolunmaz.
Rica ederim efendiler:
bankalar- bu* vazaifJe
teessüs ve tekemmül ettmiştir ve her türlü
muamelei ikraziyede bittecrübe ihtisası vardır :
Binaenaleyh, İktisat Vekili Bey bu Daranın
belki bir miktarının kaybolacağını söylediler.
Pek doğrudur. Belki değil, muhakkak surette
mühim kısmı böyle başka, tecrübesiz ellerle1,
usulsüz ikraza! sebebiyle çürüyecektir. Banka
nın parasının böyle başka vekâletler tarafından
sarf olunup kâğıtların bankaya; matluba ta
mahsuben verilmesi katiyen doğru olamaz ve
zürram hukuku demek olan banka sermaye
sinin çürümesini muciptir. Hükümet fevkalâde
bir muamele1 yapmak istiyorsa bu parayı başka
bütçeden versin. Bankanın parasını ancak ban
ka sarf eder ve her halde bu parayı banka sarf
etmelidir, diyorum ve bu bapta bir teklif tak
dim ediyorum.
REÎS — Efendim, Tahir Beyefendinin tek
lifleri ikinci maddeye aittir.
ALÎ GENANÎ B. (Gazianteb) — Efendim,
encümenimizin Reisi Beyefendi izahatında bi
zim aramızda itilâf olmadığını anlattı. Binaen
aleyh, şimdi yalnız iş maddenin şeklini tesbitte
kalıyor. Maddedeki miktar bir milyon lira, diye
tasrih olunursa; miktar hakkında anlaşmış olu
ruz. Yalnız encümenin yapmış olduğu maddede
dört yüz bin lira tohumluk, yüz bin lira alâtı
ziraiye ve hayvanat, diye tasrih olunmuştur.
Binaenaleyh, encümenin şimdiki izahatına
göre şekli tasdiki yoktur. Semra para zaten
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doğrudan doğruya Ziraat .Bankasının matiubatma mahsuben veriliyor. Bu matlubatm doğru
dan doğruya bankaya verilmesinde bir mahzur
kalmamıştır. Bu hususu Mazhar Müfid Bey ar
kadaşımız izah etti. Bunu nakden mi verelim,
seneden mi verelim? Her halde nakden vermek
daha doğrudur. Aradaki ihtilâl' bir itilâfı lâfzı
oluyor. Binaenaleyh, bendeniz diyorum ki. Ma
liye Vekâleti bütçesinde bir- fasıl açalım ve
bankanın matlubundan bir milyon lirayı Maliye
Vekâleti Ziraat Bankasına tesviye etsin. Son
ra İktisat
Vekâletinin zürraa
göstereceği
her türlü tes'hilâtı câıni < olmak üzere ya
pacağı bir talimatname ile Ziraat Bankası,
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kefaleti müteselsile ile bu parayı ahaliye yani
zürraa, dağıtsın. Bu, en basit bir meseledir.
Şimdi encümence yapılmış olan bu karışık mevaddı kanuniyeye lüzum kalmamıştır. Bende
niz bunu eâmi olmak üzere diğer mevaddı ka
nuniye takdim ettim. Encümen Reisi Beyefen
di de bunu tasvip buyuracak olurlarsa - ki bu,
müzakerenin tabiî bir neticesidir - Maddei kanımiyenin bu suretle kabulünü teklif ederim.
REÎS — Efendim Mecliste nisabı karar mev
cut değildir. Birinci maddenin müzakeresine
celsei âtiyede devam etmek ve Cumartesi gü
nü içtima edilmek üzere Meclisi tatil ediyorum.
Hitamı müzakerat ; saat : 6,20

