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BİRİNCİ GELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 1.55 

REİS — Fethi Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref Bey (Karahisarı Sahib); Ragıb Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi açıyorum, zaptısabık hulâsası okunacak. 

1. — ZAPTISABIK HULÂSASI 

(Birinci Celse hafidir) 

İkinci Celse 
Fethi Beyin Riyasetleriyle küşadedilerek zap

tısabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı 
varide aidoldukları mahallere havale olundu. Di
vanı Muhasebat Reisisanisi Salih Vahit Beyin 
Muhasebatı Umumiye Müdüriyeti Umumiyesine 
tâyinine müsaade olunmasına dair Maliye Vekâ
leti tezkeresi kıraat edilerek meselenin mumailey
hin istifasiyle hallolunabileceği beyanı ile tezke
renin reye vaz'ma mahal görülemedi. 

Memurini adliye maaşatına vukubulan zama-
imin mahallerine tebliğ olunmaması esbabına, ıs
lahatı adliyeye ve İstanbul'da mütehassıs komis
yonların mesaisine dair Dersim Mebusu Feridun 
Fikrî Beyin suallerine Adliye Vekili Seyid Be
yin cevabı istima edildi. Badehu Müdafaai Mil
liye, Bahriye, Jandarma, x\skerî Fabrikalar ve 
muhassasatı zatîyenin 1339 senesi bütçelerine tah
sisatı munzamma ilâvesine mütedair lâyihai ka-
nuniyenin müzakeresine geçildi. Heyeti umumi-
yesi hakkındaki müzakere kâfi görülmüş olan 
meşkûr kanun lâyihasının fasılları müzakere edi
lerek cümlesi* aynen kabul edildikten sonra me-
vaddı kanuniye dahi müzakere olunarak birinci 
ve ikinci maddeler aynen ve üçüncü madde ta
dil en kabul ve kanunun heyeti umumiyesi reye 
vaz'edildi. Badehu Telgraf ve telefon lâyihai ka-
nuniyesinin bakıyei müzakeresine geçildi. 29, 30 
ve 31 nci maddeler müzakere ve aynen kabul edil
diği gibi matbuat telgrafnameleri hakkındaki 
madde dahi bilmüzakere tadilen kabul olundu. 

Asayişi muhil ve âdabı umumiyeye menafi ve

ya cürüm teşkil eder mahiyette olan telgrafname-
lerde mevzu imza sahiplerinin hüviyetini tâyin ve 
tesbite Posta ve 'Telgraf ve Telefon Müdüriyeti 
Umumiyesinin salâhiyettar olması hakkında kanu
nun ikinci faslına bir maddei müzeyyele ilâvesi
ne dair Bozok Mebusu Ahmed Hamdi ve poliçe 
ve ticarete mütaallik telgrafnamelerdeki imza sa
hiplerinin dahi tâyini hüviyetleri için Müdüriyeti 
Umumiyeye salâhiyet verilmesine dair Giresun 
Mebusu Tahir Beylerin takrirlerin nazarı itibara 
alınarak encümene tevdi edildi. Lâyihai kanuni-
yenin bakıyei müzakeresine encümendeki madde
lerin vürudunda devam edilmek üzere Muallimin 
ve talebenin askerlikten tecilleri hakkındaki Ka
nunu muaddil lâyihai kanuniyenin müzakeresine 
iptidar olundu. Lâyihai kanuniyenin heyeti umu
miyesi hakkında cereyan eden müzakere kâfi gö
rüldükten sonra maddelerin müzakeresine geçil
di. Birinci ve ikinci ve beşinci maddeler tadilen 
üçüncü ve dördüncü maddeler aynen ve kanunun 
heyeti umumiyesi ekseriyetle kabul edildi. Mü
dafaai Milliye, Bahriye, Jandarma, Askerî Fab
rikalar ve muhassasatı zatiyenin 1339 senesi büt
çelerinin tahsisatı munzamma ilâvesi hakkındaki 
Kanuna ait ârâda nısab hâsıl olmadığı tebliğ ve 
Pazartesi günü toplanmak üzere Celse tatil 
olundu. 

lleis Kâtip 
Ali Fethi Karahisarı Sahib 

Ruşen Eşref 

Kâtip 
Zonguldak 

Ragıb 
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3. — SUALL 

1. — Çorum Mebusu İsmail Kemal Beyin. Gü-
ğeri Aşarı hakkında ne düşünüldüğüne dair şifa
hi sual takriri (6/122) Maliye Vekâletine 

2. — Cebelibereket Mebusu Avni Beyin, Er
meniler tarafından Korfu'ya kaçırılan Osmaniye'
nin Rızaiye mahallesinden Darendeli oğulların
dan Mehmedoğlu Yusuf ile biraderi Mehmed'in 
tahlislerine dair sual takriri (6/125) Dahiliye 
Vekâletine. 

3. — Cebelibereket Mebusu Avni Beyin, ordu 
mensubîninden olup da Harekâtı Milliyeye işti-

Lâyihalar 

1. — Belediye vergi ve resimleri hakkında 
kanun lâyihası : (1/423) (Dahiliye Encüme
nine) 

Teklifler 

1. — Kastamonu Mebusu Hasan Fehmi Ef eli
dinin, Etıbbayı askeriyenin ve sureti terfilerin e 
dair teklifi kanunisi, (2/267) (Lâyiha Encüme
nine) 

2. — İzmir Mebusu Mahmud Celâl ve Mus
tafa Rahmi Beylerin Ziraat Bankasının teşkilin
den 1324 senesi Temmuzu iptidasına kadar Ha-
zinei maliyeden alacağı olan mebaliğin iadesine 
dair teklifi kanunisi (2/268) (Lâyiha Encüme
nine) 

3. — Kastamonu Mebusu Mehmed Fuad ve 
Halid Beylerin muhtacîni zürraa Ziraat banka
larından yapılacak ikrazat deyn senetlerinin 
kâtibi adilliklerce tasdik edilmeyip mahallî ihti
yaç komisyonlarının tasdikiyle iktifa edilmesine 
dair teklifi kanunisi (2/269) (Lâyiha Encüme
nine) 

4. — Kozan Mebusu Ali Sahib Beyin, gaze
teler veya suveri dairesiyle şeref ve haysiyeti mu
hil neşriyat veya işaat vukubulduğu takdirde 
düello edilebilmesine dair teklifi kanunisi 
(2/270) (Lâyiha Encümenine) 

ALİ SAİB B. (Kozan) — Efendim müsaade 
buyurur musunuz ? 

R, CEVAPLAR 

rak etmiyenler hakkında tatbik edilecek mukarre-
ratın ikmal edilip edilmediğine ve orduya men-
subolmıyan memurin ve mensubıni Devlet hak
kında da bir muamele ifası mutasavver olup ol
madığına dair şifahi sual takriri (2/124) Başve
kâlet ile Müdafaai Milliye Vekâletine havale edil
miştir. 

REİS — Zaptısabık hulâsası hakkında bir iti
raz var mı efendim? (Hayır sesleri) Zaptısabık 
hulâsası aynen kabul edildi. 

REİS — Buyurunuz efendim. 
ALİ SAİB B. (Kozan) — Muhterem efendi

ler, teklifimin esbalbı mueibesinde maksadımı 
biraz arz ve iza'h etmiştim. Bunun için fazla söz 
söyliyerek başınızı ağrıtmak istemem. Yalnız 
müsaadenizle bu kürsü milletten teklifime bir 
'kaç şey daha ilâve etmek: isterim. 

Efendiler, bu Mecliste hürriyet ve serbestli 
matbuata taraftar olmryan hiç artkadaşımız yok
tur. Bu hakikati burada defaatle izhar etmiş 
bulunuyoruz. Fakat efendiler, insafınıza müra
caat ediyorum. Hürriyet ve serbestti matbuat bu 
mudur? Hürriyeti matbuat, her eli kalem tutan 
çocuğun istediği gibi yazı yazarak mukaddesa
tı şahsiye ve Meclisin şeref ve haysiyetiyle oy
naması mıdır? 

NAİM HÂZİM Ef. (Konya) — Mukaddera
tı diniyeyi de ilâve ediniz. Ona karşı da taarruz 
oluyor. 

ALİ SAİB B. (Devamla) — Rica ederim 
efendiler, bu Mecliste şerefli, şerefsiz bahsi geç
ti mi? Efendiler, tekrar ediyorum. Serbesti! 
matbuat bu mudur? Bunu nereden çıkarıyorlar. 
Bunu kim söylüyor ve nasıl yazıyorlar? Efen
diler, altı aydan beri muhterem Meclisiniz; eğer 
bu müddeti mukayese edecök olursak ilânı Meş
rûtiyetten bugüne kadar gelen Meclislerden zi
yade vazifesini ifa etmiş bir Meclistir. Şimdiye 
kadar vazifesini ifa ettiğine dair bir satır yazı 
yazılmamıştır ve zaten buna da htiyacımız yok
tur. Efendiler, IstanibuPa İstiklâl Mahkemesi 

2. — EVRAKI VARİDE 
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gittiği zaman, İstanbul'daki gazeteler ser mu
harrirleri İstiklâl Mahkemesine çekildiği vakit 
göstermiş olduğumuz kıskançlık ve burada gün
lerce gece yarılarına kadar devam eden müza-
keratla matbuata olan alâkamızı göstermiştik. 
Neden o zaman gazeteler Büyük Millet Mecli
sinden bahsetmemişlerdi. Efendiler, altı aydan 
beri Meclisin şeref ve haysiyetiyle oynıyan ve 
aldıkları hilafı hakikat malûmatla makamı teh
zilde resimlerimizi teşhir eden İstanbul gazete-
lelerine soruyorum. Geçen sene Afyon Karahi-
sar Mebusu İsmail Şükrü Efendi matbuata «Re
zildir» dediği zaman bu âciz arkadaşınız mat
buata sürülmek istenilen bu çirkin tâbiri kaili
ne iade etmiş ve matbuatı kemali şerefle müda
faa etmiştim. O zaman neden gerek ikdam, ge
rek Vakit, Vatan gazeteleri bundan bahsetme
diler? 

ESAD Ef. (Menteşe) — Ya Urfa'daki Fran
sızlara karşı yaptıklarınız... O büyük hizmetle
riniz... 

ALİ SAİB B. (Devamla) — O vatani bor
cumuzdur. O gitti tarihe karıştı. 

ES AD Ef. (Menteşe) — Lâkin bugün düello 
meselesinden düşüyorsun, onu aklına al da ona 
göre söyle. Düello ne demek böyle şey olur mu? 

ALİ SAİB B. (Devamla) — Efendiler, yarı
nın ne olacağı malûm olmadığı bir zamanda, 
memleketin kara günlerinde düşmana karşı 
memleketi müdafaa için cepheler yaptığımız ve 
millî kudretimizi bütün cihana gösterdiğimiz 
zamanlarda ismimizden bahsetmiyen gazeteler, 
mulhlbir olaralk Ankara'ya göndermiş oldukları 
akşamdan sabaha kadar top oynıyan çocukların 
yazdığı hilafı hakikat ve yalan yanlış haberlerle 
resimlerimizi ve isimlerimizi teşhir ediyorlar. 
Şeref ve haysiyetle oynuyorlar. İşte efendiler, 
bu kürsü Muallâdan milletime hitabediyorum. 
Ey Kahraman Türk Milleti senin vicdanına, in
safına müracaat ediyorum, hürriyet ve serbestîi 
matbuat bu mudur ? Sen hakem ol ey Türk Mil
leti, hürriyet ve serbestli matbuat bu mudur? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Hürri
yete hürriyetle mukaJbele edilir. 

ALI SAİB B. (Devamla) — Efendiler, ef
kârı umumiye diyorlar, hangi efkârı umumiye. 
Burada Meclis bir karar veriyor ve o karar ak
şam olmadan İstanbul gazetelerine filhakika ge

çiyor. Bundan başka hilafı hakikat daha birçok 
şeyler. Efkârı umumiye 'budur denilerek intişar 
ediyor. Acaba Anadolu halkı gazete idarehane
lerine birer telefon bağışlamışlar da bizim fik
rimiz budur diye söylüyorlar mı ve onlardan 
almış oldukları şeyleri mi muvacehemize koyu
yorlar? Hayır efendiler, efkârı umumiye diye 
söyledikleri o üç beş çocuğun yazmış olduğu 
şeylerdir. Efendiler, nazarı dikkati âlinizi bir 
şeye celbetmek isterim. Evvelki gün İstanbul 
gazetelerinin birisinde «Kabahat kimde?» Ser-
levhasiyle yazılan bir başmakalede (Efendiler, bu 
da bir kasıttır) Onda deniliyordu ki hafi, mah
rem müzakereleri muhabirlere söyliyen mebus
lardır. Hayır efendiler, haşa ben buna katiyen 
inanmam ve kabul etmem, içimizde namusuna 
tevdi edilerek söylenen mahrem sözleri muhabir
lere söyliyecek namussuz ve şerefsiz insan yoktur. 
Efendiler, eğer sehven ağzından kaçırmış bir 
arkadaşımız bulunsaydı her halde benim bu söz
lerime karşı, çıkar, sehven bunu ben söyledim 
derdi. Çünkü o söyliyen adam yarın muhbirlere 
karşı ne yüzle bakacaktır. Çünkü o söyliyen zat 
namussuzluğu, haysiyetsizliği kabul etmiş olacak
tır. Efendiler, ne zamana kadar bu vaziyet de
vam edecek? Bu milletin, bu memleketin ve 
erbabı namusun şerefiyle ne zamana kadar oy
nanacak? Bunun sonu çıkmaz, bunun sonu anar
şidir, ihtilâldir. Bunun için, erbabı namusun, 
erbabı şerefin namusunu muhafaza etmek için, 
böyle herkesin şerefiyle oynamak için ve fertle
rin namusunu muhafaza etmek için en lüzumlu 
şey düellodur efendiler. Yahut, Heyeti Celileniz 
bunu muvafık görmezse buna başka bir şekil 
düşünelim. Bu vaziyet temadi edemez, bunun 
ilerisi yoktur. Şeref ile oynandı mı, bugün to
kattır, yarın silâhtır. (Alkışlar) 

KILIÇ ALİ B. (Gazianteb) — Şereflilere 
silâh vermek lâzımdır. (Bravo sadaları) 

ALİ SAİB B. (Devamla) — Binaenaleyh; 
ya bu teklifimi kabul ediniz veyahut da duçarı 
taarruz olan veya taarruz eden düelloya mecbur 
olmalı veyahut hatâ ettim, namussuzluk ettim, 
sözümü geri aldım demelidir. Eğer böyle olmaz
sa şerefli, şerefsiz ve namuslu, namussuz adam
lar tefrik edilemez. Efendiler istirham ediyo
rum, insafınıza, vicdanınıza müracaat ediyorum. 
Benim bu teklifimi müstaceliyetle kabul edin, 
müzakere edelim. Benim teklifim kabul edilir-
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se ne âlâ, edilmediği takdirde Heyeti Celileniz 
buna muvafık bir şekil düşünsün. Çünkü şeref
le oynanınca bugün tokattır, yarın silâhtır efen
diler. İnsafınıza müracaat ediyorum, vicdanını
za tevdi ediyorum. (Alkışlar) 

REİS — Kozan Mebusu Ali Saib Beyin tek
lifi kanunisini usulü veçhile Lâyiha Encümenine 
havale ediyoruz. Lâyiha Encümeni müzakere 
eder, şayanı müzakere olup olmadığını tesbit eder, 
ondan sonra da mecrayı tabiîsi ile icabeden encü
menlerden geçer efendim. 

Mazbatalar 

1. — Yeniden inşa edilecek hapisaneler masa
rifi inşaiyesi için tahsisi lâzımgelen üç yüz bin 
liranın senei haliye bütçesine vaz'ı ve sarf edilmi-
yen miktarının senei âtiyede sarfı hakkında 
(1/236) numaralı lâyihai kanuniye ve Muvazenei 
Maliye Encümeni mazbatası (Kuznameye) 

REİS — Yalnız Muvazenei Maliye Encüme
ni bu kanun lâyihasının müstaceliyetle müza'ke-
resini teklif etmektedir. Reyi âlinize vaz'edece-
ğim. (Neye dair, anlamadık sesleri) Mazbatayı 
okuyoruz efendim : 

Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası 

Yeniden inşa edilecek hapisaneler masarifi 
inşaiyesi için 1339 senesi Dahiliye Bütçesinin 
156 ncı faslına üç yüz bin liranın vaz'ma ve bu 
mdblâğdan sarf olunmıyan kısmının 1340 sene
sinde sarf edilebilmesine dair Heyeti Veikileden 
gelen lâyihai kanuniye ve esbabı mucibe lâyiha
ları mütalâa ve tetkik olundu. Hapsanelerimiz 
elyevm pek müessif bir halde bulunduğu ve bi
ran evvel icâbatı sılhlhiye ve fenniyeye muvafık 
hapsaneler inşası emri zaruri olduğu cihetle lâ
yihai kanuniye aynen kabul edilerek müstaceli
yet karariyle müzakeresi Heyeti Umumiyeye arz 
olunur. 

24 Kânunusani 1340 

Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Saruhan 
Ahmed Reşad 

Kâtip 
Konya 
Fuad 

Mazbata Muharriri 
Gazianteb 
Ali Cenani 

Âza 
Mersin 
Niyazi 

Âza 
Maraş 
Tahsin 

Âza 
Karesi 

Ali Şuuri 
Âza 

Trabzon 
Şefik 

Âza 
Sivas 
Rasim 

Âza 
Gazianteb 

Ahmed Remzi 
Âza 

İsparta 
Mükerrem 

Âza 
Giresun 

Musa Kâzım 
HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Müs

taceliyet hakkında söyliyeceğim var efendim. 
REİS — Buyurunuz. 
HASAıY FEHMİ Ef. (Kastamonu) — İçi

mizde dert olan hapsaneler meselesi için hakiki 
tedabir ittihazı lüzum ve vücubuna kaani olmı-
yan, zannederim, bir arkadaşımız ve bir fert 
yoktur. Bir buçuk ve belki iki ay evvel mahpu-
sînin hayatı ve ahlâkının ıslahı yolunda âcizane 
karalamış olduğum bir lâyihayı Heyeti Aliye -
nize takdim eylemiştim. O lâyiha; Lâyiha Encü
meni heyeti muhteremesince tetkik buyuruklu 
ve şayanı müzakere ve takdir olduğu mütalâa-
siyle Meclisi Âlinize arz olundu. Bendeniz böyle 
üç. yüz bin lira koymakla derdimize derman 
olamıyacağımıza kaaniim. Binaenaleyh bu tek
lifi kanuninin müzakeresine girişmezden evvel, 
Heyeti Aliyenizin tasviben Dahiliye ve Adliye 
encümenlerine havale etmiş olduğu lâyihanın da 
nazarı itibara alınmasını ve eğer kabili tatbik 
değilse reddolunarak bu cihetin müzakere olun
masını teklif ediyorum. 

VEHBİ B. (Karesi) — Efendim Hoca Efen
di Hazretlerinin bahsettikleri tdklifi kanuni, 
Marmara adasında Umumi bir hapsane meyda
na getirilmesine dairdir. 

HASAN FEHMİ Ef. (Kastamonu) — Hap
sane. 

VEHBİ B. (Devamla) — Evet efendim hap
sane. Umumi ve ahlâk hapsanesi meydana getir
meye dairdir. Daihiliye Encümenine hapsanele
rin tarzı idaresine dair... 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Hastane mi, hapsane 
mi ? 

VEHBİ B. (Devamla) — Hapsane efendim. 
Ya bendeniz yanlış telâffuz ediyorum, ya siz 
yanlış anlıyorsunuz. Hapsanelerin tarzı idaresi-
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ne ve derecatma mütallik, yani cünha mahkûm
ları, cinayet mahkûmları ve kabahat mahkûm
larının ayrı ayrı yerlerde hapsettirilmeleri ve 
ne ile iştigal ettirilmeleri icabedeceğine dair 
encümenimize mufassal, tetkikaıta mübteni bir 
lâyiha geldi. Onu tetkik etmek üzere idik. Fakat 
ondan evvel de Köy Kanunu geldi. Bittabi mem
leketin asıl çekirdeğini teşkil eden Köy Kanu
nunu daha evvel çıkarmak icabetti. Onu tetkik 
ediyoruz ve hitam bulmak üzeredir. Onu bitir
dikten ve Belediye Kanununu da bitirdikten ve 
memleketin evvelâ, teşkilâtı idariyesini tanzim 
ettikten sonra Hapsaneler Kanununa bakacağız. 
Fakat bu elde bulunan para teklifi onlarla alâ
kadar değildir. Bu para teklifi elyevm yapıl
mış veya yapılmakta olan umumi hapsanelerin; 
şu, şu ve şu muayyen mevakide yapılmakta olan 
hapsanelerin ikmali inşaat! için verilmiş bir pa
radır ve lâzımdır, zaruridir. Bu teklifi kanuni 
ile alâkadar değildir. Sonra, esasen madde müs
taceldir. Çünkü malî tekâlif Meclisi Âlinizde bir 
kere müzakere olunur. Bu müstaceliyet teklifi, 
ruznamede bulunan diğer maddelere tercihan 
müzakeresi demektir. Senenin sonuna geliyo
ruz, ruznameye girip de günlerce bekliyeceğine 
bugün müstacelen ve tercihan çıkarmak tabiî 
pek doğru bir şey olur. 

REİS — Müstaceliyet teklifini reyi âlinize 
koyacağım. Muvazenei Maliye Encümeni işbu 
kanun lâyihasının müstacelen müzakeresini tek
lif ediyorlar. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Vehbi 
Bey tercih de teklif ediyorlar (Tercih olmaz 
sesleri) 

REİS — Müstacel ruznameye alınmasını ka
bul edenler lütfen ellerini kaldırsın. Aksini re
ye koyacağım efendim. Müstacel ruznameye 
alınmasını kabul otmiyenler lütfen ellerini kal
dırsın. Müstacel ruznameye alınması ka)bul edil
di efendim. 

VEHBİ B. (Karesi) — Reis Bey diğer ka
nunlardan daha evvel, tercihan müzakere edil
sin. 

REİS — Esasen müstacel ruznamemizde çok 
bir şey yoktur. Tercihan olmasa da zannede
rim, bugün çıkarabiliriz. Mahazâ arzu buyu
rursanız tercihan müzakere ederiz. (Hay hay 
sesleri) 

TALÂT B. (Ardahan) — Hapsanelerimi-
zin hali pek fenadır, pek perişandır. Bir an 

evvel müzakeresi pek sevaplı bir iştir. Pence
reler, camlar kırıktır. Bunların bile tamirine 
imkân bulunamıyor. 

ES AD B. (Rize) — Geçen de bir takrir 
takdim etmiş idim. Encümenlere gitti, Heyeti 
Celilenize geldi ve tercihan ve müstacelen mü
zakeresi kabul edildi. Şimdi buna tercihan 
diğer bir mesele daha araya girse zaten bir 
seneden beri teklif ettiğim kanun taahhür et
miş olacak, bunun ehemmiyeti vardır. Onun 
için sırayı bozmıyalım. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Reis Bey mü
saade buyurursanız bir şey arz edeyim. Efen
dim bu meseleyi diğer mesaile tercihan müza
kere elzemdir. Hele livalar, vilâyetler şöyle 
dursun kazalarda öyle hapsaneler vardır ki 
bunlara değil insan, hayvan koymak bile ya
zıktır, hayvan bağlamak bile yazıktır, günah
tır. Bunun için temenni ederim ki bugün mü
zakere edilsin, gerçi bununla verilecek para da 
azdır. Yeniden zam teklif edip encümene git
mesi vakte muhtaçtır. Bugün bunun tercihan 
müzakeresi lâzımdır. Himmet buyurulsun. Ma
liye Vekili ve Dahiliye Vekilinin de nazarı dik
katini celbederiz ki, evvelâ kaza hapsanelerini 
tamir ettirsinler. 

REİS — Bu kanun lâyihasiyle bilcümle ka
zalarda vilâyet merkezlerinde bulunan hapsa
nelerin tamir ve inşaası maksut değildir. Yal
nız 3 bin lira ile muayyen yerlerde, İstanbul'da 
aldanmıyorsam, Bursa'da, Ankara'da ve bu 
gibi yerlerde yapılacak olan hapsane inşaatına 
aittir. Binaenaleyh, kazalardaki hapsaneler 
mevzuubahis değildir. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Meclisin 
mesaisi namına bir şey söyliyeceğim. Müstace
len müzakeresi takarrür eden mesail hakkında 
müzakerat cereyan etmedikçe Hükümetçe ter
cihan müzakeresi talebolunacak pek mühim 
mesail haricolmak üzere, Meclisçe başka mad
de tercih etmemelidir. Bu usulü kabul edersek 
iyi olur. Yoksa bugün bir maddenin tercihan 
müzakeresine karar veririz. Ertesi gün de ona 
tercihan diğer bir maddenin müzakeresini ka
bul edersek her işimiz geri kalır ve her gün 
saatlerce meşgul oluruz. Mevaddı müreccaha 
ne ise onları müzakere edelim, bu da onları 
takibetsin. Divanı Riyaset için de takibi kolay 
bir usuldür. Bunu ihlâl ettiğimiz takdirde bu-
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rada her gün iki saat müzakere ederiz. Tercih 
ettirebiliriz, doğru bir şey olmaz. 

REİS — O halde zâtı âliniz başka -bir me
seleyi mevzuubahsediyorsunuz. Mevzuubahsct-
tiğiniz mevaddı müraccaha ne varsa onları mü
zakere ederiz. Onlar bittikten sonra bunu ter-
cihan müzakere ederiz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Tabolun-
sun, tevzi olunsun. 

REİS — Efendim bu kanunun diğerlerine 
tercihan müzakeresi caiz olup olmadığını rey
lerinize vaz'edeceğim. Tercihan müzakeresini 
kabul edenler el kaldırsın. Aksini reyiâlinize 
vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler el kaldırsın. 
Tercihan müzakeresi kabul edilmemiştir. (Hü
kümetten talebedilecek mevad müstesna olmak 
şartiyle sesleri) müsaade buyurunuz efendim, 
esas itibariyle ruznamemizde mevcut mevad 
bitmedikten sonra diğer mevad tercihan ithal 
ve takdim etmemeyi esas ve teamül olarak 
Hükümet tarafından tercihi talebolunan, ahvali 
fevkalâde müstesna olmak üzere evvelce ter
cihan müzakeresi kabul edilmiş mevaddm mü
zakeresi bitmedikçe baş tarafına diğer mevad
dm konulmasını kabul edenler lütfen el kaldır
sın. Aksini reyiâlinize arz ediyorum. Kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın. Bu keyfiyet usul 
olarak Meclisçe kabul edilmiştir. Hükümetçe 
müstaceliyeti teklif olunan mevad ayrıca müza
kere edilecektir. 

2. — Kângırı Mebusu Ziya Bey ve rüfeka-
sının, Kângırı kasabası su yollarının tecdit 
ve tamiri için 1340 bütçesine yirmi bin lira 
zammedilmesine dair (2/253) numaralı teklifi 
kanunisi ve reddine dair Muvazenei Maliye 
Encümeni mazbatası : 

Riyaseti Celileye 
Kângırı kasabası su yollarının tecdit ve 

tamirine medar olmak üzere 1340 senesi büt
çesinin masarifi gayrimelhuza tertibine yirmi 
bin lira ilâvesine dair Kângırı Mebusu Ziya 
Bey ve rüfekasınm teklifi kanunisi encümeni-
mizce mütalâa ve tetkik olundu. Masarifi gay
rimelhuza tertibi bütçede muayyen ve musar-
rah olmıyan masarife karşılık olarak mevzuu 
bir tertibolup bu tertibe muayyen bir husus 
için tahsisat ilâvesi doğru olamıyacağı gibi 
memleketimizin hemen her tarafında bu gibi 
umuru nafıaya, ihtiyacı azim mevcut bulundu

ğundan bu ihtiyacın Hükümetçe tesbit edilecek 
bir program dairesinde ve bütçenin müsaadesi 
nisbetinde peyderpey icrası muktezi ve zaruri 
olduğu cihetle dairei intihabiye üzerine bu gibi 
hususat için bütçeye tahsisat vaz'ı encümeni-
mizce şayanı kabul görülememekle teklifi va
kiin reddi Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

26 Kânunusani 1340 
Muvazenei Maliye 
Encümeni Reisi 

Saruhan 
Ahmed Reşad 

Âza 
Karesi 

Ali Şuuri 
Âza 

İsparta 
Mükerrem 

Âza 
Giresun 

Musa Kâzım 
Âza 

Muhalifim 
Mersin 
Niyazi 

Mazbata Muharriri 
Gazianteb 
Ali Cenani 

Âza 
Denizli 

Mazhar Müfid 
Âza 

Maraş 
Tahsin 

Âza 
Gazianteb 

Ahmed Remzi 
Âza 

Muhalifim 
Kırşehir 

Yahya Galib 

RIFAT B. (Kângırı) — Efendim, bu teklifi 
kanunide; bendenizin de imzam var. Memleket
te nüfusu umumiyenin tekessürü ve sıhhatin 
vikayesi en birinci gayemiz ve emelimizdir. 
Sıhhati umumiye ne ile muhafa,za olunur1? Ma-
lûmuâliniz bataklıklar kurutulmalı, su yolları 
ıslah edilmeli keza ve keza... Bunun için sıhhiye 
bütçemize milyonlarla para koyuyoruz. Kângı-
rı'nın su yolları her sene nüfusu memleketten 
1 000 - 2 000 nüfusun tifodan telefatına sebe
biyet veriyor. Bu keyfiyet lâyihai kanuniyeyi 
teklif ettiğimiz zaman suretini raptan takdim 
ettiğimiz Kastamonu Sıhhiye Müdüriyetinin 
mukayeseli raporu ile sabittir. Kângırı hareketi 
arz memleketidir, her sene şiddetli devam eden 
hareketi arzlardan dolayı su yolları harabol-
muştur bu harabiyetten dolayı her sene sular 
bozuluyor, her sene su yüzünden memlekette 
müthiş bir tifo hastalığı başgösteriyor. Evet 
bunu Muvazenei Umumiyeden yapmıyalım da 
ahali yapsın, belediye yapsın. Yüzbin liralık 
keşif raporu suretini takdim ettik. 100 000 
liraya ihtiyaç vra. Yüzbin liranın 80 bin lira
sını ahali ianeten tedarik edecektir. Yalnız 
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istirham ettiğimiz ahaliye bir teşvik bir sebebi 
gayret olmak üzere yirmi bin lira bir muave
netten ibaret olacaktır. Kângırı ahalisi haki
kati halde bu yirmi bin lirayı ianeten tedarik 
edebilir. Bu gibi hususatı hayriyede fedakâr
lıkları - çoktur. Hattâ Sakarya Harbi esnasın
da bir emir üzerine Ankara'ya üç günde üçyüz-
bin kilo un sevketmiştir. Bu kadar fedakâr
dır. Biz arzu ediyorduk ki, kendilerinin vere
cekleri ianeye bir tazianei teşvik olmak üzere 
Hükümetten de şu suretle cüzi bir yardım, 
muavenet buyurulsun ve iki tarafın gayretiyle 
bu iş halledilsin, memleketin sıhhati umumiyesi 
vikaye edilsin. Bu sebepten dolayı işbu teklifi 
kanuninin ruznameye alınmasını arz ve teklif 
eylerim. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeni maz
batasını reyi âlinize vaz'edeceğim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Ruzname
ye ithalini teklif ederim. 

REİS — Bu, kanun lâyihasının reddini mu-
tazammmdır. Ya Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatsı kabul edilecek veya reddedilecek. 
Mazbata kabul edildiği takdirde de lâyiha red
dedilmiş olacağı için ruznameye alınmasına ma

hal kalmaz. Edilmediği takdirde ruznameye 
alınması takarrür etmiş demektir. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — Şa
yet ruznameye alınırsa yine heyeti umumiyesi-
nin aleyhinde söz söylemek hakkı mahfuz kalır. 
Onun için evvel beevvel ruznameye alınıp alın
mamak cihetinin reye konulması elzemdir. 

REİS — Kângırı su yolları hakkındaki ka
nun teklifinin ruznameye alınmasını kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Aksini reyi âlinize 
koyuyorum. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Ruznameye alınması kabul edilmiştir. 

Tezkereler 

1. — 18 Teşrinievvel 1339 tarihli Firari ve 
Bakaya Kanununun bii'inci maddesinin tefsiri
ne dair Başvekâletten mevrut tezkere (3/209) 
(Adliye Encümenine) 

Takrirler 

1. — Trabzon Mebusu Abdullah Bey ve rü-
fekasınm, Bayburt şosesinin turku umumiye me-
yanına ithaline dair temenni takriri (4/143) 
(Başvekâlete) 

3. — SUALLER VE CEVAPLAR 

4. — Menteşe Mebusu Esad Efendinin, Ay
dın ve Menteşe sahillerine taaruzda bulunan 
Yunan korsanlarına karşı ne gibi tedabir itti
haz edildiğine dair sualine Müdafaai Milliye 
Vekili Kâzım Paşanın şifahi cevabı (6/119) 

Riyaseti Celileye 
Aydın ve Mnteşe Vilâyetleri sahilleri Yunan 

korsanlarının taarruzat ve tecavüzatma duçar 
olmakta, bu iki vilâyet sahilleri pek büyük teh
like içinde bulunmaktadır. Bu hallere karşı ne 
gibi tedabiri tahaffuziye ittihaz edilmiştir? Mü
dafaai Milliye Vekâletinden sual ve şifahi cevap 
isterim efendim. 

20 Kânunusani 1340 
Menteşe 

Esad 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim, bu mesele malûmuâli-
niz asayiş meselesidir; asayiş ve inzibatın temi
nine memur olan vekâlet de Dahiliye Vekâleti
dir. Sahillerden gelip karaya çıkmak istiyen ve 

çıkarak memleket dâhilinde icrayı şekavet eden
lerin takip ve tenkili malûmuâliniz Dahiliye Ve
kâletine ait bir keyfiyettir. Yalnız sahilde bu
lunan, yani bu gibi şakiler denizde iken sahile 
geldikleri zaman vesaiti bahriyemiz tarafından 
bunların sahillerimize sokulmamalarma ait bâzı 
tedabir vardır ki bu da yine Dahiliye Vekâleti
nin cümlei vazaifindendir. Bizim elimizde bu
lunan gambotlarımızdan lüzumu kadar ve müm
kün olanları Dahiliye Vekâletinin emrine, yani 
valilerin emrine verilmiştir. Onlar bunu takibet-
tirirler. Onların nerelerde ifayı vazife ettikleri, 
ne suretle tertibat aldıkları cihetinden malûmat 
talebedilirse malûmdur ki bunu alenen söylersek, 
şurada gambot vardır dersek o vakit o korsanlar 
haberdar olurlar ve aldığımız tedbire peydayı 
vukuf edince daha kolaylıkla fenalıklarını ika' 
edebilirler. Eğer bu hususta müfredatlı malû
mat almak istiyorlarsa vekili aidine hafi bir 
celsede sorar, cevap alırlar. Bizce şekavetin 
men'i için vekili aidi tarafından vukubulacak 
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her gûna muavenet talebi tabiî hüsnükabul ile 
telâkki edilir. 

REİS — Esad Efendi, kâfi mi? Esas itiba
riyle bu sual Dahiliye Vekâletine aittir. 

ESAT) Ef. (Menteşe) — Cevap vereyim efen
dim! 

Efendim! Bir mebus meselenin Dahiliye Ve
kâletine mi aittir; Müdafaai Milliye Vekâletine 
mi aittir? Bunu idrak edebilir zannederim. Alel-
husus bilistihkak mebus değilsek merhum babam 
da mebus olmakla bilirs mebusuz. Makamı aidini 
derk ederim. 

TUN ALI HİLMİ B. (Zonguldak) — İmti
yaz mı hocam, imtiyaz mı? 

ESAD Ef. (Devamla) — Tunalı! Elinin ha
in uriyle erkeğin işine karışma!.. Bir kısım ar
kadaşlarla reddetmekle müftehir olduğumuz mu-
ahedename dörtbin kilometre sevahilimizi büyük 
tehlikeyıe koymuş, harebezar, yanık diyar Aydın 
ve emsali harebeler hakkında hiçbir tazminat al
maya muvafak edememiş... Benim Garbî - Trak
ya'mı da Yunan'a peşkeş çekmiş... Bunu reddet
mekle müftehir olmuştuk. İsabetimiz tahakkuk 
ediyor. Şimdi sevahilin hali perişanisini size arz 
edeyim efendim!... Marmaris'in, hepimizin malû
mudur ki Akdeniz'de biricik limanımız olan bu 
güzel Marmaris'in sevahili ahalisi gerilere hicre
te mecbur olmaktadırlar. Kezalik Söke tarafın
dan aldığımız mektuplarda vukuatı, birçok kar
deşlerimizin şehidolduğunu yazmaktadır. Şimdi 
bir mektup aldım. Bu mektupta diyor ki Ovacık 
dağına odun kesmeye giden Kızılhisarlı üç din 
kardeşimizi Yunan korsanları şehidediyor ve bir 
kadın da ağır surette yaralanıyor. Sonra Selman-
lı ve Reşadiye nahiyesinden aldığım mektuplar 
oralarda da Selm anlı'dan bir köylü, Reşadiye'
den Marmarisli İsmail ve Kâmiller, hulâsa böyle 
birçok isimler zikredilerek Yunan korsanları ta
rafından şehidedilmekte olduğu bildiriliyor. 

Böyle hariçten gelcek olan maraza karşı tabip
lik vazifesini görecek ve hariçten gelecek düşma
na karşı Müdafaai Milliye vazife görmekle, bun 
lara karşı gelmekle muvazzaf değil mi? Dün Da
hiliye Vekiline koridorda rastgeldim ve kendisi
ne iki kıymettar arkadaş yanında bir sualde bu 
lundum. Zannedersem, birisi Celâl Beyefendiydi. 
Dahiliye Vekili Bey dedi ki «Hocam! Sahillerin 
emrimuhafazası bize daha devrolunmadı. Müda

faai Milliye Vekili ile derdesti müzakeredir» dedi. 
Bu iki arkadaşımın yanında Dahiliye Vekili di
yor ki» Henüz Müdafaai Miliye Vekâletiyle an
laşıyoruz. Mesele Heyeti Vekileye gelecektir. 
Şöyle olacaktır, böyle olacaktır» Sonra Müdafaai 
Milliye Vekili Muhteremi Kâzım Paşa üzerine 
almaz. Bu zavallıların hali ne olacaktır, Arkadaş
lar! Size söylüyorum. Menderes nehrinde boğula
cak bir Müslümandan mesulsünüz. Sakarya boy
larında boğulacak bir koyundan mesulsünüz arka
daşlar! 

HALİL B. (Zonguldak) —.Amenna! 
ESAD EF. (Devamla) — Yetimlerin gözyaş

ları bize hitap ve itabediyor. Arkadaşlar! Bu hu
susta bir tedbiri âcil alalım. Müdafaai 'Milliye Ve
kilinin dediği gibi hafi celsede mi olur, aleni cel
sede mi olur; hariçten gelen bu korsanların teca
vüzüne, karşı bir vaziyeti metinane alalım. Bina
enaleyh ieabederse Dahiliye Vekilini dinliydim. 
İşte Dahiliye Vekili arzettiğim gibi dün böyle de
diler Yani Meclis iki cami arasındaki binamaza 
döndü. 

İSMAİL CANBULAT B. (İstanbul) — İea
bederse Başvekilden sorarız. 

ESAD EF. (Devamla) — Peki öyleyse. 
MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 

PŞ. (Karasi) — Efendim mesele sual vaziyetin
den, sual şeklinden çıkıyor. «İeabederse Başvekâ
letten sorarız, ieabederse buradan sorarız gibi» 
şeyler söyleniyor. Şimdi Müdafaai Milliye Vekâ
leti asayişten mesul değildir. Asayişin teminine 
Dahiliye Vekili memurdur. Dahiliye Vekâletinin 
lüzum gösterdiği her türlü muaveneti, ciheti aske
riye yapmaya mecburdur. Sahillerde gambotları
mız vesair askerî gemilerin hangilerinden muave
net talebediyorsa yine onu göstermek mecburiye
tindeyiz. Gambotlarımızdan İzmir civarında bu
lunanlar, deminden arz ettiğim gibi, Dahiliye Ve
kilinin arzusu üzerine vekâletin valisi emrine ve
rilmiş ve yine şurada, burada bulunan gambot
lar vesair gemiler Dahiliye Vekâletinin gösterece
ği lüzum üzerine valilerin, emrine veriliyor ve bu 
suretle âzemî muavenet yapılıyor. Bendeniz şunu 
arzetmek istiyorum ki Müdafaai Milliye Veki/i 
doğrudan doğruya mesul olmadığı bir şeyden suale 
mâruz kalmıştır. 

ESAD EF . (Menteşe) — Sahil alayları, muha
fız alayları var mı efendim? 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
PŞ. (Karasi) — Kimin efendim? 
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ESAD Ef. (Menteşe) — Müdafaai Milliyeyc 
merbut.. 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karasi) — Efendim! Kıtaat hazerî garnizon
lardadır. Nerede hangi alay varsa bunların hep
si vazifei askeriyeleriyle meşguldür. 

ESAD Ef. (Menteşe)— iki ayda Bodrum'daki 
tabur ileri gidiyor geri geliyor. Acaba bunun va
zifesi nedir, yani Bodrum'daki taburun vazifesi 
nedir. Yani bunun vazifesi bu; değilmidir? 

KADRİ B. (Siverek) — Sorulur mu böyle 
.§ey? 

ESAD Ef. (Menteşe) — Yani vazifesi bu gibi 
korsanlara karşı değilmi dir? Diye soruyorum. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM Pş. 
(Karasi) — Efendim! Tertibatı askeriye, icabın
da Hükümete muavenet edebilecek tarzda yapıla
bilir ve belki öyle de yapılmıştır. Fakat doğru-

4. — REY 

1. — Müdafaai Milliye, Bahriye, Jandarma 
ve Askerî Fabrikalar ile Muhassasatı Zatiyenin 
1339 senesi bütçelerine tahsisatı munzamına ilâ
vesine dair olan Kanunun ikinci defa reye vaz\ 

REİS — Kanunu kabul edenler, beyaz, red-

5. — MÜZAKERE 

1. — 1316 ve 1317 tevellüttü olup da emsali
nin silâh altına celbinden evvel Türkiye Büyük 
MiUet Meclisi Hükümetince tanınmış şimendifer 
idarelerine intisabeylemiş olanların şimendifer 
kıtaatında bilmünavebe üçer ay talim ve terbiyei 
askeriye görmek şartiyle vazifei hazımlarında 
terklerine dair (1/292) numaralı lâyihai Kanu
niye ve Bozok 31ebusu Süleyman Sırrı Beyin, 
1316 ve 1317 tevellüttü telgraf muhabere memur 
muavinlerinin hizmeti fiiliyei askeriyelerine 
dair (2/224), Konya Mebusu Naim IIazim Efen
dinin 1316 ve 1317 tevellüttü muallimlerin vazi
feleri devam ettiği müddetçe hizmeti askeriye
den tecillerine dair teklifi kanunileri (2/285) 
ve her üçünün reddine dair Müdafaai Milliye 
Encümeni mazbatası : 

REİS — Bunu müzakere edeceğiz. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Müsaa
denizle bir şey arz edeyim. Şimdi emsali geçti. 
Kâmgırı Mebusu arkadaşlarımızın teklifini red-

dan doğruya Hükümete muavenet, yani Dahiliye
ye muavenet tarzında olmaz. 

ESAD Ef. (Menteşe) — Paşa Hazretleri; bi
zim Bahriye Vekâletimiz yoktur. Bahriyenin va
zifesi, emrümuhaf azası da uhdei mesuliyet ve ,di-
rayetinizdedir. Binaenaleyh Bahriyemizin tak
viyesi için ne lazımsa onu da düşünüp Meclisi Âli
ye arzediniz. Büyük bir vazifei vataniyenizdir. 
Savahilimize atfı nazar ediniz düşmanların horoz 
ötüşü sevahilimizden duyuluyor. Kulağınız, fikri
niz açılsın. 

MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
(Pş. (Karesi) — O başka meseledir. 

RECAİ B. (Trabzon) — Reis Bey! Bu me
sele hakkında bir sual soracağım, 

REİS — Efendim sual meselesi sâil ile vekil 
arasında kalır. 

İSTİHSALİ 

dedenler kırmızı rey puslası vereceklerdir. Lüt
fen reylerinizi istimal buyurunuz. 

(Ârâ istimal edildi.) 
REİS — Efendim, müstacel ı-ııznamemizin 

üçüncü maddesine geçiyoruz. 

EDİLEN MEVAD 

deden Muvazene! Maliye Encümeninin mazba
tası bırakılarak bu teklif ruznameye alındığı 
gibi bendenizin de maruzatım üzerine mazbata 
ikmal edilerek teklifin ruznameye alınması reye 
konuldu ve ruznameye alınması kabul edildi 
ve haıttâ müstacel -mevad arasına girdi. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Meclisi Âlinin öyle bir kararı yoktur. Mazbata 
reddedilmiş değildir. Kabul edilmiş de değildir. 

.SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Mazbata 
hakkındaki zabıtlar meydandadır. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Mazbata üzerine muamele cereyan eder. Maz
bata reddolunursa o teklifin müzakeresine baş
lanır. Deminki mütalâatı'm bu hususta idi. 

REİS — Efendim! Peik tabiîdir. Redde dair 
olan mazbata o zaman reye konulmamış, ruz
nameye alınmıştır. İşbu mazbatanın kabulü ih
timali olduğu gibi reddi ihtimali de vardır. O 
itibarla mazbatanın müzakeresini esas ittihaz 
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etmek daha muvafıktır. Zaten şimdi ittihaz etti
ğimiz muamele bundan başka bir şey değildir. 

8 . 10 . 1339 
Türkiye Büyük Millet 'Meclisi 
İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti 

Kalemi Mahsus Müdüriyeti 
Aded : 2819 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
1316, 1317 tevellüttü olup da, emsalinin si

lâh altına celbinden evvel Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hükümetince tanınmış şimendifer 
idarelerine, hamallar ve gayrimütehassıs amele
ler dâhil olmamak üzere, intisaJbeyle'miş olanla
rın şimendifer kıtaatında bilmünavebe üçer ay 
talim ve terbiyei askeriye görmek şartiyle va
zife! hazımlarında terklerine dâir Nafıa Vekâ
letince tanzim kılınıp İcra Vekilleri Heyetinin 
7 . 10 . 1339 tarihli içtimamda Meclisi Âliye 
arzı takarrür eden kanun lâyihası iktisabı kâ-
nuniyet eylemek üzere raptan takdim kılınmış
tır. 

İcra Vekilleri Heyeti Reisi 
Ali Fötln 

Hükümetin esbabı mucibe lâyihası 

İcra Vekilleri Heyeti Riyaseti Celbesine 
Hidematı fiiliye erbabından ölüp şimdiye ka

dar tecil edilenlerin hizmeti askeriyeye celp ve 
davet olunacaklarından seyrüseferin halelden vi
kayesi için tedaibiri mulktazıyeye tevessül olun
ması Müdafaai Milliye Vekâletinden Anadolu -
Bağdad Demiryolları Müdüriyeti Umunrniyesine 
bildirilmiş ve vekâleti âciziye de Mükellefiyeti 
Askeriye Kanununu tatbik ile vazifedar olan ve
kâletlerinin bu hususta bir şey yapamıyaoağı 
iş'ar edilmiştir. Malûmu şâmilleridir ki, şimendi
fer idarelerinin Türkleştirilmesi «sasının tafcibe-
dildiği ve haylice mütehassıs Türk müstahdemin 
yetiştirilerek demiryollarında istihdama başlan
dığı şu sırada tecil kararının ref'i maksat ve ga
yemin heder olmasını ve trenlerin seyrüseferinde-
ki intizamın tezelzülünü mıucibolacağı cihetle bir 
sureti leffen mütekaıddim kanun lâyihasının tet-
kikiyle biran evvel iktisabı kanuniyet eylemesine 
müsaade buyurulımasmı arz ve rica ederim efen
dim. 

4 - 6 Teşrinievvel 1339 
Nafıa Vekili 

Feyzi 

Kanun lâyihası 

Madde 1. — 1316, 1317 tevellütlü ölüp da 
emsalinin silâh altına celbinden evvel Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Hükümetince tanınmış şi
mendifer idarehanelerine, hamallar ve gayrimü
tehassıs ameleler dâhil olmamak üzere, intisalbey-
lemiş olanlar şimendifer kıtaatında bilmünavebe 
üçer ay talim ve terfbiyei askeriye görmek şartiy
le vazifei hazıralarında terk olunacaklardır. 

Madde 2. — İşbu kanun tarihi neşrinden son
ra mensup bulundukları idarelerden müddeti fii
liye ve ihtiyatiyeleri esnasında her ne suretle 
olursa olsun çıkanlar üç aydan bakiye hizmeti 
fiiliyei askeriyelerini ikmal edeceklerdir. 

Madde 3. — İşlbu efrada şimendifer idareleri 
gerek talim esnasında ve gerek talimden sonra 
bulundukları vazaifin icalbettirdiği tahsisatı tam 
olarak tediye edeceklerdir. 

7 . 10 . 1339 
İcra Vekilleri Heyeti Reisi Şer'iye Vekili 

Ali Fetihi Mustafa Fevzi 

Müdafaai Milliye Vekili 
Kâzım 

Dahiliye Vekili 
Ali Fetihi 

Maliye Vekili 
Hasan Fehmi 
Nafıa Vekili 

Feyzi 

Sıihhiye ve Muaveneti. 
İçtimaiye Vekili 
Dr. Rıza Nur 

Adliye Vekili 
Seyyid 

Hariciye Vekili 
İsmet 

Maarif Vekili 
İsmail Safa 

İktisat Vekili 
Hasan Hüsnü 

Erkânı Harbiyei 
Umumiye Vekili 

Fevzi 

Müdafaai Milliye Encümeni (mazbatası 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
19 . 11 . 1339 

Nafıa Vekâletince tanzim ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 7 . 10 . 1339 tarihli Içtimamda ta
karrür eden lâyihai Kanuniye Enoümenimizce 
mütalâa ve tetkik olundu. 

Şimendifer idarelerinin Tıürkleştirilmesi esası
nın takiihi noktai nazarından mütehassıs Türk 
müstahldemîniniden bulunan 1316 ve 1317 tevel
lütlü efradın şimendifer kıtaatında üçer ay talim 
ve terbiyei askeriye görmek şartiyle vazifei hazı
ralarında terkleri enoümenimizce de muvafık gö-
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inilerek İcra Vekilleri Heyetinin teklifi kanunisi 
aynen kabul ve beraıyı tasvip Heyeti Umumiye-
ye takdim kılındı. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
Karahiisarı Sahib Eskişehir 

Ali Mehmed Arif 
Kâtip Âza 

Zonguldak Kastamonu 
Hâlid 

Âza Âza 
Urfa Rize 

Hulsrev Rauf 
- Âza Âza 
Gazianteb İzmit 
Kılıç Ali Mustafa 

Âza 
Ertuğrul 

Râsim 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Müdafaai Milliye Encümeni 17 . 12 . 1339 

Aded: 48 

Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
1316 ve 1317 tevellüttü olup da emsallinin si

lâh altına celbinden evvel Hükümeti Milliyece 
tanınmış şimendifer idarelerine, hamal ve gayri-
mütehassıs ame'le müstesna olmak üzere, intisa-
beyllemiş olanların şimendifer kıtaatında üçer ay 
talim görmek şartiyle vazifei hatıralarında terk
lerine dair olup encümenimizce müzakere ve in-
tacedilerek Heyeti Umumiyeye takdim kılınmış 
ve ruznameye ithal edilmiş olan lâyihai kanuni-
yenin, telgraf memurlarına aidolup Bozok Mebu
su Süleyman Sırrı Beyin teklifi kanunisiyle tev-
hiden moizakere edilmek üzere encümenimize iade 
buyurulması encümen namına rica olunur efen
dim. 

Müdafaai Milliye Encümeni Reisi 
Afyon Karahisar 

Ali 

Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin teklifi 
kanunisi 

Riyaseti Celileye 
Gerek Harlbi Umumi ve gerek İstiklâl Harbi 

esnasında telgraf memurlarının bu vatana ifa et
tikleri hizmet ve gece gündüz göz nuru dökerek | 1ar. 
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muhaberatı hututıyenin temini sürat ve selâmeti 
uğrunda gösterdikleri gayret her türlü takdirle
rin fevfkmdedir. Hal böyle iken hizmetlerinde âde
ta asker olarak bırakılan ve hattâ çok yerlerde 
kendilerine maaşlarından başka bir nefer tâyini 
tahsis olunarak askerlikleri fiilen ifa ettirilmiş 
addolunan bu biçarelerden bükere 1316 ve 1317 
tevellüttü olanlarının süratle celp ve yenibaştan 
vazife ifası için kıtaata gönderildikleri ve hattâ 
bu yüzden pekçok telgraf merakizinin de sedde-
dilmekte bulunduğu anlaşılmıştır. Binaenaleyh 
gerek Harlbi Umumide ve gerek İstiklâl Mücade
lesi sırasında altı ay silâh altında bulunmuş olan 
bilûmum firarı ve bakayanın affına Meclisi Âli
ce kanun tedvin edildiği halde bunca hidemat ve 
fedakârlıklarına rağmen memurini mumaileyhin 
bu lütuf atıfetten istifade ettirilmemişlerdir. Va
tanın selâmet ve milletin istiklâline hadim her 
evlâdı vatanın hizmetleri nisbetinde mıüstehakkı 
takdir oldukları ve hattâ mukaddes zafer hürme
tine vatan hainlerinin mazharı affolımaları mev-
zuuıbahis bulunduğu şu sırada salifülarz telgraf 
memurlarının ihmal edilmeleri Meclisi Âlinin şi
arı merhamet ve kadirşinasisiyle kabili telif gö
rülemediğinden berveçlhi âti teklifi kanuninin 
müstacelen müzakere ve kabulünü arz ve teklif 
eylerim. 

27 Teşrinisani 1339 
Bozok (Yozgad) Mebusu 

Süleyman Sırrı 

1316, 1317 tevellütlü telgraf muhabere memur 
ve muavinlerinin hizmeti fiiliyei askeriyelerine 

dair Kanun 

Madde 1. — 1316 ve 1317 tevellütlü olup da 
emisalinin silâh altına celp ve davetleri esnasın
da tecil edilmiş olan telgraf muhabere memur 
ve muavinleri telgraf bölüklerinde veya en ya
kın bir kitai nizamiyede bilımıünavebe üçer ay ta
lim ve terbiyei askeriye görmek şartiyle vazifei 
memurelerinde terk olunurlar. 

Madde 2. — İşbu kanunun neşrinden sonra 
mensup bulundukları idarelerden müddeti fiili
ye ve ihtiyatiyeleri esnasında her ne suretle olur
sa olsun kat'i alâka edenler üç aydan bakiye hiz
meti fiiliyei askeriyelerini ikmale mecburdur-
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Madde 3. — tşlbu efrada telgraf idareleri dev-

rei talimiyeleri esnasında memuriyeti asliyeleri
ne ait tahsisatı tam olarak tediye edecektir. 

Madde 4. 
teberdir. 

Işibu kanun tarihi neşrinden mu-

Madde 5. — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Müdafaai Milliye Vekilli memurdur. 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Lâyiha Encümeni 
95/95 

Bozok Mebusu Süleyman Sun Beyin teklifi 
kanunisine Lâyiha Encümeni mazbatası 

Riyaiseti Celileye 
1316, 1317 tevellütlü telgraf muhaibere memur 

ve muavinlerinin hizmeti fiiliyei askeriyelerine 
dair Yozgald Mebusu Süleyman Sırrı Beyin tek
lifi kanunisi ledelnıütalâa teklifi mezkûr esas iti
bariyle mıüstacelen şayanı müzakere görülmekle 
Heyeti Umumiyeye arzına karar verildi. 

Lâyiha Encümeni Reisi 
namına 
Antalya 

Ahmed Saki 
namına 

Konya 
Tevfik Fikret 

Mazbata Muharriri 
Antalya 

Ahmed Saki 
Âza 

Bayezid 
Şefik 

Konya Mebusu Naim Hâzim Efendinin takriri 

Riyaseti Celileye 
1316, 1317 tevellütlü muallimlerin de posta

cılar gibi tecile tabi tutulmasını teklif ederim. 
Konya Mebusu 

Naim Hazım 
T. B. M. M. 

Müdfaai Milliye Encümeni 26 . 12 . 1339 
Aded : 59/94 

Müdafaaji Milliye Encümeni mazbatası 

Riyaseti Celileye 
1316, 1317 tevellütlü hizmeti fiiliyei askeriye 

erbabından olup hasbellüzum Hükümetçe tehir 
edilmiş olanlardan şimendifer müstahdeminin 
şimendifer kıtaatında bilmünavebe üçer ay ta
lim teribyei askeriye görmek şartiyle vazifei ha-
zıralarmda terklerine dair Nafıa Vekâletinin 

teklifi Heyeti Vekilinin 7 . 10 . 1339 tarihli iç-
timamda takarrür ve bu bapta tanzim kılına
rak Meclisi Âliye takdim kılınmış olan kanun 
lâyihası berayı tetkik encümenimize tevdi bu
yuru! muştu. 

Şimendifer idarelerinin Türkleştirilmesi gibi 
memleketin hayatı iktisadiyesi noktai nazarın
dan fevkalâde haizi ehemmiyet ve şayanı arzu 
bir teklifi, Heyeti Vekilinin müttefikan kararı 
hilâfına reddetmeyi muvafık görmiyen encüme
nimiz, mezkûr teklifi kanuniyi kabule karar ve
rerek Heyeti Umumiyeye arz ve takdim eylemişti. 
Müteakiben Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Be
yin, 1316 ve 1317 tevellütlü telgraf muhabere 
memurları haklarında ve onu mütaakıp Konya 
Mebusu Hâzim Efendinin, keza 1316 ve 1317 te
vellütlü muallimlerin de aynı teklifi kanuniden 
istifade etmelerine dair vâki olan teklifleri He
yeti Umumiyeden encümenimize tevdi Duyurul
du. 

Aynı şeraiti haiz bulunan her üç teklifi ka
nuni encümenimizce yeniden ariz ve amik tet
kik ve mütalâa kılınmış ve Müdafaai Milliye 
Vekâletinin dahi bu baptaki noktai nazarına 
ıttıla hâsıl olmuş ve binnetice esbabı âtiyeden 
dolayı her üç teklifin reddine encümenimizce 
müttefikan karar verilmiştir : 

1 — Orduda okuryazarların miktarı pek nok
san olduğundan ordunun talim ve terbiyesine 
hadim ve nafi ve mecmuu hemen bine karip bu
lunan bu miktar okuryazarlardan ordumuz sar
fınazar edemez. 

2 — Kısmı âzami hizmeti maksure erbabından 
bulunan muallim, telgrafçı ve şimendifer müs
tahdemini (Mükellefiyeti Askeriye Kanununun 
42 nci maddesi mucibince) bir sene hizmet etmek 
mecburiyetinde bulunduklarından teklifi kanuni 
mucibince yanlız üç aylık hizmeti askeriyeyle is
tisnaları caiz olamaz. 

3 — Şimendifer gibi Hükümetçe tanınmış di
ğer şirketlerde mevcut bulunduğundan şimendi
fer şirketine bahşedilecek bu imtiyazdan diğer 
şirketlerin de istifadeye kalkışmaları melhuzdur. 

4 —y Gerek askerî şimendifer hıdematı ve ge
rekse askerî telgrafçılık sunufu fenniyeden mağ-
dut bulunmasına binaen ahiren kabul edilen ka
nun mucibince emsali misüllû iki sene hizmet ile 
mükelleftirler. Hususiyle hat inşaası, tahribi, 
postalar tesisi gibi birçok fennî ve amelî vazaif 
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ifasına mecbur olduklarından üç aylık bir talim 
ve terbiye ile bu maksadın temini mümkün ola
maz. 

5 — Kıymeti maddiyesinden ziyade manevi
yatının tarsin ve tahkimine ehemmiyet verilmesi 
lâzımgelen orduda, muallimlerimizin birer heye
ti irşadiyle sıfatiyle.ifa edecekleri hıdemat ehem
miyeti mahsusayı haiz olup bu gibi menafii âli-
yesini ordu feda edemez. 

Esasen muallimin ve talebe için (100) Numa
ralı 'Kamun mucibince hizmeti fiiliyeleri ikmali 
tahsillerine tecil edilmek suretiyle azamî nıüsaa-
dat da yapılmıştır. Mâtalâatı marazaya binaen 
tevali etmesi melhuz bulunan bu gibi istisnai 
muamelelerde artık nihayet verilmesine ve bina
enaleyh her üç teklifi kanuninin de reddine mü-
tefikan karar verilmiş olmakla berayı tasvip He
yeti Umumiyeye takdim kılındı. 

Müdafaai Milliye 
Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Karahisarı Sahib Eskişehir 
Ali Mehmed Arif 

Kâtip Âza 
Zonguldak Ertuğrul 

Râsim 
Âza Âza 
Rize Kastamonu 

Rauf Hâlid 
Âza 

Gazianteb 
Kılıç, Ali 

REİS — Efendim! Mevzııubahsimiz Müda
faai Milliye Encümeni mazbatasıdır. Bu maz
bata hakkında leh ve aleyhte müzakere cereyan 
edecektir. Teklifi kanuninin heyeti umumiyesi 
hakkındaki müzakere mahiyetinde olarak cereyan 
edecek olan bu müzakere neticesinde bu mazbata 
reddolunursa maddelere geçilmesi takarrür et
miş olacağından maddelere geçilecek; mazbata 
kabul edilirse maddelere geçilmesi takarrür et
memiş gibi telâkki olunacak ve bittabi müzakere 
cereyan etmiyecektir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Müsa
ade buyurursanız mazbata aleyhinde söz söyli-
yelim. 

REİS — Maksadını, şimdi cereyan eden müza
kere, teklifi kanuninin heyeti umumiyesi hak
kında cereyan edecek müzakere mahiyetinde
dir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efendim! 
Müdafaai Milliye Encümeninin mazbatası okun
du. Mazbatada deniyor ki, Hükümet 1316-1317 
şimendifer müstahdenıininin üç ay müddetle as
kerliğe tâbi olması için bir teklif yaptı. Bu tek
lif encümene geldi. Encümen tasvibederek He
yeti Celi leye sevk etti, Heyeti Celile rıızııameye 
aldı, Yani Heyeti Celilcnin ruznamesinde bu 
teklif mevcuttu. Sonra Yozgad Mebusu Süley
man Sırrı Bey aynı teklifi telgrafçılar hakkında 
yaptı. Bu teklif Lâyiha Encümenince tervicedil-
di. Yine encümenimize havale edildi. Bunu mü-
taakip Naim Hâzini Efendi mua'limler hakkında 
bir teklif yaptı. O da bize geldi. Biz bu iki tek
lifi aklıktan sonra Heyeti Celilcnin ruznamesine 
alınmış olan ve evvelce encümenimizce tervicolun-
muş oları bir teklifi de aldık. Her üç teklife hid
det ettik, reddettik diyorlar. Heyeti Celi!enin 
ruznamcs'ne geçmiş ve encümeni âli tarafından 
evvelce kabul edilerek ruznameye alınmış olan 
bir teklifi tekrar alarak reddetmek bilmem ki, 
ne derece doğrudur? Şimdi muallimler mesele
si, zannederim dünkü gün kabul edilen bir ka
nunda hemen hemen halledilmiştir. 

NAİM IlAZİM Ef. (Konya) — O muallim
ler haikkında değil, talebe hakkında... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Evet, 
zaten Meclisi Âliniz evvelce bendenizin mâruzâ
tım ve müracaatim üzerine gerek telgrafçıların 
ve gerek şimendifer müsrahdemîninin ve sonra 
muallimlerin hakkındaki teklifleri birleştirerek 
sıra ile 'müzakeresini kabul buyurdunuz. Binae
naleyh hakkı takdir Meclisi Âlinindir. Encüme
ni âli raznameye maloimuş 'bir teklifle beraber 
diğerlerini birleştirerek reddetmek salâhiyetini 
kendisinde görmese gerektir. Şimdi hakem He
yeti Cclilenizdir. Esasen bu teklifimiz şayanı is-
tiksar bir derecede değildir. Telgrafçıların 
gerek Harbi Umumide ve gereik İstiklâl Har-
'binde bu vatana, bu millete yapmış oldukları 
hizmet inkâr değildir. Bunların adedi de üç yü
zü geçmiyor. Esasen bunların hizmeti askeriye
leri bir seneye inmiş, bununla beraber kendileri 
üç ay kadar, yani sırf bundan sonra dâhili es
nan olacak telgrafçılar hakkında değil, vatana 
şu şekilde hizmet etmiş olan iki tevellütlü tel
grafçılar hakkındadır. Bunların ekserisi okur -
yazar oldukları için silâhbedesıt olarak vazife 
görmüyorlar. İhtimallki gittikleri yerlerde yar-
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dımcılıkla iştigal edeceklerdir. Her za'man bun
lar vatanın müdafaası için davet edilse yine bir 
m'akina başında muhabere ile iştigal edecekler
dir. Şu halde bunlara illâ diğerleri gibi bir sene 
askerdik ettireceğiz diye ısrar etmek müvafıkı 
mâdelet olmasa gerektir. Artık hakem Heyeti 
Celiledir. Mazbatanın reddini kaibul buyurunuz. 

NAİM HÂZİM Ef. (Konya) — Efendim! 
Bendeniz muallimleri şimendifer müstahdemini 
kadar haizi ehemmiyet ve belki onlardan fazla 
muhtacı himaye görüyorum. Memleketimizde 
muallimler katiyen terfih edilmiyor. Onun için 
mesleklerinden ayrılıyorlar. Memleketlerden acı 
acı şikâyetler geliyor. Bunun için 1316 - 1317 
tevellütlü muallimler en yaJkm kıtai nizamiyede 
talimlerini görmek şaritiyle tecil olunslunlar. 
Zannederim ki, Heyeti Muhtereme memleketin 
bu mühim ihtiyacını takdir buyurarak takriri 
kabul edecektir. 

MÜDAFAAİ MİLLÎYE ENCÜMENİ REİSİ 
ALİ B. (Karahisarı Sahilb) — Efendim! Şi
mendifer mütehassıslarının şimendifer taburla
rında üç ay talim ve terbiye görmek suretiyle 
hizmeti askeriyelerini ifa etmiş olmalarını Hü
kümet teklif ediyor, esibaibı mucibe olarak da şi-
mendifercilerin memleketimizde elzemiyet ve te
mini inkişafını ileri sürüyor. Ona mukabil biz 
encümen bunu tetkik ediyoruz ve memleketin 
menafii âliyesi noiktai nazarından kabul taraf
tarı oluyoruz. Kanun lâyihası buraya geliyor. 
Süleyman Sırrı Bey biraderimiz telgrafçıların, 
muhahere memurlarının ve muavinlerinin istis
nasını istiyor. Aynı zamanda Naim Efendi bira
derimiz de muallimlerin istisnasını istiyor. Na
zarı dikkati âlilerini celbederim ki, 1316 - 1317 
tevellütlü olan muhabere memurlariyle mual
limlerdir. Yani 20 - 21 yaşında olan gençlerdir. 
Muallim ıtlak edilerek terhislerini istedikleri 
telgrafçılar ve muhabere memurları da aynı 
veçhiledir. Halbuki başka bir mülâhaza ile işin 
doğru olmadığını, yani heyeti umumiyesi itiba
riyle bunları istisna addetmekliğimizin muvafık 
olmadığını gördük. Çünkü bunlar bir defa mü
him yekûn teşkil ediyor ve bundan başka bun
ların emsali vardır. Polislerden ve diğer şua/batı 
idareden emsali vardır. Şimdi efendim! Mâlû-
muâlileri ordu terhis edilmiştir ve birçok mu
habere memurlariyle muallimler de meslekleri--
ne iade edilmişlerdir. Eğer bunun için ihtiyaç 
olsaydı devairi aidesi müracaat eder ve bir ka-
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nun teklif ederdi. Müracaat vâki olmamıştır ve 
ihtiyaç yoktur. Binaenaleyh; bu noktai nazar
dan ve ordu kadrosuna halel gelmemek mülâha-
zasiyle biz heyeti umumiyesinin reddine karar 
verdik ve bu suretle mazbatamızı Meclisi Âliye 
takdim ettik. Kabul edip etmemek Heyeti Ali-
yeden sâdır olacak karara mütevakkıftır. 

NAİM HÂZİM Ef. (Konya) — Memleketi
mizde 1316 - 1317 tevellütlü kaç muallim tasav
vur ediyorsunuz'? 

ALİ B. (Devamla) — Yalnız muallim değil, 
emsali vardır. Arz ettim. İhtiyat zâbitanı sıra
sında birçok muallimler terhis edilmiştir ve 
farz edildiği (kadar muallim ihtiyacı yoktur. 
Hattâ Maarif Vekâleti de bunu söylemiştir. 

NAİM HÂZİM Ef. (Konya) — Şu halde 
Maarif Vekâleti düşünememiştir, hakkiyle vazi
fesini yapamamıştır. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Yürek
ler acısı kalan bir meseleden, dolayı istedim ki, 
muvakkat bir zaman için sükût edeyim. Maatte
essüf yara yine deşildi. Müdafaai Milliye En
cümeni Reisi arkadaşıma soruyorum; bedeli 
nakdîyi verenler için dört ayı kabul ediyor da, 
muallimler için, telgrafçılar için neden kabul 
etmiyor ? Başka hiejbir söz _ söylemiyorum. Yal
nız bu sözümle iktifa ediyorum. Vicdanlarınıza, 
irfanlarınıza müracaat ediyorum. (Bravo ses
leri) 

AHMED HAMDİ B. (Bozok) — Efendim, 
vatanımızı haricî düşman istilâ ve tasallutundan 
kurtarmak için nasıl ki, ordu lazımsa memle
ketimiz dâhilinde maarifi neşir ve tamim için 
de muallim ordusu lâ'zımdır. Bunun için de hiç 
kimse ihtilâf edemez. Biz Anadolu'muzda yüzde 
beş köyümüzde muallim yoktur. Mektep açıla
mıyor. Köylüler her suretle tahsisatını vermeye 
hazır olduğu halde muallim bulamıyorlar. Maa
rif Vekâleti muallim yoktur, açamıyoruz diye 
resmen cevap veriyor. Burada tecili talebolunan 
1316 - 1317 tevellütlü muallimlerin yekûnu he-
sa'bedilse iki yüz bile olmaz. Keşke iki yüz olsa, 
iki yüz köyümüze mektep açsa'k... İki taburdan, 
iki orddan daha büyük iş göreceiklerdir dâhilde. 
Heyeti Celileniz lütfen mazbatanın reddine ve 
şu teklifin kalbuKine karar verin. Çünkü çok 
mühimdir ve ruhumuzdur, hayatımızdır. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Efendiler bu 
1316 ve 1317 tevellütlü muallimlerin bir sene ta-
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lim görmesi baliseferde lüzum olur da silâh al
tına alınırlar maksadına matuftur. Halbuki bu 
iki yüz muallim bugün beş bin tane maarif gör
müş, mektep görmüş asker yetiştirecektir, mey
dana getireceiktir. Bu iki yüz tane muallim silâh 
altına girmekle beşbin tane maarif, mektep gör
müş asker geri kalacaktır. Bugün yirmibeş köy
den bir köyde bir mektep vardır. Yani merkez, 
nahiye müdürlüğü olan köylerde bir mektep var
dır. Onlara da muallim bulunamıyor. Muhabe
re memurlarına gelince; muhabere memurluğu 
zaten bir sanattır. Haliseferbcride silâh altına 
alınsa bile onlara cephelerde yine muhabere yap
tırılacaklardır. Yani onlar sanatlarını yapacak
lardır. Zaten o sanatını da bellemiştir. Efen
diler! Hattâ ilânı Meşrutiyette, Büyük Millet 
Meclisinin teşekkülünde büyük hizmet etmiştir 
telgrafçılar. Meşrutiyetin ilânında bunu kazan
dırmaya sebeholan âmiller içinde en mühimini 
telgrafçılardır: Hattâ şunu da arz etmek iste
rim ki, Sivas'ta kongre teşekkül ettiği zaman tel
grafçılar İstanbul Hükümetini tanımadılar. Tel
graflarını tanımadılar. Kuvayı M ili iyeye iştirak 
ettiler. Yardım ettiler. (Bravo Regid Ağa ses
leri.) Gerek muallimler ve gerek muhabere me
murları olsun; bunların yekûnu bin taneyi bile 
teşkil etmez. Bunların istisnası lâzımdır. Bunla
rın istisnasını kabul etmenizi istirham ederim. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Muhterem arkadaşlar! Bendenizden evvel söz söy-
liyen bütün hatipler verilen tekliflerin reddedil
mesine meyyal • olduklarını çok haklı olarak an
lattılar. Çünkü hakikaten memleketin muallime 
olan ihtiyacı çok büyüktür. Bilmiyorum kim 
söylemiş; hangi Vekil Ali Beye söylemiş, mual
lime ihtiyacımız yoktur diye? Zannederim ki, 
binlerce muallime, binlerce mektebe ihtiyacımız 
vardır. Onlardan hiçolmazsa iki, yani 1316 -1317 
tevellütlülerini bırakmak memleketin irfanına 
son derece hürmet ve hizmet olur, onlardan baş
ka muhabere memurlarına gelince: Bendeniz bu 
hususta mütaaddit telgraflar ve mütaaddit mek
tuplar aldım ve muhtelif seyahatlerimiz esnasın
da da bu sınıfa aidolarak birçok vatandaşlardan 
birçoklarının müracaatlerini aldım. Bunların 
hepsi hizmetlerinin hakikaten çokluğundan ve ge
çen İstiklâl Muharebesindeki fedakârlıklarından 
bahsettiler. Onların bahsetmelerinden başka biz
zat cephelerde hepimiz görmüşüzdür; bunlar ge
ce çalıştılar, gündüz çalıştılar. İşlerinde şehid 

düşenler vardır, içlerinde mecruh düşenler var
dır, aileleri perişan olanlar vardır. Mütaaddit 
zamanlarda ordu ricat hareketinde iken perişan 
olmuşlardır, esarette kalmışlardır. Binaenaleyh 
bunların 1316 - 1317 tevellüt]tilerine - hepsi üe-
yüz kişiden fazla değildir, adedi çok değildir -
bu müsaadede bulunmak ve kendilerini hiçol
mazsa bu lûtfu âliden müstefidetmek muvafık
tır. Binaenaleyh karara iktiran etsin, bu mazba
tayı reddedelim ve lâzımgelen kararları verelim. 
O vakit zannediyorum ki, iyi bir iş yapmış olu
ruz. 

MÜDAFAAl MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendiler, vakti hazarda bir mes
lek sahibinin diğer meslek sahibine askerlik nok
ta! nazarından rüehaniyetine hiçbir sebep ola
maz. Vakti seferde seferberlik devam eder, yir
mi yaşından kırk yaşına kadar her fert silâh al
tına davet edilir. Llükümet makinası durabilir, 
telgrafhaneler durabilir. Bundan dolayı bâzı te
cil ve tehirler yapılmıştır. Fakat vakti hazarda 
hiçbir mahzur ve böyle sebep mutasavver değil
dir. Meselâ bir sene dâhili esnan olan muallim
lerin adedi ne kadarsa onlar gelir, hizmeti fiili-
yelcrini ifa ederse mektepler durmaz. Telgrafçı
lar ne kadar vardır? 1316 - 1317 tevellüttü kaç 
telgrafçı vardır? Bunlar gelirler de askerlikleri
ni yaparlarsa vazife durmaz. Binaenaleyh istis-
naiyet mevzuubahsolamaz. Bir sınıfın diğerine 
tercihi ne suretle olur? Tunalı Hilmi Beye soru
yorum. Bütün gün çiftçiyim diyor. Neden dola
yı çiftçi olan evlâdı vatanın 1316 - 1317 tevellüt-
lüleri müstesna olsun demiyor? Efendim! Bu 
müstesnadır. 1316 - 1317 tevellüttü muallimler, 
şunlar, bunlar müstesnadır diyor. Şu veya bu 
müstesna olsun, neden dolayı polis olmasın, ne
den dolayı doktor olmasın, neden dolayı çiftçi 
ve zürra olmasın rica ederim? (Alkışlar) Rica 
ederim; bir iki sınıfı hizmeti askeriyeden kurta
racağız diye hakikat düşürülmesin ve aynı za
manda şunu da nazarı dikkate alınız ki, bir mual
lim üç ay talim yapıyor, diyorsunuz. Çünkü o; 
hizmeti mahsureye tâbidir. O muallimin lehinde 
de değildir. Çünkü o muallim hizmeti mahsu
reye tâbi ise, hizmeti mahsure hakkını haiz ise 
dokuz aydan sonra zabit olacak ve muharebede 
zabit vazifesini görecektir. Şimdi böyle (3) ay 
talim görsün derseniz (3) ay zarfında seferber
likte bu 1316 - 1317 tevellütlüleri altı ay kadar 
şaz hizmet ettirmekle onlara zarar etmiş olursa-
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nuz ve lıem de diğer sınıfların fevkinde bir rüç-
haniyet vermiş olursunuz. Büyük bir fark de
ğildir. Zaten hizmeti fiiliyei askeriye müddeti 
de azalmıştır. Telgrafçılardan hizmeti maksu
re hakkını haiz olanlar dokuz ay talim yapacak
tır. Zaten onlar bilâhara telgraf zabiti olur. Bu 
tarzda olursa üç. ay ile kalacaktır. Seferberlik
te neferlik yapacaktır. Lehlerine değildir. Hiz
meti askeriye müddeti azalmıştır. Bilhassa hiz
meti maksure erbain (9) ay talim görecektir, (3) 
ay göreceğine (6) ay fazla görür. Fakat sonra 
memleket, ordu ondan daha nâfi bir surette is
tifade eder ve böyle birtakım istisnai vaziyetler 
de hâsıl olmaz. Her halde doğru değildir. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Bunların 
miktarı ne kadardır? 

MÜDAFAA! MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş (Karesi) — Efendim! Rakam itibariyle mik
tarını bilmiyorum. Fakat hidematı umumiyei 
Devleti, maarif umurunu, telgraf umurunu dur
duracak bir yekûn teşkil etmez. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Yetmiş
tir telgrafçıların adedi. 

RUŞEN EŞREF B. •(iKarahisarı Sahib) — 
Paşa Hazretleri! Müsaade buyurur musunuz? 
İstisnanın doğru olmadığını söylediniz. O hal
de neden Hükümet, şimendifercileri teklif etti. 

MÜDAFAA! MİLLÎYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Ona da taraftar değiliz. 

RUŞEN EŞREF B. .('Karalhisarı Sahih) — 
Neden teklif ettiniz, Hükümet neden teklif et
ti? 

MÜDAFAA! MİLLÎYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Bu ne olabilir? Bakınız; şi
mendifer efradıdır. Taburunda talim yapar 3, 
4 ay talim yapmakla bilâhara neferlik vazifesi
ni yapacaktır. Yani hizmeti maksure vaziyeti 
onlarda yoktur. Şimendiferleri kendimiz işlete
ceğiz ve durdurmıyalım diyoruz. Bu no'ktai na
zardan onlar bu şeyi haiz olabilir. Yine (3) ay 
talim yapacaktır ve yine nefer olur. Hizmeti 
maksure hakkını haiz -olanların vaziyetinde de
ğildirler. 

RUŞEN EŞREF B. (iKarahisarı Sahib) — 
Peki Paşa Hazretleri! Telgrafçıların içinde hiz
meti maksure şeraitini haiz olanları varsa hiz
meti maksureye tâbi olurlar. Fakat hizmeti 
maksureye tâbi olmıyanlar varsa, tâli taibsille-
rini bitirmemiş olanlar varsa onlar da nefer gi
bi gitmiyecekier mi? Sonra İstiklâl Harbi es

nasında esnana dâhil olmıyaıı telgrafçılar da 
cephelerde hizmet görmediler mi ? Mademki cep-
halierde hizmet görmemişlerdir, mademki vaıziıfele
ri iktizası, vazifesi icabı olarak bu suretle hiz
met eden herkes terhis edildi; onlarla beraber 
bunların da terhis edilmeleri icabederdi. Hal
buki bunlar vazifeleri başından ayrılmamışlar
dır. Aynı vazifeyi bir gün cephede, bir gün 
kendi muhitlerinde görmıüşlerdir. Şimdi bunlar 
ö vakitki hizmetleri keenlemyekûn addedilerek 
tekrar hizmete alınmak isteniyor. O halde bun
lar birbirine iki defa hizmeti askeriyelerini yap
mış olacaklardır. Onun için Heyeti Celilenin 
nazarı dikkatini celbederim. 

MÜDAFAA! MİLLÎYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Devamla) — Efendim! Meclisi Âliniz bun
dan daha bir ay evvel kanun yaptı, 1315 tevel
lüdüne kadar olan firari, bakaya tecil ve saire 
şu suretle affedilecektir dedi. 1316 - 1817 tevel-
lütlü firarı ve tecil ve saire şu suretle muamele 
ıgörecektir dedi. Daha bir ay geçmedi. Esasen 
bir kanunun bir ay zarfında Meclisten iki tarz
da çıkmasına imkân yoktur. Telgrafçılar 'buyu
ruyorsunuz; bunların vaziyetleri tesbit edildi. 
Vakti harbde 1316 - 1317 tevellüttü telgrafçı
lar nasıl hizmet görmüşse çiftçi de o suretle 
hizmet etmiş, her şeyi mahvolmuş, o ela yapmış
t ı r onu, aynı şeraite tâbidir. Telgrafçı muha
bere ediyormuş, ateş altında bulunuyormuş. 
Diğeri ateş altında bulunmadı mı? Daha elim 
ve daha feci şeylere mâruz kalmıştır. Birisi 
ordunun çekilmesinden dolayı... 

REİS — Efendim, müsaade buyurunuz! 
EMİN B. (Eskişehir) — Efendim memle

kette muallime ihtiyaoolduğunu ve ihtiyacın 
dok şedit bulunduğunu takdir etmiyecek hiç 
(kimse yoktur. Yalnız bir mesele vardır. Acaba 
muallimler orduya giderse orada hizmet gör-
miyecek midir? Ordudaki hizmet 1 eriyle geriki 
hizmetleri nasıldır? Orduda boş kalmıyacak-
lardır. Orduda efrada okuyup, yazma öğrete
ceklerdir. Efendiler! Bu memlekette bir çiftçi
lik, bir ordu vardır. Muallimler; <orduda staj 
(görecekler. Terbiye! askeriyeyi iyi öğrenecek 
olursa avdette yetiştireceği talebelere ele daha. 
iyi terbiyei askeriye öğretmiş olacaklardır. Yal
nız kalan, orduyu doyuran, siperde ölen, her 
şeyi yapan bir çiftçi var. Bu çiftçinin her şeyi 
yaptığını bildiğimiz halde hiçbirimiz de demi-
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yoruz k i : «Yahu bir traktör müteftıassısı veya-
<hut her hangi bir çiftçi mütehassısı bundan is
tisna edilsin.» Evet; 'bugün telgrafçılar çok 
'hizmetler görmüşlerdir. Fakat bize lâalettayin 

. bir telgraf ordusu lâzım değil ki. Telgrafçı gi
der, orduda vazifesini 'görür. Geldikten sonra 
'mesleken telgrafçı olacaksa yine telgrafçılığını 
yapar yine meslekine inti^aibeder. Hideımatı vata
niye olduğu vakit âlem nasıl görürse o da görür. 
Eğer bugün mıemîelkettıe hakikaten nıuhta,eol-
duğumuz mesaiyi tatil etmemek istersek 
bugün iki sınıfa ihtiyaç vardır. Birincisi ziraat 
mütehassısı ikincisi de ziraatin teferru
atından (olan döl çobanı mütehassısı 
olanlardır. işte bunların istisnası lâzım-
gelir. Bunlar gerek hazarda ve gerek se-. 
'ferde daima orduya lâzım olan adamlardır. 
iMemlekete lâzım olan unsurlardır. Seferberlik 
olduğu vakitte ordunun ziraat teşkilâtında bu
lunur ve geriye bırakılır. Bizim bunu ehemmi
yetle nazarı dikkate almamız lâzımdır. Bunu 
Heyeti Muıhteremelerinden rica ederim. Bende
niz maarif mütehassısı değilim. Muallimler köy
de mi çok hizmet edecektir, illerde mi çok hiz
met edecektir1? Onu Heyeti Celileniz düşünürsü
nüz. Yalnız bendeniz traktör mütehassıslarının 
istisnasını rica ediyorum. 

REİS — Müzakerenin 'kifayetine dair tak
rirler var. (Kâfi sesleri) 

Riyaseti Celileye 

Müzakere kâfidir. Mazbatanın reddini teklif 
eylerim. 

Yoızgad 
ıSüleyman Sırrı 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Mazbatanın reye vaz'mı 

teklif ederim. 
Konya 

Naim Hâzim 
REİS — Efendim müzakerenin kifayetini 

kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Müzakerenin kifayetini kabul 
etmilyenler lütfen el kaldırsın. Müzakere kâfi 
görülmüştür. 

Efendim! Mazbatanın tâyini esamiyle reye 
»konması hakkında onlbeş imzalı bir takrir var
dır. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Mazbatanın reddini mutazammın değil mi efen
dim? 

REÎS — Evet! Mazbatanın reddini mut-a-
zammındır. Mazbatanın tâyini esemiyle reye 
konmasına dair onbeş imzalı takrir vardır. Ta
biî tâyini esamiyle olunca mazbata ya ret ve
yahut kabul edilecektir. 

Riyaseti Celileye 
Encümen mazbatasının reddinin tâyini esa

miyle reye konmasını teklif ederiz. 
i28 Kânunusani 1340 

Kayseri Karesi 
Naci Ahmed Süreyya 

Burdur S araban 
Hüseyin Baki Kemal 

Karabisar Saruhan 
ismail Edhem 
Mardin Mersin 
Devriş 'Besim 

Kânigırı Kângırı 
Talât Rifaıt 

Saruhan Elâziz 
Abidin Muhiddin 

Afyon Karabisar Van 
Ruşen Eşref MeJhmed Münir 

Kanığın 
Ziya 

REÎS — Efendim! Mazbatayı kabul edenler 
beyaz, kabul etmiyenler kırmızı rey verecek
tir. 

RUŞEN EŞREF B. (Karalhisarı Sahih) — 
Reis Bey! Yanlış oldu efendim. 

REtS — Niçin efendim? Hepsi birdir. 
(Ârâ istimal edildi.) 
RElS — Efendim bundan evvel reyinize arz 

ettiğim kanun hakkında henüz reylerini istimal 
etmemiş rüfeka varsa lütfen biran evvel reyle
rini istimal etsinler! 'istihsali ârâ muamelesi 
hitam bulmuştur. 

Efendim, ikinci defa reye vaz'olunan Mü-
•dafaai Milliye, Bahriye Jandarma, Askerî Fab
rikalar ve Muhassasatı Zâtiyenin 1339 senesi 
bütçelerine tahsisatı munzamma ilâvesi hakkın
daki Kanuna ait ârânm neticesini arz edece
ğim: Reye iştirak eden âzanm adedi (132) dîr. 
Bir müstenkife karşı kanun (131) reyle kabul 
edilmiştir. 
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Efendim. Müdafaa! Milliye Encümeni maz
batası hakkımda reyini istimal etmiyen âza var
sa lütfen reyini istimal etsin, istihsali ârâ mu

amelesi hitam bulmuştur. On dakika teneffüs 
için celseyi tatil ediyorum efendim. 

Hitamı Celse; saat : 3,10 

ÎKÎNCÎ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 3,35 

REÎS — FETHÎ BEY 

KÂTİPLER : Hakkı Bey (Van), Kemal Bey (Adana) 

REİS — Efendini! Celseyi açıyorum. Bun
dan evvel reye koyduğum Müdafaai Milliye En
cümeni mazbatasının netice! arasını arz edi
yorum. Ârâya iştirak eden (132) olduğu için 
nisabı ekseriyet yoktur. (67) ret, (64) kabul, 
(1) müstenkif vardır. Binaenaleyh yoklama yap
mak mecburiyeti hâsıl -olmuştur. Ret ve kabul 
suretiyle mazbatayı tekrar tâyini esamiyle re
ye koyacağım. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Dışarda 
ibirçok arkadaşlarımız var. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Gelsei âti-
yeye terki lâzımgelir. 

REİS — Efendim ıbu kanun meselesi değil 
ki. 

FİKRET B. (Ertuğrul) — Olsun efendim. 
Gelsei âtiyeye terki lâzımdır. Ekseriyet yok
tur. Yoklama yapılır, fakat meseleye rey veril
mez. 

REİS — Nasıl rey verilmez efendim Bu ka
nun değil ki içtimai âtiye talik edelim. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Dinarda 
birçok arkadaşlarımız var. 

RAGIB B. (Kütahya) — Nizamnemei Dahi
lîde kanun demiyor efendim, her hangi bir tek
lif reye konduğu zaman diyor. 

REİS —Hangi madde? 

RAGIB B. (Kütahya) — Hatırlımda yoktur. 
Ekseriyet olmadığı vakit, teklifler içtimai âtiye 
terk olunur. 

HÜSEYİN B. (Elâziz) — Reis Bey müza-
'kereye başlamak için yine yoklama yapmak lâ
zımdır. 

REİS —• Tabiî yapacağını efendim. Fakat 
celseyi âtiyede teklifin reye 'konup konmıyaca-
ğını tetkik ediyorum. Nizamnamede «Nisabı ek
seriyette bir istibadı hâsıl olursa bir kere daha 
reye müracaat olunur.» Deniliyor.. Yoklama ya
pacağım. Ekseriyet olup olmadığını anlıya ea-
ğım. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Efendim 
Nizamnaraei Dahilînin (104) neü maddesinde 
«Nisabın ademivüc'iıdu hasebiyle rey istihsali 
kabil olmazsa mevkii müzakerede bulunan 
maddenin kararı ertesi Meclise bırakılarak ikin
ci defa reye müracaat olunacağı ruznamei mü-
zakerata dercolunur.» deniliyor. Maddenin reye 
vaz'ı diyor. Madde ânıdır. Binaenaleyh buna 
da şâmildir. 

REİS — Kaçıncı madde efendim: 
FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Yüz dör

düncü maddenin fıkra! rabiası efendim. 
REİS — Ertesi Meclise terk olunur, diyor. 

Bu ne demektir efendim.? 
Dr. Fikret B. (Ertuğrul) — Diğer bir içti

maa terk olunur, demektir. 
RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 

Bundan sonraki içtimaa terfc olunur demektir 
efendim. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Günkü ruz-
nameden bahsediyor. Onda ruzname delâleti var
dır. 
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REİS — Yoklama yaptıracağım efendim. Ni
sapta tereddüt hâsıl oldu. 

(Yoklama icra edildi.) 

REİS — Efendim! Sonradan gelmiş arka
daşlar varsa lütfen isimlerini işaret ettirsinler. 
Efendim! Ekseriyetimiz vardır. Müzakereye de
vam ediyoruz. 

2. — Lâzistan Mebusu Esad Beyin, Rize liva
sında portakal, limon ve saire gars edilmesi hak
kında teklifi kanunisi ve İktisat ve Muvazenei 
Maliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Efendim! Ruznamemizm dördüncü 
maddesinde Rize livasında portakal, limon ve 
•saire gars edilmesi hakkında Lâzistan Mebusu 
Esad Beyin teklifi kanunisi vardır. Okunacaik : 

Riyaseti Celileye 

Esbabı mucibe 

Livamızın nüfusuna göre arazisi dar, kuv-
vel intihabiyesi sair mahallere nisbetlc azdır. 
Ekser yerleri dağlık, çalılık olduğundan ara
zisinin üçte yahut dörtte bir miktarı zer'olu-
nalbilir. Sahil kısmı, yukarı kısımlarından 
farklı feyizli ise de burada mebzul denecek 
derecede kızılağaçlar ve çalık r bulunur. Kı
zılağaçların kereste için istimal olunduğu 
yoktur. Faydası mab duttur. Erbabı vukuf 
ve fennin beyanına göre bu ağaçlar fazla 
rutubet celbetmckte, havanın safiyet ve cid
diyetini ihlâl etmektedir. Memleketimiz sa
hil, havası mutedil olduğundan fındık, por
takal, mandalın, limon, çay, dut yetiştir
mektedir. Kızılağaçlar kat ' ve kal ' ile yerle
rine balâda arz ve işaret olunan eşcarı müs.-
nıire ve saire gars edildiği surette ahalii 
mahalliye zıykı maişetten şuraya, buraya git
mekten kurtulacak ve binnctice Hazine de 
fazla miktarda vergi ve âşâr almak sure
tiyle müstefidolaeaktır. Ancak ahalinin bunu 
mevkii fiile getirebilmesi için bâzı ahkâmı 
teyideyi ve müsaadatı mahsusanm vaz'ı ica-
bedecektir. Binaenaleyh bunu teminen ber-
veçhi âti mevaddı kanuniyeyi teklif, 'kabul 
ve müzakeresini temenni ediyorum efendim. 

6 Teşrinievvel 1339 
Lâzistan Mebusu 

Esad 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Riyaseti Celileye 

Lâzistan livasında fındık, portakal, limon, 
mandalina, çay, dut, yetiştirilmesi hakkında 
Lâzistan Mebusu Esad Bey tarafından mûtâ 
teklifi kanuni istihsali servet ve imarı mem
leket noktasından nevama teşvikatı muta-
zammm olmasına mebni şayanı müzakere gö
rülmekte Heyeti Umumiyeyc takdimine karar 
verildi. 

8 . 10 . 1339 
Lâyihai Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 

Tokad Antalya 
Emin 

Kâtip 
namına 
Denizli 

Tevfik Fikret 

iktisad Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 

Lâzistan vilâyeti, mesahai sathiyeısine nis
petle nüfusu en mütekâsif olan vilâyeit'ledimiz-
den biridir. Gerek bu sehep ve gerek arazinin 
tamamiyile dağlık ve ziraatm ibtidai olmasın
dan halkın bir kısmı mühimmi evvelce Rusya-
ya Romanya'ya gider furunculuk ve hızarcılık 
ve mütaahhiltlıik, balıkçılık, amelelik ve tica
retle iştigal ve müreffeh bir hayat temin eder
lerdi. Harbi Umumiden sonra bu menlbaı mai
şet kurumuş, vilâyat ise ahaliyi geç.indireıme-
diğinden bir kısım fukarayı halk İzmit, Bolu, 
Düzce'ye hicret mecburiyetinde kalkmışlar
dır. Hâlen zaruret pek feci bir surette devam 
etmekte ve binnetice şekavet, kan dâvaları ve 
sefalet artmaktadır. Halbuki mezkûr vilâyet 
Kafkas silsilei cibalinin şimal rüzgarlarına hâ
il olması sebeibiyle ekalimi harre evsafı iklimi-
yesini haiz olmak gibi pek müstesna bir husu
siyeti tahliyeye maliktir. İklimin bu hususiyet 
ve imtiyazından Ruslar istifade ederek Batımı'-
da çay ve bamya, limon ve portakal gibi sıcak 
memleketler eşcar ve nebatatı müfide ve nıüs-
mireslnden mühim miktarda istihsalâta muvaf
fak olmuşlardır. İktisat Vekâleti de bu bapta 
tetkikat vetecaript ve numune tarlası, teslisine, 
bu kıymetli mahsulâtı yetiştirmeye sâi bulun
makta ise de sahai faaliyeti halkın maişetine 
şâmil olacak bir surette tevsi imkânı tehiye 
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edilmediği takdirde buhranı hazırın temadi 
edeıceği ve mesai! Hükümetin bisemere kala
cağı bittecrülbe sabittir. Terakki! ziraatta Hü
kümet, vilâyeti âmmesine istinaden zürraa 
faydalbahş mecburiyetler tahmil etmek ıztıra-
rmdadır. Aksi halde kökleşmiş iptidai itiyadat 
ve muzır an'anat tesiratından kurltulamıyan 
çiftçilerimiz için terakki, refah . hâsıl olamıya-
cak veyahut pek batî devam edecektir ki mu
kadderatı millet ve memleketi ellerinde tu
tan Meclisli Âli için bu hale katî çareler bul
mak derecei vücuptaclır. Lâzistan'm Rize'de 
cüzi miktarda mevcut portakal ve limonlukla-
riiy'le Adana, Hopa kazailarındaki fındıklardan 
halkın bir kısmı müstefidolmakta ise de üç yüz 
bin nüfusllu bir vilâyette bu mevcudiyet ihti
yaca nazaran lâşey m es alb e sin dedir. Arazi
nin hemen kısmı âzami fazla rutubet yapan ve 
keresteye yaramıyan ve ne sahiplerine ve ne 
de Hazine! mıillete hiç faydası olmıyan kızıla
ğaç gaibi gayrimüsmir bir cins eşcar ormanla-
rriyle mesturdur, bu ağaçların tesiriyle senenin 
her gününde yağmur yağdığından fazla rutu
bet hava ve sıhhati umumiyeyi ihlâl ve diğer 
eşcarı mıüsmıirede hastailıklar t e vlidetım ekte
dir. Mevcut pek dar arazinin yetişt'inmekte ol
duğu mısır, fasulye mahsulâtı halkın ancak iki 
aylık maişetini temin edebilmekte ve evvelce 
Hicaz ve Irak'a sevk olunan keten mamulâtma 
<aiıt sanayi de mahvolıduğundan hayat bu kıy
metli hududu vatanda gayrikabili tahammül 
bir hale gelmiştir. 

Meclis berveçhl mâruz teklifi kanuniyi ka
bul ve tatbik ile halka mebzul medarı maişe/t 
ihzar ettirmediği takdirde nüfusu vilâyet az za
manda nısfına inecek ve hayatı içtimaiye rah-
needar olacaktır. Halbuki bu çıok faal ve müte
hammil halkın Şark cephemizde teksiri âdadı-
na ve terfihi ahvaline çalışmak: vazaifimizden 
bulunduğuna hiç şüphe yoktur. 

Menfaati âmme ve zarureti mübrime mülâ
hazatı, hakkı tapu meselesi ve sükna ve istim
lâk, pirinç ve emsali gibi gayııimeinkulâıt ve 
birçok eşyaya narh koymak gibi menkulâtta 
müessir olmuş ve zaman, hâdisat ve ihtityaeat-
ta ki tahavvülâtı azîme mevzuatı kadîm ede 
esaslı tdbedıdülât ve inkılâbatı ve yeni ihtiyaç
ları yeni eşkâli hukukiyeyle ifade ve tatmin 
edecek kanunların tedvinin! intaç etmiştir. Bi

naenaleyh münhasıran halkın nefi gayesiyle 
teklif olunan bu lâyilhai kanuniye eski Hükü
met ve menfaati Hazine zihniyetlenindcn ve 
şaibei taklitten tamamen âri ve Halik Hükü
meti esasaitma muvafık ve millet ve memleke
tin saadetine hadim ve kendi ruhundan, ihti
yacımdan doğan ve o menbai hakikiden ik
tibası haikeden bir kanundur. 

Esasa ait bu nikatı nazarın arzından sonra 
sahibi teklif Esad Beyin lâyi/hasında yapıllan 
tadilâtın eŝ balbı mucibeleri berveıçhi âitidıir : 

Birinci maddedeki dut fidanı garsı mecbu
riyeti kaldırılmıştır. Çünkü dult, ipek böceği 
yetiştirmek gayeaiyle gars edilir, ipek böceği 
beslemek ise bir sanatı mühimımedir. istilzam 
ettiği masarif çok ve sanatın inkişafı için iklim 
ve muhit ve .malûmat gibi şeraiti tabiiye ve ik-
tisadiyenin imtizacı lâlbûttür. Bu evsaf ise Lâ-
ziztan vilâyetinde mefkudolduğundan memle
ketin zaten bit tecrübe muvaffakiyet kazanan 
mahsulâtına hasri mecburiyet etmek muvafık 
görülmüştür ki bunllar da portakal, limon, çay 
ve fındıktan ibarettir. 

İkinci Madde — Çay fidanlığı yetiştirilımesi 
ve bilhassa hasadı pek ziyade ihtisasa müte
vakkıf bir hamle! ziraiye olduğundan halka bu 
ziraat ve sanatı öğretecek ve meccani fidan ih
zar edecek bir fidanlık tesisiyle bir mütehassıs 
celbi için bu madde altıncı maddeyi tadilen bu 
şekilde tahrir Olunmuştur. 

Dördüncü Madde — Teklifin ikıincî madde
si kâfi vuzuhu haiz olmadığından mecburiyetin 
suveri tatbikiyesine ait tafsilât ilâve edilerek 
tâyin olunmuştur. 

Beşinci Madde — Teklifi kanuninin teışvi-
kata aidolan bu maddesinde vergi muafilyetine 
•ait müddet beş seneden on seneye iblâğ edil
miş ve âşarm Düyunu Umumiyeye verilmesi 
hasebiyle yerine bir defaya mahsus olmak üze
re dönüm başına on lira mükâfatı nakdiye ita
sı kabul edilmiştir. 

Teklifi kanuninin dördüncü maddesi istis
nalardan bahistir. Ziraat fen memurunun rapo -
ru ile arazisinin kuvvei inbatiye ve kabiliyeti zi
raiye meselesi birinci maddede zikredildiğinden 
ve mükellefinin haklarında tatbik edileceği zür-
radan kavanini umumiyeyle zaten mazharı mü
saade ve muafiyet olanlar malûm bulunduğun
dan bu madde tayyedilmiştir. 
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ALTINCI MADDE — Ceza maddesidir ki 
usulen 'kanunun nihayetine alınmış ve maktu 
bir ceza olarak tadil edilmiştir. 

Mazbata Muharriri 
İktisat Encümeni Reisi 

İzmir 
Mahmud Celâl 

Âza 
Ertuğrul 

Doktor Fikret 
Âza 
Karesi 

Hulusi 

Âza 
Edirne 

Faik 

namına 
İzmir 

Mustafa Rahmi 
Âza 

Maraş 
Abdülbaki 

Âza 
İçel 

> (Okunamamıştır.) 

Âza 
Karahisarı Şarki 

İsmail Hakkı 

Muvazene! Maliye Encümeni mazbatası 

Rize vilâyetinde fındık, portakal, limon, 
mandalina, çay yetiştirilmesi hakkında iktisat 
Encümeninden tadilen tanzim kılınıp encüme
nimize havale buyurulan lâyihai kanuniye, sa
hibi teklif Lâzistan Mebusu Esad Bey ve Zi
raat Müdürü hazır olduğu halde tetkik ve mü
zakere olundu. Rize'nin sahil kısmında fındık, 
portakal, limon, mandalina, çay yetişebildiği ve 
hattâ fidanlık tesis edildiği gibi Rusya'da çay 
ağaçlarının ne suretle yetiştirildiği hakkında 
tetkikatta bulunmak üzere iktisat Vekâletince 
bir memur da gönderildiği anlaşılmış olduğuna 
binaen bu ağaçları yetiştirmeye müsait olup 
gayrimüsmir bir halde 'bulunan çalılık ve kı-
zılağaçlı arazinin müsmir bir hale ifrağı için 
halkı icbar ve teşvik suretiyle hem aha.'lri ma-
halliyenin istifadesinin ve hem de çay ve por
takal için memaliki ecnebiyeye gitmekte olan pa
ralarımızın dâhilde kalmasının temini encü-
menimi'zce de muvafık görülmüş olmakla lâyi
hai kanuniyenin üçüncü ve dördüncü madde
leri aynen kabul edilmiştir. E'lyevm Rize Vilâye
tinde çay fidanlığı tesis edildiği anlaşıldığından 
ikinci madde tayyedilmiş ve teşvik için garsi-
yat yapanların arazisinden on sene vergi ve 
öşür alınmaması kâfi görülerek dönüm başına 
ayrıca on Mra mükâfat itası tensibolunmamış-
tır. Bu sebepten beşinci maddenin ikinci fık
rası ve icbar için başîkaca ahkâmı cezaiye ka
bul olunmadığı cihetle altıncı madde tayye
dil mistir. ' 

Bu suretle tadilen tanzim edilen lâyihai ka
nuniye Heyeti Umumiyeye takdim kılındı. 

16 Kânunusani 1340 
Muvazene! Maliye 
Encümeni Reisi 

Saruhan 
Reşad 

Kâtip 
Konya 
Fuad 
Âza 

Kırşehir 
Yahya Galip 

Âza 
Maraş 

Mazhar Müfid 

Mazbata Muharriri 
Gazianteb 

Ali Cenani 

Âza 
Mersin 
Niyazi 

Âza 
Trabzon 

Şefik 

Âza 
Denizli 
Tahsin 

Âza 
İzmir 

Mehmed Şükrü 

Lâzistan Mebusu Esad Beyin teklifi kanunisi 

Madd 1. — Lâzistan Sancağının sahil aksa-
mmdaki kızılağaçları, çalıları kat' ve kal' ile 
yerlerine fen memurlarının raporunaa mahalle
rinin kabiliyetine göre meccani Hükümetçe ve
rilecek fındık, portakal, mandalina, limon, çay, 
dut fidanı garsına ashabı mecburdur. 

Madde 2. — Katiyat, garsiyata meccanen fi
dan tevzi olunacağı ilân edildiği tarihten başla
nır, nihayet üç seneye kadar ikmal olunur. , 

Madde 3. — Müddeti içinde bunu yapama
yanların ağaçlık, çalılıkları için halen vermek
te oldukları vergileri on misline iblâğı, bu 
mecburiyet ifa olununcaya kadar istihsaline de
vam olunacaktır. 

Madde 4. — Katiyat, garsiyata ehil ve muk
tedir olmadıkları yahut yerlerinin hiçbir mah
sul zeri' ve garsına kabiliyeti bulunmadığı erba
bı vukuf ile fen memurlarının tahkikat, mahal
leri mecalisi idare ve ziraat odalarının tetki-
katiyle sabit ve tasdik olunanlar kudret ve im
kân husulünün tahakkukuna kadar işbu mec
buriyetten müstesnadır. 

Madde 5. — Miadında garsiyat yaptıkları 
mezkûr heyetlerce tasdik olunanların bu veç
hile açtıkları mahallere ait mükellef oldukları 
vergileri beş sene müddetle istisna edilecek ve 
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fidanlar mahsul vermeye başladığı, tarihten iti
baren on sene öşürden muaf olacaktır. 

Madde 6..— Garsı mecburi olan fidanların 
1340 senesinden itibaren münasip bir mahalde 
yetiştirilmesi veya celp ve ihzarı için muktazi 
masarif İktisat Vekâletince verilecektir. 

Madde 7. — İşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Madde 8. — İşbu kanunun icrasına Maliye 
ve İktisat Vekilleri memurdur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

İktisat Encümeni 
Karar : 12 

24 . 10 .1339 

iktisat Encümenince tanzim olunan mevaddı 
kanuniye 

Madde 1. — Lâzistan vilâyeti dâhilinde mev
cut çalılık ve kızılağaçlı araziyi sahipleri kat ' 
ve kal He yerlerine arazinin istidadı tabiyesi
ne göre ziraat fen memurunun vereceği rapora 
iptinaen fındık, portakal, limon, mandalina, çay 
fidanları garsma ashabı mecburdur. 

Madde 2. — Hükümet vilâyetin en müsait 
bir mahallinde bir çay fidanlığı tesis ve idare
sini amelî bir mütehassısa tevdi eder. 

Madde 5. —• Garsolunacak fidanları Hükü
met meccanen ita eder. 

Madde 4. — İşbu kanunun tarihi neşrinden 
itibaren altı ay zarfında Hükümet tarafından 
icabeden tetkikatı fennniye biliera garsiyat 
mıntakaları tesbit ve ashabna tebliğ olunur. Bu 
ameliyenin ikmalini mütaakıp ashabı tarlalarını 
ihzar ve nihayet üç sene zarfında garsiyatı ik
male mecburdur. 

Madde 5. — Miadında garsiyat yapanların 
arazisinden elyevm alınmakta olan vergiler on 
sene müddetle istifa olunmaz ve garsiyatm ik
malinde bir defaya mahsus olmak üzere beher 
dönüm ve küsuru için teşvikatı ziraiye faslın
dan on lira mükâfat ita olunur. 

Madde 6. — Dördüncü maddede muharrer 
mecburiyete riayet ctmiyenlerlen mutasarrıf ol
dukları mezkûr arazi için halen vermekte ol
dukları vergiye zamimeten birinci maddedeki 
mecburiyeti ifa edinceye kadar beher dönüm ve 
küsuru için senevi on lira ahzolunur. 

. 1340 C : 2 

Madde. 7. — İşbu kanun tarihi neşir ve ilâ
nından muteberdir. 

Madde 8. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve 
İktisat Vekilleri memurdur. 

Muvazenei Maliye Encümenince tanzim olunan 
mevaddı kanuniye 

Madde 1. — Rize vilâyeti dâhilinde mevcut 
çalılık ve kızılağaçlı araziyi sahipleri kat' ve kal' 
ile yerlerine arazinin istidadı tabi iyesine göre 
ziraat fen memurunun vereceği rapora iptinaen 
fındık, portakal, limon, mandalina, çay fidanları 
garsma ashabı mecburdur. 

Madde 2. — (rarsolunaeak fidanları Hükümet. 
meccanen ita eder. 

Madde 3. — İşbu kanunun tarihi neşrinden 
itibaren altı ay zarfında Hükümet tarafından 
icabeden tetkikatı fenniye biliera kat'iyat ve gar
siyat mıntakaları tesbit ve ashabına tebliğ olunur. 
Bu ameliyenin ikmalini mütaakıp ashabı tarlala
rını ihzar ve nihayet üç sene zarfında garsiyatı 
ikmale mecburdur. 

Madde 4. — Miadında garsiyat yapanların 
arazisinden on sene müddetle vergi ve öşür isti
fa olunmaz. 

Madde 5. — İşbu kanun tarihi neşir ve ilâ
nından muteberdir. 

Madde G. — İşbu kanunun icrasına Maliye ve 
İktisat Vekilleri memurdur. 

REİS — Buyurun, Esad Bey! 
ABİDİN B. (Saruhan) — Reis Bey! Müsa

ade buyurursanız usul hakkında arz edeceğim. 
Kanunda yetiştirilecek mahsulâtın (10) sene 
müddetle vergiden muafiyeti ve aynı zamanda 
yetiştirenin İktisat Vekâletinden taltif edilmesine 
ait maddeler vardır. Binaenaleyh bu teklifin mü
zakeresinde hem Maliye Vekilinin ve hem de İk
tisat Vekilinin huzuru şarttır. 

REİS — Nasıl efendim 

ABİ DİN B. (Saruhan) — Kanunun muhte
viyatı meyanmda bu gibi garsiyat yapanların on 
sene müddetle vergiden muafiyeti kaydı vardır. 
Bu itibarla kanunun bir kısmı Maliye Vekâletine, 
diğer bir kısım da İktisat Vekâletine aittir. Bina
enaleyh iki vekilin de bulunması şarttır. 
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REİS — Böyle bir usul yoktur. Kanunda I 
muhtacı izah görülen şeyler için, burada encü
men azaları vardır. Onlardan izahat alabilirsi
niz. Ruznamelerimiz her gün bütün vekillere I 
gönderiliyor. Kendi moktai nazarlarını müdafaa 
etmek lâzımgelirse burada ispatı vücııdedip mü
dafaa ederler. 

ABİDİN B. (Saruhan) — Varidattan tenzi
lât yapacağız. Devletin siyasetine taallûk eder. 
İler halde vekillerin bulunması lâzımdır. 

İKTİSAT ENOÜMHXİ REİSl MAHMUD 
OELÂL B. (İzmiı) —Efendim! Teklifi kanuni
nin İktisat Encümeninde müzakeresi esnasında I 
İktisat Vekâletinin salâhiyettar memuru hazır I 
bulunmuş ve bidayetinden nihayetine kadar bi
zinde mutabık kalmıştır ve Muvazenei Maliye 
Encümenine de gitmek suretiyle malî safhası 
'Meclisi Âlinin mütehassıs encümeninden geçmiş
ti!'. Binaenaleyh müzakereye devamda, zannede
rim, bir mahzur yoktur. I 

REİS — Tabiîdir efendim. Buyurun Esad I 
Bey! 

ESAD B. (Lâzistan) — Efendiler! Tercihan 
ve müstaceldi müzakeresini kabul buyurduğu- I 
nuz bu kanım memleketin hayatı ziraiye ve ikti- I 
sadiyesine ait bir kanundur. Bu kamınım takdi- I 
mine saik olan esbab ve avamili tafsil ve teşrih I 
etmezden evvel dairei intihabiyemin vaziyeti ik
tisadiye ve kabiliyeti ziraiyesindeıı bahsedecc- I 
ğim. Ondan sonra maksadı asliye rücu edece- I 
ğim. Onun için müsaadenizle arz edeyim : I 
Efendim! Dairei intihabiyem hudut itibariyle I 
Sarkan Batımı ve havalisi, Garban Trabzon vi- I 
lâyeti, Şimalen Karadeniz, Cenuben Artvin ve I 
Erzurum vilâyetidir. Buranın sahili tul en «152» I 
kilometre, arzan vasati olarak «oo3» kilometre- I 
dir. Bu vilâyetin nüfusu; kaydı resmiye nazaran I 
gerçi 214 bin ise de «250 000'» den aşağı değil- I 
dir. Belki de 300 bin nüfusakariptir. Çünkü tah- I 
rir edilmemiş, mektımı kalmış nüfuslar vardır. I 
Arazisi kilometre mıırabbaı itibariyle «4 500» j 
kilometre murabbamdadır. Demek oluyor ki, I 
kilometre murabbama elli kişiye yakın bir nü- I 
fus isabet eder. Bu memleketin, vaziyeti tahliye
sine gelince; sahil kısmı düzdür. Üç, dört kilo- I 
metre uzaklaştıkça gayet meyillidir. Takriben I 
iki bin beş yüz metre irtifak meyilleri vardır. 
Bu meyiller tedricen «1 2001» hattâ bâzı cihet- I 
lerde « 2 500» rakımlı tepeler teşkil eder. Bu iti- | 
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barla arazinin ancak dörtte biri kabili ziraat-
tir. Dörtte üç kısmı kamilen dağlık, ormanlık
tır. Kabili ziraat olan kısmı da sahil, dereler ve 
dik yamaçlardır. Onun için mahsulâtı mahalli
ye misır, kenevir gibi şeylerdir. Diğer mey vay a 
taallûk eden şeyler de limon, portakal, fındık: 
gibi şeylerdir. Başlıca mahsulü olan mısır, mem
leketin ancak altı ajdık ihtiyacatma kâfi gele
biliyor. Üst tarafı Romanya'dan, Samsun hava
lisinden geliyor. Zıykı maişete duçar olan halk 
malıza maişetini temin etmek için taşraya git
mek mecburiyetinde kalıyor. Gemicilik gibi, zi
raat gibi şeylerle uğraşarak hariçten temini mai
şet ediyor. Harbi Umuminin zuhuru münasebe
tiyle Romanya'ya, Rusya'ya gitmek kesbi müş
külât etti. Ahali zıykı maişete duçar oldu. Bu 
zıykı maişet sebebiyle memlekette sirkatler, 
gasplar, gibi birtakım vekayi tevali etti. Onun 
için bu noktai nazardan birtakım tedabir dü
şünmek lâzımdı!'. Halbuki memleketimiz serveti 
tabiiye itibariyle gayet zengin'dir. Bu havalide 
kurşunlu maden vardır. Bakirli maden vardır. 
Hattâ gaz madeni de vardır. Fakat serveti tabii-
yeden istifade için malzeme olmadığından bun
lardan istifade edilemiyor. Fakat o dağlık dedi
ğim yerlerde yirmibeş metre tulünde ormanlar 
vardır. Kestane, gürgen gibi aksamı ziraiye ve 
haşabiyede istihdam olunacak müthiş ağaçlar 
vardır. Bunlardan başka kızılağaç da mevcut
tur. Efendiler! Bu kızılağaç yalnız mahrukatta 
istimal olunur, çok kuvvetli değildir. Kerestede 
istiınal olunmaz. Yalnız mahrukatta kullanılır. 
Bilâkis bunun zararı vardır. Rutubeti ziyade 
celbediyor. Onun için halk fırsat buldukça on
ları tedricen sökmeye çalışıyor. Halbuki bunu 
sökmek için zaman lâzım, masraf lâzım, emek 
lâzımdıi'. Ahalinin kudreti yetmediği için ya
pamıyor. Memleketin serveti tabiyesinden isti
fade etmek lâzımdır. Malûmuâliniz kereste şev
ki için yollar lâzımdır. Maden işletmek için bir
takım iktisadiyatın inkişaf etmesi lazımdır. Ha
len bunun yapılması mümkün değildir. Bunu bir 
âtiye, istikbale bırakıyoruz. Daha doğrusu mü
nasip bir zamana, bırakıyoruz. Fakat şu anda 
yapılması lâzımgelen, memlekete çare verecek 
mevzii bir şey de düşünüyoruz. Onun için kı
zılağaçlarının kal'mi istiyoruz. Çünkü kızılağaç
ların ekseriyeti sahillerde, hâzı dik yamaçlarda
dır. Kızılağaçların yerlerine dikmek istediğimiz 
şeyler, memlekete nâfi olacak ve esasen o iklim-
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de yetişen şeylerdir. Fmdık gibi, portakal gibi, 
mandalina gibi... Batum havalisine iklimce, şe
raiti havaiyece müşabih olduğundan Batum'da 
yetişen şeyler bizim havalide de kamilen yetişi
yor. Bu; tecrübe ile anlaşılmıştır. 

ESAD B. (Amasya) — Hattâ Batum'da ye-
tişömiyenler de yetişiyor. Bunun için şimdi bir
takım tenkidat karşısında bulunacağım. Denile
cek ki, «Mecburiyet vaz'ettiniz, siz ormanları 
tahribediyorsunuz. Acaba bu dediğiniz şeyleri 
bu memleket yetiştirebilir mi I1» Bu gibi sual kar
şısında kalacağım. 

Efendiler! Arz ettiğim bu kızılağaçlar tapu
ludur, sahiplidir. Bu arazi ancak dört, beş dö
nümü tecavüz etmez. Çünkü orada arazi dar ol
duğu için biradanım arazisi nihayet on dönümü 
tecavüz edemez. Bu arz ettiğim şeyler esasen 
sahipli ve tapulu olduğu için, hattâ kendileri 
arzu ettiği için bunun yapılmasında bir mahzur; 
bir müşkülât yoktur. Hususiyle bizim memle-

. ketlerde orman mebzuldür. Kereste mebzuldür. 
Müfidolan eşcar mebzuldür. Kızılağacın ise fay
dası az, zararı çoktur. Bunun için kendiliklerin
den, kendi masraflariyle bunu temin edemiye-
ceklerine kaani olduğumuz için bunlara birta
kım mütalâat ve müsaadata karşı şayet ihmal 
ederlerse bunlara karşı da birtakım ahkâ
mı teyidiye vaz'edilsin. Yani bu mecburiyet 
konmak lâzımdır. Sonra efendiler! Bu, yal
nız kendi fikri mahsusum değildir. Dairei in-
tihabiyeımım umum ahalisiyle müzakere edi
lerek tesbit edilmiştir. Ahali kendisi arzu edi
yor. Ticaret odası, mahallî meclisi idare, hu
lâsa ahalli kamilen buna taraftardır. Bu mec
buriyeti vaz'edin, Biz bunu sökelim. Bunla
rın yerine diğerlerini dikelim. Onun için 
Hükümet buna. tahsisat vaz'etsin. Ona karşı 
'birtakım tekâliften falan muaf tutsunlar de
niyor. Binaenaleyh bu mülâhazayı düşünerek 
şu lâyihayı Heyeti Celileıriize talkdim ettik. 
Buna müsaade buyurulduğu takdirde, az müd
det zarfında memleket bu zaruretten kur
tulacak. Netice itibariyle servet, ticaret hâsıl 
olacak. Tabiî Hükümeti Milliyenin, Türkiye 
Cumhuriyetinin yogan e arzusu ahaliye refah 
ve saadet temin etmektir. Yine bu mülâhaza 
ve bu ümide binaen rnüraeat ettik. Artık bu
nun heyeti umum^rs-i müzakere olunduktan 
soınra mad1 , : . ' 1 ' r.r\ ~-.' o^.iimsmı rica ediyo
rum. 

FERİDUN FİKRÎ B. (Dersim) — Efen
dim! Evvelemirde hangi lâyihayı mü
zakere, hangisini tesbit etmekliğimiz lâzım-
gelir? Aynı esastaı İktisat Encümeni başka 
bir neticeye varmıştır, Muvazene! Maliye Encü
meni ayrı bir neticeye varmıştır : Beındenize ka
lırsa Muvazenei Maliye1 Encümenin - ki son ol
duğu için usulen onun üzerinde müzakere ce
reyan etmek lâzımdır... Her ne ise bendeniz bu 
usul noktasına işaret ettikten sonra esasa geçi
yorum. 

Efendiler! Lâyihai kanuniyeyi kemali dikkatle 
tetkik ettim ve iktisat Encümeninin tanzim 
ettiği mazbatayı dikkatle ve cidden istifade' 
ile okudum. Hakikaten memleketimizin bâzı 
aksamında vaziyet cidden Devlet bütçesin
den oraya müzahereti icabettirecek derece
dedir. Böyle felekzede diyelim - birçok vilâ
yetlerimiz mevcuttur. Bu felekzede, darbelen-
miş , garip vaziyette livalara., vilâyetlere umumi 
bütçeden yardım etmek prensibini kabul etme
liyiz. Bu pelk doğru bir kaide olur. Aynı za
manda memeleketimizjn birçok müşkülât içe
risinde olan vilâyetlerine de elden geîdiği ka
dar yardım edilmiş ve bütçe müstakbelen 
kuvvetli menabii varidat istihsal ve temin edil
miş olur. Binaenaleyh bendeniz millî ikti
sadiyatımız tahkimi ınoktai nazarından bu lâyi
hanın esasını çok muvafık buluyorum ve 
memlekette atılacak esaslı iktisat aldımların-
dan addediyorum. Çünkü bu suretle bugün Lâ-
zistan livası için yapılacak olan tedabir ya
rın sair livalar için de kabili tatbik olur. 
efendiler: Yalnız burada nazarı itibara alınacak 
İki cihet vardır. Muvazeneli Maliye Encümeni 
birinci maddesinde mecburiyet esası koyduğu 
halde bu mecburiyeti bir zaman ile, bir hük
mü müeyyitle teyidetmemiştir ve o mecburi
yete karşı hiçbir ceza vaz'etmem iştir. Gerek 
hukukî mânasında olsun, gerek cezai mânasında 
olsun, hiçbir hüküm koymamıştır. Binaenaleyh 
Muvazenei Maliye Encümeni birinci maddesin
de kabul etmiş olduğu mecburiyete mukabil 
hiçjbir karşılık koymuyor. Halbuki İktisat En
cümeni buna mukabil miadında gartsiyat ya
panları arazisinden alınmakta olan vergiler on 
sene istîfa olunmaz gibi bir esas kabul ettikten 
sonra altıncı maddesinde, vergiye zamimeten 
birinci maddedeki mecburiyeti ifa edinceye ka
dar beher dönüm için senevi on lira aüızolunur, 
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'diyor. Bendeniz sahibi teklifin dermeyan etmiş 
olduğu bir kaideyi kabul ediyorum. Yani mec
buriyet esa'sını doğru bulmuyorum. Bendenizce 
miadında garsiyat yapanların arazisinden on 
sene müddetle vergi ve öşür istifa olunmaması 
esası pek doğru bir esas olur. Bu esas üzerin
den yürüyecek olursak müstakbel birçok teşeb-
büsatımızı temin etmiş oluruz. Eğer mükâfat 
hususunda «Teşvikâtı ziraiye faslından on lira 
•mükâfat ita olunur.» Şıkkı üzerinden yürüyecek 
olursak diğer hususatta da böyle ahkâmı kanu
niye koyduğumuz takdirde sair ıslahatı esasi-
yemizin geri kalması ihtimalini nazarı itibara 
alıyorum. Binaenaleyh bendenizin fikrimce Rize 
vilâyeti dâhilinde mevcut kızılağaç ve çalılık
ları kal' ve kam' ile yerlerine arazisinin istidadı 
tabiiyesine göre işbu garsiyatı yaptığı takdirde 
Ve hattâ garsiyatta bulundukları tahakkuk ey
lediği takdirde on sene müddetle vergi ve öşür 
istifa olunmaz, suretinde ifade etmek daha doğ
ru odur zannederim. Hattâ bu noktada daha ile
ri gideyim. On seneyi de az görerek onbeş sene 
yapalım. Bu da caiz olaJbilir. Çünkü bu suretle 
bir vilâyetimizin hayatı istiihsaliyesdni, hayatı 
iktüsadiyesini kazanmış olacağız. Binaenaleyh 
meöburiyet esası kabul edilecek olursa ona bir 
hüküm koymak lâzımıgelir. Bu noktaıi nazardan 
Muvazenei Maliye Encümeninin tanzim etmiş 
olduğu lâyihai kanuniye sakattır. Mevaddı mü-
taaddidesi arasında tenazur yoktur. Eğer mec
buriyet esası kabul oluşmuyorsa ve teşvikâtı zi
raiye faslından mükâfat konmuyorsa yalnız on 
sene yerine on beş sene vergiden muafiyet su
retiyle esaslı bir hativei islahiye atmış oluruz. 
Binaenaleyh bu suretle kabul edildiği takdirde 
Lâzistan livasının matluibolaTi veçh üzere ümra
nına hizmet edeceğimizden lâyihai kanuniyenin 
arz ettiğim esas üzerinden kabulünü rica ede
rim. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Esad 
Bey arkadaşımıza bu kadar feyizli, bereketli 
bir teşdbbüs'te bulunduğundan dolayı teşekkürü 
ilk borç bilirim. Ancaik hiç olmazsa bu encü
menlerden biri de bu teşekkürümüze başka tür
lü hak kazanmalı idiler. Arkadaşlar! Memleke
tin en büyük yokluğu, onu idare edenler itiba
riyle söyliyeyim, zannımca programdır. Gönül 
isterdi k i ; Esad Beyin bu lâyihası vesilesiyle 
İktisat Vekâleti veya hiçolmazsa İktisat Vekâ
letinin Ziraat Şubesi - ki yakında onun bir ve

kâleti müstalkil'leye tahvilini arzu buyuruyor
sunuz - hiçolmazsa bu şube memleketin, porta-
kalcılık, mandalincilik, limonculuk, fındıkçı
lık itibariyle bir programını çizip bu kanuna 
kaymalıydı ve gönül isterdi ki; bu umumi prog
ramın birinci tatbikat faslını Rize Vil'âyeti teş
kil etein! Şu halde arkadaşlar; Esad Beye ver
miş olduğum kalbi rüşvetime mukabil muvafa-
ikat buyururlarsa bunu ya İktisat Encümeni
ne veya diğer bir encümene iade edelim. Orada 
lütfen biraz kafa patlatarak memleketin şu say
dığım ziraatçiliği ndktai nazarından bir prog
ram teklif etsinler, o programın ilk tatbikat 
faslı beis yok yine Rize vilâyetinden başlasın! 
(Hayır, hayır sesleri) Eğer böyle gidecek olur
sa arkadaşlar!... (Hayır, hayır sesleri) Hayır, 
hayır diyen arkadaşlar iyi dinlesinler. Maatte
essüf yine yirmi senelik kendi illetimden veya 
derdimden bahsedeceğim. Yirmi senelik değil, 
belki otuz senelik, daha on sekiz yirmi yaşın
dayken bu meimleiketin en büyük derdinin prog
ram olduğunu bu âciz arkadaşınız hissetmiştir. 

Evet o genç yaşıma rağmen bütün neşriyatımla 
bağırmışım ve demişimdir ki; bizi kurtaracak 
olan evvel emirde jön Türklerin programıdır. 
Ondan sonra ıslahatçıların programıdır. Evet 
bu âciz arkadaşınız o vadide bütün feryadının 
belki yüzde doksan dokuzunu bu noktaya has
retmiştir. (Bravo sesleri) Feryadımı yine bu 
noktaya hasrediyorum. Evet arkadaşlar! Onbeş 
gün değil, onlbeş ay daha gecikiniz fakat bu 
kürsüye programla geliniz. (Bravo sesleri) 

ALİ B. (Rize) — Efendim! Bendeniz mem
leketimin biraz başka eleminden bahsedeceğim. 
Ta'bia'tm güzel bir yerinde kurulmuş ve adetâ 
memleketimizde İsviçre mahiyetinde olan bu li
vada, bakımsızlık ve yoksuzluk neticesi olarak 
orada bulunan halk yaşıyamıyacak bir hale gel
miştir. Binaen aiâzalik muhterem arkadaşımız 
Esad Beyin teklif ettikleri bu kanunun evvelâ 
fındık, saniyen; portakal, limon, ve mandalina 
esaslarına iptina ettiğini görüyorum. Neden aca
ba memlekette bilâlüzum böyle bir kanun tekli
fine ihtiyaç ve sebep vardı1? Memleketin vazi
yeti tabiiyesini arz edecek olursaîm ki, bu kanu
nun sebebi teklifinden birisi memleketim tabi
atın en yılışkan ağaçlariyle mâlîdir. Bu ağacı 
dikmek lâzım değildir. Başka yerlerde bu ağa
cın vermiş olduğu çiçekler rüzgâr vasıtasiyle 
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öteye beriye saçılarak memleketin her tarafın
da yetirebilir. Bunun için memleketin her ta
rafını âdeta bir kisvci habise gibi kaplıyan bu 
ağaçları bal Ve kam' ctmdk esasını kabul ede
ceğiz. Yalnız portakal nakletmek için «andık 
yapmaktan başka hiçbir mahiyeti ameliyeyi ha
iz olmıyan bu ağaçları bal' ve kamı' etmek lâ-
zı'mgcleeeği hiç şüphesizdir. Şimdi bu ağaçları 
bal ve kaim öder ve bunların yerine ne yetiş
tirmek lâzımigcleeeğinl düşünürsek, sekiz saat 
arz ve yirımi saaıt tulünde biir mesafede olaaı 
(memlekette pek güzel bir surette "fındık ağacı 
dikilebilir. Yeıtişltirıilelbilir. Acaba neden lüzum 
(g'örüiniıüş ve neden ieabetmiş ki; servelt ıgeti-
ren böyle maihsulâtı yetiştirmek için kamunla 
teyidedilmefc icalbediyor ? Bunu anlatmak lâ
zım. Epey bir zaıman evvel memleket halkın
dan birçokları memleketin etrafında muhtelif 
fidan bahçeleri yetiştirdiler, fabaıt bu fındık 
b'aJhçeleri im emi ek etin yer yen- muhtelif aksamı
na dağıldığı için, gezmek, tefcrrücetmıek isti-
yen veyalhult hor hangi bir suretle l>edava fın-
ıdıb ekictımek istiyenler hu bahçelere gittiler. 
/Sonra memleketlin muhtelif aksamında olmıyan 
bu fındık bahçelerine, memleket araızisinin dar 
ve aynı zamanda hayvanatın yiyeceği için kâ-

•fi derecede otlu araızi bulunmaması hasebiyle 
lâaıleıttayin hayvanatı bunlarım içine salıveriyor
lar ve adamların yapmış oldukları fındık bah
çelerini haralbediyorlar. Bunun için memlekette 
ıbiöyle ayrı ayrı bahçeler olacağına memleket 
•haılkının hepsinin bütün muıhalbbetleriyle 'kabul 
ettiği veçhile memleketlin her tarafımda fındık 
tarlaları, fındık mahsulleri yetiştirilecek olur
sa artık zarar kökünden kal'edilmiş olur. Bima-
enalâzalik bu hızılağaçlarının bal' ve kam 
ile yenlerine fındık ağacı yetiştirmek gayet 
doğrudur. 

İkinci derecede bulunan Portakal, limjon, 
mandalina ağa;çlarına gelecek olursak; şimdi 
•etrafımızı ihaita eden ve memleketimizi, her ye-
rimıizii ihaita eden banlar ne ise memleketimizde 
de barlar içerisinde portakallar yeşil yaprakla-
riyle en güzel bir suretle kırmızı renkleriyle mem
leketin her tarafımı tezyineder ve memiebette 
ıgiayet güzel bir ım'anzara irae ederlcT. Eğer Bi
ze ve havalisine gidip görmüş olsaydınız hu 
banunun bıizim ihtiyaç atımızı en selim vasıta -
ilanla temıin edeceğine haalil olurdunuz. 

MUSTAFA B. (İznıit) — Gitmeden de ka
iliz. . 

RUŞEN EŞREF B. (Karabîsarı Sabib) — 
Rize cennet gibi bir yerdir.-

ALİ B. (Devamla) — 'Teşekkür ederim, Ri
ze cennet gibidir. (Hanıdeler) Sizi temin ede
rimi efendiler! Dünyanın en güzel bir yeridir. 
Komşularımız olan Ruslar memleketimize kü
çük Yalta demişlerdir. Hakikaten tabiatın en 
feyyaz, en güzel, en velûd bir iklimidir. Rize'* 
de yapamıyan bir adanı, Rize'yi görnıiycn bir 
adamı benim sözlerimi taımamıem anlıyaımaz. Şim
di temin etmiş olduğumuz portakal, limon, man
dalina ile acaba mıomlobctin serveti talbiiyosini 
tftzyidedelbileceh miyiz, etimiyocek miyiz? Bunu 
arz edeyim. Rorfakat ağacının yemişi tahteissı-
fır beş derece ve kökü ise yeıdi derece soğuğa 
ımıukavemıet eder. Yanlı yaşıyabilir. Sonra efen-
dilei'! Batum'u istlilâmız esnasında orada gör
düğümüz en feyyatz, en bereketli saadetlerden 
birisi de mandalina yetiştirmektir. Mandalinayı 
memleketimizde yalnız bir adam yetiştirmiştir. 
O da Müdafaali Hukuk Reisidir. Bn adamın 
ibalıçesinidc hin aded dip mandalina vardır. 
Efendiler! Her mandallıma ağacı beşyüz manda
lina vermek budret ve kabiliyetini haizdir. Son
ra mandalina ağacı tahiessıfır omiki dereceye 
kadar yaşıyaıbilir. Memlobetlin en feyyaz, en ve
lûd, ve en saadeti! anlarını bu temin edecek
tir. Şimdi efendiler! Portakal, mandalina ve li
monun yetiştiği sahalar gayet vâsidir ve mem
lekette bunun sülüsü mağrustur. Diğerleri de
ğildir. Sizden talebcttiğimiz şey buralara da bu 
ağaçlardan serpelim. Zannediyorum ki, efendi
ler ! Bu kanunda gerek 'mandalina ve gerek lli-
nıoıı ve portakal Heyeti Umumiyeyi o kadar iş
gal eıtımediği gibi Hükümete de o kadar bâr ol-
mıyaıcalktır. Fındık yetiştirmek için lâzımiigelen 
şeyler vardır. Tabiî fındık denince helmen ko
layca yetişmez. Ona ocaklar ve saire yapılacak, 
o suretle yetiştirilecektir. Yalnız bir şeyden 
daha bahsetmek istiyorum. Memlekette bize sa
adet, feyiz ve hayat verecek olan portakal bu
gün bakımsızlık yüzümden ve o memleket nai
binin fennin icabatını tamamen kabul etmeme-
sıinıden nâşi pek elînı bir vaziyettedir. Geçen se
ne memleketimizden beş milyon portakal çık
mıştı ve iki yüzıbin lira memllekete para girdi
ği zamnıolunaıbilir. Maalesef memleketimizin is-
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ıtaitistiğfi olmadığı için bu hesap takribidir. Şim
di portakallarımıza arız olan pek elîm iki has
talığı müsaadenizle söyliyec'eğim. Roıtakalları-
ımız iki hasltalıkla mefluçtur. Birisi (Kırmız) 
denilen hastalık, diğeri de (Karalb'a'Uılk) deni
len hastalıktır. Bu hastalıklar serveti taJhiiye-
yi imha eder mahiyettedir. Heyeti Umumiye-
siyle bu kanun kabul edilecek: olursa hiç şüp-
'hesiz memlekeitin saadet ye selâmeti arzu etti
ğimiz veçhile iade edilmiş olacaktır. Bu hasta-
liıklarıdan da ayrıcja bahsedeceğim. Onun da im
hası esbabına Heyeti Aliyenin tevessül eitmeısii-> 
ni rıica ederim. (Buna Mersinliler çare bulmuş
tur sesleri) Evet efendim; Binaenalâzalik fea-
munun heyeti umumiyesiyle beraber kabulünü 
ve aynı zamanda efendiler ço'k rica ederlim, 
her hanıgıi bir zamanda Hükümöt teşkilâtına 
aidolan huisuısatta bütün mevcudiyetiyle hissi
yatı vatanperv.eranesini gösteren Meclisin bu
nu da kabul etmesini istirham ederim. (Kabul 
sesleri) 

REİS — Efendim! Söz" almış rüfekadan sor-
malk isterim. Bu kanunun 'aleyhinde söyliyecelk 
var mıdır? 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Maka
mı Oeilıilenizden bir şey sormak islterim.- Hangi 
encümen maızibatasını müzakere .ediyoruz ? 

REİS — Muvazene! Maliye E ne üm enin in 
tesbit ettiği mevad müzakere olunuyor. Bu 
mevaıcl kabul edilmezse, İktisat Encümeninin 
teklif ettiği mevaddın müzâkeresi teklif olu
nursa ayrıca reye knomır. Fakat esas itibariyle 
şimdiye kadar teamülümüz en son gönderilen 
ene ninenin mazbatasıdır. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Asıl burada İktisat 
Encümeninin kalbul ettiği mevad mevzuubah-
siolmak lâzımgelir. Mu vaiz en ei Maliyeye gitme
si bütçeye taallûkundan dolayıdır. Yoıksa Mu
vazenei Maliye Encümeni ile bir alâkası yok
tur. 

REİS — Mütaadd'it encümenlere havale 
edilmiş olan kanunlar böyledir. En son metin 
müzakere olunur. İktisat Encümeninin madde
lerini her vakit teklif ötmeye hakkınız vardır 
efendim. Heyeti umumiyesi hakkında devamı 
müzakereye lüzum yoktur. Eğer söyliyecelk 
varsa leh ve aleyhinde olanları ayrım ak lâzım
dır. 

REŞİD AĞA (Malatya) — Bendeniz bir 
takrir vermişim, onu izah edeceğim. 

EMİN B. (Eskişelhir) — Efendim! Mescs 
le İktisat ve Muvazenei Maliye encümenleri 
mazbataları meselesidir. Bu kanunlar bizim 
ihtiyaç atımızı tatmin eder mi ve bunun sebebi 
teklifi nedir'? Bunu tetkik edeceğiz. Bendeniz 
böyle hakiki bir meseleyi meydana getirdiğin
den dolayı Fsad Beyefendiye hassaten teşek
kür eder ve Hilmi Beyin sözüne ittııba ederim. 
Efendim ! «Fidanlık yapacağız» deniliyor. Fa
kat karşısına bir rakam «konulmuyor. Devlet 
meccanen fidanbık yapacak. Ne ile, Muvazenei 
Maliye Encümeni kabul etmiyor. Çünkü rakam 
yok. 

MAZHAR MÜFİİ) B. (Denizli) — Bütçede 
var, beylim. 

EMİN B. (Devamla) — .Bu bütçedeki umu
midir. Başka yerlerden tenkis ediyor d çimektir. 
O umumi olarak düşünülmüş. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Hayır; başka yerlerden tenkis etmiyor. 

EMİN B. (Davamla) — İktisat Vekâleti bir 
memleketin ahvali talbiiyesine göre yetiştire
bileceği şeyleri düşünmüş. Rize'de portakal, 
Ankara'da palamut, tiftik, Adana'da şunu ye
tiştir ÖCeğim diye gelseydi aklım ererdi ve bu 
fasılda oraya girerdi. Hilmi Bey, Allah razı olsun, 
arasıra doğru söyler. (Handeler). Hakikaten 
memleketimizin - hepimizin tasdik ettiğimiz 
gibi - başka nesi vardır?. Dört elle tutacağımız 
İktisat Vekâletidir. Benim bunun mütebakisine 
aklım ermiyor. Memlcıketi muhafaza ettikten 
sonra hepimizin tutacağıımız İktisat Vekâleti
dir. İktisat Vekâleti ise hcıuhaırgi bir Esa'd Bey 
yötlişecek de «Rize'de portakal yetiştireceğim, 
şurada bunu yetiştireceğim.» Mülâhazasiylee 
bir teklifi kanuni yapacak diye düşünürsek 
(Eyvah!.. Bütün emeklerimiz boşuna gidecek
tir.) diyelim. (Çak doğru sesleri). Allah muha
faza eyleye, İktisat Vekâletine kalacak olursa 
hiçbir şey yapılmıyacağma kaaniim. Bu mese
lede bendeniz, Rize'de ne yetiştireceğimizi dü
şünüyorum ve bu teklifi kanuniden ne fayda 
göreceğiz. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Saihib) — 
İyilik yapacak. 

EMİN B. (Devamla) — İyilik yapacak diye 
o kadar izam etmeye lüzum yoktur. Fidan ye
tiştireceğiz beyefendi! Hükümetten istediği 
budur. Rize'de on sene sonra çalılığı fidanlık 
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yapacak. On sene verıgıi atmıyacaksın. Binaena
leyh Rize'de bizim menafii umumiyeye zarar 
verecek ormanların nefi var mıdır, yok mudur? 
Bu ormanların tahribinde bir keder var mıdır, 
yok mudur? Burada, memleketin heyeti umu-
miyesi namına zarar mı, fayda mı vardır? Dü
şüneceğiz. Burası halkın tapulu mülkü idi de 
orman olduktan sonra Orman İdaresi tarafın
dan kesilmesi menedilımiş ve keresteye salih 
ağacılardan ise yapacağımız katiyat ve tahri
batla dikeceğimiz ağaçların nefi ve zararını 
mukayese etmek ondam sonra bu meseleyi yap
mak lâzımgellir. Esad Beyefendiden dinlediği
mize nazaran o havali ça!ılık ve 'keresteye 
gayrisalih kızıl bir ağaçlık imiş. Bendeniz bu 
kızılağacın ne olduğunu bilmiyorum. Bizim 
muhitimizde yoktur. Eğer keresteye sa
lih ağaç ise... (Değil s'esleri). Esad Bey bu 
işleri iyi takibediyarlar. Kendisinden çok rica 
ederim. İhmali etmeyip bunu takilbetsinler. 
Memleketin heyeti umumiyesi hakkında, Ada
na'da şunu, Eskişehir'de bunu, Ankara'da öte-
ikini yetiştireceğiz diye umumi bir teklifle, 
bir programla gelsin, Mecliste de umumi yo-
liyle yürüsün! (Gürültüler). Efendiler! Bu me
sele değildir. Halk! Kessin, biçsin, ne kanuna, 
ne de bir şeye lüzum vardır. Efendim! Madem
ki tapulu mülıkü çalılıktır; bir işe yaramaz. 
Mademki malhallî ziraat memurluğu da fidan
lık yetiştiriyor. Buraya İktisat Vekâleti açık
tan bir muavenet eder. Şu kanunu yapacaksak, 
çıo'k istlirham ederim yaşamaya azmetmiş bir 
millet ve onun Meclisi olduğumuzu bütün ciha
na ilân etmek için hesaplı bir surette yapa
lım. Bendeniz iddia ederim ki Eskişehir'de çak 
şey olabilir. Binaenaleyh bunun İktisat Encü
menine tevdiini teklif ederim. 

MUSTAFA RAHMİ B. (İzmir) — Efen
dim! Esad Beyin teklifi kanunisi encümenimi
ze geldiği vaıkiit Ziraat Müdürü Umumisini din
ledik. Eısad Beyin malhallî malûmatı ve yine o 
.havalinin mebuslarını o civarda valilik, muta
sarrıflık yapmış zevatın mütalâatmı da dinle
dik. Neticede bu vilâyetin hususiyeti hali müs
tacel bir kanunla buranın derdine deva bulmak 
kanaatini bize verdi. Bendeniz bu sırada İs
tanbul'a gitmiştim. Zaıten Ziraat Müdüriyetin
den işitiyorduk. Ruslar, Trabzon ve havalisin
de çay, bahbu ağacı ve saire yetiştirmek husu
sunda senelerce uğraşmışlar. Pek çok mesai 

sarf etmişler ve neticede memleketlerine hariçten 
cay ithaline mâni olacak kadar bahçeler tesis et
mişler. Hulâsa, daha birçok malûmat işittik. Bun
ları daha, esaslı, daha ilmî bir menbadan öğren
mek için İstanbul'da Halkalı Mektebine gittim. 
Mektebin emrazı nebatiye ve nebatat mütehassı
sı - ki Türkiyemizin bu hususta yegâne mütehas
sısı, yegâne müderrisidir ve mektebin müdürü
dür - Ali Rıza Beyi Hükümet Harbi Umuminin 
sonlarında Batum'a göndermiş, Batum'un elimiz
de olduğu bu zamanda bu zat bütün (Cako bah
çesi, belediye bahçeleri, Artvin bahçeleri) hak
kında uzun bir rapor vermiş. O rapor, tabiî ken
disinin mahsulü tetebbuu değildir. Çünkü bir 
iklimi, bir memleketi bir senelik bir seyahat ile 
anlamak kaabil değildir. Rus ulemasının bir' asra 
karip bir zamandan beri yaptıkları tetkikatı ora
da görmüş, müzelerde, laboratuvarlarda tetkikat 
yapmış ve o mahsulâtı bir arada tesbit ederek 
bu hususa ait malûmatı Ziraat Gazetesinde beş, 
on makale suretinde neşretmiş, fakat ben kendi
sinden şifahi malûmat da aldım. Oradan getirdi
ği koleksiyonları gördüm ve yine Maadin Müdürü 
Umumisi Cemal Beyin - Batunı elimizde iken Hü
kümet oraya berayı tetkik ve tetebbu göndermiş
tir - raporlarını tetkik ettim ve şu kanaati hâsıl 
ettim ki, bu mesele iki safhayı ihtiva ediyor. Bi
risi tabiî ve iklimi itibariyle, diğeri içtimai nok-
tai nazardır. Tabiî nokta! nazara; Cenabı Hakkın 
şu mülk ve millete bir ihsanı denebilir ki, Şimal 
ikliminde arkasında 3 000 metre irtifaıı*3a ve 
kar, buz içinde o memleketin sahilinde Çin'in, 
Hind'in, Seylân adasının yetiştirdiği çaylar nis-
betinde, çay yetişmek kudret ve imkânı vardır. 
Bahrisiyah'tan Bahrihazer'e kadar imtidadeden 
Kafkas silsilesi, ki - malûmuâlinizdir - buna au 
coğrafi malûmattan bahsetmek zaittir. 5 000 -
6 000 metre irtifamda, silsileler, dağlardır. Şimal 
semtlerinden gelen rüzgârlara o- havaliye bu dağ
lar bir siper vazifesini görürler. O mmtakalar 
sırf hububata, hayvanata mahsus kalır. Bu ci-
bal, Şimal rüzgârlarının önüne bir şeddi tabiî 
azîm olmuştur. Bunun ötesinde olan kısım ki 
Trabzon'un Garbına kadar imtidadeden Rize 
vilâyeti Batımı'un Cenup taraflarını ihtiva eden 
iklim,, tıpkı Hindistan'ı Cenubi gibi Himalâya 
silsilesinin altındaki aksam gibi, Avustralya, kıta
sının ve Japonya'nın Cenubu gibi bu iklimlerde 
ne gibi nebat yetişiyorsa bu iklimde de aynı ne
batatın yetişmesi kabildir. Bu arazi bu gibi neba-
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tata kabiliyetlidir. Bu iklimde Ruslar çay yü
zünden senevi elli milyon ruble, altı milyon lira 
kadar para vermeleri yüzünden demişler ki, mem
leketimizin iklimini nazarı itibara alarak yetiştir
mesi kaabi'l olan her şeyi yetiştirelim. 1830 sene
sinden itibaren ki, Ruslar o zaman 150 milyon
luk bir kütleydi, hâlâ da öyledir, bu azîm küt
lenin çay sarfiyatı tabiî mühimdir, buna bir ça
re bulalım demişler. Mütehassısları, profesörle
ri Çin'e, Hind'e göndermişler. Kütajis'te, Kırım'
da ve Semerkand'da tecrübeler yapmışlar, fakat 
muvaffak olamamışlar, vaktaki Ruslar 1878 sene
sinde Batum vilâyetimizi elimizden aldılar. Vilâ
yetin iklimini fevkalâde bularak burada tecrü
belerine başlamışlar. Batum vilâyetinin iklimi, 
tam bir iklim, hâr ve râtip bir iklim; senede 2 500 
ile 4 00 milimetreye kadar yağmur yağar. Ya
ni her gün yağmur yağan bir iklimdir. Böyle 
bir yerde çay olabilir. Cay, sıcak olsa bile ru
tubet de olmasa yetişmez. Ruslar bu vaziyeti gör-

, müşler, toprağa bakmışlar, o toprağın aynıdır, 
Rüzgârlardan da masun yağmuru mebzul, hulâ
sa bütün şeraiti nebatiye itibariyle bu iklimin 
aynını gördükleri için mütehassıs heyetlerin tet-
'kikatı neticesinde kanaatlerini meydana getir
mişler. Biz burasını imar edecek olursak portakal, 
limon ve çay gibi memleketin ihtiyacı olan şey
ler için harice para vermeyip bu paraları mem
leketimizde bırakacağız. (Oakoy) denilen tarla
ları tesis etmişler. Bu tarla 15 bin hektar vüsa-
tindedir. Buradaki mesai 1895 tarihinde başlı
yor. Şimdi, senevi - şimdi dediğim 1914 senesine 
aittir - 165 bin kilo çay çıkaracak kadar bir rad
deye vâsıl olmuştur. Tatla adedleri, eşhasa ai-
dolmak üzere, yüzjârmidörde baliğ olmuştur. 
Şimdi efendim! Ruslar bu memlekette bu kadar 
emekler sarf edere'k istikbali iktisadisi için çalı
şırken bizim de onun yanıbaşmda, hududu geçti
niz mi memleket baştan başa kızılağaç içinde, 
hududun öte tarafı mamure olmuş. Büyük him
metler sarf edilmiş, Japonya'dan mandalin ge
tirmişler. Yabani limon gibi bir ağaç soğuğa 
mütehammil olduğu için portakal, limon, manda
lin aşılamak suretiyle bizim Bahrisefid'in Cenup 
memleketlerimizden daha iyi mandalin ve ağaç
ları daha mukavim olarak yetiştirmişlerdir. Bu 
mandalinler çekirdeksizdirler. Ve ıslahat saye
sinde 300, 400 ağaç değil büyük bir ağaçlık ye
tiştirmişlerdir. Bu ağaçlar, bugün bir sebebi 

servet olacak kadar büyük bir yekûndur. Bunun 
bahçeleri için söz söylemek tabiî zaittir. 

Sonra bambu ağaçları yetiştirmişlerdir. Bu 
bambu ağacından ki, fabrikalar "tesis etmişlerdir. 
Rusya'nın yetiştirmekte olduğu bambu ağacın
dan mamul sandıklar; sandalyeler, koltuklar, ka
nepeler tamamlyle mobilyeler bu memleketten 
ihraeediliyor ve Japonya'ya rekabet ediyor. Bu 
gibi nebattan mamul olan eşyayı Hindistan'dan 
ve saireden getirirler. Halbuki Batum havalisi 
Avrupa'ya daha yakın olduğu için Avrupa'nın 

I ihtiyacını doğrudan doğruya buradan temin et
miş oluvor. Batum vüâveti bu ihtimam sayesin
de bugünkü servetiyle bizim üç, beş vilâyetimiz
den daha kuvvetli bir menbaı servettir. Şimdi 
bu iklimin istisnai imtiyazını Allah bu memleke
timize bahsetmiş iken biz ondan istifade etmeyip 
de acaba halk. bu mecburiyete tahammül eder 
mit Acaba şundan bir mahzur olur mu? Bütçeye 
tesiri var mı? Gibi şeyler demek artık bu asır 
zihniyetine tevafuk etmez. Efendiler! Bunlar 
nasıl çalışmış ise biz de öyle çalışalım. Bunları 
ba.Hka zaıman düşünelim. Vaktiyle bu halk bakım
sızlık yüzünden Rusya'da maişetlerini temin 
ederlermiş, fırıncılık, amelelik yapariarmış, o za
man müreffeh imişler. Fakat Rusya inkılâbından 
sonra Rusya ahalisi aç kalmış. Bunun üzerine bu 
ahali de maişetten mahrum kalınca, çeteciliğe ve 
saireye başlamışlar. Oradan gelenlerden işittim. 
Evlerinde siper kuraraık müdafaa ile uğraşırlar-

' mış. Hanb ile, kan dâvaları ile birbirleriyle uğ-
raşırlarmış. Halikı böyle kendi kendine bırakmak 
doğru değildir. Kendi hallerine bırakırsanız, 
portakal, çay dikilecek diye asırlarca bekletirse
niz bir şey hâsıl olmaz. HüMiımetin velayeti âm
mesi, bu milletin mukadderatı elimizde ise bu 
ahaliyi bir çoculk farz ederek bir baba şefkatiy
le onların iyiliği namına her şeyi yapalım. Bun
da tereddüdetmiyelim. (Bravo sesleri) Efendi
ler! Daima mevzuatı kanuniyemizden bahsederiz. 
Bunlar daima halikın istifadesi için yapılmış şey
lerdir. Münezzel mkı tarafillâh değildir. Hepsi 
değişebilir. Nitekim Bulgaristan şeker ticareti 
için pancar ziraatine zürraı mecbur etmiştir. 
Çiftçi ben pancar elkmiyeceğim, buğday ekeceğim 
derse, hayır ekeceksin deniyor. Bunda bir men
faati azîmei milliye var ki yapıyor. Sonra harb 
zamanında İngilizler, çiftlik sahiplerini hububat 

I zer'ine mecbur etmişlerdir. Bı; hususta misal ola-
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rak pekçok kanunlar vardır. Menfaati âmme na
mına hukuku beşer taikyidedilir. (Doğru, sesleri) 
Sonra bâzı arkadaşlar İktisat Vekâleti program 
getirsin. Bu İktisat Vekâletine ait bir vazifedir. 
Düşünsünler, getirsinler buyurdular. Esad Be
yefendi bUgıün memleketin ihtiyacından bahsede
rek en acı dertleri meydana koydular. Tabiî bu
nu burada müzakere edeceğiz. Muvafık görürsek 
kabul ederiz. Bunda bir mahzur yoktur. Yine 
program gelmekte olsun. Ne zararı vardır? Fa
kat efendiler o raporda beyan olunduğu veçh 
üzere Ruslar Trabzon'u işgal ettikleri zaman ar
kalarında taraıssudatı havaiye alât ve edavatını, 
nebatat muallimlerini ve ilmıülarz mütehassısla
rını da beraiber getirmişlerdir. Bunlar tetkikat 
yapmışlar ve kanaat hâsıl etmişler ki; Rize hava
lisi tıpkı Batum gibidir. Birçok tetebbuat mah
sulü olarak meydana getirdikleri koleksiyonları 
Ali Rıza Beyin söyledikleri gibi görünce insan 
hayret eder. Biz daha memleketimizden bihabe
riz. Bunu Ruslar öğreniyor. Şu vesile ile arz ede
yim ki, biz bu gibi erbabı fennin raporlarını ih
mal eder ve mütefenninlerin raporlarını kıymet
siz addedersek tabiî memleketimiz bir meçhulât 
içerisinde kalır ve bugün yaptığımız programları 
yarın bozmak mecburiyetinde kalırız. Onun için 
hiç olmazsa bir kısım vatanın tetebbu edilmiş, 
meydana gelmiş eseri hakkında icabeden amelî 
bir tedbire müracaat edelim, artık memleket bi
raz refah görsün! (Alkışlar) 

REÎS — Efendim müzakerenin kifayetine 
dair takrirler vardır. 

TAHİR B. (Giresun) — Kifayet aleyhinde 
.söz isterim, meselenin bize taallûku vardır. 

REÎS — Kifayet takririni okuyacağız. 

Riyaseti Oelileye 
Heyeti umumiye hakkındaki müzakere kâfi

dir. Maddelere geçilmesini ve İktisat Encümeni
nin teklif ettiği mevaddı ka.nuniyenin mevzuu 
müzakere olmasının reye konulmasını teklif, ey
lerim. 

Rize 
Ali 

TAHİR B. (Giresun) — Heyeti umumiyesi 
hakkında müzakere kâfi değildir, mesele umumi 
bir meseledir. Yalnız Traibzon vilâyetine değil, 
bütün sahil vilâyetlerimize taallûk eden bir me
seledir. Onun için Meclisi tenvir etmek istiyo
rum. Lütfen müsaade buyurunuz. 

REÎS — Efendim! Kifayeti müzakere kabul 
olunmadığı takdirde söz tabiî zatıâlinizindir. 
Efendim! Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kal
dırsın. Aksini reye vaz'edeceğim. Müzakereyi kâfi 
görmiyenler el kaldırsın. Müzakere kâfi görül
müştür. 

TAHİR B. (Giresun) — Bize taallûku var
dır Reis Bey. (Maddeler de söylersiniz sesleri) 

REİS — Efendim! Heyeti Celile müzakereyi 
kâfi gördükten sonra artık söze lüzum kalmaz. 
Efendim! Heyeti umumiyesine taallûk eden tak
rirler vardır. Onları okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
İktisat Encümeninin teklif ettiği mevaddı ka-

nuniyenin müzakere edilmesini reye vazi buyur
manızı telklif ve rica ederim. Zira bu mesele malî 
olmaktan ziyade iktisadidir ve İktisat Encüme
ninin tesbit ettiği mevzu ve matluba daha mu
vafıktır. 

Karah işarı sahib 
Ruşen Eşref 

Riyaseti Celileye 
Meselenin esası sırf iktisadi ve ziraidir. Mu-

vazenei Maliye Encümeni sırf malî noktai na
zarla kanunun ruhundan uzaklaşmış ve maksadı 
fevt edecek derecede tafcyideylemiştir. Binaena
leyh İktisat Encümeninin tesbit eylediği lâyihai 
kanuniyenin mevzuu müzakere olmasının lüzum 
ve zarureti aşikâr olduğundan olveçhile reye vaz'-
ını arz ve teklif eylerim. 

Bolu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
28 . 1 . 1340 

Memleket için pek nâfi olan bu kanunun yal
nız Lâzistan'a inhisarı muvafık olamıyacağmdan 
her mahallin muhtaç ve arazisinin müsait oldu-

. ğu eşcarı müsmire yetiştirilmek ve mevcut bu
lunanları teksir etmek üzere kanunu mezkûrun 
bütün memlekete teşmilini ve bunu temin ede
cek bir madde ilâvesini teklif ve istirham eyle
rim. 

Ardahan Mebusu 
Talât 

Riyaseti Celileye 
Lâzistan livasında fındık, portakal, limon, 

mandalina, çay, dut yetiştirilmesi hakkındaki 
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teklifi kantininin Giresun livasına da, aynı şe
rait tahtında bulunduğundan, teşmilini teklif ey
lerim. 

Giresun 
Tâhir 

Riyaseti Celileye 
Memleketimiz bulunan Besni kazasında sakız

ağacı çoktur. Fıstık yetiştirilmek üzere maddei 
kanuniyeye bir kayıt ilâvesini teklif eylerim. 

Malatya 
Reşid 

Riyaseti Celileye 
Artvin vilâyetinin de kabiliyeti tatbikiyesi 

olan mahallerinde aşcarı müsmire yetiştirilmesi 
için iş bu kanuna ithalini istirham eylerim. 

Artvin 
Hilmi 

REİS — Efendim mevcut takrirlerden bir 
kısmı, İktisat Encümeni tarafından teklif edilen 
mPivaddı kanuniyenin tercihan müzakeresini, di
ğeri de gerek (Artvin) Hilmi Beyin gerek (Ma
latya) Resid Ağanın ve (Ardahan) Talât Beyin 
takrirleri ki, bu mevaddı kanuniyenin Besni, Gi
resun, Ardahan ve Artvin livalarına da teşmili
ni taklif ediyorlar. (Rke) Ali ve (Bolu) Şükrü 
beylerin takrirleri veçhile İktisat Enoümeninin 
tefibit ettiği mevaddı mı mevzuu müzakere ede
ceğiz, yoksa Muvazene! Maliye Encümeninin tek
lifini mi müzakere edeceğiz? Evvelâ bunu reyi 
âlinize vazedeceğim. İktisat Encümeninin teklifi 
veçhile lâyihanın mevzuu müzakere edilmesini ka
bul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'edeceğim. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. İktisat Encümeninin mevzuu esas ittihaz 
edilmiştir. O halde (Malatya) Reşid, (Ardahan) 
Talât ve (Giresun) Tahir beylerin takrirlerini 
şimdi mi reye koyalım, yoksa maddeler müzake
re olunduğu esnada mı nazarı dikkate almak üze
re reye vaz'edelim? (Birinci maddede sesleri) O 
halde birinci maddenin de müzakeresi esnasında 
reye koyacağım. 

TALÂT B. (Ardahan) — Efendim! Birinci 
maddeye ait sözüm vardır. 

Madde 1. — Lâzistan vilâyeti dâhilimde mev
cut çalılık ve kızılağaçlı araziyi sahipleri kat' ve 
kal ' ile yerlerine arazinin istidadı tahliyesine 
göre ziraat fen memurlarının vereceği rapora ip-

tinaen fındık, portakal, limon, mandalina, çay fi
danları garsına aıslhalbı mecburdur. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Efen
dim Lâzistan vilâyetinin arazisi dar, fakir ve hn-
dayinabit çalılıklarla mahrukat için istimal edi
len odundan başlka bir şeye yaramıyan kızılağaç
lardan terekkübedemıiş, fakat arazi portakal, 
mandalina ve saire yetiştirmeye çok sâlilı imiş. 
O memleket sâkinlerinin azamî derecede o mu
hitin kudreti feyyaaesinden mıüstefidolmasını 
tenıinen o havalide bu varidatsız olan çalılık, 
kızılağaçları kal' etmek ve onların yerine fındık, 
portakal, mandalina, çay fidanlarından bir veya 
birkaç tane yetiştirmek için halkı tergip ve teş
vik etmek lâzım imiş. Bu mütalâa çok şayanı 
şükrandır. Ancak birinci madde «ashabı mec
burdur» diye bir fıkra ile nihayet buluyor ve 
bu mecburiyet mevaddı sairedeki tesiratı huku-
kıyesini gösteriyor. Bendeniz sırf bu noktai 
nazardan mütalâamı arz edeceğim ve o tesiratı 
yapan, yaşatan altıncı maddedir. Ondan evvel
ki meselâ beşinci maddede; miadında garsiyat 
yapanların arazisinden elyevm vermekte olduk
ları vergiler on sene müddetle istifa olunmıya-
eağı ve garsiyatm ikmalinde bir defaya mahsus 
olmak üzere beher dönüm ve küsuru için, teşvi-
katı ziraiye faslından on lira mükâfat verileceği 
muharrerdir. Eğer efendiler, bu teklif yerinde 
vâki ise ve mütalâa tamamen doğru ise - ki hiç 
şüphe yoktur; alâkadar arkadaşlar tarafından 
bu teklif vâki olmuştur. Ve izahatla teminat 
verilmiştir - ceza hükmüne ihtiyaç yoktur. Halk 
menfaatini müdriktir ve bilhassa tam bir id
râk yoksa da biz fidanları kendilerine meccanen 
temin ettikten ve gars edilen dönüm basma 
teşvik olarak on lira mükâfatı nakdiye verip on 
sene müddetle kendilerinden aşar ve rüsumu 
istihsaliye almadıktan sonra elbette bunu yapa
caklardır. Buna rağmen yapmadıkları takdirde 
kendilerinden bir ceza mahiyetinde olarak alın
makta bulunan verginin on mislini almaya kı
yam etmek; mülâhazatı hukukiye ve ahkâmı 
umumiyei kanuniyeye muhaliftir. Fakat bu 
mülâhazatı hukukiye ile halkın menfaatine çok 
uygun olan meseleyi öldürmek doğru değildir. 
Arz ettiğim gibi halka bu kadar suhulet ve teş
vik yapılırsa bir de ceza tehdidi ihdas etmeye 
lüzum yoktur kanaatindeyim. Esasen ceza 
tehdidi Arazi Kanununda mevcuttur. Çünkü bu 
arazi ya arazii amîriyedendir veyahut arazii 
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memlûkedendir. Arazii memlûkeden olmadığı 
esbabı mucibe lâyihalarından, takrirlerde veri
len izahattan ve methi kanundan anlaşılıyor. 
Arazii memlûkeden ise bir adamın tahtı mülki
yetinde bulunan şu toprakta fındık, portakal, 
limon, çay ve mandalina ekeceksin, başka bir 
şey ekmiyeceksin demek doğru değildir. Çünkü 
hiçbir vakit başından fesi çıkarıp kalpak giye
ceksin, keçekülah giyeceksin, sırtındaki ceketi 
şu renkte yapacaksın veya şu renge boyatacak
sın diye bir kanun koyamayız? (O o sesleri) 
Eğer arazii emîriyeden ise ve bu ağaçlar hudai-
nabit ve gayrimüsmir ise işletmediği takdirde 
bu topraklar Arazi Kanunu mucibince müstahak-
kı tapu olur. Zannediyorum, ki her iki encümen 
ve teklif sahibi maddei kanuniyede daima üç se
ne kullanmıştır. Yani üç sene zarfında kanunun 
birinci maddesinin hükmü mucibince işlenme
diği takdirde şöyle cezayı nakdî alacağım diyor. 

Efendiler! Bugün o topraklar üç sene bilâ-
sebebin ve bilâmazeretin islenemediği takdirde 
müstahakkı tapudur. Yani o toprakların mu-
tasarrufı olanların hakkı tasarrufu, elinden git
mek tehlikesindedir. Binaenaleyh toprağı elin
den gitmek ve tehlike ve tehdit karşısında bu
lunan ashabı arazi ve tehlikeyi hiçe sayarsa on 
misli vergi vermeyi bilmem nasıl düşünür? Ma
ruzatımı hulâsa edeyim. Birinci maddenin ve 
bu kanunun istihdaf ettiği gaye bendenizin ka
naatimce şudur: Ancak birinci maddedeki mec
buriyet kaydını kaldırmak lâzımdır. Nitekim 
Muvazenei Maliye Encümeni aynı kanaatte ola
cak ki mecburiyet kelimesini ipka etmekle be
raber onun netieei zaruriyesi olan ceza tehdidini 
kaldırmıştır. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Mükâfatı 
kaldırdığı için kaldırmıştır. 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — Biz 
diyebiliriz ki Lâzistan vilâyeti dâhilinde mevcut 
çalılık araziyi kal ' ve /kam ederek yerlerine ara
zinin istidadı tabiiyesine göre ziraat fen me
murlarının vereceği rapora istinaden fındık, 
portakal, mandalina veya çay garsma ashabı ip-
tidar ettikleri takdirde Hükümet, fidanları mec-
canen verecek ve on sene müddetle aşar ve rü
sumu saire istifa edilmiyecek ve dönüm başına 
bir defaya mahsus olmak üzere on lira da mükâ
fatı nakdiye verilecek. Bendenizce bu pek kâfi 
bir teşviktir. Pekâlâ bir cebri mânevidir. Bun-

I dan sonra halk teşebbüs etmez ve bunu bir 
I menfaat olarak idrâk etmez ve bu işi yapma de-
I meye benim dilim varmaz. Onun için bendeniz-
I cc bu işin ancak burada kalması ve buradan ile-
I riye gitmemesi lâzımdır. Birinci maddenin bu 

şokilde lesbitind rica ederim. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim Heyeti 
Mııhteremeleri İktisat Encümeninin teklifini 
kabul buyurdular. Bu her iki teklif arasında 
başka başka fark olmakla beraber bu ikisinin 
arasında mükâfatı nakdiye meselesi vardır. 
Asıl mühim fark bu oluyor. Mükâfatı nakdi-

I yeye gelince; orada evvelâ bendeniz duracağım. 
Çünkü ehemmi mühimme tercih meselesi var
dır. Benim memleketimde.. 

RAGIB B. (Kütahya) — Birinci madde hak
kında söyleyiniz. 

EMİN B. (Devamla) — Efendim! Arz ede
ceğim. Benim öyle doğrudan doğruya görecek 
gözüm yoktur; esastan dolaşıp geleceğim. 

| RAGTB B. (Kütahya) — Müzakere5 edilen 
birinci maddedir. 

EMİN B . (Devamla) — Sebebini göstere
ceğim, Eskişehir'de şekerpancarı olur. 

! SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Emin 
Bey pancardan başla. 

i EMİN B. (Devamla) — Mükâfat kalktığı
na nazaran birinci maddede halkın yegâne isti
fadesi şudur ve bu kanunun sebebi teklifi de, 
zannederim, başka maddi bir şey olmayınca ve 

, mükâfat kalkınca halkın aşağı - yukarı tasarru
funa mümanaat etmek demektir. Halkın elinde 

i tapusu olup da işletilmiş araziyi tekrar eline 
I geçirmek meselesidir. Fayda olarak bu var. 

Yoksa ehemmiyetsiz bir fidanlık meselesi 
i ise, bu o kadar külfetli bir şey değildir. îdarei 

hususiye ve idarei mahalliye bu işi yapabilirdi. 
i RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 

Emin Bey! Bu çok mühimdir. 
j EMİN B. (Devamla) — Efendim! Arz ede-
j ceğim. Eğer öyle mühim bir meblâğ koyarak 
j memleketin menafii umumiyesini düşünüyorsak 

arkadaşlar! Bendeniz diyeceğim ki şimdilik 
j bir verin sekiz ay sonra beı vereceğim. Benim 
I memleketimde yüz bin dönüm nadas boş kal

mıştır. Bugün 500 bin dönüm nadasın tohumu
nu verin, sekiz ay sonra bire on verirse on sene 
sonra Hükümete bu kadar fazla öşür vereceğiz. 
Bize verdiğini de aynen vereceğiz. Mademki 
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dertlerimizi teşrih edeceğiz; tohumluğu veriniz 
ve verdiğinizi sekiz ay sonra aynen alacağız ve 
bir de öşür alacağız ve bû Devletin itibarı malî
sini, kambiyo buhranını düzelteceğiz. Demek 
ki nakit meselesi ortada kalmayınca şu halde 
meselenin mühim yeri kalmaz. Daha mühim 
yerler varken böyle nakdî mükâfat verecek olur
sak doğrudan doğruya şahsın tesiri olacaktır. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Emin 
Bey! Üç sene sonra mükâfatı verecektir. 

EMİN B. (Devamla) — Binaenaleyh mükâ
fat kalktıktan sonra maddenin de hiçbir kıymeti 
kalmıyor. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Reis Bey! Birinci madde mi müzakere ediliyor, 
yoksa heyeti umumiyesi mi? Birinci maddeye 
dair söylesin. 

EMİN B. (Devamla) — Arz ediyorum efen
dim ! Birinci madde; Rize'de portakal, Eskişe
hir'de şekerpancarı, Ankara'da palamut, Ada-
na'cla Hurma, Konya'da ve sairede buğdayı 
halk dikmeye mecburdur diyorum. Eğer olursa 
böyle olur. 

TIJNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Esad 
Beye karşı biraz cömert davranıyorum. Bunu 
söyledikten sonra Muvazenei Maliye Encümeniy-
le beraber İktisat Encümenine karşı cidden mü-
tehayyirim ki yine birçok sarf ve nahiv ha+ala^ı 
yapmışlardır. Hiçolmazsa Esad Beyin lâyiİAasi
tli şöyle bir istinsah etselerdi bu hataya mevdan 
vermezlerdi. Arkadaşlar! İkinci satırda (mahir
leri) kelimesini görüyorsunuz. Beşinci sa'rxla 
(ashabı) kelimesini görüyorsunuz. Sanki o ba"7-
ka, ashabı da başkaymış. Yukardaki (sahipleri) 
fazladır veya aşağıdaki (ashabı) fazladır. 

ESAD Ef. (Menteşe) — İkisi de tekerrür
den ibarettir. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Hiçol
mazsa ikisi de ashabı veyahut sahipleri olur. Son
ra za'fı ifade dediğimiz bir noktaya gelelim. He
men hemen benim Rize taraflarında gördüğüm 
dilâverlerimi gözümün önüne getireceğim. Şöy
le pençesini bir kayaya yapıştırıp kaldırıp at
tıkları gibi bu ifaleden böyle bir mâna çıkıyor 
ki kızılağaçları değil kmlağazlı arazi sahiplerini 
kal' ve kam' ile kolundan tutup kaldırıp atacak-
caklar. Yani Rize vilâyeti tamamiyle ya Akdeniz 
sahiline iniyor. Veyahut da Musul taraflarına 
gidiyor. Bu ciheti bırakalım. Cidden Türkçcme 
karşı pek aeı bir vaziyette bulunuyoruz. 

Dr. FİKRET B. (Ertuğrul) — Türkçemiz. 
TUNALI HİLMİ B. (Devamla) — Türkçe-

niz olmuş olsaydı böyle yazmazdınız. Arkadaş
lar, mademki heyeti umumiyesi Heyeti Muhtere-
mece kabul edilmiştir, deminki esası bir takip ile 
yine arz etmek isterim. Teşkilâtı Esasiye Kanu
nunda mahallî idareyi kabul ettik; şu halde is
tirhamım bütün Türkiye'de İktisat Vekâleti ale
lacele bunu mükemmel bir surette yapabilir. Fın
dıkçılık, portakalcılık; limonculuk, mandalina-
cılık, çaycılık her nerelerde yetiştirilirse yetişti
rilsin; buna emin olunuz! Bunu iki, üç haftada 
yapabilir. Şu halde bunu İktisat Vekâletine bir 
salâhiyet bahşeder gibi bir surette verelim. Arka
daşlar! Bugün Adana'nm, Dörtyol'un, İsparta 
civarının ve sairesinin eli kulağında. Bunlar 
portakalcılar, limoncular, mandalinacılardır. Rize 
tarafından daha eskidirler. Ben buna katiyen 
kaaniim ve zannederim Rizeli arkadaşlarım da 
kaanidirler. Şu halde bu gibi zerriyatça ih
tisas hazinesini yıllarca, beş, on asır evvel bel
ki de daha eskiden edinmiş yerler var ki, on
ları hususi bir kanunla nasıl hariç bırakabili
riz? 

Şu halde arkadaşlar! Zaten kolay olacak
tır. Burada Rize vilâyeti dâh-linde diyeceğimize 
Türkiye dâhilinde deriz ve Türkiye dâhilinde 
fındık, portakal, limon, mandalina, ça,y yetiş
tirmeye elverijli yerler; İktisat Vekâletince 
tetkik ve her mahallin vilâyat şûrasmca mez-
kûv yemişlerin fidanlarının yetiştirilecekleri 
mıntakalar tesbit edildikten sonra... İlk deni-
y r. (Hangi şûralar sesleri) Ben zannediyo
rum ki, şûra olacaktır. Onun mukabili dernek 
deyiniz. Şimdi arkadaşlar! İstirham ederim 
mesele gayetle ciddîdir ve gayet kolaylıkla 
hallolunacaktır. Eğer Rahmi Bey arkadaşımı
zın Rize taraflarının hem saadetlerinden, âti
sinden, istikbalinden, mazisinden, halinden 
bahsederek şöyle bir kalbime dokunduğu bir 
zamanda zavallı Zonguldak'ı kulağı çınlasın 
demeseydin kalben, böyle sizin tetkik ve ta
harri edeceğinizi, öksüzlüğünü gidereceğiniz 
değil, tamamiyle kimsesizliğini gidereceğiniz 
nice vilâyetlerimiz vardır. Ben bunu teklif edi
yorum. Adana'da ve saire yerlerde portakal-
cılığı halletmek gayet kolayçlır. Zonguldak 
felâketini halledemeyiz, Zonguldak felâketini 
izale ededeyiz. Birçok müşkülâtı haizdir, o müş/ 
külâtı izale edemeyiz. Fakat arkadaşlar! Az 
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masrafla, az emekle memleketimizin birçok 
yerlerinde fındıkçılık, portakalcılık, mandali-
nacılık olabilir. Çaycılık hayaldir arkadaşlar! 
O kadar ileri varamayız. Varsın Çin, benim 
çayımı göndersin. Yeter ki, bol bol portakal 
yetiştirelim. Varsın o, buraya çay göndersin. 
Portakal bize para kazandırır. Fakat çay ka
zandırmaz. Bu milletin çay gibi ince işlerle uğ
raşacak vakti yoktur. Evvelâ basitten başlıya-
rak mürekkebe doğru gidelim. Kolaydan başlı-
yalım, zoruna gidelim. Her halde arkadaşlar! 
Fennin, ilmin; insanın ta ana karnından doğ
mazdan evvelki zamandan mezara kadar hü
küm sürdüğünü kabul ediniz ve biliniz ki, pe-
degoji kavaidini kendi Meclisimize tatbik ede
lim. Göreceksiniz ki, halk nasıl pratik yetişti
recektir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Hilmi 
Bey! Ihlamır hakkındaki fikriniz nedir? 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Biraz da hatmiden bahsediniz. 

REİS — Efendim! Kifayeti müzaker hak
kında takrir vardır. 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Birinci maddenin aynen 

kabulünü teklif ederim. 
Karahisar Sahib 

Ruşen Eşref 
RAGIB B. (Kütahya) — Kifayeti müzakere 

hakkında söz söyliyeceğim Reis Bey! 
REİS — Müzakerenin ademikifayeti hakkın

da Ragıb Bey söyliyecek. Buyurun Ragıb Bey! 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim! Bâzı ar
kadaşlarımız dairei intihabiyelerinin hissiyatıy-
le birtakım takrirler vermişlerdir. Bu takrir
ler mevzuubahsolduğu için belki şu maddenin ru
huna, nef'ine reyin istihsaline müessir olabilir
ler. Onun için efendim; takrirler hakkında ve 
bu madde hakkında bir - iki söz söylemek lâ
zımdı. Fakat bendeniz bu noktadan müzakere
nin gayrikâfi olduğunu ifade için gelmedim. 
Bendenize kalırsa daha birkaç arkadaşımızın da 
bu noktada bizi tenvir etmek üzere söz söy
lemesine müsaade buyurun. 

REİS — Ragıb Bey, kifayet aleyhinde söy
lediler. Şimdi kifayeti reyi âlinize koyacağım. 
Müzakereyi kâfi görenler lütfen el kaldırsın. 
Aksini reye koyuyorum. Kâfi görmiyenler el 
kaldırsın, Müzakere kâfi görülmemiştir. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Söz is
tiyorum. 

REİS — Affedersiniz Celâl Bey! Zatıâlini-
zin sözü encümen namına mıdır? 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Evet! 
REİS — Buyurun! 
MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Efendim! 

Görüyorum ki, arkadaşlarım, mütemadiyen bir 
noktaya yapışıyorlar. O da bu kanunun; mevzii 
olup bütün memlekete teşmil olunup olunamı-
yacağı keyfiyetidir. Bu mesele hakkında arka
daşlarımı tenvir etmek isterim. Efendiler! Fil
vaki diğer memleketlerde teşkilâtı ziraiyeye 
ait tanzim. mahalliyeıye göre tedvin edilmiş ka
nunlar vardır. Meselâ: Arjantin Hükümetinde 
olduğu gibi.. Bizim Ziraat Vekâletinin nezareti 
olarak teessüsünden sonra memlekctimiz;jn 
tekmil muhitine şâmil, hattâ idari mahiyette ve 
idari memurlarımızın vazalfini mübeyyin eli
mizde teşkilâtı ziraiyemiz hakkında maalesef 
fbir kanun mevcut değildir ve şimdiye kadar 
böyle talimat, nizamat diye ferdî, tâli, mevziî 
denil ebilen kanunlardan mürekkep bir mecmua 
vardır. Onun için kaaniim k r bütün ihtiyaca-
tımıza göre bir kanunun mevcudolması çok şa
yanı temennidir ve bunun yapılması lâzımdır. 
Arkadaşlarımla bu noktada tamamen müttefi
kim ve temenni ederim ki Hükümet, böyle bir 
kanuna âriz ve amik tetkik ettikten sonra 
Meclisi Âlinize takdim etsin. Kanunun Rize vi
lâyetine basr ve tahsisine gelince; burada sırf 
mahallinin ihtiyacatı 'düşünülmüştür. İklimi; 
vaziyeti hususiye'si, vaziyeti içtimaiyesi düşü
nülmüştür ve bunlar nazarı itibara 'alınmıştır. 
Arkadaşlardan bâzıları «Niçin Adana, Antalya', 
hattâ İzmir'e - ki ben de İzmir Me'bnsuyum 
oralarda portakal yetişiyor - teşmil edilmiyor» 
buyurdular. Bendeniz İzmir Mebusu sıfatiyle 
diyorum ki ; benim vilâyetimin halikı; böyle 
bir kanunla teşvik ve himayeden müstağnidir. 
Çünkü o dereceye vâsıl olmuştur. Benim vilâ
yetim hakkında Hükümetten bir mebus sıfatiy
le temenni edeceğim şey; portakal ağaçlarına 
ârıız olan bir nevi hastalıkların tedavisidir. 
Halk; kendi kendisine bu işi görmeye ehil ve 
muktedirdir. Yalnız dermiyan olunan teklifler 
arasında şayanı dikkat ve tetkik gördüğüm 
bâzı takrirler vardır. Karadeniz sahiline aittir. 
Meselâ Giresun. İhtimal encümen; Giresun ile 
Rize'nin ikliminin ve vaziyeti coğrafiye ve iç-
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timaiyesinin bir olup 'olmadığı hakkında imali 
fikir etmemiştir. Belki Giresun'da Karadeniz 
'savahilinde olan yerler de; bu şeraiti haizdir
ler, aynen haizdirler. Encümen namına, Heyeti 
Umumiyenizden rica ederiz, bu madde kabul 
olunacağı zamanda tasvip buyurulur ise o ka
bil takrirleri berayı tetkik encümene havale 
'buyurunuz. Biz de neticei tebkikatımızı Heyeti 
Celileye arz ederiz. Binaenaleyh; şu kanun do-
layısiyle şu neticeye varıyorum; /memleketin 
şeraiti ziraiyesinin ne neticeye varabileceği ve 
ziraatın ne suretle olacağı ve halkın nasıl ça
lışacağı hakkında umumi bir kanun tedvin et
mek lâzım ve elzemdir. Fakat hu kanun; ibir 
hususiyeti haizdir, iklime aittir Binaenaleyh; 
aynı hususiyeti haiz olan iklimler için de yapı
lacaksa o kabil takrirleri berayı tetkik encü
menimize havale etmekle bu meseleyi halletmiş 
oluruz. Maruzatım bundan ibarettir. Birinci 
madde, takrirlerle beraber encümene gitsin. 

R E İ S — Efendim, Celâl Beyin ifadesinden 
anlaşıldığı veçh üzere birinci maddeyi müza
kere etmenin imkânı kalmamıştır. Mademki 
birinci madde ile beraber reye konacak takrir
ler vardır, gerek bu takrirlerde ve gerek bu 
takrirlerden gayrinazarı dikkate alınacak hu-
susat varsa birinci maddeyi, ıona göre tadil ve 
tesbit etmek üzere takrirler ile encümene ver
mek lâzımgelir. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Reis Bey bunun aleyhinde söyliyeceğim. 

REİS — Efendim encümen maddeyi geri al
mak isterse onun aleyhinde nasıl söz söyliye-
ceksiniz rica ederim1? 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Heyeti Umumiyenin nazarı dikkatini eelbedece-
ğim. 

ALÎ SÜRURİ E l (Karahisarı Şarki) — En
cümen isterse takrirlerle beraber alabilir efen
dim. 

REİS — Ben de onu arz ediyorum. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Heyeti 
umumiye takrirleri tasvibederse encümen o su
retle berayı tetkik taleibediyor. Maddemizin 
üzerine ufak bir tadilât yapmak arzusunda de
ğiliz. Maddemizin aynen kabulünü rica etmek
teyiz. 

REİS — Efendim o halde evvelâ kifayeti 
reye koymak lâzımdır. Ondan sonra takrirleri 
reye vaz'ederiz. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim! Heyeti 
Umumiye; bir takriri tasvibeder ve nazarı mü
talâaya alınmak üzere encümene havale eder
se ve encümen icra edeceği tetkikat neticesin
de meselâ: O takrirlerden bâzı livalarda garsi 
talebedilen cinsi eşcarın kaabili garz olmadığı
nı görürse ne vaziyette kalacaktır? Binaenaleyh 
bu takrirler; tasvibolunmaksızın encümene git
melidir. Encümen tetkikatını ikmal etmeli, ona 
göre nazarı dikkate alınması lâzımgelen nok
taları kanuna dercetmeli ve Meclise arz eyle
melidir. Binaenaleyh bu takrirler, Meclisin na
zarı tasvibine arz edilmeden encümene havale 
edilmelidir. 

REİS — Efendim bâzı arkadaşlar, «Bu tet-
kikatın fennî nıoktai nazarından yapılmış ol
masına nazaran yeniden tetkilkatta bulunulma
sı için takrirlerin reye vazedilmeden hep bir
den encümene gitmesi muvafık olur.» diyor
lar. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Heyeti Ce-
l'ile tasvibederse alırız. Encümence bir mahzur 
yoktur. 

RAGIB B. (Kütahya) — Reis Bey! Bu söze 
ait bir mütalâa arz edebilir miyim? 

REİS — Buyurun. 

RAGTB B. (Kütahya) — Arkadaşlar, Ana
dolu'nun hangi bir avuç tokrağı varki Cenabı 
hakkın en feyyaz kudretiyle bezenmemiş ol
sun!. Eğer memleketin her tarafında umumî 
bir tetkikatta bulunarak bu tarzda umumi bir 
şekilde 'bir kanun kabul etmek meselesi mev-
zuubahsolursa bu noktai nazar, Meclisi Âlkıiz-
ce iltizam edilirse maalesef çok şeyler yapmak 
arzusu ile hiçbir şey yapmıyacağımızı ve bu 
tetkikatı fenniyenin bir senede, iki senede, üç 
senede ve belki beş senede iktisat Vekâletince 
ikmal edilmesine halen imkân metvcudolmadığir 
nı nazarı dikkate alalım. Binaenaleyh bu itibar
la biz, kendi daired intihabiyetinizin kabiliyet ve 
istidadından biran için vazgeçelim. Onları na
zarı itibara almıyalım. Elimize bir şey gelmiş
tir. Bu sene Lâzistan vilâyetinde, gelecek sene 
Adana, ve İçel vilâyetlerinde bir şey yapmaya 
çalışalım. Bu sene bir şey yapmak için bu ka-
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nunu kabul edelim ve fakat bundan sonra d<a 
içel yabani zeytinlerini aşılamak için, başka bir 
şekilde, başka şerait altında, başka bir kanun 
yapalım. Binaenaleyh şekli umumide mütalâa 
etmek için zaman lâzımdır. Halen imkânı yok
tur, Şu kanun, oldukça tetkikatı fenniye neti
cesinde tahakkuk etmiş bir iklime münhasır 
olmak itibariyle nâfidir. Fakat çok şey yapacak 
olursak hiçibir şey yapamıyacağımıza emin olu
nuz. 

TÂHİR B. (Giresun) — Hayır, hayır öyle 
•değil. Müsaade ediniz! 

RUŞEN EŞREF B. (Karakisarı Sahiıb) — 
Reis Bey; müsaade buyurunuz! Takririmi izah 
edeceğim. 

REİS — Efendim mütalâaları toplamak lâ
zımdır. Şimdi iktisat Encümeni Reisi Celâl Bey 
«Heyeti Celile muvafık görürse takrirlerle be-
raıber maddeyi encümene havale 'buyurun» eli
yor. Bundan başka bâzı mütalâat vardır. Di
yorlar k i : «Bu, fennî bir mesele olduğu için 
Heyeti Celile muvafık görmezden evvel bunla
rın herbirisi hakkında tetkikatı fenniyede bu
lunmak üzere encümene verelim.» Fakat Ragib 
Beyin ifadesinden anladığıma göre Raıgıb Bey 
diyor ki «Bugün bu mesele varittir. Bu mesele
yi çıkaralım» (Hayır sesleri) Müsaade buyuru
nuz. Herkesin mütalâasını söyliyeceğim. Ragıb 
Bey diyor ki. «Bu mesele çıksın, diğerleri hak
kında tetkikat yapılsın ve onlar hakkında da 
aynı veçhile kanun tedvin oîunsu.» 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Usul hak
kında söz istiyorum. 

REİS — Usul hakkında yarım saatten beri 
müzakere cereyan ediyor. Mesele bu şekildedir, 
reye vaz'cdeeeğim. 

FERİDUN' FİKRİ B. (Dersim) — Arz ede
yim efendim! Nizamnernei Dahilînin encümen
lere bahşetmiş olduğu hakkı, iktisat Encümeni 
istimal etmemiştir, iktisat Encümeni bu takrirleri 
alıyoruz, tetkik edeceğiz, deseydi müzakerenin 
Nizamname! Dahilî Encümenince orada dur
ması lâzımdı. Öyle demedi, Heyeti Umumiye-
nin müzakeresi neticesinde nazarı itibara alı
nan takrirleri bize havale edersiniz meseleyi tet
kik ederiz dedi. Binaenaleyh müzakerenin de
vam etmesi ve alelusul söz alan Biga Mebusu 
Şükrü Beyin sö<z söylemesi lâzımgelir. Çünkü 
encümen behemahal maddeyi geri almak için 

talöbetmemiştir ve daha encünıeme de vermedik. 
(Doğru sesleri) 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisan Sahih) — 
Reis Bey! müsaade buyurunuz! 

REİS — Buyurunuz efendim! Usul hakkın
da. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisan Sahiflb) — 
Arkadaşlar! Bu birinci .madde hakkında... 

REİS — Efendim daha takririnizi okuma
dık ki izah edesiniz! 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisan Sahib) — 
Bendeniz maddenin aynen kabulüne dair mâ
ruzâtta bulun a cağı m. 

REİS — Efendim sizden evvel usul hakkın
da söz alan rüfeka vardır. Zatiâlinizi takririni
zi izah içıin söz aldınız, müsaade 'buyurunuz! 

ABİDİN B. (Sarakan) — Reis Bey! Mü
saade buyurur musunuz! Usul hakkında söz 
istiyorum. 

REİS — Buy urunuz!. Fakat rica ederim usul 
'hakkında söyleyiniz. 

ABİDİN B. (Saruiban) — Efendim Feridun 
Bey arkadaşımız; encümen istemedi diyor. En
cümenler yalnız ihzari işleri yapar getirirler ve 
makamı Riyaseti mesaili hal için telif eder ve 
Encümene havale eder. Bu cihet Makamı Ri
yasetin hakkıdır. Heyeti Umumiyenin vermiş 
oldukları takrirleri nazarı 'itibara almak üzere 
Heyeti Ceiileye arz eder. Heyeti Celile kabul 
ederse encümen bittalbi kaibul edecektir. 

FERİDUN FİKRİ B. (Dersim) — Beyefen
di ! Müzakerenin 'şimdiki tarzda cereyanı veril
miş olan tadil takrirlerinin encümene iadesi 
merkezindedir. Buyurduğunuz mesele, madde 
hakkındaki kifayeti müzakerenin kabulümü mü-
taakıp olur. 

REİS — Heyeti Celile karar verirse tabiî 
encümene iade eder. Fakat dalha henüz karar 
vermemiştir. 

' ESAD B. (Rize) — Kanunu teklif eden ben-
denizim. Benim söz söylemeye hakkım yok mu? 

REİS — Bilmem ki kanunu teklif edenlerin 
tercihi hakkında Nizamnamede sarahat var 
mı? (Yoktur sesleri) 

ŞÜKRÜ B. (Biga) — Efendiler çok şükür ki 
demin âni olarak kifayeti müzakere kabul olun
madı. Çok şayanı teessür gördüğüm bu madde
deki (mecburdur) kelimesi isabet ki birçok ar-
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kudaslarımızın nazarı dikkatinden kaçmamıştır. 
Hem Halk Hükümetiyiz, kuvvetimizi halktan 
alıyoruz, halk hâkimdir, efendidir diyoruz, hem 
de onu tahtı vasayette bulundurmak için böyle 
bir kanun yapıyoruz. Hukukî ciheti, hukuku ta-
sarrufiyeyi tahdidedecek mevad kanunda sara
haten vardır. Bunlar, umumi mesail ile tearruz 
eder veyahut da sıhhati umumiyeyle tearruz 
ederse o vakit bir adama; (Şu işi yapacaksın, 
bu işi yapacaksın) denebilir. Yoksa (Tarlana 
şunu ekeceksin, bunu ekeceksin) diye ahaliye 
bir mecburiyet teklif etmek doğrusu bir Halk 
Hükümeti ve Halk Meclisi için pek şayanı kabul 
bir şey değildir zannederim. Eğer maksat zararı 
defi ve menfaati âmmeyi temin ise, efendiler! 
Geçenlerde gazetelerde gördüğünüz bir müna
kaşa cereyan etti, o dan püskül meselesi idi. Bi'r 
bey dedi ki : Püskül için harice iki yüz bin lira 
gidiyor, püskülü menedelim dediler. Bu aklınız
dan geçiyor mu? Bunu menetmek zannederim 
bu kanunu yapmaktan daha müfit bir iş olur. 
Bunu kontrol etmek de mümkündür. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Mandalinadan püsküle kadar çok mesafe var. 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Sonra bu madde 
mucibince mükellefiyet yüklediğimiz adamm 
kabiliyeti olmadığını ispat etmeye hiçbir hak 
bahşetmiyoruz. Hiç olmazsa teklif sahibi -bunun 
için bir hakkı itiraz vermiş. Adamm kabiliyeti 
yoksa (Ben bunu yapamam, çay yetiştitemem) 
derse. Bunun için bir çare düşünmüş. Bu hakkı 
itiraz varken iktisat Encümeni onu bile refet-
miştir. Yani bu adamı1 âdeta bir çarktan çıkarır -
gibi portakalcı yapmak istiyor. Sonra beyler; 
Ruslar Batum havalisini hakikaten cennetâsâ bir 
hale getirmişlerdir. Ondan daha lâtif olan Ri
ze'miz maalesef harabezardır. Fakat Rusların 
Batum'u bu hale getirmesi hiçbir vakit böyle 
cebrî kanunlarla değildir. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Denizli) — Cebir ile
dir, Beyefendi! 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Hayır, öyle değil
dir. 

HlLMl B. (Artvin) — Efendim! Batum ha
valisinde arazi zorla ahaliden alınmıştır. Bambu 
ağacı dikilmiştir, nasıl cebren değildir. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Tetkikatta bulunanları dinledik efendim. 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Efendiler! Bu gibi 
şeyler teşvikle olur. Devletin ziraati, ziraat si
yaseti ancak teşvikatla ileri gider. Ziraatte 
menedeceği şeyler; sıhhati umumiyeye muhalif 
ve müessir mezruat olabilir. Meselâ esrar, afyon 
gibi... Hükümet bunu indelicap meneder. Çünkü 
bu sıhhati umumiyeyle alâkadardır. Menfaati 
umumiye vardır. Yoksa (Şunu yapacaksın, on 
sene sonra kazanacaksın, şimdi bunu yapmaya 
mecbursun) denemez. (Ben kazanmak istemi
yor muyum) der. Yalnız onun rızasını istihsal 
etmek üzere bir usul ve suhulet gösterilir. Mese
lâ denilir ki, (Sen bunu ekersen rüsum almıya-
cağım, yahut şu kadar alacağım)... Malûmuâli-
niz memleket ziraatinde takibedilecek usuller 
dört türlü olabilir. Bir memlekette muzır olan 
veyahut menfaati pek mahdudolan mezruatı 
ekmeye devam ederse, bu mezruatı indirasa 
mahkûm etmek için mahsulâtı. ağır vergilere 
tabi tutulur ve az - çok muamelâtta müşkülâta 
duçar etmek suretiyle ahaliyi bu muzır ziraat-
ten vazgeçirmek mümkün olur veyahut sureti 
kafiyede men'i zaruri ise sıhhati umumiye na
mına menolunur. Meselâ esrar ziraati memnu 
olduğu gibi... Sonra memlekette mevcudolan 
ziraatten iyi olanları bir kat daha ileri götür
mek, teşvik etmek için ve keza bunlardan indi
rasa yüz tutanları; indirastan vikaye için bir
takım teşvikat usulleri vardır. Efendiler! Bilir
siniz ; Adana havalisinde Dörtyol'da milyonlarca 
portakal ihraceden bir mmtaka vardır ve gayet 
nefis portakal yetişir. Bugün onlar, o ağaçlar 
kamilen indirasa mahkûm bir halde bulunuyor. 
Her şeyden evvel mevcut ve müesses olan ve 
indirasa mâruz bulunan ve az bir himmetle kur
tarılması mümkün olan yerlere bakmalıyız. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Beyefendi; bu kanun müzakere olunurken bu
gün mü aklınıza geldi? 

ŞÜKRÜ B. (Devamla) — Sonra biz Mersin'e 
heyetçe gittiğimiz zaman gördük. Portakal bah
çelerinden, ağaçların altında yüzlerce, binlerce 
portakal ve aşılanmış turunç olduğu ve yerler
de serili olduğunu gördük. Halbuki bunlardan 
gayet güzel reçel yapılabileceği gibi gayet güzel 
(esans) da yapılabilir. Bunu çıkaracak, yapa
cak adamlar olmadığı için kamilen çürümekte-
dir. Rica ederim efendim, farz ediniz ki : Rize'
de mandalinlik oldu. İhracata yarıyacak kava-
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nini Hükümet yapmazsa - başka iktisadi vesait
le nasıl ki mevcudolanları himaye edemiyor -
buna ait teşkilât bulunmazsa ertesi sene sönme-
ya mahkûm olacaktır. Sonra memleket için mü-
fidolan fakat ahali için gayrimenus olan neba
tatı da yetiştirmelidir. Bendeniz esas itibariyle 
bu kanuna muhalif değilim. Yalnız maddedeki 
(mecburiyet) kelimesine muarızım. Bunu şu 
usullerde tatbik etmek daha iyi ve hayırlıdır. 
Ahalice gayrimenus telâkki olunan birtakım ne
batat vardır ki : Memleketin servetinin bir kıs
mı bu yüzden harice gidiyor. Ruslar bunu yap
mışlardır, biz de yapmalıyız. Buslarm takibet-
tikleri usul başkadır, bizim takibetmek istedi
ğimiz usul ve gaye başkadır. Biz memlekette 
zürraı âdeta bir ordu efradı gibi, bir (manken) 
gibi hareket ettirmek istiyoruz, bu nasıl olur? 
Teşvik usulleri vardır, mütemeddin milletler bu 
gibi ziraati ne suretle memleketlerine ithal et
mişler ve ne suretle terakki ettirmişlerse biz de 
o suretle yapalım ve medeni devletlerin taki-
betmiş olduğu iyi usulleri biz de vaz'edelim. 
Yoksa (mecbursun) demekle emin olunuz ki, 
hiçbir şey olmıyacaktır ve bu kanlın da birçok 
kırtasi muamelât arasında kalacak ve emir al
mak, emir vermekle vakit geçmiş olacaktır. 

REŞÎD Ağa (Malatya) — Müsaade buyurur
sanız bendeniz takririmi izah edeceğim ve birin
ci fıkraya bir fıkra ilâvesini teklif edeceğim. 

RElS — Efendim henüz takrirler okunmadı'. 
Takrirler okunduğu sırada izah edersiniz. 

FERÎDUN FÎKRÎ B, (Dersim) — Efendi
ler; evvelemirde iktisat Encümeni namına mü
talâa dermiyan buyuran Rahmi Beyefendinin 
cidden şayanı takdir ve iftihar bir ihata ve vu
kuf ile dermiyan etmiş oldukları ve Meclisimi
zin kemali şükranla dinlemiş olduğu beyanatına 
ilâve edilecek hiçbir cihet yoktur. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
İştirak ederiz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Rusla
rın ilmî ve vâsi tetkikatı fenniyeye istinadetti-
rerek vücuda getirmiş oldukları tetebbuattan 
ve tetkikattan istifade edilerek ilmî ve fennî bir 
sahada yürünülüyor. Binaenaleyh bu hususta 
zerre kadar tereddüde mahal yoktur. Filhakika 
iktisadi programa ihtiyaç vardır. Fakat iktisa-
sadi programın tetkik ve tetebbua müstenidol-
ması lâzımgelir. Halbuki memleketimiz henüz 

muharebeden kurtulduğundan o tetkikat ve te-
tebbuat yapılmadığı için, tetkikat ve tetebbuat 
yapılmış olan sahalarda bu işten istifade etmek 
ve bu tetkikatı bizim hesabımıza alıp kullan
maktan daha mâkul bir hareket olamaz. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Çok al
danıyorsunuz. 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Efendi
ler! Bu işi idarei hususiyelere bırakmak hak
kında arkadaşlarımızdan biri tarafından dermi
yan edilen mütalâaya iştirak edemem. Çünkü 
bu meselenin de bu münasebetle halledilmesi lâ
zımdır. Filhakika idarei hususiyelerin taazzuv 
etmesi, vilâyetlerimizin az - çok kendi idarei hu
susiye kadrolariyle, vari'datlariyle işlerini ba
şarmaları lâzımgelir. Fakat âtiyen büyük mena-
bii varidat temin edecek olan vilâyetlerimizin 
idarei hususiyeye tevdii mukadderat etmeleri 
yüzünden, mukadderatlarını yalnız idarei husu
siyelere bırakmamız yüzünden iktisadi millî için 
gayrimüsmir, gayrimüstahsi'l bir hale gelmesine 
razı olmak katiyen doğru değildir. 

TUNALI HİLMİ B. (Zonguldak) — Zavallı 
halkçı! 

FERİDUN FİKRİ B. (Devamla) — Efendi
ler! İdarei hususiyeleri kuvvetlendireceğiz. Fa
kat aynı zamanda âtiyen kendilerinden varidat 
istihsal edeceğimiz vilâyetlerimizin idarei husu-
siyelerine yardım mahiyetinde olması lâzım ge
len tedabiri iktisadiyeden de asla geri kalmıya-
cağız efendiler! Mecburiyet meselesine geliyo
rum. Mecburiyet meselesi hukukan vilâyeti 
âmme noktai nazarından Devletin «Sen arazin
de şunu ekeceksin, bunu ekeceksin!» diyerek bir 
hüküm vermek gibi bir salâhiyeti var mıdır? 
Bendeniz var olduğuna kaaniim. Efendiler! Bir
çok memleketlerde devletin vilâyeti âmmesini 
menafii umumiyei iktisadiye namına istimal edi
lebilmesi esası kabul olunmuştur. Hukuk; isti
natgahlarını hakayıkı iktisadiyeden alır. E*er 
Lâzistan vilâyetinde daha doğrusu Şimalimizde 
mevcudolan hararetli iklimlerde yetişebilecek 
olan mahsulâtı, birtakım tedabirle ve hattâ isti
mali cebr ile' yetiştirmek ve oranın refahını te
min etmek mümkünse bunu nefyed-m hiçbir 
esası hukukî tasavvur olunamaz. Binaenaleyh 
bendeniz bu itibarla mecburiyet esasına itiraz 
-etmiyorum ve bu esası kabul ediyorum. 
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AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Hürri
yet, hürriyet! 

FERİDUN FİKRÎ B. (Devamla) — Muhte
rem Süreyya Beyefendinin mütalâasına cevabo-
larak şunu da arz edeyim ki hürriyet, cümlemi
zin gaye bildiği ve her şeyde esas ittihaz ettiği
miz bir mefkuredir. Fakat görüyoruz ki, bu 
mecburiyeti biz alelıtlak koymuyoruz. Tahtında 
birtakım menafi tasavvur ediyoruz. Birtakım te
minat tasavvur ediyoruz. Devlet birçok müddet 
için hakkı olan vergiden vazgeçiyor. Zımnen 
oradaki halk ile mukavelei mütekabile akdetmiş 
vaziyette bulunuyor. Kaldı ki o dairei intihabi-
yenin mümessilleri dahi... (Yok sesleri) Müsaa
de buyurunuz. O dairei intihabiyenin mümessil
leri dahi bunu kabul etmektedirler ki bu da ca
mianın doğru bir esas üzerinde yani camiai mil-
liyemizde müesses olan encümenin ve Meclisin 
bu noktada doğru bir esas üzerinde yürüdüğü
ne delâlet eder. Efendiler! Hürriyet, kuyutsuz 
olmahdı, bipâyân olmalıdır. Mcnafii iktisadiye 
namına mülkiyetin mahfuziyeti ve masuniyeti 
na-ıma bâzı tedabiri ve bâzı kuyudu kabul et
mek, hürriyeti mülkiyeti muhafaza etmek için 
zaruriyattandır. Ben de mülkiyet itibariyle ka
tiyen Sosyalist değilim ve hiçbir zaman Sosya
listliği kabul etmem. Fakat zamanı hâzırın uzun 
mücahedat neticesi olarak vâsıl olmuş olduğu 
merhalei tekâmülde, tekemmülü hukukî esasın
da mülkiyet esasının mahfuziyeti için camia na
mına ashabı mülke bâzı kuyut vaz'etmenin fay
dası vardır ve kabul olunmuştur ve tekâmülü 
hukukiyenin neticesidir. Biz memleketi kurtar
mak için, siz hürriyeti kutarmak için hürriyet 
namına, mülkiyet namına bâzı kuyut kabul et
mek mecburiyetindeyiz. Etmezsek mülkiyetin 
esasını tehlikeye koymuş oluruz. Binaenaleyh, 
sosyalistlik noktai nazarından değil, doğrudan 
doğruya mülkiyetin mahfuziyeti ve mülkiyeti 
kurtarmak noktai nazarından - ki ben mecburi
yeti kabul ediyorum - binaenaleyh efendiler, 
bendeniz bu noktada hukuku esasiyeye muhale
fet görmüyorum. Yalnız kanunun Lazistan'a 
hasrı caiz-değildir. Fakat Adana ve sair yerler 
için lâzımgelen tetkikat yapılmamıştır. Rahmi 
Beyefendi bütün bu kanunu bir esasa iptina et
tirdiler, dediler ki bu kanun bir iklim hakkmda 
tetkikat ve tetebbuatı arnikaya müsteniden ya
pılmıştır. lstihzaratı evveliyesi vardır. Tetebbu

atı kâfiye mevcuttur. Halbuki diğer sahalar için 
o tetebbuat mevcudolmadığmdan biz bu mev
cut tetebbuat sahasına kanunu hasretmek zaru-
retindeyiz. Yalnız bir nokta vardır ki, bu key
fiyetin Lazistan'a mahsur olması; bir taksimi 
idari esasından yürütülmesi de caiz değildir. Bu 
tetkikatı iklimiye esası kabul edilerek Meclisi 
Âlinizde kabul buyurulursa bendeniz o kanaati 
izhar ediyorum ki, memleketimizin inkişafı ikti
sadisine doğru encümenimiz ve Meclisimiz İk
tisat Vekâletinden daha kuvvetli ve daha esaslı 
adım atmış olur. Bunun için kendi şahsım namı
na müftahir oluyorum. (Bravo sesleri) 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Aferin Feridun Bey! 

TÂHİR B. (Giresun) — Efendiler! Bu ka* 
ıran bir kere yalnız Lâzistan vilâyeti için yapıl
mıştır. Encümenin de itiraf buyurduğu veçhile 
Lâzistan livasının haiz olduğu iklim ve şerait, 
aynen bizim Giresun livasında da ve o muhitte 
de mevcuttur. Bir kere bu Lâzistan livasına şâ
mil olamaz. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Niçin? 

TÂHİR B. (Giresun) — Olamaz efendim. 
Ayrı ayrı mmtakalara yeniden taksim mi yapa
cağız ve kanunlarımızı mmtakalara mı ayıraca
ğız? Ayrı bir idare mi teşkil edeceğiz? Eğer bu, 
iklim itibariyle ise aynı iklim bizde de vardır. 
Dağlar itibariyle ise aynı dağlar bizde de var
dır. Sıcak vadiler ise aynı vadiler bizde de var
dır. O dağların arkası ise, aynı bizde de vardır. 
Bu dağların arîcasmda karlı dağlar, aynı bizde 
de vardır. Sonra encümen buyuruyorlar ki, Lâ
zistan'da eşkıyalık var, eşkiyanın taarruzunu 
men için bi teşviktir. Eğer bu ise bu eşkiyalik 
aynı bizde de var. Hem istediğiniz kadar, hattâ 
daha fazlası var. (Handeler, alkışlar) 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Yalnız portakal yok. 

TAHİR B. (Giresun) — Rice ederim efen
dim, portakal da var, turunç da var, fındık da 
var, adam da var, arazi de var... Hem münbittir 
ve Lazistan'a da her suretle faiktir. Elyevm 
mevcuttur ve mevcudu hâzırı muhakkak bir key
fiyettir. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Teklifi kanuniniz yok. 
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TAHÎR B. (Giresun) — Rica ediyorum efen
dim ! Şimdi bizde güzel fındık yetişir, bu müs
pettir. Bizde güzel portakal yetişir, güzel man
dalina yetişir, çay yetişir, hattâ kahve yetişir.. 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Teklifi kanuniniz var mı1? 

TAHÎR B. (Giresun) — Bir teklifi kanuni 
vardır. Bizim Giresun'da bunun teşmilini rica 
ediyorum. Bizim muhit de aynı şerait t ah tada
dır. Hiçbir eksiği yoktur. Belki daha ziyade
siyle ormanları vardır. Çalılıklar bizde de var. 
Ormanlar bizde daha ziyadesiyle var. İsterseniz 
bir heyeti fenniye gönderirsiniz, orayı da tetkik 
eder, zaten encümen bunu itiraf etmiştir. Encü
men buyuruyorlar ki, biz Giresun ve buna mü-
taallik kısımlarla ihtilâtta bulunduk, izahat al
madık, rica ederim, kabul' ediniz, encümen yine 
tetkik buyursun. Bu bir. İkincisi; bu kanun bir 
teşvik kanunudur, bu kantin bir ceza kanunu 
olamaz. Muhterem arkadaşlarımdan birkaç ta
nesinin buyurdukları gibi herkes mutasarrıf ol
duğu arazide, Hakkı Tasarruf Kanunu- muci
bince istediğini eker, tuz eker, limon eker, kar
puz eker, ne isterse eker. (Handeler) Hiçbir kim
se bir şey diyemez. Hiç böyle bir mantık var mı
dır? 

RUŞEN EŞREF B. (Karahisarı Sahib) — 
Takyidediyoruz, mandalina çıkaracağız. Bunda 
ne zarar var? 

TAHÎR B. (Giresun) — Çay çıkarsın. Limon 
çı'karsın, kahve çıkarsın, kabul ediyorum; mem
leketimiz için bir teşviktir. Bu teşvik şu yolda 
olması. lâzımgelir. İşte burada; aşağıki madde
lerde iyi tesbit etmişlerdir. Her kim ki bunu ya
parsa 10 sene vergiden, öşürden muaf olacaklar. 
Çok güzel!.. Teşvik böyle olur. Yoksa herkes 
bunu ekecek, şunu ekecek diye mecbur tutmak, 
cezayı nakdî almak, binaenalâzalik bunları di
keceksiniz diye mükâfat da vermenin lüzumu 
yoktur. Millet hangi parayı verecektir? Lâzis-
tan'a, şuraya buraya mükâfat... Eğer mükâfat 
almak lâzmıgelirse ben gider bu sene 10 bin fi
dan, 20 bin fidan diktiririm. Beher fidan için şu 
kadar mükâfat veriniz derim. Teşvik için mü
kâfata lüzum yoktur, öteki madde kâfidir. Bi
naenaleyh Giresun livasına da mıntaka itiba
riyle, her cihet itibariyle teşmil edilmesini istir
ham ediyorum. 

REŞİD Ağa (Malatya) — Müsaade ediniz 
Reis Bey! Usul hakkında söz istiyorum. J 
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REİS — Usul hakkında? Buyurun!.. 

REŞİD Ağa (Malatya) — Efendiler arka-
daşlari'mızdan bâzıları buyurdular ki, bu kanun 
yalnız Lâzistan vilâyeti hakkında çıksın, diğer 
livalar için de üç, altı ay sonra veyahut bir sene 
sonra ayrıca teklifi kanuni yapılsın. Beyefendi
ler! Bir kanun umum hakkında çıkar; Lâzistan 
hakkında ayrı bir kanun, Malatya vilâyeti için 
ayrı bir kanun, Muş vilâyeti hakkında ayrı bir 
kanun diye ben böyle ayrı ayrı kanun çıktığını 
işitmedim ve böyle kanun çıkmaz. Bu kanun 
takrirlerle beraber encümene gitmelidir; encü
men yeniden tesbit etmelidir. (Bravo sesleri) 

MUSTAFA B. (İzmit) — Malatya'da ne çı
kıyor? Encümen bilmiyor. 

REŞİD Ağa (Devamla) — Sonra Heyeti Âli-
yenize gelmelidir. Ondan sonra müzakere edil
melidir. Çünkü Beyefendiler! Arz edeyim ki 
Lâzistan vilâyetinden1 daha ziyade kuvvei im'ba-
tiyeye mâlik Malatya hakkında takrir vermi
şim. Elâziz de vardır Bugün Malatya'da Avru
pa'dan memleketimize mebzul para celbedilecek 
fıstık meselesi vardır. Fıstık o kadar varidatlr 
bir şeydir ki, gerek iktisadiyatımız ve gerekse 
menafii Hazine noktai nazarından en mühim bir 
şeydir. Onun için bu takrirlerle birinci madde 
encümene havale edilmelidir. Orada tetkik ve 
tesbit olunduktan sonra buraya gelip müzakere 
edilsin. Binaenaleyh bendeniz encümene gitme
sini teklif ediyorum. 

REİS — Efendim Reşid Ağanın teklifini re
ye koyacağım. Diğer livalar hakkında da veril
miş olan tekliflerle beraber encümene gitmesini 
reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. O halde birinci madde mevcut tak
rirlerle beraber encümene gidecektir. 

ŞEFİK B. (Bayezid) — Kanunun heyeti 
umumiyesi gitsin. Çünkü esası birinci maddede
dir. 

REİS — Heyeti umumiyesi kabul edilmiş
tir. Maddelere geçilmiştir.; Birinci maddesi tak
rirlerle birlikte encümene gitmiştir. 

ŞEFİK B. (Bayeizid) — Diğer maddeler 
onun mütemmimidir. 

REİS — Efendim icabederse encümen ister, 
alır. Çarşamba günü saat birbuçukta içtima et
mek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 5,48 

AJA 
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5. — Eskişehir Mebusu Emin Beyin; Anka
ra'da ticaretle meşgul esnaf ve tüccardan sıfat 
ve hüviyetleri hakkında talebedilen 'beyanna
melere dair sual takririne Adliye Vekili Seyyid 
Beyin tahrirî cevabı (6/103) 

Riyaseti Celileye 
Ankara'da ticaretle meşgul esnaf ve tüccar

dan meşgul odukları sanat ve hüviyetleri bir 
beyanname ile polis müdüriyetine bildirilmesi 
hakkında iki ay evvel Ankara Polis Müdüriye
tinin gazetelerle bir ilânı vardı. 

Yüzde doksanı gazete okumıyan Ankara 
sekenesi bu ilândan haberdar 'olmamış; birta
kım merasim ve sairede olduğu gibi belediye 
çavuşlariyle, polis memurlariyle, esnaf teşkilât-
lariyle isma' da edilmemiş olduğundan hemen 
cümlesi bu ilân ahkâmı olan beyannameyi ver
memiştir. 

Şimdi beyanname verilememesi Ankara se
kenesine bir derdi azîm oluyor. Mahkemelere 
gidiyorlar ve mahkûm oluyorlar. Mahkemelim 
istinadettiği kanun, tenbihatı Hükümete ademi-
riayet maddesi olsa gerektir. Bu kanun; Hükü
meti Mutlakaya aidolması lâzmıgelir kanaatin
deyim. Meşruti hükümetlerde bile tenbihatı Hü
kümetin kanunla müeyy e dolması lâzım gelir. 
Şeklihâzır Hükümetimizle bu kanunun kabili te
lif olup olmadığını Adliye Vekâleti Celilesin-
den sual eder ve Ankara sekenesinin kurtarıl
masını Heyeti Muhteremelerinden rica eylerim. 

Eskişehir 
Emin 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesiııe 
Ankara'da ticaretle meşgul esnaf ve tüccar

dan sanat ve hüviyetleri hakkında talehedilen 
beyannamelere dair Eskişehir Mebusu Emin 
Bey tarafından takdim olunup 8 Kânunusani 
1340 tarih 103/2142 Kavanîn Müdüriyeti nu
maralı tezkere! Riyasetpenahîleriyle tevdi bu-
yurulan sual takririne cevaptır : 

Taikrir emrü inzibata mütaallik bâzı teda-
biri havi olup altı maddeden ibaret olmak üzere 
Şûrayı Devlet ve Meclisi Vükelâ karariyle 30 
Ağustos 1333 tarihinde bâiradei seniye mevkii 
tatbika vaz'edilmiş olan mukarreratın ikinci 

maddesi iktizasınca müessesatı maliye ve şir
ketler ve ticarethaneler ve muayenehaneler ve 
yazıhaneler ve mağazalar ve dükkânlar gibi ic-
rayi ticaret ve sanat için küşadolunan bilûmum 
müessesatı idare edenler ismi şöhret ve mahalli 
ikamet ve tâbiiyetlerini ve müesseselerinin un-
vaniyle bulunduğu mahalle ve sokağı ve mağaza 
ve işgal eyledikleri odaların numarası ve tica
ret veya sanatlarının nevini muhtevi olmak üze
re tarihi küşadından itibaren üç gün zarfında 
numunesine muvafık bir ihbar varakası tanzim 
ve imlâ ve zdrini imza ederek makbuz mukabi
linde en yalkm polis merkezine tevdi etmeye ve 
terki ticaret veya sanat ve nakil ve tebdili un
van gibi ihbar varakası münderecatına mütaal
lik tebeddülatı dahi vukuundan itibaren üç gün 
zarfında tahriren ihbar eylemeye mecbur olup 
nıevcudolan müessesatı maliye ve şirketler ve 
ticarethaneler ve muayenehaneler ve yazıhane
ler ve mağazalar ve dükkânlar icareyi ticaret 
ve sanat için küşadolunan bilûmum müessesatı 
idare edenlerin işbu mukarreratın yevımi neşri
nin ferdasından itibaren mezkûr ikinci madde 
hükmüne üç gün zarfında icra edecekleri dör
düncü maddesinde tasrih kılınmış ve işbu mu-
karrerat ahkâmına muhalefet edenler hakla
rında Kanunu Cezanın doksandolkuzuncu mad
desinin 22 Mayıs 1327 tarihli üçüncü zeyli mu
cibince mücazat olunmak üzere takibat icra edi
leceği dahi mukarreratı muttahizenin beşinci 
maddesinde muharrer bulunmuş olmasına ve 
ımuikarreratı meakûre ahkâmının elyevm mer'i 
bulunmasına nazaran ticaretle meşgul esnaf ve 
tüccar ve sair erbabı sanattan bu madde ahkâ
mına tevfikan ihbar varakası tanzim ve ita et-
miyenlerin mesuliyeti kanuniyeden vareste ka
lamayacakları ta'biî olduğundan ve binaenaleyh 
ihbar varakası ita etmemelerinden dolayı bâzı 
kesân hakkında Ankara Bidayet Müddeiuonu-
mdliğince icra kılınan taikibat üzerine Kanunu 
Cezanın mezkûr maddesine tevfikan mahkeme
ce mahkûmiyet kararı verilmesinde muhalifi 
kanun bir cihet bulunmadığı arz olunur efen
dim. 

Adliye Vekili 
Seyyid 
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Müdafaai Milliye, Bahriye, Jandarma, • Askerî Fabrikalarla Muhassasatı Zatiyenin 1339 senesi 
bütçelerine tahsisatı munzamma ilâvesi hakkındaki kanunun ikinci defa reye vaz'ı neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir). 

Reye iştirak edenler 
Kanunu kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

(Kabul edenler). 

132 
131 

0 
1 

Artvin : Hilmi Bey, Ardahan : Ilâlid Paşa, 
Talât Bey, Adana: Kemal Bey, Aksaray: Mus
tafa Vehbi Bey, Neşat Bey, Amasya: AM Rrza 
Efendi, Nafiz Bey, Antalya: Ahmed Saki Bey, 
Ankara: Şakir Bey, Aydın: Tahsin Bey, Edir
ne : Hüseyin Rıfıkı Bey, Faik Bey, Ordu: İs
mail Bey, Hamdi Bey, ,Recaû Bey, Enzurum: 
Câzim Efendi. Ertuğrul: Ahmed İffet Bey, Ha
lil Bey, Dr. Piikrat Bey, Ergani: İhsan Hânıid 
Bey, İzmir: Rahmi Bey, Seyyid Bey, Mahmud 
Gelâl Bey,Ispaırta: Hafız İbrahim Efendi, Hü
seyin Hüsnü Efendi, Mükerram Bey, İstanbul: 
İsmail Canbulat Bey, Hamdi Bey, Ali Rıza Bey, 
Yusuf Aksuna Bey, Eskişehir: Ermin Bey, Elâ
zığ: Hüseyin Boy, Muhiddin Boy, Nâei B<ey, 
İzmit: İbrahim Süreyya Bey, Saffet Bey, Mus
tafa Bey, Bayezdd: Süleyman Sudi Bey, Şefik 
Bey, Bursa: Osman Nuri Bey, Mustafa Falımı: 
Efendi, Necaıti Bey, Burdur: Hüseyin Baki 
Bey, Mustafa Şeref Bey, Bozok: Ahmed Ham
di Dey, Süleyman Sırrı Bey, Bolu: Dr. Emin 
Cemal Bey, Şükrü Bey, Biga: Mc'hmcd Bey, 
Tekirdağ: Cemil Bey, Tokad: Hacı Kâmil Efen
di, Emin Bey, Canik: Cavid Pasa, Süleyman 
Necmi Bey, Cebelibereket: Avnıi Bey, Çatalca: 
Şakir Bey, Çorum: İsmail Kemal Bey, Dr. 
Mustafa Bey, Hakkâri: Nazmi Bey, De raim: 
Şükrü Bey, Feridun Fikri Bey, Denizli: Maz-
lıar Müfid Bey, Diyarfbekir: Şeref Bey, Rize: 

Ekrem Bey, Rauf Bey, Ali Bey, Zonguldak 
Halil Bey, Tunalı Hilmi Bey, Yusuf Beey, Siird 
Halil Hulki Efendi. Sivas: Rahmi Bey, Siverek 
Kadri Ahmed Bey, Sarakan: Hacı Edhem Bey, 
Abidin Bey, Kemal Bey, Trabzon: Süleyman 
Sırrı Bey, Abdullah Bey, Gazianteb: Hafız 
Şahin Efendi, Ferid Bey, Kılıç Ali Bey, Kırk-
kilise: Dr. Fuad Bey, Karesi: Ahmed Süreyya 
Bey, Kâzım Paza, Mohmed Bey, Karalrisarı 
Şarki: İsmail Bey, Ali Süruri Efendi, Karahi-
sarı Sahib: Ruşen Eşref Bey, Sadık Bey, İz
zet Ulvi Bey, Kastamonu- Hasan Fehmi Efen
di, Hal i d Bey, Ali Rıza Bey, Kozan: Ali Şâdi 
Bey, Konya: Eyüb Sabrı Efendi, Kâzım Hüs
nü Bey, Mustafa Efendi, Mustafa Feyzi Efen
di, Musa Kâzım Efendi, Namı Hâzrm Efendi, 
Kırşehir: Ali Rıza Bey, Mahbub Efendi, Kay
seri: Sabit Boy, Nuh Nâei Bey, Gelibolu: Ce
lâl Nuri Bey, Gümüşane: Veysel Rıza Bey, 
Kângıri: Rifaıt Bey, Ziya Bey Talât Bey, Kü
tahya: Ragıb Bey, Şeyh Seyfi Efendi, Beceb 
Bey, Nuri Bey, Giresun: Tahir Efendi, Şe r-
ket Efendi, Hacim Muhiddin Bey, Maxlfn: 
Derviş Bey, Abdünrezzak Çelebi Efendi, Ab-
dülgani Bey, Neeib Bey, Yakub Kadri Bey, 
Mersin: Besim Bey, Malatya: Hacı Bedir Ağa, 
Dr. Hilmi Bey, Reşid Ağa, Maraş: Hacı Meh-
med Efendi, Menteşe: Esad Efendi, Niğde: Ga-
lib Bey, Van: Hakkı Bey, Müniıb Bey. 

(Müstenkifler) 

Kastamonu: Mehmed Bey. 

— 446 
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1316 ve 1317 tevellütlü şimendifer müstahdemîninin vazifei hâzıralarında terklerine dair lâyi-
hai kanuniye ile aynı tevellütlü telgraf muhabere memurlarının ve muallimlerin askerlikten 
istisnaları hakkındaki tekâlifi kanuniyenin reddine dair Müdafaai Milliye Encümeni Mazbatası 

hakkındaki neticei ara 

(Ekseriyet yokıtur). 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

(Kabul edenler). 

: 132 
: 64 
: 67 

: 1 

Artvin: Hilmi Bey, Ardahan: Hâlid Paşa, 
Adana: Kemali Bey, Aksaray: Neşet Bey, 
Amasya: Esad Bey, Antalya: Ahmed S âk i Bey, 
Edirne: Hüseyin Rıfkı Bey, Or.du: Reeai Bey, 
Entuğrul: Ahmed İffet Bey, Dr. Fikret Bey, 
İzmir: Mahmud Celâl Bey, İstanbul: Hamdi 
Bey, AH Ri'za Bey, Eskişehir: Emin Bey, Urfa: 
Husrov Bey, İzmit: İbrahim Bey, Ahmed Şük
rü Bey, Mustafa Bey, Bursa: Osman Nuri Bey, 
Necati Bey, Burdur: Mustafa Şeref Bey, Bolu: 
Şükrü Bey, Biga: Mehmed Bey, Tekirdağ: Ce
mil Bey, Tıo'kad: Emin Bey, Mustafa Vasfi Bey, 
Hakkâri: Nazmi Bey, Dersim: Feridun Fikri 
Bey, Diyaılbdkir: Zülfü Bey, Şeref Bey, Rize: 
Ekrem Bey, Rauf Bey, Ali Bey, Zonguldak: 

.Yusuf Ziya Bey, Şiir d: Halil Hulki Bey, Mah
mud Bey, Sivas: Râsim Bey, Siverek: Kadri 
Ahmed Bey, Gazianteb: Ferid Bey, Kılıç Ali 
Bey, Kırkkilise: Dr. Fuad Bey, Karesi: Kâ
zım Paşa, Karahisarı Şarki: İsmail Bey, Kara-
hisarı Saıhib: Ali Bey, Kastamonu: Haiid Bey, 
Ali Rıza Bey, Kozan: Ali Sailb Bey, Konya: 
Mustafa Efendi, Kayseri: Sabit Bey, Gelibolu: 
Celâl Nuri Bey, Gümüşane: Veysel Rıza Bey, 
Kütahya: Raıgi'b Bey, Nuri Bey, Giresun: Şev
ket Bey, Mardin: Abdüırrczzak Bey, Abdülga-
ni Boy, Neciib Bey, Mersin: Besim Bey, Ma
latya: Dr. Hilmi Bey, Menteşe: Yunus Nâdi 
Bey, Muş: Hacı Ilyas Sami Efendi, Niğde: 
Galib Bey, Van: Hakkı Bey. 

(Reddedenler) 

Ardahan: Talât Bey, Aksaray: Besim Ata-
lay Bey, Mustafa Vehbi Bey, Amasya: Ali Rıza 
Efendi, Ankara: İhsan Bey, Aydın: Tahsin 
Bey, Edirne: Faik Bey, Ordu: Hamdi Bey, 
Erzurum: Cazımı Efendi, Ziya Bey, Ertuğrul: 
Halil Bey, Ergani: İhsan Hâmid Bey, İzmir: 
Osmanzade Hamdi Bey, İsparta: Hafız İbra
him Efendi, Elâziz: Muhiddin Bey, Mustafa 
Bey, Naci Boy, Bayozid: Şefik Bey, Bursa: 
Mustafa Fehmi Efendi, Burdur: Hüseyin Baki 
Bey, Bozok: Hamdi Bey, Süleyman Sırrı Bey, 
Avni Bey, Tokatd: Bekir Sami Bey, Canik: Sü
leyman Neomli Bey, Çatalca: Şakir Bey, Ço
rum: İsmail Kemal Bey, Dr. Mustafa Bey, 
İsmet Bey, Dersim: Şükrü Bey, Diyarbeıkir : 
Feyzi Bey, Sivas: Ziyaecldin Bey, Siverek: 
Mahmud Bey, Saruhan: Hacı Edhem Bey, Abi-

clin Bey, Kemal Bey. Trabzon: Süleyman Sırrı 
Efendi, Abdullah Bey, Rahmi Bey, Gazianteb: 
Hafız Şahin Efendi, Karesi: Ahmed Süreyya 
Bey, Haydar Âdil Bey, Mehmed Vehbi Bey, 
Karahisarı Sahiıb: Ruşen Eşref Bey, Sadık 
Bey, İzzet Ulvi Bey, Kastamonu: Hasan Fehmi 
Efendi, Meihmed Boy, Konya: Eyüb Sabri Efen
di, Hacı Bekir Efendi, Kâzım Hüsnü Bey, Mus
tafa Feyzi Efendi, Naim Hazım Efendi, Kır
şehir: Mahbub Efendi, Kayseri: Nuh Naci Bey, 
Kângırı: Rifat Bey, Ziya Bey, Talât Bey, Gi
resun: Hacim Muhiddin Bey, Mardin: Derviş 
Bey, Yakub Kadri Bey, Maraş: ilacı Mehmed 
Efendi. Malatya: Hacı Bedir Ağa, Reş/id Ağa, 
Menıtoşe: Esad Efendi, Van: İbrahim Bey, 
Münib Bev. 

(Müstenkifler) 
Karahisarı Şarki: Ali Süruri Efendi. 

447 




