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Sayfa 
Evrakı saire 524 

1. — Kurtuluş gününün senesi devri
yesi tesid edildiğine dair İpsala Müdafaai 
Hukuk Riyasetinden mevrut telgraf 524 

3. — Müzakere edilen maddeler 524 
.1. — Divanı Muhasebat Reisinin intiha-

<bı hakkında 3/91 numaralı İcra Vekilleri 
Heyeti Riyaseti tezkeresi ve Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası ile karar ve tekli
fi kanunisi 524:542 

Birinci celse 

Öğleden evvel saat onbuçukta Sabri Beye
fendinin Tahtı Riyasetlerinde bilinikat zaptı sa
bık hulâsası kıraat ve tashihan kabul ve evrakı 
varide aidoldukları mahallere havale edildi. 
İstiklâl madalyası ile taltifleri teklif olunan 11 
zattın yalnız dördünün müstahakkı taltif oldu
ğuna dair Müdafaai Milliye Encümeni mazıba-
tasiyle birinci devrei intihabiye âzasından bâzı 
zevatın nısfı yeşil ve nısfı diğeri kırmızı şe
ritli İstiklâl Madalyası ile taltiflerine dair Bü
yük Millet Meclisi Reisi Gazi Mustafa Kemal 
Paşa Hazretlerinin tezkereleri kıraat ve kabul 
olundu. Emniyet Sandığı Bütçesinin müstace-
len ve tercihan müzakeresi hakkında Çorum 
Mebusu Ferid Beyin takriri kıraat ve yalnız 
müstaceliyet teklifi kabul edildi. Adliye Ve
kâletinin 1339 senesi Bütçesine tahsisatı mun
zamma ilâvesi hakkındaki Kanun ikinci defa 
olarak tâyini esamiyle reye vaz'oludu. Mekâ-
tibi iptidaiye ve taliyede tedris edilmekte olan 

Sayfa 
2. — Ziraat Bankasının 1339 senesi 

ıbütçe lâyihası (1/234) ve Muvazenei Mali
ye Encümeni mazbatası 542:590 

4. — Sualler ve cevaplar 591 

1. — Bayezid Mebusu Süleyman Sudi 
Beyin, Bayezid Valisi Kâmil Bey hak
kındaki sual tekririne Dahiliye Vekili Fe
rid Beyin tahrirî cevabı (6/27) 591 

tarih derslerine dair İstanbul Mebusu Akçura-
oğlu Yusuf Beyin sualine Maarif Vekili Safa 
Beyefendi tarafından verilen izahat istima edil
di. Badehu Askerî Tekaüt ve İstifa Kanunu
nun ellinci maddesine tezyili talebolunan tek
lifi kanuninin müzakeresine geçildi. Heyeti 
umumiyesi hakkında bir müddet müzakere ce
reyan ettikten sonra saat birbuçukta içtima 
edilmek üzere celse tatil olundu. 

îkinci celse 
Öğleden sonra saat ikide Sabri Beyefendi

nin Tahtı Riyasetlerinde küşadedilerek Adliye 
Vekâleti 1339 Bütçesine tahsisatı munzamma 
ilâvesine dair olan Kanunun 121 rey ile kabul 
edildiği tebliğ olundu. Hakkâri Mebusu Asal 
Beyin mezkûr kanunun tatbikatında Adliye 
Vekâletinin, Adliye Encümeninin reyine mü
racaat edilmesine dair takriri kabul' edilmedi, 
Badehu Askerî Tekaüt ve İstifa Kanununun 
ellinci maddesine tezyili talebolunan teklifi ka
nuninin müzakeresine devam edildi. Heyeti 

BİRİNCİ CELSE 

, Bed'i müzakerat; saat : 1,56 

REİS — Birinci Reisvekili Sabri Beyefendi 

KÂTİPLER : Vasıf B. (Saruhan), Mahmud B. (Siird) 

REİS — Celseyi açıyorum, zaptı sabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

— 522 — 
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ümumiyesi hakkındaki müzakere kâfi görül
dükten sonra teklifi kanuninin reddi hakkında 
Karesi Mebusu Vehbi Bey tarafından verilen 
takrir kabul ve teneffüs için celse tatil edildi. 
Mecliste nisabı ekseriyet bulunmadığından 
üçüncü celse akdedilmemiş ve Perşembe günü 
saat onda toplanmak üzere içtimaa nihayet ve
rilmiştir. 

Perşembe günü dahi nisabı ekseriyet bulu-

2. — EVRAKI 

REİS — Evrakı varideyi arz ediyorum. 

Teklifler 

1. — Antalya Mebusu AJımed Saki ve Kozan 
Mebusu Ali Saib ve İstanbul Mebusu Ali Rıza 
beylerin Teşkilâtı Esasiye Kanununun bâzı me-
vaddının tadiline dair kanun teklifi (2/220) 
(Lâyiha Encümenine) 

2. — Erzurum Mebusu Rüşdü Paşanın Er
kân, ümera ve zâbitan ve memurin ve mensu-
bîni askeriyenin emirber ve seyis neferlerinin 
sureti istihdamı hakkında teklifi kanunisi (2/221) 
(Lâyiha Encümenine) 

3. — İsparta Mebusu Mükerrem Beyin Nisa
bı Müzakere Kanununun dördüncü maddesinin 
tadili hakkında teklifi kanunisi (2/222) (Lâiha 
Encümenine) 

MÜKEEREM B. (İsparta) — Efendim mü
saade buyurursanız bir parça izah edeyim. Çün
kü msaba dairdir. Arkadaşlar bendeniz bir iki 
gündür Meclisi Âlinin ruhunu pek garip görü
yorum. Bunda mütaaddit sebep var. Birincisi 
devam; ikincisi mezuniyet meselesi, üçüncüsü 
Nisabı Müzakere Kanununun dördüncü madde
si mucibince mebusluğun bâzı memuriyetlerle 
içtimama cevaz verilmesidir. Devam ve mezuni
yet hususundaki noktai nazarımı ayrıca arz 
edeceğim. Bu, Nisabı Müzakere Kanununun 
dördüncü maddesine taallûk eden bir tekliftir. 
Onun derhal ruznameye alınarak müzakeresini 
Heyeti Celileden rica ediyorum. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Müker
rem Beyin buyurduğu mesele şimdi müzakere 
edeceğimiz bir meseledir. T. B. M. Meclisine âza 

mamış ve içtima Cumartesi gününe talik edil
miştir. 

Reis Kâtip 
Birinci Reisvekili Siirt 

Sabri Mahmud 
Kâtip 

Denizli 
Haydar Rüşdü 

REİS — Zaptı sabık hulâsası hakkında söz 
istiyen var mı? Kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Zaptı sabık hulâsası aynen kabul edilmiş
tir. 

VARİDE 

intihabedilen ve edilecek olan bilûmum mensu
bun askeriyenin tabi olacağı şerait hakkındaki 
Kanunla beraber müzakere edelim. Çünkü onun
la müşterektir; şimdi ruznamede mevcuttur. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Teklifi kanuni 
olursa Lâyiha Encümenine gider. 

MEHMED VEHBİ B. (Karesi) — Şimdi 
müzakere edilemez. Tabı ve tevzi edildikten 
sonra ikisini birden müzakere edelim. 

REİS — Pekâlâ! Tensip buyuruluyor mu? 
Tabedildikten sonra müzakere edelim. 

4. — Hakkâri Mebusu ve İdare Memuru 
Asaf Beyin Cumhur Riyaseti Bütçesi hakkında 
kanun teklifi (2/225) (Muvazenei Maliye En
cümenine) 

Mazbatalar 

1. — Cemiyetler Kanununa bir madde tez-
yiline dair lâyihai kanuniye (1/231) ve Dahiliye 
Encümeni mazbatası 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

Tezkereler 

1. — Terhis olunan ihtiyat zâbitanına tahsi
sat itasına dair Kanunun tefsiri hakkında Baş
vekâletten mevrut tezkere (3/175) (Müdafai Mil
liye Encümenine) 

ES AD Ef. (Menteşe) — Sekiz ay sonra çı
kar. 

Takrirler 

1. — Ergani Mebusu İhsan Hâmid ve Kâzım 
Vehbi Beylerin Ergani vilâyetinin teşkilâtı ad
liyesinin iadesine dair temenni takriri (4/93) 
(Başvekâlete) 
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KÂZIM B. (Ergani) — Takrirde benim de 
imzam vardır. Rica ederim; tasrih olunsun. 

2. — Diyarbakır Mebusu Ziilfi Beyin, mema-
liki ecnebiyeden Kostantinopl adresiyle gelen telg
raf ve mektupların iadesine dair temenni takriri 
(4/94) (Başvekâlete) 

3. — Antalya Mebusu Rasih Efendi ve İstan
bul Mebusu Ali Rıza beylerin, Gönen kazası tü
tünleri hakkında temenni takrirleri (4/95) 
(Başvekâlete) 

Evrakı saire 

1. — Kurtuluş gününün senei devriyesi teside-
dildiğine dair İpsala Müdafai Hukuk Riyasetin
den mevrut telgraf. 

1. — Divanı Muhasabat Reisinin intihabı 
hakkında 3/91 numaralı İcra Yeküleri Heyeti 
Riyaseti tezkeresi ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası ile karar ve teklifi kanunisi. 

REİS — Efendim ruznamei müzakeratımıza 
gelelim. Malûmuâliniz ruznamei müzakeratımız-
da iki bütçe var; fakat zaman pek darlaşmıştır. 
Esasen bütçeleri tevzi ediyoruz. Müsaadenizle 
evvelâ bütçeleri müzakere edelim. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim takririmizi okursanız badema yoklamadan 
vareste kalırsınız. Şimdi takdim ettik. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
REŞAD B. (Saruhan) — Efendim Muvazenei 
Maliye Encümeninin maruzatı var. Müsaade 
ederseniz arz edeyim : Meclisi Âlinin bir ka
rarı var. Bütçeye taallûk eden mesele, her 
şeye takdimen ve müstacel ruznamede müzakere 
edilsin der. Bu meyanda Muvazene Encümeni
nin de bir mazbatası var; Divanı Muhasebat 
teşkiline dairdir. Bu mazbata Divanı Muhase
batın bütçesine taallûk etmekle beraber diğer 
bütçelere de taallûk eder. Çünkü murakabe 
meselesidir. Doğrudan doğruya Meclisi Âlile
rine aidolan murakabe vazifesi kanunun tehiri 
müzakeresinden dolayı kanuni bir surette ica-
bettiği veçhile yapılamamaktadır. Binaenaleyh 
Encümen bu kanunun diğerlerine takdimen mü
zakeresini rica ediyor. 

RElS — Muvazenei Maliye Encümeni Reisi 
Beyefendi, Divanı Muhasebat hakkındaki tek-

REİS — Okuyoruz : 

Ankara'da : T. B. M. M. 

Riyaseti Celilesine 

Kurtuluş gününün senei devriyesini tesit ile 
izharı şadumani eylemekte olan halkımız halas
karına arzı şükran ve mehmidet eyler fer
man. 

İpsala Müdafaai Hukuk 
Şube Reisi 

Mehmed Bahattin 

e..REİS — Divanı Riyasetten münasip cevap 
yazarız. 

lifi kanuninin takdimen ve bütçelerden evvel 
müzakeresini teklif ediyorlar. Bu teklifi reyi 
âlinize vaz'edeceğim. Tensip buyurursanız o 
vakit Divanı Muhasebata aidolan kanunu mü
zakere ederiz. Aksi takdirde Ziraat Bankası 
bütçesini müzakere de ederiz. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim Ziraat 
Bankasının bütçesini yeni verdiler. Henüz oku
madık. Okumamız icabeder. 

RElS — Divanı Muhasebat Reisinin inti-
hab hakkında (3/91) numaralı tezkere ve Mu
vazenei Maliye Encümeni mazbatasiyle karar 
ve teklifi kanunisinin şimdi Reşad Beyin tekli
fi veçhile müzakeresini kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Divanı Mu
hasebata Reis ve âza intihabı hakkındaki tek
lif kabul edilmiştir. Müzakeresine başlıyoruz. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Rejinin ilgasına 
dair birçok telgraflar geliyor. Günler geçtiği 
halde hâlâ okunmuyor. Buna dair izahat 
isterim. 

REİS — Efendim telgraflar gelmemiştir ve 
görmedim. 

ALI RIZA B. (İstanbul) — Fakat biz Sam- ^ 
sun'dan, Antalya'dan, izmir'den telgraflar al
dık. Böyle telgraflar çekildiğini görüyoruz. 

MUSTAFA VASFİ B. (Tokad) — Bana da 
telgraf vardır. İşte cebimde. Rejiyi istemi
yorlar. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 



t : 57 24 . 1 1 . 1339 C : 1 

Divanı Muhasebat 
1/303 

T. B. M. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Envali Devletin kabz ve sarfına memur 
olanların muhasebelerini rüyet ve devairden tan
zim olunan sal muhasebelerini tetkik ederek 
hulâsai tetkikat ve neticesi mütalâatmı bir tak
riri mahsusla Meclisi Milliye arz eylemek üze
re bir Divanı Muhasebat teşkili ve iş bu Diva
nın azayı mevcudiyesi onikiden ibaret olup 
bunların evsaf ve vazaifinin bir nizamname ile 
tâyin edilmesi lüzumu ahkâmı esasiyemizden 
'olmasından dolayı 11 Zilhacce 1295 tarihli Ka
rarname ile bir Divanı Muhasebat teşkil kılına
rak istanbul'un Hükümeti Milliyemize iltihakı 
tarihine kadar muamelâtına devam etmiş ve 
Hükümeti Milliyece de mezkûr kararname ip
tal edilmediği halde Divanı Muhasebat fiilen 
vücuda getirilememiş idi. 1339 senesi için tek
lif edilen bütçede Divanı Muhasebatın herhal
de teşkili lüzumu Meclisi Âliye arz edilmiş ve 
bütçenin tasdikine kadar 1339 senesi hidematı 
için 28 Şubat 1339 ve 15 Nisan 1339 tarihli ka
nunlarla verilen avanstan Divanı Muhasebata 
ait tahsisatın sarfına Meclisi Millîce de müsaa
de buyurulmuştur. Binaenaleyh emri muraka
benin biran evvel tesisi Hazine için maddi ve 
mânevi fevaidi müstelzim olacağından halen 
mer'i bulunan kararname ahkâmına tevfikan ve 
tahsisatına istinaden Divanı Muhasebatın teş
kili ve Meclisi Millîye niyabeten ifayı vazife 
eylemekte bulunmasına mebni Reisi Evvelin in
tihap veya tâyini meselesiyle azasının karar
namede muayyen miktara iblâğ ve teşkilâtın 
tevzii hususlarının Meclisi Âliye arzı Maliye 
Vekâletinden gösterilen lüzum üzerine İcra Ve
killeri Heyetince münasip ve muvafık görül
müş ve salilüfarz kararname dairesinde Reisi-
sani ve âza olmak üzere evsafı mahsusayı haiz 
olanlardan altı zat bittâyin ifayı vazifeye mü
başeret ettirmiştir. Ancak mütemeddin devlet
lerde yalnız teşri kuvvetini haiz olan meclisle
rin bile bütçe üzerindeki hâkimiyeti mümtaze 
ve gayrimahdudel erini nazarı dikkate alan he
yetimiz Meclisi Âlileri gibi Kuvayı Umumiyeyi 
kendi şahsiyeti hukukiyesinde temerküz ettir
miş olan Heyeti Celileye niyabeten bütçenin 
murakabesi vazifesini ifa ile memur olan Diva
nı Muhasebatın, Meclisi Âlileri ile irtibatı dai

mî ve fiilîyi haiz bulunması lüzumunu teemmül 
ve irtibatın temini icrası için de Reisi Evvelin 
Meclisi Âli tarafından intihap veya tâyini zaru
ri görülmüş ve ahiren Meclisi Âlileri içtimaati 
mesudesine başlamış olduğundan Reisi Evvelin 
intihabına müsaadei celilelerinin şayan Duyu
rulması istirhamına mücaseret kılınmıştır ol 
bapta. 

27 Ağustos 1339 
icra Vekilleri Heyeti Reisi 

Ali Fethi 
Divanı Muhasebatın sureti intihabı hakkındaki 
lâyihai kanuniyenin esbabı mucibe mazbatası 

Millet Meclislerinin bütçe üzerindeki hâki
miyeti mümtaze ve gayrimahdudeleri nazarı 
dikkate alınarak Türkiye'de dahi Büyük Millet 
Meclisine niyabeten bütçenin murakabesi vazi
fesini ifaya memur olan Divanı Muhasebatın 
Meclisi Âli ile olan irtibatı daimî ve fiilîsi ha
sebiyle Divanı Muhasebat Reisi Evvelinin Mec
lisi Âlice intihabı zaruri görüldüğü beyanı ile 
intihabın icrasına müsaade buyurulması hak
kında icra Vekilleri Heyeti Riyasetinin encü
menimize muhavvel 27 Ağustos 1339 tarihli ve 
1/303 numaralı tezkeresi mütalâa ve tetkik 
olundu. 

Heyeti Celilenin malûmu olduğu üzere Ka
nunu Esasinin yüzbeşinci ve 15 Zilhacce 1226 
tarihli Divanı Muhasebat Kararnamesinin birin
ci maddesi mucibince Divanı Muhasebat ber-
veçhi âti vazaifi ifa için teşkil olunmuştur. 

1. Emvali Devletin kabz ve sarfına me
mur ve idarei maliyeden mesul olan memuri
nin muhasebelerini rüyet etmek, 

2. Bu memurların muhasebatına ait muha
kemelerini icra ile neticesini hükme raptetmek, 

3. Devairden tanzim kılınacak sâl muhase
belerini tetkik ile hulâsai tetkikat ve neticei 
mütalâatmı her üç ayda bir defa bir takriri 
mahsus ile Meclisi Millîye arz eylemek. 

Bundan başka ilânı meşrutiyeti mütaakıp 
neşir ve tatbik edilen Usulü Muhasebe! Umu
miye Kanununun 23, 29, 30, 31 nci maddele
riyle bütçenin kat'ı ve tesviyei hesabı faslında-
ki 38, 43 ncü maddelerinde münderiç ahkâm 
icabmca vazaifi âtiye dahi Divanı Muhasebata 
tevdi olunmuştur: 

a) Devairce tanzim olunacak ita emirleri
nin veya tahsisat havalenamelerinin bütçedeki 

— 525 — 
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fusul ve mevaddı mahsusasma ve sarfiyatın ka-
vanin ve nizamat ve mukarreratı Devlete mu
tabakatını teminen masarifi Devletin kaplessarf 
vizesinin icrası, 

ib) Vize yapılmadıkça hiçbir ita emrinin 
makrunu tediye olamamasının temini, 

c) Sarfiyat taahhüdatmda görülecek yol
suzlukların her üç ay nihayetinde sureti mah-
susada tanzim edilecek raporlarla Meclisi Mil
lîye arzı, 

d) Her seneye ait vekil hesabı katilerini 
miadında tanzim ettirerek bunların Divana 
celbi, 

h) (Gerek vekil hesabı katilerini, gerek 
umum varidat hesabını tarif atı kanuniyeye tev
fikan ve bütçenin aksam ve fusul ve mevaddı-
na mütenazıran tanzim ve telfik ettirerek her 
seneye ait hesabı katı ile Hazine hesabı umu
misini müddeti muayyen esinde bir kanunu mah
sus ile Meclisi Millînin nazarı tasdikine arz 
için Hükümet nezdinde Meclis namına olarak 
lâzımgelen takibat ve takyidatm ifası, 

v) Vekil hesaplarını varidat ve mesarifat 
cihetinden muhasipler hesabatiyle mutabakatın 
tetkik ve tesbiti ile keyfiyetin Meclisi Millîye 
verilecek umumi beyannamelerle teyidi. 

Bütçe umur ve hesabatma taallûk eden bü
tün bu vazaif ve hukuku hakikatte doğrudan 

.•ve münhasıran milletin mümessillerini teşkil 
eden Meclisi Âliye aidolup, bu d i Devletin bir 
sene zarfında ifa edeceği umur ve hidemat için 
lüzum göstermekte olduğu yüzlerce milyon lira 
mubassesatı millet nam ve hesabına olarak Hü
kümete bütçe ile ita eden Meclisi Âlinin; o bütçe 
üzerinden hakikaten gayrimahdut bir surette 
mevcut ve müsellem olan hâkimiyeti mümtazesi 
icabıdır. Şu kadar ki, bütçeyi murakabe hususun
da berveçhi bâlâ tadadolunan vazaifin ifası, mem
leketin her tarafında yapılacak alelûmum hide
mat ve masarifi Devletin bütün safahat ve müte-. 
ferriatı ile bütün bir sene için mütemadiyen iş
tigale mütevakkıf olup Meclisi Âlinin diğer va
zaif ve salâhiyati vasiası arasında bunun tamimi
ne maddeten imkân olmadığı gibi yapılacak işte 
esasen mümarese ve ihtisasa taallûk ettiğinden tat
bikata aidolan işbu murakabe emri mühimmi 
Meclisi Âliye niyabeten Divanı Muhasebata tevdi 
kılınmış ve muamele her Devlette olduğu gibi biz
de dc öteden beri bu yolda cereyan edegolmekte 

bulunmuştur. Bu itibarla Hükümetin talep ve 
teklifi dairesinde Divanı Muhasebat Reisi Evve
linin doğrudan doğruya Meclisi Âlice intihap ve 
tâyini lâzımgeleeeği hususunda derhal ittifak 
edilmiş olduğu gibi bütçe umur ve hesabatma 
müteallik olarak Divanca yapılacak kâffei tetki-
kat ve takibatta ve alelûsul muhasibi mesuller he-
sabatınm tetkik ve muhakemesinde kanunen mu
ayyen vazaif ve salâlıiyat, yalnız Reisi Evvele 
ma'ksur olmayıp Divanı Muhasebatın hükkâm sı
nıfını teşkil eden diğer üç reis ile sekiz azada da
hi aynı suret ve derecede mevcuttur. Hattâ bu va
zife ve salâhiyet icabıdır ki, her hangi bir mad
de hakkında verilecek hüküm ve karar bu heye
tin ekseriyeti arasına iktiran etmedikçe lâzımülin-
faz olamaz. Bir de yukarıda da arz olunduğu 
veçhile masarif ve varidatı Devletin Kavanin ve 
nizamatı mütaallikasına mutabık olarak ifa ve 
istifa edilip edilmediğinin tetkik ve murakabesi 
ve bütçede mevzu muhassesatm netayici sarfiye 
ve icraiyesinin envali Devlete vazıulyed bulunan 
bilûmum muhasibi mesuller hesabatı üzerinde 
bittetkik hulâsasının Meclisi Âliye takdimi ve 
Devletin icra bilançosu demek olan bütçe hesabı 
katisi ile Hazine hesabı umumisinin tetkik ve mu
hakemesiyle neticesinin kezalik Meclisi Âlinin na
zarı tetkik ve tenkidine arzı gibi vazaif i mühim-
meyi ifa etmek Divanı Muhasebat heyeti umumi-
yesinin doğrudan ve bilfiil Meclisi Millîye mer
but bulunmasiyle ancak mümkündür. Bu itibar
la Reısisaniler ile azaların dahi şimdiye kadar 
yapılmış olduğu veçhile hesapları tetkik ve ten-
kid edilecek olan heyeti Hükümetçe değil, ancak 
millete karşı mesul olan Meclisi Âlice intihabedil-
mek suretiyle kararnamei mezkûrun tadili lâ
zımgeleeeği kezalik müttefikan kabul olunmuştur. 
Divanı Muhasebatın Heyeti asliyesini yani hük
kâm sınıfını teşkil eden reisi evvel ile reisisani 
ve azala rınm bu suretle ve kamilen Meclisi Âlice 
intihabı lâzımgeleeeği esası müttefikan kabul 
edildikten sonra müzakere; heyeti teşkil edecek 
zevatın Meclisi Âli âzası mey anından mı, yoksa 
hariçten mi intihabı lâzımgeleeeği sahasına inti
kal etmiş ve bu hususta dahi ariz ve amik müza-
kerat cereyan eylemiştir. 

Gerek Kanunu Esaside ve gerek Dâvanı Mu
hasebat Kararnamesinde Divanı Muhasebat 
Reis ve âzası lâyenazilolup lüzumu azilleri Mec
lisi Millînin •ekseriyetinoe 'tasdik olunmadıkça 
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•kaydı hayat ile ifayı vazife edecekleri muhar
rerdir. Bu işe şüphesiz ihtisas işi olan vazifei 
mefkurenin memleketin her noktasına şâmil 
bulunan umum hidemat ve masarifi Devletin bü
tün safahat ve müteferriatını müstemirren ve 
ramttariden tetkik gayesine matuf olup halbuki 
muayyen zamanlarda teceddüt ve tebeddül ede
cek olan Meclisi Millî âzası meyanmdan Diva
nı Muhasebata Reis veya âza intihabı bu mak
sadı esasen kâfil olamıyacağı gibi bilhassa bu 
kadar müteferri ve kesir olan muamelâtın Mec
lisi Âli âzasınca ifasına imkânı maddi görüle
memiş ve bu meyanda hâkim sıfat ve salâhiye
tini haiz olan Divan heyetinin siyasi teşkilât ve 
temevvücattan mümkün olduğu kadar uzak 
kalmasındaki lüzum ve mecburiyet dahi şaya
nı teemmül görülmüştür. Bu mülâhazat ve mü-
taalâata binaen 'bütün heyetin hariçten ve erba
bı ihtisastan intihabı kezalik müttefi'kan tensi-
ıbedilmiştir. Ancak Divavnı Muhasebat Reisi 
Evveli bir zattan ibaret bulunduğu cihetle umu
ru maliyede sahibi ihtisas ve riyaseti ulâ evsa
fını haiz bir zatın Meclisi Âlice taharri ve inti
habında o derece müşkülâtı mahsus olamaz ise 
de onbir adede baliğ olan reisi saniler ile aza
ların intihabında isabet gösterilememesi gibi 
mühim bir mahzur varit bulunduğundan 'bunla
rın hıyni intihabında umur ve kavanini maliye
ye vâkıf meslek ve ihtisas erbabında olmak şar-
tiyle ehil olan zevatın Divanı Muhasebat Reisi 
Evveli tarafından bulunarak iki misli üzerin
den gösterilecek namzetler meyanmdan intiha
bı veyahut münasip diğer bir şeklin taharri ve 
tâyini Heyeti öelilenin arayı şaibesine talik kı
lınmış ikinci maddesi ekseriyetin noktai naza
rına göre tesbit olunmuştur. Divanı Muhasebat
ta elyevm mevcut ve müstahdem bulunan iki 
reisi sani dört azaya gelince: Bunların da umum 
sırada Meclisi Âlice intihaba tabi tutulmak ve 
icra 'buyurulacak intihabat neticesinde taayyün 
edecek vaziyete göre haklarında muamele yapıl
mak tabiîdir. Şu kadar ki, bu zevatın Divanı Mu
hasebatta dört beş aydan beri devam eden hiz
metleri hasebiyle iktisabeyledikleri hukukun ta
nınması muvafıkı adil ve maslahat görüldüğün
den reisi saniler ile azaların intihabı için riyaseti 
ulaca namzet gösterileceği esnada mumaileyhi
min namzetler listesine tercihan ithalini encüme
nimiz şayanı temenni görmüştür. 

Vaziyeti sabıka ve hazıra 

Divavnı Muhasebatın vaziyeti sabıka ve ha-
zırası dahi bv münasebetle nazarı tetkikten ge
çirildikte bu dairenin istanbul Hükümeti zaile-
si zamanındaki teşkilât ve vesaitin ademi kifa
yetinden ve Meclisi Mebusan ile olan temasına 
lâyık olduğu veçhile atfı ehemmiyet edilmeme
sinden dolayı murakabe vazaifi tamamen ifa 
edilememekte ve bilhassa kablessarf vize mua
melesi yalnız merkeze hasredilmekle beraber 
bütçenin katî ve tasviyei hesabı yolundaki va
zaifi nihaiye dahi mühmel bırakılmakta idi. Bu 
defa bu vazaifin tamamen ifası noktası Hükü
metçe de düşünülmüş ve emri murakabenin ev
velce olduğu gibi mabdud ve natamam bir şe
kilde değil, umumi, yani bütün mülhakata şâ
mil bir tarzda icrasını temin edecek surette teş
kilât vücuda getirilmek üzere senei haliye 
avans kanunlarına Divanı Muhasebat için yüz 
ellisekiz bin lira derecesinde tahsisat konularak 
buna istinaden kararnamede muayyen olan he
yeti asliye, yani rüesa ve azadan ancak nısfı 
bitteşkil bundan da bir kısım merkezi Hükümet
te ve diğer kısmı istanbul'da ifayı vazifeye me
mur edilerek işe başlatıri'lmış ise de mevcut he
yet, murakabe hususundaki ahkâm ve mevzu
atı haziranın istilzam ettiği ihtiyacı tatmin ve 
matlûp neticeyi istihsal edecek şekil ve surette 
değildir. Mahaza tâli derecedeki murakıp ve 
ketebeye aidoiarak ifası icabeden teşkilâtın ic-
rasiyle kadrolarının mevcut tahsisata istinaden 
tesbiti bu' defa encümenimizce de muvafık gö
rülememiştir. Bunun sebebi murakabenin suveri 
icraiyesini merkezden bütün mülhakata ve bi
dayetten nihayete kadar bitamamiha icra husu
sunda lâzımgelen talimatnamelerin henüz mev
cut bulunmamış olmasıdır. Filhal pek mühim 
ve müstacel olan bu ihtiyacın temin ve ihzarı 
divan heyeti asliyesi ve hâkimiyesini teşkil ede
cek olan Reisi Evvel ile üç reisi-sani ve sekk 
azanın Meclisi Âlice müstaoelen intihabına mü
tevakkıf ve bu hususun temini de Divanı Muha
sebata ait teşkilât ve ihtiyacatı dâhiliyede mer
ci ve nâzım vazifesini ifa edecek olan Reisi ev
velin hemen intihabiyle kaabildir. 

Elyevm İstanbul'da bulunan heyet 

Divanı Muhasebatın hükkâm sınıfını teşkil 
«den reis ve azaları kfmunen birinci, ikinci ve 
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üçüncü olmak ve her birinde Reisi Saniden mia
da lâakal iki âza bulunıımak üzere üç daireye 
münkasem olup lüzum gördükçe üç daire birle
şip kendi riyaseti tahtında olarak Heyeti umu-
miyeyi teşkil olunacağı cihetle mezkûr üç dai
reden her hangi birinde ittihaz edilecek mukar-
rerat indelieap Heyeti Umumiye karariyle de 
teyid edilmek lâzım/gelmektedir. Heyeti uımumi-
yenin Meclisi Millî ile olan irtibatı daimi ve fi
ilîsi lüzumu ise yukarıda arz ve 'tafsil olunmuş
tur. Heyeti Umumiye aynı temas ve irtibatı bü
tün muamelâtı 'maliyenin merkez ve mercii olan 
Mailiye Vekâletiyle de ımühafaza ve bilhassa ih
zar olunacak mukasrrerat ve talimatnameleri ve
kâleti müşarünleyh ile bilistişare tanzim ve ih
zar mecburiyetinde bulunduğundaın bu itibar 
ve ihtiyaç ile dahi vilâyatı sairede âtiyen ya
pılacağı veçhile İstanbul'da şimdiden mevcut 
murakıplerden lüzumu kadar memur ikamesiy-
le elyevm orada bulunan Reisi Sani ile iiki aza
nın derhal merkeze celbi lüzumunu Heyeti öeli-
lleye arz eylemek vecibeden görülmüştür. 

Divanı Muhase'bat heyeti asliyesini bu suret
le merkezi Hükümette teşkil ve cemettikten ve 
arz olunan talimatnameler Mıaliye Vekâletiyle 
bilistişare ihzar olunduktan sonra 'Divanı Mu
hasebatın tâli derecede olan murakıp ve ketebe 
sınıfına ait kadronun mevcut tahsisatına istina
den ihtiyaç derecesinde olarak bittâyin tesbiti 
tabiîdir. Ancak işbu tâli sınıfın keyfiyeti inti
hap ve tâyini hakkında mevcut kararnamede 
bir kayıt yoktur. G-erçi İstanbul heyetince bu 
sınıfın öteden beri bilimtihan 'riyaseti ulaca 
nasp ve tâyin edilegelmekte olduğu m'aiûm ve 
ıbu imtihan usulünün bundan böyle de idamesi 
lüzumu derkâr olup yalnız tâyin emrinin ne 
suretle verileceğine dair ısarih bir kayıt bulun
maması indelhace Meclisi Aliden müntehap bir 
azaya vekâlet edebilecek olan murakıplerin in
tihap ve istihdamındaki ehemmiyeti mahsusa 
hasebiyle muhtacı tavzih ve ikmâl görüldüğün
den bilhassa murakıp sınıfın imtihan ve intiha
bı esnasında keyfiyeti tercih ve tâyini divan rü-
esası arasında ekseriyeti araya iktiran ettiril
mesi için eneümenimiz bu hususta Heyeti Celi-
lelerinden bir karar istihsaline lüzum görmüş
tür. 

Mâruzâtı ânif'ye nazaran Divanı Muhasebat 
Heyetinin sureti tâyini hakkında kararnamede 

mevcudolan ahkâm muhtacı tadil görülerek 
icabeden mevaddı kanuniye ona göre yeniden 
bittanzim takdim kılınmıştır. Vazaif ve muame
lâtı marazanın bir an evvel hüsnü ifasını temin 
hususundaki ehemmiyet ve müstaceliyet bariz
dir. Heyetin bugünkü halinde ipkası ise esasen 
nakıs ve gayrikanuni olan teşkilâtı idame yü
zünden bu derecede maaş ve masraf karşılığı 
olarak mevzuu şehri onbin lira derecesinde bir 
paranın heder olup gitmesini intacedeceği gibi 
varidat ve masarifi umumiyeye müteallik ve 
hukuku millete taallûk hasabiyle mesuliyet doğ
rudan doğruya Meclisi Âliye ait bulunan mu-
rakabei tamme emri mühimmi akim kalacaktır. 
Binaenaaleyh, Hükümeti Millîyemizin şekli ta
biîsi idariyi ihraz eylediği şu hengâmı mesutta 
bu vazife bihakkin ifa edilmek üzere iş bu maz
bata âcizanemiz ile merbutu karar ve lâyihai 
kanuniyenin müstacel ruznameye bilithal müs
taceliyet karariyle müzakeresinin kabulünü arz 
ve istirham eyleriz. 

12 Teşrinisani 1339 

Müdafaai Millîye 
Encümeni Reisi 

Saruhan 
Ahmed Reşad 

Kâtip 
Konya 

Fuad 
Âza 

Sivas 
Rahmi 

Âza 
Menteşe 

Şükrü Kaya 
Âza 

Karesi 
Ali Süruri 

\ 
Mazbata Muharriri 

İsparta 
Mükerrem 

Âza 
Denizli 

Mazhar Müfid 
Âza 

Maraş 
Mithat 

Âza 
Kângırı 

Mustafa Abdülhalik 

Âza 
Sivas 
Rasim 
Karar 

Âza 
Trabzon 

Şefik 

1. Divanı Muhasebat Heyeti Umumiyesi 
Merkez Hükümette bulunacaktır. 

Binaenaleyh, bütçe murakabesi âtiyen vilâ
yatı sairede yapılacağı veçhile İstanbul'da dahi 
lüzumu kadar murakıp ikamesi suretiyle ifa 
edilecektir. 
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2. Divanı Muhasebatın tâli derecede bulu
nan murakıp ve ketebesi bersâbık divanca bilim-
tihan alınacak ve keyfiyeti tercih ve tâyin Di
van Rüsesasmm ekseriyet ârasiyle -icra edile
cektir. 

Divanı Muhasebatın sureti intihabına dair 
Kanun 

MADDE 1. — Divanı Muhasebat, Büyük 
Millet Meclisine merbut ve varidat ve masari-
fatı Devleti onun namına murakabe ile mükel
leftir. 

MADDE 2. — Bu heyet bir reisievvel ile üç 
reisisani ve sekiz azadan ımiürelMkelboluıp reisiev
vel doğrudan doğruya ve reisisaniler ile azalar 
reisievvel tarafından erbabı ihtisastan iki misil 
olarak gösterilecek namzetler meyanmdan Mec
lis Heyeti Umumiyesince reyi hafi ve ekseri
yeti mutlaka ile hariçten intihabolunur. 

MADDE 3. — Divan rüesa ve âzası lâyen-
azildir. 

MADDE 4. — İş bu kanuna muhalif ah
kâmı mülgadir. 

MADDE 5. -— İş bu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

MADDE 6. — İş bu kanun Büyük Millet 
Meclisi tarafından icra olunur. 

REİS -^— Efendim heyeti umumiyesi hakkın
da söz istiyen var mı? 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim bendeniz 
Divanı Muhasebatın teşkili aleyhinde bulunaca
ğım. Bütün takibedilen gayenin hiçbir suretle 
elde edilemiyeceğine kaani olduğum için veri
lecek para heder olacaktır. Verilmeseydİ ne 
alurdu? Senevi yüz bin lira aralıkta gidecek ise iki1 

yüz bin lira vereceğiz. Elli bin lirası aralığa gide
cek. İki yüz elli 'bin lira olacak. Divanı Muhase
bat Meclisi Âliye niyabeten vize muamelesi ya
pacak ve datua birtakım vazaifi vardır. Mal me
murlarına hâkimlik vazifesini de yapacak, eğer 
Divanı Muhasebatın her mulhas'ip nezdinde birer. 
vize iinemuru /bulunsaydı bu maksadı temin eder
di. Halbuki teşkilât şimdi öyle değildir, evvelce 
de değildi ya. Elimizde (bulunan ve zaman zaman 
ihtiyaç gördükçe müracaat ettiğimiz Kanun Esa
sinin mamulünbih olan maddelerinin birisinde, 
dört senede bir azami olarak: bu Devletin hesa

bı verilecek, yani Türkiye Cumhuriyetinin 1336 
senesi hesabını 1340 da alacağız. Olmazsa Mali
ye Vekâleti verecek. Eskiden bir defa verilmiş
tir. 1326 ve 1327 nin de hazırlandığını haber alı-
yoruiz, fakat ne • suretle Divanı Muhasebattan, 
mümeyyizleri vilâyata zaman, zaman muvakkat 
•bir müddet için gönderilirler, onlar hesaJbatı tet
kik ederler ve onlar tetkikaftı yapar fakat iş işten 
geçmiş olur. Üç sene olmuştur, dört sene olmuş
tur. Sarf eden gitmiştir. Alan gitmiştir ve her-
şey olup bitmiştir. Ondan sonra giderler, tetkik 
ederler.- Binaenaleyh bu şekilde teşkil edilecek 
Divanı Muhasebatın mânayı şerifi yoktur. Ben-
denzce, böyle yapılacağına diyorum ki; Maliye 
Vekâleti muhasibi mesulleri haydi gidin de büt
çe haricinde, ıısul haricinde yolsuz para. sarf et
tin diye göndermez ve onları cahil farz edecek 
göndermez. Mal memurları, Kavanini Maliyeye, 
usule ve nizama vâkıf adamlardır, öyle tâyin 
edilir ve biz de öyle (biliriz. 

ALİ RİZA B. (İstanbul) — Keşke öyle olsa. 

VEHBİ B. (Dvemla) — Binaenaleyh böyle 
olan memurların sarfiyatını olsa olsa siki sir tef
tiş altına almak lâzımdır. Heyeti teftişiye için 
istedikleri kadar para versinler, vâsi salâhiyet 
versinler. Yalnız mal memurları için değil bü
tün devair için bu esas tatibik edilmeli. Kanun
lar nizamnameler, usuller elindedir, bununla sarf 
edeceksin, Mediğim zaman seni teftiş ettireceğim. 
Talbii şehriye cetvellerini, bilmem şuhuru sülüse 
cetvellerini aylık hesaplarını muntazaman vere
ceklerdir. Sâli malî cetvellerini vereceklerdir, 
onlardan hulâsa çıkarsınlar, fakat bu günkü ve
receğiniz para ile Divanı Muhasebat diye tasav
vur etmek istenilen şekil meydana gelecektir. 
Bunu ya, muntazam olarak teşkil edin ve her mu
hasibin yanında bir vize memuru bulundurun. 
Yoksa böyle yarım bir Divanı Muhasebat teşkilâ
tı ile üç âza burada, üç âza İsttaribui'da... Bu doğ
ru değildir. Bendeniz bu kanaatteyim. 

ALİ RİZA 13. (İstanbul) — Doğru söylü
yorsun. 

VEHBİ B. (Devamla) — Buna mukabil Heye
ti teftişiyeye istedikleri kadar para alsınlar. Bura
dan karar gelecek... Bu doğru bir şey değildir. 
Mulhasibi mesullerin nezdinde eğer vize memur
ları bulundurulacak olursa ve Divanı Muhase
battan yetişmiş bulunursa.... 
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MUVAZENE! MALÎYE ENCÜMENİ RE
İSİ REŞAD B. — Bulunacaktır, mazbatamızda 
bu vardır. 

VEHBÎ B. (Dâvamla) — Ne vakit, bu gün 
mü? 

REŞAD B. (Samban) — Evvelâ heyeti as
liye gelecek... 

VEHBÎ B. (Karesi) — Bulunacaksa yalnız 
Ankara'da bulunacak, havalâtı vize edecek, za
ten taşra için, yani taşralara havale gittiği za
man - İşte onlar da vize edilirse - binnispe on
ları da kontrol etmiş olacaklardır. Halbuki esa
sen vilâyata gidecek havaleleri vize etmekle 
havaleler vilâyata gitmiş olacaktır. Esasen 
bütçe harici para sarf eden Maliye Vekilini siz 
burada tutmazsanız ve usul haricinde mevcut ve 
muayyen olan noktalardan maada havale ha
rici olan parayı hiç kimse sarf edemez. Bu vi-
lâyat için hiçbir faide temin etmiyecektir. Bi
naenaleyh Ankara bundan istifade edecek ve 
ayıracakları birkaç âza ile - ki buradaki işlerin 
tehirine sebeboluyor - İstanbul merkezini teftiş 
ettirecektir. Bu itibarla bendeniz Divanı Mu
hasebatın bu şekilde teşkilinin aleyhindeyim. 

İkinci bir mesele, Meclis her vakit buradadır, 
şöyle böyledir. Fakat bu günkü vaziyet o va
ziyet olmadığı için ondan hiç bahsetmiyeceğim... 

HASAN B. (Trabzon) — Efendim Divanı 
Muhasebat hakkında da Heyeti Celileniz huzu
runda Maliye Vekili sıfatiyle söz söylemiyece-
ğim Çünkü Divanı Muhasebat esasen Maliye ' 
Vekâletine veyahut diğer her hangi bir vekâlete 
merbut olmıyan bir müessesedir. Doğrudan 
doğruya Heyeti Âliyeniz namına niyabetin büt
çe üzerinde vazifei murakabeyi ifaya memur 
bir heyettir. Binaenaleyh bu heyetin mahiyeti, 
doğrudan doğruya Meclisi Âliye merbuttur. 
Maliye Vekâletini de diğer vekâletler gibi mu
rakabe edecek olan bir heyettir. Bununla be
raber Maliye Vekilinin kendisini murakabe ede
cek bir heyet hakkında söz söylemesi doğru ol
maz. Müsaade buyurursanız ıbir mebus sıfa
tiyle ve yakından Divanı Muhasebatla.alâkadar 
olduğum için biraz arzı malûmat edeceğim : 
Malûmuâlileri olduğu üzere Divanı Muhasebat, 
elyevm mevkii meriyette olan bir kararname
ye istinadeder. Bu, 96 tarihli Divanı Muhasebat 
kararnamesidir. (Doksanbeş sesleri). Veyahut 
beş. Bu kararname mucibince vücuda gelen 
Divanı Muhasebat, sırf bir mahkemei hesabiye

dir. Meşrutiyeti müteakip, 1325 senesinde Diva
nı Muhasebata ikinci bir vazife daha tevdi 
edildi; bu da, vize muamelesidir. Bütçenin tef
tiş murakabesi bütçenin tasdikma merbut bir 
haktır. Bütçeyi ihzar etmek ve mevkii icraya 
koymakta kuvvei icraiyeye mevdu bir vazife
dir. Bütçeyi ve muvazenei umumiye lâyihasını 
tetkik ve tasdik etmek heyeti teşriiyeye aittir. 
Tasdik edilen bütçede muamele cereyan edip 
etmediğini bütç haricinde sarfiyat yapılıp yapıl
madığını ve sarfiyatın kavanini mevzuaya göre 
sarf edilip edilmediğini teftiş ve murakabe et
mek icabeder ki bu muamelede hakkı tasdikin 
istilzam ettiği bir neticedir. 

Şu itibarla bütçenin teftiş ve murakabesi, 
yine tasdik salâhiyetini haiz olan Heyeti teşriiye 
namına yapılması icabeder ve Divanı Muhasebat 
namiyle vücuda gelen uzva tevdi edilen vazife 
budur. Bütçenin * teftiş ve murakabesi başlıca 
iki kısma ayrılır: Birisi, musadık bütçelerle 
kavanîni mevzuaya tevfikan tahakkuk eden vari
datı Devleti cibayet ve masarifatı Devleti sarf 
eden malmemurlarmın ve muhasibi mesullerin 
bedölicra ve badessarf hesabatını /tetkik ederek 
bir mahkemei hesabiye sıfatiyle hüküm vermek 
ve asıl kararnameye müstenit Divanı Muhase
batın yaptığı ve yapacağı vazife budur. Meşru
tiyetten sonra Divanı Muhasebata verilen ikinci 
bir vazife; o da masarifatı Devleti kablelicra he
nüz sarf edilmeden bütçe kuyudu noktai nazarın
dan gösterilen masraf, gösterilen tahsisattan mı 
verilmesi lâzımdır? Tahsisatın hududu dâhilin
de midir ve gösterilen hizmet ifa edilmiş midir? 
Tahakkuk eden hizmeti masarifi kavanîni mev
zuaya tefikan mı sarf ediliyor ve miktarı bu ka
dar mı olması lâzımdır? Bu noktai nazardan 
sarfiyatı teftiş ve murakabe usulüdür ki buna 
da vize muamelesi diyoruz. Divanı Muhasebat 
kararnamesi ve bu vize muamelâtı hakkında, ya
ni kablelicra sarfiyatın teftiş ve murakabesi hak
kında bir kaydı ihtiva eder; mevzuubahsolan 
lâyiha bu ciheti ikmal ediyor; kablelicra sarfi
yatı teftiş ve murakebe hususunu da ikmal edi
yor ve buna şiddetle lüzum vardır. Bendeniz de 
Vehbi Bey arkadaşımızın kanaatine iştirak edi
yorum. Divanı Muhasebatın kablelicra sarfi-
yatı Devlet hakkında icra edeceği teftiş ve mu
rakabenin müessir olabilmesi, sarfiyat icra edi* 
len bilûmum sandıklar üzerinde bu t>akkm mey*. 
cudolmasiyle kaimdir, 
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ALÎ EIZA B. (istanbul) — Olmazsa zaten 
maksat hâsıl olmaz. 

HASAN B. (Devamla) — Yoksa İstanbul'
da olduğu gibi sırf merkezde... 

REŞAD B. (Saruhan) — Endişeyi izale edi
niz! 

HASAN B. (Devamla) — Bendeniz de za
ten endişeyi izale edeceğim... Sırf merkezde ta
hakkuk eden sarfiyatı, ita emirlerine iktiran 
eden sarfiyatı murakabe edip taşralarda vuku-
bulan sarfiyatı vize edecek memurları olmadığın
dan dolayı yalnız merkezden vize edilmiş havale 
tahsisatiyle iktifa edecek olursa vjzeden kaçı
rılması matlubolan bir sarfiyatın merkezden ta
hakkuk ettirilmeyip de taşraya havale edilme
siyle vizenin tesirinden kurtulmuş olmak tariki 
açılmış olur. Bittabi bu vize muamelesi Devlet 
namına sarfiyat icra eden, tediyat icra eden her 
memlekette lâzımdır. Mâlûmuâliniz kararname 
pek eskidir ve şimdiki Divanı Muhasebat ihtiya
cına tevafuk etmemektedir, bunu yeniden tadil 
ve bütün nevakısmı ikmâl eden - vaktiyle be
nim Maliye Vekâletim zamanında - Bir Divanı 
Muhasebat kanunu lâyihası mevcuttur, bu lâyi
ha kavanini Maliye Encümeninden çıkmıştır, Mu-
vazenei Maliye Encümenindedir. Muvazenei Ma
liye Encümeni; Divanı Muhasebatın bütün vaza-
if ve hidematmı ve yeniden ihtiyacı olan hususat 
ve mevaddı ihtiva eden bu lâyihayı; 1340 bütçe
siyle birlikte Heyeti Celilenize takdim edecektir. 
Fakat onun tasdikine intizaren sarfiyatı Devleti 
murakabesiz bırakmak da doğru değildir. Eski 
Kararname mucibince vücuda gelen Divanı Mu
hasebatın ki - tahsisatını Heyeti Celileniz kabul 
etmiştir - vize noktai nazarından ihtiyaçlarını te
min eden ve âdeta eski kararnamenin tadili mahi
yetinde bulunan bu teklifi müstacelen çıkarmak 
lâzımdır ve arzu edildiği veçhile taşralarda vu-
kubulacak sarfiyatı Divanı Muhasebatın namına 
kontrol edecek uzuvlar vücuda gelecektir ve 
biran evvel gelmelidir. Lâyihanın tam olarak tet
kik ve intacına kadar müstacelen çıkarılmasına 
bendeniz de taraftarım. Maliye Vekâletinin di
ğer vekâletlerden ziyade Divanı Muhasebat lehin
de bulunmasına sebep yoktur. Yalnız bir şey var
dır ki, Divanı Muhasebatın; vazifesini bihakkin 
ifa etmesi masarifi Devlette daima tasarruf icra
sını temin etmiştir ve bu da Maliye Vekâletinin1 

vâsıl olması icabeden hedeflerden birisidir. Bu 
itibarla Maliye Vekâleti Divanı Muhasebatın iş

leyip, işlememesine pek bigâne kalamaz. Bende
nizin kanaatim budur ve lâyihanın biran evvel, 
müstacelen çıkmasıdır ve Divanın heyeti merkezi-
yesi vücuda gelmedikçe taşrada Divan namına vi
ze muamelesi ifa edecek olan memurinin veya mü
meyyizlerin intihap ve tâyini muamelâtının ifa
sı da mümkün değildir. Binaenaleyh ihtiyaca te
vafuk eden bir şekilde evvelâ Divanın heyeti mer-
keziyesini vücuda getirmek lâzımdır ve bu teklif 
edilen lâyiha da bu ihtiyaca cevap vermektedir. 
Bu itibarla bunun müstacelen çıkarılmasını istir
ham ederim. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Mü
saade buyurur musunuz? 

HASAN B. (Trabzon) — Buyurun efendim! 
Maliye Vekâleti Vekili sıfatiyle cevap vereceğim : 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Ka
rarnamede Divanı Muhasebat için bir müddeiu
mumi mevcut idi. Bu maddelerde buna dair bir 
şey görmüyorum. 

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ HASAN B. 
(Devamla) — Efendim! Divanı Muhasebata Ha
zine namına bir müddeiumumi tâyin edilecektir. 
Mâlûmuâliniz bunu Maliye Vekâleti tâyin eder 
ve eski kararname mülga değildir, bu maddelerin 
tadil ettiği maddelerden maada Divanı Muhase
bat Kararnamesi elyevm meridir. Ta ki, arz etti
ğim umumi lâyiha tetkik edilip kararnamenin ye
rine kaim oluncaya kadar Divanı Muhasebat Ka
rarnamesi mevcuttur. Binaenaleyh müddeiumu
mi vazifesini ifa edecek olan zatı Maliye Vekâle
ti oraya tâyin edecektir. 

ŞÜKRÜ B. (Bola) — Bir mahkemei hesa
biye var. Şimdiye kadar yaptığı şeyleri ve na
sıl inikadettiğini bilmiyorum. 

HASAN B. (Devamla) — Mâlûmuâliniz 
her hangi muhasibi mesulün zat ve zamanına 
ait hesa!batı Divanı Muhasebat, bir mahkemei 
hesabiye sıfatiyle tetkik eder ve muhasibi me
suller; • talimatname ve nizamnamesine tevfikan 
zamanı idaresine tesadüf eden hesabatı müd
deti muayyenesi zarfında Divanı Muhasebata 
tevdi etmekle mükelleftir. Divanı Muhasebat 
zat ve zaman itibariyle hesabı aldıktan sonra 
alelûsul tetkikatım kendi nizamnamesi dâhilin
de ifa eder. Evvelâ, derecei ûlâda tetkikatı için 
bir mümeyyize havale eder. Mümeyyiz derecei 
ûlâda hesabı tetkik edip raporunu verdikten 
sonra Divanı Muhasebat âzasından birisine ha* 
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vale eder, Divanı Muhasebat âzası, derecei sa
niyede mümeyyizin raporunu ve hesabatı tetkik 
eder; sonra mümeyyizin raporiyle derecei sa
niyede aynı hesabı tetkik eden azanın raporu 
Divanı Muhasebat dairelerinden birisine verilir. 
Malûmuâliniz Divanı Muhasebat ikiye ayrılmış
tır. Son zamanda üçe ayrıldı. O daireler; dere
cei saniyede verilen hükmü tetkik ederek mah-
kemei hesabiyeden bir ilâm, bir hüküm verilir 
ve bu ilâm müddeiumumiye tevdi edilir. Müd
deiumumi de Hazine namına ve ilâm hakkında 
muhasibi mesulün zimmetine veya beraetine 
dair verilen hükümler hakkındaki noktai na
zarını, Hazine menfaati namına mütalâasını ya
zar, tetkik edilir. Malûmuâliniz Divanı Muhase
bat dairelerinden çıkan ilâmat aleyhine alâka
darların bir temyiz hakkı vardır. Evvelce Şû
rayı Devlete verilirdi; beraet veya zimmeti icap 
ve tahakkuk eden muhasibi mesul hakkındaki 
ilâmat, Şûrayı Devletin dairei mahsusasmda 
tetkik edilir ve o ilâmat kesbi katiyet ettikten 
sonra alâkadar olan zat hakkında lâzmugelen 
muamele yapılır. 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim Vehbi 
Bey biraderimizin endişeleri vardır Bunu uzun 
uzadıya arz ve izah ettik. Meclisi Âliniz, Diva
nı Muhasebatın vilâyat muhasebecileri nezdin-
de dahi kablessarf murakabe ve muamelesinin 
yapılabilmesi için yüzellisekiz bin lira tahsisat 
kabul buyurulmuştur. Bu noksanın kadrosunu 
-hi'ze verdiğiniz salâhiyetle- biz henüz tesbit 
etmedik. Çünkü; Divanı Muhasebatın heyeti 
asliyesi, bu reis ile azalardan ibarettir. Heyeti 
hâkimeyi, heyeti asliyeyi, divanın heyeti umu-
miyesini teşkil eden bu oniki zattır. Her şey
den evvel bu oniki zatın intihabedilmesi lâzım
dır. Bunların intihabından sonra - yine Divan 
Kararnamesi mucibince - aralarında şeklî mu
rakabenin suveri icraiyesine dair yapacakları 
bâzı muamelât vardır. Yani heyeti umumiye 
karariyle noksan bulunan cihetleri tetkik et
tikten sonra, bunların kadrosunu, vilâyat da 
dâhil olmak üzere biz tesbit edeceğiz. Yahut 
yetişmezse Hasan Beyefendinin buyurdukları 
gibi 1340 bütçesiyle birlikte arz edeceğiz. Şim
di lâzım olan bu Divanın heyeti umumiyesini 
ikmal etmektir. Bu. lâyihayı takdim etmekten 
maksadımız da şudur. Bunu evvelce Babıâli in-
tihabederdi. Halbuki bu heyet; Hükümetin büt
çe üzerindeki muamelâtını kontrol edecektir. 

Divan kararnamesinin bu lâyihai kanuniyeyle 
tadilini istirham ettiğimiz maddesi mucibince 
bu heyetin Hükümet tarafından intihabedilmesi 
doğru değildir. Divan heyeti umumiyesi Mec
lisi Âliye niyabeten ifayı vazife ediyor. Hükü
met de Divan heyetinin Meclis tnrafındaıı inti
habedilmesi fikrindedir. Yalnız bu lâyihai ka
nuniye ile tadilini rica ettiğimiz madde bun
dan ibarettir. Bu heyet Divan kararının bu 
muaddel maddesiyle teşkil edilecektir. Yani bu 
heyet, Heyeti Umumiyenizden, Meclisi Âliniz
den intihabedilecektir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim; 
Muhasebat tahsisatı; bütçesi evvelce burada 
müzakere edilirken bendeniz bu heyetin kanu
ni olmıyarak teşkil edildiğini iddia etmiştim. 
Mazbatanızın şu noktası nazarı dikkatimi cel-
betti ve benim maruzatı sabıkamı teyidetti. 
Mazbatanızda diyorsunuz ki, «Heyetin bugün
kü halinde ipkası ise esasen nakıs ve gayrika
nuni olan teşkilâtı idame yüzünden bütçede 
maaş ve masraf karşılığı olan ve şehrî on bin 
lira raddesinde bir paranın heder olup gitme
sini intacetmektedir.» Bu heyetin gayrikanuni 
olduğuna kaani olan encümeniniz iıeden bunun 
devamına sükût etmiştir? Sonra bu gayrika
nuni teşkilât için sarf edilen para, şehrî on bin 
lira olduğu halde yeniden şu kanun dâhilinde 
kanuni olarak teşekkül edecek olan heyete ve
receğiniz paranın yekûnu nedir? Yani iki tah
sisat arasındaki fark nedir ? 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim; bugün 
tahsisat olarak kabul ettiğimiz masarif, şehrî 
on bin liradır; senevisi tabiî yüzyirmi bin lira
ya baliğ oluyor. Vilâyatta da murakabenin 
kablessarf icrası halinde kabul edilen tahsisat 
kâfi gelmiyecektir. 'Şimdiki sarfiyatı senevi 
yüzyirmi bin liradır. 

Efendim! Bulgun mevcudolan Divan heye
tini gayrikanuni gördüğümüzün sebebi şudur: 
Divanı Muhasebat Kararnamesi mucibince ve 
Kanunu Esasi mucibince bunların oniki zattan 
ibaret olması lâzımgelir. Halbuki Hükümet, iki 
reisisani ve dört azadan ibaret olmak üzere al
tı zat tâyin etmiştir. Bunun üçü Ankara'da, üçü 
de istanbul'da ifayı vazife etmektedir. Bu iti
barla murakabe tamam değildir. Divan Karar
namesi mucibince heyetin ikmalen ve Meclisi 
Âliden intihabı lâzımgelir. 
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HAFIZ ŞAHİN Ef. (Gazianteb) — Esası 
lüzumuna kaanisiniz değil mi ? 

REŞAD B. (Saruhan) — Şüphesiz efendim. 
AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Efen

dim Hasan Beyefendinin beyan ettiği veçhile 
Muvazenei Maliye Encümeninde, Mecliste bütçe 
ile beraber müzakere edilmek üzere öyle bir lâ-
yühai kanuniye mevcut mudur? 

REŞAD B. (Saruhan) — Kadroya ait, var 
efendim. Fakat bütçenin tesbiti veyahut 1340 
bütçesinin Meclisi Âlinize takdimi suretiyle; ba
his buyurdukları lâyihai kanuniyedeki maksat 
temin edilmiş olacaktır . 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Şu 
halde muvakkat bir şey olacaktır. 

REŞAD B, (Saruhan) — Muvakkat değil 
efendim. Divanın heyeti asliyesini, heyeti kanu-
niyesini teşkil eden bu oniki zatın evvel beevvel 
Meclisi Âliden intihabedilmesi lâzımdır. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Re-
isievvelin doğrudan doğruya Meclis tarafından 
intihabı kaydı vardır. Bendenize kalırsa meselâ: 
Muvazenei Maliye Encümeni tarafından iki veya 
üç- namzedin iraesi daha muvafık olur. Çünkü: 
Birçok arkadaşlar meselâ ben memleketimizde 
maliye mütehassısları kimlerdir ve o makama 
kimler lâyıktır, bilmiyorum. Reyimi nasıl istimal 
edeceğimi.. (Maddeye aittir sesleri) 

REŞAD B. (Saruhan) — Encümende buyur
duğunuz mesele müzakere ve mevzuubahsolmuş-
tur. Muvazenei Maliye ve Kavanîni Maliye encü
menleri Divan Reisievveli ile içtima ederek nam
zetlerini göstersinler. Encümenler namına salâ
hiyet alınmasını encümenimiz muvafık ve doğru 
görmediği için bu şekli arz etmekle beraber di
ğer şekli de Heyeti Umumiyenin reyine talik et
tik. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Bir ka
rardan, bir de kanundan bahsediliyor. Bunun 
her ikisinin heyeti mecmuasının kanun olarak 
Meclisten geçmesi daha faydalı değil midir? 

REŞAD B. (Saruhan) — Divan teşkilâtının 
ahkâmı esasiyesnden değildir. Yani kararname 
ile bu maksat esasen temin edilmiştir. Fakat Hü
kümetin tâyin ettiği altı zatın üçü burada, üçü 
İstanbul'da istihdam ediliyor. Divanı Muhaseba
tın heyeti asliyesi oniki zattan ibarettir. Reisi-
evvel reisisaniyle birlikte bu oniki zat bir arada 
bulunup bir meseleyi tetkik ve ekseriyetle bir 

karara iktiran ettirmedikçe esasen kanunî olamaz. 
Bu itibarla onların buraya gelmesi lüzumunu 
arz ediyorum. Kanun olmasına lüzum yoktur. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Bendeniz 
mevaddı kanuniye meyanına dercedilse diyo
rum. 

REŞAD B. (Devamla) — Kanun meyanına 
dercine lüzum yoktur. Esasen Divan kararname
sinde vardır. 

REİS — Efendim! Başka söz istiyen yok. Bi
naenaleyh maddelere geçilmesi hususunu reye 
arz ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmi-
yenler lütfen el kaldırsın. Kalbul edilmiştir. 

Divanı Muhasebatın sureti intihabına dair 
Kanun 

Madde 1. — Divanı Muhasebat, Büyük Mil
let Meclisine merbut ve varidat ve masarifatı 
Devleti onun namına murakabe ile mükelleftir. 

REİS —• Efendim söz istiyen var mı? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim birinci maddede, «Divanı Muhaseibat Heyeti 
Umumiyesi merkezi Hükümette bulunacaktır.» 
deniliyor. Bendeniz bunun (ıbulunur) suretinde 
yazılmasını muvafık görüyorum. 

REİS — Efendim kanunun birinci maddesi 
müzakere ediliyor. 

Efendim, birinci maddenin kabuliyle ikinci 
maddeye geçilmesini reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Aksini re
yi âlinize arz ediyorum, kabul buyurmıyanlar 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir, efendim. 

Efendim, ikinci maddeyi okuyoruz : 

Madde 2. — Bu heyet bir reisievvel ile üç 
reisisani ve sekiz azadan mürekkebolup reisiev
vel doğrudan doğruya ve reisisaniler ile azalar 
reisievvel tarafından erbalbı ihtisastan iki misil 
olarak gösterilecek namzetler meyanından Meclis 
Heyeti Umumiyesince reyi hafi ve ekseriyeti mut-
lakayla hariçten intihaibolunur. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efendim 
bendeniz bu maddenin esas hükmünün gayet doğ
ru ve gayet mantıkî olduğunu görüyorum. Ve 
kabulü taraftarıyım. Yalnız erbabı ihtisası, pek 
dar bir dairede tutmuşuz. Bendeniz zannediyo
rum ki, memleketin bütün mütehassıs evlâtları
na müracaat etmek lâ'zımgeldiği bir zamanda, bu 
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daireyi biraz daha geniş tutmak daha iyi olur. 
Binaenaleyh reisievvel tarafından memleketin 
bilûmum enbabı ihtisası Meclise irae olunacak 
namzetler meyanmdan inthabedilmesini daha 
muvafık buluyorum. Ve gerçi erbabı ihtisas Ha
san Beyin buyurdukları gibi az olabilir ve az
dır. Fakat bir nokta vardır ki, bâzı erbabı ihti
sas, bu dairenin içerisine - efradı az olduğun
dan - girmiyebilir. Ve Meclisin bir defaya mah
sus olacak olan hakkı takdiri dar tutulmuş olur. 
Efendiler! Malûmuâliniz üçüncü maddeyle lâye-
naizillilk esasını mukayyet bir surette kabul ediyo
ruz. İnşallah bu teşkil ettiğimiz Divanı Muhase
bat daimî kalır. Ve böyle bir takayyüde ve sa-
ireye mâruz kalmaz. Onun için iş gördüğümüz 
Kaman esuslı görmek ve binaenaleyh memlekette 
vücudundan istifade edilecek ne kadar müte
hassıs varsa onları dar bir rakam arasında bırak
mak mecburiyet ve maihkûmiyetinde kalmamak 
daha doğrudur. Efendiler! Bu suretle Meclislin 
hakiki takdir ve temyizinin daha suhulet ve da
ha ziyade hüsnüsuretle istimal edilmesi esbabını 
i'stdknral etmiş oluruz. Bendeniz bir takrir veri
yorum ve diyorum ki, «Reîsevvel tarafından mem
leketin bilûmum erbabı ihtısaisı meclise irae oluna
cak namzetler meyanından (Üç misli dediniz ses^ 
leri) Bendeniz böyle düşünüyor ve mütalâmı arz 
ediyorum. Takdir ve temyiz Heyeti Celiılenizm-
dir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bteok) — Efendim. 
Bu maddede bir reisievval, üç reisisani ve sekiz 
âza olarak kayıt vardır. Reisievvel hariçten ol
mak üzere doğrudan doğruya Meclisi Âli tarafın -
dan, rei&isani ile azalar erbabı ihtisastan iki misli 
namzet gösterilmek suretiyle yine hariçten Mec
lîsi Âlice inltnlhlabedilir. Bendeniz Meclisi Âlice 
intihabedil'mek meselesi mevzuubahsolduğu için 
teşkilâtı Esasiye Kanununun seki'zinei maddesini 
arz edeceğim: (Büyük Millet Meclisi, Hükümetin 
ink'Isaim eylediği devairi, kanunu mahsus muci-
bence intihap gerdesi olan vekiller marifetiyle ida
re eder.) Şimdi vekilleri Meclisi Âli intihapla ve

kâletlere tedvini umur ettirdiği halde Divanı Muha
sebat vekâlet derecesini haiz midir ki, Reisi Mec
lisi Âliden in'tihabedili'yor? 

FERİDUN FİKRÎ B. (Derkim) — Vekâletten 
daha mühimdir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (İBoziok) — Vakâlet-
ten daha mühim ise teşkilâtı Esasiye Kanununun 
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bir maddesi şümullüne girmesi lâzımdır. Encümen* 
lütfen bu noktayı izah buyursun. Biz de anlıya^ 
hm. (Gürültüler) 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Bu Teş
kilâttı Esaisiyeyi tahkimdir, tarsindir. Hâkimi
yeti Milliyenin tahkimidir. 

BESİM B. (Mersin) — Efendim! Bendeniz 
bu maddei kanuniyeyi gayet muvafık buluyorum. 
Yalnız Meclisi Âli namzetleri doğrudan doğruya 
tamyamıyacağı için naimzetlerin iraeisini Kavanî-
rii Maliye ve Muvazene! Maliyeye vermekliğimiz 
lâzımdır. Yani Kavanîn ve Muvaızenei Maliye 
encümenleri tarafından gösterilecek namzetlerin 
Iheyeti umümiyesi Meolis>ç/e intihap buyurulmalı-
dır. İkinci itirazım da şudur: Hariçten intihap 
deniyor. Hariçte erbabı ihtisas bulunduğu gibi 
Meclis dâhilinde de erbabı ihıtısals bulunabilir. 

MALİYE VEKÂLETİ VEKtLÎ HASAN B. 
(Trabzon) — Meclisin müddeti iki senedir, iki 
sene sonra giderse ne olur? 

BESİM B. (Mersin) — Müsaade buyurun! 
İstifa ile mukayyettir. Gayet mütehassısı ve ikti
darı malîce, hariçten kaydı bulundukça dâhilden, 
yani Meclisten intihabedilemez. 

MALİYE VEKÂLETİ VEKİLİ HASAN B. 
(Trabzon) — Mâni yok. Bir mebusa teklif edile
bilir. Kabul ederse mebusluktan istifa eder bu
dur. 

REİS — Hasan Bey! Sonra izahat verirsiniz. 
BESİM B. (Mersin) — Maddede sarahat yok

tur. Sarahat lâzımdır. Yani Meclisi Âli mukayyet 
olmamalı. Dâhilden ve hariçten intihabedebilme-
li ve bu namzetleri, arz ettiğim, gibi, Kavanîn ve 
Muvazenei Maliye encümenleri - İhtisas encümen
leridir. - müştereken Meclisi Âliye arz ederler. 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim Süleyman 
Sırrı Bey Teşkilâtı Esasiye Kanunundan bahset
tiler. Bu heyetin Hükümetten intihabı lâzımge-
leceğini anlatmak istediler; zannederim Teşkilâtı 
Esasiyede mevzuubahsolan, vazaifi icraiye mese
lesidir. Bu vazaifi teşriiye meselesidir. Bu; doğ
rudan doğruya Meclise merbut olmak lâzımgelir. 
Binaenaleyh buyurdukları mahzur varit değildir. 
Divanı Muhasebat; Meclisi Âliniz namına niya
bet edecek ve Meclisi Âliniz namına murakabe 
vazifesini ifa edecektir. Hükümete katiyen taallûk 
yoktur. Hükümetin muamelât ve sarfiyatını kon
trol edecektir. Bunda mesele yoktur. 

Sonra beyefendinin buyurdukları hariçten 
intihap meselesine gelince; efendim! Biz de mâni 
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görmeyiz. Meclisi Âliden de intihabedil'ebilir. 
Divanı Muhasebatın Reisievveli ve Reisisanileri, 
yahut azaları. Falan maksadımız şudur ki iki va
zife bir şahısta içtima edemez. Yani mutlaka me
busluktan istifa etmesi lâzımdır. (Hayır, hayır 
sesleri.) Şayet bu ibarede (hariçten) kaydı bu 
maksadı sarahaten ifade etmiyorsa onu daha va
zıh bir surette ifade edecek bir şekilde yaparız. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Hariç
ten kaydı dâhilde ademiintihabı iktiza eder. Ma
dem ki, (hariçten) kaydı vardır; Meclisi mebu-
sanda bulunan, Azayı Kiramdan intihabolunma-
sı caiz oluyor; binaenaleyh mebusluktan istifa 
etmek şartiyle onlar da intihabolunabilir. Bina
enaleyh hariçten kaydı orada olamaz. 

REŞAD B. (Saruhan) — O kaydı kaldırırız. 
(Tayyı lâzımgelir, sesleri.) 

ŞEFİK B. (Trabzon) — Efendim mazbata
da bir de akalliyet kaydı vardır. Akalliyet kaydın
da, azaların ve reisisanilerin namzedolarak Mec
lise iraesi suretiyle intihabına taraftar değildir. 
Yani bu lâyihaya göre reisievvel, reisisanileri 
ikişer kişi olarak Meclisi Âlinize namzet diye 
gösterecek ve Meclisi Âlinizde intihabedecek. 
Halbuki akalliyette olanlar buna muarızdırlar. 
Çünkü hiçbir mahkemede reisin azanın üzerin
de, böyle intihaba kadar, âza tâyin edecek kadar 
salâhiyeti yoktur. Ve böyle bir salâhiyet ver
mek doğru değildir. Mahkeme heyeti umumi-
yesi itibariyle bir mahkemedir. Reisin hakkı, 
ona riyasetten ibarettir. Eğer âza ve reisisani 
reisin eline kalırsa âza Meclisi Âlinize niyabeten 
vazifesini ifa edemez. Binaenaleyh bizim nok-
tai nazarımızca Divanı Muhasebat heyeti bir 
mahkemedir; heyeti mecmuası Meclisi Âlinizce 
doğrudan doğruya intihabedilir. Encümende 
nazm.et meselesi mevzuubahsoldu. Onun hak
kında bir karar vermedik. Meclisi Âlinize bı
raktık. Eğer Meclisi Âliniz arzu ederse bunla
rın intihabını encümenlerden birisine veyahut 
ikisine bırakır veyahut 18 encümenin reisle
rinden mürekkebolmak üzere bir heyeti tavzif 
eder. Her halde Meclise, Divanı Muhasebat 
reisinin namzetler göstermesi doğru değildir. 
Malûmuâlinizdir, Divanı Muhasebat reisi iki zat 
gösterir; bunun birisi gayet iyi olur. Diğeri 
mutavassıt olur. Bu itibarla Meclisi Âlinizi âde
ta icbar eder. Yani istediği bir zatı intihabet-
tirmeye âdeta icbar eder. Binaenaleyh «Reis 
reisisaniler ile azalar reisievvel tarafından er-
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babı ihtisastan iki misli olarak gösterilecek nam
zetler meyanmda Meclis Heyeti Umumiyesiııce 
reyi hafi ve ekseriyeti mutlaka ile hariçten in-
tihabolumır.» Bunu demek, bendenizce azanın 
tâyini Divanı Muhasebat reisine aittir demektir. 
Bu kadar mühim bir hakkı Meclisi Âliniz reise 
veremez. Bahusus ki kanunumuzda reislerin 
layenazil olduğunu söylüyor. Divanı Muhase
bat reis ve âzalarının Millet Meclisi tarafından 
tâyin edilen ve edildiği yerler de vardır. Fa
kat pek azdır. O da Belçika'dır. Orada Divan 
heyeti mecmuasını Millet Meclisi altı sene için 
tâyin eder. Binaenaleyh biz layenazil olan bir 
reise bütün Divanı Muhasebatın âtisini tevdi 
edeceğiz ki hiç de doğru olamaz. Bendenizce bu 
hak tamamen Meclisi Âlinizde olmak lâzımge
lir. Namzet göstermek, Meclisi Âlinizin kendi 
dâhilinden olabilir. 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim eski hali
ni arz ettim. Babıalice intihabolunurdu; İradei 
Seniyeyle intihabolunurdu. (Kim arz ederdi 
sesleri) Divanı Muhasebat reisi Babıaliye arz 
eder ve iradeye iktiran ederdi. Eski şekli bu idi. 
Şefik Beyefendiyle aramızda ihtilâf yoktur. 
Bu maddeyi tesbit edebilmek için encümeni' âli
niz, bu suretle tahrire lüzum gördü. Zaten maz
batamızda, lâyiha! kanuniyede arz edildiği gibi 
reisin tâyini Heyeti Celilenin reyine talik edil
miştir. Encümende mevzuubahsolan Kavanîni 
Maliye, Muvazenei Maliye encümenlerinin 
namzet göstermesi meselesiydi. Bunu böyle mu
vafık görmedik. Encümenler namına bir salâhi
yet istemek için mazbatamızda da arz ettik ki, 
başka bir şekil tensip buyurursanız kabul ederiz. 
Esas itibariyle biz de beraberiz. 

REİS — Efendim başka söz istiyen olmadığı 
için verilen takrirleri reye vaz'edeceğim. 

YUSUF KEMAL B. (Sinöb) — Bunu arka
daşlar mutlak olarak koyalım. Âza ve rüesanın 
Meclis Heyeti Umumiyesinden ve reyi hafi ile 
hariçten intihabını esas olarak kanuna koysak 
Meclis bu bapta serbest ve hür olarak; Meclis 
eğer böyle bilirse kendisince doğrudan doğruya 
intihaba tevessül eder ve isterse encümenlerden 
namzet ister veya Başvekâletten, Hükümetten 
ister, veyahut da burayı pratik hale koysak, ka
nuna koymasak daha iyi olur, yani şöyle olsa! 
İkinci madde: Bu heyet bir reisievvel ile üç re
isisani ve sekiz azadan mürekkebolup işbu âza 
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erbabı ihtisas meyanmdan ve Meclis Heyeti Umu-
miyesince ve reyi hafiyle, ekseriyeti mutlakayla 
hariçten intihaJbolunur. Şeklini Meclis kendisi
ne nasıl kolay gelecekse o suretle tâyin eder . 

AHMED SAKİ B. (Antalya) — Hariçten 
gelmesine ne lüzum vardır? 

YUSUF KEMAL B. (Sindb) — Hariçten 
gelmesine lüzum vardır. Çünkü Meclisin içinden 
intihabat sureti mutlakada zikroulnursa daima 
Meclis azasına mahsus ve münhasır kalır. (Ha
riçten) kaydı esbabı mucibe mazbatasında mu-
fassalan söylendiği veçhile o maksatla konmuş
tur. Memuriyet gibi değildir. Eğer Meclis âza
sından Divanı Muhasebata âza intihaJbolunur 
kaidesi takibolunursa işte o zaman, o azanım, Mec
lis âzalığından iftirak edip etmemesi meselesi 
mevzuubahsolur. Öyle sureti mutlakada Divanı 
Muhasebat âzalığiyle Meclis âzalığı bir zat uhde
sinde içtima edemez denemez. Memuriyet gibi 
değildir. Çünkü Divanı Muhasebat doğrudan doğ
ruya bizim namımıza ifayı vazife eder diyoruz. 
İşin doğrusu Meclis bu işi görür diyoruz. Bina
enaleyh alelade bir memur gibi, yani Hüküme
tin tahtı idaresinde, tahtı nüfuzunda bulunan ze
vat gibi Divanı Muhasebat azasını düşünmek doğ
ru değildir. Onun için bu hariçten sözü şeydir. 
Eğer hariçten sözü Meclis âzasından yapılamaz 
mânasını ifade ediyorsa bu da zannederim bu 
maksatla konulmuştur. Çünkü Meclis azasını, si
yasetle meşgul olan zevatı bu gibi yerlere gön
dermek pek doğru değildir. Ama Divanı Muha
sebat âzası intihalbolunacağı zamanda Meclis âza
sından her hangi birisi kendisinin oraya namzet
liğini koymak isterse istifa eder, oraya gider. 
Oraya istifaen girdiği için hariçten intihabedil-
miş gibi olur. Buna bir mâni yoktur. 

NECİB B.- (Mardin) —• İntihalbolunmazsa ne 
olur? 

YUSUF KEMAL B. (Sinob) — İntihabolun-
mazsa mebusluktan da istifa etmiş olur. 

BEİS — Efendim bu madde hakkında baş
ka söz istiyen olmadığı için takrirleri okuyoruz : 

Riyaseti 'Celileye 
İkinci maddenin şu suretle tadilini teklif ey

lerim : 
Erzincan 

ıSabi't 
Bu heyet bir reisievvel ve üç reisisani ve se

kiz azadan mürekkebolup reisievvel ve sani ve 

âza Kavanîni Maliye ve Muvazenei Maliye encü
menlerinin gösterecekleri üç misli namzetler me
yanmdan Meclis Heyeti Umumiyesinoe reyi hafi 
ve ekseriyeti mutlaka ile intihalbolunur. 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. İkinci maddenin berveçhi 
âti tadilini teklif ederim : 

Bu heyet Kavanîni Maliye ve Muvazenei Ma
liye encümenlerinin müştereken irae edecekleri 
namzetler arasından bir reis ile üç reisisani ve 
sekiz azadan müteşekkil olup birinci reis ve re-
isisaniler ve azalar, Meclis Heyeti Umumiyesince 
reyi hafi ve akseriyeti mutlaka ile intihalbolunur. 
Meclis âzasından birinci riyasetten maada diğer
lerine intihafoolunanlar Mebuslukta kalmakta ve 
riyaset ve âzalıklardan birini kabul ve ihtiyarda 
serbesttirler. 

Mersin Karesi 
Besim Mehmed Vehbi 

Riyaseti Gelileye 

Divanı Muhasebat reis ve âzalarının hariçten 
intihabedilmesi teklif olunuyor. Halbuki bu vazi
feleri ifaya ehil ve muktedir Meclis dâhilinde de 
pekçok zevat bulunabilir. Eğer memuriyetle me
busluk içtima edemez, Nisabı Müzakere Kanunu 
buna mânidir deniliyorsa badelintihap istifa edip 
etmemek; intihabedileeek zevatın elindedir. Bi
naenaleyh Meclis dâhilinde de intihaibolunabil-
mek üzere maddedeki (hariçten) kelimesinin tay-
ymı teklif ederim. 

©ozok 
ıSüleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin berveçhi âti tadilini teklif 

ederim : 
Reisievvel tarafından memleketin bilûmum 

erbabı ihtisası Meclise irae olunacak namzetler 
meyanmdan... 

Dersim 
Feridun Fikrî 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Reis Bey! 
Takririmden rıeisievvel kelimesini çıkarıyorum. 
Yalnız bilûmum erbabı ihtisas takririmin ruhu
dur. Lütfen tayyetsinler. 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin berveçhi âti tadilini teklif 

ederim : 
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.... tarafından memlekette ibilûmum erbabı 
ihtisas Meclise irae olunacak namzetler meyanm
dan... 

Dersim 
Feridun Fikrî 

Riyaseti Celileye 
Reisievvel tarafından gösterilecek erbabı ihti

sasın 'üç misli (gösterilmesini teklif ederim. 
Eskişehir 

Abdullah Azmi 

Riyaseti Celileye 
Madde 2. — Bu heyet, bir reisievvel ile üç 

reisisani ve sekiz azadan mürekkebolup rüesa ve 
âza iki mislinden dûn olmamak üzere Muvazenei 
Maliye ve Kavanîni Maliye encümenlerince biliş-
tirak ıgösterilecek erbabı ihtisas namzetler ara
sından Meclis Heyeti Umumiyesince ve reyi ha
fi ve ekseriyeti mutlakayla iritihalbolunur. Nam
zetlerin Meclis dâhilinden ve Meclis haricinden 
gösterilmesi caizdir. 

İkinci maddenin berveiçhi Ibalâ yazılmasını 
teklif ederim : 

Karesi 
Ahmed Süreyya 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin iberveçhi âti tadilini teklif 

ederim. 

Madde 2. — Bu heyet 'bir reisievvel ile üç 
reisisani ve sekiz azadan mürekkolup Muvazene 
ve Kavanîni Maliye .encümenlerince erbabı ihti
sastan iki misil olarak gösterilecek namzetler 
meyanmda Meclis Heyeti Umumiyesince, reyi 
hafi ve ekseriyeti mutlakayla hariçten intihabo-
lunur. 

Ankara 
İhsan 

BESİM B. (Mersin) — Reis Beyefendi mü
saade buyurur musunuz? Takririmdeki, «birin
ci riyasetten maada) fıkrası haşivdir. Onun çı
karılmasını teklif ederim. 

REİS — Efendim, şimdi okunan takrirler 
tetkik buyurulacak olursa dört kısma ayrılır. 
Birinci kısım takrirler, doğrudan doğruya mad-
dei kanuniyedeki sureti intihabı tebdil ve tağyir 
ediyor. İkinci kısım takrirler, yalnız namzetlere 
aidolan miktarın tevsiini tazammun ediyor. Bu 
da iki şekildedir. Biri erbabı ihtisasa teşmil su
retiyle, diğeri de namzetlerin iki veya üç misle 
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iblâğı suretiyledir. Dördüncüsü de hariçten kay-
diyle ıbir kelimenin maddeden tayymı teklif edi
yorlar. 

REŞAD B. (Saruhan) — Reis Beyefendi bu 
takrir hakkında encümenin mâruzâtı vardır. Mec
lis âzası meyanmdan, Meclisin içerisinden birisi 
intihabedilemez. (Niçin sesleri) Arz edeceğim. 
Demin mazbatamızda da arz ettik. 

SÜLEYMAN SIRRI (Bozok) — Demin ka
bul ettinizdi. 

REŞAD B. (ıSaruhan) — Bunlarda sıfatı 
hâkimiyet de vardır. Hem siyasetle iştigal etmek, 
hem hüküm vermek; bu doğru değildir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozak) — Emsali 
vardır, Tetkik Encümeni Heyeti vardır. 

REİS — Efendim, takrirleri tasnif ettim; 
teklif edilen mevaddı anladınız, evvelâ şu tasni
fe göre doğrudan doğruya maddenin heyeti umu-
miyesindeki şekli intihabı tadil eden takrirleri 
Heyeti Celilenize arz edeceğim. Fakat nazarı mü
talâaya alınarak Kanunu Esasi Encümenine gön
derilmek kaydı ve şartiyle Heyeti Celilenize arz 
edeceğim. 

(Mersin Besim ve Karesi Vehbi Beylerin tak
rirleri tekrar okundu.) 

Riyaseti Celileye 
İkinci maddenin berçehi âti şekilde kabulünü 

teklif eylerim : 

Madde 2. — Bu heyet hir reisievvel ile üç 
reisisani ve sekiz azadan ımürekkebolup işbu rü
esa ve azalar erbabı ihtisas meyanmdan Meclis 
Heyeti Umumiyesince reyi hafi ve ekseriyeti 
mutlakayla hariçten intihalbolunur . 

Sinob 
Yusuf Kemal 

(İhsan Bey, «Ankara» nm takriri tekrar 
okundu. )T 

REŞAD B. (.Saruhan) — Efendim şu oku
nan takrirleri ayrı ayrı reye vaz'ediniz. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim 
takrirlerde birkaç fıkrayı ihtiva edenler vardır. 
Belki ilk fıkraları kabul edilir. Fakat son fık
raları kabul edilmiyebilir. Onun için fıkra fıkra 
reye konulursa çok münasilbolur. 

REİS — Efendim arz ettiğim gibi takrirler 
muhtelif aksamı ihtiva ediyor. Bunları encüme
ne havale ederiz. Encümen tetkikatmda takrirle
rin ya heyeti umumiyesini veyahut (bâzı aksamı-
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iıı muvafık görmez, tadil ederse tabiî Heyeti 
Muhteremeniz yeniden tetkik edecektir. Zannede
rim; teklif ettiğim bu şekil daha kısa ve daha 
süratle muameleyi intaeeder. O halde arz ediyo
rum efendim: 

Şimdi okunan takrirlerin nazarı mütalâaya 
alınarak encümene iadesi hususunu reyi âlinize 
vaz'ediyirum. (Ayrı ayrı reye koyunuz, sesleri) 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Yusuf Ke
mal Beyin takririni reye koyun. 

(Yusuf Kemal Beyin Takriri tekrar okun
du.) 

BEİS — Efendim !bu takriri nazarı mütalâ
aya alarak... 

EEŞAD B. (Saruhan) — Efendim bu tak
riri encümen kabul ediyor. (Reye koyun, ses
leri) 

REİS — Efendim, ikinci maddenin şimdi 
okunan takrir suretinde yazılmasını encümen de 
kabul ediyor. 

OSMAN NURİ B. (Bursa) — Fıkrai ulâyı 
reye koyarsınız. 

REİS — Encümenin kabul etmesi itibariyle 
reyi âlinize arza mecburum. Ben arz edeyim; 
siz kabul etmezseniz etmezsiniz. 

Efendim, takrir okundu. Mealine vâfıf oldu
nuz. Bu takriri kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Aksini reye koyacağım. Takriri kabul et-
miyenler ellerini kaldırsın. Efendim ikinci mad
denin bu şekilde yazılması kabul olundu. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Na
zarı'dikkate alındı efendim. 

REİS — Hayır efendim, kabul edildi. En
cümen kabul ediyoruz dedi. 

Madde 3. — Divan rüesa ve âzası lâyenazil-
dir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey ikinci mad
de encümene mi gönderildi? 

REİS — Efendim, Yusuf Kemal Beyin tek
lif ettiği ikinci maddeyi Encümen kabul etti, ka
bul ediyoruz dedi, binaenaleyh reye vaz'ettim, 
siz de kabul ettiniz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozak) — Encü
menin kabulden maksadı, nazarı mütalâaya al
mak demektir. 

REİS — Efendim, Kanaat 'buyurunuz! Hat
tâ nazarı dikkatinizi eelbettim, efendim şimdi 
okunan takrir dedim. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Kabul 
edilmiş olan maddenin şeklinin okunmasını isti
yoruz. 

iSÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Beyim 
encümen kabul etti buyurdunuz; encümenin 
bunu kabul edebilmesi için, kabul ettim diye
bilmesi için encümenin âzalariyle görüşüp he
yeti umumiyesini madde halinde kabul etmesi 
lâzımdır. Mazbata Muharriri isterse nazarı dik
kate almış olur. Encümen marûmuâliniz... 

REİS — Mazbata Muharriri encümen namı
na kabul ettiler. 

Kabul edilen ikinci maddenin muaddel şek
lini okuyoruz. 

Madde 2. — Bu heyet bir reisievvel ile üç 
reisisani ve sekiz azadan mürekkebolup işbu 
rüesa ve azalar erbabı ihtisas meyanından Mec
lis Heyeti Umumiyesinoe reyi hafi ve ekseriye
ti mutlakayla hariçten intihabolunur. 

REİS — Efendim! Üçüncü madde hakkın
da söz istiyen var mı1?.. («Anlaşılmadı, ikinci 
madde ne oldu?» sesleri.) Efendim! Reye arz 
ettim, kabul olundu, ondan sonra arkadaşlar, 
kabul olunan şekli okuyun, dediler, onu da oku
duk. Reye arz olunacak ibir şey yoktur. Şimdi 
üçüncü madde hakkında söz istiyen var mı?.. 

YUSUF KEMAL B. (Sinob) — Efendim 
üçüncü maddede, (Divanı rüesa ve âzası lâyena-
zildir) deniliyor. Malûmuâliniz hükkâmm lâ
yenazil olduğuna dair 'böyle kısa bir hüküm 
vardır. Yalnız «lâyenazil» demek hiç azlolun-
maz demek değildir. Bunda esbabı azil vardır, 
tahtı muhakemeye alınır, mahkûm olduktan 
sonra azlolunur. Esbabı mucibe mazbatasında, 
«Gerek Kanunu Esaside, gerek Divanı Muha
sebat Kararnamesinde Divanı Muhasebat Reisi 
ve âzası lâyenazil olup lüzumu azilleri Meclisi 
Millînin ekseriyetince tasdik «olunmadıkça kay
dı 'hayat ile ifayı vazife edecekleri muharrer
dir.» denilmiştir. Şimdi bir taraftan bunun da
ha evvelki kararnamede ve sairede muharrer 
olması, diğer cihetten ondan muahhar Meclisi 
Âlinize e kabul edilen şey mutlak olarak kabul 
edilmiş olursa ilerde belki bir iltibas ve tefsire 
de mahal verir, belki ibir şüphe husule getire
bilir. Onun için bendeniz teklif ediyorum ki, 
bu maddeyi esbabı mucibe lâyihasında söylen
diği veçhile nıuvazzahan, yani, (Divanı Muha
sebat rüesa ^e âzası, lâyenazil olup lüzumu azil-
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İeri Meclisi Alinin ekseriyetince kabul edilme
dikçe kaydı hayat ile ifayı vazife ederler.) şek
linde kabul etmek daha. muvafık olacaktır. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Efen
dim, lâyenazildir sözü iburada Hükümete kar
şı, yani Hükümet Divanı Muhasebat azasını az-
ledemez. Fakat Meclis iktizası halinde bunu is-
kat edebilir. Buraya (ancak) kaydiyle bir cüm
le yazılmak lâzımgelir. Yani, (Ancak ve iktiza
yı halde Mecüs ıskat e'debilir.) veyahut, (Mec
lisi Âli tarafından ıskatına karar verilir.) gibi 
bir şey yazılabilir. Çünkü şimdi bir misalini 
arz edeceğim, bir vakitler Meclisi Mebusan, 
tahsisatı fevkalâdenin Meclis kararı 'olmaksızın 
sarf edilmemesi hakkında bir karar vermişti. 
Hükümet bunu Divanı Muhasebata âdeta tefsir 
eder igibi tatbik ettirmiş; Divanı Muhasebat 
Hükümetin maliye hakkında muvakkat kanun 
çıkaracağına dair olan Kanunu Esasinin 101 nci 
maddesine istinadederek Meclisin bu kararını 
•ortadan kaldırmıştır ve tahsisatı fevkalâdeyi 
sarf ettirmişler. Meclis açıldığı zaman bendeniz 
'buna vâkıf 'oldum. Bunu teklif ettim; ıskat 
edilmesini istedim. Yani bu gibi haller vâki 
olabilir. Lâyenazildir deyip de iktifa etmek doğ
ru değildir. Hükümete karşı lâyenazildir. Hü
kümet azledemez; Meclis tarafından azil veya 
ıskat edilebilir. Onun için; (Ancak Meclis tara
fından ıskat veyahut azledilebilir.) kaydını 
koymak lâzımgelir. 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim! Buyur
dukları mesele mazbatada uzun uzadıya teşrih 
edilmiştir. Divanı Muhasebat rüyasının lâye-
nazil olduğu ve Meclisi Âlinin ekseriyet kara-
riyle her zaman icabederse azledilebileceği ge
rek Kanunu Esasinin 101 nci maddesinde ve ge
rek Divanı Muhasebat Kararnamesinin üçüncü 
maddesinde muvazzahtır. Bunun için, buna lü
zum görmemiştik. Ancak Yusuf Kemal Beye
fendinin teklifleri esbabı mucibe mazbatasın
dan daha açık olarak tavzih edeceği için, endi
şeleri daha vazıh olarak izale edeceği için bu 
takriri maddenin vuzuhu namına biz de kabul 
ediyoruz. Mesele daha iyice anlaşılsın. 

ZEKİ B. ı'Güraüşane) — Müsaade buyurur 
musunuz, bir sual soracağım? Meclis karariyle 
azil meselesi bu azaların masuniyetini temin 
edebilir mi? Zira bu Meclis müddetini ikmal 
eder dağılır ve onun yerine gelen Meclis bun

ları ıskat edebilir. Şu halde her yeni /gelen Mec
lis bunları ıskat edebilecektir. 

REŞAD B. (Devamla) —Şüphesiz. 
ZEKİ B. (GümüşcTne) — Her yeni gelen 

Meclis ıskat ettiği takdirde onun masuniyeti 
yoktur. 

REŞAD B. (Devamla) — Efendim! Muha
lifi kanun bir muameleleri ıgörülürse, ifayı va
zife hususunda tekâsülleri ıgörülürse, Meclise 
akseder; Meclise icabında bir âza tarafından 
müracaat edilmek suretiyle veyahut Divanı Ri
yaset teşebbüsüyle azledilebilir. Lâkin lüzumu 
azil, Meclisi Âlinin ekseriyet kararma iktiran 
etmesi şarttır. Bu mıddede gözetilen maksat 
budur. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Mesul olacak bir 
şey 'görülmediği takdirde... 

REŞAD B. (Devamla) — Nasıl ıgörülmez 
efendim? Meclisi Âlinize merbuttur. Meclisi 
Âliye üç ayda 'bir rapor verecektir. Meclisi Âli
nizle teması daimîsi vardır. 

REİS — Efendim! Bir takrir vardır. Okuya
cağız ! 

Riyaseti Celileye 
Üçüncü maddenin berveçhi âti tadilen kabu

lünü teklif eylerim. 
Sinob 

Yusuf Kemal 
Madde 3. — Divanı Muhasebat rüesa ve âza

sı lüzumu azilleri Meclisi Millînin ekseriyetin
ce tasdik olunmadıkça azlolunamazlar. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
bir şey soracağım. Ekseriyetten maksatları ne
dir? Ekseriyeti mutlaka mıdır? 

YUSUF KEMAL B. (Sinob) — Efendim! 
Ekseriyet kelimesinde bir kayıt olmazsa ekse
riyeti mutlaka anlaşılır ve bu, bir kaidedir. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
dim, müsaade buyurursanız bir noktayı öğren
mek istiyorum. (Lüzumu azil tasdik olunma
dıkça) buyuruluyor. Lüzumu azli bize kim gös
terecektir? Meclisi Âliye hariçten lüzumu azil-
gösterilecek ve Meclisi Âli ona göre azledecek
tir. öyle mi? Bunu kim gösterecektir? 

YUSUF KEMAL B. (Sinob) — Zaten bu, 
nazarı itibara alınarak lüzumu azilleri denil
miştir. Bunların lüzumu azlini Meclisi Âlinin 
kararma iktiran ettirecek hususat nereden ge-
lebilirse o da oralardan gelebilir. Heyeti Aliy-
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yeniz âzasından biri de teklif edebilir, Hükü
met de teklif edebilir. Birisi de teklif edebilir. 
Yalnız bu lüzumu tasdik edebilecek Meclisi 
Âlidir. Yani bu husus serbest ve açık bırakıl
mıştır. 

REİS —• Efendim! Takririn müeddesı malû-
muâliniz oldu. Takrirde gösterildiği şekilde 
maddei kanuniyenin yazılmasını encümen na
mına, encümen reisi bey beyan ettiler. Takriri 
reyi âlilerine vaz'ediyorum. Maddenin takrir 
veçhile yazılmasını kabul edenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye koyuyorum efendim. Aksjni 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Maddenin tak
rir veçhile yazılması kabul edildi. 

Madde 4. — İşbu kanuna muhalif ahkâm 
mülgadır. 

REŞAD B. (Saruhan) — Efendim teklif et
tiğimiz kanunun mevaddı esasiyesi bitmiştir. 
Yalnız mazbatamızda altıncı sahifenin son satı
rında bir mesele vardır. Zapta geçmek ve bu 
meselede kemali vuzuh ile tesbit edilmiş olmak 
için arzına lüzum görüyorum. Bidayette bilve
sile arz etmiştim. Eylevm Divanı Muhasebatın 
iki reisisanisi ile dört âzası vardır. Bir reisi-
sani ile iki âza burada ifayı vazife ediyor. Bir 
reis ile iki âza da İstanbul'da ifayı vazife 
etmektedir. Mazbatamızda demiş idik ki, bun
lar vaktiyle Hükümet tarafından tâyin edil
miştir. Yeniden teklif ettiğimiz kanun muci
bince 'bunların da Meclisi Âlice intihabedilmesi 
lâzımdır. Yalnız bu zevatın 3 - 5 aydan beri 
hizmetleri mesbuk olduğundan bir hakkı mük
tesepleri bulunduğu için namzetler listesine 
bunların tercihan ithali muvafık görülmüştür. 
Hükümetçe tâyin edilip de elyevm ifayı vazife 
etmekte Ibulunan altı azanın Meclisi Âlice ye-

_niden inıtihabedilmesi lâzımdır. Bunu arz et
mek istiyorum. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Efen
dim ! Dördüncü maddede buyuruluyor ki, i m 
kanuna mulhalif ahkâm mülgadır. • Hangi ah
kâm? Mevcut bilûmum kavanîndeki ahkâm mı, 
yoksa Divanı Muhasebata aidolan ahkâm mı 
mülgadır ? 

REŞAD B. (Saruhan) — Kanunu Esasinin 
105 ve 106 ncı maddeleriyle Divanı Muhase
bat kararnamesinin 1 ve 3 ncü maddeleri yap
tığımız bu kanuna muhaliftir. 

AHMED MAHİR Ef. (Kastamonu) — Onu 
demeliydi. İşjbu kanuna muhalif ahkâm mül
gadır, deniliyor. 

REŞAD B. (Saruhan) — Zaten muhalif ah
kâm Ibu iki yerde vardır. Kanunu Esasinin 
105 ve 106 ncı maddeleriyle Divanı Muhasebat 
kararnamesinin 1 ve 3 ncü maddeleridir. Mad
de maksadı temin ediyor efendim. Emsali de 
böyledir. Teamül budur. 

REİS — Efendim dördüncü maddeyi reyi 
âlilerine vaz'ediyorum. Kaibul edenler lütfen 
el (kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Ka'bul 
etmiyenler el kaldırsın, madde kabul edilmiş
tir. 

Madde 5. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

REİS — Efendim beşinci maddeyi reyi âli
lerine vaz'ediyorum. Ka'bul edenler el kaldır
sın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyen
ler lütfen el kaldırsın. Beşinci madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 6. — İşbu kanun Büyük Millet Mec
lisi tarafından icra olunur. 

REİS — Efendim altıncı maddeyi reyi âlile
rine vaz'ediyorum. Altıncı maddeyi kabul bu
yuranlar lütfen el kaldırsın. Aksini rey a vaz'
ediyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. Al
tıncı madde kabul edilmiştir efendim. 

REŞAD B. (Saruhan) — Reis Bey karar
name vardır. Onu da müzakere edelim. 

REİS — Efendim kanunun heyeti umumiye-
sini muaddeen reye arz edeyim, ondan sonra 
kararnamelerinizi müzakere ederiz. 

Efendim kanunun heyeti umumiyesini şekli 
nıuad'delede reyi âlinize arz ediyorum. Kabul 
edenler lütfen el 'baldırsın. Aksini reye vaz'
ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Kanun kabul edilmiştir. 

Divanı Muhasebatın sureti intihabı hakkında 
Karar 

1. — Divanı Muhasebat heyeti umumiyesi 
merkezi Hükümette bulunacaktır. Binaenaleyh 
bütçe murakabesi âti yen vilâyatı sairede yapı
lacağı veçhile İstanbul'da dahi lüzumu kadar 
murakıp ikamesi suretiyle ifa edilecektir. 

REİS — Efendim kararname hakkında söz 
istiyen var mı ? 
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ABDULLAH AZMİ E l (Eskişehir) — Efen
dim şekil hakkında izahat versinler. Kanun 
çıktıktan sonra ODU kararname ne olacaktır? 
Şimdiye kadar Meclisten böyle bir şey çıkma
mıştır. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
REŞAD B. (Saruhan) — Efendim lüzum gör
müyorsanız tayyedebilirsiniz. Fakat 'bugün 
ortada bir tediyat var. Divanı Muhasebat he
yetinin nısfı 'burada, nısfı diğeri İstanbul'da 
ifayı vazife ediyor. Divanı Muhasebatın karar
namesi iktizasmca bunun merkezi Hükümette 
bulunması ve Meclisi Âli ile daima irtibat ve 
teması fiilîde bulunması lâzımdır. Bunun bu
raya ıgelmesini arz ediyoruz. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — Bu
nu maddeye koyalım. 

REŞAD B. (Saruhan) — Arz ettik efendim. 
Maddeye lüzum yoktur. Zaten bu maksat ka
nunun heyeti umumiyesinde temin edilmiştir. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) —.Ya
ni böyle maddelerden sonra bir de kararname 
şeklinde bizde 'bir şekil yoktur. Maddei mu
vakkate yapalım. 

TALÂT B. (Ardahan) — Maddei münferide 
yapalım. (Maddei muvakkate olsun sesleri) 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Bu 
karar, maddei kanuniyeye zeyledilecek mi? 
Maddei kanuniyeye dercolunacak ve mecburî 
kavanîne yapılacak mı? Encümen böyle mi dü
şündü? Yoksa alelade karar şeklinde zabıtta 
mı kalacak ? 

REŞAD B. (Sauhan) — Efendim encüme
nin bundan bellibaşlı kasdettiği mâna, Divanı 
Muhasebatın Meclisi Alinize merbut olmasıdır 
ve bunun temin edilmesidir. Kanunun son 
maddesi mucibince bu kanunun ahkâmı Mecli
si Âli tarafından icra olunacaktır. Yalnız bu 
heyetin İstanbul'da üç âzası vardır. Bunların 
mutlaka buraya gelmesi lâzımdır. Nasıl geti
rirseniz getiriniz. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim 
karardan maksat nedir? Muvakkat kanun ma
hiyetinde midir? Divanı Muhaselbat Kanunu 
kabul edilmiştir. Divanı Muhasebatın merkez
de içtimainin temini lâzımdır. 

REŞAD B. (Saruhan) — Encümenin bir tak
riri farz buyurunuz Reis Beyefendi! 

MUSA KÂZIM E l (Devamla) — İstanbul'
da bulunan Divanı Muhasebat âzalarının bura

da bulunması Meclisi Âlinize arz ediliyor. Eğer 
biz böyle bir kararla bunların burada toplan
ması için bir karar verirsek, o karara, 'kanunu 
muvakkat denilemez. Maddei muva'kkateye de 
lüzum yoktur. Bu gibi mesail va'kıdır. Bu ka
nun ile halledilmiştir. Demek ki, Divanı Muha
sebat azayı muhteremesi merkezde müçtemian 
ifayı vazife etsin. Kanun değil, kararname ve 
kanun muvakkattir. 

REŞAD B. (Saruhan) — Reis Beyefendi! 
Rica ederim, farz buyurunuz; bu, encümenin 
bir takriridir. Bunun kabulünü rica ediyoruz. 
Arkadaşlar ıbunu ilzam ediyorlar. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
kuvvei kanuniyeden sâdır olan bilûmum ahkâ
mın Devletçe ve kanunca teamül olan şekle mu
vafık olması lâzımgelir. Binaenaleyh Kanunu 
Esasinin 36 ncı maddesinin kararname şeklini 
hatırlatacak şekilde bir iki karar diye böyle bir 
usulün ihdasına mahal yoktur. Çünkü ikisi de 
aynı heyetten sâdır oluyor. Onun için birisinde 
kanun mahiyeti, diğerinde karar mahiyeti gör
mek doğru değildir. Onun için Reşad Beyefindi-
nin buyurdukları gibi böyle bunun madde şek
linde, hiç olmazsa şeklinde fark yapalım. Ab
dullah Azmi Efendinin dediği gibi maddei mu
vakkate ile ve fakat Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunun malûm olan hukuk ve salâhiyetine bina
en bu, bir kararı mahsus şeklinde çıkabilir. Fa
kat bunun kanuna müşabih bir şekilde çıkması, 
zannederim, doğru değildir. Onun için bunu ale
lıtlak Meclisi Âlice kabul edilmiş bir takrir şek
linde kabul etmek ve kavanini Devlet meyanı-
na dercetmemek lâzımgelir. Çünkü eğer bu ka
vanini Devlet meyanma dâhil olursa memleke
tin usulü teşriiyesinde yeni bir usul kabul et
miş oluruz ki, bu doğru değildir. 

REİS — Efendim tensip buyurursanız bu
nu, madde madde reyi âlinize arz etmiyelim, 
okuyalım. Heyeti umumiyesini tasvip şeklinde 
reyi âlinize arz edelim. (Muvafık sesleri) 

Divanı Muhasebatın sureti intihabı hakkında 
Karar 

Divanı Muhasebat 'heyeti umumiyesi mer
kezi Hükümette bulunacaktır. Binaenaleyh büt
çe murakabesi âtiyen vilâyatı sairede yapılaeağı 
veçhile İstanbul'da dahi lüzumu kadar mura
kıp ikamesi suretiyle ifa edilecektir. 
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Divanı Muhasebatın tâli derecede bulunan 
murakıp ve ketebesi bersabık divanca bilimti-
han alınacak ve keyfiyeti tercih ve tâyin divan 
rüesasmm ekseriyeti ârasiyle icra edilecektir. 

•-• REİS — O halde efendim Muvazenei Maliye 
Encümeninden tasvibi âlinize arz edilen bu ka
rarı... 

İZZET ULVİ B. (Karahisarı Sahib) — Ser
levhadaki karar çizilsin, takrir yapılsın. 

REİS — Efendim bu şekilde reyi âlinize arz 
ediyorum, kabul edenler, lütfen el kaldırsın. Ak
sini reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim! Ruznamemizin... 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Reis Bey 

bunun tâyini esamiyle reye konması lâzımgelir. 
(Hacet yok sesleri) Kadroyu tevsi ediyoruz. 
Memuriyet ihdas ediyoruz. 

REİS — istirham ederim, itirazata mahal 
yoktur. Bu itirazatı vaktiyle yapmanız lâzımdı. 
Reye vaz'edilmiş ve kabul olunmuştur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bunu 
Makamı Riyasetin düşünmesi lâzımgelir. Birçok 
memur ilâve ediyoruz. Bunlara birçok maaş ve
receğiz, bu, nereden çıkacaktır? 

2. — Ziraat Bankasının 1339 senesi Bütçe lâ
yihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

REİS — Efendim şimdi tensip buyurulursa 
Ziraat Bankasının Bütçesinin müzakeresine ip-
tidar edelim. 

ZEKİ B. (Grümüşane) — Reis Bey, rica ede
rim, bugün tevzi edilmiştir. Müsaade ederseniz 
bir kere okuyalım. Ondan sonra müzakere edil
sin. 

REİS — Efendim müstaceliyetle müzakeresi 
kabul edilmiş olduğu için bugün müzakere ede
ceğiz. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Müstacelen müza
keresi kabul edilmiş başka şeyler de vardır. Mü
saade buyurursanız bunları müzakere edelim. 

REİS — Hayır bunda istical ediyorlar. Mü
saade ederseniz bunu müzakere edelim. 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 

Ziraat Bankasının 1339 senesi varidat ve ma-
sarifat bütçesiyle 12 Mart 1332 tarihli Ziraat 
Bankası Kanununun ikinci maddesine müzeyyel 
'kanun lâyihalarının icra Vekilleri Heyetinin 
16.9 .1339 tarihli içtimamda Meclisi Âliye ar-

I zı takarrür etmekle iktisabı kanuniyet eylemek 
üzere mezkûr lâyihalar raptan takdim kılınmış
tır efendim. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fethi 

Esbabı mucibe lâyihası 

Ziraat Bankasının 1339 senesi zarfında ci-
' bay et edeceği varidatı ve ifa olunacak hidemat 

için ihtiyar edeceği masarifi mübeyyin bütçe ile 
kanun lâyihaları leffen takdim kılındı. Merbut 
(A) cetvelinde muharrer (1 885 000) lira vari
dat ve (B) cetvelinde murakkam (1 010 236) 
lira masarif ve maaşatm esbabı mucibesi ber-

ı veçhi zîr arz olunur. Şöyle ki : 

(A) cetveli : Varidat kısmı 

Varidatı ihtiva eden (A) cetveli üç fasıldan 
ibarettir. 

Fasıl : 1 - Menafi hissesi 
Bankanın en mühim ve esaslı varidatı bulu

nan Menafi Hissesi (1 000 000) lira olarak tah
min edilmiş ve kanunu ahîr mucibince hissei 
mezbure Maarif Hissesiyle maan bankaca doğ
rudan tahsil edileceğine göre tahminatı vakıa 
sinini sabıkaya kıyasen karini hakikat bulun
muştur. 

Fasıl : 2 - Temettüat ve aidat 
İşbu fasıl zîrde arz edileceği üzere beş mad

dede (835 000) lira olarak hesap ve tahmin kı
lınmıştır. 

Madde 1. — İkrazat ve matlubatı muhtelife 
faizleri : 

Bankaca zürraa ve sanayii ziraiye erbabına 
ve şirketlerine vukubulan ikrazat ile Hazinei 
Maliye zimmetindeki matlûbatm faizleri olup 
(500 000) liradır. Mülhakattan alman Mart 
1339 hâli malî cetvellerine ve vesaiki saireye 
nazaran bankanın dört milyon yedi yüz küsur 
bin lira zürra zimmetinde ve yedi yüz dok-
sanaltı bin küsur lira Maliye Vekâleti Celile-
sinde ve birbuçuk milyon lira mülga İstanbul 
idarei merkeziyesince mülga Maliye Nezaretine 
vukulan ikrazat resülmalinden bakıyei mat-
lûbolup işbu ikrazat kısmen nizamnamei cedi
din tarihi neşrinden evvel senevi yüzde altı ve 
kısmen ondan sonra yüzde sekiz faizle icra edil' 
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miş olduğundan mecmuu ikrazat için haddi va
sati olarak yüzde yedi faiz hesabedilmiştir. 

Madde 2. — Temettüat ve aidatı muhtelife: 
İşbu maddede nakli nukut ücreti, nakli nu-

'kut muamelesi yapanlardan alman telgraf üc
reti fazlası ve kinin aidatı ile iştira olunan em
valin satış fazlalarından ve saireden mürekkeb-
olup (255 000) lira tahmin olunmuştur. 

Madde 3. — Varidatı hususiyei vilâyat vez
nedarlığı aidatı : 

Varidatı hususiyei vilâyatm kabz ve tediye
sinden dolayı varidatı mezkûreden yüzde bir he
sabiyle alınmakta olan aidat (50 000) lira ola-
raik tahmin edilmiştir. 

Madde 4. — Poliçe bedelâtının tahsil ve ir
saline tavassuttan dolayı alınacak ücret : 

Merbutan takdim kılman kanun kabul bu-
yurulduğu takdirde Ziraat Bankası, tüccaranm 
keşide edeceği poliçeler muhteviyatının tahsil 
ve irsaline tavassut edeceğinden bu hizmetten 
dolayı ashabından alacağı ücret olarak işbu 
maddeye tahminen (20 000) lira vaz'olunmuş-
tur. 

Madde 5. — Sanayii ziraiyeye ait levazımın 
münakalâtına tavassuttan dolayı husule gele
cek temettü : 

Ziraat Bankası, sanayii ziraiye erbabının is
timal edecekleri levazımı muhtelifenin celp ve 
şevkine tavassutta bulunacağından işbu muame
leden husule gelecek temettü (10 000) lira tah
min edilmiştir. 

Fasıl : 3 - Müessesat varidatı 
Ziraat Bankasının zîri idaresindeki makinist 

sınıflarına Ulukışla ve İzmir'de açılacak tamir
hanelerde icra edilecek imalât ve tamirattan 
alınacak mebaliğden ve saireden mürekkep mü-
essesat varidatı berveçhi zîr dört maddede 
(50 000) lira tahmin olunmuştur. 

Madde 1. — Makinist sınıflarında vukubula-
cak tamirat ve imalât : 

Ankara ve Adana Ziraat Mektepleri dâhi
linde geçen sene küşadolunan makinist sınıfla
rının tevsii için bütçenin masarif kısmına me-
baliği muktaziye ithal edilmiş olduğundan ka
bulünde zürraa mühim hizmet ve bankaya da 
ehemmiyetlice varidat temin edecek olan işbu 

sınıflarda yapılacak imalât ve tamirat esmanı 
(10 000) lira tahmin edildi. 

Madde 2. Alât ve levazımı ziraiye bedeline 
zammolunacak küsurat : 

Ziraat Bankası alât ve levazımı ziraiye mua
melâtını senei haliyede daha ziyade tevsi etmiş 
olduğundan alât ve levazımı mezkûre esmanma 
ilâve edilecek küsurat (10 000) lira tahmin edil
mektedir. 

Madde 3. — Tamirathanelerde vukubulacak 
tamirat ve imalât : 

Derdesti küşadolan Ulukışla ve İzmir tamir
hanelerinde icra edilecek tamirat ve imalât be
deli (30 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

Madde 4. — Ankara Ziraat Mektebi işletme 
varidatı : 

Senei sabıka bütçesine Ziraat Mektebi işlet
me varidatı olarak bir miktar ithal edilmiş 
idiyse de takriben bir sene zarfındaki tecrübe, 
mektebi mezkûrun varidat temin etmiyeceğini 
ispat eylediğinden işbu maddeye bir şey vaz'-
edilmedi. 

(B) cetveli : Masarif kısmı 

Ziraat Bankasının 1339 senesinde ifa edece
ği hidemat için icabeden masarifi muhtevi bu
lunan işbu cetvel berveçhi zîr altı fasılda 
(1 010 236) lirayı ihtiva etmektedir. 

Fasıl : 1 — İdarei merkeziye maaşaitı 
İdarei merkeziye erkân, memurin ve müstah

deminin maaşat-ve ucuratmı havi olan işbu fasıl 
(43 094) liraıdan ibarettir. 

Madde 1. — Müdürlü Umumî : 

Müdürü Umumîliğe bankanın iptidayı 'teşek
küllünde yüzyirmibeş lira (tahsis olunarak işbu 
miktar Meşruri'yetin ikinci senesine kadar devam 
eylemiş ve ondan sonra yetmiş liraya tenzil ve 
müta'akıben tekrar yüzyirmibeş liraya tezyit ve 
en son doksan liraya tenkis edilerek istanbul ida
rei merkeziyesinin lağvına değin bu miktar de
vam etmiştir. IstanJbul idarei merkeziyesi mev-
cudolup maaşlarını almakta olduğu sırada Anka
ra'da teşekkül eden Müdürü Umumîliğe şehrî yet-
mişbeş lira tahsis fouyurulmuştur. Müdürü Umu
mî maaşı, Müdürü Umumîlik vazaifinin ehemmi
yet ve kesretine ve malûm olan 'galâyi es'ara meb-
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ııi şehrî yüzer lira itibariyle bu kere (1 200) lira 
olarak teklif olunur. 

MADDE 2. — Müdürü Umumî Muavini • 
Müdiriyeti Umumiye Muavinliğine maibsus ve 

şeihrî 'altmış liradan ibaret bulunan malaş, vazifei 
mezkûrenin de kesret ve ehemmiyetine ye malûm 
olan pahalılığa (binaen şehrî seksen liraya tez-
yidedilerek senevi (960) lira (teklif olunimuştur. 

Madde 3. — Memurini merkeziye : 
Büyük Millet Meclisi Hükümetinin teşekkülü

nü mütaalkıp pek mahdut bir şekilde yapilan mer
kez kadrosiyle ancak muamelâtı rûzmerre tedvir 
edilebilmiş ve gecen sene istihsal olunan Zaferi 
Millîyi müitaakıp tanzim olunan munzam 'bütçeye 
mezkûr kadro tevsian ithal edilmiş ise de sulhun 
akdinden sonra 'memleketin iktisadiyatında ra
ntıma olan inkişaf; Ziraat Bankası muamelâtı 
umumiyetine de tesir etmekle ikrazat, nakli ım-
kut, tevdiat, alâit ve levazımı ziraiye işleri sa
bıkına nM)etle epeyce tezayüdettiği gibi merbu-
tan mıütdkaddİım. mevaddı kanuniye lâyihası ka-
Ibul buyurulduğu takdirde bankatim deruhde et
tiği vaz&ilf biraz dalha tekessöir, tenevvü ve kesibi 
ehemmiyet edeceğinden umuru mevduanm ke-
imaihi'hakkıha ifası ve alât ve levazımı ziraiye iş
lerinin 'tedviri için geçen senek! kadro, rulbu nis-
beltinde tevsi edilmiş ve memurin maaışatı da mün-
iıalâıta talip bulunabilmek ve mevcut memurların 
bankada kalmaları temin edilmek üzere bir mik
tar tezyidoluıım ustur. Haddi asgarîsi mahiye 
kırk ve azamîsi - yalnız erkâna ve birimci sınıf 
memurine mahsus olmak 'üzere - seksen, yüz lira 
*gi'bi cüzi bir para ile Ankara'da mevcut ve gün
den güne tezayüdetmekte- (bulunan galâyi es'ar 
sebebiyle temini maişet müteaısfsir olduğundan 
mezkûr tahsisatın ' istiksiar (buyurulamıyacağı 
ü'midedilmektedir. Vaızifeleri mühim ve kesir 
olan memurini maişet endişesinden biraız olsun 
tahlis etmedikçe 'bihakkın vazifeye raptetmek 
mlüşkül ve lıaıtitâ <gayrikabil olduğunu senelerle 
yapılan 'tecrübenin neticesi ispat etmiştir. Binaı-
enaleylb cihattı marazayı nazarı dikkate alan Mü
diriyeti Umumiye küçük memurînin maaşatmı 
%• 50, diğerlerinin % 20-30 dereceısinde berveçhi 
mâruz tezyidetmiş ve ibinnotice üçüncü mıadde 
('26 1:60) lira teklif edilmekte Ihulıınımıştur 

. Madde 4. — Müfettişler : 
Ziraat İBankası muamelâtının âmili intizamı 

olan 'müfettişlerin birinci 'sınıflarının maaşına ' 

şehrî biner kuruş zammedilerek unvanları ba§mü-
felttişliğe talhıvil ve diğerlerinin maaışatına da şeh
rî beşeryüz kuruş ilâve edilmiş ve binnetice mad-
dei mezkûre (7 2'50) lira Olarak teklif edilmekte 
'bulunmuştur. 

Madde 5. — Müstallıdemîni müteferrika : 
Tahsisatları işbu maddede dâhil bulunan nak

li nukut ve evrak müvezzilerinin maazam 2 300 
ve 3 500 'den ibaret maaşları ve odacılarla bekçi
lerin 1 700 kuruştan ibaret lücuratı m!aiktuası bir 
miktar tezyidedilmek isuretiyle (beşinci madde 
(4 524) lira teklif ediliyor. 

Fasıl : 2. — Levazım : 
îdarei merkeziye levazımına ait ve yedi mad

deden ibaret olan işbu fasıl saibıkma nisbetle pek 
cüzi faikla (7 750) lira olarak teklif edilmekte
dir. 

Madde 1. — Tenvir ve teshin 
Üçyüz liradan übaret ısabık tahsisatım aıdemiki-

fayeti bitteerübe anlaşıldığından miktarı mezbur 
(500) liraya iiblâğ olunmuştur. 

Madde 2. — Kırtasiye : 
îşlbu madde Sabıkı misillû (900) liradan iba

rettir. 

Madde 3. — Melbusat : 
Yüzaltmış liradan 'ibaret tahsisata kadroya 

ilâve edilen üç aided odacının elbise ve ayakkabı 
es'manı olarak doksan lira zam ile işlbu madde 
(250) lira teklif edilmektedir. 

'Madde 4. — Müteferrika : 
îkiyüzelli lira olan geçen seneki tahsisat da 

kâfi gelmediği tecrübeten tebeyyün ettiğinden 
bir misli zamla (500) lira olarak teklif edilmek
tedir. 

Madde 5. — Meclisi idare lücuratı içtimaiyesi : 
'9albık misillû (2 600) liradır. 

Madde 6. — Masarifi tesislye : 
İşbu madde geçen seneki misillû (500) lira 

teklif ediliyor. 

Madde 7. — İcarat : 
İşbu madde sabıkı gibi (2 500) lira teklif olun

maktadır. 

Fasıl : 3. — Mülhakat şube ve sandıkları maaşatı 
Ziraat Bankasının taşradaki şube ve sandık

ları memurin ve müstahdem ininin maaşat ve ücu-
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ratını havi olan işbu fasılda beş madde ile 
(205 778) lira teklif edilmektedir. 

Madde 1. — Şube ve sandık memurini : 
Birinci faslın üçüncü maddesinde arz olunan 

esbap dolayısiyle vazaifi kesbi ehemmiyet ve kes
ret eylemekte olan taşra şube ve sandıklarının 
kadrosu pek cüzi tevsi edilmiş ve fakat maaşata 
bilmecburiye epeyce miktarda zaınmiyat icra olun
muştur. Ziraat Bankasını taşrada temsil eden 
Şuabat Müdiratmm maaşatı halen asgari 1 500 
ve âzami - yalnız İstanbul'a aidolmak üzere -
3 000 - 4 000 ve sandık memurlarının maaşatı as
gari. 800 ve âzami - mahdut birkaç sandığa mah
sus olmak üzere - 1 500 ve memurini saire maaşa
tı 500 - 1 500 kuruştan ibarettir. İstanbul gibi 
mühim mütaaddit müessesatı maliyei ecnebiye 
mevcudolan bir mahalde Ziraat Bankasını temsil 
eden bir yerde maatahsisatı fevkalâde doksan kü
sur evrakı nakdiye ve İzmir gibi hemen İstanbul 
kadar ehemmiyetli ve Ankara misillû gayet paha
lı ve Adana, Konya gibi büyük merakizdeki mü-
d İrana ma azam seksen evrakı nakdiye ve memuri
ni saireye maazam 2 300 - 6 000 kuruş ita eyle
mek suretiyle mumaileyhimi vazifeye raptetmek 
hiçbir vakit mümkün olamıyacağı ve maişet endi
şesinin memurinde tabiatiyle işe muhabbet ve fik
ri intizamla sây bırakmıyacağmı nazarı dikkate 
alan Müdiriyeti Umumiye müdiran ile ikinci de
recedeki memurin maaşatmı % 20 ve üçüncü de
recedeki memurin maaşatmı % 25 - 30 nisbetin-
de tezyit mecburiyetinde ve bâzı şuabat ve san
dıkların sınıflarını - bittabi mevkilerinin ehemmi
yetine göre - yükseltmek zaruretinde kalmış ve 
bu münasebetle işbu maadde sabıkına nisbetle 
yirmi küsur bin lira fazlasiyle (112 590) lira tek
lif edilmekte bulunmuştur. 

Madde 2. — Şube ve sandık tahsildarları : 
Bâzı şuabat ve sandıklara ilâve edilen ve bâ

zı mahaller tahsildaranmm maaşatı hazırasma ic
ra 'kılman zam dolayısiyle işbu madde sabıkına 
nisbetle üçyüzdoksan lira gibi cüzi bir farkla 
(7 584) lira teklif edilme'ktedir. 

Madde 3. — Şube ve sandık odacılar ve bek
çiler ücuratı maktuası : 

Şimdiye kadar şuabatta odacılara alesseviye 
şehrî onsekiz lira ücreti maktua verilmekte idiyse 
de bunun kifayetsizliği vükübulan müracaatı 
mütaaddideden anlaşıldığından vilâyat şubeleri 
odacılarının ücuratı maktuası şehri 25 - 30 ve li

va şubeleri odacılarının ücuratı maktuası dahi 
20 - 25 liraya iblâğ edilmiş ve bu münasebetle iş
bu madde sabıkından (2 532) lira ziyadesiyle 
(52 644) lira teklif edilmekte bulunmuştur. 

Madde 4. — Alât ve levazımı ziraiye depo ve 
sevk memurlariyle makinistler : 

Evvelce tesbit olunan bütçede mülhakat alât 
ve levazımı ziraiye depolarında onbir memurun 
ve onüç makinistin ve bir sevk memurunun tah
sisatı dâhil ve elyevm bankanın taşrada müstakil 
memuru tarafından idare edilmekte olan onbir 
alât ve levazımı ziraiye deposu mevcııdohıp büt
çede depo memurluğu tahsisatı olmıyan mahalle
rin depolarında memurduk vazifesi şube ve san
dık memurinine ilâveten gördürülme'kte ve alât 
ve levazımı ziraiye umurundan anlamıyan memu
rini mezkûreye depo işlerinin de tahmili vazaifi 
esasiyeyi sektedar ve bu suretle halkın menfaati
ni haleldar eylemekte olduğu şikâyatı vakıadan 
anlaşıldığından ve bankamız halkın kemali habis
le alâakdarlik ve rağbet gösterdiği alât ve leva
zımı ziraiye işlerini tevsie karar vererek binler
ce liralık alât ve levazımı ziraiye getirmiş ve bir 
taraftan da celbetmekte bulunmuş olduğundan 
vilâyat merakizinde ve livaların ehemmiyetli olan
larında ve Mersin ve İnebolu iskelelerinde olmak 
üzere depoların adedi onbirden otuzdokuza iblâğ 
edilmiş ve işbu memurlarla depolarda istihdamı 
icabeden makinistlerin ve sevk memurlarının ma
aşatı olara'k işbu madde ile (17 580) lira teklif 
edilmekte bulunmuştur. 

Madde 5. — Depo bekçi ve hamalları : 
Dördüncü maddede mezkûr depolarda istih

damı zaruri bekçi ve hamalların ücuratı maktua
sı olarak işbu madde ile (10 380) lira teklif edil
mektedir. 

Madde 6. — Mülhakata ait müterakim mua
melât için mülhakat ile merkezde istihdam edile
cek memurini muvakkate ücuratı : 

Sekiz seneden fazla temadi eden harb dolayı
siyle taşradaki Ziraat Bankalarının birçok evrak 
ve defatiri esasiyesi mahıv ve ihrak edilmiş oldu
ğundan evrak ve defatiri mezkûrenin mülga İs
tanbul İdarei merkeziyesindeki asıllarından su
retlerini istinsah. etmek ve bu suretle tesisi kuyu-
dedilerek mahalli mezkûre bankalarının mühim 
miktardaki matlubatmı ziyadan kurtarmak üm-
niyesiyle merkez ve taşrada muvakkaten istihdam 
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edilecek memurin ücuratı olarak işbu madde ile 
(5 000) lira talebolunmaktadır. 

Fasıl : 4 — Levazım 

İşbu fasıl mülhakat şube ve sandıklarının le
vazımını muhtevi olup beş maddede (52 410) li
ra teklif edilmektedir. 

Madde 1. — Tenvir ve teshin : 
Geçen 1338 senesi bütçesiyle kabul edilen nis-

bet dairesinde olarak (7 410) lira teklif edilmek
tedir. 

Madde 2. — Kırtasiye : 
Ke^a 1338 senesi bütçesiyle kabul edilen nis-

bete göre (8 408) lira teklif olunmaktadır. 
Madde 3. — İcarat : 
İşbu madde sabıkından (2 000) lira fazlasiy

le onüç bin liradır. 

Madde 4. — Müteferrika : 
Birinci ve ikinci maddelerde mâruz esbaba bi

naen (4 530) lira teklif olunmaktadır. 

Madde 5. — Meclisi İdare ücuratı içtimaiyesi : 
Ziraat Bankası Nizamnamesinin 13 ncü mad

desine tevfikan Banka Merkez Meclisi İdaresince 
her mahallin ehemmiyetine göre tâyin olunan üc
reti içtimaiye şube ve sandıkların adediyle zarbo-
lunarak işbu maddeye (20 850) lira dercolunmuş-
tuı\ 

Fasıl : 5 — Mülhakat ile merkez beyninde müş
terek masarif 

îştra fasıl zîrde arz edildiği üzere onbeş mad
dede (248 754) lira olarak teklif edilmetkedir. 

Madde 1. — Tab'iye, teclidiye ve kırtasiye : 
İşbu madde sabıkı misillû (25 000) lira, tek

lif ediliyor. 

Madde 2. — Harcırah ve yevmiye : 
Vilâyat ve evliyei muhtelifede mevcudolup 

memur bulunamamak dolayısiyle mesdudolan bâ
zı sandıklar senei haliyede açılmakta ve tahsisatı 
kariben alman sandıklar bu sene küşadedilmekte 
olduğu cihetle mahalli mezkûreye tâyin edilen ve 
edilecek olan memurin ile bu sene teftişata kermi-
yet vererek müfettişlerin yevmiye ve harcırahı 
dolayısiyle işbu madde sabıkına nisbetle (10 000) 
fazlasiyle (40 000) lira teklif edilmektedir. 

Madde 3. — Demirbaş eşya çürütme payı : 
İşbu madde sabıkı gibi (5 000) liradır. 

j Madde 4. — Ebniye inşaat ve tamiratı : 
I İşbu madde de sabıkı gibi (25 000) lira ola

rak teklif edilmektedir. 

I Madde 5. — Hükümet konaklarına bedeli işti
rak : 

İşbu madde sabıkına zammı icabeden bin lira
dan dolayı (3 000) lira teklif edilmektedir. 

I Madde 6. — Akçe bendiye ve nakliyesi : 
I İşbu madde de evvelce mürakkambin liranın 

kâfi gelmediği anlaşıldığından sabıkına beşyüz li-
I ra zam ile (1 500) lira teklif olunuyor. 

Madde 7. — Mecalis heyetiyle müstahdemi-
I ne ait hissei temettü. 
I Her sene gayesinde husule gelen temettü-
I atı sâfiyeden Nizamname mucibince mocalisi 

idare reis ve âzalariyle müstahdemînine itası 
I lâzımgelen hissei temettü olup sabıkından kırk 

dörtbin lira fazlasiyle (45 000) lira teklif olun-
I maktadır. 
I Meblâğı mezburun (39 323) lirası tetkikatı 
I ikmal ve intacedilen 1334 senesi hesabatırıa na-
I zaran ashabı istihkaka tesviyesi lâzımgelen te-
I nıettü hissesi olup bundan bir kısmı hesabatı 
I mezkûr enin tetkikatı ifa edilmeden evvel mül-
I ga İstanbul İdarei Merkeziyesince (Sarfiyat ve 
I irsalâtı muvakkate) hesabından tesviye ettiril-
I miş ve kısmı mütebakisi elyevm emanet hesa-
I bında mukayyet bulunmuş olduğundan taşra 
I hesabatı tasfiye ve ashabı istihkakın matlubatı 

tediye olunmak üzere meblâğı mezbur senei 
I haliye bütçesine vaz'edilmiştir. 
I Mütebaki miktar senei haliyede tahakkuk 

edecek olan hissei temettü karşılığıdır. 

I Madde 8. — Masarifi gayrimelhuza : 
Sabıkı misillû (1 000) liradır. 

I Madde 9. — Yeniden küşadolunacak §ube ve 
I sandıklar masarifi : 
I Yeniden açılacak olan şuabat ve sandıkla

rın tahsisatı fusul ve mevaddı aidesine derc-
edilmiş olduğundan işbu maddeye bir §ey itha-

I line lüzum görülmemiştir. 

I Madde 10. — Maaşat ve masarifi tedrisiye: 
I Sabıkan (22 871) lira olarak tesbit olunan 
I işbu madde yirmidokuz bin üqyüz yetmişbeş lira 
I fazlasiyle (52 254) lira teklif olunmaktadır. 

I Mezkûr fazladan ondokuz bin üçyüz yetmiş-
J beş lirası Adana ve Ankara Ziraat Mekteple-

546 — 
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ri dâhilinde küşadedilen makinistler sınıflarına 
duhul için vukubulan müracaatı mütaaddide 
dolayısiyle mezkûr sınıflara evvelce kaydedil
mekte olan yirmi nefer leylî ve meccani tale
beye ilâveten daha yirmi talebenin kabulü için 
işbu maddeye ilâve edilen iaşe masrafı ve ma
sarifi saire mukabili ve onbin lirası da Ziraat 
Bankası memurininin talim ve tedrisi için açı
lacak (Banka Mektebi) Heyeti Talimiyesi maa-
şatı ile banka 'memurininden veya Ticaret Mek
tebi Âlisi mezunlarından banka hesabına Avru
pa'ya izam edilecek lisanâşina zevatın masarifi 
karşılığıdır. Vakıa Ziraat Bankası merkez ve 
taşra memurini uhdelerine mevdu vazaifin 
ehemmiyetini müdrik ve onu ifaya muktedir 
iseler de mumaileyhime memaliki ecnebiyede 
olduğu misillû bankacılığa, iktisat ve maliyata 
mütaallik ulûmu talim ederek kendilerini 
asri malûmat ile teçhiz ve bu suretle memle
kete ve millete daha nâfi' bir şekle is'adetmek 
ve bankaya tedricen malûmatı kâfiyeyi haiz 
unsuru ithal eylemek için bütçeye konulan 
zammın masarifi müsmiresinden olmasına meb-
ni kabule iktiran edeceği meczum bulunmuş
tur. 

Madde 11. — Evrak ve defatiri matbua nak
liye ve bendiyesi : 
Sabıkı misillû (5 000) lira olarak teklif edil

mektedir. 

Madde 12. — Fabrika ve tamirhane masarifi: 
İzmir, Ulukışla'da açılacak büyük alât ve 

levazımı ziraiye tamirhanelerinin masarifi muh
telif esi olup sabıkı gibi ( 25 000) lira olarak 
teklif olunmaktadır. 

Madde 13. — Alât ve levazımı ziraiye nak
liye ve bendiyesi : 

İşbu madde de evvelkisi gibi (5 000) ura
dır. 

Madde 14. — istanbul'a ait havale tebligatı 
posta ücreti : 

İşbu maddeye evvelce tesbit edilen mikta
rın aynı olarak (1 000) lira konulmuştur. 

Madde 15. — Hissei menafi masarifi tahsili-
yesi : 

Oîbaptaki kanun mucibince menafi' 'hissesi 
vilâyata ait Maarif hissesiyle birlikte Ziraat ban
kalarınca tahsil edileceğine binaen bankaya 
ait hissei menafi' için muvakkaten istihdam 
olunacak tahsildar, ambar memuru ücuratı, am
bar kirası misillû masarifi muhtelife karşılığı 
olarak işbu maddeye (5 000) lira vazedilmiş
tir. 

Fasıl : 6. — Tahsisatı fevkalâdei şehriye 

Hulâsa : Merkez ve taşra memurin ve müs-
tahdemînine kanunu mahsus mucibince balâda
ki izahattan müsteban buyurulacağı üzere ve
rilen tahsisatı fevkalâde olarak işbu fasıl 
(452 662) lira teklif olunmaktadır. 

Ziraat Bankası Bütçesine mevzu' varidat, 
mülhakattan alman malûmata ve sinini sabı
ka netayicine göre tahmin edilmiş ve masarif 
tle elzem ve müsmir nevi'den bulunmuş olduğun
dan kabul buyurulduğu takdirde banka, uh
desine aldığı vazaifi nıühimmeyi daha nâfi' ve 
halkın hoşnudîsini calip bir tarzda ifa edeceği 
memulu kavi bulunmakla ifayı muktazası ba
bında. 

Aslına mutabıktır. 
17 . 9 . 1339 

îcra "Vekilleri Riyaseti 
Kalemi Mahsus 

Evamir ve Mukarrerat Kalemi 
Başkitabeti 
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(A) Cetveli 

Nev'i varidat 

C : İ 

Lira aded 

Menafi' hissesi 

Temettüat ve aidat 
1 îkrazat ve matlubatı muhtelife faizleri 
2 Temettüat ve aidatı muhtelife 
3 Varidatı hususiydi vilâyat veznedarlığı aidatı 
4 Poliçe bedel âtının tahsil ve irsaline tavassuttan dolayi alınacak ücret 
5 Sanayii ziraiyeye ait levazımın münakalâtından husule gelecek temettü 

ikinci faslın yekûnu 

Müessesat varidatı 
1 Makinist sınıflarından vukubulacak tamirat ve imalâttan 
2 Al'ât ve levazımı ziraiye bedeline zamnıolunacak küsurattan 
3 Tamirhanelerde vukubulacak tamirat ve imalâttan 

4 Ankara Ziraat Mektebi işletme varidatı 

Üçüncü faslın yekûnu 

Ankara Ziraat Mektebi karşılığı olarak Maliyeden alınacak mehaliğ 

Dördüncü faslın yekûnu 

1 000 000 

1 000 000 

500 000 
250 000 
50 OOO 
20 000 
10 000 

830 OOO 

10 000 
10 000 
30 000 

0 

50 OOO 

55 698 

55 698 

1 935 698 

M. 

(B) Cetveli 

Nev'i muhassasat 

Birinci kısım - îdarei merkeziye 
Maaşa't 

1 Müdürü Umumî 

2 Müdürü Umumî Muavini 
Müdürü Umumî Müşaviri 

3 Memurini merkeziye' 
4 Heyeti Teftişiye 
5 Müstahdemini Müteferrika 

(Lisanâşi'na olacaktır.) 

Lira aded 

4 600 

Birinci faslın yekûnu 

720 
240 

960 

16 216 
6 520 
2 544 

30 840 

-* m — 
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M. Nev'i muhassasat Lira aded 

Levazım 
1 Tenvir ve teshin 500 
2 Kırtasiye 900 
3 Melbusat 250 
4 Müteferrika 500 
5 Meclisi İdare ücuratı içtimaiye?.! 2 600 
6 Masarifi tesisiye 500 
7 îearat 2 500 

lkata.ci faslm yekûnu 7 750 

Birinci kısmım' yekûnu 28 590 

İkinci kısım - Mülhakat şube ve sandıkları 
Maaşat 

1 Şube ve sandık memurini 
2 Şube ve sandık tahsildarları 
3 Odacılar ve bekçiler 
4 Alât ve levazımı ziraiye depo memurlarıyle makinistler 
5 Alât ve levazımı bekçi ve hamalları 
6 Mülhakata ait müterakim muamelât için merkez ve mülhakatta 

nacak memurini muvakkate ücretleri 
Üçüncü ] 

Levazım 
1 Tenvir, teshin 
2 Kırtasiye 
3 İcarat 
4 Müteferrika 
5 Meclisi l ldare ücuratı içtimaiyesi 

istihdam olu-

smm yekûnu 

94 402 
8 492 
50 044 
9 352 
4 036 

3 000 
169 326 

7 410 
6 408 
13 000 
4 530 
20 850 

Dördüncü faslın yekûnu 52 198 

İkinci kısmın yekûnu 221 524 

üçüncü kısım 
Merkez ile mülhakat beyninde müşterek masarif 

1 Tabiye, teclidiye, kırtasiye 20 000 
2 Marcırah ve yevmiye 50 000 
3 Demirbaş eşya çürütme payı 5 000 
4 Ebniye inşaat ve tamiratı 25 000 
5 Hükümet konaklarına bedeli iştirak 3 000 
6 Akçe bendiye ve nakliyesi 1 000 
7 Meclis heyetiyle müstahdemine ait hissei temettü 42 000 
8 Masarifi gayrimelhuza 1 000 
9 Yeniden küşadolunacak şube ve sandıklar masarifi 0 

10 Maaşat ve masarifi tedrisiye 42 254 
11 Evrak ve defatiri matbua nakliye ve ben diyesi 5 000 
12 Fabrika ve tamirhane masarifi 20 000 
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Nev'i muhassasat Lira aded 

13 Alât ve levazımı ziraiye nakliye ve bendiyesi 
14 İstanbul Şubesine ait havale bebligatı posta ücreti 
15 Hişsei Menafi, masarifi tahsiliyesi 

Dördüncü kısım 
Tahsisatı -fevkalâde} şehriye 

Beşinci kısım 
Ankara Ziraat Mektebi masarifi karşılığı 

Beşinci faslın yekûnu 

Üçüncü faslın yekûnu 

Altıncı faslın yekûnu 

Dördüncü faslın yekûnu 

Yedinci faslın' yekûnu 

Beşinci kısmın yekûnu 

Yekûnun Umumî 

5 000 
1 000 
4 000 

224 754 

224 754 

396 176 

396 176 

396 176 

55 698 

55 698 

55 698 

936 742 

— 550 
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M. Unvanı memuriyet 

1 Müdürü Umumî 
2 Müdürü Umumî Muavini 

Müdürü Umumî Müşaviri 
Yekûn 

3 Memurini Merkeziye Muha
sebe Şubesi Muhasebeci 
Muhasebeci Muavini 
Mülhakat Şubesi Mümeyyizi 
Mülhakat Şubesi Mümeyyizi 
Mülhakat Şubesi Mümeyyizi 
Mukayyit 
Mukayyit 
Mukayyit 
Merkez Şubesi Mümeyyizi 
Merkez Şubesi Mümeyyizi 
Merkez Şubesi Mümeyyizi 
Mukayyit 
Mukayyit 
Mukayyit 

Yekûn 
Kontrol Şubesi Mümeyyiz 
Kontrol Şubesi Mümeyyiz 
Tetkik Memuru 
Tetkik Memuru 
Mukayyit 

Yekûn 
İstatistik Şubesi Mümeyyiz 
Tetkik Memuru 

Yekûn 
Vezne 
Serveznedar 
Veznedar 
Kasa Kâtibi 

Yekûn 
Tetkiki Muamelât Müdüriyeti 
Müdür 
İkrazat Mümeyyizi 
Tevdiat ve Nakli Nukud Mü
meyyizi 

Maaş Tahsisatı fevkalâde 
Beheri Şehrîsi Beheri Şehrîsi 

Aded Lira Lira Lira Lira 

An Mart 1339 ilâ 
Teşrinievvel 1339 

sekiz aylıktır. 
Tah-

satr f ev-
Maaş kalâde 
Lira Lira 

1 
1 
.1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
3 
6 

28 
1 
1 
4 
2 
2 

10 
1 
2 
3 

2 75 
1 60 
1 
2 

45 
35 
30 
20 
15 
12 

10 
25 
20 
15 
12 

10 

25 
20 
15 

10 

1 25 
1 15 
1 10 

75 
60 

83,75 83,75 
72,50 72,50 

25 
15 
10 

45 
35 
30 

45 
35 
30 

600 
480 

480 

670 
580 

580 

45 
35 
30 
20 
30 
24 

30 
25 
20 
30 
36 

60 

25 
20 
60 

20 

61,25 
53,75 
50 
40 
35 
32 

30 
45 
40 
35 
32 

30 

45 
40 
35 

30 

61,25 
53,75 
50 
50 
70 
64 

90 
45 
40 
70 
96 

180 

45 
40 
140 

60 

360 
280 
240 
160 
240 
192 

240 
200 
160 
240 
288 

480 
3 080 
200 
160 
480 

160 
1 000 

490 
430 
400 
320 
560 
512 

720 
360 
320 
560 
268 

1 440 
6 880 
360 
320 

1 120 

480 
2 280 

200 
120 
80 
400 

360 
270 
240 
880 

(*) Sekiz ayhğı mevkuf tutulacak. 

— 552 — 
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P. M. Unvanı memuriyet Aded 

Muamelâtı Nakdiye Mümeyyizi 1 
Mukayyit 3 

Yekûn 7 

Maaş Tahsisatı fevkalâde 
Beheri Şehrîsi1 Beheri Şehrîsi 
Lira Lira Lira Lira 

An Mart 1339 ilâ 
Teşrinievvel 1339 

sekiz aylıktır. 
Tah-

satı f ev-
Maaş kalâde 
Lira Lira 

Levazımı İdareye Şubesi 
Ambar ve sevk memuru 
İdare ve mubayaa ı 
Ambar mukayyidi 

memuru 

Yekûn 
Alât ve Levazımı Ziraiye Şubesi 
Müdür 
Fen müfettişi 
Mümeyyiz 
Mukayyit 
Mukayyit 
Makinist 
Makinist 
Depo memuru 
Satış memuru 

Memurin Şubesi 
Müdür 
Mümeyyiz 
Mukayyit 

» 

Teftiş Şubesi 
Mümeyyiz 
Tetkik memuru 
Mukayyit 

Hukuk Müşavirliği 
Hukuk müşaviri 
Mukayyit 

(D 

Yekûn 

Yekûn 

Yekûn 

Yekûn 

1 
1 
1 
3 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 

11 

1 
1 
2 
1 
5 

1 
2 
2 
5 

1 
1 
2 

15 
15 

35 

25 
12 

20 
15 
15 
10 

40 
20 
12 

20 
15 
10 

25 
12 

Meclisi îdare ve Şifre Kalemi 
Meclisi İdare Başkâtibi ve 

75 
75 

35 

35 
35 

35 
35 

53,75 53,75 

20 
30 
20 

25 
12 

40 
35 
30 

45 
32 

40 
70 
60 

45 
32 

120 
120 
240 

280 
280 
560 

280 

672 

430 

25 
24 

40 
25 
15 
10 

40 
20 
24 

45 
33 

40 
35 
35 
30 

57,50 
40 
32 

35 
64 

80 
35 
35 
30 

57,50 
40 
64 

200 
192 

320 
120 
120 
80 

1 312 

320 
160 
196 

360 
512 

640 
280 
280 
240 

2 742 

460 
320 
82 

1 292 

160 
240 
160 
560 

200 
96 

296 

1 320 
560 
480 
360 

360 
256 
616 

(1) Sekiz aylığı Heyeti Tefti§iye maddesindedîr. 
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Beheri 
Lira 

30 
16 

Maaş 
Şehrîsi 
Lira 

30 
48 

Tahsisatı 
Beheri 
Lira 

50 
36 

fevkalâde 
Şehrîsi 

Lira 

50 
108 

An Teşrinisani 1339 ilâ 
Şubat 1339 dört aylıktır. 

Maaş 
Lira 

120 
192 
752 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira 

200 
432 

1 292 

(B) cetveline 
alınacak mekadir. 

An Mart 1339 ilâ gayei 
Şubat 1339 bir seneliği 

Maaş 
Lira 

120 
192 
752 

Tahsisatı 
fevkalâde 

Lira 

200 
432 

1 292 

17,50 
17,50 
14 

40 
30 
30 
16 
14 
20 
15 
15 
14 

50 
25 
16 
14 

30 
17,50 
14 

40 
16 

17,50 
17,50 
14 

40 
30 
30 
32 
14 
40 
15 
15 
14 

50 
25 
32 
14 

30 
35 
28 

40 
16 

37,50 
37,50 
34 

17,50 
50 
50 
36 
34 
40 
35 
35 
34 

65 
45 
36 
34 

50 
37,50 
34 

57,50 
36 

37,50 
37,50 
34 

17,50 
50 
50 
72 
34 
80 
35 
35 
34 

65 
45 
72 
34 

50 
75 
68 

57,50 
36 

70 
70 
56 

196 

160 
120 

, 120 
128 
56 

160 
60 
60 
56 

920 

200 
100 
128 
56 

484 

120 
140 
112 
372 

160 
64 

224 

150 
150 
136 
436 

230 
200 
200 
288 
136 
320 
140 
140 
136 

1 790 

260 
180 
288 
136 
464 

200 
300 
272 
772 

230 
144 
374 

190 
190 
56 

436 

430 
120 
120 
320 
56 

480 
180 
180 
136 

2 232 

520 
260 
320 
56 

1 156 

280 
380 
272 
932 

360 
160 
520 

430 
430 
136 
996 

660 
200 
200 
800 
136 
960 
420 
420 
276 

4 532 

720 
500 
800 
136 

2 156 

520 
860 
752 

2 232 

590 
400 
990 
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F. M. 

3 1 

Unvanı memuriyet 

Şifre Mümeyyizi 
Mukayyit 

Yekûn 
Muhaberat Kalemi 
Müdür 
Mümeyyiz 
Sâdıra mukayyidi 
Varide mukayyidi 
Mübeyyiz 
Dosya memuru 
Dosya memuru muavini 
Daktilograf 

Yekûn 
Üçüncü maddenin yekûnu 

Heyeti Teftişiye 
Başmüfettiş 
Başmüfettiş 
Birinci smıf müfettiş 
İkinci sınıf müfetiş 
Üçüncü smıf müfettiş 

Yekûn 
Müstahdemini müteferrka 
Nakli nukud müvezzii 
Nakli nukud müvezzii 
Evrak müvezzii 
Serhademe 
Odacılar 
Odacılar 
Gece bekçileri 

Yekûn 
Jandarma 
Vilâyet şube müdürleri 
Şube ve sandık memurini 
Vilâyet şube müdürleri 

Aded 

1 
2 
3 

1 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
1 

13 

1 
1 
5 
5 
4 

Beheri 
Lira 

20 
10 

20 
12 
12 

12 
10 

50 
50 
40 
30 
25 

16(2) 

1 
1 
1 
1 
5 
3 
2 

14 
1 

1 
1 
6 
1 

7 
5 
5 

20 
18 

18 

5 

40 
30 
30 
20 

Maaş 
Şelırîsi 

Lira 

20 
20 

20 
24 
24 

12 
10 

50 
50 

200 
150 
100 

7 
5 
5 

20 
90 

36 

40 
30 

180 
20 

Tahsisatı fevkalâde 
Beheri 
Lira 

40 
30 

40 
32 
32 

32 
30 

65 
65 
57,50 
50 
45 

27 
18 
18 

57,50 
50 
50 
40 

Şehrîsi 
Lira 

40 
60 

40 
64 
64 

32 
30 

65 
65 

287,50 
250 
180 

27 
18 
18 

57,50 
50 

300 
40 

An Mart 1339 ilâ 
Teşrinievvel 1339 

sekiz aylıktır. 

Maaş 
Lira 

160 
160 
320 

160 
196 
196 

96 
80 

720 

400 
400 

1 600 
1 200. 

800 
4 400 

56 
40 
40 

160 
720 

288 
1 304 

40 

320 
240 

1 440 
160 

Tah-
satı fev
kalâde' 

Lira 

320 
480 
800 

320 
512 
512 

255 
240 

1 840 

520 
520 

2 300 
2 000 
1 440 
6 780 

216 
144 
144 

504 

460 
400 

2 400 
320 

(1) Birinci kısım (5) ve ikinci kısım (4) müfettiş itibariyle hesabedilmiştir. 
(2) İkinci sınıf müfettişlerden birisi Teşrinisani'den itibaren memurini merkeziye maddesine 

onbeş zattan mürekkeboluyor. 

— 556 — 
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[. Unvanı memuriyet 

Yekûn 
Kaza sandık veznadarları 

Yekûn 
Şube ve sandık muitleri 

Yekûn 
Vilâyet şube mümeyyizleri 
Şube dâvavekilleri 
Şube ambar memurları 

Birinci madde yekûnu 
2 Vilâyet şube tahsildarları 

Kaza sandık tahsildarları 

Yekûn 

Aded 

4 
30 
47 

4 
6 
2 

45 
3 

60 
1 
5 
2 
1 
1 

10 
1 

14 
3 
3 

28 
1 
2 
3 
9 
7 
4 

25 
8 

128 
4 
1 
1 

4 
9 
3 

26 
1 
2 

93 
138 

Maaş 
Beheri 

Lira 

7 
7 

7,50 
7 

5 

11 
10 

11 
10 
9 
9 
8 
7 

8 

8 
7,50 
7 
7,50 
6 
5 

15 
20 
10 

7 
6 
5 
5 

5 
4 

Şehrîsi 
Lira 

28 
210 

30 
42 

225 

11 
50 

11 
10 
90 
9 

112 
21 

224 

16 
22,50 
63 
52,50 
24 

125 

60 
20 
10 

28 
54 
15 

130 

10 
372 

Tahsisatı fevkalâde 
Beheri 

Lira 

27 
27 

27 
27 

18 

31 
30 

31 
30 
27 
27 
27 
27 

27 

27 
27 
27 
27 
18 
18 

35 
40 
30 

27 
18 
18 
18 

18 
18 

Şehrîsi 
Lira 

108 
8.10 

108 
162 

810 

31 
150 

31 
30 

270 
27 

378 
81 

756 

54 
81 

243 
189 

72 
450 

140 
40 
30 

108 
108 
54 

468 

36 
1674 

An Mart 1339 ilâ 
Teşrinievvel 1339 

sekiz aylıktır. 

Maaş 
Lira 

224 
1 680 
3 000 

240 
336 

1 800 

23 078 
88 

400 

88 
80 

720 
72 

896 
168 

1 792 

128 
180 
504 
420 
192 

1 000 

6 728 
480 
160 
80 

224 
432 
120 

1 040 

80 
2 976 
4 872 

Tah-
satı fev
kalâde 

Lira 

864 
6 480 

10 488 
864 

1 298 

6 480 

8 640 
248 

1 200 

248 
240 

2 160 
216 

3 024 
648 

6 048 

432 
648 

1 944 
1 512 

576 
3 600 

22 742 
1 120 

320 
240 

864 
864 
432 

3 744 

288 
13 392 
19 584 

560 -*• 
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i as 
Beîıeri 
Lira 

9 
8 

7,50 
7 
rj 

6,50 
G,50 

Şchrîsi 
Lira 

36 
240 

30 
42 
1 1 L t 

292,50 
19,50 

Be 
L 
heri 
ira 

27 
27 

27 
27 
27 • 
27 
27 

15 
15 
11 
11 
11 
15 
10 
10 
10 
9 

7,50 
7,50 
7,50 

. 7,50 
20 
20 
15 

75 
30 
j ] 
11 

110 
10 

140 
30 
30 

252 
9 

16 
24 
72 
52,50 
30 

187,50 
60 
80 
20 
İ5 

Tahsisat! fevkalâde 
Sehrksi 

Lira 

103 
810 

108 
162 
54 

31 
30 
30 
30 
30 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
27 
40 

2'/ 

i 

7 
6,50 
6.50 
6,50 

30 

21 
169 
6,50 

i 0 
604,50 
90 

27 
27 
0 1 
— i 
97 
or; 

310 
30 

90 

81 
243 
189 
108 
675 

10 

180 

702 

An Teşrinisani 1339 ilâ 
Şubat 1339 dört aylıktır. 

Tahsisatı 
Maaş fevkalâde 
Lira Lira 

144 
9G0 

1 824 
120 
168 
56 

1 170 
78 

1 592 
60 

300 
120 

40 
560 
120 
120 

1 008 

64 
90 

288 
210 
120 
750 
240 

4 660 
320 

80 
60 

112 
252 

8 !• 

an (i 

2 418 
3 620 

3 24.0 
5 432 

432 
648 
216 

4 860 
324 

6 480 
140 
700 
280 

124 
i 2^0 

120 
1 6*?0 

360 
360 

3 024 
108 
216 
0 9 [ 

972 
756 
432 

2 700 
864 

14 524 
640 
160 
140 

432 
972 
324 

2 808 
108 
216 

10 044 
14 904 

(B) cetveline 
alınacak mekadir. 

An Mart 1339 ilâ gayei 
Şubat 1339 bir seneliği 

Tahsisatı 
Maaş, fevkalâde 
Lira Lira 

2 
4 

0 

0 0 

1 

1 

9 

368 
640 
824 
360 
504 
56 
970 
78 
968 
148 
700 
120 
132 
124 
160 
112 
456 
288 
120 
800 
36 
192 
276 
792 
630 

1 

11 

94 

1 

750 
240 
388 
800 
210 
140 
402 
33G 
684 
204 
716 

1 
9 
15 
1 
1 

11 

• 15 

1 

0 
>> 

4 
1 

0 J 

o 
22 
1 
£ 

00 
00 

1 

1 
1 

6 

296 
720 
920 
296 
944 
216 
340 
324 
120 
388 
900 
280 
372 
ÖO4 
400 
336 
704 
008 
360 
072 
108 
648 
972 
916 
268 
008 
300 
864 
268 
760 
480 
380 

296 
836 
753 
552 
108 

8 482 

504 
23 436 
34 488 

— 561 — 
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M. Unvanı memuriyet 

3 Vilâyet şube odacıları 

Kaza sandık odacıları 

Yekûn 
4 Alât ve levazımı ziraiye depo 

memurları ile makinistler 
Fen memuru 
Depo memurları 

Makinistler 

Sevk memuru 
Yekûn 

Alât ve levazımı ziraiye depo 
bekçi ve hamalları 

4 Nöbetçi jandarma 

Aded 

o o 
15 
29 

268 
3 

321 

1 
2 
7 
1 
1 

29 
3 
9 
1 

28 
1 

83 

4 
37 
42 

1 
2 
o o 

Beheri 
Lira 

18 
18 
12 

12 
10 
15 
7,50 

20 
15 
12,50 

10 

18 

5 

Maaş 
Şehrîsi 

Lira 

270 
522 

3 216 

24 • 
70 
15 
7,50 

60 
135 

12,50 

10 

72 

5 

Tahsisatı fevkalâde 
Beheri 
Lira 

32 
30 
35 
27 

40 
35 
32,50 

30 

Şehrîsi 
Lira 

64 
210 
35 
27 

120 
315 
32,50 

30 

An Mart 1339 ilâ 
Teşrinievvel 1339 

sekiz ay 

Maaş 
Lira 

2 160 
4 176 

25 728 

32 496 

192 
560 
120 

60 

480 
1 080 

• 100 

80 
2 672 

576 

576 

40 

40 

lıktır. 
Tah-

satı fev
kalâde 

Lira. 

512 
1 680 

280 
216 

960 
2 520 

260 

240 
6 668 

— 562 — 
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(B) cetveline 
alınacak mekadir. 

§ 
Şehrîsi 

Lira 

90 
375 
850 

3 216 
36 

30 
30 

105 
15 
15 

435 
75 

225 
25 

700 
15 

100 
25 

740 

10 
20 

Tahsisatı fevkalâde 
Beheri Şehrîsi 

Lira Lira 

50 
35 
35 
35 
35 
35 
45 
45 
45 
45 
35 

50 
70 
245 
35 
35 

1 015 
135 
405 
45 

1 260 
35 

An Teşrinisani 1338 ı ilâ 
Şubat 1339 dört aylıktır. 

Maa § 
Lira 

1 
2 

12 
17 

1 

2 

6 

2 
o o 

360 
360 
500 
320 
864 
548 

120 
120 
420 

60 
60 

740 
300 
900 
100 
800 
60 

680 

400 
100 
960 
460 
40 
80 

120 

Tahsisatı 
fevkal âde 

Lira 

4 
5 
1 

5 

13 

200 
280 
980 
140 
140 
060 
540 
620 
180 
040 
140 
320 

An Mart 1339 ilâ gayei 
Şubat 1339 bir seneliği 

Tahsisatı 
Maaş fevkalâde 
Lira Lira 

3 
6 

38 
50 

1 

1 

2 

4 

2 
4 

792 ] 
360 | 
660 [ Ücrettir. 
496 \ 
592 | 
044 İ 

j 

120 200 
312 792 
980 2 660 
180 420 
120 356 
740 4 060 
780 5 001 
980 4 140 
200 440 
800 5 040 
140 380 
352 19 988 

976 ] 
100 [.Ücrettir. 
960 J 
036 

80 
80 

160 
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Muvazene! Maliye Encümeni mazbatası 

Ziraat Bankasının 1339 senesi Bütçesinin 
dahi tetkik ve tasdikine imkân ve zaman bulu
namadığından, gerek Muvazenei Umumiyeye dâ
hil ve gerek mülhak devair ve müesscsatı saire 
için olduğu gibi bankanın hidamatı umumiyesi 
için de bütçesinin tasdikinde mahsubohmmak 
üzere dört aylık maaş ve masarifatma mukabil 
254 bin liranın avans olarak sarfına 7 Nisan 1339 
tarihli Kanunun birinci maddesiyle mezuniyet 
verilmiş ve ikinci maddesiyle de bu tahsisatın 
1339 senesi Ziraat Bankası Bütçesinin Muvaze
ne! Maliye Encümenince tesbit ve tasdikinde 
kabul edilecek fusul ve mevadda tevzi olunaca
ğı gösterilmiştir. Bu kanuna göre ol vakit müte
şekkil Muvazenei Maliye Encümeni birinci mad
de ile sarfına mezuniyet verilen 254 bin liranın 
üç misli üzerinden senelik maaş ve masarif eet-
veliyle kadrolarını tertip ve tesbit ederek 
22 Nisan 1339 tarihinde bankaya tevdi etmiş 
i:-e de zikrolunan kanun dört aylık hidamata 
mukabil verileri tahsisatın avans olarak sarfı
na mezuniyeti mutazammm olup bankanın se
kiz aylık hidamatı için encümence fusul ve me
vadda terkin olunan muhasesatı umumiyeden 
sarfiyat icrasını tazammun etmiyeceği içtiha-
diyle Divanı Muhasebat şuhııru mütebakiye 
maaş ve masarifini vize etmekten imtina eyle
miştir. .Birinci Büyük Millet Meclisinin olva-
kit tatili içtimai dolayısiyle tasdikine imkân 
olmıyan mezkûr bütçe Heyeti Âlilerinin içtima
ını takibeden 26 . 9 . 1339 tarihinde encümeni
mize havale ve tevdi olunmuştur. Umumi ve 
mülhak bütçelere ait Avans kanunlarının tet
kik ve tasdikini mütaakip fusul ve mevadda 
tevzii ve sair müstacel kavanini mevduatım gü
nü gününe müzakere ve intacı ile meşgul olan 
encümenimiz iş bu bütçeyi de defaatle tetkik 
ve ikmali nevakısına çalışmış ve ahiren mül
hak bütçelerden bâzılara hakkında takibettiği 
avans usulünün Ziraat Bankası bütçesine tat
bikini münasip görraiyerek banka meclisi ida
resinin teklif ettiği bütçeyi tetkike iptidar et
miştir. Gerek istihsal âtımızın ve gerek sanayii 
ziraiyemisin temini terakkisine hadim olacak 
yegâne müessesemiz olan bankanın senelerden-
beri duçar olduğu tecavüzden kurtulması ve 
matlubatmm peyderpey Hazinci Maliyeden is-
tirdadiyle muamelâtı umumiyesinin fevaidi mat-

hibeyi temin edecek usul ve teşkilâta raptı ve 
ihtiyacatı hazırei ziraiyemizde kâruil ıslâhat ve 
tensikat icrası için bir mütehassıs müdürü 
umuminin celbine evvelce karar verilmiş ve 
Maliye Vekaletince banka matlubat-nın tedi
yesine devam olunmakta bulunmuş olduğundan 
bankanın ıslâh ve tekâmülüne doğru icraata 
başlanılması zamanının-hulul ettiğine kaani bu
lunan encümenimiz İktisat Vekili Hasan Beye
fendi ile encümende hazır bulunan Meclisi İda
re Reisi İsmet Beyefendiden izahat talebetmek-
tedir. 

ıMüeadelei Millîye esnasında banka merkezi
nin istihlâsa kadar İstanbul'da kalmasından ve 
1336 senesi Ankara da teessüs eden heyeti mer-
keziyenin pek nakıs teşkilât ile tedviri umura 
başlamış olmasından ve muharebatı mütevali-
ye sıralarında merkezi Kayseri'ye nakledilme
sinden; düşman istilâsından kurtarılan aksamı 
vatandaki şuabatın bütçelere ilâve ve. idaresiy
le hesabatmın celp ve tetkik ve teşkilâtın inti
zamı mesaisini temin etmek için muntazam bir 
bütçe ihzarına esas olan hesabı katilerin şimdi
ye kadar ikmal edilememesinden mütevellit ne-
vakı's ve intizamsızlığın meıvcudolduğunu ve 
celbedilen mütehassısın mesaisini teshil ve te
min edecek kifayetli zevatın iş .başına getiril
mesine ve 1340 senesi için kâfi ve esaslı bir 
bütçe tanzim ettirilerek encümenimize veril
mesine lüzum ve kanaat hâsıl olmuş ve bu bap
ta yapılacak icraat ve ıslahat ile celbedilen mü
tehassıs müdürü umumi hakkındaki izahat rap
tedilerek 1339 senesi 'bütçesinin teklif veçhile 
ve cüzi tadilât ile kabulüne karar verilmiştir. 
Birinci Büyük 'Millet Meclisi Muvazene Encü
meninin 1339 senesi için tesbit ettiği kadrolara 
göre teklif olunan kadrolardaki zamaimin mer
kezde, bir kısmı mütehassıs müdürü umumi ile 
banka muamelâtına vâkıf ve lisanâşina bir mü
şavir tercüman maaş karşılığı olup diğer kıs
mının devairi saire ketebe ve müstademîni hak
kında ahiren yapılan tadilâta muvazi olduğu 
İstanbul, İzmir, Samsun gibi 'galayı es'arda bu
lunan şube müdürleriyle 750 kur aştan dûn ke
tebe ve tahsildaran maaşatımn 650 - 750 ye ib
lâğı zaruretine müstenit bulunduğu ve bir do 
İktisat Vekâleti bütçesine dâhil mıritaka ziraat 
mektebi masrafı olup Ziraat Bankası vasıta-
siyle sarfı kanunu mahsus muktezasmdan olan 
55 698 liranın banka bütçesine vaz'edilmiş bu-
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lunmasmdan nıün'bais olduğu anlaşılarak 'olveç-
hile tanzim ve tertibolunan hütçe kanunu lâyi-
hasiyle varidat ve masarif atı muhtevi cetveller 
müfredat kadrolariyle beraber Heyeti Âliyele-
rine takdim kılınmış olmakla 'müstaeelen ve ter-
cihan müzakere ve tasdik huyur alırı ası arz olu
nur. 

14 Teşrinisani 1339 
Muvazenei Maliye Mazbata Muharriri 

Encümeni Reisi 
Saruhan 
Reşad 
Kâtip 
Konya 
Fuad 
Âza 

İsparta 
. Mükerrem 

Âza 
Sivas 

Rasim 

Sivas 
Rahmi 

Âza 
Kırşehir 

Yahya Galib 
Âza 

Maraş 
Midhat 

Âza 
Karesi 

Ali -Şuuri 

Âza 
Kângırı 

Mustafa Abdülhâlik 

Mevaddı Kanuniye 

Madde .1. — 1 Mart 1339 tarihinden gayei-
Şubat 1340 tarihine kadar imtidadeden 1339 
senei maliyesi zarfında Ziraat Bankasınca ci-
bayet olunacak varidat merbut (A) cetvelinde 
gösterildiği veçhile 1 935 698 lira tahmin olun
muştur. 

Madde 2. — Ziraat Bankasının 18Ö9 senei 
maliyesi maaşat ve masarifi için işbu kanuna 
merbut (B) cetvelinde irae olunduğu veçhile 
926 742 lira tâyin edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
itibaren meriyülicradır. 

Madde 4. — İşbu kanunun icrasına İktisat 
Vekili memurdur. 

(A) cetveli 

F. M. 

Menafi' hissesi 

Nev'i varidat 

Hükümetçe Encümence 
teklif teklif 

olunan olunan 
lira lira 

Temettüat ve aidat 
Ikrazat ve matlu'batı muhtelife faizleri 
Temettüat ve aidatı muhtelife 
Variatı hususiye vilâyat veznedarlığı aidatı 
Poliçe bedelâtunn tahsil ve irsaline tavassuttan dolayı almacak ücret 
Sanayii ziradyeye ait levazımın münakalâtından husule gelecek 

temettü 

İkinci faslın yekûnu 

Müessesat varidatı 

Makinist sınıflarında vukubulacak tamirat ve imalâttan 
Alât ve levazımı ziraiye bedeline zammolunacak küsurattan 
Tamirhanelerde vukubulacak tamirat ve imalâttan 
Ankara Ziraat Mektebi işletme varidatı 
Üçüncü faslın yekûnu 

1 000 000 

500 000 
250 000 
50 000 

et 20 000 

1 000 000 

500 000 
250 000 
50 000 
20 000 

10 000 10 000 

835 000 " 

10 000 
10 000 
30 000 

0 

830 000 

10 000 
10 000 
30 000 

0 

50 000 50 000 
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(B) Cetveli 

M. Nev'i muhassasat 

Ankara Ziraat Mektebi masarifi karşılığı olarak Maliyenden alı
nacak mdbaliğ 

Yekûnu umumî 
Birinci kısım - îdarei Merkeziye 
Maaşat 
Müdürü Umumî (sekiz aylığı mevkuf tutulacaktır) 
Müdürü Umumî Muavinliği 
Müdürü Umumî Müşavirliği 
Memurini merkeziye 
Heyeti Teftişiyc 
Müstahdemini Müteferrika 

Birinci faslın yekûnu 

Levazım 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 
Melbusat 
Müteferrika 
Meclisi İdare ücuratı içtimaiyesi 
Masarifi tesisiye 
İcarat 

İkinci faslın yekûnu 

Birinci kıs mm yekûnu 

İkinci kısım - Mülhakat şube ve sandıkları 
Maaşat 

1. Şube ve sandık memurini 
2 Şube ve sandık 'tahsildarlara 
3 Odacılar ve bekçiler ücuratı maktuası 
4 Alât ve levazımı ziraiye depo nıemurlariyle makinistleri 
5 Alât ve levazımı ziraiye bekçi ve hamalları 
6 Mülhakata ait müterakim muamelât için merkez ve mülhakatta 

istihdam olunacak memurini muvakkate ücuratı 

Üçüncü faslın yekûnu 

Levazım 
1 Tenvir ve teshin 

Hükümetçe 
teklif 
olunan 
lira 

Encümence 
teklif 
olunan 
lira 

55 698 55 698 

3 000 

171 268 

1 940 698 1 935 698 

4 600 
1 100 
0 

16 532 
6 560 
2 544 

31 336 

500 
900 
250 
500 

2 600 
500 

2 500 

7 750 

39 086 

95 512 
8 412 
55 956 
9 352 
4 036 

4 600 
720 
240 

16 216 
6 520 
2 544 

30 840 

500 
900 
250 
500 

2 600 
500 

2 500 

7 750 

38 590 

94 402 
8 492 
50 044 
9 352 
4 036 

000 

169 326 

7 410 7 410 

— 566 — 



i : 57 24 . 11 . 1339 C : T 

M. Nev'i muhassasat 

Hükümetçe Encümence 
teklif teklif 

olunan olunan 
lira lira 

2 Kırtasiye 
3 İcarat 
4 Müteferrika 
5 Meclisi İdare ücuratı içtimaiyesi 

Dördüncü faslın yekûnu 

İkinci kısmın yekûnu 

Üçüncü kısım 

Merkez ile mülhakat beyninde müşterek masarifat 
1 Taib'iye, 'teclidiye, kırtasiye 
2 Harcıraıh ve yevmiye 
3 Demir'baş eşya çürütme payı 
4 Ebniye inşaat ve tamiratı 
5 Hükümet konaklarına bedeli iştirak 
6 Akçe bendiye ve nakliyesi 
7 Meealis 'heyeti müstahdemine ait hissei temettü 
8 Masarifi gayrimelhuza 
9 Yeniden küşadolunaeak şube ve sandık masarifi 

10 Maaşat ve masarifi tedrisiye 
11 Evrak ve defatiri matbua nakliye ve bendiyesi 
12 Falbrika ve tamirhane masarifi 
13 Alât ve levazımı ziraiye nakliye ve bendiyesi 
14 İstanbul şubesine ait havale tebligatı posta ücreti 
15 Hissei Menafi' masarifi tahsiliyesi 

Beşinci faslın yekûnu 

Üçüncü kısmın yekûnu 

Dördüncü kısım 

Tahsisatı fevkalâdei şehriye 

Altıncı faslın yekûnu 

Dördüncü kısmın yekûnu 

6 408 
13 000 
4 530 
20 850 

52 198 

223 466 

20 000 
50 000 
5 000 
25 000 
3 000 
1 500 
42 000 
1 000 

0 
42 254 
5 000 
20 000 
•5 000 
1 000 
4 000 

224 754 

224 754 

389 784 

389 784 

389 784 

6 408 
13 000 
4 530 
20 850 

52 198 

221 524 

30 000 
50 000 
5 000 
25 000 
3 000 
1 500 
42 000 
1 000 

0 
42 254 
5 000 
20 000 
5 000 
1 000 
4 000 

224 754 

224 754 

396 176 

396 176 

396 176 
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F. M. Nev'i mühassasat 

Besinci kısım 
Ankara Ziraat Mektebi karşılığı 

Yedinci faslm yekûnu 

Beşinci kısmın yekûnu 

Yekûnu umumî 

Hükümetçe Encümence 
teklif teklif 

olunan olunan 
lira lira 

932 488 

55 598 55 69S 

55 598 55 698 

55 598 55 698 

93G 742 

REİS — Efendim Ziraat Bankasının 1339 
senesi bütçesinin heyeti umumiyesi hakkında 
söz istiyen var mı? 

TALÂT B. (Ardahan) —. Efendim vilâyatı 
Şarkıyecle ve ezcümle elviyei seiâscde Ziraat 
Bankası olmıyan yerler pek çoktur, Ziraat Ban
kası teşkilâtı her vilâyet merkezinde mevcut 
değildir. Bilhassa vilâyatı Şarkıyede ve elviyei 
selâse namı altında bulunan üç livada - ki şimdi 
vilâyet - bu teşkilâtı yok. Mütaaddit harb ve 
hücumlar neticesinde olarak buraları halka ve 
zürraa muavenet temin edecek olan Ziraat Ban
kalarına her yerden daha ziyade muhtaçtır. Bi
naenaleyh bugün kabul edeceğimiz bütçe ve 
kadro ve teşkilât itibariyle her halde vilâyatı 
Şarkıyedc noksan olan yerlerdeki teşkilâtın 
da ikmalini İktisat Vekili Beyefendiden rica edi
yorum. 

HALİL B. (Zonguldak) — Efendim Ziraat 
Bankası malûmuâliniz memleketimizde yoktur. 
Senelerden beri teşekkül etmiş, teessüs etmiş 
olduğu halde maatteessüf memleketimizin her 
tarafında şubesi yoktur. Yani memleket Zi
raat Bankasından arzu edildiği nispette istifa
de edemiyor. Hal böyle iken diğer taraftan Ev
kaf Bankası yapmak istiyoruz. 

Diğer taraftan da Aliye Vekâleti bir Ey
tam Bankası yapmak istiyor. Ve diğer tarafta 
da memlekette bir Emniyet Sandığı var. Görü
lüyor ki memleketin cephei maliyesi gayet za
yıf bir vaziyette bulunuyor. Aralarında hiç
bir tesanüt, hiçbir iştirak yoktur. Memleketin 
bu kadar mühim serveti dağınık olduğu için ve 
esasen bizim bünyei maliyemiz zayıf olduğu için 
taaddüt za'fı artırıyor. Ve harice karşı gayet 

zayıf bir vaziyette bulunuyoruz. Bendeniz dü
şünüyorum ki acaba erbabı ihtisas bu noktayı 
lâyıkı veçhile tetkik etseler ve bu muhtelif te
şebbüsleri biıieştirseler, memlekette büyük ve 
ciddî esasata müstenit bir müessesei maliye vü
cuda getirseler memleket için daha nâfi' ol
maz mı? 

ZEKİ B. (GKimüşane) — Efendim henüz tevzi 
edilen bütçe hakkında, okuyup, hakkiyle bir fi
kir edinemediğim için Heyeti Muhterenıenize 
bir fikir veremiyeceğim. Malûmuâlilericlir ki 
bize verilen bütçe lâakal yirmidört saat evvel 
verilmelidir ki Heyeti Mühteremeniz onu ayrı 
ayrı tetkik buyursun. Onun üzerinde nikatı 
nazarını ve muhassalasmı tecemmu' ettirsin, 
bir fikir edinsin. Bir dakika evvel verilen bir 
bütçe hakkında bir dakika sonra bizden bir fi
kir talebolunuyor. (Bir dakika değil sadaları.) 
Bir dakika evvel verilmiş demektir. Bir fark 
yoktur. Yalnız hariçten vukubulan istihbara
tıma Heyeti Muhteremenizin nazarı dikkatini 
cclbedeceğim : Ziraat Bankası Müdürü namiyle 
bize bir müdür gelmiş, sokakta görüyorum. 
Mösyö Favus isminde olan bu adam 1332 den 
1334 senesine kadar, yani harb içerisinde bizim 
bankanın rc'skârında olarak hizmet etmiş. İk
tisat Vekâleti 'bugün görmüş olduğu 'lüzum 
üzenine bu efendiyi Müdiriyeti Unramiyeye ge
tiriyor. Halbuki bu efendi 1332 senesinden 
İ334 senesine kadar bankanın 'muarnelâtiinı ted
vir ederken birçok yolsuzluklara ve lbir:;>ok 
.suristitnıalâta meydanı vermiştir. İıStnhıbaııatr'ıia 
nazaran İstanbul'da bunun hakkında tetkikat ya
pılıyor <vc Ibu tetkikat .da neticeye .ermek üzere 
bulunuyor. Şimdi neticei tetkikatta eğer bu 
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adanı hakikaten bir cürüm sahibi ise,' bilnıiyo- j 
ruz, birşey tahakkuk ederse bunun buraya 
(müdür olarak gelmesi ve istihdam edilmesi 'gay-
rimümlkün olacağı talbiîdir. Eğer birşey zuhur I 
etmemize o vakit ıbımu tâyin etmek kabiliyeti 
elalbilir. Yalnız [bendenizin kMıba^atım Harbi 
Umumî içe mimde Almanya'dan yapılan ;si;pa?.i-
şatta birçok alâtı ai raiye vardı, Bu .alâtı zirai-
yenin birçokları haraholmıustur. Zayi ululuk
tur ve bir kısmı da bize katiyen işe yaraunya-
cak hurda ve külçe halinde :teslim edilmiştir. I 
Ve bundan başka şayanı istiğrabolarak bir va- I 
gton da -dikiş dikmek için iğne gelmiştir. Ve bu 
iğneler ikime .dağılmıştır % Sonra kimyevî gübre I 
olarak potas kestikler eelıbedilmistir. Bun
lar o zaman Almanya'dan gayet ucuz fiyatla 
getirilmiş ive netice itibariyle gelen bu potas I 
kostikler ve potaslar ziraat itin im fi oynadığı I 
heyeti fenniye tarafından tahakkuk ettikten 
•sonra bankamın heyeti idare azalarına satıl'mıs-
tır. Ve ıban'kanm heyeti idareleri, tabiî Alman- I 
ya'd an hark içinde ucuz m>al 'olduğu için, bir 
parça (istifadelerini temin etmişlerdir. Bende
niz Avrupa'dan 'mütehassıs getirin ivelim de
miyorum : Bugün mütehassıs yalınz Ziraat Ban
kası için değil, birçok fennî müesseseler için I 
lâzımdır. Ve bunu .da Heyeti Celileniz kalbul bu- I 
yürüyor. Yalnız istirham ediyorum, Bu adam 
iki sene zarfında bizde bulunduğu müddetçe I 
yüz küsur lira maaş, yani 150 lira mı, 200 lira I 
mı maaş alıyordu. (Bu (müddet zarfında (bir ke
lime Türkçe öğrenmemiştir. Efendiler! Bir ke- I 
lime Türkçe öğrenmiyen ıbu efendi konkavı I 
eski bulunduğu kaiden daha aşağı indirmiş
tir. Ve hunu ımaalcesf hugün bin lira maaşla I 
istihdam etmek istiyoruz. Bu olsa olsa müste
şar suretiyle olur. Re'sen olmaz. Türkçe bitmıl- I 
yen dür efendinin bankalardaki, gerek merkez- I 
de olsun, gerek şuabatda olsun, ımti.eei tetki-
katından ne istifade edeceğiz? Bundan ne istik-
racedileceğini anlıyanıadım. (Biz bankalarımı
zın muamelâtını, hesabını bir defa kendi erkâ- I 
ınmıızla itesbit ettiğimiz için, 'Fransızca erkâmı 
kabul etmediğimiz için ve şirketlerde kile ka
yıtların Türkçe olmadı içıin bir kanun 'kabul et
tiğimiz 'halde ve bunu .'mecburiyeti (kanuniye 
altına vaz'ettiğimiz halde bu efendinin maiye
tine kaç tane tercüman vereceğiz? Ve hini ha
cette hariçte ve Anadolu'nun dâhilinde tefti-
şatta bulunmak için gitmesi iaabe.derse onun | 
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maiyetine tercüman olarak kaç tane memur ve
rip göndereceğiz? Demek ki. o müdürün yan
larında gölge kalacağı maiyetindeki efendile
rin intibaatı ne iıse müdürü umumî efendilim
de inttbaatı da io eda'lnür. 

TALÂT B. (Ardahan) — Mektebe gön
derelim. 

ZEKÎ B. (Devamla) — Çünkü o gördü
ğüne göre hareket edecektir. Memleketin ik
tidarını, memleketin ahvali ruhiyesini kati
yen göremiyecektir ve görmek imkânı da ol-
mıyacaktır. O yanındaki bir tercümanın bir 
gölgesi mahiyetinde kalacaktır. Evet olabilir 
ki, bunun bu hususta bir ihtisası vardır, şa
yet vekâleti aidesi bunda bir ihtisas görmüşse 
bunu bir müşavir sıf atiyle kabul edebilir, bir 
kontrol sıf atiyi e hesabata, muamelâta baka
bilir. Bendeniz bu memleketin fakir büt
çesinden bu adam için bu nispette para ve
rerek tâyininin katiyen doğru olmadığını 
arz ediyorum. 

FERİDUN FlKRÎ B. (Dersim) — Kaç 
ay izin alacaktır? 

ZAMİR B. (Adana) — Arkadaşlar bir 
Ziraat Bankası memleket için gayet lüzumlu 
ve memleket için pek nâfi' bir bankadır. 
Bunda hepimiz müttehidiz. Yalnız bugünkü 
şekliyle, bugünkü vaziyetle bu Ziraat Banka
sının memleket için müfidolmadığma kaa-
niim. Hepimizde bir kanaat vardır. Ben 
kendi şahsını itibariyle öyle tahmin ediyo
rum. öyle kanaat ediyorum ki, Meclisi Âli 
de benim bu fikrime taraftardır. Zirat ban
kaları başka yerlerde olan Ziraat Banka
ları gibi halkın ihtiyacını tatmin edecek 
bir şekilde ne ikrazatta bulunabiliyor; ne on
ların ihtiyaçlarını celbedebiliyor. Saniyen 
eski zihniyetle yapılmış bir bankadır. Bugün
kü zihniyetle kabili kıyas değildir. Zan 
ve tahminime göre bu bankanın yedibuçuk 
milyon liraya yakın bir parası vardır. 
Bâzı yerler vardır ki, bu parayı senelerce, 
aylarca kullanamıyor; öyle kalıyor. Bâzı 
yerler de vardır ki, hiç parası bulunmuyor. 
Şöyle umumî bir hesabedecek olursak bu ban
ka; elinde mevcut bulunan parasını bile kul
lanamıyor. Ey bu ne zihniyettir? Efendiler 
demek ki bu bankanın teşkilâtında ve bu ban
kanın zihniyetide müfid bir şey yoktur. 
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Bedeniz çok temenni ederim ki Türkiye Bü
yük Millet Meclisi, bu ikinci devresinde 
bu memleketin ziraatinin ne kadar çok mü
him olduğunu düşünerek mütehassıslar tara
fından yeniden iyi hir şekilde, ve memle
ketin ihtiyacını defedecek tarzda bir ban
ka teşkiline karar versin. Görüyoruz ki 
bankanın bütçesi eski hamam eski tas da yine 
eski şekilde geliyor. Binaenaleyh bu şekilde bu 
bankanın, devamı için müfit değildir. Arkadaş
larımdan çok rica ederim, mütehassıslarını 
toplasmlar, evet bendeniz çok taraftarım mü
tehassıs getirtelim ve daha bol para vere
lim •. Değil bin lira, iki bin lira verelim. 
Fakat bankayı memleket için müfit bir 
şekle sokalım. Binaenaleyh bu şekilde bu 
bankanın devam etmesine bendeniz taraftar 
değilim arkadaşlar! Ve bununla uğraşmış olan 
mütehassıslar yeniden nizamnamelerini tetkik 
etsinler ! Memlekete müfidolacak bir şekilde 
bize bir bütçe getirsinler fakat bu şekilde 
bundan kırk elli sene veyahut daha evvel 
teşekkül etmiş olan müessesesinin eski zih
niyetle bugün devam etmesini Heyeti Âli-
yeniz tecviz edemez zannediyorum. 

Efendim! Benim mesmuatıma nazaran, yeni 
gelen Mösyö Kavutz uzun zamanlar bu mem
lekette, tetkikat ve tahkikatta bulunmuş ve 
zannediyorum ki heyeti umumiyesi itibariyle 
neye ihtiyacımız olduğuna vâkıf olmuştur. 
Zeki Beyefendinin fikrine iştirak etmem. 
Çünkü o hususta benim malûmatım yoktur. 
Her halde kendisinin hazırlamış olduğu bir 
şekil vardır. Bu şekil, neden buraya gelmedi? 
Bizim Meclisimiz neden bu şekilden haber
dar olmuyor? Yoksa yine bunların üzerinden 
seneler geçecek midir? Ve bu seneleiin geç
mesi, bu memleketin zararını mucibolmaz mı? 
Binaenaleyh, bu banka, bugünkü şekliyle 
müfit değildir. Arkadaşlar! Bunun nizamna
mesini tadil etsinler. Bankaya bugün, diğer 
bankalar şeklinde bir istiklâliyet versinler. 
Bugün banka, emirle ve saireyle banka ola
maz. Meselâ bir taraftan havale veriliyor. 
Aldığı havale ve saire malûm, muayyen.. Di
ğer taraftan yine muayyen miktarda başka 
adamlara para veriyorlar. Diğer bankalara 
daha ziyade havale gönderiyorlar. Bu banka 
tutmuş olduğu usul ve nizam dairesinden | 

I hiç ayrılmıyor. Heyeti Celileniz geçen sene 
bir kanun kabul ettiniz; bu banka, çiftçi
lere petrol veya benzin getirecekti. Efendi
ler! Bundan zürra' hiç istifade edememiştir. 
Banka, gaz ve benzini getirmiştir. Fakat iş 
işten geçtikten, aradan on, oniki ay geçtik
ten sonra getirmiştir ve bunlar da öyle bir 
şekilde gelmiştir ki, uzunuzadıya müzakere 
etmekle, sormakla, şekil nasıldır, nasıl ola
caktır denilmekle getirilmiştir. Halbuki o hu
susta, elde bulunan bir kanun vardı ve şekil 
de ondan ibaretti. Elde bulunan kanım ga
yet sarihti. Binaenaleyh bu banka müfit 
değildir. Ona yeniden bir şekil vermek, mem
leketin ihtiyacı noktai nazarından lâzımdır. 
Bizim yegâne ihtiyacımız ve yegâne güven
diğimiz bir şey varsa o da ziraattir, Bugün 
bizim en ziyade kuvvet verdiğimiz, ehemmi
yet verdiğimiz kısım ziraatimizdir. Biz, bu
gün onu terakki ettireceğiz. Çünkü ancak 
memleketimizin istihsalâtmı artırarak kambiyo
muzu düzelteceğiz. Benim kanaatim budur. 
Çok ehemmiyet verilmesi lâzımgelen ziraa-
timizi, Ziraat Bankasının elinde mühmel bir 
vaziyette bırakmak doğru değildir. Yoksa 
bu bankayı kaldırsınlar, bir tarafa atsınlar 
ve banka yoktur, desinler. Herkes başının 
çaresine baksın veyahut bankaya bir şekli 
mâkul versinler. Bendeniz, bu şevin reddi ta
raftarıyım. 

RÎFAD B. (Kângırı) — Efendim, Zamir 
Beyefendinin fikirlerine iştirak ediyorum. 1340 
bütçesinde bankanın hakiki kanunlarla, hakiki 
bütçe ile buraya gelmesini arzu ediyorum. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Bendeniz de, aynı 
fikre iştirak ediyorum. 

FERİDUN FÎKRÎ B. (Dersim) — Efen
dim, Vekilden ve encümenden soracağımız şey
ler vardır. 

MEHMEÜ VEHBİ B. (Karesi) — Efen 
di m! Hep söyliyeeeğimiz şeyler, yalnız bütçe 
hakkında değildir. Şurada sene iptidasına iki üc 
ay kaldı. Temenniyatımız, belki 1340 ta nazarı 
dikkate alınır diye söylüyoruz. Her zaman tek
rar ettiğim veçhile bilinmiyeceik noktası kalma
mıştır. Bizim memleketimiz 'halkının yüzde yet-
ınişbeşi çiftçidir, çiftçi!. Binaenaleyh iktisadi te
melimizi teşkil eden çiftçilerimizin kurtarılması 
için, her ne teşebbüs yapılırsa nâfi ve •memleke-
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tin hayatı esasiyesine 'hadim, "bir teşebbüs olur. 
Çiftçiyiz dediğimiz halde Ankara'da oturduğu
muz şu zamanda, Amerika'dan gelen unları ye
diğimizi unutmıyalım. Binaenaleyh memlekette 
ne derece ziraatın terakkisine ehemmiyet veril
mek icalbettiğini, her gün yiyeceğimiz ekmeğin 
bile ne kadar fersahlarca uzak mesafelerden gel
diğini düşünerek o nispette çalışmalıyız. Ziraat 
Bankasının bütçesi her sene müzakere edilir ve 
her sene de muhtelif hatipler bu kürsüye gelir. 
Ziraat Bankasının çiftçi bankası olduğunu ve 
bunun faidesi bulunmadığını, şimdi tamamen bu 
vazifeyi ifa edemediğini söyler. Bunun için su-
veri muhtelife gösterirler. Vekili aidi ıslahat ya
pacağını vâdeder, gider. Ertesi sene elimize bir 
cetveli erkam gelir. Cetvelin bir tarafında me
murinin natamam maaşatı, nâkâfi maaşatı, öbür 
tarafta da halktan alman faizlerin miktarı yazıl
mış olur. Bendeniz Ziraat Bankası bütçesini böy
le tasavvur etmiyorum. Ziraat Bankası bütçesini 
banka bütçesi olarak görmelidir. Meselâ Ankara'
da, falan tohum aş görecektir, o tohumu filân 
yerden getirtmelidir ki, işe yarıyabilsin. Bunlar 
bankanın depolarında bulunmalıdır. Bu işleri 
banka görmelidir. Falan yerdeki filân nevi alâtı 
ziraiye işe yarıyaeaktır. Bunlar da Ziraat Ban
kasının depolarında bulunmalıdır ve çiftçiye ve
rilmelidir. Bilâhara parasını almalıdır. Kendisi 
bunları tevzi etmelidir. Çiftçi onun bulunduğu 
yere gelmemelidir. Çiftçinin ayağına götürme
lidir. Bu işi banka görmelidir ki, falan yerde iyi 
nevi, iyi cins hayvanatı bakariye ve fereaiye bu
lunuyor. Bunlar, falan yerde işe yarar. Onları 
oradan alıp depolarına getirmelidir. Halka gös
termelidir ve vermelidir. Onun ibedelini bilâhara 
almalıdır. Yoksa ben, evvelâ ıbankaya gideceğim 
para almaya çalışacağım; falan etmeye çalışaca
ğım; muamelesi idi; faizi idi... O parayı alıncaya 
kadar da o paranın yarısı gidecek. Ondan sonra 
da hayvan aramaya çıkacağım. Ziraat Bankası
nın, memlekete yapacağı hizmet bu değildir ve 
Ziraat Bankasından beklenen hizmet de ibu de
ğildir. Fakat Ziraat Bankası Hükümete merbut 
kaldıkça ve emirlerle idare edildikçe, banka va
zifesini göremez; parasından istifade edilemez 
Ziraat Bankasını doğrudan doğruya sahipleri 
eline, çiftçilerin eline bırakmak lâzımdır. Her 
yerde nasjl meclisi idareler varsa, io meclisi ida
relerden müntahap 'bir heyeti merkezde toplayıp 
re onun yanma mütahaıssıs ve saire celbedilip, 

I bütün bankalar gibi, esham bankaları gibi, yani 
halk tarafından parası verilmiş olan bankalar 
nasıl idare ediliyorsa, Ziraat Bankası da o şekle 
ifrağ edilerek, idare edilir. Hükümetin de neza
reti mütemadiyesi altında bulundurulur. Ziraat 
Bankası da banka halinde bulunur ve banka ban-
kalık vazifesini ifa eder. Böyle emir tahtında, 
mütemadiyen bankayı işgal eden resmî muame
lât içinde bankacılık yürümez. Onun için banka
nın şahsiyeti mâneviyesini, muhtariyeti kâmdle-
sini tanımalıyız ve çiftçi bankası haline ifrağ 
edip memlekete enfa' bir hale getirmeliyiz. Ser
mayesinin Hükümette olan diğer kısımlarının 
iade edilmesi temennisini zadt görüyorum. Bitta
bi Hükümetin, vakti müsait oldukça vaktiyle al
mış olduğu paraları, ödenmesi icabeden paraları 
da, yavaş yavaş ödiyeceğine hepimiz mutmai
niz. Nitekim, bunun bir ay zarfında üç milyon 
liralık tesviyei deyn muamelesine şelhidölduk. 
Onun için bendeniz, çarai salah olarak Ziraat 
Bankasını çiftçi bankası haline ifrağ etmek şek
lini, şahsiyeti muhtariyeyi ve memlekette muhtar 
bir idareyi havi bir tarzda olmasını ve muamelâ
tının bir banka halimde ifası suretini düşünüyo
rum. Yoksa bütçe buraya birtakım ımaaşat, bir
takım da varidat kısmiyle gelecektir. Bunu on 
senedir, söyledik on sene dana söyliyeceğiz. Neti
cesi yine budur. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Eskişehir) — 
Efendim! Daima her hangi vesile ile andırsa 
anılsın halk dediğimiz vakit, göz önüne bir kütle, 
büyük bir zürra kütlesi gelir. Halk Hükümeti de
mek, zürram refahını temin etmek demektir. 

j Halbuki zürraın refahının yolunda yürüyebilme
si için, memleketin yollarını tanzim etmek esa's-
larnıı henüz kurmamışızdır. Bugün mevoudolan 
ve 'zürram kendisine yegâne yardım edici bir 
vaziyette bulunan Ziraat Bankasının mevcudo-
lan kanununu da, bir ticaret bankasına muvafık 
gelen şekildedir. Ben, heyeti idaresinden şikâyet 
etmiyeceğim. Elde bulunan kanundan şikâyet 

I edeceğim ve o kanunim tadilini teklif etmeleri
ni Hükümete teklif edeceğim. «Bir işten maksat 
ne ise hüküm ona göredir» derler. Ziraat Bankası 
da, ne için teşkil edilmişse onun için kanun yapıl
mak lâzımgelir. Yoksa Ziraat Bankası, ticaret ban
kası değildir. Yani bugün mevcudolan kanuna na
zaran esham yatırılır, o suretle para alınabilir. 
En ziyade bu şerait dâhilinde tüccar para alabi
lir. Bunlar bankanın varidatının tezyidi için ko-
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'nulmuş esaslardır. Bankanın varidatını teziyit 
için yine zürra'dan bir Ziraat Bankası vücuda 
getirmedikçe bu memleketin Hazinesini doldu
ran, her türlü aihmal ve eşkalini çeken zürra sı
nıfına hizmet edemeyiz. Bugün Ziraat Bankası 
nıcvcudundan, zürrad an zıya de iffözü acık tüccar 
istifade etmektedir. 

YUSUF AKÇURA B. (İstanbul) — Çok 
doğru, eşraf, müteneffizan ve kynn istifade edi
yor. 

ABDULLAH AZMİ Ef. (Devamla) — Çün
kü zavallı zürram ya üzerine arazisi intikal et
memiştir veyahut henüz rnlüsltecir halindedir. 
Terhin edecek arazisi yoktur. Binaenaleyh baş
ka usulleri de biz kanunda vaz 'eltmemişizdir. Ken
dilerine kredi açmak suretiyle ibir şey yapmamı
şızdır. Onun için bundan istifade edememekte
dir. Ben 'bunu alâkadar olan 'vekâletten, heyeti 
idaresinden ve müdiriyeti ümuimiyesinden 'temen
ni ederim; bu kanunu «Bir işiten maksat ne ise 
hüküm ıona (göredir» kaidesine tevfikan tanzim et
sinler. Genci 'bugıün- müzakere olunaîeak mesele, 
bütçe meselesidir. Memurinin sarfiyatı, memuri
nin maaişatıdır. Fakat her türlü mutalebat arzu, 
temenniyat bütçe kanunlarının müzakeresi zama
nında söylenebilir. Bir müdiriyeti umumiyeden 
b?lhsettiler. Yani e'cnebi bir müdürü umumînin 
getirilm esinden bahsettiler. İBendeniz müdürü 
umumînin gelip gelmediğini bilmiyorum. Fakat 
ecnebi mlüitohas'sıslarını her "halde müşavir sıfa-
tiyle istihdam etmek taraftarıyım. Yani icra 
mevkiinde değil, müşavir mevkiinde istihdam et
meliyiz. Çünkü o adamları (buraya, celbeltm ekten 
maksadımız malûmatlarından, tecrübelerinden, 
(mmlebetlerinde va;z'olunan kavaiîfe dölayısiyle fi
kirlerinden istifade etmektir. Fikirlerinden is
tifade İ9e ancak müşavir sıfatiyle olabilir. îcra 
mevkiinde bulunmamaları gerek memlekete ta
ra amiyle vukuf peyda edememelerinden, gerek
se ecnebi olmak itibariyle ahvali ruh iyelerinin 
müsaidolmarnasmdandır. 

(Binaenaleyh onların fikirlerinden istifade et
melidir. Maiksat da budur. Bendeniz bunun ta
raftarıyım. Fakat bu salâhiyet vekâleti aidesi-
ne verilmiş; bunu bilmiyorum. Biz her zaman 
mütehassıslardan Çin'de de olsa, Avrupa'da da 
olsa, G a r p t a da. Şark'ta da olsa istifade ede
ceğiz. Onların ihtisaslarından İstiğna edemeyiz. 
Fakat bu mütehassısları müşavir "sıfatiyle getir
meliyiz. Üçüncü bir vşey olmak üzere arz ede

yim : Bugün Ziraait banlkalarmm en ziyade hiz
met edebilecekleri yerler düşmandan istirdado-
lunan malhallerdir. O mahaller ahalisine karşı 
vâsi mikyasta ikraza! yapmak lâzımdır. Acaba 
bunu ne dereceye kadar yapabildiler? Biz bunla
rın yaralarını muhtelif sargılarla ısarımalıyız. Ya
ni bir taraftan tohumluk vermeliyiz. Vakıa to
humluk verilmiştir. Fakat yalnız mubtaıcîne ve
rilmiştir. Muıhtacîinden olmıyanlar bundan is
tifade edememiştir. Fakat bunlar ancak Ziraat 
Bankasından istifade edeceklerdir. Yani istir-
dadedilen mahaller ahalisine ne dereceye kadar 
muavenet edilmiştir. Bu kürsüden, bununla alâ
kadar olan memurinden bunu binlemek istiyo
rum. Binaenaleyh bu üç mesele için alâkadar 
makamdan1 cevap verilmesini istirham ediyorum. 

T AHİR Ef. (Giresun) — Efendim, bâzı ar
kadaşlar, Ziraat Bankasının bu memlekete maddi 
ve n'âfi bir hizmelt edemediğinden bahsettiler; 
halbuki Ziraat Banikalsının Itöşekkülünden şimdi
ye kadar millete ve vatana yapmış olduğu hiz
metler herkesin tahtı tasdikindediir. Bunu kim
se in'kâr edemez, zürraa yapmış olduğu muavenet
leri, ikrazatı başka kim yapmıştır? Meselâ bu sene 
zürraa şu kadar milyon lira veriliyor; bunları 
kendi sermayesinden veriyor. Esası teşekkülü 
de budur. Bunun için Ziraat (Bankasının vazaifi 
kanunen zürram ihtiyacını temin etmektedir. 
Yoksa zürraımız çok muhtaçhıış. çok fakirmiş 
diyerek bunları tamamiyle Ziraat Bankası do-
yurama'z. Ziraat Bankası zürram mahsulüne 
mukabil ikraz eder; ihtiyacı olan zürra' da 
mahsulâtını ambarlara koyar. 

ZAMİR B. (Adana) — Nerede koyuyor? 
T AHİR Ef. (Devam] a) — Şimdi yapıyor. 

Bu sene emir verildi. Siz haberdar değilsiniz. 
Şimdi poliçe muamelesi de yapıyor. Nakli nu-
kut muamelesi de yapıyor. Bundan başka ne 
yapabilir? Ziraat Bankası verdiği paraları ala
mıyor. Ziraat (Bankası bundan daha başka ne 
yapacaktır? Efendim, şimdi bu muamelelerin 
iTieşhudolan faydası şudur ki, İzmir'de üzüm ve 
incir, Karadeniz'de fındık mahsullerinin fiyatı
nı muhafaza ederek, zürram mahvolmam asını 
temin etmiştir. Bunu Ziraat Bankası yapmış
tır. Fındık mahsulâtı yirmibeşten oniki kuruşa 
düştü. Üzüm fiyatları malûmuâ ün izdir. Bunlar 
ne yüzden olmuştu? Parasızlıktan olmuştu. Zür
ram mahsulünü alacak tüccarlardır. Buyuru-
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yorsunuz-ki, Ziraat Bankası tüccarlara yaramış
tır. Tüccarlar kim için çalışıyor? Tüccar ne 
kaybeder? Tüccar fındığı oniki kuruştan alır
sa onüçe satar. Kırk para kazanır. Tüccar fın
dığı yirmibir kuruşa satarsa yine para kaza
nır. Bundan zarar edecek 'olan zürra'dır. Tüc
car da para ile bu işi görebilir. Tabiî tüccar
lar da ^bankanın yardımiyle !bu işi yapıyorlar. 
Yoksa kendi nakit meveutlariylc bunu başara
mazlar. Tüccar parayı nereden alıyordu? Şim
diye kadar Osmanlı bankalarından alıyordu. 
Halbuki Osmanlı Bankası 'bizim tüccarlarımıza 
her tarafta iyi 'bir nazarla bakmıyordu ve bak
madılar. Zannederim, siz de bunu kabul edersi
niz. Tüccarın istediği kadar para vermedi, taz
yik etti. Meselâ 'bir yere üçyüz bin lira getire
cekse elli bin lira getirdi. Elli bin lira ile ne 
yapılabilir? Bir tüccara on bin lira vereceği 
yerde sekizyüz lira, bin lira verdi; tüccar da 
tabiî hu mahsulü alamadı. Halbuki Osmanlı 
Bankası hu paraları birtakım ecnebi şirketlere 
ziyadesiyle veriyordu ve ecnebi şirketleri de 
bu mahsulâtı istedikleri gibi boğup 'boğup alı
yorlardı. Bu suretle bir rol oynuyordu. Sonra 
bunlara tabiî alâkadarlar müracaat etti. Zira
at Bankası da nakli nukut muamelesini, poliçe 
muamelesini ka'bul etti ki, ta'biî bu nizamna
mesine muvafıktır. Ziraat Bankası tüccara yar
dım edecektir. Tüccar parayı ve zürraın ma'h-
sulünü de aldı, oniki, onüç kuruşa olan fındığı 
yirmi kuruşa çıkardı, onbeş, yirmi ıgün zarfın
da. Osmanlı Bankası baktı ki, karşısına rakip 
çıktı. Ziraat Bankası iş ıgöremez, iş bana kalır 
diye düşünüyordu. Osmanlı Bankası poliçe mua
melesi için 3 - 4 kuruş alırken bugün kırk pa
raya iridirmeye .mecbur olmuştur. Bunları yap
tırmaya 'onu kim icbar etti? Tabiî Ziraat Ban
kası. Ziraat Bankasının yapmış olduğu hizmet
ler sayesinde bu işler oluyor. Tabii nakli nukut 
muamelesinde Ziraat Bankası bunu yirmi pa
raya, <on paraya kadar indirdi. Halbuki Osman
lı Bankası bunu buradan İstanbul'a kadar 40 -
50 paraya yapıyordu. Bu 'hizmetler inkâr edi
lir mi? Daha Ziraat Bankası yapacak, yapacak, 
ne olacak? Kredi Liyone mi olacak? Daha ne 
olacaktır bilmiyorum ki?.. Bu dünyaya yüz - iki-
yiiz milyon lira mı getirecek? Yapacağı iş bu
dur; sermayesi nisbetinde en büyük hizmeti 
yapmıştır ve ümidederim ki, nizamnamesini 
tevsi' ederek muamelâtında daha mühim hiz

metler görmeye muktedir olur. Memurları da 
her vakit bunları ifaya muktedirdir. Bunu kim
se inkâr edemez. 

YUSUF AEÇUEA B. (İstanbul) — Arka
daşlar! Eskişehir Mebusu Muhteremi Abdullah 
Azmi Efendi Hazretleri Ziraat Bankasının ne-
vakısmdan bahsederlerken mühim bir noktaya 
temas ettiler. Dediler ki : Ziraat Bankası bil
hassa fukarayı zürraa arzu olunduğu derecede 
muavenet etmiyor. Bendeniz, çok doğru bildi
ğim ve eski zamandan beri tanıdığım bir Ziraat 
Bankası memurundan işittim ki, her hangi bir 
yere tahsis edilen çok veya az miktar bir pa
ranın zürraa tevzii esnasında alelekser o ma
hallerin en büyükleri icraya tesir ediyor. Tüc
car deyiniz, zürra' deyiniz, eşra^ deyiniz, ne 
derseniz deyiniz, bu suretle binnisbe daha az 
muhtacolanlar alıyorlar. Çok muhtacolanlar ala
mıyorlar. öok muhtacolanlar geldikleri zaman 
onlara, artık para bitti, diyorlar ve boş kalı
yor. Şimdi Abdullah Azmi Efendi" Hazretleri
nin söylediklerini o arkadaşım ziraat memuru 
teyidetmiş oldu. Bilâlıara Ziraat Bankası ile alâ
kadar arakdaşların bâzılariylc bu bapta konuş
muş idi. Bana birçok hukukî malûmat verdiler, 
muhakemat yürüttüler. Fakat şunu arz edeyim 
ki, pek hukukşinas olmıyan kafam, o pek uzun 
mütalâattan »bir şey çıkaramadı. Geçenlerde bir 
arkadaşım yalnız amele fukarasının değil, bel
ki zürra' fukarasının da nazarı itibara alınma
sını bana teklif etmişti. İşte hamdolsun vakti 
geldi, o vazifemi ifa ediyorum. («Sosyalizm» 
sesleri.) Sosyalizm, değil demokrasi. Ziraat Ban
kasında matlubolduğu veçhile adalet, müsavat 
ve bizim esas olan muamelemiz, halkçılık, de
mokrasidir. Katiyen «sosyalizm» değildir, «de
mokrasi» dir, halkçılıktır. Demokrasi tamamiy-
le tatbik edilmek için tedabir ittihaz edilmeli
dir. Bunu; Ziraat Bankasına memur ettiğimiz 
zattan da rica ederiz. Eğer onun orada hukukî 
tesiri varsa bilhassa iktisat Vekilinden rica ede
riz. Sonra umumiyetle deniliyor ki: Banka mat
lubolduğu veçhile ifayı hizmet etmiyor. Fakat 
şimdi vakit geçmiştir. Bunun heyeti umumiye-
sini tadil için söyliyecek uzun sözlerimiz vardır 
ve inşallah 1340 bütçesinde bunları tafsilen 
söyliyeeeğiz. Esasen ben, arkadaşımdan mevsuk 
olarak alacağım bâzı mekadiri de getireceğim. 
Bu erkânı ile mahalleri tâyin ederek beyanatta 
bulunacağım. O vakit hakkaniyetsizliği doğru-
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dan doğruya erkânı üzerinde göreceksiniz. Şim
diden heyeti umumiyesi hakkında benim söyli-
yeceğim bir şey Vardır. 

Ziraat Bankası Bütçesinde bizim fukaramı
zın vereceği para vardır. -Mademki Ziraat 
Bankasından memnun değiliz. Bütçeden ihiçol-
mazsa memurine aidolan ıkisımdan ıbir miktar 
keseriz. Birkaç yüz lira... Ve bu sureitle hiçol-
mazsa bir «prıonost» yapmış oluruz. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim malûmıuâliniz, Ziraat Bankası; 
:meıvcut kavanîn ve nizamatı veçhile şahsiyeti 
hulhuMyeyi haiz ;vc idarei .dâhiliyesinde müsta
kil bir müessesei maliyedir. Bütçesi de mül
hak Ibir bütçedir. O itibarla bu bütçe muva-
;zenei uımumiyeden ayrı olanak müstakil bir 
bütçe halinde geliyor. Bütçesinin ihtiva .ettiği 
erkamı, bütün muamelâttı ve saıiresi (hakkında 
iızalhat vermek ve bütçesini müdafaa etmek; 
bu bütçJeıriin âbiri itası olan Ziraat Bankası 
Müdürü Umumîsine teveccüh eder. Bu vazifeyi 
buıgün ifa edecek 'olan Müdür Umumî Muavini 
Beyefendi, ameliyei cerrahiyesi dölayısiyle muz-
tarübolduğundan burada bulunamadılar. Bütçe
nin erkamı ve taksimatı ve Ziraat Bankasının 
vaziyeti maliyesi hakkında 'bankanın Meclisi 
İdare Heyeti Reisi Muhteremi ve Meclisimizin 
Reis-vekili İsımet Beyefendi lâzımgelen izafhatı 
erkama müsite.nidolar'ak Heyeti Âliyeniıze arz 
•edecektir. Ziraat Bankası, İktisat Vekâletinin 
Bankası, İktisat Vekâletinin murakabe ve tef
tişi altında bulunmak itibariyle ve İktisat Ve
kili sıfatiyle şu lailâkam dolayıisiyle Heyeti 
umumiyesi hakkında arzı malûmat edeceğim. 
Bütçesine ve erkama 'glrmiyeceğim. Çünkü sa
lâhiyettim dâhilinde değildir. Evvel becvvcl şu
nu söyliyeyim iki, Ziraat Bankasının vaziyeti 
hazırasmdan büyük bir memnuniyeti izhar edi
lemez. Hepimiz bu müessesenin maksadı ha
zırasmdan ıbüyük bir memnuniyet izhar edile
mez. Hepimiz bu 'müessesenin maksadı tesisi 
olan bidamatı arzu edildiği veçhile ifa edeme
diğine kaaniiz. Ve ademi muvaffakiyetin es-
bab ve avamilmi ararsak Heyeti Celilenizi 
pek uzun tasdi ıctmeye meöbur kalırım. Bunu 
yalnız Ziraat Bankasıına memur olan zevatta 
aramak doğru olamaz. Müsaade bııyurumamz 
arkdaşların noıktai nazarın takiben mâruzâtta 
ıbuluımayım. Ardahan Möbusu Talât Beyefendi, 
Eliviyei Selâse'de şube küşadmdan bahis bu

yurdular. Evet!.. Şayanı .arzudur id - Ziraat 
Bankası, madem ki, çiftçinin istihsal âtı üzerin
den alman bir sermaye ile vücuda .gelen bir 
müessesedir; bütün çiftçiye, memleketin 'her 
tarafından zürraa muavenet edebilsin. Malû-
muâliniz olduğu üzere teşkilâtı icabınea her 
malbaldeki sandık IO nraiballin aşarından Ziraat 
Bankasına ayrılan Hissei Menafi'den müteşek
kildir. Onun için o mahallin (sermayesi yine o 
maihakle kalır. Yani serm'ayeierin .mahallî taksi
matı vardır ve her mahal, kendi verdiği serma
yenin kendi mahallinde, memleketinde kalma
sına taraftardır ve nizamname böyledir. Böy
le olması .maJtlûptur. Vaziyeti iktisadiyenin 
icabatı <zaruriyesine nazaran ufak tefek tebed
dülatlar, muavenetler, ına'killer yapılabilir. Had
dizatında .sermaye malhaliidir ve mahallî ızürra 
erbabı ihtiyacına muavenet için alıkonulması 
lâzımgelir. 

Yakın bir zamanda memleketimize iltihak 
eden Elviyei Selâse ahalisi kardeşlerimiz, henüz 
bir şubenin muavenetinden müstefit değillerdir. 
Malûmuâliniz orada alman vergi, memleketin 
sair yerlerinde alman vergi gibi değildir. Aşara, 
emlâke ve saire ve saireye, vergiyle muadil ol
mak üzere bedeli maktu' verirler. Bunun için 
Ziraat Bankasına tefrik edilmesi icabeden his
se, pek az bir miktardır. Mahallerinin şimdiye 
kadar verdikleri vergilerle bu ire livada ayrı 
ayrı şube küşadetmeye imkân hâsıl olmamıştır. 
Yani toplanılan sermaye; o mahalde şube veya 
sandık küşadma müsaidolacak bir şekle gelmez
se, muamelâtı hiçolmazsa mahallî masarifini 
korumazsa orada şube açarak, bankanın serma
yesini tedricen bu gibi mahallere yedirmek su
retiyle imha etmek tarikine vâsıl olur. Ancak, 
Elviyei Selâse'yi de Ziraat Bankasının naçiz 
muavenetinden mahrum bırakmamak için hâsıl 
olan Hissei Menafii diğer muktedir olan san
dıklar hâsılatından - Nizamnamedeki müsaade
ye binaen - biraz iddihar ederek şimdilik Kars 
ve Ardahan'da bir şube küşadedeceğiz. Yakın
da Artvin'de de açmak niyetindeyiz. 

TALÂT B. (Ardahan) — Teşekkür ederim. 
İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 

— İnşallah ona da imkân hâsıl olur. Fakat arz 
ettiğim gibi bu para meselesidir. Demin arka
daşlar Ziraat Bankasının sermayesine temas 
ederek «Ziraat Bankası bilançosunda yedi mil-
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yon lira vardır» dediler... Evet, Ziraat Banka
sının bilançosunu tetkik edecek olursak ser
maye hesabiyle yedi, yedibuçuk milyon lira ka
dar bir para görmek ihtimali vardır. Fakat 
zannedilmesin ki, bu para; kabili istifade bir 
halde Ziraat Bankasının elindedir; bunun mü
him bir kısmı, ikrazata, istikrazata inkılâbeden 
sermayedir. Sermayenin mühim bir kısmı, zür-
raın yedilidedir. Ziraat Bankasının elinde nakid 
olarak pek cüzi bir miktar para vardır. Bu da 
gösteriyor ki; Ziraat Bankasının, böyle parasını 
sandıklarda tutmuş. Müracaat edenlere «Ha
yır olmaz» demiş bir vaziyette değildir. Ziraat 
Bankasının vazifesini yapmaması; sermayesini 
hakkiyle muhafaza edememesinden ve bu va-
zaifi ifaya sermayesinin kifayet etmemesinden 
mütevellittir. Küçük bir hesap ile arz edeyim. 
Yedi milyon lira sermayeyi tamamen kasada 
mevcut farzetsek - üçyüz kazamız vardır. Her 
kazada bir sandık olsun bulunması lâzım değil 
mi? - ve üçyüz kazaya bu yedi milyon lirayı 
taksim etsek her kazanın sandığına sermaye 
olarak yirmiüç bin lira isabet eder. 

Beyefendiler, demek ki, sermayeye nispeten 
böyle bir taksim yapmak, hiçbir sandıkta, 
hiçbir şubede iş göremiyecek bir vaziyete gel
mek demektir. Hep kabul edersiniz ki, bir kaza 
ahalisine yirmi bin, yirmiüç bin lira gibi küçük 
bir sermaye ile yapılacak muavenat, muavenat 
şeklinde göze görünmiyecek kadar küçük olur. 
Hattâ mahallinin masrafını dahi çıkaramıyacak 
kadar küçük olur. Bilirsiniz ki, kavanîn ve 
nizamat mucibince Ziraat Bankasının serma
yesine temin edeceği menafim miktarı mah
duttur. Hiçbir müessesenin yapamıyacağı ka
dar cüzi bir faizle Ziraat Bankası muamele yap
mak mecburiyetindedir ve böyle 'olmalıdır. Çün
kü sermayesi vergiden gelmektedir. Belki da
ha az faizle vermelidir. Kabul ediyarum. Fa
kat masarifi umumiyesi çıktıktan sonra serma
yesine hâsılattan bir şey ilâve etmek çok defa 
müyesser olmamaktadır. O da sermayesinin az
lığından mütevellittir. Halil Beyefendi «Zira
at Bankasını diğer müesseselerle birileştirip 
bir müessese yapmalıdır.» buyurdular. Arz et
tim ki Ziraat Bankası, sırf çifçiye muavenet 
için gayet ufak bir faiz ile muamele yapmak 
üzere tesis edilen ve sermayesi de yine erbabı 
ziraatten alman verıgi ile temin edilen bir mü
essesedir. İşaret buyurdukları müessese mese

lâ : Eytam Bankası... Evet, böyle bir lâyiha 
mevcuttur. Evkaf Vekâleti, bir Evkaf Banka
sı tasavvur etmektedir. Bunun elinde epeyce 
parası vardır. Fakat müessesesini henüz tesis 
edememiştir ve banka teşkiline muvaffak ola
mamıştır. Bu müesseselerin maksadı teessüsleri 
olan esbab, büsbütün başkadır. Ticarî, sar-
rafiî bir şekildedir. Onlar, hiçbir vakit yüzde 
yedi, yüzde dokuz gibi küçük faizle iktifa ede
rek muamele yapmak üzere teşekkül edecek 
değillerdir. Bugün biliyorsunuz ki, birçok 
memleketlerdeki ve bilhassa bizim memleketi
mizdeki müessesatı maliye sermayesini, yüzde 
onaltı ve yüzde onsekizden aşağı çalıştırmıyor. 
Bu müesseseleri Ziraat Barikasiyle tevhidede-
rek paralarını aynı şerait altında işletmenin im
kânı yoktur. Binaenaleyh Ziraat Bankası, Zi
raat Bankası olarak kalacaktır ve maksadı te
essüsü olan vazaife hasrı mesai edecek şekilde 
tadilâtını yapmak zaruridir. Ziraat Bankası 
vazifesini ifa edemiyor. Arz ettim ki, hakika
ten şayanı memnuniyet derecede vazifeler ifa 
edemiyor. Fakat bu kusurların bir kısmı mü-
himmini, Ziraat Bankasını bugünkü şekli te
essüsünde aramalıdır. Elindeki kanun ve mua
melâtına esas olan nizamnamesi, teminatı ma
liye üzerine zürraa ikrazatta bulunmaktır. De
ğil mi efendim? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Böyle senede yalnız 
memurini dokuzyüz bin lirayı yerse parası ka
lır mı? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Bu şube açmak fikrinden doğmuş bir neticedir. 
Ziraat Bankası; yalnız para kazanmayı istih
daf eden bir müessese olsaydı şimdiki gibi 
böyle ikiyüz, ikiyüz elli sandığı değil belki elli, 
altmış sandığı olurdu. Her yerde ışube bulun
durursak o mahallin erbabı zürrama muavenet 
etmek maksadiyledir ki, Ziraat Bankası, şube ve 
sandıklarını taaddüdettirmiş ve bu yüzden bir
çok masraflara giriftar olmuştur. Size itiraf et
mek mecburiyetindeyim ki müessesatı maliye 
itibariyle en fazla masraflı müesseselerden bi
ridir. Çünkü memleketimizin içinde şube ve 
sandıklarını böyle ikiyüz, ikiyüz elliye çıkar
tan hiçbir müessese yoktur. Neden diğer mües
seseler her yerde şu'be bulundurmuyor? Madem
ki faydalı bir surette muamele yapmak imkânı 
vardır. Neden Osmanlı Bankası yapmıyor? Bu-

— 575 — 



i : 57 24 . 11 . 1339 O : 1 

nu yapamamaktadır. Çünkü şubeleri taaddüde-
dersc, muamelâtın mahdudiyeti itibariyle o ma
halle tahsis edeceği sermayenin ve kullanacağı 
memurların masrafını çıkaramıyacağı korku-
sundadır ve bu sebepten yapamamaktadır. Hal
buki Ziraat Bankası, masraf cihetini nazarı iti
bara almıyarak hizmeti düşünerek - kâr da et
mese hattâ zarara da duçar olsa - mümkün ol
duğu kadar muhtacîne muavenet etmeyi nazarı 
itibara alarak şubelerini taaddüdettirmiştir. 
Bankayı doğrudan doğruya bir müessesti mali
ye şeklinde çalıştırmak lâzımgelirse derhal mev
cut şubelerin yarısını hazfetmek lâzımgelir. 
Zeki Bey elyevm hu bankanın müdiriyetine bir 
ecnebi... Yani Mösyö Kavutz namında bir Al
nı an'ın celbedildiğini ve bu zat hakkında birta
kım tahkikat ve rivayetin mevcudokluğunu söy
lediler. Evet Mösyö Kavutz gelmiştir. Ve ban
ka müdiriyeti aliyesine Hükümetçe intihabedil-
miştir. Şunu arz edeyim ki, Mösyö Kavutz'u ge
tirmek, memleketin tekâmülü için, ve memleke
timize aidolan tetkikatı neticesindeki tecrübele
rinden ve kendi memleketindeki tecrübelerin
den istifade için getirilmiştir. Fakat bu şeref 
bendenize ait değildir. Bendeniz vekâlete gel
mezden evvel Hükümet zaten böyle bir adam 
arıyordu. Heyeti Celilenizin geçen seneki kararı 
mucibince Ziraat Bankası için mütehassıs bir 
müdür aranıyordu. Geçen sene Ziraat Bankası
nın bütçesinin tetkikatı neticesinde verilen ka
rar mucibince selefim daha Lozan'da bulundu
ğum sırada bir mütehassıs araştırmış ve en ni
hayet, en. muvafık olarak yine cs'ki Müdürü 
Umumî olan Mösyö Kavutz'u bulmuş ve bunun
la müspet teklifler yapmıştır. Hattâ bir aralık 
Lozan'da iken İktisat Vekâleti ifadesiyle Ziraat 
Bankasına mütehassıs bir müdür bulmak üzere 
Hükümet tarafından bize yazıklı. Arkadaşları
mızla Lozan'da bulunduğumuz zaman bu evsafı 
haiz bir Ziraat Bankası müdürü aradık; son za
manlarda idi ki : Yine İktisat Vekâletinin bir 
teklifi ile deniliyordu ki, 'Hükümet Ziraat Ban
kasına yine eski Müdürü Umumî Kavutz'u ge
tirmeye karar verdi. Ve kendilerine teklif yap
tık, başkasını aramayın dedi. Binaenaleyh Hü
kümetçe yapılan bir karar ve kendisine yapılan 
müspet teklife istinaden bu adam ancak benim 
zamanımda gülebilmiş; bendeniz o yapılan ka
rar dâhilinde ve mümkün -olduğu kadar Hükü
met lehinde ahkâm ve şerait derciyle yeni bir' 

mukavele yaptım, ta'biî Heyeti Vekile kararını 
da aldıktan sonra... Ve vazifesine başlıyalı da 
iki veya üç gündür, o kadar 'bir şey oldu. 

Ziraat Bankasını, vazifesinde muvaffak ola
bilmek için ıslah etmek mecburiyeti vardır. Bir
çok arkadaşlar şikâyet ettiler ve kendi kanaa
tim de budur. Bankanın vazifesini ifaya mâni 
olan esbaptan birisi ele bugün elinde bulunan ve 
elyevm mer'i olan kanun ve nizamattaki ihti-
yacata tevafuk etmiyen ahkâmdır. Zürraın ara
zisini, emvali gayrimenkulesini rehin almak su
retiyle ikraz; bankanın yapacağı şey budur, 
esas da budur. Bittabi o rehnolarak kabul ede
ceği arazinin tetkik ve tahkik ve kıymetini tes-
bit, keşif ve saire için zürraa o kadar vazife
ler ve masraflar tahmil edilmektedir ki, netice 
itibariyle kendilerinin kaldıramıyacağı bir kül
fet şeklini bile alıyor. Binaenaleyh ilk olarak 
arıyacağımız şey, zürraın ihtiyacına nüfuz ede
rek, itibari şahsı ile teminata falan bakmıyarak, 
fakat bankanın parasını dahi her zaman kabili 
tahsil bir halde tutarak ve parayı eline verdik
ten sonra düğüne mi sarf ediyor, başka yere mi 
sarf ediyor. Mümkün mertebe murakabe ederek 
mutlaka ihtiyaeatı ziraiyesine o paranın sarfını 
temin ettirecek şekilde bankanın kavanin ve ni-
zamatını esasından tadil lâzımdır. (Bravo ses
leri) (Bizim de aradığımız bu sesleri) 

Efendim şimdiye kadar bunların yapılma
dığı vaziyet ile de sabittir ve şimdiye kadar bu
nu yapacak vaziyete gelmedim. Benim şurada 
hayatım bir aylıktır, fakat gaye budur. Binaen
aleyh Ziraat Bankasını ıslah için kavanin ve ni-
zamatını değiştirerek deruhde ettiği vazaiften 
biri olan ikraz muamelâtını zürraın ihtiyacını 
temin edecek muvafık kir şekle koymak, diğer 
cihetten de bankanın sermayesini daima kabili 
istirdat bir halde bulunmasını temin suretiyle 
bankanın kavanin ve nizamatı esasiyesini ve 
şeklini tebdil etmek mecburiyeti katiyesinde-
yiz. Fikrimiz budur. Bankaya daha başka vazi
feler verilmiştir, banka yalnız ikraz vazaifi ile 
kalmamıştır. Vazaifi 'mütemmime olarak başka 
memleketlerde hususi şirketlerin, Hükümetin 
sermayesiyle meydana gelen şirketlerin, doğru
dan doğruya erbabı ziraat arasında ortaklık su
retinde teşekkül eden şirketlerin; müessesatm, 
sendikaların yaptıkları hidematı ziraiye gibi, 
zürraın mahsulâtını satmak, kendisine lâzım 
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olan çiftini, çubuğunu ihzar etmek, alâtı zirai
ye ve saireyi tevzi etmek ve onları iyi cinsinden 
bulmak velhasıl zürram bütün ihtiyacatma ta
vassut etmek gibi vazifeler verilmiştir. Bu ban
kaya son zamanlarda verilmiş bir roldür, bir va
zifedir. Fakat maatteessüf bu vazife verilirken 
sırf ikraz ve istikraz muamelâtı ile uğraşmak 
üzere teşkil edilmiş olan bankanın bu vazifeyi 
teşkilâtı mevcudiyesiyle, memurini mevcudesiy-
le yapıp yapamıyacağı hiç araştırılmamıştır. 
Meselâ, Ziraat Bankasına bir alât ve edavatı 
ziraiye mubayaası tahmil edilmiş, fakat Ziraat 
Bankasına sorarsanız alât ve edavatı ziraiyeden 
anlıyan makina mühendisleri yoktur. Bankanın 
memurini dahiliyesinde kendileri gayet muha
sip olarak yetişmiş memurlar vardır. Çok kıy
metlileri vardır. Bunu kabul etmek mecburiyetin
deyiz. Muhasip yetişmiştir, işte o kadar. Defterin 
sağ sayfası, şunu ifade eder. Sol sayfası, bunu 
ifade eder... Şu hesaba matlup yazılır, şu hesaba 
zimmet yazılır. Bunu iyi bilirler. Fakat onda E 
ileri Ziraat Bankası bir adım atmamıştır. Bina
enaleyh bu zihniyette olan memurinin, zürram 
i h r a c a t ı ziraiyesini bilir, heyet ve ihtisas sahib 
ve malûmatı fenniyeyi haiz olduklarını farz et
mek doğru değildir. Bendeniz zannediyorum ki, 
bu vazifei mühimmeyi ifa etmek için Ziraat Ban
kasına bir kısım ilâve etmek ve mütenazır teşki
lâtını da beraber yapmak lâzımdır ki; zürram ih-
tiyacatı ziraiyesi için lâzımgelen vazaifi yapabil
sin. Şimdi başına getirdiğimiz zat da tecrübeli 
bir zattır, Almanya gibi bir memlekette yine bu 
gibi müessesatı ziraiyenin başında bulunmuş ve 
elyevm de buraya geldiği zaman ora Maliye Ne
zaretinde mühim bir memuriyetteydi. Hiçten bir 
adam değildir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Büyük olabilir, fakat 
muhitimize yarar bir adam mıdır? 

MTJSTAFÂ B. (Tokat) — İstanbul'dan Zih
ni Bey geldi mi"? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Geleceğim oraya, merak etme, atlatmam. (Han
deler)... İstanbul Ziraat Bankası heyeti umurai-
yesi hakkında bundan bir müddet evvel - Mahmud 
Esad Beyin zamanında - lüzum üzerine bir tahki
kat açılmış, İstanbul'daki Ziraat Bankası heyeti 
merkeziyesi suiistimalât yapmış, yahut şöyle yap
mış, böyle şey olmuş diye müfettişin birisi rapor 
vermiş, o raporu Ziraat Bankasından elli kere 
istedim, gelmedi, hâlâ da gelmemiştir. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Olur mu 
üyle şey? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Dur efendim! Geleceğim oraya, ne acele edi
yorsun? Bir heyeti tahkikiye İstanbul'a gitmiş, 
Ziraat Bankasının Memurin Müdürü de bunun 
cinde olduğu halde son zamanda Ziraat Bankası 

'ı ey et i merkeziyesi hakkındaki tahkikatın bihak-
'dn ifa edilmesi için İktisat Vekâleti memurini 
•nerkeziyesinden bir müdürün de bu heyeti tahki-
kiyenin riyasetinde bulunması ieabediyor. Memu
rin muhakematmm icabatmdan bir hâl, Ziraat 
Müdürü Umumisi Zihni Beyi göndermek icabet
ti. Zihni Beyi buradan ıızunboylu ayıramazdım, 
yimkü kendisine benim ihtiyacım var, burada ça-
'ışması lâzımdır. Uzun müddet bir tahkikat ne
ticesi için buradan uzaklaştıramadım. Kendisini 
:mbeş gün için İstanbul'a yolladım. Onbeş günde 

' bu tahkikatı ikmal edemezseniz ve bitmezse tel
grafımı. alır gelirsiniz, dedim ve nitekim böyle 
oldu. Onbeşinci gün bir telgraf çektim. Evrakı 
'ahkikatı müstashiben buraya gelirsiniz ve bura-
la tahkikat benim gözümün önünde icra edilir, 
kmal edilir dedim. Binaenaleyh bu evrak bu
raya gelmiştir. Tahkikat benim nezaretim altın
la cereyan edecektir. Tahkikat esnasında daha 
dinlerin üstüne, esma sıçrıyaeak bilmem. Kavutz'-
un da bu meyanda suiistimal mahiyetinde bir şey 
varsa netieei tahkikat onu meydana çıkaracaktır. 
Neticer tahkikatı arz ederim. Fakat bendeniz 
zannederim ki, Kavutz'dan evvel daha başkaları
na bu piyango çıkacak gibi geliyor. 

MUSTAFA B. (Tokat) — Hukuku millet var, 
bizim nazarımızda; Kavutz - Mavut tanımayız. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Müsaade buyurunuz! Rica ederim, o takibat 
ve tahkikat hususunda Heyeti Celilenizin müste
rih olması lâzımdır. Evrak ve vesaik buraya ge
tirilmiştir. Tahkikat kendi gözümün önünde ce
reyan edecektir. Neticesini arz ederim, merak 
buyurmayın! Vehbi Beyefendi kardeşimiz de Zi
raat Bankasının ancak 1340 senesinde yapılabile
cek olan temenniyatmı ihtiva eden şeylerden bah
settiler. Bendenizin tekrar ettiğim şeyleri ifade 
buyurdular. Bankanın şeklini değiştirmek ve 
bankaya hakiki bir şekil vermekten bahsettiler. 
Zaten gayemiz budur. Memleketin hakiki ihtiya
cına uyan bir şekle sokmak ve başka memleket
lerde hususi şirketlerin yaptıkları vazaife göre 
Ziraat Bankasının teşkilâtını tesbit ederek ıslah 
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etmek mukarrerdir. Eğer bu lâyihayı, bu ıslaha
tı kendi zamanımda yapabilip de, Heyeti Celi-
lenlze takdim edcbllirsem kendimi cidden bahti
yar addederim. (Çok doğru sesleri.) 

Abdullah Azmi Efendinin de ifade buyurduk
ları kanunun taddi;.. Hemen hemen aynı maksa
dı ve esasatı ihtiva ediyor, ecnebilerden gelecek 
zevatın müdürü umumî sıf atiyle değil, ıniravir 
sıfatiyio bulunmasından daha ziyade istifade .edi
leceğinden bahis buyurdular. İdari ve siyasi ma
ka ma t ?çln vekaletler için getirilecek olan müte
hassıslarda, erbabı fende bu sıfat ve salâhİ3refn 
daha muvafık olması imkânı belki vardır. (Bel
ki) kaydiyle söylüyorum. Fakat Ziraat Bankası 
gibi hususi müessesei maliye için variyetin bera-
kis olduğuna kaaniim. Müşavir sıfatiyle buraya 
getireceğimiz zevat dünyanın en yüksek adamı 
bile olsa, hepsinin yapacağı iş nasihatten ibaret
tir. Esasen nasihat dinlemek bizim öteden beri 
haleti ruhiyemizdir. Hepsi naslhatla basa geçer. 
Onun nasihatlerini dinleriz. Fakat yine bikl.ği-
mizi iğleriz. Ve mibavire de Allah selâmet versin 
deriz. Ziraat Bankası gibi mahzuru siyasî muta
savver olmıyan yerlerde mütehassısların doğru
dan doğruya işbaşında ve mesul makamda bulun
maları ve orada çalışmaları lâzımdır. (Çok doğru 
sesleri.) Düşmandan istirdadolunarı mahaller aha
lisine vâsi mikyasta muavenet yapılmak lâzımdır 
buyuruluyor. Bu meseleye bir iki kanun miLa-
keresi dolayısiyle temas ettim. Ve arz ettim 
ki hakikaten düşmandan istircladedilcn mahaller 
ahalisinin tohumıuğa, alât ve edavata ihtiyacı 
fevkalâdesi vardır. Ve muavenetimizi bu yer
lere diğer yerlerden mümkün mertebe daha 
fazla yapmaktayız. Evvelce aldığımız dokuz 
bin lirayı tevzi ederken de bu veçhile hareket 
ettik ve Abdullah Azmi Beyefendi Hazretleri
nin dairei intihabiyelcri olan Eskişehir daha 
fazla istifade etti. Oraya fazla hisse isabet 
etti. Çünkü ihtiyacatı hakikaten fazlaydı ve 
yapılan muavenetten fiilen istifade etmek hu
susunda diğer yerlerden daha ziyade müstahzar 
idi. Yeni aldığımız paradan da bunların haddi 
kL'ayeye baliğ olmıyan paralarını yine bu esas 
üzerinden tezyidetmek mukarrerdir. Giresun 
Mebusu Muhteremi Tâhir Beyefendiye teşekkür
ler ederim. Çünkü benden daha fazla Ziraat 
Bankası memurlarını vikaye buyurdular. (Han
deler ) Ziraat Bankası naçiz sermayesiyle bera
ber, hiç hizmet etmemiş dersek kadirşinaslık 

etmiş olmayız. Karınca, kararınca kavim
ce Ziraat Bankası da bu memlekete hizmet et
miştir. Kudreti maliyesi nispetinde bu müessese 
memleketimize hizmet etmiştir ve etmektedir. 
Bu bankanın muamelâtımın mahdut kalması 
esbabını hepimiz biliriz. Ne zaman bankanın 
bir milyon, iki milyon lira kadar bir parası te
raküm etmişse birçok ihtiyacat ve müzayakai 
maliye içinde bulunan Hükmet elinden vurmuş, 
almıştır ve bu suretle Ziraat Bankasının Ha-
zlnei Maliyede milyonları teraküm etmiştir. 
Bugün Ziraat Bankasını Maliyeden altın para 
olarak yedi, sekiz milyon hattâ on milyon lira 
alacaklı görüyoruz. Yeni piyasaya göre bu 
meblâğın kaç milyon lira edeceği hepimizin ko
laylıkla hesabcdcccği bir meseledir. Binaen
aleyh hizmetinin vüsatine ve arzu edildiği veç
hile inkişaf edememesine mâni' olan yegâne 
sebep daima parasının elinden alınması ve çııtçi-
nin hizmeti, ihtiyacatı için verilen paranın büt
çe masarifine sarf edilmesinden mütevellittir ve 
zannediyorum ki bu vaziyet karşısında Ziraat 
Bankasının kabahati yoktur ve ziraat memur
ları daima bankayı sıyanet etmek tarikini ilti
zam etmişlerdir. Yusuf Âkçora Bey de Abdul
lah Azmi Efendinin sözlerine istinaden banka
nın daima zengin tabakaya, zengin sınıfa hiz
met ettiğini, asıl fukara halka, fakir zürraa da
ha az hizmet ettiğini söylediler. Bu böyle ol
muşsa kasda makrun olarak yapılmamıştır. Bu
nun esbabını; Ziraat Bankası kavanîn ve nizama-
tmm ihtiva ettiği esasatta arasınlar. Bittabi ik-
razatm esası kefaleti maliye, emvali gayrimenku-
le teminatına müstenidolunca hiç şüphesiz malı, 
ziyade olanların, arazisi daha ziyade olanların is
tifade etmesi tabiîdir. Hiçbir şey bulamıyan-
larm ise istifadeleri bittabi sıfır olacaktır. Şu 
halde teşkilâtın bozukluğu yani hizmetin bu şe
kilde makûs bir surette tecellisi, mer i olan ka
vanîn ve nizamattadır. Yoksa zenginlere daha 
fazla hizmet etmek, fukaraya daha az yardım 
etmek gibi bir hattıharekct Ziraat Bankasında 
mevcut değildir ve zannederim ki Heyeti Ce-
lile de bu zanda bulunmaz. Mâruzâtım bundan 
ibarettir. 

REİS — Efendim sualler vardır ve evvelâ 
Feridun Fikrî Beyindir. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efen
dim Lozanda'ki Heyeti Murahasamız adam 
ararken, yani Zirat Bankası için bir mütehas-
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sis araken ne gibi bir mülâhazatla emir veril
miş olduğuna İktisat Vekili Beyefendi bi-
lâhara muttali olmuş mu? Siz orada adam arar
ken mesainiz tevkif edilmiştir. Bu tevakkuf 
ne gibi mülâhazata mebnidir? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Mesaisi yok efendim, mesai •değil efendim. 
adam aramak. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Sonra 
erendim, tahkikatı mucip bir m ecele vardır. 
Demin Zeki Bey tarafından tafsilâtı verildi. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — gösteril
diği gibi değildir. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efendini 
onun hakkında malûmat verilmedi. Bu taki-
katı mucip sc-bep taayyün etmeden ım-sıl olur 
da böyle kendisi mevzuub aksıdan bu şahıs ye
niden işbaşına getiıtllobilir? 

MUSTAFA B. (Tokad) — Bravo bravo! 
FERİDUN FİKRÎ B. (Devamla) — Sjn.r. 

bu zata verilen ücret bin liradır. 
İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — 150 altın 
FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Şeyh 

böyle bin lira eder. (Daha fazla sesleri) Ücre
tin tezyidi meselesinde İktisat Vekâlet İrin -.mem
leketin bütçesini nazarı itibara alaıok az - ç-o] 
tenzllkâr faaliyetlerde bulunmasına imkâr. 
yok muydu ve bu ücret eski ücretin, yani b; 
zevatın evvelce aldığı ücretin aynı mıydı? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Aynı idi 
FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — 13u mü

dür nekadar 'müddet memuriyette .bulunmuş
tur ve ne gibi icraat yapmıştır? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Sekiz ay 
FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Bu kadar 

şikâyete meydan veriliyor ve bu kadar muame
lâta meydan veriliyor. Bu sekiz ay zarfında 
Ziraat Bankasının ıslahı için ne yapmıştır? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Arz edeyim. 
Bir kere biz Ziraat Bankası Müdiriyeti için 
mesaide bulunmadık. Hükümet bize Ziraat 
Bankası Müdiriyeti için evsafı lâzım evi haiz 
birisini bulursanız yazınız dedi. O sırada loiz 
bunu aramak üzereyken Hükümet «Tecrübesi
ne istinaden ve evsafı lâzımeyi haiz olduğuna 
kanaat getirerek eski müdürü umumîyi getir
meye karar verdi, başka adam aramayınız, 
biz. adamımızı bulduk» dedi. Biz de pekâlâ 
Allah mübarek etsin dedik ve bittabi aramak

tan vazgeçtik. Tahkikat meselesine gelince; bu 
tahkikat yenidir, yeni. On, onbeş günlük bir 
meseledir. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Bir aydan fazla. 
İKTİSAD VEKİLİ HASAN B. — Muvaze

ne! Maliye Encümeninin Heyeti Celilenize... 
FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — İşittiği

miz şeyin ne olduğunu söyle, çıkar. 
MUSTAFA B. (Tokad) — Söyle, söyle Ha

mil Bey! Baklayı ağzından çıkar, çıkar! 
İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Muvaze-

lei Maliye Encümeninin Heyeti Celilenize tak
ılın ettiği başka bir mazbata daha vardır. O 
nazbatada da bir müdürü umumî meselesi var-
lır. Heyeti Celiie hatırlar ki ve bilhassa eski 
ıi'kadaşlarım bilirler ki, bendeniz bir aralık 
eıehlıllt miktarı İktisat Vekâletinde bulun-
'uğıı bir sırada ziraat Bankası Bütçesi mü-
akcre edildi. O zaman Ziraat Bankasiyle di-
;er mücssacatı maliyenin bir kısmı da Kay-
leri'de idi. Burada bütçe müzakere edildiği 
aman Heyeti Celiie mahza bankanın ıslahı ve 
erbabı zar ram tehvini ihtiyacı maksadiyle bir 
lüdürü umumî getirtmek arzusundaydı. O za-
lan müdürü umumî muavinliğinde bulunan 
a t Avrupa'dan mütehassıs geldi 'mi, gelecek 
ıi, gelmiyecek mi? Diye sorup dururken; zaten 

'zinan para da kâfi gelmiyecektir, Ziraat Ban
kası müdürü ummıîsiz kalmasın diye o zatı mü
dürü umumî intihap ve tâyin etmişler. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Gayri-
kanunî yapmışlar. 

MUSTAFA B. (Tokad) — Daha neler ne
ler!... (Handeler). 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — î:te onu 
müdürü ummumî tâyin etmişler ve muavinliğe-
de başka birini tâyin etmişler ve Muvazenei 
Maliye Encümenine de fetvasını almak için ev
rakını sevk etmişler. Muvazenei Maliye Encü
meni bu işi tetkik ettiği zaman ben İktisat 
Vekâletinde bulunuyordum. Bendenizi çağırdı
lar, gittim ve mesele nedir? dedim. Bana sor
dular. B:n de mesele hilafı kanundur dedim. 
Çünkü müdürü umumîliğe intihabedilen zat o 
zaman burada bütçeyi müdafaa eden müdürü 
umumî muavini ddi, - O müdürü umumî ki, şim
di Trabzon Defterdarıdır - Hüseyin Avni Bey 
namında olan bu zat Kayseri'de idi. Vekâletin 
müdafaasına rağmen Büyük Millet Meclisi me
muriyetinize hitam vermiştir, bankaya bir eç-> 
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nebi mütehassıs celbi mukarrerdir, muameleyi 
orada bulunan falan ızata 'devrediniz ve hareket 
'ediniz diye müdürü umumî 'muavininin yazdığı 
telgrafı ben imzaladım. iBundan haberdar iken 
belki kiltaba uyar diyerekten müdürü umumî 
tâyin edildi. Vaktaki Kovute buraya geldi 
- Hükümetin müspet olarak Almanya Ticaret 
Nezareti vasıtasiyle yaptığı tebligata istinaden 
kalktı ve buraya geldi - O zaman bu adamın eski 
Ziraat Bankasında suiistiımalâtı vardır, hakkın
da tahkikat vardır, susu çıkacaktı, busu çıka
caktı gibi şikâyetler - şayia değil - yazılarak ba
na kadar verildi. Benim bundan anladığım mâ
na Kavutz'un hakkında tahkikat yapılıp da mu
cibi töhmet ve hilafı kanun bir hali çıkacak olur
sa onun hakkında muamelei kanuniye yapılır. 
Hilafı kanun hareketinden bahisle Meclise gider. 
birkaç söz söylenir ve nihayet kabul edilir tarzı 
ile ve birtakım ifadelerle Kavutz'u mümkünse 
buradan yürütmek, ise mâni olmak... Zaten baş
ka taraftan da buraya namzetler vardır. (Kim
lerdir sesleri) Bittabi bendeniz bunlara sem'i »iti
bar etmedim. Esasen orta yerde Hükümetçe ya
pılmış bir teklif vardır. Buna mâni olan ne es
babı s'^asiye vardır, ne de bir vaziyeti kanuniye 
vardır. Onun için bendeniz bunu münasip gör
müş ve yapmışımdır ve bu, tahkikatla alâkadar 
değildir ve o zamana kadar da istanbul'daki mü
dürü umuminin, muhasebecisinin, şunun ve bu
nun hakkında tahkikat cereyan ediyordu. Belki 
tahkikat, netice itibariyle buralara kadar gelebi
lecektir ve esasen evrakı buraya bizzat tahkik et
mek üzere getirttim. Netieei tahkiki hep birlikte 
görürüz. Binaenaleyh bana bu hususta yapılan 
inşaatın ve sairenin yaptığı tesir bir manevradan 
ibarettir ve ümidediyorum ki, mesele böyledir. 
Fakat buna rağmen hakikaten mucibi töhmet 
bir hal, bir vaziyeti kanuniye varsa bittabi o za
man vekiliniz ieabatı kanuniyeyi yapmaktan çe-
kinmlyecektir. Binaenaleyh, bu mesele için telâşa 
lüzum yoktur. Fakat farz eder misiniz ki, Ka-
vutz şu veya bu hal ile memleketine iade edil
mek lâzıımgelirse onun yerine mevzuubahsolan 
srevat getirilecektir. Şunu saimimî olarak arz 
edeyim ki, bu zevatın Ziraat Bankası Müdüriye
tine getirilmesi imkânı yoktur. (Bravo sesleri) 
Yani kıymetleri ve malûmatları dahi ne olursa 
olsun buna imkân yoktur. Sonra bunların malû
matları ancak defter tutmak ve daha saire gllbi 
muamelâtı hesabiyeye inhisar eder. Nerede kal

dı ki, bu zevat bu fcadarcık malûmat ile memle
ketin böyle ahvali ziraiyesinin en müşevveş bir 
zamanında, ihtiyacına karşı, bir bankayı idare 
edebilsinler? Binaenaleyh bendeniz bankayı böy
le ellere teslim edemem. (Teşekkür ederiz sesle
ri) Zaten bu banka muamelâtında muvakkat bir 
müddet için onların zamanı idaresinde ne dere
ceye kadar muvaffak oldukları malûmdur. Ve bu 
mesele hakkında da alhîren Muvazenel Maliye En
cümeni, bu bütçeyi, Meclise sevk etmek üzere 
müzakere ederken aldığı malûmatla da vâkıf 
olmuştur ki, benim hiçbir kimseyi mağdur etmek 
hatır ve hayalimden geçmemiştir. Yani bir sebe
bi kanunî olmazsa hiçbir kimseye fenalık etmek 
hatırımdan geçmez. Ve yine o zat, bugün dahi 
evvelki maaşına muadil umumî bir müfettişlikte
dir. Eğer bunun hakkında da mugayiri kanun 
bir şey zuhur ederse, kendilerine ioaıbatı kanu
niyeyi yapmaktan çekinmem ve hiç geri kalmam, 
O halde mesele netieeleninceye kadar kendini hi
maye etmek, muhafaza etmek bence bir vazife
dir, yani aksi sabit, oluncaya kadar müfettişlikte 
çalışacaktır. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

VEHBÎ B. (Karesi) — Efendim bankaların 
icrayı faaliyet edememesine iki sebep gösterildi. 
Birincisi, sermayenin zürram elinde bulunması, 
ikincisi de; mevcut kanunun kâfi olmayışıdır bu
yurdular. İnşallah bu nevakısı da biran evvel ik
mal ederler. 

MEHMED VASFİ Ef. (Bolu) — inşallah 
kanun ikmal ve ıslah edilir ve sermayesi de teza-
yüdeder. Yalnız bendeniz bir şey duyuyorum iki, 
Ziraat Bankasının Banka-i Osmanîde sekizyüz 
bin lira parası varmış, bu doğru mudur? 

ÎKTlSAT VEKİLÎ HASAN fi. (Trabzon) — 
Ne gezer efendim, sekiz parası bile yoktur. 

MEHMED VASFI B. (Bolu) — Hiçbir şey 
yok mudur?' 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Yoktur efendim. Eğer bankanın parası olsa der
hal alır zürraa tevzi ederim. Niçin bankada kal
sın? 

ALİ SAlB B. (Kozan) — Efendim, gayrıka-
nuni olarak maaş alanlar, Muvazenei Maliye En
cümeninin kararı mucibince bu paraları iade et
mişler midir? Ve hakikatte böyle bir mazbata 
var mıdır? 

İKTİSAT VEKtLt HASAN B. (Trabzon) — 
Bu mesele bendenizden ziyade Meclisi Âlinize 
aittir. Mazbata Meclistedir. Bu mazbata mevkii 
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müzakereye (konduğu zaman tekrar buraya onun 
için geleceğiz, konuşacağız. Yalnız şunu da arz 
edeyim, 'ki,- bu tâyin muamelesi Heyeti Vekil eden 
geçmiş ve karara iktiran etmiştir. Malûmuâliniz 
bu gibi tâyinler Heyeti Vekilenin salâhiyeti da
hilindedir. 

ALİ SAİB B. (Kozan) — Efendim, vekil sı-
fatiyle bu husus için bir teşebbüsünüz var mı
dır? Onu soruyorum. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
Efendim, mazbata Meclisi Âlinizdedir. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — öyle iıse, ilk defa maz
batayı müzakere etmek lâzımgelir. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
Onu Heyeti Aliyeniz bilir. 

REİS — Hasan Bey, istirham ediyorum yal
nız sual soranlara cevap veriniz. 

Dr. MAZHAR B. (Aydın) — Müsaade bu-
yuruluyor mu efendim! Geçen Mecliste ziraatin 
temini inkişafı için alâtı 'ziraiyede müstamel 
mahrukat, benzin ve saire gibi ımevaddm Güm
rük Resminden muafiyetine dair bir kanun ya
pılmıştı. İktisat Vekilinin bunun tatbikinin mu
vafık olduğuna kanaatkar mıdır? Kanaatkar ise 
bugün temini tatbikine çalışıyor mu? Bendeniz 
zannediyorum ki, henüz tatbik edilmiyor, edil
mesi için bir çare düşünülmüş müdür? 

İkinci bir sual daiha larz edeceğim : Bugün za-
-tıâlilerinin vekâletinin en mühim bir rüknü olan 
müitehassisînin ifadesine nazaran, şurada burada 
ve hattâ Ankara istasyonunda yüzbin liralık ka
dar alâtı ziraiyenin mahvolmakta bulunduğunu 
söylüyorlar, doğru mudur? Bu hakikat ise bu
nun önüne geçmek için bir şey düşünülmekte 
midir? Bu alâtı ziraiye mevsimsiz mi gelmiştir? 
Yoksa bu alâtın istimali için ahali rağbet mi et
miyor? Bunu anlamak istiyorum! 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Hakikaten Zey-
tinburnu 'nda öyle alâitı ziraiye vardır ki... 

Dr. MAZHAR B. (Devamla) — Üçüncüsü : 
Harbi Umumide Avrupa'dan mütehassıs olarak 
birçok şuabata getirilmiş olan adamlar mensub-
oldükiarı memleketin fabrikalarına acentalık 
yapmak suretiyle memlekete nâfi lolmıyan bir
çok alât ve edevatı sokmaya yardım ettikleri 
ve bu suretle memlekete çok fena hizmet ettik
leri mü'tevaitirdir. Bu müdürü umumînin böyle 
şeye alet olup olmıyaıcak kadar salâhiyetinde 
takyidat ve tahdidat var mıdır? 

Dördüncüsü; şimdiye kadar - bu her gün ve 
her sene bütçe meselesinde mevzuubahsöl'mıakta-
dır - İktisat Vekâleti Ziraat Bankasının memle
kete daha nâfi olabüecek bir surette ıslahat ve 
tadilâtı hafckın'da icabeden şeyi bu sene Meclise 
teklif etmek niyetinde midir? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Alât ve 
edevatı ziraiyede sarf edüen petrolün) Gümrük 
Resmine mukabil sarf edilmek üzere iktisat Büt-
çeaine bir miktar para koymuştunuz, kanunu 
mahsus mucibince buradaki kayıtlar, muamele
nin sureti icrasına mugayir bir haidedir. Bir 
taraftan mahrukat memlekete girdiği halde, di
ğer taraftan Gümrük Resmi alınarak irat. mah-
sube dilsin denmiş, bunun tatbikatında çok müş
külât vardır. Evvel beevvel, doğrudan doğruya 
erbabı zürram ihtiyacı için1 Ziraat Bankasının 
muibayaa edeceği peltriol, "hattâ dâhilden de olsa 
Gümrük Resmini iade etmek suretiyle tatbik et
mek lâzımdır. Alelûmum tohumluk hakkında 
Ziraat Bankasına birtakım vazaif tahmil edilmek
tedir. Her cins tdhumlük için bunların da Güm
rük Resminden muafiyeti hakkında hariçten... 
(Hariçten istemiyoruz sesleri) Zir'aalt Bankasının 
ıslahını tazammun edecek olan yeni bir lâyiha
nın haddi asgari bir zamanda Meclisi Âliye şev
ki müsemmemdir. Zaten bu zat vaktiyle bir 
proje hasırlamış idi ve o proje îsitanıbul Meclisi 
Mebusan encümenlerine kadar gitmişti. Lâlhiya-
nın hututu esasiyesi güzeldi. ıBiraz daha işliye-
rek, yeni vaziyetimize nazaran bu lâyihayı ıslah 
edip veya yeni bir şey hazırlayıp getirmek lâ
zımdır ve biran eVvel bankayı ilşliyecek bir su
rete koymak matluptur. Zaten bu zatı da bunun' 
için getirdik. Geleli iki 'üç gün oldu. Muame
leyi anlayıp dinlemesi için biraz müsaade et-
meMiğimifz lâzımdır. Şurada burada yağmur al
tında çürüdüğünü haber verdiğiniz makinalar-
dan haberdar değilim. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Zeyltinlburnu'-
ndaki alâtı ziraiye... 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Zeytinburnu'ndaki makinailardan bir kı'smı 
muhtelif yerlere sevk edilmiştir. Evvelce alama
mıştık, Müdafaai Milliye o zaman müşkülât çı
karmıştı. Onun için alamamıştık, Rıza Beyefen
di! Şark vilâyetlerinde metruk kalan ve Zir'aat 
Bankası alsın denilen makinalar vardır, onlaırın 
kimisinin tekerleği yok, kimisinin silindiri yok... 
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Dr. MAZHAR B. (Aydın) — O halde ihtisas 
olmadan getirilmiş olan makinalar çürüyor. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Dovamla) 
— İşe yaramıyan denilen alât budur. Alâit ve 
edevatı ziraiye getirilmiş, işe yaramamış, birçok
ları yollarda kalmış deniyor. .Siparişlerden bir
çok şeylerin alındıkları, memlekette kaldığı söy
leniyor, belki zirarit eşyasının bâzıları hakkında 
'bu söz varittir, biliyorsunuz ki bu, Harbi Umu
miden eoııra mn inkılâp vaziyetinden mütevellit 
bir şeydir, Hükümetin dnha milyonlarca eşyası 
'kalkmıştır ve her dairen*n de vardır, yalnız Ziraat 
'Bankacına münhasır değildir. B'naenaleyh isti
fade edilmek üzere alınıp getiri'm'ş de, şurada 
burada nür'iven mnkinemız yoktur. 

AHMED HİLMİ B. (Kayseri) — Vardır Ha
san Bev. her yerle vardır. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamca) — 
Alınıp da getirilme efend'm. Ankara ita.wo-
ımnia pek çok olduğunu söylüvorlar. Ben'm bil
diğime nazaran öyle z'raat mak'namız yoktur. 
mamafih tetkik ederim, varna icabına 'bakan m. 

HALİL B. (Zonguldak) — Tetkik edilmeye 
lâyık bir nmv^ndur. 

Dr. MAZHAR B. (Avdın) — Müdürü Umu-
mîn'u r."">hâh'vet ve tq.kvid°i'-.ı var mıdır? 

İ K T İ S \ T VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
—• Banka Nizam namesin'n Müdürü Umumîye ver
diği 'salâh'vrtttan ibarettir. 

D-, MAZHAR B. — O hnUfi *cf& yok... 
İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Meclisi 

İdare zaten 'bunun bacındadır. Bütün rrukarre-
ratının meclisi idareden göçmeni,-meclisi idarenin 
muvafakati alındıktan ronra ie^a edilmeni lâzım
dır. B nasnalevh bromda zaten murakıp vazi
felini ifa eden b!r merkez, bir meclisi idare var
dı*. Binaenaleyh ben bir tehlike görmüyorum. 
Eskiden clduğu gibi buraya ihtisasından ist'fa-
de edilmek üzere getirilen müt'hass'sbarm ha
kikatte memleketi e^'nin nmnsfiî iktisadiye ve 
siyasiycsi"e çalıştıkları vâkıdır. ZanncLmcm 
ki, bundan sonra ge lcck mütehassıslar, Hükü
meti Millîyede bu emellerini icraya imkân bul
sunlar. 

İHSAN B. (Cebelibereket) — Efendim be
yanatı âlinizde «Z'raat bankalarının hikmeti 
tessüsü ve vücudu, memlekette ziraatin tevessü 
ve inkişafını temine matuftur» buyurdunuz 
Bendenizcc, memleketimizdeki ziraatiı tevessü 
ve inkişâfına mâni olan avamildcn en birincisi; 

züıvaııı mahsulâtını hangi mahreçlere sevk ede
ceğini ve o mahrcçlcrclcki piyasanın ne olduğu
nu bilmemesi yönündc:ı elindeki malını ikinci 
derecedeki mutavassıt ellere kaptır mas. dır. Bun
dan dolayı zürra, malî tazyik altında sanatini 
inkişaf ettiremiyor. Ziraat Bankacının terakki 
ettirilmesi mevzuubahistir. Bu hususta bir ted
bir* düşünülüyor mu? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Efen
dim demin arz ettiğim veçhile ziraat sendi-
k.ıları vazaifindc buyurduğunuz şeyler dâhildir. 
l)ünyanın en müterakki memleketinde dahi zür
ra, mahsulâtı ziraiyesinin başka memleketteki 
mahreçle ini, hattâ kendi memleketinde bi e 
müstehliklerinin nerede olduklarını bilmez, da
ima kendi aralarında mevcudolan sendikalar, 
sürraın mahsulâtını mahrcçleıinc sevk cd'p sat
mak. vazifesini dcruhcle ederi u\ Biz bankanın 
âtideki tadilâtla bu rolleri ifa edecektir, yani 
mahsulâtı arziyeyi zürra getirip Ziraat Banka
sının depolarına koyarak ve keyduğu vakit de 
nruhtasolduğu parayı - malının kıymetinin yüz
de ellisini - alacak, banka mah, onun hesabına 
icabodon piyasada ve mahreçlerde satacak ve 
hesabını zürra verecektir. Bu r„lü ü a etmesi 
lâzımdı.'. 

D/. MUSTAFA B. (Çorum) — Müeaade bu
yurun rica ederim, Ziraat Bankasının Maliye 
Vekâletinden «alacağı ne kadardır? Bu bir, bu 
miktarın heyeti umum:'ye sin in faizini Ziraat 
Bankası Maliyeden ahyor mu? İki, snıra üçün
cüsü: Maliye Vekâleti ~bu borcunu Zi aat Ban
kasına no vakit ve kaç taksitte verecektir? Bu
nu anlamak istiyorum. Para, para dersiniz, son
ra kendiniz alırsınız, vermezeiniz. Bu olur mu? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Ben almadım herhalde. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Efendim, 
Ma'iye Vekili sıfatiyle aldınız. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Metelik 
ahnadım, yani son fıkrayı kabul etmem, 
Mustafa Bey af buyursunlar! Ben kendi za
manımda Ziraat Bankasından on para istikraz 
etmedim. Ziraat Bankasının şimdiye kadar 
muhtelit" tarihlerde Hükümete avans elarak, ik
raz olarak ı:c kadar para verdiğini, miktarlarını 
Ziraat Bankasından sordum, henüz cevap ala
madım. Fakat meclisi idare reisi beyefendi, bu 
sual üzerine cevap verecek erkamı elinde tu-
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tuyorlar. Bununla her halde tatmin edilebilir
siniz. Sekiz, o:ı mi'yon derecesinde bir paradır 
ve teşekkür ederim ki, Maliyenin Ziraat Ban
kasına olan borcunu mukassatan vermesi lüzu
munu izhar buyurdunuz. Buna İkti at Vekili 
sıfatiyle bilhassa teşekkür ederim. Mal'yenin 
vaziyeti maliyesini nazarı dikkate alarak, eğer 
muntazam bir şekil altında her sene maliye büt
çesine muayyen e-kam. koymak suretiyle Zi
raat Bankasına elan borçları tediye etmeyi te
min buyurursanız - ki, bendeniz'n emelim budur 
ve teklif edeceğim -. çak müteşekkir olurum. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Yani Ziraat 
Bankası Maliyeden alacalı rnatlubatının faizini 
almakta mıdır? Ycksa faizi de gidiyor mu? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Çek defa 
faizi de resülmalc inzimam etmektedir. (Han
deler) 

MUSTAFA B. (Tokad) — Nasıl olur böyle 
efendim ? 

SÜLEYMAN SUİDİ B. (Bayczid) — Vilâyatı 
Şarkıyede Ruslar tarafından birtakım edevatı 
ziraiye bırakılmıştı. Bunların bâzıları kabili 
istimal, kısmen de kabili istimal değildir. Bun
lar ciheti askeriyenin ve sairesinin elinle bulun
maktadır. Bunlar hakkında ne gibi muamele 
yapılmıştır. Sonra istllâs şaikasiyle yerlerine 
avdet eden ahaliye şimdiye kadar ne yapıldı? 
Bunların da bir takımlarının berçları vardı, 
muavenete muhtaçtırlar, bunlar hakkında ne 
muamele yapılmıştır ? 

İKTİSAT VEKİLİ HASN B. — Vilâyatı 
Şarkıyede kabili i t ima l alât ve cdavatı ziraiye 
var ise bunları Ziraat Bankası alıp istifade et
mek ister ve kabira istifade onları da almıştır. 
Almadıkları da olabilir. Asıl ikinci kısım; Vi
lâyatı Şırkiye ahalisi perişan bir haldedir, is
tilâ görmüştür; yerlerine yeni gitmişlerdir, Zi
raat Bmkasma birçnk borçları vardır, bunları 
ödiyemiyecek bir haldedir buyurdunuz. Bittabi 
Ziraat Bankasının sermayei adliyesinin çürüme
sini biriniz istemezsiniz. Çünkü bunlar zürram 
parasıdır. Yalnız vaziyeti hazıraları bunların 
idamesine müsaidelmıyan yerler için bir maddei 
kanuniye tanzim buyurursunuz, tecil edilir. 
Bir sene, iki sene müddetle tecil ederiz, bir un 
için yapnlacak şey budur. Heyeti Cclile kabul 
buyurursa bağışlarımız. O da başka.... 

ŞEFİK B. (Bayezid) — Vekil Beyefendi! 
Zürram müracaatlarının teshil ve kendilerinin 

biran evvel tatmini için lâyihai kanuniye ge-
'irm^kte olduklarını buyurdular ki, - teşekkür 
olunur - bunun biran evvel gelmesi matluptur. 
Tahribata, istilâya uğrıyan bir kısım memleket
lerimizde ziraat şubeleri teşekkül etmiştir, 
ezanıcümle yedi kazayı ihtiva eden B y~zid vi
lâyetinde bir tek Ziraat Bankacı şubesi yoktur. 
Bundan birkaç ay evvel birkaç kuruş gönder
mek için müracaat eltim, orada şubemiz yoktur 
cenabını aldım. Buyuruyorlar ki: Paramız yok, 
vani şube teşk'li, masrafı muclbolur. Kendllerin-

; den sararım; şube teşk'li 'kaç kuruş masrafla müm
kün olur? Bir kâtiple birkaç memurdan ibaret
tir. 

BEİS — R'ca ederim, sualinizi lütfen biraz 
ihtisar buyurunuz, zamanımız yoktur. 

ŞEFİK B. (Devamla) — Sonra muhterem re
fikimizin buyurdukları gibi, Harbi Umumiden 
evvel 1323 de istikraz etmiş olan bir fakir zürraın 
elinde bir ökibü var, onu da çekip elinden alıp 
eski borçlarına mahsubettikleri de vardır. Bu 
ne adalete ve ne de bir şeye muvafık değildir. Bu 
hususa dair kendilerinden cevap isterim! 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Zannederim ki, Süleyman Sudi Beyin sorduğu su
al ele aynı idi. Bir kere sandık meselesi; beye
fendi! Bilirsiniz ki; elyevm sandık mevcudolmı-
yan birçok yerlerde vaktiyle sandıklar vardı. Bun
lar istilâ, tahrip ve saire neticesinde zail olmuş
lardır. Bunların defaten iades:, açılması tahtı 
İmkânda değildir. Ziraat Bankasının vaziyeti 
hal iyesi bunu defaten yapmaya müsait değildir. 
Fakat imkân oldukça emin olabilirs'nlz ki, vüıat 
hâsıl oldukça her kazada bir şube açılması mukar
rerdir. 

ŞEFİK B. (Bayezid) — Ne vakit? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla)— 
Ne vakit olduğunu bilmem. Bu imkân meselesi
dir. Şurada burada aç demekle olmuyor. Parayı 
tevzi edecek olursak hiçbir yerde iş göremiyecek 
hale geliriz. 

ŞEFİK B. (Bayezid) — Beyefendi varidat 
.alıyorsunuz! 

REİS — Rica ederim Beyefendi, muhavere ol
masın! 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla)— 
Şimdi efendim müsaade buyurun; varidat alıyo-
vdT,, varidatı başka bir yere vermiyoruz. O para 
sandıkta mahfuzdur. Ne zaman o para, orada 
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sandık açmaya müsait bir hale gelirse derhal aça
rız ve her yerde açılması mukarrerdir. 

TEVFİK FİKRET B. (Konya) — Beyefen
di! Orta - Anadolu'da, bilhassa Konya vilâyeti 'da
hilindeki kazalarda ziraat sandıkları, iki senedir 
ikrazatta bulunmuyorlar; zürra para bulamıyor. 
Yalnız Konya Sandığından İstanbul Sandığına 
(150) bin lira celbedilmiş; bu para cl'an iade edil
miyor. Bu cihctiem de nazarı dikkate alınması
nı istirham ederim. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Efendim Konya Sandığından İstanbul Sandığına 
(150) bin lira celbedilmiş. Bu bankanın muame
lâtı dâhiliyesine mütaallik bir şeydir. Bittabi bu
nun teferruatından haberdar olamam, ne maksat
la celbedilmiştir, ne maksatla iade edilmiyor? Bun
ları tahkik ederek arz ederim; muamelâtı dâhili-
yesiyle meşgul değilim; bittabi banka benim bir 
müdiriyeti umumiyem gibi değildir. 

TEVFİK FİKRET B. (Konya) — İkrazat 
yapamıyor; varlığı yokluğu müsavidir. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Parası olan yerlerin ikrazat yapmak vazifesidir. 

KÂZIM HÜSNÜ B. (Konya) — Parası çe
kilmiş de ondan. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) — 
Ne için çekilmiş? Bundan 'haberdar değilim; bil
miyorum ki, cevap vereyim. Bankanın muamelâ
tı müteferriasma dair benden malûmat talebeder-
seniz o va'kit benim müdürü umumi olmaklığım 
lâzımgelir ki; 'teferruatı hakkında malûmat vere
bileyim, ne muhasebeciyim; ne de direktör; tefer
ruatı not eder, sorarım. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — İstanbul matbua
tında Gönen kazası tütüncüleri hakkında maka 
lât vardır. Bunda diyorlar ki: Biz, bu sene bir-
buçuk milyon kilo tütün elde ettik; buraya bir
takım şirketler geldi; fakat Reji İdaresi bir tertip 
neticesi olarak bu şirketlerle uyuştu. İzmir Kon
gresinde bizim tütünlerimizin «Samsun tütünleri 
derecesüıde haizi kıymet olduğuna karar verdik
leri halde bize 80,90 kuruş fiyat veriyorlar. Biz 
mahvoluyoruz. Bu bapta İktisat Vekâletine mü
racaat ettik, bir şey yapmadı.» diyorlar. Halbuki 
sizin hâsılatı ziraiye üzerine bir nizamnamemiz 
yardır. Bu bâzı yerlerde tatbik edilmiştir. Fa
kat (Gönen) gibi büyük bir istihsal mevkiinde 
tatbik edilmemesi bittabi doğru değildir. Niçin 
tatbik edilmiyor? Bunu anlamak istiyorum. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Biz::a: kendiniz ifade buyuruyorsunuz: O ni

zamnameyi Ziraat Bankası, 10 - 15 şubesinde tat
bik etmiş ve her şubede niçin tatbik edilmediği 
kendi kendine zahir oluyor. Çünkü Ziraat Ban
kasının şu veya bu mahallerde tatbik edip de ih
tiyaç olan başka yerlerde mahsulât üzerine ikraz 
muamelesini yapamadığı kudretinin taallûk etme
mesinden münbaistir. Buyurduğunuz telgrafı 
bendeniz de aldım. Tervicen Ziraat Bankasına 
tebliğ ettim ve (İmkânı varsa onlara da mahsu
lât üzerine ikraz muamelesi yapın.) dedim. Bu 
lıcp sermayenin vaziyeti meselesine tabidir. Zatı-
âl'iniz bir yerden telgraf aldınız. Bendeniz ise yüz 
yerden, telgraf almışımdır. Memleketimiz, ham-
dolsun ziraat memleketidir. Düşününüz; her ta
rafı. tatmin edecek kadar ikrazat yapmak için kaç 
milyon lira lâzımdır? 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Maliyenin 
borcunu, vermesi lâzımdır. 

ALİ RIZA B. (İstanbul) — Maliyeden iste
yiniz, çare düşününüz. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
—İstedik ve çaresini (burada hep birlikte müza
kere ettik zannediyorum. Her cihet Heyeti Ce-
lilenizce malûmdur. İmkânın haricine çıkamayız. 
Tedricen her yerde yürümekte lolduğumuzu bir 
defa daha kabul 'buyurunuz. 

SÜRÜ KAYA, B. (Menteşe) — Efendim, ban
kanın ıslah ve inkişafı için ecnefbi bir müeehas-
sıs getirilmiş. Hasan Beyefendi bu adamın ihti
sasından emin bulunuyorlar. Kendisine itimadı
mız berkemaldir. inşallah memleketimiz hakkın
da müfidolsun. Ayda kendisine (150) altın, yani 
(1 200) kâğıt lira verilecek. Ve istihbaratımıza 
nazaran beş sene müddetle kontrat yapılmış. İki 
sene veyahut altı ay sonra ıbu adamın liyakatsiz
liği anlaşılır ve indelicap memleketine iadesi ica-
bederse bu aylığı, beş sene mütemadiyen verecek 
miyiz? Acaba (böyle foiv kayıt var mıdır? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. — Hüküme
tin, vaktiyle şeraiti mukavele olarak Almanya 
Ticaret Nezareti vasıtasiyle yaptığı teklifat mut
laktır. (iBeş sene mukaveleyi kabul ederim. (150) 
lira altın maaş kabul ederim. Müdürü Umumî 
salâhiyetiyle çalışacaksın. Gelirken iki nefer ai
lenle Jberaiber masarifi seferiyeni vereceğim, av
det ederken keza masarifi -seferiyen verilecektir, 
iki ayda mezuniyet vereceğim) demişti. Bunu na-
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zarı itibara alarak gayrimelhuz esbabı siyasiye 
altında bu mukavelenin feshi lâzımgelirse yal
nız üç aylık para vereceğiz. Böyle bir kayıt koy
duk. Bunun hakkında da muvafakatini aldık, 
yani o şeraitle iktifa 'etmedik. Ve bütün muame
lâtta ve bütün memurini Devlet hakkında cari 
olan kavanîne teabiyeti ayrıca münderiçtir. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti hak
kında... (Gürültüler) 

ZAMİR B. (Adana) — Reis Beyefendi, usul 
hakkında söz istiyorum. 

REİS — Efendim, heyeti umumiyeye ait mü
zakerenin kifayetini reyi alinize arz ediyorum. 

ZAMİR B. (Adana) — Usul hakkında söz 
istiyorum. 

REİS — Efendim müzakerenin kifayeti hak
kında takrirler vardır, okuyoruz efendim. 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir, maddelere geçilmesini tek
lif ederim. 

'Saruhan Ordu 
Abidin Faik 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir, maddelere (geçilmesini arz 
ve teklif ederim. 

Zonguldak 
Halil 

Riyaseti Celileye 

Ziraat Bankası bütçesinin heyeti umumiyesi 
hakkındaki müzakere kâfidir. Maddelere geçilme
sini teklif ederim. 

Kângırı 
Rifat 

Riyaseti Celileye 

Heyeti umumiye hakkındaki müzakere kâfi
dir, maddelere geçilmesini teklif ederim. 

Ardahan 
Talât 

REİS — Efendim Heyeti Umumiyeye ait mü
zakerenin kifayeti hakkındaki bu takrirleri reyi 
âlinize arz edeceğim. Kâfi ıgörerek fasıllarla di
ğer mevaddı kanuniyenin müzakeresine geçilme
sini kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini de 
reye arz ediyorum, kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul olunmuştur, efendim. 
Ziraat Bankasının 1339 senesi Bütçe Kanunu 

Madde 1 — 1 Mart 1339 tarihinden gayei 
Şuıbat 1340 tarihine kadar imtidadeden 1339 se-
nei maliyesi zarfında Ziraat Bankasınca cibayet 
olunacak varidat merbut (A) cetvelinde gösteril
diği veçhile 1 935 698 lira tahmin olunmuştur. . 

REİS — Şimdi fasılları müzakere edeceğiz. 

F. M. 

(A) Cetveli 

Nev'i varidat Lira 

Menafi hissesi 1 000 000 

REİS — Efendim birinci fasıl hakkında söz 
istiyen var mı? (Hayır sesleri) O halde birinci 
faslı bir milyon lira olarak kalbul edenler lütfen 
el kaldırsın, efendim aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın, kabul edilmiş
tir efendim. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Ekseriyet yoktur 
beyefendi. 

REİS — Efendim, zaten heyeti umumiyesi 
tâyini esamiyle reye konulacaktır. 

İkinci faslı okuyoruz 

Fasıl Madde Nev'i varidat 

Temettüat ve aidatı 
İkrazat ve matlubatı muhtelife faizleri 
Temettüat ve aidatı muhtelife 
Varidatı hususiyei vilâyat veznedarlığı aidatı 
Poliçe bedelâtmm tahsil ve irsaline tavassuttan dolayı alınacak ücret 
Sanayii ziraiyeye ait levazımın münakalâtından husule geleoelk temettü 

Lira 

500 000 
250 000 
50 000 
20 000 
10 000 

İkinci faslın yekûnu 880 000 
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REİS — Efendim ikinci fasıl hakkında söz is "'yen var m i l . («Hayır» sesleri.) İkinci faslı 
833 000 lira olarak kabul edenler lütfen el kaldırım... Aksini reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul et-
miyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Fasıl Maddo Nev'i varidat Lira 

Müessesat varidatı 
1 Makinist sınıflarında vukubulacık tamirat ve imalâttan 10 000 
2 Alât ve levazımı ziraiye bedeline zamnıolunacak küsurattan 10 000 
3 Tamirhanelerde vukubulacak tamirat ve imalâttan 30 000 
4 Ankara Ziraat Mektebi isletme varidatı — 

Üçüncü faslın yekûnu 50 000 

REİS — Efendim üçünsü fasıl hakkında söz istiyen var mı?.. («Hayır» sesleri.) O halde efen
dim üçüncü faslın yekûnunu 50 bin lira olarak kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reyi âli
nize arz ediyorum. Kabul etmiyeıder lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Dördüncü faslı okuyoruz efendim. 

Fasıl Madde Nev'i varidat Lira 

4 Ankara Ziraat Mektebi masarifi karşılımı olarak Maliyeden alınacak 
meblâğ 55 698 

REİS — Efendimi Dördüncü fasıl hakkında söz istiyen var mı?.. («Hayır» sesleri.) Dördün
cü faslm heyeti umumiyesini 55 G9S lira olarak kabul edenler lütfen el kaldırsın Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler iûtfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir efendim. 

Efendim, şimdi yekûnu umumiyi okuyoruz: 

Yekûnu umumi: 1 935 698 lira. 
Efendim, yekûnu umumiyi kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 
ZEKİ B. (Gümüşane) — Gümrükten mal kayırır gibi bütçe çıkarıyoruz. Anlıyamıyoruz. 
REİS — Efendim Riyaset sarih ve vazıh bir surette söz .istiyen var mı diye soruyor. İnsaf 

buyurunuz rica ederim. Dikkat buyurunuz, söylersiniz. 
ZEKİ B. (Gümüşane) — Efendim söz için vakit bırakmıyorsunuz ki söyliyelim. Bîrden geçi

yorsunuz. 
REİS — Söz vermedim mi ki İtiraz buyuruyorsunuz? 
ZEKİ B. (Gümüşane) — Demin söz söylemek istiyen bir arkadaşa söz vermediniz ki bize ve

resiniz. 
* 

REİS — Efendim o arkadaş usul hakkında söz istemişti. Halbuki mesele bitmiş, müzakere 
edilmişti. Usul hakkında ne müzakere edeceğiz? («Doğru» sesleri.) 

(Birinci madde tekrar okundu.) 
REİS — Birinci m?dde hakkında mütalâa der meyan etmek istiyen var mı?.. («Yok» sesleri.) 

O halde maddeyi reylerinize arz ediyorum. Kabul buyuranlar el kaldırsın... Aksini reye arz ediyo
rum. Kabul buyurmıyanlar el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Ziraat Bankasının 1339 senei maliyesi maaşat ve mesarifi için işbu kanuna mer
but (B) cetvelinde irae olunduğu «-uçlıile 926 742 lira tâyin edilmiştir. 
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Nev'i muhassesat 

Encümenco 
teklif olunan 

Lira 

Birinci Kısım -— İdarei Merkeziye 
•Maaşa* 
'Müdürü Umumi (Sekiz aylığı mevkuf tutulacaktır) 
Müdüni Umumi Muavinliği 
Müdürü Umumi Müşavirliği 
Memurini merkeziye 
Heyeti teftiş'ye 
Müstahdemini müteferrika 

4 600 
720 
240 

16 216 
6 520 
2 554 

'Birinci faslın yckı'mu 30 840 

REİS — Efendim bu fasıl hakkında bir mütalâa dermcyan edecek v*ar mı?.. («Hayır» sesleri.) 
Efendim faslın yekûnu ıımuıiıisini arz ediyo um: 30 840 lira. 
Söz istiyeıı var mı?.. («Hayır» sesleri.) O halle efendim birinci faslın yekûnu umumisini 

30 840 lira olarak kafrıl buyuranlar lütfen el kal.lırsm... Aksini de reye vaz'ediyorıım. Kabul etmi-
yiriler lütfen el kaldırsın... Kabul olunmuştur eAvndim. 

•Efendim! İkinci faslı okuyoruz: 
Encümence 

teklif olunan 
Fasıl Madde Nev'i muhassesat Lira 

') 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Levazım 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 
Melbusat 
Müteferrika 
Meclisi idare ücuratı içtimaiyesi 
Masarifi tesisiye 
İcarat 

İkinci faslın yekûnu 

Birinci kısmın yekûnu 

500 
900 
250 
500 

2 600 
500 

2 500 

7 750 

38 590 

REİS — Efendim ikinci fasıl hakkında bir 
mütalâa dermiyan buyurmak istiyc-n var mı? 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Bir kolime efen
dim Mecltai idare ücuratı içtimaiyesi 2 600 ko-
nulmuı. Bunu uzan etsinler. 

REİS — Efendim ıboraıısi maddedeki 2 600 
liranın sureti sarfı hakkında istizahta bulunu
yorlar. (Hakkı huzurdur sesleri). 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Bendeniz İktisat 
Vekili Beyden sualime,seaap verilmesini isti
yorum. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim bu.. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — BeyeıÜendiye bir 
sual terettübetmez. Beyefendi ne suretle cevap 
verecek? 

İSMET B. (Çorum) — Meclisi İdare Reisi 
sıfatiyle. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Hayır efendim, 
Meslisi İdare Reisi sıfatiyle cevap veremez
siniz. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Efendim Ma
liyeden, İktisat Vekâletinden, tüccar ve Mec
listen müntahabolmak üaere Ziraa-t Bankasın
da bir heyeti idare vardır. Bunlar haftada bir 
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defa içtima eder. iBu iç Mm a için hakkı huzur 
olarak ibeış lira bir yevmiye alırlar. Buraya 
konulan tahsisat onun içindir. 

ZEKİ )B. (Gümüşane) — Bu verilen izaha ti 
'bir kere de Maliye Vekilinin vermesi icabetler. 
Beyefendi Muvazenei Malıiye Eneümenmde-
dirler. Bu 2 600 lira kimlere 'veriliyor ve hangi 
h eyle ti idarelere veriliyor? -Bunu anlamak isti
yoruz, böyle toptan güm diye giderse olmaz. 

ıMÜKERREM B. (İsparta) — Efendi™ ıge-
çende iki azayı faunadan intifaabottik. Birisi İs
met (Beyefendidir. ıSonra taşralarda da meclisi 
idare vardır. İçtima edecek olan o taşra Mecli
si İdare azalarına hakkı huuzr namiyle müna
sip bir ücret veriliyor. Bu konulan tahsisat 
onun karşılığıdır. 

ZEKİ ıB. (Gümüşane) — Malûm efendim, 
yalnız fair mesele izah .edilmemiştir. Taşralar
da bulunan Meclisi İdare azalarına verilen üc
ret ıkaç kuruştur? İstanbul merkezinde olan
larla burada olanlar arasında bir fark var mı
dır? Yok mudur? 

MÜKERREM B. (İsparta) — Bütçeye bu 
konurken talbiî müfredat kısmına konulmaz. 
Bugün her hangi bir ibütçeyi alsak memurini 
merkezliye namı altında bir madde vardır. Müs
teşardan tutunuz kapıcıya kadar onda dâhil
dir. Halbuki hangisine kac kuruş ımaas veril

diği madde meyanma girmez. Merkez, taşra 
meclisi idarelerine kaç kuruş hakkı huzur ve
riliyor, azalara kaç kuruş venllliyor... Bu tabiî 
metne konmaz ve buna lüzum görülmez. 

İSMET B. (Corum) — Zeki Beyefendinin 
sualine «evabolarak değil şuihsan malûmat 
arz ediyorum. Bankanın bir merkez -meclisi ida
resi 'vardır. Bir de şuble sandıklarının meclisi 
idareleri vardır. Bu meclisi idare içtima ettik
çe içtirnalarına mahsus olmak üzere nizam na-
•meleııinde muayyen olan ücret verilir. Buradaki 
para da onun karşılğıdır. Merkez meclisi ida
resi igeçen 1338 senesi bütçesinin tetkiki esna
sında burada sevk eden müzakere neticesinde 
fau ücreti lira olarak takdir etmiştir. Taşra 
meclisi idaresinin ücretleri de merkez meclisi 
idaresinin tâyin edeceği miktarda verilir. O 
da: 200 kuruşu ıgeçmez, bu, onun karşılığından 
ibarettir. Binaenaleyh 'burada merkez meclisi 
idaresi içtima ettikçe alırlar. 

REİS — Efendim -başka söz istiyen var mı ? 
İkinci faslı 7 750 lira olarak kabul edenler 
lütfen el kaldırsın, kabul edilmiştir. Efendim 
birinci kısmın yekûnunu arz ediyorum : Birinci 
kısmın yekûnu 38 590 liradır. Birinci kısmın 
yekûnunu 38 590 lira olarak kabul edenler lüt
fen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir.. 

Efendim üçüncü faslı okuyoruz : 

Fasıl Madde Nev'i ınuhassesat 

Encümence 
teklif 

olunan 
Lira 

İkinci kısım - Mülhakat ve şube sandıkları 
Maaşat 

1 Şube ve sandık memurini 
2 Şube ve sandık tahsildarları 
3 Odacılar ve bekçiler ücuratı makduası 
4 Alât ve levazımı ziraiye depo memurlariyle makinistleri 
5 Alât ve levazımı ziraiye bekçi ve hamalları 
6 Mülhakata ait müterakim muamelât için merkez ve mülhakatta istih

dam olunacak memurini muvakkate ücuratı 

94 402 
8 492 

50 044 
9 352 
4 036 

3 000 

Üçüncü faslın yekûnu 169 326 
REİS — Üçüncü fasıl hakkında mütalâa de'rmeyaııı buyurmak istiyen var mı? Üçüncü faslın 

yekûnunu (169 326) lira olarak kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Ka
bul etmiyenler lütfen el kaldırsın. Üçüncü faslın yekûnu (.169 326) lira olarak kabul edilmiştir. 
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Nev'i rıuhassesat 

Levazım -
Tenvir ve teshin 
Kırtaisiye 
Ücurat 
Müteferrika 

5 Meclisi îdare ücuratı ictimaivesi 

REİS — Elemdim dördüncü fasıl hakkında i 
söz istiyen var mı? 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Şimdi burada ten
vir, tevshin bedeli var. 7 410 lira, iearat, müte
ferrika, bir de meclisi idarenin ücuratı var. O 
halde evvelce geçmiş olan 2 600 merkez meclisi 
idaresine mi aidoluyor. (Evet sesleri) öyle ise 
bu para pek çoktur. Merkez meclisi idaresi için 
2 600 lira, diğerleri için 20 000 küsur lira, j^ani 
heyeti umumiyesi itibariyle 22 000 küsur lira. 
Bu havai masraf demektir. Buna Vekil Beyefen
di cevap versinler ve bizi ikna' etsinler. Vekil 
Bey burada bulunmaya mecburdur. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim bu hususta
ki malûmatım şudur. Buradaki ücurat taşra 
meclisi idarelerine, evvelki ise merkeze aittir. 
Merkez meclisi idaresi ayda dört defa içtima' 
akdeder. Bundan fa'zla yapamaz. Taşra meealisi 
idaresi elde bulunan kanun ve nizamnamelere 
göre, emvali gayrimenkule ikrazatmda temina
tın kıymetlerini ve saireyi tetkik eder. Vazaifin 
zürraa ikrazat meselesi teşkil eder. Binaenaleyh 
banka heyeti idaresi ücretini kaldıracak olursa
nız kimse gelmez, iş görülmez ve ban kainin işi 
yüzüstü kalır. Teşkilât dahi akîm kalır. (Kâfi, 
kâfi sesleri) 

ZEKİ B. (Gümüş/ane) — Efendim bu izahat 
kâfi değildir. Bunu, vekili mesulü gelip izah et
sin. (Kâfi sesleri) Bendeniz arz ettim ki, güm
rükten mal mı kaçırıyoruz ? Biraz vakit geçecek 
diye, yarım saat evvel gideceğiz bahanesiyle 
yirmi bin lirayı feda edeceksek hiçbir diyece
ğim yoktur. Biz sükût ettikçe her sene böyle 
tekrar edecekti^ 

Encümence 
teklif olunan 

Lira 

7 410 
6 408 

13 000 
4 530 

20 850 

Dördüncü faslın yekûnu 52 198 

İkinci kısmın yekûnu 221 524 

MÜKERREM B. (İsparta) — Zeki Bey lüt
fen sualinizi tekrar buyurur muşumuz? Meclisi 
idare ücuratı hakkında izahat arz ettik zanne
derim. 

ZEKİ B. (Gümüsame) — Evet efendim fa
kat deminki verdiğiniz izahatta burada ve hariç-
tekilerin meclisi idare ücuratı içtim a iyesinin 
2 bin küsur lira olduğunu bildirmiştiniz Zabıt
ta müııderiçtir. Halbuki şimdi burada 20 bin 
lira daha çıkıyor. Bu para harice mi veriliyor? 
Bendeniz esas itibariyle şunu arz ettim ki Vekil 
Bey bulunmadıkça müzakeresi taraftarı deği
lim. Fakat Heyeti Umumiye kabul ederlerse 
ona diyeceğim yok. 

MÜKERREM B. (İsparta) — O bahsi diğer. 
İkinci nokta başka. Fakat malûmu âlkıizdir ki 
bütçenin tertibi merkez ve taşra üzerine vâki 
olur. Demin kabul edilen, merkez meclisi ida
resi masrafıdır. Bu, taşra faslında bir tertiptir. 
Bu da taşra meclisi idaresi yevmiyeleri karşılı
ğıdır. O başka, bu başka. 

ZEKİ B. (Gümüşane) — Beyefendi! Rica 
ederim. Burada banka 13 bin lira icare veriyor. 
Halbuki bugün memleketimizin her hangi bir 
tarafımda emvali metrukeden bu kadar emakin 
vardır. Orada oturabilirler. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Bedava yok
tur. 

ZEKÎ B. (Gümüşane) —- Memurin oturuyor 
da Hükümet oturamıyor mu? 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Efendim Mu
vazene! Maliye Encümeni meclisi idare ücuratı 
içtimaiyesine, tetkik etmek suretiyle kaani ol
muş mudur? 

MÜKERREM B. (İsparta) — Evet efendim. 
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REİS — Efendim fasıl hakkında başka söz 
istiyen var mı? (Hayır sadaları) O halde dör
düncü faslı (52 198) lira olarak kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. (Kabul sesleri) Aksini reye 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Dördüncü faslm yekûnu 52 198 lira olarak 
kabul edilmiştir. İkinci kısmın yekûnunu oku-

Fasıl Madde 
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15 

yoruz. İkinci kısmın yekûnu (221 524) liradır. 
Efendim yekûnu reyi âlinize arz ediyorum. 

Kabul edenler lütfen el kaldırsın. (Kabul ses
leri) Aksini de reye arz ediyorum. Kabul buyur-
mıyanlar lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir 
efendim! 

REÎS — Efendim, beşinci faslı okuyoruz. 

Encümence 
teklif 

olunan 
Lira Nev'i mııhassesat 

Üçüncü kısım 
Merkez ile mülhakat beyninde müşterek masarif 
Tab'iye, tecdidiye, kırtasiye 
Harcırah ve yevmiye 
Demirbaş eşya çürütme payı 
Ebniye inşaat ve tamiratı 
Hükümet kanunlarına bedeli iştirak 
Akçe bendiye ve nakliyesi 
Mecalis heyeti müstahdemînine ait hissei temettü 
Masarifi gayrimelhuza 
Yeniden küşadolunacak şube ve sandık masarifi 
Maaşat ve masarifi tedrisiye 
Evrak ve defatiri matbua nakliye ve bendiyesi 
Fabrika ve tamirhane masarifi 
Alât ve levazımı ziraiye nakliye ve bendiyesi 
İstanbul şubesine ait havale tebligatı posta ücreti 
Hissei Menafi masarifi tahsiliyei'i 

Besinci faslın yekûnu 
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REİS — Efendim beşinci fasıl hakkında söz 
istiyen var mı? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim sual soraca
ğım! 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Kimden? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Muvazenei Maliye En 
cümenindeıı, 

Dr. MAZIIAR B. (Aydın) — Bir çey öğren
mek istiyorum? 

ZEKÎ B. (Gümüşane) — Kimden? 
REİS — Efendim! Pazartesi günü saat bir-

buçukta içtima' edilmek üzere Celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı müsakerat : Saat : 5,05 
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4. — SUALLI1Iİ, CJVAPLAR 

1. — Bayezid Mebusu Süleyman S udi Beyin, 
Bayezid Valisi Kâmil Bey lıalılıındahi sualine 
Dahiliye Vekili Ferid Beyin tahrirî cevabı 
(6/27) 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Karaköse kazası Jandarma Bölük Kuman

dam Yüzbaşı Hikmet Efendinin indettahkik 
mevvadı mütaadidede irtikâbı ve suihaK dere
cesi sübuta varmış olduğu halde hasbelicap es
babı mucibesiııi izah ve teşrih etmek üzere mü
cerret menfaati hasisesine hadim Bayezid Val
sı Kâmil Bey bu baptaki evrakı tahkikıye sekiz 
malıtan beri masasında hıfz ve tetkik ettir
i l m e s i ve mezkûr evrakı mercii aidine gön
dermemesi esbabının Dahil'ye Vekili Beyefen
dinin sual buyurulmasmı arz ve istirham ey
lerim efendim. 

Bayezid Mebusu 
Süleyman Sadi 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Bayezid Valisi Kâmil Beyin K.vaköne 

Jandarma Bölük Kumandanı Yüzbaşı Hikmet 
Erendi hakkındaki evrakı tahkikıyeyı çekiz 
aydan beri hıfz ile tetkik ettirmediği hak
kındaki şikâyeti havi Bayezid Mebusu Süley
man Sudi Beyefendi tarafından verilen 21 

Teşrinievvel, 1339 tarihli takrir üzerine şeref-
vâridolan 21 Teşrinievvel 1339 tarihli ve 27/973 
numaralı tezkeresi Devletleri arizai cevabiye-
sidiı*. 

Karaköse Jandarma Bölük Kumandanı 
ITkmet Efendinin evrakı 30 Ağustos 1339 
talihinde Meclisi İdaresi Vilayet memurin En
cümenince ledettetkik mumaileyh Hikmet Efen
dinin cinayetle lüzumu muhakemesine karar 
verildiği ve fakat aynı meseleden dolayı Hik
met Efendi ile beraber daha on yedi kişinin 
cinayete lüzumu muhakeme1 erine karar ve
rilerek bir kısmanın mahallî ikametleri Ka
rizman ve Kars ^ibi uzak mahallerde bulun
duğundan berayı tebliğ gönderilen mazba
talara henüz cevar» alınamadığı cihetlo mua
mele! kanuniyesi ikmal edilemediği ve Yüz-
baTi H'k-net Efendi 25 Şubat 3339 tarihinde 
acıra çıkarılarak muamelei kanuniyenin hi-
t m ı r d a evrakı mezkıVenin berayı tetkik 
Büvük MiFet Meclisi Memurin Muhakemat 
Encümenine tevdi ed ; ımek üzere irsal oluna
cağı an1 aşılmış olmakla arzı keyfiyete içtisar 
kılındı efendim. 

Dahiliye Vekili 
Ferid 
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