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Sayfa 
1, — Zaptı sabık hulâsası 557:558 
2. — Evrakı varide 558 

Lâyihalar 558 
1. — Müdafaai Milliye Vekâletinin 

1339 senesi bütçesinin (h) faslı mahsu
sundan ikiyüz ibin liranın tenziliyle aske
rî fabrikalar bütçesinin 338 nci faslının 
birinci mevaddı iptidaiye maddesine zam
mı hakkında kanun lâyihası (1/427) 558 

Teklifler 558 
1. — Rize Mebusu Ekrem Beyin, 19 

Teşrinisani 1338 tarihli beyiye Ihalkkı ve 
gişe memurluklarının mâlûlgazilere tahsisi 
hakkındaki Kanunun birinci ve ikinci 
maddelerinin tadili haıkkmda teklifi ka
nunisi (2/284) 558 

2. — Zonguldak Mebusu Yusuf Ziya 
Bey ve rüfekasının, Bartın ağzında te
raküm eden kumların taranması için Na
fıa Bütçesine 40 000 lira tahsisat vaz'ı 
hakkında teklifi kanunisi (2/281) 558:559 

3. — Siird Mebusu Halil HulM Efen
dinin, Şer'iye Vekâletinden musaddak 
icazetnameyi malik olmıyanlarm ilmî kis-

Sayfa 
veyi lâbis olmamaları hakkında teklifi 
kanunisi (2/286) 559 

4. — Müdafaai Milliye Encümeninin 
bilûmum mâlûlîni askeriyenin terfihi hak
kında (2/280) numaralı teklifi kanunisi 559 

5. — Muvazenei Maliye Encümeni
nin, 1339 senesi Sıhhiye Bütçesinin tah
sisatı fevkalâde faslından mecburi hizme
te tabi etıbba zamaimi ve tıp talebesi 
masarifi için açılacak fasıllara 10 145 li
ranın nakline dair teklifi kanunisi (2/283) 559 

Mazbatalar 559 
1. — Ziraat Bankası Kanununun yir

minci maddesinin tefsiri hakkında İktisat 
Vekâleti tezkeresi ve tâyini muameleye 
mahal olmadığına dair Kavanini Maliye 
Encümeni mazbatası (3/82) 559 

2. — Harb Kazançları Vergisi Karar
namesinin 16 ncı maddesinin tefsirine dair 
Başvekâletten mevrut tezkere ve Kavani
ni Maliye Encümeni mazbatası (3/196) 559 

Tezkereler 659 
1. — Cezayı nakdilerin beş misline iblâ

ğına dair 17 Nisan 1338 tarihli Kanun 



Sayfa 
mucibince, Gümrük Kanununda miktarı 
tâyin edilen mücazatı nakdiyenin de beş 
misline iblâğ edilip odilimiyeceğinin tef
sirine dair Başvekâletten 'mevrut tezkere 
(3/212) 559 

2. — 21 . 1 . 1340 tarih ve 6/232 nu
maralı tezkere ile maluliyeti daimesine 
nıebni bakıyei müddeti cezaiyesinin affı 
arz edilen. Küçük Ali oğlu Mehmet vefat 
etmiş olmakla halkkmda, affı ıhususi istih
saline mahal 'kalmadığına dair Başvekâ
letten mevrut tezkere (3/2.13) 559:560 

3. — Piyade yüzbaşısı İstanbul'lu Halid 
Efendi bini Ahmet Muhtarın hidematı 
fevkalâdesine mebni takdirname ile taltifi 
hakmda Başvekâletten mevrut tezkere 
(3/214) 560 

Takrirler 560 
1. — Cebelibereket Mebusu Avni 

Beyin, ecnebi istilâ kuvvetlerine va
sıta ve alet olarak millî vahdeti ihlâl 
edenlerin nev'i cürümlerimle isimlerinin 
neşir ve ilânı hakkında temenni tak
riri (4/148) 560 

2. — Cebelibereket Mebusu Avni Be
yin Ankara'da Posta ve Telgraf Müdü
riyeti Umumiyesince nısfull evle 'Ka
dar mekâftdp kabul edilmesi tomenni-
yatına dair takriri (4/147) 560 

3. — Azayı kiram muamelâtı 560 
1. — Azayı kiramdan bâzı zevatın 

mezuniyetleri hakkında Divanı Riyaset 
kararları 560:562 

4. — İkinci defa rev istihsali 562 
1. — Telgraf ve Telefon Kanununun 

ikinci defa tâyini esamiyle reye vaz'ı 562,599 
5. — Sualler, cevaplar 558,562 
J. — Karesi Mebusu Ahmed Süreyya 

Beyin, PJdremit kazası dâhilimde bu
lunan Palamut mevkii ile Ilıca iskelesi 
arasında, bir dekovil hattı inşası için 
verilen imtiyaza dair Nafıa Vekâle
tinden şifahi sual takriri (6/132) 558 

2. — Karesi Mebusu Vehbi Beyin, 
mübadeleye tabi mevakideki evkaf kü
tüphanelerinde bulunan kitaplara dair 
Şe!r'iye ve Evkaf Mübadele ve imar 
ve iskân vekâletlerinden sual takriri 
(6/131) 558 

Sayfa 
3. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin. Bolu 

hastanesinin 1340 Muvazenei Umumiye-
sinden hariç bırakıldığının doğru olup 
olmadığına dair Sıhhiye ve Muaveneti 
içtimaiye Vekâletinden şifahi sual tak
riri (6/134) 558 

4. — Konya Mebusu Naim Hazini 
Efendinin muallimlik eden zabıtanın 
terfi ve terfihleri için ne düşünüldüğü
ne dair suali ve Müdafaai Milliye Ve
kili Kâzım Paşanın şifahi cevabı. 
(6/112) 562:563 

5. — Cebelibereket Mebusu Avni 
Beyin ordu mensubininden olup da ha
rekâtı milliyeye iştirak etmityenler hak
kında tatbik edilecek mukarreratın 
ikmal edilip edilmediğine dair Müda
faai Milliye Vekâletinden suali (6/124) 563 

6. — Kütahya Mebusu Bagıb Beyin 
izmir üzüm ve incir istihlâk koopera
tif şirketinin tMebettiği itibarın Zi
raat Bankasınca küşadedilmemesi esba
bına dair sualine iktisat Vekili Hasan 
Beyin şifahi cevabı (6/120) 563:565 

7. — Afyon Karahisar Mebusu izzet 
Ulvi Beyin muhtacine yemeklik tahsisatı 
olarak tevzii icabeden mebaliğe dair 
sual takririne Maliye Vekili Mustafa 
Abdülhali'k Beyin tahriri cevabı (652) 596:597 

8. — Eskişehir Mebusu Mehmed Arif 
Beyin Muhtacini zürraa yemeklik ve 
tohumluk olarak tahsis kılınmış olan 
iki yüz bin liranın nerelere ne miktar 
tevziat yapıldığına dair Maliye Vekâle
tinden sual takririne ve Maliye Vekili* 
Mustafa Abdülhalik Beyin tahriri ce
vabı (6/98) 597:598 

6. — Müzakere edilen mevad 566 
1. — 1316 ve 1317 tevellütlü olup 

da emsalinin silâh altına celbinden ev
vel Türkiye Büyük Millet Meclisi Hü
kümetince tanınmış şimendifer idarele
rine intisabeylemi'ş olanların, şimendifer 
kıtaatında bilmünavefbe icrayı talim 
ve terbiyei askeriye görmek şartı ile 
ve vazifeyi hazımlarında terklerine dair 
kanun lâyihası (1/292) ile Bozök Meb-
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usu Süleyman Sırrı Beyin 1316, 1317 
terellütlü telgraf muhabere memur 
mu>avMerinin hidematı fiiliyei askeri
lerine dair (2/224) ve Konya Mebusu 
Naiam. Hazım Efendinin 1316, 1317 te
vellüttü muallimlerin vazifeleri devam 
ettikçe hizmeti askeriyeden tecillerine 
dair (2/285) kanun teklifleri ve her üçü-

• • » * l 

Birinci Celse 
Fethi Beyin tahtı Riyasetlerinde bilini-

kât zaptı sabık hulâsası kıraat ve aynen ka
bul edildi. Evrakı varideden havalevc tabi 
olanlar hakkında havale muamelesi yapıldı. 
Lehistan Hükümeti ile akdedilen muaheden a-
meyi teati ve Lozan Mnahedenamesini 
Fransa Hükümetine teslim etmek üzore 
Menteşe Mebusu Şükrü Kaya Bey ;n memıı-
ren izamına müsaade olunmasına dair Başve
kâlet tezkeresi kıraat ve miri- muamiley-
hin mezuniyeti kabul edildi. 

Heyeti Umumiyendn haftada lâakal beş 
gün i'çt/Vna etmesi hakkında Bayezid Me
busu Şefik Beyin takriri okundu ve icabet-
tiği takdirde daha fazla içtima akdedilebi
leceği ve binaenaleyh böyle bir karara lüzum 
olmadığı mütalaâsiyle reddolundıı. 

Ruznamenin on üçüncü maddesini teşkil 
eden «evrakı nakdiyenin şeraiti tesviyesiıvr.ı 
tevhit ve itibarının tezyidi ve ufak paraya 
•olan ihtiyacın tehvini» hakkındaki lâyihai ka-
nuniyenin müstacelen ve takdimeıı miuakerc-

•nim de reddine dair Müdafaai Milliye'. 
Encümeni mazbatası 566:567 

2. — Rize Mebusu Esat Beyin Rize 
livasında fındık, portakal, limon, man
dalina, çay ve dut yetiştirilmesi hakkın
da (2/182) numaralı teklifi kanunisi 
ve İktisat ve Muvazenei Maliye encümen
leri mazbataları 567:596 

» » » • 

sine dair Bozok Mebusu Ahmed Haindi Be
yin takriri okunarak olbaptaki karar muci
bince yalnız müstaceliyet teklifi reye vaz 
ve kabul edildi. 

Evvelki içtimada reye vaz 'edilen «İstan
bul'da av tezkeresi rrüsumu» hakkındaki Ka
nun ile, «Zabıtai sıhhiyei hayvaniye Kanu
nu Muvafakatinin ikinci maddesini luuaddil» 
kanuna ait arada nisap hâsıl olmadığı ve 
tekrar reye vaz'edileceği tebliğ olundu. 

Sivas'taki memurine, eytam ve eramıile maaş 
verilmediğine dair Karesi Mebusu Süreyya Be
yin sualine Maliye Vekili Mustafa Albdülhalik 
Beyin cevalbı istimna edildi. Badehu reye vaz'lan 
neticesinde nisap hâsıl olmıyan, «Meclis için ye
niden inşa edilecek bina hakkındaki Kütahya 
Mebuteu Recep Beyin Takriri ile «1316, 1317 te
vellüttü sumendiler müstahdemini ve aynı te
vellüttü muallimlerle telgraf memurlarının as-
kerlMeri ha;kkındaîki Müdafaai Milliye Encüme
ni maızbatası ve «İstanbul'da a r tezfceresi Rüsu
mu hakkındaki Kanun» ile «Zalbıtai sılhhiyei hay
vaniye Kanunu Muvakkatinin ikinci maddesini 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzaJkorat; Saat : 1,37 

REİS — İkinci Reisvekili İsmet Bey 

KÂTİPLER : Mahmud Bey (Siird), Bagıb Bey (Zonguldak) 

REİS — Celseyi acıyorum efendim, zaptı sabık hulâsası okunacak : 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

— 557 — 
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muaddil Kanun» ikinci defa olarak reye vaz'e-
dildi ve teneffüs için celse tatil edildi. 

İkinci Celse 
Fetthi Beyin Riyasetleriyle küşaıded ilerek 

«Meclis için müceddeden yapılacak bina hakkın
daki Recep Beyin takriri» nin 32 redde mukabil 
102 rey ile «İstanbul'daki av tezkeresi Rüsumu» 
hakkındaki Kanunun 5 redde mukabil 150 rey 
ile ve «Zabıtai sıhhiyei hayvaniye Kanunu Mu
vakkatinin ikinci maddesini muaddil Kanun» un 
12 redde karşı 137 rey ile kabul edildiği ve «1316, 
1317 tevellütlü şimen'düfer müstahdemînin ve ay
nı tevellütlü muallimlerle telgraf memurlarının 
askerlikleri hakkındaki Müdafaa! Milliye Encü
meni mazbatası» nm 62 kabule mukabil 91 rey 
ile reddolunduğu tebliğ edildi. Badehu telgraf 
telefon lâyihai kanuniyesinin bakıyei müzakeresi
ne geçilerek Posta ve Telgraf ve Telefon Encü
menince tadilen tanzim olunan 14 ncü madde ta-
ıdilen, nazarı itibara alman takrirler üzerine tan
zim edilen 16 nci madde aynen ve kezalik nazarı 
itibara alman takrir üzerine ücret faslına ilâve 
edilmek üzere tesbit olunan fıkra tadilen'kabul 

5. — Si 

1. — Karesi Mebusu Ahmed Süreyya Beyin, 
Edremit hazası dâhilinde bulunan Palamut mev
kii ile Ilıca iskelesi arasında bir dekovil hattı in-
şaası için verilen imtiyaza dair §ifahi sual tak
riri (6/132) Nafıa Vekâletine 

2. — Karesi Mebusu Mehmed Vehbi Beyin, 
Mübadeleye tâbi mevakideki evkaf kütüphanele
rinde bulunan kitaplara dair sual takriri (6/131) 
Şer'iye ve Evkaf, Mübadele, İmar ve İskân ve
kâletlerine 

3. — Bolu Mebusu Şükrü Beyin, Bolu hast-
nesini?ı 1340 muvazenei umumiyesinden hariç 

Lâyihalar 
i. — Müdafaai Milliye Vekâletinin 1339 se

nesi Bütçesinin (h) faslı mahsusundan iki yüz 
bin Uranın tenziliyle Askerî Fabrikalar Bütçesi
nin 338 nci faslının birinci mevaddı iptidaiye 
maddesine zammı hakkında kanun lâyihası 
(1/427) (Muvazenei Maliye Encümeni) , 

edildi. Adliye Encümenince tanzim olunan 20 ve 
27 nci maddeler dahi aynen kalbul olundu. Te
lefon ücretleri hakkında Posta ve Telgraf ve Te
lefon Encümeni tarafından tesbit ve tanzim olu
nan tarife müzakere ve 92 nci madde olarak ay
nen kalbul edildi. 

Kanunun tarihi meriyetini mulin maddeden 
evvel kanuna, «İşbu kanuna mugayir olan ah
kâm mülgadır.» şeklinde bir madde ilâvesi vu-
kuJbulan teklif üzerine tensip ve kabul olundu. 
Kanunun tarihi meriye/ti hakkındaki madde ile 
son maddesi aynen kalbul ve heyeti umumiyesi 
tâyini esami ile reye vaz'edildi. Tasnifi âra ne
ticesinde nisabı ekseriyet hâsıl olmadığı tebliğ 
ve Pazartesi günü içtima edilmek üzere Celse ta
til olundu. 

Kâtip 
Reisvekili Siird 

İsmet Mahmud 

Kâtip 
Zonguldak 

Ragib 

bırakıldığının doğru olup olmadığına dair şifa
hi sual takriri (6/134) Sıhhiye ve Muavaneti İç
timaiye Vekâletine havale edilmiştir. 

HALET B. (Erzurum) — Efendim telefon 
ücretleri hakkındaki madde yirmidokuz değil, 
hatırımda kaldığına göre 35 nci maddedir. 

REİS — Efendim kanunun müzakeresi es
nasında tesbit edilen şekilde tashih ederiz. Zaptı 
saibık hakkında başka söz istiyen var mı efen
dim? Zaptı saibık hulâsasını aynen kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Zaptı sabık hulâsası kabul edildi. 

Teklifler 
1, — Rize Mebusu Ekrem Beyin, 19 Teşrini

sani 1337 tarihli beyiye hakkı ve gişe memurluk
larının malûl gazilere tahsisi hakkındaki Kanu
nun birinci ve ikinci maddelerinin tadili hakkın
da teklifi kanunsi (2/284) (Lâyiha Encümeni) 

2, — Zonguldak Mebusu Yusuf Ziya Bey ve 

2. — EVRAKI VARİDE 

ALLER 

— 558 -
/ 
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rüfekasının, Bartın ağzında teraküm eden kum
ların taranması için Nafıa Bütçesine 40 000 lira 
tahsisat vaz'ı hakkında teklifi kanunisi (2/281) 
(Lâyiha Encümene) 

3. — Siird Halil Hulki Efendinin, Şer'iye 
Vekâletinden musaddak icazetnameye malik ol-
mıyanların ilmî kisveyi lâbis olmamaları hakkın
da teklifi kanunisi (2/282) (Lâyiha Encümeni
ne) 

4. —"Müdafaai Milliye Encümeninin bilûmum 
mâlûlînin askeriyenin terfihi hakkında (2/280) 
numaralı teklifi kanunisi (Muvazenei Maliye En
cümenine) 

5. — Muvazenei Maliye Encümeninin 1339 
senesi Sıhhiye Bütçesinin tahsisatı fevkalâde fas
lından mecburi hizmete tâbi etıbba zamaimi ve 
tıp talebesi masarifi için açılacak fasıllara 
(10 145) liranın nakline dair teklifi kanunisi 
(2/283) (Ruznameye) 

Mazbatalar 
1. — Ziraat Bankası Kanununun 20 nci mad

desinin tefsiri hakkında İktisat Vekâleti tezke
resi ve tâyini muameleye mahal olmadığına dair 
Kavanini Maliye Encümeni mazbatası (3/82) 

REİS — Okunacaktır. 

Heyeti Umumiyeye 
Ziraat Bankası Bütçesine mütaallik Muvaze

nei Maliye Encümeni mazbatasının idarei mer
keziye maaşatı faslında ileride bir mütehassıs 
banka müdürü tedarik ve bankanın vahdeti ida
resi temin edilinceye kadar Müdüriyeti Umumi-
yenin zaten merbut bulunduğu iktisat Vekili ta
rafından idaresi dermeyan edilmiş ve Müdürü 
Umumi açığa çıkarılmış ve İktisat Vekâletinin 
bankaya karşı vaiz'iyeti murakıp mevkiinde bu
lunmuş olduğundan 23 Mayıs 1332 tarihli Zira
at Bankası Kanununun yirminci maddesinin 
ikinci fıkrasında (Müdürü Umumi Muavini ban
ka umur ve muamelâtının idare ve temşiyetinde 
Müdürü Umumiye muavenet ve gaybubetinde ona 
vekâlet eyler) kaydı mevcut bulunmasına binaen 
celbi mukarrer mütehassısın vurudiyle banka 
umuruna vaziyed edeceği tarihe kadar müdüri
yeti umumiye vazaifinin Müdürü Umumi Mua
vini tarafından rüyet edilmesi zarureti kanuni-
yeden olduğundan bahsile bu cihetin sarahaten 
tâyini esbabının istikmali hakkında İktisat Ve

kâleti Celilesinden takdim olunup encümenimize 
havale buyurulmuş olan 15 Temmuz 1338 tarih
li ve 6900/34 numaralı tezkere 19 Kânunuevvel 
1339 tarihli içtimaımızda tetkik ve müzakere 
edildi. 

ıSalifülarz Ziraat Bankası Kanununun yir
minci maddesinde Müdürü Umumi Muavininin 
(Banlka umuru muamelâtının idare ve temşiye
tinde Müdürü Umumiye muavenet ve gaybube
tinde ona vekâlet edeceği) musarrah bulunması
na ve muavin vazifeye kanunen müşterek olduğu 
cihetle mukaddema Heyeti Umumiyece bu bap
taki sarfiyat sabık Heyeti Vekileden tazmine ka
rar verilmek suretiyle halledilmiş olmasına bina
en tâyini muameleye mahal kalmamış olmakla 
Heyeti Umumiyeye takdime karar verildi. 

31 . 1 . 1340 
Kavanini Maliye Encümeni 

Reisi Mazbata Muharriri Vekili 
Trabzon Konya 

Abdullah Muhalif bulunmadığı 
Tevfik Fiikret 

Âza Âza 
Elâziz Trabzon 

Mustafa Süleyman Sırrı 
Âza Âza 

Karesi Giresun 
Osman Niyazi Musa Kâzım 

Mezun 

REİS — Kavanini Maliye Encümeni maz
batası haikkmda mütalâa var mı efendim? Kava
nini Maliye Encümeni mazbatasını reyi âlinize 
vaz'ediyorum. Kabul denler lütfen el kaldırsın. 
Kabul etımiyenler lütfen el kaldırsın. Kavanini 
Maliye Encümeni mazbatası kabul edildi. 

2. — Harb Kazançları Vergisi Kararnamesi
nin 16 ncı maddesinin tefsirine dair Başvekâlet
ten mevrut tezkere ve Kavanini Maliye Encüme
ni mazbatası (3/196) (Ruznameye) 

Tezkereler 
1. — Cezayı nakdilerin beş misline iblâğına 

dair 17 Nisan 1338 tarihli Kanun mucibince 
Gümrük Kanununda mikdarı tâyin edilen müca-
zatı nakdiyenin de beş misline iblâğ edilip edil-
miyeceğinin tefsirine dair Başvekâletten mevrut 
tezkere (3/212) (Adliye Encümenine) 

2. — 21 . 1 . 1340 tarih (6/233) numaralı 
tezkere ile maluliyeti daimesine mebni bakıyei 

— 559 — 
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müddeti cezaiyesinin affı arz edilen Küçük Ali-
oğlu Mehmed vefat etmiş olmakla hakkında affı 
hususi istihsaline mahal kalmadığına dair Başve
kâletten mevrut tezkere (3/213) (Adliye Encü
menine) 

3. — Piyade yüzbaşısı tstanbul'lu Halid 
Efendi bini Ahmed Muhtarın hidematı fevkalâ
desine mebni takdirname ile taltifi hakkında 
Başvekâletten mevrut tezkere (3/214) (Muvaze
nem Maliye Encümenine) 

Takrirler 
1. — Cebelibereket Mebusu Avni Beyin, ec

nebi istilâ kuvvetlerine vasıta ve alet olarak millî 
vahdeti ihlâl edenlerin nev'i cürümleriyU isim
lerinin neşir ve ilânı hakkında temenni takriri 
(4/148) (Başvekâlete) 

2. — Cebelibereket Mebusu Avni Beyin Anka
ra'da Posta ve Telgraf Müdüriyeti Umumiyesin-
ce nısfulleyle kadar mekâtib kabul edilmesi te-
menniyatma dair takriri (4/147) (Başvekâlete) 

3. — AZAYI KİRAM MUAMELÂTI 

1. — Azayı kiramdan bâzı zevatın mezuniyet
leri hakkında Divanı Riyaset kararları 

REİS — Okunacak: 

Heyeti Umnımiyeye 
Âtide esamisi muharrer azayı kiramın hiza

larında mulharrer müddetlerle mezun adleri Di
vanı Riyasetin 2 . 2 . 1340 tarihli Onisekizinci 
İctimaında tenisilbediilmiş olmakla Heyeti Umumi-
yenin nazarı tasvibine arz olunur. 

T. B. M. M. Reisi 
Ali Fethi 

Talhir Bey (Giresun) bir buçuk ay, 
Faik Bey (Ordu) yirmi gün, 
öımer Şevki Bey (Savaş) onlboş gün, 
Aihmed Remzi Bey (Gazianteb) bir ay, 
Süleyman Sırrı Efendi (Trabzon) birbuçuik 

ay, 
Hasan Fehmi Efendi (Kaıstamonu) birbuçuk 

ay, 
Ethem Bey (Saruhan) bir -ay, 
Albdullah bey (Tralbzon) bir ay, 
Münir Bey (Çorum) bir ay, 
Abidin Bey (Saruhan) onbeş gün, 

REİS — Giresun Mebusu Tahrir Beyin birlbu-
çuk ay mezuniyetini kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın. (Toptan reye koyunuz, sesleri) 

Müsaade buyurun efendim, rica ederim. Ev
velce birer birer reye vaiz'ediyorduk. Eğer şimdi 
böyle bir usul kaJbul edildi ise... (Edilmiştir, ses
leri) O halde isimleri kıraat olunan mebus arfca-
daşlarrmıızın isimleri hizalarındaki müddetlerle 
mezuniyetlerini kalbul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kalbul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın. 
Kaıbul ©dildi efendim. 

, Heyeti Umumiyeye 
Mezuniyetlerinden tecavüzle avdet eden âti

de esamisi muharrer azayı kiramın hizalarında 
muharrer müddetlerin mezuniyeti kanuniyelerin-
den malhisuJbu 2 . 2 . 1340 tarihinde münakit 
Onsekizinci Divanı Riyaset İçtimamda tensıibe-
dilmiş olmakla Heyeti Umumiyenin nazarı tas
vibine arz olunur. 

T. B. M. M. Reisi 
; Ali Fethi 

Mehmed Nuri Bey (Diyaribekir) yirmisekiz 
gün, 

Şeref Bey (Ipiyarbekir) yirmisekiz gün, 
Kemal Bey (jSaruhaın) otuzisekiz gün, 

REİS — Efendim bu zevat mezuniyetlerini te
cavüz ettirmişlerjdir, fakat mezuniyetti kanuniye-
lerini tecavüz ettirmemişlerdir. Bu karar, tecavüz 
•ettirdikleri müddetlerin mezuniyeti kanuniyele-
rinden mahsubu mahiyetindedir. Kalbul buyuran
lar lütfen ellerini kaldırsınlar. Kabul etmiyen
ler el kaldırsın. KaJbu'l edilmiştir efendim. 

3 . 2 . 1340 

Heyeti Umumiyeye 
İstihsal ettiği bir bucuk aylık mezuniyetle 

24 Teşrinisani 1339 tarihinde Meclisi Âliden 
infikâk eden Denizli .Mebusu Haydar Rüştü 
Beyin, "mezuniyetinin iki ay temdidi hakkm-
kımclaki taldbine 30 . 12 . 1339 tarihli onal-
tmcı içtimada Divanı Riyasetçe imkân görül-
•memiş ve keyfiyet telgrafla ımmMİleyhc iş'ar 
edilmiş idi. Bu kere temdidi mezuniyet t ale
minde ısrarı mutaıza'mmm, mumaileyhten 
mevrut ve suneti m usa del a kası merlbut 
22 . 1 . 1340 tarihli telgraf Divanı Riya
setin 2 . 2 . 1340 tarihli onsekizinci içtimain-
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da ledettetkik, mumaileyhe mezuniyeti ka-
nuniyesini istimal eylediğinden bu bapta ye
niden bir muamele ifasına imkân görülmemiş 
ve mumaileyhin mezuniyet talebinde ısrar ey
lemesine nazaran /bir karar ittihazı zımnında 
keyfiyet Heyeti Umumiyeye arzı tensibodilmij-
tİT efendim. 

T. B. M. M. Reisi 
Ali Fethi 

•KÂZIM VEHBİ B. (Lrgaııi) — Mazereti 
sıhhiyesine ait raporu yok mu0' Onu okuyunuz. 

Ankara'da B. M. M. Riyaseti üelilesine 
Temdidi mezuniyetime Divanca imkân gö

rülemediğinden avdetim emir buyuruluyor. 
Mazeretim sılhhi ve hayati olup rapora müste-
nititir. Müracaatımın Divanca tekrar tetkikiy-
le nazarı kabule alınması mercuddur efendim. 

Denizli Mebusu 
Haydar Rüştü 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Rapora 
müstenittir diyor. Rapor var mıdır? O da okun
sun. 

REİS — Müsaade 'buyurursanız efendim, 
evvelemirde Divanı Riyasetin noktai nazarını 
arz edeyim. İkinci dovrei ihtihabiyenin içtima 
senesi Ağustosta başladığından dolayı. Diva
nı Riyaset, malûmuâlileri olduğu veçhile me
zuniyeti kanuniye üç, ay olduğu için bu üç aynı 
nısfı kadar mezuniyet vermeye .karar vermiş 
ve bunu Heyeti Celilenize arz etmişti. Heyeti 
Oelileniz bu kararı dahi tasvip buyurmuştur. 
Divanı Riyaset mezuniyeti kanuniyeyi altı 
ay için bir buçuk ay olarak istimal etmekte 
idi. Bunlardan müzmin hastalıkları ve daha 
bunun giibi sıhhi mazereti olanlara da üç ay 
verilmekte idi. Heyeti Vekile azasına üç ay 
mezuniyet venlyıor.duk. Bumdan fazla mezuni
yet talebedildiği takdirde Heyeti Celileye arz 
ediyorduk. Bu takrirler bu esasa müstenittir. 
Binaenaleyh Divanı Riyaset kendisinin mezun 
bulunduğu dairedeki mezunları tasvibediyar, 
bulunmadığı dairedeki mezuniyetleri de Heye
ti Ge İdeye a uz ediyordu. Bu noktai nazardan 
bu tezkere ile bu telgrafı Heyeti Gel il eve arz 
ediyoruz. 

Binaenaleyh, Haydar lîüşdü Beyin telgraf
ta gösterdiği mazeretine binaen bir huçıık ay 
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daha mezuniyeti kabul buyuranlar lütfen el
lerini kaldırsın. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Tahsi
sat almak şartı ile. 

REİS — Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın. Kabul edilmiştir efendim. 

3 . 2 . 1340 
Heyeti Umumiyeye 

Mezuniyetinin dört a;y temdidine dair Si
nop Mebusu Doktor Rıza Nur Beyin sureti 
musakdakası nıerlbut takrir ve tabip raporu Di
vanı Riyasetin 2 . 2 . 13-10 tarihli onsekizinei 
içtimaında ledettetkik mumaileyhin 30 Teşri
nievvel 1339 tarihinden evvel iki ay mezuni
yetle Meclisi Âliden infikâk ettiği ve temdidi 
mezuniyeti haıkkında 27 Kânunuevvel 1339 
tarihli müracaatı Divanı Riyasetin onyedinei 
içtimaında kalbul edilrmiyerek keyfiyetin tel
grafla kendilerine işar edildiği anlaşılmış ve 
Divam Riyasetçe, bu senei içtimaiye için ancak 
pek ağır hasta olan azayı kirama üç, vekil bey
lere iki ve diğer azayı kirama bir buçuk ay 
mezuniyet itâ edileceği kararı vâki iktizasın
dan bulunmuş olmasına ve mumaileyh dahi iki 
aylık mezuniyetinin temdidini mıvnrrcn tale-
beylemekte (bulunmasına nazaran bu -bapta Di
vanı Riyasetçe bir karar itasına imkân görüle
memiş ve ittihazı karar olmak zmımmda key
fiyetin Heyeti Umumiyeye arzı Umsibedilmiş-
tir efendim. 

T. B. M. M. Reisi 
Ali Fethi 

ALI RIZA B. (İstanbul) — Madem ki ah
vali sıhhiyesinden, bunu da kabul etleriz. 

Dv. FÎKKET B. (Bbtuğrul) — Efendim Rı
za Nur Bey rahatsızdır. 'Makamatı resmiyeden, 
istanbul'dan ve mütehassıslardan rapor gönder
miştir. Divanı Riyasetin ağır hasta, zayıf has
ta diye tefrik edilmesi zannederim, muvafık 
değildir. Ağır hasta olduktan sonra mı mezu
niyet vereceğüz? Heyeti Umumiyedcn rica ede
rim bunu kabul edelim. Hastadır. 

SÜLEYMAN SİRRİ B. (Bozok) — ilendim 
malûmuâliniz Nisabı Müzakere Kanunu muci
bince her azaya üç ay mezuniyet verilir ve bu 
müddet zarfında tahsisatını alır. Fakat üç ayı 
teeavüs ettirdiği ve üç aydan fazla mezuniyet 
vu-ildiği takdirde tahsisat alama::. Bu devre 
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Ağustosta başladığı için Divanı Kiyaset bunu 
tamim etmiş ve bir had kabul etmiştir. Yani 
,bir buçuk ay kalbul etmiştir. Şimdi bu üç ayın 
nısfını tecavüz eden mezuniyetler müddetler 
içinde tahsisat veriyor musunuz, yoksa vermi
yor musunuz? Bunu soruyorum. 

Alil RIZA B. (İstan'bul) — Ahvali sıhhiye
den dolayı olunsa vermek lâzımgelir. 

REİS — Efendim demin de arz ettim. Di
vanı Riyaset, Heyeti Oelilenizin mezuniyet 
hususundaki noktai nazarını takibederek me-

4. - İKİNCİ DEFA 

1. — Telgraf ve Telefon Kanununun ikinci 
defa reye vaz'ı 

REİS — TeJıgraf ve Telefon Kanununu ikin
ci defa tâyini esamiyle ve yoklama suretiyle 
rey] âlinize vaz'edeceğim. 

VEHBİ B. (Karesi) — İkincide yoklama 
olmaz ki yoklamaya ne lüzum var'. 

REİS — Reyi aleni suretiyle rey istihsalin
de yoklama şarttır. Şimdiye kadar valkit zayi 
etmemek ve suhulet bahşolmak üzere tatbik 
edilen usulün hataalûd olduğu görülmüştür. 
Bundan dolayı Majkamı Riyaset nizamnameyi 
tatbik edecektir. 

VEHBİ B. (Karesi) — Her zaman temenni 
ederiz. 

ALİ SÜRURİ Ef. (Karahisarı Şarki) — 
Rois Beyefendi. Zatıâlilcrini şayanı telbırik gö
rürüm, nizamnameye fartı riayetinizden dolayı. 

VEHBİ B. (Karesi) — Reyi aleni şeklidir. 
REİS - - Efendim. Heyeti Celilcnizin mu

tadı veçhile reye vaz'edeceğiz... 
(Tâyini esamiyle reye vaz'ı ve Ergani dai-

rei intihabiyesinden istihsale bed olunmuştur.) 
REİS — Efendim reylerini istimal etmiyen-

ler lütfen istimal buyursun. İstihsali ârâ hi
tam bulmuştur. 

5. — SUALLER VE CEVAPLAR 
'ŞifaJhi ısual takrirlerine Müdafaai Milliye 

Vekili Kâ;zım Paza Hazretleri cevap verecek
lerdir. (Kimin sual takririne sesleri). Naim Ha
izim Efendinin takriri var : 

4.— Konya Mebusu Naim Hazım Efendinin 
muallimlik eden zâbitanın terfi ve terfihleri için 
ne düşünüldüğüne dair sualine Müdafaai Milli
ye Vekili Kâzım Paşanın şifahi cevabı (6/112) 

zuniyetleri tensibetmektedir. Binaenaleyh bir 
buçuk aydan fazla mezuniyet istiyenler hak-
ılnnda Heyeti Celilenizin reyini * almak mec
buriyetindedir. Bu mecburiyet dolayrsiyl'e Di
vanı Riyaset bu tozkereyi Heyeti Celilenize 
arz etmiştir. Kalbul ederseniz temdidederiz. 
(Ka'bul sesleri). Binaenaleyh Rıza Nur Beyin 
iki ay müddetle mezuniyetinin temdidini ka-
ıbul buyuranlar lütfen ellerini kaldırsınlar. Ka
lbul etmivenler lütfen ellerini kaldırsın. Kabul 
edilmiştir. 

REY İSTİHSALİ 

Riyaseti Celileye 
a) Muallimlik herkesçe malûmıoılduğu veç

hile, pek yüksek bir meslektir. Bir meslekin te
rakki 've inkişafı müntesiplerinin adilâne bir 
terfi ve terfihe mazthar olabilmeleri ile kaibildir. 
Şimdiye kadar askerî mekteplerde muallim sı
fatı ile ıbulunan aâibitan için muhik ve sabit 
'bir terfi esası kabul edilmemiştir. İki sene 
evvel Konya İdadii Askerîsinde muallim bu-
lunduğum zamanlarda m/uallim zâbitanın yüz
başılıktan ziyade terfie nail olamayacaklarına 
ve mutlaka terfi görmek için talim meslekini 
bırakmak icalbedeceğine nazaran tebligat vuku-
bulmuştu. 

Ahiren idadi muallimlerinin son hakkı ter
fii olmak üzere yalnız binbaşı olaıb/ilecıekleri 
kabul edilmiştir. 

Memleketin gelip ıgeçdci düşmanları ile mü
cadele edenler ve muallimlikten başka sanat
larda bulunanlar her türlü terfi ve tefeyyüze 
nail olabildikleri hailde vatanın daha müzmin, 
daha derin hasımlarını tenkile memur olan 
irfan kumandanlarının fazla terfiden malhru-
•miyetleni adelet ve irfanı metoııleıket namıma ka-f 
bule şayan bir keyfiyet olmadığı gibi bizde 
ihtisas erbabının yetişmemesine de en büyük 
ıbir sebep teşkil 'etmektedir. 

Rehakâr kumandanlarımızı yetiştiren, on
ları temiz seciye ve yüksek bilgilerle teçhize 
gayret eden zâJbit muallimlerin terfii hakkın
da ne düşünüldüğünün Müdafaai Milliye Ve
kili Paşa Haızretleri tarafından şifahen izah 
buyuırulmasmı teklif ederim. 

14 . 1 . 1340 
Konya 

Naim Haizim 
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MÜDAFAAİ MİLLİYE VEKİLİ KÂZIM 
Pş. (Karesi) — Efendim mekteplerde muallim
lik eden zâıbitan bir sınıfı mahsus halinde de
ğillerdir. Meselâ etılbba gibi, levazım za.bitanı 
gibi sınıfı mahsus meslekinde bulunan zâ'bitan-
daın değillerdir. Bunlar doğrudan doğruya or
du zâ hitanı moyanındadırlar. 

HALİL B. (Zonguldak) — Maatteessüf 
yanlış telâkki Duyuruluyor. 

KÂZİM Pş. (Devamla) — Evet efendim 
şimdiye kadar elimizlde mevcut kanunlara göre 
levazım sınıfı, etüblba .sınıfı bir sınıfı mahsus 
addedilmiştir. Fakat mektep muallimleri bir 
sınıifı mahsus addedilmemiş'tir. Bunların ter
fi ve terfihleri ordu münhalâtına, ordu esası
na göre yapılmaktadır. Mekepte Fransızca, 
Araıbî ve sair her hangi bir dersin muallimi 
olan ibir yüzbaşı terfi edebilmek için bilfiil kı
tada binbaşılık yapabilecek iktidar ve ehliyeti 
'göstermesi lâzımdır ve bu sicili ele mektep mü
düründen değil kıtadaki alay kumandanından, 
fırka kumandanından ve müteselsi'len fcokor-
du kumandanından almak iktiza eder. Böyle 
bir sicili almadıkça o muallim, o yüzbaşı bin
başı olamaz. Bunlar terfi edebilmek için ya kı
taya ıçıkıp staj yapacak ve bu sicili alarak on
dan sonra terfi edecektlir veyahut orada kal
dıkça ve sicil almadıkça terfi edemiyeceklerdir. 
Blumların bugünkü vaziyetleri böyledir. Şimdi 
biz Meölisi Âliye yeni bir terfi kanunu arz et
tik ve Müdfaaai Milliye Encümenine havale 
edildi, orada .miizaıkere edilmektedir. Bu yeni 
terfi kanununda zâlbitandan olan mektep mu
allimlerinin de bir mesleki mahsus haline ko
nulmasını naızarı dikkate aldık. O kanun Mec
lisi Âliden geçtiği zaman da bu esas tesbit edi
lir ve kabul olunursa o vakit Fransızca mualli
mi olan yüzbaşı dört sene müddetini bitirdik
ten sonra o dersten münhal olan mafevk bir 
makama terfi edebilir. (Çok muvafık teşekkür 
ederiz sesleni). 

NAİM HAZIM Ef. (Konya) — Efendim 
'bendemiz, Gazi Paşa Hazretlerine muallimlik 
yapmış Harlbiiye gibi âli bir mektepde 30 sene
den fazla kalmış bir muallim tanırım ki terfi 
edelbilmek içlin mualllimlikten ayrılmak mec
buriyetinde kalmıştır. Bu, erbabı ilim için bir 
hakarettir, mesleki yükseltmeliyiz, ashabı ulû
mu terfih ve takdir etmeliyiz. Bakınız efen

dim.. Müstacel ruznamenin birinci maddesini 
teşkil .eden orta tedrisat muallimleri kanunu 
da aylardan beni burada duruyor, bu kanunu 
kısmen kahul ettiğimiz halde geri aldık, Muva-
zenei Maliyeye gönderdik. Hâlâ gelecek, belki 
Marttan sonra gelecek. Bu, ilme, muallimlere 
karşı hürmetsizlik addolunur. 

5. — Cobelibereket Mebusu Avni Beyin, or
du mensubîninden olup da Harekâtı Milliyeye 
iştirak etmiyenler hakkında Müdafaai Milliye 
Vekâletinden sual takriri (6/124) 

REİS — Ordu mensubîninden olup da Ha
rekâtı Milliyeye iştirak etmiyenler hakkında tat
bik edilecek mukarreratm ikmal edilip edilme
diğine dair Cebelibereket Mebusu Avni Beyin 
suali. 

Efendim Avni Bey burada bulunmadığı için 
sualini içtimai âtiye talik ediyoruz. 

6. — Kütahya Mebusu Ragıb Beyin, İzmir 
Üzüm ve İncir İstihlâk Kooperatif Şirketinin 
talebettiği itibarın Ziraat Bankasınca küşadedil-
memesi esbabına dair sualine İktisat Vekili Ha
san Beyin şifahi cevabı (6/120) 

REİS — Kütahya Mebusu Ragıb Beyefendi
nin, İktisat Vekili Hasan Beyefendiden sual 
takriri var. Ruznamemizde dâhil değildir. 
Tensip buyurursanız cevap vereceklerdir. 

SÜLEYMAN STRRI B. (Bozok) — Hazır ise 
versin. (Takrir okunsun sesleri) 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Kütahya Mebusu Ragıb Beyefendinin sual tak
ririni okuyorum : 

Riyaseti Celileye 
İzmir Üzüm ve İncir İstihlâk Kooperatif Şir

ketinin talebettiği itibarın Ziraat Bankasınca 
küşadedillmesi esbabının şifahen cevap verilmek 
üzere İikitisat Vekilinden sual eylerim. 

21 Kânunusani 1340 
Kütahya Mebusu 

M. Ragıb 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Şimdi efendim Ragıb Beyefendinin sorduğu 
sual takriri Üzüm ve İncir Kooperatif Şirketi
nin talebettiği itibar niçin Ziraat Bankası tara
fından verilmemiştir1? Mealinden ibarettir. Bu 
mesele hakkında Müstahsıllar Kooperatifinin 
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Meclisi İdare Âzasından Nazım. Bey bizzat bu
raya gelmiştir. Kendisiyle temasta bulundum. 
Ziraat Bankasiyle temasta 'bulundum. Birçok 
müzakereler cereyan etti. Meselenin intacı için 
uğraşıldı. İtibar mesailinin Ziraat Bankasın
ca icra edilebilmesi için h erik ez meclisi idaresi
nin verdiği kararda şu veçhiledir: «Bu mesele 
banka müdüriyetinin talebi üzerine 12 Kânunu
sani tarihinde Meclisi İdarenin (98) nci içtima-
nıda İzmir sandıkları malze'mei ziraiyeden bu
lundukları cihetle sandık tedarik edilememesi 
yüzünden müstahsıllarm duçarı zarar olduğu
na nazaran bankaca bu hususta muavenet ibra
zı müfid görülerek bilâhara satılamıyarak ka
lacak .sandıkların taahhütleri veçhile mubayaa 
olunmak, şekil ve cesamet gibi evsafça ihtiyaca 
muvafık bir surette sandık ve kutu imal etti
rilmek üzere istenilen elli 'bin liranın tahsisine 
müttefikan karar verildiği metnindedir.» Şu 
halde yalnız işin ticari kısmı için mahsulâtın 
vakit ve zamanı ile ihzar edilip bizzat satılma
sına teşebbüs ederek memleketin mahsulâtım 
bizzat ihraeedilmek için kooperatif şirketinin 
istedikleri kutu ve sandık işini Ziraat Bankası 
kendi üzerine almış ve meclisi idare karariyle 
elli bin liralık bir 'kredi talhsis etmiştir. Fakat 
Heyeti Celilenize muhtelif vesilelerle arz ettim 
ki: Ziraat Bankasının mahsulâtı' ziraiyemizin 
revacı ve sairesi için, ihracatının teşviki için 
yapmak zaruretinde bulunduğu birçok husu-
sat vardır ki: Bunların tamamen ifası banka
nın sermaye noktai nazarından daha müsait bir 
vadyotte bulunmasına mütevakkıftır. Banka 
bu incir ve üzüm .meselesinin esaslı bir surette 
halli için diğer teşebbüslerde bulunmaktadır. 
Yalnız İzmir Kooperatif Şirketi imalâtı için, 
kutularının teinini için bir meblâğ tahsis etmek
le iktifa etmek ile asıl incir ve üzüm işinin ar
zu edilen bir şekilde halledilmiş o'lmıyacağma 
bankada bizzat kaildir. İşin daha ehemmiyetli 
daha esaslı bir surette halli için kooperatifleri 
bizzat vücuda getirmek bunlara lâzımgelen ser
mayeyi 'koymak banka etrafında alâkadarları 
bir şirket halinde toplamak ve gerek istihsalâ-
tı ıslahctmek ve ihracatı daha ziyade tevzi ve 
arzu edilen şekillere koymak ve mahsulâtın ih
racını temin etmek gayesini tomiııen bir şirket 
teşkili Ziraat Bankasiyle alâkadar olacak bir 
şirket teşkili dahi banka meclisi idaresinin 
27 Kânunusani tarihli içtim'aında zannediyorum, 

tahtı karara alınmıştır. Bu iş için beşyüz bin 
lira sermaye ile bir «şirket teşkiline teşebbüs 
etmek için müdüriyete salâhiyet verilmiştir. 
Müdüriyetin bu işi başarması her şeyden evvel 
sermaye ve para meselesidir. Bankanın serma
ye hususundaki vaziyetini bütçenin müzakeresi 
sırasında arz etmiştim. Bu meseleyi de hallet
mek için vekâlet kendisine terettübeden vazi
feyi ifa etmeye uğraşıyor. İcabına göre Heye
ti Celilenize ayrıca mâruzâtta bulunacağım. 
Banka, sermaye noktai nazaran kendisine tev
di edilen vazaifi yerine getirmeye çalışıyor. 
"Ragî'b Beyefendiye mâruzâtım bundan ibarettir. 

RAGIB B. (Kütahya) — Efendim 'bendeni
zin istihbarım Vekil Bey ifadeleriyle biraz 
fartklıcadır. İzmir İncir Kooperatif Şirketi iki-
yüzelli bin liralık bir kredi açmak için Ziraat 
Bankasına müracaat etmiş, Ziraat Bankası bu 
krediyi kooperatif şirketine açmayı muvafık 
görmüş, fakat parası olmadığından dolayı Ey
tam Sandığından istikraz teşebbüsünde bulun
muş, Eytam Sandığı da Ziraat Bankasında 
mevcudoian altınların terhini suretiyle bu pa
rayı verebileceğini ifade ederek 'meseleyi aka
mette bırakmış... Belki Vekil Beyefendinin 
beyanatları vesaike müstenidolduğu için daha 
muteberdir ve belki bendenizin bu istihbaratım 
pek esaslı olmıyabilir. Fakat ortada bir şey 
var efendiler. O da geçen gün Ticareti Berriye 
Kanununun birinci maddesinin tadili münase
betiyle kooperatiflerin vaziyeti hukuk'iyesini 
tesbit ettiğiniz sırada cereyan eden müzakerat 
tabiî 'hatırı âlinizdedir. Kooperatiflerin vaziye
tinden duru diraz bahsedildi. Bilhassa salâhi-
yettar olan İktisat Vekili Beyefendi de diğer 
arkadaşlarımızdan daha ziyade ve daha ehem
miyetli bir surette kooperatiflerin vaziyetini 
teşrih ettiler. Filhakika efendiler, istihsalâtı-
mızı mutavassıt ve müstehlik imcn'balarının ihti
kârından kurtarmak için en esaslı ve en cid
dî çare kooperatiftir. Çünkü doğrudan doğ
ruya tavassut için vaz'olunan sermayeler - ser
mayenin kuvvetli olması eihetiyle - bir taraf
tan müstehlik membalarını elde etmek diğer 
taraftan müstahsıllara tahakküm etmek sure
tiyle bilhassa 'müstahsiliarı çok fena vaziyete 
düşürüyorlar. Cenabı Hakkın hemen yalnız 
Aydın vilâyetine bahşettiği feyyuz'attan incir 
mahsullerinin ve üzünlerin bu mutavassıt'ar 
elinde ne elîm vaziyetlere düştüğü bilhassa 
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Meclisi Âlinin bidayet küşadmdan beri zaman 
zaman bu hususta cereyan eden müzakerat he
pimizce malûmdur. Kooperatifler bu elîm va
ziyete en âcil, en müeıssir çaredir. Bizde te
şekkül edecek, müstahsıllar tarafından teşkil 
olunacak kooperatiflerin her halde bugün mu
tavassıt bulunan, tüccarların ellerinde bulunan 
kuvvetli sermayeleri, nispetinde sermayeleri ol-
mıyacağı ve nitekim bu İncir Şirketi de kuvvet
li bir sermayeye malik bulunmadığı ve karşı
sındaki rakiplere rekabet edecek bir vaziyette 
olmadığı için muhtacı himayedir. İşte bu nok
tadır ki, İzmir İncir Kooperatif Şirketine Zi
raat Bankasınca veyahut !her hangi bir mües
sese tarafından vukubulacalk muavenet öteden 
beri müstahsılları ezmekte olan diğer mutavas
sıt tüccarların müstahsıllar üzerindeki tahak
kümünü kıracak ve onlarla rekalbet suretiyle 
müstehlik mevkilerinde de incirlerimizin ve 
üzümlerimizin revacım müstahsıllar lehine te
min etmiş olacaktır. . Eğer böyle müstahsil 
bir iki kooperatif şirketi Ziraat Bankasınca ve 
Hükümetçe âzami 'mazharı himaye olursa mem
leketin her • tarafmda derhal kooperatifler te
şekkül eder. Ve bu kooperatifler memleketimi
zin istihsalâtmı yükseltir ve hem de haricin teh
didinden masun bırakır. İşte bendenizin bu 
suali Vekil Beye tevcihimden .maksadım da doğ
rudan doğruya kooperatiflerin Ziraat Banka
sınca himayesi esas itibariyle kabul edilip edil
mediğini anlamak içindi. Aynı zamanda bu İn
cir Kooperatif Şirketine de Ziraat Bankasının 
temini muaveneti idi. Vekil Beyefendinin ver
dikleri izahattan Meclisi Âli dahi anlamıştır 
ki, cihet dahi temin edilmiştir. Binaenaleyh 

kendilerine arzı teşekkür eder ve kooperatiflere 
her türlü teshilât ve muaveneti vaitleri ve ifa
deleri veçhile biderî buyurmalarını temenni 
ederim. 

REİS — Sual takririne ait cevap müzakeresi 
bitmiştir. 

Efendim Telgraf ve Telefon Kanunu hakkın
daki arayı arz ediyorum: 155 zat reye iştirak 
etmiş, 148 kabul ve 7 ret vardır. Binaenaleyh 
kanun 148 rey ile kaibul edilmiştir. 

Ruznamemizde ;bulunan bâzı lâyiha ve teklif
lerin müstaeelen müzakeresini; müstacel ruz
nameye alınmasını teklif eden takrirler vardır. 
Öteden beri bu takrirler evrakı varidenin ni
hayetinde veyahut müzakere esnasında Heyeti 
Celileye arz olunur. Makamı Riyasete verilen 
takrirler evralkı varideye alınarak evrakı vari
denin haiz olduğu günde sırasiyle okunur, ruz
nameye alınması icabedenler ruznameye alınır. 
Eğer Heyeti Celileniz âdet veçhile ruznamede 
bulunmıyan bu takrirlerin 'evrakı varidenin ni
hayetinde reye konmasını kabul buyuracaksa 
reye vaz'edeyim, yok usulen siyyakı muamele 
için evrakı varide arasında bu gibi takrirlerin 
okunmasiyle reye konması veyahut ruznameye 
alınması şeklindeki (mazbut olan usule riayet et
meyi arzu ederse, yani hangisini tensip buyurur
sanız öyle yapalım. (Münasibi budur sesleri) 
Evrakı varide meyanma alınması usulün tat
bikini istilzam eden bir esastır. Bu şekilde 
tensip buyurursanız takrirleri evrakı varide 
meyanma alalım Münasip mi efendim"? (Mü
nasip sesleri) Pekâlâ.. Efendim on dakika tenef
füs için celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı celse; saat : 2,35 
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İKİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; saat : 3,05 

EEİS — İkinci Reisvekili ismet Bey 

KÂTİPLER : Ruşen Eşref B. (Karahisan Sahib), Ragıb B. (Zonguldak) 

REİS — Efendim, celse açılmıştır. 

6. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — 1316, ve 1317 tevellüttü olup da, emsa
linin silâh altına celbinden evvel Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hükümetince tanınmı§ şimen
difer idarelerine intisab eylemiş olanların şimen
difer kıtaatında bilmünavebe icrayı tâlim ve ter-
biyei askeriye görmek sortiyle vazifei haziranla
rında terklerine dair kanun lâyihası (1/292) ile 
Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin, 1316, 1317 
tevellüttü telgraf muhabere memur muavinleri
nin hidematı fiiliyei askeriyelerine dair (2/224) 
ve Konya Mebusu Naim Hazmı Efendinin 1316, 
1317 tevellüttü muallimlerin vazifeleri devam et
tikçe hizmeti askeriyeden tecillerine dair (2/285) 
kanun teklifleri ve her üçünün de reddine dair 
Müdafaai Milliye Encümeni mazbatası 

REİS — Ruznamömizde 1316, 1317 tevellüt-
lü şimendifer müstahdeminiyle, telgraf muha
bere memurlarının üçer ay tâlim ve terbiyei as
keriyelerini görmek şartiyle vazifei hatıraların
da terklerine dair İcra Vekilleri Heyetinin bir 
lâyihası ile Bozok Möbusu Süleyman Sırrı Be
yin teklifi kanunisi 1316, 1317 tevellütlü mual
limlerin aynı esas dâhilinde tecillerine dair di
ğer bir teklifi kanuni vardır. 

Müdafaai Milliye Encümeni malûmuâlileri 
bu üç teklif ile bir mazbatayı reddetmiştir. He
yeti Celileniz Müdafaai Milliye Encümeninin 
reddi mutazam'mın olan mazbatasını kabul bu-
yurmamış olduğundan bu teklifler esas itibariy
le kabul edilmiş olduğu cihetle bu lâyihaların 
müzakeresine geçeceğiz. 

Müzakeresine geçmezden evvel gerek İcra 
Vekilleri Heyetinden mevrut lâyiha, gerekse 
teklifi kanuniler aynı esası ihtiva etmekte oldu
ğu gibi ayrı ayrı lâyihalar şeklinde tabedilmiş-
tir. Binaenaleyh bu lâyiha ve tekliflerin yalnız 
tesbit ve tevhidi için bunları Müdafaai Milliye 
Encümenine göndermek veyahut her teklifi ay

rı ayrı müzakere etmek lâzımgelir. Heyeti Ce-
lile hangi şıkkı tensip buyurursa onu yapalım. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen
dim müsaade buyurursanız buradan arz edeyim. 
Zaten Müdafaai Milliye Encümeni her üç teklifi 
de reddetmiştir. Mademki Encümen bunu red
detmiş, oraya tekrar gönderilmesine lüzum yok-
/tur. Burada müzakere esnasında tevhüdedilebi-
lir. 

REİS — Efendim Naim Hâziim Efendinin 
teklifi, «telgrafçılar gibi muallimlerin de tecili» 
esasına aittir. Madde şeklinde değildir. Süley
man Sırrı Beyefendinin teklifi kanunileriyle 
İcra Vekilleri Riyasetinden mevrut lâyihai ka-
nuniyenin şekli birdir. Heyeti Celileniz bunları 
ayrı ayrı müzakere etmek isterse ayrı ayrı mü
zakere ederiz. Yalnız «ancak tevhit ve tedvin 
etsin de ondan sonra müzakere ederiz» derse
niz müzakeresini sonra yapalım. (Daha doğru 
sesleri) Heyeti Celilenizin nazarı tasvibine arz 
ediyorum. Esas kaJbul edilmiş olmasına nazaran 
tekâlifin üzerinde ayrı ayrı müzakere etmek 
müşkül olur. Encümen kabul edilen şekil daire
sinde kanunu tesbit etsin. Yalnız süratle getir
sin. 

TALÂT B. (Kâıugırı) — Reis Beyefendi, mu
allimlerin teciline ait bendenizin de bir kanun 
teklifim varıdır. Bunun da tevhiden müzakeresi
ni teklif ediyorum. 

REİS — Efendim bu iki teklif ile lâyihai 
kanuniyenin heyeti umumiyesi hakkında müza
kere cereyan etmiş ve Müdafaai Milliye Encü
meninin mazlbatası reddedilmiştir. Bu teklifler 
esasen kaimi edilmiştir. Binaenaleyh şekilleri
nin tesbit ve muntazaman tedvini için Müdafaai 
Milliye Encümenine iade edebileceğiz. Yalnız 
zatıâlinizin teklifi hakkında Heyeti Umumiye-
de müzakere cereyan etmemiştir. Onun bunlar -
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la tevhiden müzakere edilmesini teklif edemiyeee-
ğiz. Bu suretle mevcudolan bu üç lâyihanın tev
hiden ve müstacelen tedvini için encümene iade
sini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın. Aksi
ni reyi âlinize vaz'ediyorum. Kabul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Encü
mene iade edeceğiz. 

NAİM HAZIM E l (Konya) — Maddenin 
şekli hakkında bendeniz bir takrir veriyorum. 
Lütfen okunsun da muvafık ise encümene hava
le buyurulsun. 

Riyaseti Oelileye 
1316, 1317 tevellüttü muallimlerin teciline 

ait maddei kanuniyenin aşağıdaki veçhile tes-
bitini teklif ederim. 

1316, 1317 tevellütlü muallimlerin hizmeti 
askeriyeleri vazifeleri devam ettiği müddetçe 
tecil olunur. 

Konya Mebusu 
Naim Hâziim 

REİS — Efendim bu, teklifi kanuniye şekil 
tâyin etmekten ibarettir. Tensip buyurursanız, 
bunu da Müdafaai Milliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

2. — Bize Mebusu Esat Beyin Rize havalisin
de fındık, portakal, limon, mandalina, çay ve 
dut yetiştirilmesi hakkında (2/182) numaralı 
teklifi kanunisi ve İktisat ve Muvazenei Maliye 
encümenleri mazbataları (1) 

REİS — Efendim ruznaımemizde bulunan, 
Rize livasında, fındık, portakal, mandalina, li
mon ve saire yetiştirilmesi hakkında Rize Me
busu Esat Beyin teklifi kanunisi heyeti umumi-
yesi itibariyle müzakere edilmiş ve birinci mad
desi İktisat Encümenine havale edilmiştir. Şim
di İktisat Encümeninden birinci madde gelmiş
tir, okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
Rize vilâyeti dâhilinde çay, limon, mandalin, 

portakal ve fındık yetiştirilmesi hakkındaki 
teklifi kanuninin birinci maddesi; Heyeti Umu-
miyeden muhavvel takrirler 'okunarak tekrar 
tetkik olundu. 

(1) Evveliyatı doksan birinci içtima zaptın-
dadır. 

Mevcut takrirlere nazaran maddeye iki nok-
tai nazardan itiraz edilmektedir. 

1. Teklifi kanuninin yalnız Rize vilâyetle
rine hasredilip diğer mahallere teşmil edilme
mesi. 

2. Mecburiyet esasının kabulü; 
Bu itirazat Ziraat Müdürü Umumisinin ve 

teklif sahiplerinden bâzılarının huzurlariyle mü
nakaşa edildi. Artvin Mebusu Hilmi Beyin, Art
vin vilâyetine merbut (Borçka) kazasına ait tek
lifi maddeye ilâve ve diğer takrirler kabul edil
medi. 

Bu husustaki esbabı mucibe : 
1. Rize vilâyetinin kabiliyeti ziraiye ve in

kişafı iktisadiyesine ait program bir heyeti âli-
yei fenniye marifetiyle tesbit edilmiş ve Hükü
metçe bu programın tatbikatına, Rize'de bir fi
danlık tesis ve hususiyeti iklimin icabatına göre 
mütehassıslar yetiştirilmesi ve hariçten ustalar 
getirilmesi suretiyle bilfiil başlanmıştır. Kanun 
bu başlangıcı tevsi ve teyidedecektir. 

Vilâyatı sairede ise böyle tam bir tetkiki fen
nî yapılmamıştır. 

2. Vilâyatı saire için teşvik mahiyetinde ola
cak kanunların lüzumuna -encümeniniz de kail
dir. Bunun için iktisat Vekâletinin esaslı tetki-
katma müstenit şümullü bir teklifi kanuni yap
ması Ziraat Müdürü Umumisine söylenmiş ve 
Müdürü Umumi yakında bir teklifi kanuni geti
receğini beyan eylemiştir ki böyle vâsi bir teklif 
bütçe ile, teşkilât ile ve erbabı fen adedi ile alâ
kadardır. 

3. Diğer vilâyetlerde mecburiyet esasına ih
tiyaç yoktur. Çünkü zürra az - çok araziye sahip 
ve başka mahsulâttan temini maişete muktedirdir. 
Meselâ Adana bir portakal limon mmtakasıdır. 
Fakat istikbali ziraisi daha ziyade pamuktadır. 
Yalnız pamuk o kıtayı dünyanın en zengin bir 
parçası haline koyabilir. Halbuki Rize'de kazanç 
verebilecek mahsulâtı ziraiye çay, fındık, manda
lina ve emsaline inhisar eder. Bilhassa çay Tür
kiye'nin yalnız bu vilâyetinde yetişir. Vilâyetin 
kuvvei inbatiyeyi haiz düz sahaları hiç yoktur. 
Baştanbaşa dağlık, taşlık arazidir. Her ferdin 
sahibolduğu arazi bir dönümden başlıyarak âza
mi ve ender olarak on dönüme çıkar. Nüfus ise 
sair mahallere nisbette çok nıütekâsiftir. Bu te
kasüfü nüfus toprağın feyiz ve kabiliyetinden 
veya bir maden sanayii muhiti olmasından değil 
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evvelce Rusya'daki muhtelit' mesainin bıraktığı 
kazançtan mütevellittir. Bu menbaı vesi, kuru-
yunca bu çalışkan halkı vilâyetlerinde yaşatabil
mek için iki çare kalmıştır : 

Birincisi : Ahaliye Rusya'daki kazançlarına 
muadil bu vilâyet dâhilinde vesaiti maişet temin 
etmek. 

İkincisi : Bu ahaliyi başka zengin vilâyete 
nakil ve iskân eylemek. 

Şark Cephemizde siyasi ve içtimai bir ehem
miyeti mahsusası olan bu vilâyetin teksiri nü
fus ve terfihi ahvali gayelerimizden biri oldu
ğuna göre birinci şıkkı tercih etmek zaruridir. 
Bunun da çaresini Batum havalisinde Rusların 
tarzı hareketi bize pek sarih olarak öğretmiştir. 
Bizim, elimizde iken Rize vilâyetinin şimdiki 
hali perişanisinde olan Batum vilâyeti Ruslarca 
takibolunan devamlı bir siyasiyeti ziraiye saye
sinde bir mamurei medeniyet olmuştur. Bu halk 
kendi teşebüsü ile zengin olmamıştır. Hükümet 
Hükümet ulemasını ta Hind'e, Çin'e yollıyarak 
kıymetli nebata ve eşcar getirtmiş lâboratuvar-
larmda tetkikatı medide ve arnikada bulunmuş, 
numune tarlalarında tecrübeler yaparak bizzat 
çay, mandalin, bambu ve emsali bahçeleri ve 
fabrikalar idare ederek millete rehber olmuş 
ve milleti kolundan cebren tutup yükseltmiş ve 
zengin etmiştir. Yoksa ilim ve fennin ve zih
niyeti âliyei Hükümetin faal ve himayekâr te-
şebbüsatı olmasaydı bizde olduğu gibi Batum 
vilâyeti de kızılağaç ve çalılıklar içinde kalır ve 
iptidai hayat ve fakrü sefalet devam eder gider
di. Ve bu hal yalnız Rusya'da değil bütün 
dünyada böyle olmuştur. Rize vilâyeti halkını 
babadan gördüğü gibi birkaç dönüm mısır veya 
fasulye ekerek geçinmesine bırakırsak birkaç se
ne sonra bu vilâyet nüfusunun muhacereti se
falet sebebiyle dörtte bire ineceğine hiç şüphe 
etmemelidir, îşte bu istisnai, mevzuu ve hâd 
derdi içtimaiye seri bir çare bulmak mevkiin
de kalan Meclisi Âli için bu kanunun kabulünü 
rica ederiz. 

4. — Teklifi kanuni yalnız bir mebusun 
mahsulü karihası zannolunmamalıdır. Rize vi
lâyeti Ticaret ve Ziraat odaları memurini vilâ
yeti, mecal isi idare ve umumiyeleri ahalisi ve bu 
halkın içinden doğmuş dertlerine en .yakından 
vâkıf mümessilleri olan mebusları tarafından 
bilittifak ve hararetle kabul ve müdafaa edilen ve 
çok kuvvetli esbabı içtimaiye ve iktisadiyeye fp-

tina eden bir tekliftir. Zaten kanunların nıe-
nabii, vâzıı kanunların medarı istinadı da bunlar 
değil midir! O halde hakkında âdeta icmaı üm
met olan böyle hayati bir mesele için başka bir 
tarzı tesviye aramak muvafık olmasa gerektir. 

5. — Kanun vergi ve öşürden muafiyet gibi 
yalnız bir mahiyeti teşvikiye ile kalsa maksat 
temin olunur iddiasına karşı 1278 tarihinden, 
yani altmışdört seneden beri zeytin, dut, pa
muk ve emsali müsmir eşcara ve nebatatı sı
naiye ve müfide için neşredilmiş birçok mua
fiyet kanunlarının mevcudiyetine rağmen bu 
yarım asırlık şekil teşvik ile neticei fiilivei 
malûmeyi enzarı mukayese ve intibaha arz ey
leriz. 

Maksadımız her yerde usulü icbarî tatbik de
ğildir. Rize vilâyetinin vahameti hali, hususi
yeti fevkalâdesi bizi o şekli kabulde muztar bı
rakmıştır. 

Usulü teşvikin bu kadar menfi netayiç ver
mesi esbabının bilvesile taharri de sadetten pek 
haricolmasa gerektir. Bütün tetkikat ispat edi
yor ki, Tanzimat Devrinden beri bir kısım mü
himini vukuf ve samimiyetle yapılan zürraa ait 
teşkilât ve kavaninin müspet ve seri netayici 
müfide vermemesindeki en büyük âmil şüphe
siz ki, fıkdanı asayiştir. Bu güzel Türk vatanı
nın ve bu yüksek ve asil milletin asırlardan 
beri Hükümetinden bihakkın beklediği ve lüzu
munda ittihaz ettiği tek bir şey varsa o da 
emniyeti can ve mal idi. Bugün de halen ve ev-
velen ona muntazırdır. ıBu temin olunmazsa 
hiçbir teşebüsü zirai payidar olamıyacaktır. Bu 
memlekette zaman zaman ve zemin zemin ya
bani zeytinler aşılanmış, cinsi feres ve bakar ıslah 
olunmuştur ve pek çok terâkki adımları atılmış
tır. Fakat ya bir sergerde ve mütegallibenin 
veya aşiretin sürüleri aşılı filizleri yemiş ve 
mezruatı çiğneyip mahvetmiş veya bir türlü 
fedibolunamıyan hayvan hırsızları kıymetli at
tan, kısrakları, öküzleri çalmışlardır ve bu em
vali mezrcıka bulunamamış ve zarar ve ziyanlar 
hiçbir zaman tazmin olunamamıştır. Yalnız 
kuvvetin, yalnız ferdî zulümlerin hükümran ol
duğu bir muhitte halkın kütlesinin nasıbei hayatı 
fakrü zaruretten başka ne olabilir, ve bu halk 
mâna ve nüfuzî kitapların satırlarından harice 
çıkaramıyan müdevvenat ile salâh ve felah yü
zü görebilir mi? 
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Hulâsa : Köylü ve çiftçinin dört gözle bekle
diği asayişi ziraiye artık kendisine temin etme
li ve ondan sonra teşvik ve saire kanunlarından 
bir hayır beklemelidir. Bu vesileyle encümeni
miz tedabiri müessire ittihazına gerek Meclisi 
Âliyi ve gerek Hükümeti daveti vecibeden 
addediyor. 

6. — Mecburiyetin mahiyeti hukukiyesi hak
kında hukukşinaslarımız muhtelif ve müteba-
yin noktai nazarlar serd ettiler. Encümeni
miz ihtisası dâhilinde olmıyan bu mesele için 
uzunboylu beyanı mütalâadan tevakki eyler ve 
yalnız hulâsatan arz eylemek ister ki, mecburi
yetin mevzuatı umumiye ve esasiyei hukukiyeye 
muvafakat veya ademimuvafakati meselesini 
bir düsturu riyazi gibi katiyetle halletmek ta
biî imkânsızdır. Çünkü mesaili hukiye haka-
yıkı riyaziye ve fenniye gibi lâyetegayyer değil
dir. Bilâkis bütün bir tarihi hukukun şahadeti 
veçhile her muhite, her zamana göre daima deği
şen ve değişmek ıztırarmda olan içtimai hâdise
lerdir. Bahusus son asrın telâkkiyatı hukukiye
si nazariyatı kadîmei malûmeye nazaran pek esas
lı ve derin bir seyri tekâmül ve tahavvül irae 
etmektedir. Hayatın her dem mütehavvil ihti
yaçları bilhassa içtimai ve iktisadi hakikatleri 
karşısında dünyanın simayı hukukiyesi o ka
dar seri tebedülâta mâruz kalmaktadır ki, bunun 
için hariçten misal almıya bile hacet yoktur. 
Kendi inkılâbı hukukiyemiz göz önünde ve biz, 
onun içindeyiz, 

Zaten Arazi Kanunumuz arazinin rakabesini 
mutasarrıflarına vermemekte olduğuna göre Rize 
vilâvetinin çalılık ve kızılağaçlıklı birer, ikişer 
dönümlü tarlalarında halkın nef'i ve vatanın 
selâmeti namına mecburiyet vaz'mda hiçbir mah
zuru hukukî olmadığı kanaatini tekrar arz eyle
riz.. Nitekim Pirinç Kanunu, muhafazai sıhhati 
halk için hukuku tasarrufiyeyi zahiren - muhil 
gibi ahkâmı takyidiyeyi vaz'da mesfaati âmme 
mülâhazasına tâbi olmuş ve o esastan istimbatı 
hak eylemiştir. Bütün dünya ebniye kanunları 
keza bir şehrin sıhhati umumiyesi ve zarafetini 
muhafaza için serbestiî inşaatı meneder. Arazi 
Kanunumuz, Sükna Kanunu eşyaya narh vaz'ı 
gibi hususat cümlenin malûmudur. Bulgaris
tan'ın pancar, İngiltere'nin hububat ziraati 
mecburiyetlerini evvelce arz eyledik. 

Rize'nin kızılağaçlar] fazla rutubeti celp ile 
diğer eşcarı müsmirede hastalıklar tevlit ve 
sıhhati memleketi ihlâl etmektedir. Hürriyetin 
ve vatanımızda ilk ve en büyük alemdarı olan 
Namık Kemal merhum Rodos'ta mutasarrıf iken 
Ada'nm çıplak dağlarına cebren diktirdiği zey
tinlerle yemyeşil ve zengin bir hale koymuş 

- ve milletin ebedî dualarını hürmet ve muhab
betlerini kazanmıştır. Hulâsa mecburiyet için 
sıhhi ve zirai, içtimai pek çok sebepler bu mu
hitte toplanmış ve teklifi kanuni ihtiyacı hal
kın muhassalası ve bir ifadei ameliyesi ol
muştur. 

7. Bizde münferit zirai teşebbüsler asa
yişsizlikten daima ve her yerde akamete mah
kûm kalmıştır. Halk menfaatni müdrik olmakla 
beraber müetemian iş yapmaya alışmadıkla
rından kuru te§vikâttan müsmir bir netice el
de edilmez. Ancak mecburiyettir ki onların 
münferit arzularını seve seve kuvveden fiile gel
mesine vesile olur. Bir bağ ve bahçenin emri 
muhafazasında bir kişi menfaattar olduğu için 
cemiyeti alâkadar etmez. Bilâkis hasbelitiyat 
o bahçe tecavüzlere mâruz kalır. Fakat bahçe 
adedi yüzlere, binlere baliğ ve umum halka 
şamil olursa menfaatteki iştirak tedabiri tahaf-
fuziyede de kuvetli bir iştiraki temin eder. Ve 
bu sayede tahripkâr kuvvetlerm önüne geçilir 
ve bir senelik mahsul sâyii elde etmeye imkân 
hâsıl olur. Bunlar Anadolu'muzun yaşadığı ve 
emsali her yerde meşhut acı hakikatleridir. Bu 
ieabata göre kanun yapmaktan başka çare
miz yoktur. 

8. Borçka'nın maddeye ithaline sebep Ba-
tum'a beş altı saatlik mesafede ve Çoruh vadi
sinde Batum iklimi gib akalimi harrei ratibe-
den ve aynı teşkilâtı arziyeden bulunması ve 
mmtıkai mezkûrede sahili takibeden silsilenin 
Şarkı karibi mailesini teşkil ve aynı mecmuai 
nebatat için şeraiti lâzımei haiz olduğu fennen 
sabit olmasındadır. Rize'nin bulunduğu ziykı 
maişet ve buhran bu sahada da aynı surette 
berdevamdır. 

Meselâ : Kanapya deresi köylüsü 300 hane 
iken 27 hane kalmıştır. 

İçkale köylüsü 500 hane iken 60 hane kal
mıştır. 

Devigcl vadisi köylüsü 450 hane iken 50 
hane kalmıştır. 
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Biz hakkı mülkiyeti mahfuz bulunduralım 
diye nazari olarak uğraşırken halk zaruret
ten tarlalarını terk ile akın akm başka mahal
lere hicret ediyor. Ne tarla, ne ağaç ne hak 
hiçbiri kalmıyor. Hayatın bu müthiş seyri feeii 
karşısında halkı toplu ve emin olarak yol
larda çalıştırmakta Hükümetin rehberliği bahu
sus bu mühim mahallerde mükâfatlarla da se-
mihane teşvikâtı ve icabında bir şefkati pederâ-
ne ile tecziyeleri lâbüt ve zaruridir. 

Hulâsa : iki defa düşman istilâsiyle duçarı 
harabi olan bu serhaddî mühimmi vatanın, Har
bi Umumiden evvelki refah hallerini Rusya'-
daki kazançlarına meydun ve Rusya'daki men
kul ve gayrimenkul servetleri mahvolmuş bulu
nan ve bugün bütün menabii ve maişet ve refa
hı koruyarak bir iki dönümlük kızılağacı ile sön
müş ocağını tüttürmeye uğraşan çalışkan hal
kını zengin etmekten vazgeçtik, geçinebilecek 
bir seviyei hayata mazhar etmek ve bugünkü 
sefaletin doğurduğu âfeti içtimaiyi süratle sön
dürmek için ne kadar hususi bir dikkat ve 
itimam icabettiği mâruzâtımızla sabit olduğu 
kanaatinde bulunduğumuzdan teklifi kanuni
nin şekli muadili ile kabul ve intacını rica 
ederiz. 

İktisat Encümeni Reisi Mazbata Muharriri 
İzmir İzmir 

Mahmud Celâl Rahmi 
Kâtip Âza 

Ertuğrul Bolu 
Şükrü 

Âza Âza 
Ertuğrüi Kozan 

Âza Âza, 
Kayseri Konya 

Nuh Naci Hacı Bekir 
Âza Âza 

Kastamonu Edirne 
Mehmed Fuad 

Rize vilâyeti ile Borçka kazasında fındık, por
takal, limon, mandalina ve çay yetiştirilmesi 

hakkında Kanun 

Madde 1. — Rize vilâyeti ile Artvin vilâ
yetinin Borçka kazası dâhilinde mevcut ara
zideki çalılık ve kızılağaçların katı ile yerle
rine arazinin istidadı tabiîyesine göre ziraat 
fen memurlarının vereceği rapora istinaden 

fındık, portakal, limon., mandalina, çay ve 
emsali nafi fidanları garse ashabı mecburdur. 

AVNİ B. (Bozok) — Muharririne bir liya
kat madalyası... 

REİS — Efendim İktisat Encümeni birinci 
maddenin şekli muadiline ait esbabı mucibeyi 
tafsilen arz ve izah ettiler. Söz istiyenler varsa 
bildirsinler, müzakeresine devam edelim. 

HAMDİ B. (Ordu) — İktisat Encümeninin 
mazbatasını matbu olarak versinler. 

TAHİR B. (Giresun) — Efendiler, malû-
muâlinizdir ki, bu kanun teklif olunup ilk mü
zakereye geldiği vakit birtakım arazinin hâli 
kaldığından dolayı ve işe yaramıyan ağaçların 
kesretinden ahalinin fakrü zaruretinden, şöyle 
ve böyle sebeplerden dolayı fındık, portakal 
ve bir de çay ve sairenin burada, mecburi bir 
surette gafz ettirilmesi ve bunu garz edenlere 
İktisat Vekâleti tarafından Hazineden bedelle
ri verilmek suretiyle fidanlar verilmesi ve bu
nu garz edenlere beher dönüm için bir mükâ
fat verilmesi ve neticede de on sene müddetle 
bunların vergiden muaf tutulması hakkında 
bir teklif yapıldı ve bu teklif de burada biraz 
müzakere olundu. Sonra bunun üzerine ben
deniz de dedim ki - bu şerait bizim Giresun 
livasında da mevcudolduğuna nazaran ve tama-
miyle hüve nüvesine olduğuna göre ve bu 
gibi yaygınlık, bizim livamızda da yaygın isti
lâsı haline gelmiş arazi yani bizim sahilden 
itibaren daha geniş araziye sahibolan livamız
da da kamilen böyle yaygınlık istilâsına mâruz 
arazi bulunduğuna nazaran - madem ki, böyle 
bir teklif vâki oluyor - bu arazilerimiz de, bi
zim fukaralık yüzünden pek büyük masraflara 
muhtaç olduğundan dolayı imar edilemiyen 
arazimiz de imar edilir ve zaten ihdas edilmiş 
bulunan fındık ve portakallığa.... 

HAMDİ B. (Ordu) — Bu tarafa da beyefen
di.... 

TAHİR B. (Devamla) — Esasen benim sesim 
zannederim biraz fazlacadır. Arazinin bu suretle 
böyle bir muavenetle imar olunup fındık, porta
kal zeriyatmm teksir edilmesi usulünün bizim 
Giresun livasına da teşmilini rica etmiştim. Bu
nun üzerine İktisat Encümeninden bâzı muh
terem zevat ve bu kanunu müdafaa eden ze
vattan Celâl Bey biraderimiz buyurdular ki, 
- biz bu kanunu geldiği vakitte, başka taraflar-
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la alâkası olduğundan ve muhit itibariyle de 
daha başka tarafların da bu şeraiti havi olup 
olmadığını bilmiyorduk ve bizim de bunda o 
kadar ihtisasımız yoktur. Başka tarafların, 
fındık mahsulü olan diğer mahallerin mebusla-
riyle, falanlariyle de temasta bulunmadık. Bu
nu bizim encümenimize iade edin de, yine bu
nun üzerinde biraz düşünelim ve bununla alâ-
kası olanlarla ve müzakereye iştiraki talebeden 
takrir sahipleriyle konuşalım. İzahat alalım. 
buna göre yeniden bir şey tanzim edelim ve 
getirelim - dediler. Sonra buradan bu teklifin 
encümeni muhteremeye gönderildiğinin ferdası 
günü, ne vakit müzakere olunacağını burada 
hiç bizleri ve teklif sahiplerini ve takrir sa
hiplerini haberdar etmeksizin ve hiçbir müta
lâalarını almaksızın kendileri, âdeta bu fındık 
gars olunan, portakal yetiştiren muhitlerde bü
yümüş ve kendilerini oralarda çok işler yapmış 
addederek bunu meydana getirmişlerdir. Hal
buki evvelce kendilerinin ihtisası olmadığını 
itiraf buyurmuşlardı. Bunu, hiçbir mütalâa 
almaya lüzum görmeksizin kendi kendilerine 
alelacele ferdası gün bir iki saat içerisinde 
ve teklif sahipleriyle uğraşarak ve onların rı
zasını da temin ederek buraya getirmişlerdir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Vay, 
uyuşmakda mı var? (Alkışlar) (Handeler) 

TAHİR B. (Devamla) — Âdeta teklif sa
hiplerinin, Lâzistan livasının vekilleri olmak 
sıf atiyle... 

REİS — Sadet haricine çıkmayınız efendim. 
TAHİR B. (Giresun) — Sadet haricine çık

mıyorum. Estağfurullah, affedin beni... Sadet 
haricine çıkıyorsam ikaz edin beni... Size teşek
kür ederim... Bunu yapmışlar; müthiş bir su
rette epeyce yaldızlanmış olaraktan şimdi bu
raya geldi. Okudunuz. Bunun sureti matbuası 
var mı idi? Bilmem... Bizim elimize geçmedi. 
Sureti matbuası elimizde olsaydı, bunun üze
rinde bir parça imali fikretseydim ve ona göre 
ayrı ayrı sözlerimi söyleseydim çok iyi olacaktı. 
Bu fındık hakkında yalnız şunu arz etmek is
terim ki, bizim Giresun vilâyeti bu fındığın 
muhaddisidir, bunu ihdas eden Giresun'dur. 
Fındık, bütün etrafa Giresun vilâyetinden in
tişar etmiştir. (Bütün dünyaya sesleri) Giresun 
ve Giresun'lular fındığın mütehassısıdır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Fındıkçı 
yani... 

TAHİR B. (Devamla) — Giresun fındığın 
borsasıdır. Giresun fındığın piyasasını, her 
türlü ahvalini tanzim eden nâzımdır. Nasıl 
olur? Ezcümle Rize livası da, partakalm aynı 
surette mütehassısıdır. Nasıl olur ki, böyle Ka
radeniz sahilinde en mühim mahal olan Gire
sun, fındıkla alâkadar olduğu halde ve Gire
sun mebuslarının da böyle bir takrirleri bulun
duğu halde İktisat Encümeni bunların hiçbi
risini celbetmeye ve mütalâalarını almaya 
lüzum görmemiş ve bu mazbatasını tekrar tan
zimle buraya getirmiştir. Pekâlâ. Getirsin, biz 
buna itiraz etmiyoruz. Bendeniz diyorum ki, 
efendiler. Rize livasına bu muafiyet verilmesin, 
bu nimet Rize livasına verilmekten menedilsin. 
Fakat bendeniz, diyorum ki, bu fındık hakkın
da biz de şiddetle alâkadarız. Esasen fındık, 
Giresun'un bir malıdır. Bu husustaki her türlü 
hukukta Giresun müraccahtır. 

Şu halde fındık üzerine, bizim de mütalâa
mız alınmalı ve bu hususiyet ve bu müsaade 
bizim Giresun'a da teşmil edilmeliydi. Fakat 
hazin teessüfler ederim ki, Giresun vilâyeti bu 
nimetten istisna edilmiş, mahrum edilmiş. Se
bep ne?... Şimdiye kadar vatanımızın hiçbir 
köşesinde böyle hususi kanunlar, hususiyeti 
idareler görülmemiştir, henüz yapılmamıştır? 
Fakat her halde şimdi Meşrutiyet - (Cumhuri
yet sesleri) Affedersiniz, lisanımız alışmamış da 
daha acemisiyiz (Handeler) - Cumhuriyet idare
mizin ilk birinci senesinde bu gibi hususiyetler 
bu gibi ayrılıklar başgöstermeye başlamıştır. (Ha
yır, hayır sesleri) (Ayrılık yok seleri) Doğrudur 
efendiler. Fakat şimdiye kadar bu gibi şeyle 
rin emsalini görmedik, şimdiye kadar vatanda 
böyle bir kanun yapılmış da, bir yere verilmiş 
olan bu nimetten diğerlerine siz mahrumsunuz 
denmiş ise gösteriniz. (Bravo seleri) 

Bu, bize neden teşmil edilmiyor? Neden, ne
den efendiler... Söyleyin esbabını niçin vatanın 
diğer bir köşesi bu nimetten mahrum edilsin? 
Şimdiye kadar Giresun, Rize livası kadar bu 
millete hizmet etmemiş midir? 'Şimdiye kadar bü
tün fedakârlıkların acaba yalnız Rize livası mı 
yapmış. (Bravo sesleri) Giresun vilâyetinin bu 
vatana yapmış olduğu millî ve hayati fedakâr
lıklar görülmemiş midir? Muazzam vergiler, mu
azzam ve şerfli ianeler gazetelerin sütunlarını 
dolduracak kadar çoktur. Bugünkü günde bun-
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ların kaydını çıkartır ve ispat edebiliriz. Efen
diler acaba hususiyet istiyen şu vatandaki şu bir 
parçamız, şu Rize vatana karşı bize takdim 
edecek ne gibi bir hizmet gösterebildi? Soruyo
rum. Efendim bu vatanın istihlâsmda hangisi da
ha ziyade çalışmıştır. (Gürültüler) Söylüyorum. 
Herkes ispat etsin. 

ALİ B. (Rize) — Ziyadelik yok, sözünü geri 
al. 

T AHİR B. (Devamla) — Neden dolayı Gire
sun vilâyeti bundan mahrum ediliyor efendiler, 
niçin? (Kim ediyor seleri) 

Bugün İktisat Encümeninden gelen mazbata
da da yalnız Rize livasına bir hususiyet veriliyor. 
Rize bu hususiyeti nereden almış? Rize bu nime
te nail oluyor da diğer vilâyetler niçin mahrum 
ediliyor? Tekrar sorarım size efendiler. Mazbata 
okundu, fakat iyice işitemedim, dışarda idim. 
İşittiğim bir nokta var ki, diğer vilâyetlerde de 
lüzum görülürse ziraat fen memurlarının teşviki 
ile bilmem keşfi ile, tahkikiyle oralara da verile
cekmiş. 

Efendiler bilgen memurları şimdiye kadar ne
relere gitmişler de böyle keşfiyatta bulunmuş
lardır? (Doğru sesleri) Sonra birtakım şartlarla 
oralara teşmil edilecekmiş. 

Beyefendiler hazeratı bunu diğer vilâyetlere 
teşmil etmemekten Celâl Beyefendi biraderimiz 
bir sebep gösterdiler ve dediler ki bunu bir yere 
verecek olursak bu mesele para ile olacaktır. Bu
na malivenin müsaadesi yoktur, falan gibi şey
ler sövlediler. 

Ef endiler, bendeniz Giresun livamızda da... 
(Vilâyet sesleri.) Şimdiye Icadar liva idi, yeni 
vilâyet oldu... İsterse eyalet olsun; şu vatanın 
bir parçası ya... (Handeler) 

Efendiler. Biz para istemiyoruz. Biz fidan
lar da para ile olsun demiyoruz. Buna lüzum 
görmüyorum. Zaten lüzum da yoktur. Sonra dö
nüm basma şu kadar da mükâfat verilsin, bende
niz bunu da istemiyorum. (Öyle ise ne istiyor
sun?, sesleri.) Zaten olamaz efendiler. İstemedi
ğimin sebebini söyliyeyim. 

Bendeniz vatanımın hadimiyim, Hazinenin 
de muhafızıyım. Siz bana diyelim, farz edelim 
ki: Fidan parası vereceksiniz İktisat Vekâleti ve
yahut -siz, benim ne kadar fidan gars ettiğimi ne 
ile bileceksiniz? Efendiler. Bunu ne ile kontrol 
edeceksiniz? Fındık fidanı ne kadardan bir ocak 

dikiliyor? Bunları biliyor musunuz? İktisat En
cümeni bunları hesabetmiş, tesbit etmiş mi. Bir 
fidan nasıl dikilir? Bir ağaç. kaç kuruşa olur, 
bu fındık ağacı nasıl yetişir ve kaç senede mey
dana gelir ve meyva verir? Buriu İktisat Encü
meni acaba tesbit etmiş midir? (Hayır sesleri.) 
O halde rica ederim, madem ki, hayırdır, böyle 
gözlüksüz nasıl kanunlar yapıp da getiriyor] 
Böyle tetiriksiz yapılan kanunların neticesi ne
ye mal olacağını hesabettiniz mi? Bendenize lüt
fen müsaade buyurursanız arz edeceğim. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Ne isti
yorsanız hulâsasını söyleyiniz. 

REİS — Rica ederim efendim muhtasar ke
sin. 

T AH İR B. (Devamla) — Devam edeceğim, 
bu meselenin, ehemmiyeti vardır. Akşama kadar 
devam etsin. Nokta i nazarımı söylüyorum. (De
vam sesleri) 

Efendiler bir kere fidan meselesinde bu gay-
rikabildir. Bunun için ben para istemiyorum. 
Sonra dönüm başına ikramiye vereceğiz denili
yor. Farz edelim, henüz bu kabul olunmadı ya -
(Olunacak sesleri) kabul olunsun efendim. Be
nim babamın parasını verecek değilsiniz ya... 
Bunları söylemek vazifei vataniyemdir, vazifei 
vicdaniyemdir. (Devam sesleri) Hakikati söylü
yorum, hakikati teşrih ediyorum. (Handeler) 
Bunları söylemek benim vazifei vicdani yem ve 
vazifei vataniyemdir. (Devam. Dinliyoruz sesle-
ri.) 

Efendiler benim kaç dönüm araziye malik ol
duğumu ne ile bileceksiniz? Benim kaç dönüm 
arazi gars ettiğimi ne ile tahkik edeceksiniz? 
(Vergi ile sesleri.) 

Efendiler size sorarım; bu Hükümet kaç tane 
koyunum olduğunu sayıp da tahkik ettiremiyor. 
(Handeler) Sonra dahası var, Hükümet müspet 
surette nü/usun adedini daha tesbit etmemiştir, 
edememiştir. (Bravo sesleri) Sonra nasıl olur ki, 
Rize'nin dağlarında veyahut bizim vilâyetin dağ
larında ne kadar fidan gars olunmuş, kaç dönüm 
imiş, bunu ne ile tahkik ettirecek, ve ne ile tah
kik -edilecek, ne ile tesbit olunacak? Ben, bundan 
bana da para veriniz diye Hazinenin... ne geçe
yim de bir parmak mı vurayım? (Şiddetli han
deler, gürültüler, alkışlar.) Söyliyeceğim efen
diler; herken hürdür, serbestli'. Söylerim de söy
lüyorum da (Bravo sesleri.) 
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REÎS — Efendim rica ederim, münakaşa 
şeklinde müzakere devam edemez. 

TAHİR B. (Devamla) — Münakaşa et
miyorum efendini. Maksadımı izah ediyorum. 
Eğer bu gibi bir şeyi kabul edecek olur
sanız ilânihaye Hazineyi mutazarrır ede
ceğiz. (Handeler) Bunlar, katiyen tahakkuk 
eder bir derecede değildir. Ben geleceğim 
zatı âlinize - Hükümete - diyeceğini ki ben 
şu kadar fidan gars ettim; veriniz bana şu 
'kadar pata. Erendiler. Bunların sonu gelme
yecektir. Bunun için ben para istemiyorum. 
Yalnız meccanen fidanımızı da dikeriz, arazi
mizde dönüm başına şu kadar bit* ikramiye 
de istemeyiz. Yalnız bu bize de teşmil edil
sin. 

Efendiler; bunda bir vergi meselemi var. 
On senelik vergiden muaftır deniliyor. İki, 
nasıl olur efendiler? Fındık ile portakal
da bu muafiyet nasıl olabilir? Bahusus bu 
usul, bizim vilayetimizin hayatı iktisadiye-
sine darbe vuruyor, hattı ricalimizi kat'edi-
yor efendiler. (Alkışlar) Bunu katiyen kabul 
edemeyiz. (Tehlike sesleri) 

Efendiler siz ne bileceksiniz, yarın, übiir-
gün şu kadar dönüm fındık diktim diyece
ğim. Sonra siz bunu on sene vergiden istisna 
edeceksiniz. Ne bileceksiniz ki ben ne ka
dar fındık istihsal ettim? Bunu ne ile tah
kik ettireceksiniz? Acaba bu, yeniden dikil
miş, şimdi kabul edilecek kanun ile, müsadei 
mahsusa tahtında dikilmiş fındıkların üzer
lerinde bir marka olarak mı piyasaya gele
cektir de bunu ondan anlıyacaksmız? Yani 
siz bunu ne suretle imrar edip de istisna et
tireceksiniz? Bunun miktan neden ibaret 
olduğunu nasd tahkik ettireceksiniz? b i r l i k 
ka'c senede hasılat verir? Ben derim ki. bir 
senede veya iki senede hasılat verir. Me
selâ : Derim ki; falan sene gars ettiğim şu 
kadar fmdık nıahsulündendir diyerek bun
ların meccanen imarını tabbederim. Yasıl 
olur efendiler? Bittabi bizim fındıklardan 
okkada üç dört kuruş aşar için güberktir 
ki •bizj.il fındıklar, o vakit dört kuras ek
siğine mi. satılsın? (Mesele orada sesleri) (Hak
kı var sadalan) Bu kanun yüzünde1; Tb:-i-
nenin de. milletin de zararı vardır. l b , bir 
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I şeydir. Bir kere düşünülüyor mu akıbeti ne
dir, ne çıkacak? Bunun altında çapanoğlu 
var? (Handeler) Öyle ya.. Xe var? 

REİS — T ahir Beyefendi rica ederim, söy-
lcdiğiniz başka maddelere aittir. Birinci mad
de hakkında söyleyiniz. 

TAHÎR B. (Devamla) — Efendim umu
mu hakkında söz istedim, vermediler, ben
deniz de şimdi söylüyorum. (Handeler) Şu 
halde hulasaten söyliyeyim ki, efendiler bu 
kanım fındık, portakal hakkında katiyen 
teşmil edilemez. Çünkü fındık ile portakal 
ile portakal zaten Karadeniz sahilinde, va
tanla ihdas olunmuş bir şeydir. Giresun'da 
Ordu'da var, Çarşamba'da var, Trabzon'da 
var, Of'da var, Lâzistan'm diğer kazaların
da var. Bunu tekrar bir müsaade! m almışa ile 
istisna etmek doğru bir şey değildir. Bu za
ten teşmil edilmiş bir hasıiatdır. Şimdi nasıl 
diyebiliriz ki, falan yerin ziraat! fakirdir, 
•mesela Ankara'nın ziraatı fenadır buğday eke
miyor bunları zengin etmek iç:ın biraz bun
ları idare ettirmek için Ankara'nın züıraı 
aşardan müstesnadır diyerek r/ml olabilir 
efendiler? Bu zaten ihdas olunmuş bir şeydir. 
Eiiiıdık fidanı kapısında, arazi önünde, bal
tası elinde... Alsın bir fidan, diksin efendiler. 
böyle istisnaiyet ile, böyle teşvik ile. böyle 
mükâfat ile, başka vilâyetlerde, başka kazalarda 
taammüm etmiş bir şeyi Rize için neden yapı
yorsunuz efendiler? Rize neden böyle bir mü
kâfata böyle bir istisnaiyete mazhar oluyor efen
diler? Portakal ile fmdık hakkında bu katiyen 
olamaz. Portakallar da aynı akıbete mâruzdur. 
Çünkü, yarın öbürgün ben de diyeceğim ki; 
efendiler Cenabı Hakkın bir in'âmı olmak üzere 
birinci seneden itibaren fidanlarımız portakal 
vermeye başladı. Aksini ne ile ispat edeceksiniz. 
mahkemeye mi gideceksiniz? Buyurun, ispat ede
ceğim. «Ayırma yaptım» diyeceğim, zaten şimdi
ye kadar hasılat veriyordu, şimdi de verdi, sonra 
da (şırınga yaptım) diyeceğim, ne diyeceksiniz? 
Şimdi şırınga usulü vardır. Meyveyi tesri etmek 
için şırınga yapmak usulü vardır. Bunu ne ile 
tahakkuk ettireceksiniz? Efendiler şu halde bu 
maddeden fmdık ile portakalın çıkarılmasını 
şiddetle rica ederim efendim. 

Diğer çav hakkında, mandalina hakkında, dut 
I hakkında diyeceğim yoktur, bunlar olabilir, çün-
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kü, ihdas olunmamıştır. Fakat fındık ile porta
kal hakkında bu katiyen olamaz. Sizin vicdanı
nıza havale ediyorum, vatanın diğer aksamını 
da düşünün Hazineyi de düşünün, milleti de 
düşünün. Yoksa milletin bir tarafı çalışıp da 
diğer köşesindeki adamlara bakmaya mec
bur değildirler efendiler, Rizeliler şimdiye 
kadar denizden ticaret ediyormuş, Rusya'dan 
ticaret ediyormuş şimdi Rusya'dan eli ayağı ke
silmiş milletin Hazinesinden beslenecekmiş, ben 
çalışıp da Rizelileri besliyemem arkadaşlar, bu 
katiyen olamaz. (Handeler) (Alkışlar) Fındık 
ile portakal maddeden çıkmalı. 

EKREM B. (Rize) — Efendim muhterem 
Giresun Mebusu Tahir Bey, sevimli arkadaşımız 
buyuruyorlar ki, Rize ayrı bir mahal midir? Bü
tün bu istisnaiyat yalnız orası için mi yapılmalı
dır, niçin Giresun bundan harieolsun, niçin di
ğer bir dairei intihabiye bundan hariç kalsın? 

Muhterem arkadaşımız bilmiyor ki, düşün
müyor ki, bu kanunun vücuda gelmesine sebebo-
lan, Rize'nin aç ve sefil kalmasıdır. Rize hiçbir 
zaman Giresun'un senede milyonlardan fazla 
varidat getiren fındıklarına veyahut Eskişehir'
in vâsi buğday ovalarına veyahut Adana 'mn her 
hangi vâsi pirinç sahalarına... (Pamuk sesleri) 
veyahut pamuk sahalarına her ne ise malik de
ğildir. Geçenlerde muhterem arkadaşımız Ce
lâl Beyefendi buyurdular ki, «ben izmir Mebusu 
olduğum halde îzmir için bövle bir şey teklif 
etmek hatırımdan geçmedi.» Çünkü İzmir halkı
nın buna ihtiyacı yoktur ve bu pek aşikârdır ki 
hiçbir İzmirlinin hatırından orada bulunan bir 
ağacı sökerek yerine diğer bir şey dikmek geç
mez. Çünkü ahali refah içerisindedir. Fakat 
Rize böyle değildir. 

Geçenlerde Rizeli mebus arkadaşlardan birkaçı 
güzel anlatmışlardı ki, Rize pek sarp ve sığ bir 
arazide kısacık ve dar bir saha sarp bir mıntıka
dır. Buna mukabil ahalisi son derece fazla, o 
kadar fazladır ki, eğer nisbet edilirse en fazla 
nüfusu olan vilâyetlerimizden birisidir. Bu hu
susta bana bir sual sorabilir ve diyebilirsiniz ki; 
bu ahali şimdiye kadar ne ile geçiniyordu, nasıl 
geçinivordu? Evvelce Rize ahalisi Rusya'da, Ro
manya'da birçok para kazanıyordu, ve birçok 
iş yapıyordu. Fakat bugün bu mem'balar ku
rulmuştur. Bugün bu zeki ve çalışkan ahali bir 
parça buğday almak için Karadeniz'in en dal

galı ve fırtınalı zamanlarında hayatını istihkar 
ederek ve bu denizi baştanbaşa geçerek bir avuç 
buğday aramakla meşguldür ve sonra ondan 
başka bu daracık mmtakaya pek fazla gelen bu 
ahali hicret ediyorlar. İstermisiniz ki; zeki, ce
sur, çalışkan olan ve Şark vilâyetlerimizde ke
sif bir halde bulunan bu ahali tutup ta Garba 
hicret etsin. Binaenaleyh işte bu kanunla; bu 
sefil olan ahaliye bir çare düşünülmüştür. Bun
dan başka bir şey değildir. O da hiçbir şeye 
yaramıyan yani ne odunu ne başka bir şeysi 
hiçbir işe yaramıyan ve kızılağaç dedikleri ağa
cı sökerek onun yerine maddede gösterilen fın
dık, portakal, limon... İlâh dikmek düşünülmüş
tür. Kızılağacın yegâne bir şeysi var ki, o da 
manzaraşıdır. Yani manzarası güzeldir. Fakat 
bilirsiniz ki, manzara karm doyurmaz. Binaen
aleyh bu, Rize hakkında teklif edilen kanun 
el'ân Giresun'a veyalhut Eskişehir'e de tatbik 
edilsin demek biraz insafsızlık olur. İhtiyaç 
varsa herkes bu hususta bir teklif yapabilir. 
FakaJt mesele, en s#fil ve feci bir halde kalan 
şu Rize\ ahalisi için ve onların ihtiyacını tatmin 
etmek içindir. Sonra herkes, her dairei intiha
biye için bir teklif yapar, serbesttir. Bunu âdeta 
ben şuna benzetiyorum. Bir babanın birkaç ço
cuğu var, birisi aç ve sefil «aman ekmek ver» 
diyor, ötekiler diyorlar ki, «bize de ver» peki 
.size verirsem öteki aç kalabilir. İnsafınıza mü
racaat ederim efendiler. Sonra efendiler, bir de 
kanundaki mecburiyet haJkkında birkaç söz söy
lemek isterim. Kanun «mecburîdir» diyor, Ha
tırdan geçebilir ki, niçin bir adama illâ sen bu 
ağacı sökeceksin ve bunun yerine fındık veya
hut portakal dikeceksin diyoruz. Bu biraz garip 
gelebilir. Fakat efendiler, arz ettiğim gibi bu 
teklif tamamiyle halkın mıenafii içindir. Halk 
filvaki menafimi düşürür, fakat bir kuvvet ol
mazsa onu yapmaz. Ondan başka bir nokta var
dır ki ; biz doğrudan doğruya ziraat memuruna 
diyoruz ki, kanunda gösterdiği veçhile ağaçları 
kestireceksin peki ağaçlar kesildi. Bu kadar yer 
için şu kadar fidan lâzımdır diyerek tesbit edil
di. Fidanlar geldi. Fakat o adam dikmedi. Hal
buki dikilmediği için fidanlar çürür. Halbuki 
buna Hükümet ve millet masraf edecek ve bu 
masrafa muka/bil o fidanları araya gönderiyor. 
Ziraat memurlarının keşfine nazaran orası için 
o kadar aded fidan tahsis edilmişti. Ahalisini 
serbest bıraktığımız için dikmiyor. O vakit o 
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fidanlar ne olacak. Kalacak mı? Bunun için 
mutlaka bir mecburiyet ve bunu yapmıyanlara 
da hakiki bir ceza tertibi lâzımdır. Yalnız bir 
noktaya daha dikkati âlinizi celbetmek isterim 
maddede deniliyor ki, Lâzistan vilâyeti dâhilin
de mevcut çalılık ve kızılağaçlı araziyi sahipleri 
kat ' ve kal' ile yerlerine arazinin istidadı tabii-
yesine güre ziraat fen memurlarının vereceği 
rapora iptinaen...» Yani evvelen ahali doğru
dan doğruya verilecek rapora nazaran çalışa
caktır. Efendiler. Şayanı dikkat bir nokta daha 
vardır. Bu mesele Amerika'da da olmuştur. 
Ağaçlar kesilir ve bir müddet ağaçları kesilmiş 
olan arazi hali hazıriyle kalacak olursa seller 
akar. Yani seller vasıtasiyle toprak akar. İklim 
değişir. Yani demek; istiyorum ki, ağaçlar kesi
lir kesilmez derhal fidanlar diktirilmelidir. 
Onun için bendeniz ufak bir tadilâtla şunu tek
lif ediyorum. 

Evvelâ ziraat memurları yerlerini tesbit et
melidir. Çünkü falan adam ne kadar fidan di
kecektir diye hesa'bedileoektir ve ona göre fi
dan gönderilecektir. İşte o mmtakada ne kadar 
ağaç kesilecektir ve ne miktar fidan dikilecek
tir, buralarını ziraat memuru tesbit etmelidir 
ve raporunu vermelidir ki, alhali de bilmelidir 
ki, ve ona göre kesmelidir. Binaenaleyh madde
yi şöyle tadil 'ettim : «Rize vilâyetiyle, Artvin 
vilâyetinin Borçka kazası dâhilinde mevcut ara
zideki çalılık ve kızılağaçlarının ziraat fen me
murlarının vereceği rapora nazaran kat ' ve 
kalliyle yerlerine arazinin istidat ve tabiiyesine 
göre findik, portakal, limon, mandalina çay ve 
emsali nafi fidanların garzma ashabı mecbur
dur.» İşte takririmde bu ciheti teklif ediyorum. 

EMİN B. (Eskişehir) — Rize ve Artvin'in 
böyle bir şeyden mahrum kalmasını hiçbirimiz 
arzu etmeyiz. Yalnız bu vesile ile memlekette 
kanun demeye ve kanun şekline uygun bir va
ziyette kanun çıkmasını arzu ediyoruz ve bu ve
sile ile İktisat Vekâletini vazifesine davet etmek 
istiyoruz. Tahir Beyefendi hakiki bir iktisat 
mütehassısı gilbi «ki mütehassıstır» mumaileyhin 
dedikleri gibi ben on sene vergiden muaf tutul-
mıyayım da öbür taraftaki fındık ve saire asha
bı niçin on sene vergiden muaf tutulsun, niçin 
istisna edilsin? Şimdi bendeniz diyorum ki, bu 
mesele hususi bir mahiyette olamaz. Evvelden 
bunu Rize ve Artvin hakkında kabul etmekle 
beraber, İktisat Vekâleti, muhit ve iklime na

zaran her hangi bir mıntakada ne yetişecek ise 
bunları tetkik ederek bir seneye kadar bir proje 
ihzar etsin ve buraya gelsin ve her hangi bir 
memlekette böyle yeni bir teşelbbüs on sene ver
giden muaf tutulmalıdır. Ankara'nın dağların
da armut yetiştiren kimseler de on sene vergi
den muaf tutulmalıdır. Bendeniz onun için şu 
surette teklif ediyorum : 

Madde 1. — Rize ve Artvin'de çalılıklarda 
yetiştirilecek fındık ve saireye Hükümet mec-
canen fidan verir ve on sene vergiden muaftır. 

Madde 2. — İktisat Vekâleti memleketin 
her tarafında muhitin icaibma göre yetiştiril
mesi lâzi'm'gelecek eşcarm veya mahsulâtın ik
tiza ettiği tohum ve fidanını ihzara mecfburdur 
ve bir sene kadar mutlaka kudreti inbatiye ve 
kabiliyetlerini İktisat Vekâleti tetkike mecbur
dur. 

Madde 3. — Çalılık ve hâli arazide eşcarı 
müsmire veya mahsulâtı müfide yetiştirenler on 
sene vergiden muaftır ve keza hâli arazide or
man yetiştirmek istiyenlere de Hükümet mua
venete mecburdur. 

Maddenin bu şekilde ve memleketin menafii 
umumiyesihi temin edecek bir surette tesbitini 
teklif ederim. 

ALİ B. (Rize) — Bu, bütçe meselesidir. 
EMİN B. (Devamla) — Dalha doğrusu efen

diler, iş meselesidir. Çıkacak kanun İktisat Ve
kâletinin ve İktisat Encümeninin şiarına muva
fık bir tarzda olmalıdır. Yoksa her tarafı hata 
alûttur. 

İSMAİL B. (Karahisarı Şarki) — Efendim 
ben Karabisarlı olmak ve Giresun iskelemiz bu
lunmak doiayısiyle Giresun'un ahvali hususiye
tini zannederim Tahir Bey kadar değilse de 
onun kadar bilirim. «O halde ikisi de bir sesle
ri» Tahir Bey Giresun'a da kanunun teşmil edil
mesini, talebettiler ve yalnız Lâzistan'da tatbik 
edilmesinden dolayı hususiyetten ve saireden bah
sederek aleyhinde söylediler. Bendeniz bilâkis 
lehinde söyliyeeeğim. «Teşekkür ederiz sesleri» 
Bir kere Giresun'un katiyen böyle bir kanuna 
ihtiyacı yoktur. Nasıl ki, İzmir Mebusu Oelâl 
Bey arkadaşımızın dediği gibi İzmir'de incir, 
üzüm için teşvike ihtiyaç olmadığı gibi Giresun'
da da fındığın yetiştirilmesi için teşvike ihtiyaç 
yoktur. Bugün Giresunlular fındık yüzünden o 
kadar zengin olmuşlardır!? i, bunu kemali şükran-
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la ifade ederim ve temenni ederim ki, bütün mem
leketlerimiz onlar gibi olsun. Bir karış fındık 
yetiştirecek ver bulsalar derhal kimsenin teşvik 
ve tergibine ihtiyaç messetmeden bunu yaparlar. 
Lâzistan'm vaziyeti hususiyesinden bahsettiler. 
Bendeniz gidip görmedim. Oranın coğrafyada 
da vaziyeti hususiyesi var. Onun için bu mec
buriyeti bittabi bütün arkadaşlarımız da teslim 
ederler. Bu noktai nazardan Lâzistan diğerleriy
le kabili kıyas olmıyaeak bir vaziyeti hususiye 
içerisine girmiştir. Evvelce Rusya'ya, Roman
ya'ya gider ve hakikaten ticarette buhmurlar-
mış. Fakat hr.rb dolayısiyle variyet icabı buradan 
da mahrum, kalmışlar. Memlekette işsizlik ala
bildiğine yürümüş, ahali hicrete başlamış. Bina
enaleyh mebusları böyle bir lâyihai kanuniyeye 
lüzum görmüşler. Bu, lâyiha encümenden geç
miş, encümen de bunu muvafık görmüş, sonra 
buraya gelmiş. Bendeniz bunda uzunboylu mü
nakaşayı mucibolacak, müzakerelere mevzu ola
cak hiçbir şey görmüyorum. Meselâ Bolu mebus
larından birisi ıkalksa. - ki memleketimizin or
manları ke-nr ve kesif olan bir yerdir - bu or
manların muhafazası veyahut buradaki kat'ıyya-
tı sahile kolayca nakli için bir teklifte bulunmuş 
olsalar o z'amaıı biz, azizim, sizin memleketinizde 
orman var ama bizim Karahisar'da da orman var
dır mı diyeceğiz? Oraya kadar teşmil edilemez. 
Yani o kanunu oraya teşmil etmek doğru ola
maz. Orada yapılacak fedakârlıklarla beride ya
pılacak fedakârlıklar arasında Hazineye menfaat 
bir olamaz. Onun için T ahir Beyin en ziyade 
nazarı dikkatini celbeden mesele fındık meselesi
dir. Orada fındık vergiden muaf tutulacak ve
yahut on sene gibi bir müsaade verilecek, ikra
miye verilecek olursa orada, da, dut, böcek de ola
bilir. Binaenaleyh o zaman Bursalılar kalkacak 
ve diyecekler ki; neden orada böcek yetişsin de, 
neden burada da yetiştiği halde vergiden muaf 
tutulmayalım. İşte Tahir Beyin bütün fikrini 
gıcıklıyan şev. aman fındık orada muaf olsun, 
muafiyete mazhar olsun. Bendenizin anladığını 
budur. .Evvelce beyanatımın bidayetinde de arz 
ettiğini gibi bendeniz o havaliyi, Giresun'u ka
rış karış bilirim. Orada, hakikaten bir karış fın
dık yetişecek yer bulurlarsa kimsenin ne teşvik 
ve tergibine ve ne de icbara, ihtiyaçları vardır. 
Keza yine onların ne de ikramiyeye ihtiyaçları 
vardır. Onun için bendeniz daha ziyade uzun ıııii-
zakereve mahal verilmemesini rica ederim. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Efendiler ben
deniz, bu birinci maddede kızılağaç hakkında 
yanlış bir hareket olmuştur, onu izah edeceğim. 
Kızılağaç bizim memleketimiz için servettir. Arz 
edeyim efendim. Bilhassa bendenizin maksadı 
re'sim olan. .Atine kazasını iaşe eden kızılağaç
tır. 

Bunların bulunduğu yer arızalı bayır yer
lerdir. Eğer orada ağaç olmazsa bir iki sene 
yağmur yağar, toprağı sürükler, altından kaya 
çıkar. Bizde bir fennî teşcir usulü vardır ki o 
da kızılağaçtı!'. Biz bayır bir tarlayı ekece
ğimiz vakit ağacı keseriz. Ondan sonra ekeriz. 
O bayırda ekseri birisi beline ip bağlar, iner, 
kaznıa ile eşer, bir delik açar, bir mısır tanesi 
atar. Öyle yerlerde ekilir. Ekildikten sonra 
oradan mahsul alınır. On sene oradan iyi mah
sul alınır. O mahsulü mütaakıp derhal etrafı 
kızılağaçla teşcir eder, hayvan sokmaz. Munta
zaman üçer dörder metre mesafede kızılağaç 
diker ve oraya hayvan sokmaz. Ertesi sene 
tekrar eker, oraya yine bir hayvan sokmaz. 
Ertesi sene iyi mahsul alır. Üçüncü sene de onun 
kuvvei inbatiyesi az olur ve üçüncü senesi ça
yırlık olur. Üçüncü senede oraya ne hayvan 
girer, ne bir şey olur. Kızılağaçlar da bu üç 
senenin nihayetinde üç, dört metre irtifaa ge
lir, fakat muntazaman teşcir olunmuş bayır 
bir tarladır. Sonra bu kızılağaç başlar büyüme
ye. On sene nihayetinde tekrar kesilir, şey olur. 
Yalnız faydası bu değildir. Bir kere kızıl-
ğaeııı dört beş sene için büyük faydası var
dır. Bunun yaprağını memleket toplar. Büyük 
yaprakları vardır. Hattâ yaprak taşımak için 
kışın onun etrafına yığın yapar, sepetiyle ta
şır. Mahunya, bizim memleket gayet yaz
dır. Herkesin tarlası vardır. Bizim memle
kette köy yoktur. Herkesin evi tarlasının üze
rindedir. Ye ahırı da tarlasının üzerindedir. 
Ayrı, ayrı evlerdir. Şimdi bu yaprağı kışın 
hayvanların altına serer. Bu hayvanın da güb
resini iki üç misli yapar. Mahaza bu yaprakla 
gübresinin miktarı çoğalır ve tarlasının kuvvei 
inbatiyesini onunla idame eder. Çünkü mem
lekette o kadar tarlası vardır ki (Gürültüler) 
Müsaade buyurun efendim. Bilhassa Lâzistan 
sancağında Ce'bcloğulliarmdau ziyade arazisi 
olan yoktur. Bizimdir. Ben bilirim. Yani bi
zim geçineceğimiz kızılağaçtır. On tarlası olan 
on senelik odununu temin eder. Trabzon'un odunu 
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kızılağaçtan gelir ve onun odunudur ki Trab
zon'u iaşe eder ve Atine pazarını dolduran kı
zılağaç odunları ki bütün Trabzon piyasasını 
doldurur, arazinin kuvvei inbatiyesini o muha
faza eder. Binaenaleyh bizde portakal, limon 
ve saire yalnız deniz sahillerinde ve gayet 
mahdut yerlerde yetişir. Yani çok tecrübe etmi
şizdir ki yukarıda olmaz. Yukarıda biz çok 
tecrübe etmişizdir. Bir sene, iki sene büyü
yor. Bir şiddetli kış oldu mu? Biter, gider. O 
vakit yeniden ekmek lâzımdır. Beş senelik 
portakalı ağacı sahillerinden uzak bir yerde 
yoktur. Efendim bizde kızılağaçlar fennen teş-
cir olunur. Muntazaman teşcir olunur. On 
sene kesilir, iki senede mahsul alınır ve yedi 
senede yaprağı altında kalır ve bu kızılağaç
larda tanzim edilerek devridaim yapılır. Munta
zaman teşcir usulü bizim Lâzistan sancağında 
bilhassa Atine kazasında kızılağaç üzerinde 
fennî teşcir vardır. Şimdi bu kızılağaç memle
kette bu kadar fennî olarak ilerlemiş iken bu 
muzır bir ağaç diye k#l'etmek... 

ALİ B. (Rize) — Birinci maddeyi bir daha 
okuyunuz beyefendi. 

MUHTAR B. (Devamla) — Memleketin 
vüsati ziyadedir. O bayır yerlerde bir defa 
portakal, limon, mandalina olmaz, çay bilmem 
belki fındık olabilir. Sahilden bir saat, bir-
buçuk saat uzak olan yerleri fındıklık mı 
yapacağız ve nasıl yetiştireceğiz1? Üç sene 
sonra kızılağaçları kat ' etmek mecburiyeti hâ
sıl olacak. Onun için bendeniz teklif ediyor-
rum; maddeden kızılağaç tâbirini kaldırmalı. 
yani bendeniz kızılağaçlar için o kadar insafsız
ca davranmıyorum. Kızılağaçlar bir servettir. 
Bu serveti muzır bir hayvan gibi kesmek doğru 
değildir. Onun için rica ederim, maddeden kızıl
ağaçları çıkaralım. 

İKTİSAT ENCÜMENİ MAZBATA MU
HARRİRİ RAHMİ B. (İzmir) — Efendim, rü-
fekadar bâzıları, bu kanunun yalnız Rize vilâye
tine değil, memleketin bütün aksamına teşmilini 
istediler. Bâzı rüfeka da mecburiyetin vaz'ı, esa-
sâtı hukukiyemize muhalif olduğu için bunun 
yalnız teşvik mahiyetinde kalmasını talebettiler 
E-ncümenin içtima ettiği saat, tabiî malûm idi. 
Arzu eden rüfeka, müzakerata iştirak ettiler. Ta-
hir Beyefendi, gelip, iştirak etmediler. 

TAHlR B. (Girsun) — Hayır efendim. Bize 
ihbar etmediniz. Encümenin ne zaman içtima ede
ceğini bilmiyorduk. 

RAHMİ B. (Devamla) — İhbara mecbur de
ğiliz efendim. Mademki alâkadar idiniz; tabiî 
tahkik eder, encümene gelirdiniz. Nitekim di
ğer rüfeka ve Artvin mebusları geldiler. Efen
dim! Birinci esbabı mucibede, birinci maddenin 
muaddel şekline mahsus olan esbabı mucibede 
mufassal an izah ettiğimiz veçhile bu kanundaki 
bu madenin bu suretle tedvinindeki esas hikmet; 
bir vilâyetin hususiyeti hali ve bu vilâyetin 
vaziyeti hususiyesidir ve hiçbir vilâyette böyle 
bir hususiyet yoktur. Bunu şimdi ispat ede
ceğim. Bir defa vilâyetin nüfusu, memleketin 
diğer yerlerine nazaran en mütekâsif olan kı
sımdır. Bu kesafeti nüfus, arazinin vüsatinden, 
aynı zamanda ziraate kabiliyetinden, maadin 
muhiti olmasından, sanayiin merkezi olmasın
dan değildir. Yegâne sebep ahalinin vaktiyle 
Rusva'da Romanva'dâ amelelik, fırıncılık, müta-
ahhitlik gibi muhtelif sanayi ve vesaikle iştigal 
ettiklerinden kazandıkları paralarla burada ya-
şamalarmdandır. Arkadaşlardan orayı iyi bi
len mebuslar diyorlar ki : «Öyle yerler vardır 
ki, piyano vardır, köşkler vardır, mamuriyet var
dır...» 

Arkadaşlar! Memleketimizin neresinde bu 
mamuriyet vardır? Vaktivle öyleymiş. Fakat bu-
erün demiyorum. Bu ahalinin menbaı maişetleri 
kuruduğu için değil pivano, hattâ kiremitlerini 
satacak bir hale gelmişlerdir. 

T AHİR B. (Giresun) — Bizimkiler ne halde
dir, 

RAHMİ B. (Devamla) — Rica ederim muha
vere olmasın biz zatıâlinizi dinledik. Siz de lüt
fen dinleyiniz. Efendiler! Bir memleket istidadı 
tabiîyesine göre inkişaf eder. Kabiliyeti fevkinde 
ne yapılsa boştur. Onun için devletler, memleket
lerini fennî tetkikata tâbi tutarlar. Erbabı fen 
ve ihtisasın mütalâalarını noktai nazarlarını din
lerler. Erbabı ihtisas derler ki : «Şu mıntaka zi
raat, hububat mmtakasıdır. Şu mıntaka, hubu
batı zirtiyenin yeridir. Şu mıntaka pamuk ye
ridir, şu mıntaka eşcarı müsmire yeridir. Şu mın
taka bağ yeridir, şu mıntaka incir yeridir.» Hu
lâsa iklimin, türabın, suvun, rüzgârın, nıüesseri-
veti tabiîvenin tesirlerivle o muhitin kabiliveti 
feımiyesmi taayyün eder. Ona göre Devlet, bir 
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siyaseti ziraiye programı çizer. Şimdi evvelce de 
arz etmiş olduğum veçhile Cenabı Hak Rize vilâ
yetini üii* hUJUo-yeıe mazhar etmiş ve burada 
-Batum gibi Kafkas silsilesinin o havalideki 
Şimal steplerinden gelen rüzgârlar vasıtasiyle -
akalimi harrei ratıbe muhiti meydana getir
miştir. Bu memlekette buna benzer başka ik
lim yoktur. Adana vilâyetine, Cenuba gitseniz 
böyle bir râtıp bir iklim yoktur. Hindistan'da 
yetişen nebatat, burada yetişir de Türkiye'nin 
başka yerinde yetişmez ve bu büfen, tetkik ve 
tesbit olunmuş ve bilâmel Batum'da tatbik olu
narak neticeler vermiştir. Binaenaleyh, Rize 
vilâyetini düşünürken, Giresun vilâyetini Si
nop vilâyetini, Zonguldak vilâyetini düşünmi-
yeceğiz. Zonguldak deyince kömür madeni dü
şüneceğiz. Diğer vilâyetin eşcarı müsmiredeki 
kabiliyetini bâzı yerlerin ormanlarını, bâzı 
yerlerin. hububatını ve sairesini nazarı dikkate 
alarak Devletin kendine göre tesbit edeceği 
bir program vardır. İşte bu vilâyette çay gibi 
- Türkiye'nin başka vilâyetlerinde yetişmiyen -
bir mahsulü yetiştirmek ve elde etmek için bu
raya bir muafiyet koymaya menfaati memleket 
namına lüzum gördük. 

SÜREYYA B. (Karesi) — Mecburiyeti ne 
yapalım ?. 

RAHMİ B. (Devamla) — Müsaade buyuru
nuz, mecburiyeti sonra arz edeceğim. Rusya 
böyle yapmış, bir asır çalışmış; bütün dünya
nın her tarafına ulemasını göndermiş, memle
ketin bir köşesinde çay gibi kıymettar bir mah
sulün yetişeceğini fennen tesbit ettirmiş, derhal 
istifade etmiş, bahçeler, numune tarlaları, çay 
tarlaları, çay fabrika]arı tesis etmiş ve memle
kete hariçten çay gelmesine mâni olmuş ve ha
rice ihracat yapmıştır. Tabiî memleketin umum 
halkı, fennin gavamızına vâkıf olamaz. Onun 
münevverleri, onun yetiştirdiği güzide evlât
ları, erbabı fenni, halka rehberlik eder. Halk 
menfaatini müdriktir. Fakat daima erbabı fen
nin ve erbabı ilim ve vukufun göstereceği yolda 
yürümek şartı ile... Halkı kendi haline bıra
kırsanız fen ile, tecrübe ile alâkadar etmezse
niz, erbabı fennin reyini dinlemezseniz şimdiye 
kadar muhafaza edilen iptidai hal ilânihaye 
muhafaza edilir, gider. Şimdi efendim; bu Ri
ze havalisinin vaziyeti hususiyesi - evvelce de 
arz ettiğim gibi - Rus ulemasının tecrübe ve 
tetkikatı ile mahiyeti hukukiyesi tavazzuh et-

mij, fennî bir programa istinadetmiş. Biz bu 
programı, bu tatbikatı, bu malûmatı fenniyeyi, 
kalkar da Adana'da tatbik ederiz dersek yanı
lırız. Adana'nm iklimi hakkında, fennî bir tet
kikimiz yoktur. Malûmatımız noksan ve basit
tir. Erbabı fennimiz, hakiki, vâsi bir tetkikat, 
tahkikatı fenniye yapmamışlardır. Onun için 
her yerde her şeyi yapmak istersek yanlış bir 
adım atmış olmak ihtimali vardır. 

Binaenaleyh, elimizde müztahzır bir hakika
ti fenniye vardır. Ruslar, bunun için asırlarca 
çalışmışlar. Biz de bundan istifade edelim di
yoruz. Sonra bu vilâyetin içtimai bir hususiye
tini arz etmiştim. Diyoruz ki ; bu Rize havali
sinin halkı, evvelce müreffeh ve mesut idiler, . 
bugün fakir düştüler. Ne yapalım ki, yine bu 
halkı orada barındıralım, yine oralarda yaşa
talım? Onun için iki çare vardır ya bu vilâyete 
hususi bir ehemmiyet vererek bütün ve Meclis 
ve Hükümet bütün dikkat ve ihtimamını sarf 
ederek ve bu halikın erbabı ziraiye ve içtimaiye-
sini irae ve hayatlarını idame edecek esbabı 
tehîe ederek çalışırsa o halk eski derecede de
ğil fa'kat belki bir dereceye kadar yaşatmak 
imkânı hâsıl olacaktır. Aksi takdirde bu halk, 
hicret edecektir. Burası mühim bir vilâyeti-
miadir. Buranın ehemmiyetini inkâr etmeye 
mahal yoktur. Sağ tarafımızda büyük içtimai 
inkilâbat hâsıl oluyor ve biz buradaiki halkımı
zı terfih etmek için buraya ehemmiyeti mahsu
sa vermek mecburiyetindeyiz. Boş bırakılma
larını muvafık bulmuyorum. Nitekim ahalinin 
bir kısmı kaçmışlardır. Düzce ve Bolu'ya git
mişlerdir ve orada ahali kalmıyacaktır. Çünkü, 
arazi akimdir, çalılık ve kız^ağaçlık, dağlık, 
taslılk bir yerdir. Burarîa kabili zer' arazi 
yoktur. Ziraat olmaz. Muhtar Beyefendi Haz
retleri buyurdular ki : «Kızılağaçların şu, şu 
faydası vardır. Araziyi tutar. Yapraklan 
gübre makamında kullanılır» Eğer burası ziraat 
muhiti olsaydı ve kendilerini besTeseydi hakla
rım teslim ederdim. Fakat Rize vilâyeti sene
de ancak iki aylık yiyeceğini tedarik edebilir. 
Üç - dört aylık yiyeceğini tedarik edebilse bile 
bu vilâyet kendini besliyemez ve bu vilâyet 
hububat, ziraat muhiti değildir. Eğer Hükü-
n e t : buranın halkım zengin etmek isterse bu
raya mahsus ve buranın istidadı talbiîyesi ne ise 
o-,o. r»-~A v,^ program, çizip öyle çalışmak mec
buriyetindedir, Yoksa eskiden bildiğimiz gibi 
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dört senede bir defa beş senede bir defa ekip 
de buğday alacağım derse bu halk, açlıktan 
kırılır efendiler. Fakat iki dönüm, beş dönüm 
çay fidanlığı yüz dönüm buğdaya muadildir. 
iki dönümlük mandalin, on dönümlük diğer hu
bubata ve saireye muadildir ve kızılağacın ver
diği menfaatten yüz Ikat fazla fayda ve men
faat verir. Binaenaleyh böyle düşünürsek ka
dimden beri böyledir diye bu halkı kendi hali
ne bırakamayız ve onları zengin edecek esbaba 
tevessül ederiz. Sonra Tahir Beyefendi «aşarı 
nasıl affediyorsunuz?» Buyurdular. Aşar hak
kında orada bir kayıt yoktur. Arazi vermişi
dir. Hattâ esbabı mueibemizde zikrettik ki, 
aşar yoktur. Aşarı teklif eden Muvazenei Ma
liye Encümenidir. Binaenaleyh buyurduğunuz 
şeyler varit değildir. 

TAHİR B. (Giresun) — Peki tasrih ediniz. 
RAHMİ B. (Devamla) — «Teşvilkat nasıl 

olur?» Dediler. Buna misal söylemeye hacet 
yoktur. 1258 tarihinden beri bu Devlet, zeytin 
•ağaçlan için, bağlar için, incir için, muhtelif 
nebatat ve eşcar için birçok muafiyetler koy
muştur. Hattâ Amerika çubuğu dilken bağla
rın 5- - 10 sene müddetle aşardan muaf olduğu
na dair kanunlar vardır. Hattâ kırk gün su 
altında 'kalan yerli bağlan keza aşardan muaf
tır. Çünkü, o gibi bağlar, filokseraya mukave
met eder. Onlar, memleketin servetini artırır. 
Kezalik Amerika çubu'klan filokseraya muka
vim olduğu için ve izmir vilâyetinde bağcıların 
mutazarrır olmamalan için ve bağcılığın mah-
volmaması için yine aşardan muafiyetleri ka
nunla temin- edilmiştir. Bir taraftaki bağlar 
öşre tâbi iken diğer taraftaki muafiyet nedir? 
Denmez. Maksat, bu memleketin serveti ta
hliyesini artırmaktır. Sonra bu teklifin teşmi
lini istiyen arkadaşlann tekliflerini biz de Zi
raat Müdürü Umumisine söyledik. Dediler ki; 
biz tetkikat yaptırıyoraz. Raporlara istinaden 
her 'memlelketin hangi şeye kabiliyeti varsa o 
memleketlerde numune tarlalan tesis ederek ve 
meecanen fidanlar vermeik usulünü kabul ede
rek tedricen bu esası temin edeceğiz. Fakat 
bu, bütçe meselesidir. Çünkü bütün memlekete 
şâmil bir teşkilât meselesidir. Fen memurları
nın adedi meselesidir, bunu derhal bütün mem
lekete teşmil etmek maddeten imkânsızdır. Er
babı fen bulamayız, paramız kifayet etmez, 

teşkilâtımız nolksandır. Bunları tedricen yapa
cağız.» 

EMİN B. (Eskişehir) — Bir sual soracağım. 
REİS — İzahatlarını ikmal buyursunlar, 

ondan sonra sual sorarsınız. 
EMİN B. (Eskişehir) — itiraz eden yoktur 

da beyefendiden bir sual soracağım. 
REİS — izahatlarını ikmal buyurmadan söz

lerini kesemem. 
RAHMİ B. (Devamla) — Süreyya Beyefen

di mecburiyet esasına itiraz buyurdular. 
AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Daha 

söz söylemedim. 
RAHMİ B. (Devamla) — Geçen celsede.. 
AHMED SÜRAYYA B. (Karesi) — O na

zarı itibara alınmadı. 
RAHMİ B. (Devamla) — Şimdilik mâruzâ

tım bu kadardır. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim Mazba
ta Muharriri Bey «fennen tetkikat yapılmıştır,» 
buyurdular. Bendeniz böyle bir tetokiikat yapıl
dığına vâkıf değilim. Bilmiyorum, Batum'a 
kıyasen de yoktur. 

RAHMİ B. (İzmir) — Müsaade buyurunuz. 
Evvelki celsede bulunmadınız zannederim. Rus
lar harb senelerinde Trabzon'a geldikleri za
man mütehassis bir heyeti ilmiyeyi de beraber
lerinde getirmişlerdir ve Rize vilâyetinin iklimi
ni ve havasını rüzgâr cereyanlarını ve sairesini 
Batum'a kıyas ederek tetkikat yapmışlardır ve 
bizim mütehassıs Ali Rıza Beyi - ki, nebatat 
mütehassısıdır- Hükümet Batum'a göndermiş. 
Orada gördüğü jakova tarlalannda kütüpane 
ve müzelerinde Rus profesörleri tetkikat yap
mışlar ve bu vilâyetin aynı iklim ve aynı şeraiti 
haiz olduğunda müttefik kalmışlardır. Bu iti
barla arz ediyorum. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Efendim bu tet-
kikatta biraz şey olsa gerek, bendeniz de me
rak ettim. Batum'da senede (225 gün yağmur 
yağar) Halbuki Rize'de senede (112) gün yağ
mur yağar. Tetkikatı fenniye bunu gösteriyor. 
Bu, 25 senelik tetikikatm vasatisidir. Onun için 
Rize ile Trabzon arasmdaiki nisbet Ri?e ile Ba
tum arasındaki nisbetten aşağı değildir. Hal
buki Trabzon'da bu sayılan şeylerin hiçbirisi 
yetişmiyor. Batum'da yetişen her şeyin Rize 
vilâyetinde yetişmesi ihtimali doğru değildir. 
Çünkü Batum, senede hemen hemen oniki ay 
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yağmur gören 'b'ir memlekettir. Fennî tetki-
katın neticesi bize bunu gösteriyor. Bu.. 25 se
nelik fennî tetkikatm vasatisidir. Batum, se
nede 225 gün yağmur yağar bir memlekettir. 
Rize böyle şeye bu derecede ımalik değildir. 
Rize kadar Batum'un rutubet derecesi yoktur. 

T AHİR B. (Giresun) — Ruslar tetMk etti 
efendim. 

MAZHAR MÜFID B. (Denizli) — Efendim 
Ruslar memleketten, çıkalı otuz sene olmuştur. 
Şimdi çok yağıyor. 

MUHTAR B. (Tralbzon) — Harbden sonra 
tetkik ettim, efendim. 

RAHMİ B. (İzmir) — Efendim Batum ve 
havalisi 2 500 ile 4 000 arasındadır. Rize Vi
lâyeti de 2 000 İle 2 500 arasındadır. Yani 
fark varsa bile pek cüzidir. Bu tarassudatı ha
vaiye ile tesbit olunmuş bir meseledir. Yağan 
yağmurların miktarı tesbit edilmiştir. 

RAUF B. (İstanbul) — Beyefendi! Giresun 
Mebusu Tahir Beyefendinin endişesi üzerine 
bendeniz bir noktayı işaret etmek isterim. Hat
tı ricatlarının kat'edillmesinden bahsettiler. 
Zannediyorum, Giresun vergi istisnasına tabi 
•tutulmayıp da Rize tabi tutulursa bizim fındık 
ticaretimize zarar arız olur, demek istiyorlar. 
Encümeni âliniz bu noktadan tetkilkat yaptılar 
mı? Acaba Tahir Beyi tatmin'kâr 'bir çare bul
dular mı ? 

RAHMİ B. (İzmir) — Kendilerine arz et
tim. Öşür meselesi yoktur. Yalnız, yapılacak 
'istisnaiye't Arazi Vergisidir. Zaten oranın aha
lisinin arazileri bir - ilki, âzami on dönümden 
ibarettir. Bunun uzun'boylu bir kıymeti yok
tur. Asıl bizim beklediğimiz esas 'mükâfat me
selesidir. Yani halka mükâfat suretiyle, aha
liye nebatatı müfideyi g'ars ettirmek istiyoruz. 
Mükâfat vâdetmezsefk yapmazlar. Efendiler, 
Anadolu'daki vaziyeti içtimaiyeyi biliriz. Bir
çoğumuz çiftçiyiz. Bu köylü tek başına olarak 
bağ yapamaz. Fındıklık tesis edemez veyahut 
çay fidanlığı yapamaz. Niçin? Çünkü, bizde 
fena bir itiyat vardır. Yckdiğerimize zarar 
ederiz. Asayiş için kanunlarımız kâfi değildir. 
Bir adam M, münferiden - fen adamı olsa, asa-
haibı meraktan olsa - fındıklık yapayım dese 
onu derhal mahvederler. Ne fındıklık, ne bah
çe kalır. Dün bunu İktisat Tekili Hasan Bey 
de söylüyordu. Biz merak ettik, fmdıikh'k yap

tık, mahsul (meydana geldi. Bir fındık alama
dık. Bizde bu gibi eşcarı müsmirle yetiştiril
mesine bir çare vardır. Bütün halka toplu 
olarak bir yerde yapltırmak. NiteMm ziraat-
te de bir usul vardır. Ziraati halk münferi
den yapmaz. Bugün hepsi bir tarafa eker. Ge
lecek sene öbür tarafa eker. Nadaslar 'bir ta
rafta, mezruat Öbür tarafta olur. Bu, zarar ve 
ziyandan vikaye içindir. Memleketlimizde ha
lihazırda amelî olarak sürülerek tahribatından, 
ziyanından (kurtaramıyoruz. Hiç olmazsa hal
kı, ikendi menfaatlerini tevlidettiği tedabiri 
tahaffuziye ile kendi hallerine bırakırsak eşca
rı müsmire ve bağ yetiştirirler ve her şey ya
parlar. Bunu yapmıyacak olur ve halkı cebret-
miyeeek olursak bir şey yapmak ihtimali yok
tur. Bu, amelî bir hakikattir. Bendeniz arz 
ediyorum. Tecrübe ettim. Bunun içindir ki, 
bu mecburiyeti vaz'ediyonuz. Halk bunu seve 
seve kabul eder. Müteneffi olduğunu bilir. 
Münferiden yapamaz. Hükümet cebrederse 
100 - 500 hane halkı bir mahalle fındık fidanı 
gars ederlerse bundan bllâhara Ihepsi müste-
fldoturlar ve bunun muhafazasına imıkân hâsıl 
olur. Mecburiyetin en büyük hikmeti budur. 

EMİN B. (Eskişehir) Efendim. .Beyefendi bu
yuruyorlar ki, Rize'de maişet temin etmek için 
başika çare yoktur. Mademki böyledir, yani 
(başka çare yoktur, orada kabili istihsal olan 
ve servet tevlidedecek olan bir ağacı yetiştirme
ye lüzum olduğu 'halde neden teşvike lüzum gö
rüyorlar? Teşvik ve terğibeden veya hayvancı
lıktan karnını doyuran bir adama menafii umu-
miyenin fazla olduğu bir ciheti Hükümet irae 
eder, ona teşvik yapılır. Mademki, mecburi
yeti katiye vardır, halk, kendi kendisine yap
mak zaruretiyle karşılaşır. Saniyen Rize hak
kında bu yapılmak istenilen şeyi zannederim, 
es'irgiyen yoktur. Bakıyorum ki, arkadaşlar 
(umumi bir fıkra ilâvesiyle memleiketin her 
no'k'ta'smd'a 'böyle bir teşvik, böyle 'bir rağbete 
neden ve niçin lüzum görülmüyor? Bu fıkra 
bunu bütün memlekete temin etse olmaz mı?) 
Demek istiyorlar. Buyuruyorsunuz ki, evet 
Ruslar tarafından tetkik edilmiş, raporlar ve
rilmiş bu ağaçlar Rize'de yetişebiliyor. Binaen
aleyh tetkikat yapılacağına nazaran (memleke
tin her noktasında bu gibi eşe ar veya mezruatı 
müfide yetiştirenler Hükümetçe şu mülkâfatı 
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görecektir) tarzında bir maddei kanuniye ko
nulacak olursa buna hiçbir itiraz kalmaz, zan
nederim 've mesele bu suretle umumi olmuş olur. 
Meselâ, Ankara'nın da bugün, Rize'nin fındığa 
olduğu kadar ormana ihtiyacı vardır. 

REİS — Efendim sorduğunuz sual midir1? 
EMİN B. (Eskişehir) — Sualdir Beyim. 
REİS — Daha birçok arkadaşların sözleri 

vardır. Teklifiniz aynen burada var 'mıdır? 

EMİN B. (Eskişehir) — Reis Bey, bu her 
halde zırva bir şey değildir, zannederim. Be
nim fikrim budur. 

RAHMİ B. (İzmir) — Efendim teşvik me
selesine İktisat Vekâleti' bir lâyihai kanuniye 
ile Heyeti Celileye arz edecektir. Bu lâyiha 
hazırlanmaktadır. Rica ederim, bu başka bir 
meseledir. Ahali kendi kendine çay ekemez. 
Cay yetiştirmek bir ihtisas meselesidir. Bunu 
öğrenmek: ister. Çay sanatını herkes bilmez. 
Bunun mütehassısları gelecek ve çay şu suret
le ekilir, biçilir. Böyle yetişir, böyle kurutu
lur diye öğretecektir. Bu, öyle bir iktisat işi
dir ki, bunu Türkiye'de yapabilecek bir fert 
yoktur. Mandalina da böyledir. Halk ihtiya
cım vardır diye bilmediği bir şeyi yapamaz. 
Mutlaka Hükümetin rehberliği lâzımdır. 

REİS — Efendim! Kifayeti müzakere hak
kında beş takrir vardır. Fakat Reşidağa, Sü-
reya, Hilmi, Tahir, AH beyefendilerin sualleri 
de mukayyettir. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Reis 
Bey! Kifayet aleyhinde söyliyeceğim. (Müza
kere kâfidir sesleri) Mecburiyet vardır. Hiçbir 
arkadaş bu hususta söz söylememiştir. 

REİS — Bendeniz izah ediyorum. Beş kifa
yet takriri vardır. Altı arkadaşın da sözü var
dır. Binaenaleyh Heyeti Celile hangi şıkkı ten-
sibederse o şık dairesinde müzakereye devam 
ederiz. Kifayeti müzakere aleyhinde söz iste
diniz. Buyurun, Süreya Bey. (Yalnız kifayet 
aleyhinde sesleri) 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Neticesi 
kifayet aleyhinde olacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Esbabı 
mucibesini arz etme. 

AHMED SÜREYYA B. (Karesi) — Esbabı 
muicilhesiz ,söz olmaz. Sureti muti akada sözümü 
kalbul edeceğinizi vadediyorsanız bu müzakere 

kâfi değildir, buna karar veriniz diyeyim. Ev
velâ siz bana bunu ihsas etmiş bulunun. Serd 
edeceğim bu mütalâamın esba'b] mueibes/ini 
serd etmek benim için bir vecibei ilmiyedir. 

Efendiler! MÖVZUU münakaşa olan maddede 
pek açık ve acı bir cdbir ve tahakküm vardır. 
Ve deniliyor ki bu ee'bir kanunu, bu kanun kis
vesine bürünen cebir ve tahakküm Rize aha
lisinin refahı, saadeti namına ihtiyar edilmiş
tir. Efendiler bunu söyliyen arkadaşlarımız 
unutmamalıdırlar ki halkımızın en büyük sa
adeti, hürriyeti hukukiye ve tabiiyesine mali-
kiyet ve mazhariyettir. 

HALİL B. (Zomgulldak) — Evvelâ karnını 
doyur, ondan sonra... 

AHMET SÜREYYA B. (devamla) — Tok 
karınla esir olmaya, tok karınla mecbur olma
ya, aç kaırınla hür ve hâkim olmak tercih edil
memiş olsaydı memleketin işgal altında bulu
nan yerlerinde karnı doyanlarm dahi isyan et
memeleri lâzımgielirdi. Efendiler! Her zaman 
hürriyet in''amm en büyüğü, en mukaddesi, 
saadetin en mübeccoli, en mc şkûrudur. Ben aç 
ve .sefil ve fakat hürriyet hakkına malik in
san olmayı karnım tak ve fakat mahkûm ve 
zelil olmaya elbette tercih ederim. Şeref, na
mus hürriyet ve istiklâli için bütün felâketlere 
göğüs germiş olan bir millet karnımı doyuracak
lar diye böyle kanuni bir cebir ve tahakküme 
razı olamaz. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — O halde 
hiçbir kanun yapmıyalım beyefendi. 

AHMET SÜREYYA B. (Devamla) — Ve 
bütün kanunlard aynı kanaat ve kaide caridir 
ve Meclisi ÂMniz bu kaidei umum iyeye münafi 
bir kanun yapmamıştır zannediyorum. Şimdi de 
bunu yapmasın diyeceğim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Bütün 
kanunlar hürriyeti tahdideder. O halde hiçbir 
kanun yapmamalıyız. 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla).— Efen
diler ! Rizenin arazisi darmış ve çok şükür -
Allah daha ziyade etsin - kesreti nüfus da 
varmış bu halik .evvelce bu dar arazi içerisinde 
temini .maişet imkânını bulamazmış, Romanya'
ya, Rusya'ya gider, bu açıkgöz halk her yerde 
ekmeğini çıkaran milletlerin içinde çalışır, alın-
teriyle onlara rekabet eder. Zekâsiyle, faaliye-
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tini kazanırmış, (Kifayeti müzakere aleyhinde 
söyliyeeektiniz sesleri). Bununla hepimiz ifti
har ederiz". Fakat bu açıkgöz ecnebi memleket
lerinde ekmeğini çıkaran muhterem vatandaş
lar bugün memleketlerinde kalmışlardır. Ve 
fiiliyat sahaları ellerinden, önünden gitmiş 
aç, eli böğründe duruyorlarmış. 

REÎS — Bu sebeplerden dolayı mı müzake
re gayrikâfidir, rica ederim? Arkadaşlar Ma
kamı Riyaseti muaheze ediyorlar. 

AHMED SÜREYYA B. (Devamla) — işte 
bu mü] âh aza tiyle halk menfaatini takdir ede
ni ezmiş, cebir lazımmış, cebir kanunu bunun 
için lazımmış, burada halk vazifesini gayrimüd-
Tİk olduğu için cebir etmezsek yalnız teşvik ile 
lolmazmış. Meselâ bilfarz fındıklık yapılacak 
yerlere meccanen fındık fidanı vermek, on se
ne arazisinin vergisinden istisna kılmak ve 
ekeceği arazinin her dönüm ve küsuru için on 
lira vermek gibi teşvikâtı müessire bunları bu 
sevk etmek istediğimiz zeriyyat sahasına git
melerine de kâfi gelmiştir. Bu iki söz arasın
da çak açık ve elîm bir tezat vardır ve bina
enaleyh bu mecburiyeti tervieıettirmek için -
serd ettikleri esbap ve mülâhazat meydanda
dır ki, gayrivârittir ve mecburiyetin bu mad
dede kalmadığı takdirde diğer maddede ya
pacağımız tesirat dahi vâresteei izahtır. Bu nıok-

tai nazar ibham edilmiş, söylenmemiştir. Söz 
söyliyecek hatipler içerisinde bu hususta da 
söz söyliyecekler vardır, rica ederim; müza
kerenin kâfi olmadığına karar veriniz, bu ci
hetler tenvir edilsin. Nitekim, ben söz söyler
ken İktisat Encümeni Reisıi Beyin bu noktai 
nazarı teşrih için söz 'söylemek istemesi mesele
nin bu noktasından tavazzuh etmediğine ve söz 
söylenmek lâzımgeldiğine delili bahirdir. Müd-
deâm bununla musibettir, böyle karar vermenizi 
rica ederim. 

REÎS — Efendim Süreyya Bey kürsüye 
geldiler. Nizamnamei Dahiliye riayet etmiye-
rek, nıoktai nazarlarını izah ettiler. Şu halde 
diğer arkadaşların sözlerini dinlemek lâzım 
olup olmadığını Heyeti Celilenize soruyorum? 
Şayet kifayet takrirlerini tensibederseniz re
ye vaz'edeyim veyahut isterseniz müzakere de
vam etsin. (Kâfi sesleri). 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir. Maddenin reye vaz'mı 

teklif ederim. 
Erzurum 

Cazim 

Riyaseti Celileye 
İcra kılman müzakere neticesinde mesele 

tenevvür etmiştir. Binaenaleyh müzakere kâ
fidir, maddenin reye vaz'mı teklif ederim. 

Konya Mebusu 
Mustafa Feyzi 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, Rize Mebusu Ekrem Be

yin takririnin reye konulmasını teklif eyleriz. 
Rize Rize 
Ali Rauf 

Rize 
Ekrem 

Riyaseti Celileye 
Müzakere kâfidir, maddenin reye konulma-

masmı teklif eyleriz. 
Kayseri 

Sabit 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin devam eden müzakeresi 

haddi feifayeye geldiğinden kifayetin reye 
vaz'mı arz eylerim efendim. 

Bozok 
Ahmed Hamdi 

REÎS — Kifayeti müzakereyi reyi âlilerine 
vaz'edeceğim. Müzakerenin kifayetini kalbul 
edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye vaz'
edeceğim. Kabul etmiyenler lütfen el kaldır
sın. Müzakere kâfi görülmüştür. 

Efendim tadil takrirlerini okuyoruz : 

4 Şubat 1340 
Riyaseti Celileye 

îşbu kanunun esbabı mucibesindekd aynı 
şerait tahtında bulunan Giresun vilâyetine de 
teşmilini tekrar talep ve teklif eylerim. 

Giresun 
Tabir 

Riyaseti Celileye 
Maddenin bervechi âti şekilde kabulünü 

teklif eylerim : 
Zarureti iktisadiyenin icbar ettiği manatık-
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ta fen memurlarının verecekleri rapora müste
niden ashabı arazi gay/imüflt nebatatı kal'ede-
rek yeri yerine nebatatı müsmire garsına mec
burdur. 

Çorum 
Dr. Mustafa 

Riyaseti Celileye 
Birinci Maddede kızılağaçları tâbirinin tay-

yını teklif ederim. 
Trabzon 

Ahmed Muhtar 

Riyaseti Celileye 
Madde 1. — Rize vilây etiyle Artvin vilâ

yetinin Borçka kazası dâhilinde mevcut arazi
deki çalılık ve kızılağaçların kat'ı ve kai'iyle 
yerlerine ziraat fen memurlarının vereceği ra
pora istinaden fındık, portakal, limon, manda
lina, çay fidanları gars eden ashabı arazı ye 
fidanlar meccanen verilecek ve bu kabîl gar-
siyat yapanların arazisinden elyevm alınmakta 
olan vergiler on sene istifa olunmıyaeağı gibi 
bir defaya mahsus olmak üzere de 'beher dö
nüm ve küsuru için teşvikâtı ziraiye faslından 
on lira mükâfat ita olunacaktır. 

Birinci maddenin berveçhi bâlâ tadilini tek
lif ederim. Cebre lüzum yoktur teşvikât kâfi
dir. 

Karesi 
Ahmecl Süreyya 

Riyaseti Celileye 
Birinci maddenin berveçhi âti tadili ile ka

bulünü teklif ederim: 
1. Rize vilâyetiyle Artvin vilâyetinin 

Borçka kazası dâhilinde mevcut arazideki 
çalılık ve kızılağaçların ziraat fen memulla
rının vereceği rapora nazaran kat'ı ve kai'iyle 
yerlerine arazıinin istidadı tahliyesine göre fın
dık, portakal, limon, mandalina, çay ve emsali 
nafi fidanların garsına ashabı mecburdur. 

Rize 
Ekrem 

Riyaseti Celileye 
Mevzuuıbahis Rize Fidanlığı Kanunu husu

si bir mahiyettedir. Kanun umumi olmalı ve 
memleketin muhitine göre her yerde kabiliyeti 
tatbikıyesi olacak bir kanun daha muvafık 
olacağından berveçhi zir mevaddı kanuniye-
nin kabulünü arz ve teklif eylerim. 

Madde 1. — Rize ve Artvin'de çalılıklarda 
yetiştirilecek fındık ve saireye Hükümet mec
canen fidan verir ve on sene vergiden muaftır. 

Madde 2. — İktisat Vekâleti memleketin 
her tarafında muhitin icabına göre yetiştiril
mesi lâzımgelecek eşcarın veya mahsulâtın ik
tiza ettiği tohum ve fidanı ihzara mecburdur 
ve bir seneye kadar mutlaka kudreti inibatiye 
ve kabiliyetlerini de İktisat Vekâleti tesıbite 
mecburdur. 

Madde 3. — Çalılık ve hâli arazide eşcarı 
müsmire veya mahsulâtı müfide yetiştirenler 
on sene vergiden muaftır ve keza hâli arazide 
orman yetiştirmek istiyenlere de Hükümet mu
avenete mecburdur. 

4 Şubat 1340 
Eskişehir Mebusu 

Emin 

REİS — Efendim Eskişehir mebusu Emin 
Beyin tekliflerinde birinci madde hükmünün 
bütün memlekete tamimini teklif ediyor, âzami 
tadili ihtiva etmektedir. Evvelâ bu teklifi ka
bul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye 
vaz'ediyorum. Kabul etnıiyenler lütfen el kal
dırsın. (Anlaşılmadı sesleri). 

HÜSEYİN BÂKİ B. (Burdur) — Reis Bey, 
Emin Beyin takririni izah buyurunuz... 

REİS — Efendim kabul 'olunmadı. Efen
dim Emin Bey takririni izah etti ve şimdi dahi 
madde madde okundu. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Reis Bey, 
Emin Beyin teklifi kanunisi memleket için 
hakikaten şayanı kabul bir tekliftir. Arzu bu-
yurulursa Lâyiha Encümenine havale edilsin. 
Umumi tetkikata esas olur. Faidesiz bir teklif 
değildir. 

REİS — Efendim, Emin Beyin teklifi bi
ninci madde makamına kaim olmak üzere tek
lif olunduğundan nazarı mütalâaya alınıp alın
maması hakkında reye vaz'ettim, kalbul edil
medi. Ayrıca bir lâyihai kanuniye şeklinde her 
vakit bu teklifi yapabilirler ve Heyeti Âliye-
nize ihbar edilmek suretiyle Lâyiha Encüme
nine gider. Çorum Mebusu Mustafa Beyin tek
lifleri de Emin Beyin tadilinden daha az bir 
tadil teklifidir. 

(Çorum Mebusu Mustafa Beyin takriri tek
rar okundu). 
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REİS — Bu teklifi reyi âlinize vaz'ediyorum. 
Nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın. 
Nazarı mütalâaya almıyanlar lütfen el kaldır
ılırsın. Nazarı mütalâaya alınmamıştır. 

Giresun Mebusu T ahir Beyin tekliflerinden 
birisi, birinci maddenin Giresun'a da teşmilini 
teklif ediyor. İkinci takriri, maddeden fındık 
ve portakal kelimesinin ihracını teklif ediyor. 

Evvelemirde Giresun'a teşmili teklifini reyi-
âlinize vaz'ediyorum. Kabul buyuranlar lütfen el 
kaldırsın... Kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul edilmemiştir. 

Ahmed Süreyya Beyin takriri, mecburiyet 
esasını kaldırarak, teşvikât esası üzerine maddenin 
tadilini teklif ediyorlar. Bu takriri nazarı müta
lâaya a lanla lütfen el kaldırsın... Aksini reye 
vaz'ediyorum. Nazarı itibara almıyanlar lütfen 
el kaldırsın .. 

.MAHM'î'D CELAL B. (İzmir) —Nedir Re
is Bey? 

REİS — Karesi Mebusu Süreyya Beyin, 
Mecburiyet- esasını kaldırarak teşvikât esası üze
rine maddenin tadilini teklif ediyor. Eğer an
laşılmamış ise takriri tekrar okuyalım. (Anla
şıldı sesleri ) Şu halde takriri nazarı mütalâaya 
alanlar lûtücn el kaldırsın... Nazarı mütalâaya al
mıyanlar lütfen el kaldırsın... Nazarı mütalâaya 
alınmamıştır. 

Efendini! Rize Mebusu Ekrem Beyin teklifi 
ile İktisat Encümeninin tadilindeki fark; Ekrem 
Bey Rize vilâyetine, Artvin'in Borçka kazasını 
ithal etmek.e ve son fıkrasında da (Nafi fidan
lar) cümlesini ilâve eylemektedir. Binaenaleyh 
Rize Mebusu Ekrem Beyin teklifinde şekle ait bir 
fıkra vardır ki, o da (Ziraat fen memurunun ve
receği rapora, nazaran ağaçların kat'ı ve kal'mı) 
teklif ediyor. 

RAHMİ B. (İzmir) — Encümen namına iş
tirak ediyoruz. 

REİS - - Şu halde bu fıkrayı reye koymaya 
lüzum yok i ur. Yalnız şekle ait diğer tadil teklif
leri daha vardır, okuyacağız. 

4 Şubat İ340 
Riyaseti Celileye 

Heyeti Celileye arz etmiş olduğum esbaptan 
dolayı işbu maddeden fındık ve portakalın ihra-
ciyle teşvikin sair mevadda münhasır kalmasını 
teklif eyler.1 m. 

Giresun 
Tahir 

REİS - Efendim burada fındık, portakal 
kelimelerinin maddeden ihracını teklif ediyor
lar. Nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kaldır
sın... Nazarı mütalâaya almıyanlar lütfen el kal
dırsın... Nazarı mütalâaya alınmamıştır. 

MUSTAFA B. (İzmit) — Demin reye koy
dunuz efendim. 

REİS - - O takrir, Giresun'a teşmili hakkın
da idi. 

(Trabzon Mebusu Muhtar Beyin takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Efendim Muhtar Beyin teklifini na
zarı mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın... Na
zarı mütalâaya almıyanlar lütfen el kaldırsın... 
Nazarı mütalâya alınmamıştır. 

Efendini! Ekrem Beyin birinci madde hak
kındaki tekliflerini encümen de kabul ediyor.. 
Ekrem Bey m takririni tekrar okuyoruz. 

(Tekrar okundu.) 
REİS --Efendim İktisat Encümeni de muva

fakat ediyor Bu teklifi birinci madde olarak 
reyinize vaz'ediyorum. 

Efendim! Bu maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın. Aksini reye vaz'ediyorum. Kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın. Ekrem Beyin tak
riri birinci madde olarak kabul edilmiştir. 

İkinci maddeyi okuyacağız : 
Madde 2. — Hükümet vilâyetin en müsait bir 

mahallinde bir çay fidanlığı tesis ve idaresini 
amelî bir mütehassısa tevdi eder. 

REİS — Efendim söz istiyen var mı? 
ALİ B. (Rize) — Efendim benim ufak bir 

teklifim var. Mandalina yetiştirmek ve aşılamak 
ihtisasa mütevakkıftır. Bunlar 2 - 4 sene sonra 
aşılanırlar. Mandalina ağaçlarından aşılanmış fi
danlar beş senede bin portakal, onbeş sene son
ra beşbin portakal verir. Binaenaleyh bir de 
mandalina fidanı tesisi için teşkilât yapacak 
olursak daha müsmir bir surette yetişmesini te
min edeceğiz, ki gaye için gayet iyi bir şeydir. 
Binaenaleyh ikinci maddedeki çay kelimesinden 
sonra mandalina kelimesinin ilâvesini teklif 
ederim. 

REİS — Başka söz istiyen var mı? (Hayır 
sesleri) 

Riyaseti Celileye 
Mandalina aşılamak ve yetiştirmek ihtisasa te

vakkuf ettiği ve yetişen bu fidanlardan 2 - 4 
senede yetişenlerini ahaliye tevzi etmek maksadı 
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daha ziyade temin edeceği cihetle ikinci mad
dedeki çay kelimesinden sonra mandalina ke
limesinin ilâvesini talep ve teklif eylerim. 

Rize 
Ali 

RAHMİ B. (tzmir) — Efendim, Encümen 
kabul ediyor. 

RE IS — Efendim maddeye bunun ilâvesini 
kabul edenler lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyen-
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Efendim! İkinci madde tadil veçhile şu şekli 
almıştır : (Hükümet vilâyetin en müsait bir ma
hallinde çay ve mandalina fidanlığı tesis ve.ida
resini amelî bir mütehassısa tevdi eder.) Binaen
aleyh maddeyi tadil veçhile reyi âlinize vaz 'edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini 
reye vaz'ediyorum. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. İkinci madde tadil veçhile kabul edil
miştir. 

Madde 3. — Gars olunacak fidanları Hükü
met meccanen ita eder. 

REİS — Efendim üçüncü madde hakkında 
söz istiyen var mı? (Hayır sesleri) Üçüncü mad
deyi reyi âlinize vazediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul etmiyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — işbu kanunun tarihi neşrinden 
itibaren altı ay zarfında Hükümet tarafından 
icabeden tetkikatı fenniye bilicra garsiyat mm-
takaları tesbit ve ashabına tebliğ olunur. Bu 
ameliyenin ikmalini mütaakıp ashabı tarlalarını 
izhar ve nihayet üç sene zarfında garsiyatı ik
male mecburdur. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Efendim kanunun mevkii icraya konması için 
vekâlete ve Hükümete tevcih edilen birtakım 
vazaif vardi'r. Bu vazaifin ifası ve bilhassa lâ-
zımgelen fidanlıkların yapılması büyük bir mas
rafı' müstelzimdir. Küçük bir mesele olduğunu 
tasavvur buyurmayınız. Onun için bir madde 
lâzımdır, (işbu kanunun icrası için iktisat Ve
kâleti 1340 bütçesinin teşvikâtı ziraiye faslına 
iki yüz bin lira ilâve edilmiştir) diye bir madde 
kabul buyurmanız lâzımdır. (Yok sesleri) Bunu 
kabul buyurmıyacak olursanız bunun icrasına 
imkân yoktur. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — iktisat 
Vekâleti 1340 senesi için yaptığı bütçede böyle 
tesisat için para koymamıştır. 

İKTİSAT V E K I L I HASAN B. (Trabzon) — 
Konulan para - bittabi böyle bir şey olmadığı 
için - teşvikâtı ziraiye için gayet mahdut bir 
paradir. Bu, on bin lira ile olmaz. Siz vâsi fi
danlıklar istiyorsunuz, çay fidanlığı diyorsu
nuz, çay meselesi başlıbaşma milyonlara müte
vakkıf bir meseledir, iktisat Encümeni Mazbata 
Muharriri Beyefendi, bunu izah buyurdular. 
Çay meselesinde Ruslar. Batum mıntakasmda 
tesis edebilmek için milyonlar harcamıştır. Lâfla 
bu iş meydana gelmez ve şimdi kabul buyurmuş 
olduğunuz tadilât veçhile portakal ve manda
lina fidanlığı tesis etmek vazifesini, yani halkın 
kızı'lağaçlarmı kesip yerine fidan dikmesi vazi
fesini bize veriyorsunuz, sonra para vermiyorsu
nuz, ben kerametle yapamam. Elbette iktiza 
eden parayı da vereceksiniz ki, ben bunu yapa
bileyim ve lâakal on bin lira ister. 

RElS — Hasan Beyefendi başka bir mad
de teklif ediyorsunuz. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Bendeniz bu maddeden evvel böyle bir mad
de lâzımdır diyorum. 

RElS — Onu ayrıca teklif edersiniz. Bu ka
nunun içerisine giremez. 

ZÜLFI B. (Diyarbekir) — iktisat Vekili sı
fatiyle mi söylüyorsunuz, yoksa Trabzon Mebu
su sıfatiyle mi söylüyorsunuz? 

HASAN B. (Trabzon) — iktisat Vekili sı
fatiyle söylüyorum, vesaiti Heyeti Celilenizden 
istiyorum. 

Dr. MUSTAFA B. (Çorum) — Encümende 
müzakere edilirken bulunmamış mı, o zaman1 

neye ses çıkarmamış? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — iktisat 
Vekili sıfatiyle, Trabzon Mebusu kanaatiyledir. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Kanaatimin hiçbir vakit mahallî mebuslukla 
alâkası yoktur. Şahsi kanaatimle hüsnü kanaa
tiyle, 

İ K T I S A T E N C Ü M E N ! M A Z B A T A M U H A R 
R I R I NAMINA RAHMİ B. (izmir) — Efen
dim bu kanun müzakere edilirken Ziraat Müdü
rü Umumisi hazır bulunmuştur dediler. Biz bu 
meseleyi zaten düşündük. Orada bir fidanlık te
sis ettik. Hattâ oradaki mütehassıs ziraat mü
dürünü Rusya'ya gönderdik. Çay hakkında tet-
kikatta bulundu ve çay menbaı hakkında bugün 
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malûmat sahibidir. Ve icabcderse başka müte
hassıs da getireceğiz. Ne zaman ki, bu kanun 
çıkar ve biz orada çay fidanı yetiştirmek ve omı 
timar etmek ve sair -hususatını da yapmak za
manı gelince mutlaka bir Rus mütehassısı geti
receğiz. Hattâ Batum'da Japonlu, Çinli müte
hassıslar vardır. Bunları getirteceğiz diye bu
yurmuşlardır. Şimdi efendim, bir defa orada fi
danlık mevcuttur. Bambu, çay fidanları mev
cuttur ve epeyce de bambu ve çay fidanı gars 
edilmiştir. Buraya mandaline ilâve edildi. On
lar da gars olunabilir. Yalnız bu, bahçenin, nu
mune tarlasının vüsatini bendeniz iyi bilmiyo
rum. Bu teşmil ve tevsi olunabilir. Nitekim Ba-
tumdaki bahçelerde 350 bin kadar fidan mev
cuttur. Fakat orada bu ziraat tevsi etmiş, team-
müm etmiş, binlerce bahçeler meydana gelmiş
tir. Binaenaleyh biz henüz başlıyoruz ve bu 
sone derhal büyük masrafa ihtiyacımız yoktur. 
Evvelâ yapacağımız iş tarlayı ihzar etmektir. 
(Para lâzımdır, sesleri) Evet hakikaten biraz 
masraf lâzımdır. Fakat beyefendinin buyurduk
ları gibi iki yüz bin lira değil, zaten müesses 
bir şeyi takviye, tevsi edeceğiz. Evvelâ o bah
çenin dönümünü, miktarını, fidanlıkların mik
tarını tezyidedeceğiz. Binaenaleyh birimci sene
de derhal çay fabrikaları ve saire lâzım değil
dir. Çay fidanlıkları l âaka lüç , beş sene sonra 
meydana gelecektir. Evvelâ bunlar dikilecek, 
büyüyecek ve bu çay fidanları meydana geldik
ten sonra, yani 3 - 5 sene sonra büyük fabrika
lara ihtiyaç hâsıl olacaktır. Binaenaleyh büyük 
bir meblâğm bütçeye lâzım değil, teşvikâtı zirai
ye faslına Heyeti Celileniz tensibedecek olursa 
bir miktar muayyen (Tahminen ne kadar? Ses
leri) Hiç, olmazsa yirmi bin lira konsun diyorum 
ve bunu da kâfi zannediyorum. 

EMÎN B. (Eskişehir) — Mükâfat da bera
ber mi? 

REÎS — Arkadaşlara söz vermeden evvel bu 
ciheti nazarı dikkati âlilerine vaz etmek mecbu
riyetindeyim. Beşinci madde «Teşkilâtı ziraiye 
faslından her dönüm için <on lira mükafat veri
lir» diyor. Yani beşinci madde teşvikâtı ziraiye 
faslından verilecek parayı tesbit etmiştir. Bina
enaleyh bu dördüncü madde, iktisat Vekâletine, 
bu vazifeyi yapabilmek için lâzımgelen tetkikatı 
fAnnive ve saireyi ve bu teşvikâtı ziraiye faslın
da lâzım olan paraya ait muaveneti tahmil et
mektedir. Lâalettâyin bir parayı tahmil etmek 

değildir. Onun için beşinci madde müzakere 
edildiğinden dördüncü maddeyi nazarı tetkiki
nize arz ediyorum. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Efen. 
dim, Lâzistan livasından o yabancı ağaçların 
kal'iyle yerlerine nafi portakal, limon ve saire-
nin dikilmesi hakkında bir haftadan beri de
vam eden müzakere zannederim bütün efkârı 
tenvir etmiştir. Binaenaleyh Hasan Beyefendi 
tarafından alelfevr verilen şu teklif, Meclisi Âli
nin nazarında büyük bir masraf şeklinde göste
rerek kanunun âdeta suya düşürülmesi maksa
dına matuf olarak verildiğine kaaniim. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Hayır efendim, kanuna taraftarım. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — Bina
enaleyh iktisat bütçesi Muvazenei Maliye Encü
meninde tetkik ediliyor. Hasan Beyefendi gider
ler şu izahatı orada söylerler. Tahsisata zammet
tirirler. Orada sözlerini tutturamazlarsa bütçesi 
müzakere edilirken Meclisi Âliye gelirler, «Efen
diler, falan tarihte kabul etmiş olduğunuz ka
nun benim tahsisatımın tezyidini istilzam edi
yor, bir miktar tahsisat zammediniz» derler. Bi
naenaleyh o zaman Meclisi Âlice zammedilir. 
(Doğru, sesleri) Yoksa böyle bir tahsisatın şu 
kanuna girmesi doğru değildir. 

MAITMUD CELÂL B. (izmir) — Süleyman 
Srrrı Beyin beyanatı doğrudur. 

İKTİSAT VEKÎLÎ HASAN B. (Trabzon) — 
Şimdi efendim ! Bir kere bendeniz kanuna taraf
tarım. Kamımı tehir ettirmek gibi bir maksatla 
böyle bir teklifte bulunmadım. Kanunun evvel
ki müzakeresinde maalesef bendeniz burada bu
lunmadığım için iştirak edemedim. Netice itiba-
rivle kamına taraftarım. Hattâ Mazbata Muhar
riri Beyefendi de taraftar olduğumu kürsüden 
bahsettiler. Binaenaleyh bu teklifi yapmakta 
bövle bir maksat yoktur. Zira iktisat bütçesi 
Muvazenei Maliye Encümeninden tetkik edile
rek çıkmıştır. Binaenaleyh bunun için iki yol 
vardır. Birinci, ya doğrudan doğruya vekâlet, 
1340 bütçesine vaz'cdilmek üzere bu kanunu 
ariz ve amik tetkik ederek ieabeden parayı bir 
kamımı mahsusla Heyeti Celilenizden talebeder 
veyahut da ikinci bir şekil, yani kestirme yol 
vardır ki o da bu kanunun istilzam ettiği masa
rif ve tahsisatını aynı kanunla vermektir. Hiç 
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şüphesiz bu ikinci şık aynı kanunla birlikte ka
bul olunacağı içindir ki, vekâlet için daha sehil 
ve daha pratik olur. Şayet bunu nazarı dikkate 
almazsanız yarın size ayrıca bir lâyihai kanuni
ye getiririm. Fakat o vakit Heyeti Celileniz en
cümene havale eder ve orada müzakere edilir 
ve ondan sonra dahi diğer encümene havale edi
lir. Orada da müzakere edildikten sonra Heyeti 
Umumiyeye sevk edilir. Halbuki Heyeti Âl iye
niz «Bu kanun tarihi neşrinden muteberdir» 
diye bir madde kabul buyuracaksınız ki bu ka
nunun mütevakkifün aleyhi olan parayı veren 
kanun çıkıncaya kadar bu kanunun mühmel kal
ması icabeder. Kanunla kabul ettiğiniz mevad-
dm ahkâmı icra edilemez. Onun için tensip bu
yurursanız bu mesele de aynı kanunla çıksın, 
esas itibariyle kanunun lehindeyim ve bu tek
lifi, bu meselenin sarahat kesbetmesi için arz et
tim. Çünkü bu paraya her halde ihtiyaç vardır. 
Yalnız teklifimde 200 bin lira olarak teklif et
miştim. İhtimal ki tetkikat neticesinde daha az 
bir para lâzımdır. Yalnız ben bu parayı takribi 
olarak istedim. Yoksa bunun miktarı üzerinde 
her şey mevzuubahsolabilir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Bende
niz de bunu soracaktım. Beş dakika içerisinde 
alelfevr iki yüz bin liraya lüzum olduğunu na
sıl takdir ettiniz ve teklif ettiniz? Diyecektim. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Takribi olarak. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Devamla) — ... Tak
rirlerini ifadeleriyle kıymetten düşürdüler. Bi
naenaleyh, takririn hükmü kalmamak lâzımdır. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Vaziyet budur efendim. Ne kadar paraya ih-
tiyacolduğunu şimdi kestiremem, fakat çaycılık 
cnühim bir meseledir ve bizim memleketimizde 
maalesef erbabı ziraatin bilmediği bir iştir. Bü
tün mütehassıslarını hariçten alacağız. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Bozok) — Yalnız 
çaya münhasır değildir. 

İKTİSAT VEKİLİ . HASAN B. (Trabzon) 
Diğer fidanlıklar da vardır. Hepsinin masrafı 
olabilir. 

EMİN B. (Eskişehir) — Beyefendi! Bunun 
memlekette umumi bir şekilde olmasına muha
lif misiniz? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim eğer teklifi âliniz kabul edilseydi, 
başka bir teklifte bulunacak ve İktisat Vekâ

leti bütçesine (20) milyon lira ilâve buyurunuz 
diyecektim. Yani para meselesidir. Yapılacak 
birçok şeyler vardır. Bunların kâffesi paraya 
mütevakkıftır. 

EMİN B. (Eskişehir) — Zatıâliniz teklif 
edersiniz, Meclisi Âli kabul etmezse o başka. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim ziraat meselesinde Heyeti Celileniz 
- şayanı şükrandır - mesul vekâletlerden ziyade 
alâkadar oluyor, alâka gösteriyor ve ziraatin 
bir an evvel tevsi ve inkişafı için fevkalâde gay
ret gösteriyor. Fakat kabul buyurursunuz ki, 
memleketimizde ziraatin ıslahı, tevsii, teksiri 
için sarf edilecek para öyle bir milyon, iki mil
yon değildir. Az zaman içinde çok iş yapalım 
diyecek olursanız çok para vermek lâzımdır. Fa
kat Hükümet işinde yalnız bir ciheti nazarı dik
kate almak imkânı yoktur. Bütün ihtiyaçları
mızı nazarı itibara alarak vaziyeti maliyemizle 
kabili telif bir iktisat bütçesi yapmak mecburi
yetinde kalıyoruz. Bendeniz hiçbir zaman; ver
miş olduğunuz paranın fazlasını müsmir surette 
sarf edecek hizmetimiz, yerimiz yoktur diyeme
dim. Bilâkis birkaç mislini sarf edebilecek mü
him işlerimiz vardır. Bu hususu yalnız bendeni
zin değil, bize para bulacak ve aynı zamanda 
bize verecek olan Maliye Vekilinin de bilmesi 
lâzımgelir kanaatindeyim. 

EMİN B. (Eskişehir) — Efendim memleke
timizin başka noktasında böyle bir teşvikâtı zira
iye lâzım mıdır, değil midir? Eğer lâzım ise siz 
- kabili icradır, değildir. O başka mesele - va-
zifei vicdaniye ve mâneviye ve maddiyenizi ifa 
etmiyorsunuz ve niçin ziraatten başka hiçbir 
şeyi olmıyan bir memleketin nef'ine ve istifa
desine matuf olan bir şeyi teklif etmiyorsunuz? 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Devamla) 
— Efendim sual çığrmı değiştiriyor, zanneder
sem bir ziraat programına giriyoruz. Tensip bu
yurursanız bunu başka bir müzakere ile halle
deriz. Söyliyecek çok şeylerimiz vardır ve bu 
kanunu esnayı müzakeresinde bu program me
selesini tevsi etmek istemiyorum. Çok işlerimiz 
vardır. Çok para isteriz. Arzu buyurursanız; bu 
maddeyi Heyeti Celileniz nazarı itibara almazsa 
vaziyeti tetkik eder ve 1340 senesinde lâzım ola
cak parayı asgari olmak üzere ayrıca bir ka
nunla isterim. Şunu arz etmek isterim ki ; bu 
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kanunun icrası için tahmil ettiği vazaif böyle 
5 - 10 bin lira ile değil, ehemmiyetli bir para
ya muhtaçtır. Bunfu arz etmek mecburiyetinde
yim. 

REİS —• Efendim müsaade buyurursanız bu
nun İktisat Vekâletine tahmil etmiş olduğu 
malî muavenet beşinci maddenin son fıkrasın
da «beher dönüm ve küsuru için teşvikâtı zirai
ye faslından on lira mükâfat ita olunur1» diye 
muhıarerdir. Şu halde on lira denilen bu mükâ
fat - kaç lira verilecek olursa - hesabedilerek 
1340 bütçesine bu kadar tahsisat konabilir di
yebiliriz. Binaenaleyh bu meseleyi müsaade bu
yurursanız beşinci maddeye tehir edelim. Efen
dim. Altıncı madde İktisat Vekâletine vazaif 
tahmil etmektedir. Bilâhara müzakere edilecek 
altıncı maddeye ait söz istiyen arkadaşlara söz 
vereyim. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — On liranın 
tayymı teklif ediyoruz Reis Bey. 

RAGIB B. (Kütahya) — Reis Bey müsaade 
buyurur musunuz1? Bendenize kalırsa bu mese
leyi intacetmek daha muvafıktır. Madde numa
rası 5, 7, 8 olur. Bunda beis yoktur. Fakat mü
saade ederseniz usule ait bir noktayı izah ede
yim. Hiçbir kanomda (Bütçeye şu sene zarfında 
şu kadar para konur) sökünde bir madde ko
nulamaz. Çünkü 1340 senesinde 100 - 200 bin 
lira konur dediğimiz zaman 1341 senesinde ih
tiyar edeceğimiz masraf için kanunda sarahat 
yoktur diye ret mi edeceğiz? Binaenaleyh ka
nuna (Bütçeye şu kadar para.konur) diye bir 
şey ilâve edilemez. Kanun, kanun olarak çıkar. 
Kanunun Hükümete tahmil ettiği vazaif ne ise 
onu Hükümet bütçesinde gösterir. Binaenaleyh 
böyle bir teklife mahal yoktur. Vekil Bey büt
çe müzakeresi esnasında faslı mahsusuna zam 
teklifinde bulunur veyahut ayrı bir kanunla, 
bir madde ile buraya gelir, hallolunur. Yani bu 
maddenin burası mevkii değildir. Çünkü; 1341, 
1342, 1343 senelerinde de bütçeye masraf kon
mak icabeder. Bunlar kanunda zikredilmezse 
nasıl olur? 

TAHÎR B. (Giresun) — Reis Beyefendi Ka
çıncı maddeyi müzakere ediyoruz, dördüncü 
maddeyi mi? 

REİS — Evet efendim. 

TAHÎR B. (Giresun) — Maddede paraya 
dair bir şey yoktur. 

REİS — Efendim başka söz istiyen yoktur. 
Takrirler okunacaktır. 

MUHTAR B. (Trabzon) — Para ikinci, 
üçüncü, dördüncü maddede vardır. İkinci mad
dede bir fidanlık tesisi vardır ve amelî bir mü
tehassıs konacaktır. Bu paraya mütevakkıftır. 
Üçüncü maddede gars olunacak fidanları Hükü
met meccanen hazırlayıp tevzi edecektir. O da 
paraya mütevakkıftır. Dördüncü maddede Hü
kümet tarafından tetkikat icra ve garsiyat mın-
takaları tecbit olunacaktır. Koca bir vilâyetin 
garsiyat mmtakalarını teJsbit için tabii paraya 
ihtiyaç vardır. Bunlar hep paraya mütevakkıf
tır. 

REİS — Dördüncü madde yalnız vazaif tah
mil etmektedir. Beşinci maddedeki en bariz gö
rülen şey teşvikâtı ziraiye faslından verilecek 
on lira mükâfattır. Altıncı maddedeki on lira 
ise o ayrı bir meseledir ve mecburiyeti ifa et--
miyenlerden alınacak paraya dairdir. Mevaddı 
âtideki tahsisat meselesinin dördüncü maddede 
müzakeresini mi teklif ediyorsunuz? 

MUHTAR B. (Trabzon) — Yani yanlış ol
masın, tahsisat vardır diye arz ediyorum. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Reis 
Bey; bir şey sual edeceğim. Muvazenei Maliye 
Encümeni veyahut İktisat Encümeni lâyihasını 
mı müzakere ediyoruz, buna karar verildi mi? 

RAHMİ B. (İzmir) — Verildi efendim. İk
tisat Encümenininki müzakere ediliyor. 

REİS — İktisat Encümeninin teklifi müza
kere olunuyor efendim. 

Riyaseti Celileye 

Kanuna berveçhi âti bir madde ilâvesini tek
lif eylerim. 

Trabzon Mebusu 
Hasan 

İşbu kanunun icrası için İktisat Vekâletinin 
1340 senesi bütçesinin teşvikâtı ziraiye faslına 
ikiyüzbin lira konulmuştur. 

MAHMUD CELÂL B. (İzmir) — Efendim 
kanunlar ihtiyaca göre tesbit edilir. Yani «Şu iş 
şu şekilde yapılacaktır ve bunun yolu şudur.» de
nilir. Sonra vekâleti aidesi bütçesinde bir fasıl 
açar ve ihtiyacı temin etmek için ne miktar para 
koymak lâzımgelirse kor, gelir, bütçe ile bu ge
çer. Nitekim muzır hayvanatın itlafı hakkında-
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ki Kanun da aynı şekilde geçmiştir. Onda da 
mükâfat vardır ve mücazat vardır. Binaenaleyh 
şimdiden alelfevr diyebileceğim, her hangi bir 
rakamı buraya koymak ve daimî olarak o raka
mı bu kanunda bulundurmak doğru değildir. 
Her senenin ihtiyacı değişir, tezayüdeder, tena
kus eder ve para miktarı da ona göre olur. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— keselenin suhuletle halline medar olur diye 
böyle bir teklif yaptım. Mahaza ileride bir tek
lifle geleceğim. Şimdi bu teklifimi geri alıyorum. 

REİS — Hasan Beyefendi, dördüncü mad
deye takaddüm eden bir madde olarak bir tek
lifte bulunmuşlardı. Verilen izahat üzerine tak
rirlerini geri aldılar. 

ESAT B. (Lâzistan) — Reis Beyefendi be
nim de bir takririm var, geri alıyorum. 

REİS — Esat Beyefendi de takrirlerini geri 
almışlardır. İsmail Kemal Beyin takriri beşinci 
madÛenin son fıkrasına aittir. Şu halde dördün
cü madde hakkında söz istiyen kalmamıştır. 

Dördüncü maddeyi aynen reyi âlilerine vaz'-
ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kabul etm iyeni er lütfen el kaldırsın... Dördüncü 
madde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Miadında garsiyat yapanların 
arazisinden elyevm alınmakta olan vergiler on 
sene müddetle istifa olunmaz ve garsiyatm ikma
linde bir defaya mahsus olmaık üzere beher dö
nüm ve küsuru için teşvikâtı ziraiye faslından on 
lira mükâfat ita olunur. 

MEHMED FUAD B. (Kastamonu) — Bir 
de aşar kelimesinin ilâvesi lâzımdır. 

TAHİR B. (Giresun) — Efendini bu madde
de garsiyat yapanların vergileri on sene affolu
nacağı söyleniyor. Bir de beher dönüm için onar 
lira verileceği yazılıyor. Deminki izahatımda 
demiştim ki, bunun üçü bir yere dayanıyor. Şim
di yavaş yavaş nereye dayandığı meydana çıkı
yor. Efendim! Dönüm basma mükâfat hangi mah
sul için olacak bir kere tefrik edilmemiştir. Me
selâ mandalina yeniden ihdas olunuyor. Bunla
rı yapanlara fevkalâde bir mükâfat mı verilecek, 
yoksa yüz seneden beri taammüm etmiş olan por
takalları, fındıkları Rize livasında şimdiden son
ra dikenler için de böyle bir nimet kabul ettiniz 
mi? Bunlara da bu para verilecekse Hazinemiz 
buna dayanamaz efendiler. Heyeti Aliyen'z ka
bul ettikten sonra o da verilir. O başkadır, on 

lira pek çoktur. On lira arazinin hemen hemen 
yarı bedelini veya üçte birini veya beşte birini 
teşkil eder. Bu arazinin bedelini vermek demek 
olur ki, bu arazinin ne kadar dönüm çekeceğini 
bilmek demektir ki, onu ancak Aliahü Taalâ bi
lir. Bu, kâğıt üzerinde tesbit edilemez. Şimdi bu 
on liranın bir haddi mâkule indirilmesini talebe-
derim. Eğer dönüm başına bu para verilecekse 
hangi mahsulât hakkında verilecektir. Bu ci
hetler tesbit edilmelidir. Sonra vergiden affo
lunacak diyorlar. Muhterem Mazbata Muharriri 
Rahmi Bey biraderimiz, aşara şümulü yoktur bu
yurdular. Bendenizin endişemi çok tahfif ettiler. 
Bendeniz de yüzde doksan bununla alâkadar ol
mam Hazine sahipleri, vekilleri falanları var. İk
tisat Vekili var. Maliye Vekili var. Onlar düşün
sünler. İş onlara dayanacak. 

PIÜSEYİN RAUF B. (İstanbul) — Hattı 
ricat açıldı mı? 

TAHİR B. (Devamla) — Hattı ricat açıldı. 
İktisat Vekili Beyefendiden rica ederim zapta 
geçsin. Bu vergi keyfiyeti aşara teşmil edilme
sin. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Efendim «miadında garsiyat yapanların ara
zisinden elyevm alınmakta olan vergiler on sene 
müddetle istifa olunmaz.» deniyor. Bendenize gö
re bu kayıt böyle kalırsa aşara da şümulünü ifa
de eder. Binaenaleyh bunun tasrihini rica ede
ceğim. 

TAHİR B. (Giresun) — İkinci; vergilere 
hasrolunaea'k ise yine takyidedilmesini talebede-
rim. Çünkü vergiler ve aşarın arazi üzerinden 
alınması gibi birtakım düşünceler var. Aşan 
başka şekillere sokmak usulü düşünülüyor. Bu se
ne sokulamazsa gelecek sene sokulacak, gelecek 
sene sokulamazsa öteki sene sokulacak bu Aşar 
ve Arazi Vergisi meselesi çok zamandan beri mü
tehassıslarını işgal ediyordu. Eğer mahsulün 
Aşarı Arazi Vergisi üzerine zammedilir de böyle 
bir kanun kabul edilecek olursa o vakit de bu fın
dık, portakal aşan için bu taksim edilmiş olan 
veya tarh edilmiş olan veyahut tevzi edilmiş olan 
bu verginin diğer mahsullerden alındığı gibi alın
masını teklif ederim. Bunun şimdiden zapta geç
mesini talebediyorum. Yoksa Arazi Vergisi ta-
mamlyle muaf olamaz. İlerde, Arazi Vergisi na
mı ile bu Aşar Vergisi cibayet olunacak olursa 
bunlar muaf olamazlar. Olurlarsa diğer fındık 
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ve portakal aşarının da şimdiden affını talebede
nim ve şimdiden zabıtlara geçmesini istirham edi
yorum. Bu maddenin sonunda bu paraların veri
leceği söyleniyor. Dönüm başına verilecek bu 
parayı kabul ederseniz. Ben de kabul ederim 
«size aba olan bize kebe olur». Hazine umumidir. 
Vatan düşüncesi ve endişesi bu değildir ve Ha
zine zaten umum uzundur. Ben ehli maaş deği
lim. Sonra efendim; bu paralar fidan bedeli ola
rak verilecektir. Ne kadar fidan bedeli olacağı
nı Allahü Taalâ bilir? Efendiler! Belki manzuru 
âliniz olmuştur. Bu yakında gazetelerde bir 
şey görüyorum. Kastamonu valii muhteremi" İne
bolu'da zeytinlik ihdas etmek için teşebbüs et
mişler. Zaten çalışkan adamlar böyle olur. Bizim 
Giresun'da böyle parası verilip de fındıklık ihdas 
edilmemiştir. Fidanı kimse meccanen vermemiş
tir. Kastamonu valisi zeytinlik diktirmiştir. Bun
lar otuz bin fidandır. Bunu elli bine iblâğa çalı
şıyormuş. Allah sayini meşkûr etsin. Burada 
fındık meydana geleceğine onlar kanaat hâsıl et
miş ve Giresun vilâyetinden fındık fidanını da 
getirmek teşebbüsünde bulunmuşlardır. 

TALÂT B. (Kângırı) — Göndermeyin. 
TAHÎR B. (Devamla) — Gönderiniz efen

dim. Keşke vatanın her köşesinde fındık olsun. 
öyle hasis fikrimiz yok. Lütfen fikrinizi tas
hih ediniz. Billâh öyle bir fikrimiz yoktur. 
Fakat beyefendiler, rekabet olmasın. Deminden 
arz etmiştim, yeniden zeytinlik ihdas olunu
yor. Zeytin fidanı gars ediyorlar ki bu çe
tin bir şeydir, öyle derler ki ancak 30 - 40 
senede zeytin mahsul verirmiş. Acaba Kasta
monu valid muhteremi beyefendi hazretleri
nin bu teşebbüslerini intaç için sarf edeceği 
paralar iktisat Vekâleti bütçesinden mi veri
liyor? Bundan malûmattar değilim? (Idarei 
hususiyeden sesleri) 

ÎKTÎSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Meclisi umumi veriyor. 

TAHÎR B. (Devamla) — Hah, bende bun
dan dolayı nazarı dikkatinizi celbedeceğim. 
Elimdeki teklif de bundan ibaretir. 

MAZHAR MÜFİD B. (Denizli) — Kur
nazlık ettin Tahir Bey. 

TAHİR B.' (Devamla) —Mademki her 
yerde herkes için teşebbüsü şahsi vardır, 
hürdür. Zaten bu vatan teşebbüsü şahsi ile 
ihya olur, Belki de mamur olur. Yoksa ben | 

senin arazine vereceğim şu fidanı al dik 
diye olmaz. Efendiler! O paralar alınır, yeni
lir, içilir sonunu görürüz, o başka. Şimdi 
mademki bu kanunun bir hususiyeti var
dır. Bu vilâyet de bir hususiyet bahşediyor. 
Şu halde bunun da masarifinin vilâyetin hu
susi bütçesinden verilmesi lâzımgelir. Yoksa 
diğer vilâyet halkı Rize vilâyetinim dikecek 
olduğu fındıkların portakalların masarifini 
vermeye borçlu mudur? Vicdanınıza müra
caat ediyorum; borçlu mudur? Efendiler bunu 
nasıl kabul ediyorsunuz? Bu fukara milletin 
Hazinesinden bu para kifayet etmiyor diye
rek vergi ihdas edersiniz efendiler. Biz de 
hamiyet namına vatanın terakki ve tealisi için 
bir taraftan fukaranın üzerine yükletmeye razı 
oluyoruz. Fukaranın üzerime tahmilini kabul 
ediyoruz. Bir taraftan vergileri tarh edelim 
de diğer taraftan şunun bunun me'keli mi ya
palım? Beyefendiler bunu nasıl kabul ediyor
sunuz ? 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim ben de böyle 
her hangi bir eşçaTi müsmire yetiştirenler 
iyin mükâfat vermeyi usul ittihaz ve itiyat 
edecek olursak atiyen bunun bütçeye gayet 
ağır bir bâr olacağını zannediyorum. Her 
hangi diğer bir memleketin yetiştireceği veya 
aşılıyacağı her hangi bir eşçarı müsmire için 
bu kanun dolayısiyle onlar da öyle müsaade 
iıstiyecektir. Onun için bunun önüne geçil-
miyecektir. Zannederim Muvazenei Maliye 
Encümeninin de bu fikri' tasvibetmemesinin bir 
hikmeti olsa gerektir. Muvazenei Maliye En
cümeni maddeyi «miadında garsiyat yapanla
rın arazisinden on sene için vergi almmaz» 
diye kayıt ve tesbit etmiş binaenaleyh bun
dan büyük mükâfat olmaz. Böyle bir defaya 
mahsus on lira vermektense arazisinden mah
sul yetiştirdiği tarihten bilitibar on sene 
aşar almamanın daha büyük mükâfat olduğu 
zannederim kabul edilir. Onun için bu mad
deyi kaldıralım. Yerine bendenizin şöyle bir 
teklifim vardır. Kabul bnyurulur da bunu ida
me edersek daha muvafık olur 

«Birinci ve dördüncü maddeler mucibince 
garsiyatmı ikmal etmiş olanların arazisin
den mahsul alınmaya başlandığı tarihten bi
litibar on sene müddetle vergi ve öşür istifa 
olunmaz.» 
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Madde bu suretle tadil edilirse çok muvafık 
olur kanaatindeyim. Binaenaleyh, teklifimin 
kabulünü istirham ediyorum. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim! Vata
nımızda ziraat hakkında öteden beri birtakım 
müsaadat kabul edilegelmiştir. Meselâ fiCok-
seralı bağları yeniden yetiştirenlere tarihi gar-
sından itibaren on sene müddetle vergiden 
muafiyet ve sair buna mümasil birtakım mü
saadat bahşedilegelmiştir. Beher dönüm için 
§u miktar mükâfatı nakdiye itası usulü mes-
buk değildir. Malûmu âliniz bu kızılağaç gi'bi 
eşcarı gayrimüsmire ile muhat olan birtakım 
arazi sahihleri çoktur. İşte bu malûm olan 
eşcarı yetiştiren bu arazide mevcudoian eş-
oarın malûmuâliniz odunları da, kökleri de 
onlara aittir, öyle arazıi bulunur ki bun
ların içerisinde beher dönümünde 50 - 60 
lira odun parası çıkarır, bu da yine kendi
sine aittir. Sonra, vergiden de on sene müd
detle muaf oluyor. Sonra muattal bulunan biı 
•arazi de kabili istifade bir hale geliyor. Bu ka 
dar menfaat temin edildikten sonra ayrı e 
ve beher dönüm için on lira mükâfatı nakdiye 
vermek zannedersem doğru bir şey olamaz 
Amele masraf ITLI da zannederim, aldığı odun 
ların bedelinden beleganmebelâğ çıkarır. Bel 
ki de i'ki mislini çıkarır. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Dağdr 
odun para etmez. 

TAHSİN B. (Devamla) — Bunun iç,ir 
bu bir kere fazladır ve vermek ihtimali d' 
yoktur. Bahusus demin bir refikimizin de 
diği gibi memleketimizin her tarafında eç 
can müsmire ihdas edebilecek arazi vardn 
Dönüm üzerine mükâfat verirsek bu sureti 
bir emsal ihdas etmiş olacağız. Bkıaenaley1 

bu noktai nazardan bunun verilmesine im 
•kân yoktur. Bunun için bu ikinci fıkranr 
tayyını teklif ediyorum. İsmail Kemal Bo 
de bu hususta bir takrir vermiştir. Kabn 
lünü rica ederim. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Efer 
dim teklifi kanunide «Garsiyatm ikmalind 
bir defaya mahsus olmak üzere beher dönür 
için on lira verilir.» deniliyor. Fındık ^ 
dikecek? Ne dikecekse bunu yalnız dikmek1 

maksat temin edilmiş olmaz. Garsiyatm neş 

vünneması temin edilmelidir. Gars eder fa
kat bakmaz, tımarına bakmaz, suyun a bak
maz,- kurur. Garsiyatm ikmalinde veri
lirse hem mükâfat almış olur, dönümü 
üç. lira etaıiyecek bir tarlaya on lira para 
alır, hem de garsmdan bir faicle hâsıl olmaz. 
Kurur. Bunun için ben bu maddede de hem 
ahalinin menfaatini temin ve hem de Hazine
nin hukukunu muhafaza için garsiyatm ik
malinde bir defaya mahsus olmak üzere be
her dönüm için teşvikâtı ziraiye faslından 
on lira mükâfatı nakdiye verilir.» İbaresinin 
tayyını muvafık görüyorum. Çünkü bu mad
deyi Hazine ızrar eder. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) 
— Efemdim, beşinci maddede de on sene kaydiyle 
vergiden muafiyet zikrediliyor. Bu madde bu hali 
ile kalırsa mazbatadaki sarahate reğmen aşara da 
şâmil olur. öşrün muafiyeti ise yalnız bir şekli 
muavenettir, kabiliyeti tatbikiyesi yoktur. 
(Vardır sesleri) Arz edeceğim efendim; fındık 
ve emsali meyvaların öşrü diğer mahsulâtın 
öşrü gibi alınmaz, iltizam ve sair suretlerde de
ğildir. Bunlar iskeleden hiyni ihracında m>al 
sahibinden almıyor. Doğrudan doğruya müs-
tahsılmdan alıwma.z. Fakat tüccar, müstahsü-
dan mubayaa ederken öşrü nazarı itibara, alarak 
mubayaa eder. Şu halde gümrükten hiyni ih
racında öşrü alınacak olan fındık mahsulünün, 
acaba muafiyete mazhar findik mahsulünden 
mi, gelmiştir? Yoksa eskiden beri mevcudoian 
tarladan mı gelmiştir? Bunu tefrika imkân yok
tur. Suiistimalâta sebebolur ve kabiliyeti tat
bikiyesi yoktur. Maddede beher dönüm için teş
vikâtı ziraiye faslına on lira mükâfat itası - gar-
siyat için - deniyor. Demin bunun için iki yüz 
bin lira arz ettim. Heyeti Celileniz bunu çok 
^ördü. Madde bu sarahati illâ muhafaza edecek 
olursak haddi asgari kırk bin dönüm tasavvur 
buyurunuz, dört yüz bin lira eder. Yüz bin dö
nüm olursa bir milyon lira eder. Filvaki bu 
para defaten verilecek değil, peyderpey üç se
nede verilecek. Üç sene nihayetine kadar gar-
siyat ikmal edilecek. Yalnız sahibi 'arazinin katı 
ve gars için yapacağı masrafa medar olsun diye 
ve yalnız bu mecburi garsiyattan dolayı: bu ma
sarifi kısmen Hükümet üzerine alarak veriyor. 
Eğer bu arazi sahibine hakikaten masrafına 
mukabil bir şey vermek lâzımgeliyorsa, ki ben-
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denizce lâzımgeliyor gibidir, her halde on lira I 
çoktur. Bu on lira bütçede pek ağır bir masraf 
teşkil eder. Bumun behemahal tadili lâzınügelir 
ve sonra ver'gıinîn de tasrihi icabeder. Zira bu
rada münhasıran Arazi Vergisi maksuttur. Ta-
hir Beyefendinin korkusu da varit değildir. 
Aşar âtiyen baışika şekle de girse yine arazi 1 
Vergisine inkılabetmez. Unvan üe yakın bir za
manda tebdilinden bendemiz ümitvar değilim. 
Nihayet belki bar Tevzi Vergisi şeklinde geti
rilmesi! mümkün olabilir ve yine vergi mukabili 
olan aşar b\ı muafiyete dâhil olmaz. Tabir Bey
efendim korkusu da vâridolamaz. Fakat ver
giyi burada böyle mutlak bırakmayıp arazi ver
gisi şeklinde tasrih ve .takyidetmek lâzımdır. ] 
Bir de on lira verilemez. 1 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Reis Bey kabiliyeti f 
tatbikıyesi olduğunu izah edeceğim. 

REİS — Yani söz mü istiyorsunuz? 
ŞÜKRÜ B. (Bolu) —Hasan Beyin bunun kabi

liyeti taitbikıyesi olmadığına dair beyanatlarına 
(karşı söz istiyorum. 

REÎS — Sözünüzün sırası (gelince veririm efen
dim. 

HALÎS TURGUT B. (iSivas) — Efendim 
burada dönüm başıma bir mükâfatı nakdiye ka
bul edersek, geçmiş bir vakayı 'hatırlatacağım. 
Ona benzetiriz ve işin ehemiiyetani kaybedeniz. 
Her muhitte her sene ağaç bayramları olur. 
Bütün halk toplanır, herkes birer fidan alır 
•götürür şuraya bırakır. Onda para da yoktur. 
Alelusul dikerler, sonra herkes savuşur, ne su-
yuna bakılır, ne de tımarınla, neticede heder 
olur. Bu her sene her muhitte vâki olur. 
Şimdi burada şekli kabul eder ve beher dönü
me de onar lıira mükâfat verirsek,, hem bütçeyi 
•ızrar ederiz hem de para ile Rize vilâyetini ve 
diğer vilâyetin ağaçlı 'ormanlarını kökünden 
kazdırır, onun yerine de' çınçrplak bir sahne bı
rakırız. Bunu esasen nazarı itibara alan Muva-
zenei Maliye Encümeni bu parayı kabul etme
miştir. Çünfeü bir mesainin sermayesi derhal 
zuhur ederse onda faide yoktur ve mesai müs
mir olmaz. Ziraat memurunun bir mm taka hak
kımda, portakal dikeceksiniz dediği yere ahali 
•koşar, oradaki ağaçlan keser ve onun yerine 
portakal fidanı diker ve demin îsmatil Kemal 
Beyin buyurdukları gibi o arazinin, o mihitin 
lieabatı olan bedeli aslîsi bin kuruş etmez iken, 

dönüm başına on lirayı alır, savuşun gider. 
Mükâfat esasım reddetmek doğrudur. Bunun 
yerine âşarm müddetini temdidedeliım ki... Ağa
ca bakarak ağa'çtan husule gelecek semere mey
dana geldikten sonra aşar alınmıyaöak diyelim, 
yani uzun bir gayeye matuf olursa halk ağaca 
intimam eder ve ağaca bakmaktan mütevellit 
!bir mükâfat göreceği için onunla alakadar olur. 
Aksisi olursa doğrudan doğruya şuraya buraya 
bir - iki ağaç diker, neticede parayı alır, savu
şur gider. Binaenaleyh hem Hazineyi mutazar
rır etmiş oluruz, hem de şimdiki kötü dediği
miz ağaçları da bertaraf ederek: çırçıplak birer 
kaya bırakmış oluruz. Bundan dolayı nazarı 
dikkatinizi celbederim. Bunun tayyedilin esini 
teklif eylerim. 

MUSTAFA FEYZİ Ef. (Konya) — Reis 
Beyefendi. Bendeniz kısa söyliyeceğinı. Mü
saade buyurursanız buradan söyliyeyinı. «Mi
adında 'garsiyat yapanların arazisinde» tâbirin
den sureti mutlaikada gars edilen araziden maada 
diğer mâlik olduğu arazilerin vergisi de affe
dilmek mânası da ihraç e dil ir. Binaenaleyh ben
deniz bir teklif 'arz etmiş idim. «Miadında ıgar-
siyat yapılan araziden» denilmesini teklif edi
yorum. 

ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Efendim iktisat Vekili 
Muhteremi Hasan Bey öşürden muafiyetin ka
biliyeti tatbikıyeai olmadığından beyan buyur
dular. Halbuki Hükümet bunun kabiliyeti tat-
Ibikıyesini bulabilir ve evvelce tesbit eder. Yani 
muafiyete tâbi olan bu meyva bahçelerini tâyin 
ve tesbit eder. Mahsulü gümrüklere geldiği 
zaman gümrükten istisna edebilir. Nitekim pa
tates ziraatinin tamimi inin böyle üç sene, beş 
sene öşürden muafiyet gibi birtakım şeyler de 
kabul edilmiştir. Ve onların kabiliyeti tatbıikı-
yesi de bulundu. Şimdi bendeniz de bu kamuna 
bakarak bunun neşrinden ikinci bir kanun lâyi
hası getireceğim. Memleketimde iki yüz bin ta
ne Ankara armudu yetiştirecek yabani meyva 
ağacı var. Bunların kâffesini'n ağılanması için 
'bu kanunun 'delaletiyle ben de bir talepte bulu
nacağım ve bunların kâffesine' Hükümet bura
da vadettiği mükâfatı esirgemiyecektir, sıyya-
nen muamele edecektir. O halde bunu Hazineye 
neler mal olacağını düşünelim. Bunun için on 
lira mükâfatın dönüm başına verilmesini velev 
bir defaya mahsus olsa da kabiliyeti tatbiki-

— 592 — 



i : 95 4 . 2 . 1340 C : 2 

yesi yoktur. Binaenaleyh Muvazene! Maliye En
cümeni dahi taraftar olduğu veçhile öşürden is
tisnasının faydası vardır. 

ÎSMAÎL KEMAL B. (Çorum) — Öşür yok
tur efendim vergidir. 

ŞÜKRÜ B. ((Bolu) — O halde efendim hiç-
îbir şey olmaz. Bir yerin yüzde ondan yirmi ku
ruş vergıisi vardır. O vergiden istisna, bin mâ
nayı, bir mükâfat ifade etmez, (müzakere kâfi 
sesleri) 

REÎS — Söz istiy-en kalmadı. Takrirleri oku
yacağım : 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin şekli âtide tadil ve tes-

bitini arz ve teklif eylerim. 
Birinci ve dördüncü maddeler mucibince 

garsiyatım ikmal etmiş olanların arazisinden 
ma'hsül alınımiaya başlandığı tarihten bilitibar 
on sene müddetle vergi ve öşür istifa olun
maz. 

Bolu 
Şükrü 

Riyaseti Celileye 
Muvazene! Maliyenin dördüncü maddesinin 

işbu maddeye mukaibil kabulünü teklif eyle
rim. 

Erzurum 
Câzim 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddedeki verlgi muafiyetinin, mağ-

rusatm nıahsül itasından itibaren on sene müd
detle cari olması savalbık ve emsaline muvafık 
olmadığı gibi gars olunacak eşearm mahsule 
girdiği zaman tâyin etmek müşkül ve mucibi 
ihtilâf olacağından filokseralı bağlar ve dut 
fidanları muafiyet kanunlarında olduğu gilbi 
tarihi garsmdan itibar edilmek üzere madde
nin tashihini ve be'her dönüm için on lira mü
kâfatı nakdiye itasına dair olan fıkranın lağ
vını teklif ederim. 

Aydın 
Tahsin 

Riyaseti Celileye 
Kanunun hususiyet temiin ettiğine binaen 

fidan bedeli ve ikramiyenin dahi varidatı hu
susiye bütçesinden verilmesini teklif eylerim. 

Giresun 
Tahi'r 

Riyaseti Celileye 
Beşinci maddenin şekli âtide tadilini teklif 

eylerim : 
Dördüncü madde mucibince miadında ve 

usulü dairesinde garsiyaıtı ikmal edilmiş olan 
nebatatı müsımireyi hâvi arazinin vergisi on se
ne müddetle istifa olunmaz. 

Çorum 
Dr. Mustafa 

Riyaseti Celileye 
Bütçemizin gars için mükâfat vermeye ta

hammülü olmadığından tayyını teklif ede
rim. 

Van 
İbrahim 

Riyaseti Celileye 
Muvazene! Maliye Encümeninin kabul ettiği 

dördüncü maddenin reye vaz'ını yan! mükâfatı 
nakdiyenin tayyını teklif ederim. 

Sivas 
Halis Turgut 

Riyaseti Celileye 
Teşvik için mükâfat olarak on lira yerine beş 

lira kabulünü teklif ederim. 
Rize 

Ekrem 

Riyaseti Celileye 
Masarifi garsiye ve mükâfatı nakdiye ci

hetlerini muhtevi maddeniin tâyini esamiyle reye 
konulmasını teklif eyleriz. 

Giresun Kastamonu 
Taihir Halid 

Elâziz 
Hüseyin Rahmi 

Burdur 
Hüseyin Baki 

. Ardahan 
Tal'â.t 
Van 

ÎbraJhim 

Sivas 
Ziya 

Kângırı 
Rıfat 

Amıasya 
Tevfik 
Canik 

Süleyman Necimi 

Hakkâri 
Nazmi 
Ordu 
Recai 

Bozok 
Ahmed Haindi 

. Van 
Münib 

Gaziamtelb 
Şahin 
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Riyaseti Celiieye 
Madde 5. — «Miadında garsiyat yapılan 

araziden elyevenı almmalkta 'olan veli ler- on 
sene müddetle istifa olunımaz... İlâh» tadilini 
arz ve teklif eylerim. 

Konya 
Mustafa feyzi 

Riyaseti Celiieye 
Beşinci madde olarak berveçhi âti, maddeyi 

teklif ederim : 
5 Teşvikâtı ziraiye olmak üzere, Ibeş lira 

mükâfat ita olunur. 
Kütahya 

Raıgıb 

Riyaseti Celiieye 
Beşinci maddede (Garsiyatın ikmalinde bir 

defaya mahsus olmak üzere beher dönüm ve kü
suru için teşvikâtı ziraiye faslından on lira mü
kâfat ita olunur) fıkrasının tayymı teklif edi
yorum. 

Çorum 
İsmail Kemal 

REİS — Efendim takririn üçü tay, ikisi mü
kâfat miktarının tenzilini mutazammmdır. Diğer 
iki takkrir de Muvazenei Maliye Encümeninin 
teklifini kabul mahiyetindedir. (O da tay mahi
yetindedir sesleri) O da tay mahij^etindedir Bir 
takrir de vardır. Bu da Hasan Beyefendinin 
teklifleriyle ibarenin tavzihi mahiyetindedir. Mus
tafa Feyzi Efendinin de bir takriri vardır. Bu 
takrirleri reye vaz'etmeden evvel nazarı dikkati 
âlilerinizi celbetmek mecburiyetindeyim. Muvaze
nei Maliye Encümeni malûmualiniz iki maddeyi 
kabul etmiştir. Kendi teklifinde, bu beşinci 
maddeden o fıkralar tayyedil irse altıncı madde
de bir mücazat fıkrası vardır. Garsiyat yapan
lara on lira mükâfat verilir. Yapmayanlardan 
on lira alınır diyor. O halde tay teklifi nazaıi 
dikkate alınırken bu fıkrayı da nazarı dikkatinize 
arz ediyorum. Muvazenei Maliye Encümeni de
min kabul buyurduğunuz dördüncü maddeyi 
üçüncü madde olarak aynen kabul etmiştir. Şu 
halde üçüncü madde olarak Muvazenei Maliye
nin maddesini aynen kabul ettikten sonra Şükrü 
Beyin teklifleri veçhile «miadında garsiyat ya
panların arazisinden on sene müddetle vergi ve 
öşür istifa olunmaz» diye mükâfatı kaldırarak 
öşürü ilâve etmiştir. Şu halde evvelemirde tay 
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i teklifini reye vaz'edeceğim. Halis Turgut Bey 
ı Muvazenei Maliyenin kabul ettiği dördüncü mad

denin reye vaz'mı yani mükâfatı nakdiyenin tay
ymı teklif ediyor. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trabzon) — 
Bu tay teklifi hakkında noktai nazarımı söyliye-
ceğim. Bu madde bu lâyihanın ruhudur. Bu 
mecburiyeti icra ettirecek olan şeyler bir taraftan 
mükâfat, bir taraftan mücazattır. Bu madde tay
yedilir, diğer taraftan mücazat keyfiyeti de sa
kıt olursa bu, lâyihayı gömmekten ibarettir. 

REİS — Rica ederim müsaade buyurun!... 
Tay teklifleri maddenin alelıtlak tayyı değildir. 
Eğer anlaşılınamışsa tekrar takrirleri okuyalım, 
son fıkrasının tayyıdır. Mükâfatın beş liraya 
tenzili teklifi de vardır. Fakat fıkranın tayyı-
nın ve Muvazenei Maliye Encümeninin bu mad
deleri kaldırdıktan sonra öşürü ilâve etmek sure
tiyle bir fıkra ilâve ettiğini de nazarı dikkati âli
lerine arz ederim. (O sonra sesleri) İsmail Ke-

I mal Beyin tekliflerinde «garsiyatın ikmalinde 
bir defaya mahsus olmak üzere beher dönüm ve 
küsuru için teşvikâtı ziraiye faslından on lira 

| mükâfatı nakdiye ita olunur» fıkrasının tayymı 
mutazammmdır. Halis Turgut Bey de «mükâ-

j fatı nakdiyenin tayymı talebederim» diyor. Bu 
da son fıkraya aittir. 

HALİS TURGUT B. (Sivas) — Onun ye
rine Muvazenei Maliye Encümeninin, dördüncü 
maddesi var. (O ayrı sesleri) 

REİS — Evvelemirde tayyı tazammım eden 
takrirleri reye vaz'edeceğim. Bu üç takriri na
zarı itibara alanlar lütfen el kaldrısın. Lütfen 
indiriniz efendim. Nazarı mütalâaya almıyan-
lar lütfen el kaldırsın. Nazarı mütalâaya alın
mıştır efendim. 

EMİN B. (Eskişehir) — Reis Bey, başka 
bir teklif var. 

MAHMUT) CELÂL B. (İzmir) — Bir sual 
soracağım. Nazarı mütalâaya alınmış takrirlerle 
birlikte madde encümene gelecektir değil mi? 

REİS — Evet efendim şimdi son fıkranın 
tayyı kabul edilince mükâfatın beş liraya tenzili 
takrirlerinin hükmü kalmamıştır, reyi âlinize 
arz etmiyeceğim. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Reis Be
yefendi encümene gitmeye hacet yoktur. Fıkra 
tayyedilince zaten yukariki kısım vâkıdır. Bina
enaleyh encümene gitmeye hacet yoktur. 
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ŞÜKRÜ B. (Bolu) — Tayy edilmekle iş bit
miş olmuyor. 

REİS — Riyasete vazifesini ikmal için vakit 
bıraksanız maksat hâsıl olacaktır. Tahir Beye
fendinin takriri de tay mahiyetindedir, tradei 
hususiyeden verilsin, idarei umumiyeden veril
mesin deniyor. 

TAHİR B. (Giresun) — Hacet kalmadı, 
madde tayyedildi. (Madde tayyedilmedi sesle-
ri) 

TAHSİN B. ~ (Aydın) — Reis Bey bendeni
zin takririnde tay teklifiyle beraber garsiyattan 
itibaren vergiden muafiyetini arz ettim. 

REİS — Onu da söyliyeceğim efendim. İlk 
fıkraya aidolarak Konya Mebusu Mustafa Feyzi 
Efendinin bir taklifi vardır. Yalnız miadında 
garsiyat yapılan araziye aidolup, diğer sahibol-
clıfkları araziye şâmil olmaması için bu fıkrayı 
takyidediyor. Hasan Beyefendi de elyevm alın
makta olan Arazi Vergileri suretinde tavzihini 
teklif ediyor. Şekle aidolduğu için bu takriri na
zarı itibara alanlar lütfen el kaldırsın. 

TAHİR B. (Giresun) — Reis Bey ileride 
aşar vergiye kalbolacak olursa ne olacak? (Gürül
tüler) 

REİS — Rica ederim niçin sükûtu ihlâl edi
yorsunuz ve söz istemeden söylüyorsunuz. 

RAHMİ B. (İzmir) — Aşar kalkıyor. Mükâ
fatı da kaldırdık. Hiçolmazsa aşar ilâve edil
sin. 

REİS — Efendim ayrı teklifler vardır, rica 
ederim müsaade buyurun, şekle aidolan teklifler
le bir kere şekli tashih ettikten sonra maddeyi ta
dil edecek olan yani öşrü ilâve edecek olan tek
lifler ayrı tekliftir ve onları ayrıca reyi âlilerine 
arz edeceğim, «garsiyat yapanların» yerine «gar
siyat yapılan araziden alınmakta olan» şeklinde 
maddenin ilk fıkrasının tashihine aidolan bu 
teklifi nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kal
dırsın. Kabul etmiyenler lütfen el"kaldırsın. Na
zarı mütalâaya alınmıştır efendim. 

Efendim doktor Mustafa Beyin takriri de 
demin nazarı mütalâaya alınmış olan takririn 
aynıdır. «Garsı ikmal edilmiş olan nebatatı müs-
mireyi havi arazinin» deniliyor ki Şükrü Beyin 
takririnin aynıdır. Bu takriri de o takrire rap
tediyoruz. 

Bolu Mebusu Şükrü Beyin takririni tekrar 
okuyoruz : -

(T ekrar okundu) 

MUSTAFA B. (Elâziz) — Efendim encü
men izahat versin. Aşar meselesinin kabili
yeti tatbikiyesi var mıdır? Sonra suiistimale 
meydaın açar. Ihracırida alınırsa suiistimale 
müsaittir. 

REİS — Encümen; Şükrü Beyin takriri 
hakkında izahat verecek midir? Şükrü Bey tak
ririnde «birinci ve dördüncü maddeler muci
bince garsiyatı ikmal etmiş olanların arazi
sinden nıahfiıl. aılıınmaya başlandığı tarihten 
'bilitibar on sene müddetle vergi ve öşür is
tifa olunmaz» diyor. Yani birinci maddede 
Arazi Vergisi alınmaz şeklinim öşür dahi alın
maz şeklinde bir tadilidir. 

İKTİSAT VEKİLİ HASAN B. (Trab
zon) — Müsaade buyurur musunuz; bir nokta 
var. Maddenin umumiyetinin öşür dahi içine 
girecek olursa bendenizce kabiliyetti tatbikiyesi 
yoktur. Meğer ki bu mahsulât üzerinde alı
nan öşür usulü tebdil edile. Bu şekille tat
bik edilemez. İhracattan alınmadıkça tadil 
edilemez. Kanaatim budur. Yalnız şimdi bu; 
mahsul verme ve başladığı tarihten iti'baren on 
seme öşür alınmaması içindir. Halbuki gars-
ıtan itibaren Arazi Vergisinin muafiycü ve öş
rün muafiyeti... Bunlar başka başka sollerdir, 
Vergisinden muafiyet, mahsûlün nevine göre 
fındıkta on beş seneye çıkar, portakalda otuz 
seneye çıkar. Ona tebaan gars tarihinden iti
baren Arazi Vergisi de (muafiyette on sene mi
dir, yoksa bu tarihten itibaren öşrün muafi
yet tarihimin hitamına kadar Arazi Vergisi de 
muaf mı olacaktır? O halde mahsûlün nevi
ne göre vergisinden muafiyet bâzı mahsulde 
on beş sene olur. Bâzısında yirmi sene olur. 
Bâzısında otuz sene e1 ur. Madde muğlâk bir 
şekildedir. Bendemiz maddemin enümene ve
rilmesi taraftarıyım. 

TAHİR B. (Giresun) — Reis Bey. Aşarı 
encümen kabul etmedi. İhracetti. Nasıl olur 
da şimdi reye konuluyor? 

REİS — Arkşadaşlar tadil teklifi yapmış
lardır. Cazim Efendinin bir takriri vardır. O 
takrir daha umumi 'bir çekikledir. Muvazenei 
Maliye Encünıeniıra dördüncü maddesinin ka
bulünü teklif e divor. Dördüncü madde sudur : 
«Miadında garsiyat yapanların arazisinden 
on sene müddetle vergi ve öşür istifa olun-
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maz» bu takrir daha umumi olduğu içim ev
velemirde bunu reyiâlinize vaz'ediyorum. 

EMİN B. (Eskişehri) — Bunun mütem
mimi olarak bendeniz de bir takrir yerdim. 
Şimdi oradadır. 

İSMAlL KEMAL B. (Corum) — Mü
saade buyurur alırsınız efendim. 

REÎS — Söz bitmiştir efendim. Aynı mad
dedir. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Söz de
ğil şey için, usul 'için efendim, şimdi fındık 
hâsıl oluyor. Eskiden hâsıl olanla nasıl tef
rik edeceğiz? 

REÎS — Takrir reye vaz'olunduğu zaman 
reyinizi ihsas ödersiniz efendim. Takriri izah 
ediyorum. Gazim Efendi Muvazene! Maliye 
Encümeninin dördüncü maddesinin kabulünü 
teklif ediyor (Gazim Efendinin takriri tek
rar okundu) 

Muvafık ise kabul edersiniz. Erzurum Me
busu Cazim Efendinin takririni reyi âlilerine 
arz ediyorum. Nazarı mütalâaya alanlar lütfen 
el kaldırsın. Efendim, tekrar arz ediyorum. 
yani beşinci ve altıncı maddeler makamına katim 
olmak üzere Muvazeneli Maliye Encümeninin 
teklif ettiği madde şudur : 

Miadında garsiyat yapanların arazisinden 

on sene müddetle vergi ve öşür isitîfa olun
maz. 

Hasan Bey buna ait noktai nazarını izah 
ettiler. Beşinci ve altıncı madde makamına 
kaim olmak üzere Muvazenei .Maliye Encü
meninin bu maddesini takrir mucibince na
zarı mütalâaya alanlar lütfen el kaldırsın. 
Lütfen indiriniz. Nazarı mütalâaya almıyanlar 
lütfen el kaldırsın. Nazarı mütalâaya alın
madı. 

MUSTAFA B. (İzmir) — O halde kanuna 
lüzum yok. 

REİS — Bolu Mebusu Şükrü Beyin takriri 
vardır. Sekle aidolan takrirlerle tesbit edi
len fıkrayı okuyorum : «Miadında garsiyat ya
pılan araziden alınmakta olan Arazi Vergi
leri on sene müddetle istifa olunmaz» Buna 
aidolan Bolu Mebusu Şükrü Beyin takriri
dir ki onda yalnız şekil itibariyle tadil var
dır. Nazarı mütalâaya alanlar lütfen el kal
dırsın. Nazarı mütalâaya alınmamıştır. 

Efendim beşinci maddenin ilk fıfkrasını na
zarı mü'tailâaya alman takrirlerle encümene 
tevdi ediyoruz. Efendim vakit gecikmiştir. 
Çarşamba günü bermutat saat birde içtima et
mek üzere Celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; saat : 6,00 

7. — Karahisan Sahih Mebusu İzzet Ulvi Be
yin; muktacîne yemeklik tahsisatı olarak tevzii 
icat eden mebaliğa dair' sualkfle Maliye Vekili 

Mustafa Abdülhalik Beyin tahrirî cevabı (7/52) 

Riyaseti Celileye 
Aldığım malûmata göre muhtacîne (yemek

lik) tahsisatı olarak Maliye Vekâleti Celilesinde 
sarf edilmemiş iki yüz bin liraya yakın bir 
meblâğ vardır. 

Diğer cihetten bâzı yerlerde, bilhassa işgal
den kurtulan bâzı mahallerdeki muhtacîn 
için Maliyeye iki aya yalkm müddetten beri res
men vukübulmuş .müracaatler mevcuttur. Ma
liye Vekâleti Celilesi nerelerin, ne miktar tah

sisata ihtiyacı olduğunu sormuş, orası da ce
vap vermiştir. Muhtacînin kâğılt muamelei 
mutadesini beklemeye tahammülü olmadığı 
Meclisçe kabul edilen bu tahsisatın velev ki bir 
kısım kalili muhtacînin muavenetine yarasa
da yine faideli olacağı vârestei arzdır. Süratle 
tevzii icabeden bu tahsisatın şimdiye kadar tehi
ri esbabını tahriren cevap verilmek üzere 
Maliye Vekâletinden sual ediyorum. Bu hu
susta muamelei lâzimenin ifasını rica eylerim. 

25 Teşrinisani 1339 

Afyon Karahisar 
Mebusu 

İzzet Ulvi 
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T. B. M. M. Riyaseti Canibi Sami'sine 
Muhtacîne yemeklik tahsisatı olarak tevzii 

ieabeden mebaliğa dair Karahisar Mebusu 
İzzet Ulvi Bey tarafından verilen sual tak
ririnin sureti musaddakasmm lef fen irsal Du
yurulduğunu mütezammm serefvürud eden 25 
Teşrinkaıni 1339 tarihli ve 6/52/1489 numaralı 
teskeresi samiyei Riyasetpenahileri cevabıdır. 

Muhtacîni züraa meccanen' tohumluk ve ye
meklik için muhassas iki yüz bin liradan se.k-
senyedi bin beşyüz liradan birinci tertip ve yüz-
oniki bin beşyüz lirasının da ilkinei tertibolarak 
Heyeti Vekilece tevziatı bilifa tasdiki âliye 
mukterin kararnameler mucibince malhallerine 
tebligatı muktaziye ifa edilerek sureti tevzii 
mülbeyyin puslanın lefen takdim ikılmmış oldu
ğu mâruzdur olbabta. 

21 Kânunusani 1340 

Maliye Vekili 
Mustafa Abdulhalik 

Yemlik ve tohumluk tahsisatı 

Esamii liva 

Erzurum 
Eskişe'hir 
Afyon Karahisar 
Ardahan 
Kars 
Artvin 
Kastamonu 
Ertuğrul 
Kütahya 
Zonguldak 
Karahisarı Şarki 
Trabzon 
Lâziztan 
Kırşehir 
Ankara 
Tokad 
İzmir 
Erzincan 
Saruhan 
Kocaeli 
Edirne 
Bitlis 

Birinci 
tertip 
Lira 

10 000 
12 000 
8 000 
3 000 
3 000 
1 500 
3 000 
3 500 
6 000 
1 500 
1 000 
2 000 
2 000 
1 000 
1 500 
1 500 
5 000 
2 000 
8 000 
3 000 
2 000 
1 000 

İkinci 
tertip 
Lira 

2 000 

1 500 

4 000 

1 000 
8 000 
1 000 
5 000 

3 000 

Yekûn 
Lira 

10 000 
12 000 
10 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 500 

10 000 
1 500 
1 000 
2 000 
2 000 
2 000 
9 500 
2 500 

10 000 
2 000 
8 000 
3 000 
5 000 
1 000 

Esamii liva 

Kırlkkilise 
Tekirdağ 
Gelibolu 
Hakkâri 
Karesi 
Bolu 
Urfa 
Aydın 
Amasya. 
İsparta 
Aksaray 
Bursa 
Burdur 
Bozok 
Beyazid 
Çanakkale 
Denizli 
Dersim 
Sinob 
Siird 
Gaziantep 
Konya 
Kângırı 
Gü'müşane 
Giresun 
Muğla 
Mersin 
Van 
Çorum 

Birinci 
tertip 
Lira 

1 000 
1 000 

500 
500 

3 000 

İkinci 
tertip 
Lira 

1 000 
1 000 
1 500 

5 000 
2 000 
9 000 

10 000 
1 000 
1 500 
4 000 
5 000 
1 '500 
2 000 
3 000 
2 000 
5 000 

500 
2 500 

500 
2 000 

12 000 
1 500 
3 000 
3 000 
2 000 
1 500 
2 000 
2 000 

Yekûn 
Lira 

2 000 
2 000 
2 000 

500 
8 000 
2 000 
9 000 

10 000 
1 000 
1 500 
4 000 
5 000 
1 500 
2 000 
3 000 
2 000 
5 000 

500 
2 500 

500 
2 000 

12 000 
1 500 
3 000 
3 000 
2 000 
1 500 
2 000 
2 000 

Yekûn 87 500 112 500 200 000 

S. — Eskişehir Mebusu Arif Beyin mühta
cîni zürra yemeklik ve tohumluk olarak tahsis 
kılınmış olan ikiyüz bin liranın nerelere ve ne 
miktar tevziat yapıldığına dair sualiyle Maliye 
Vekili Mustafa Abdulhalik Beyin tahrirî ceva
bı (7/98) 

T. B. M. M. Riyaseti Celilesine 
17 Eylül 1339 tarihli Kanun mucibince müh

tacîni zürraa meccanen tohumluk ve yemeklik 
olarak tahsis kılınmış olan 200 000 liranın tev
ziatı hitamı bulmuş mudur? Nerelere ne miktar 
tevziat yapılmış okluğu 'bakında tahriren ma-
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lûmat itası için işbu takririmin Maliye Vekiline 
tevdi Duyurulmasını rica ederim efendim. 

5 Kânunusani 1340 
Eskişehir Mdbusu 

Mehmeld Arif 

T. B. M. M. Riyaseti Canibi Sanisine 
17 Eylül 1339 tarihli Kanun mucibince ımuh-

tacîni zürraa meccanen tohumluk ve yemeklik 
olarak tahsis kılınmış olan ikiyüz 'bin liranın 
tevziatı hitam bulup bulmadığına ve nerelere 
ne miktar tevziait yapıldığına dair Eskişehir 
Mebusu Me'hmed Arif Bey tarafından verilen 
tahrirî sual takririnin sureti musaikdaıkasmm 
irsal buyuru! duğuna dair şcrefvürııdeden 6 Kâ
nunusani 1340 tarihli ve 6/98/2073 numaralı 
tezlkerei samiyei riyasetpenahileri cevabıdır. 

Muhtaeînl zürraa meccanen tohumluk ve ye
meklik olarak muhassas ikiyüz bin liranın bi
rinci tertibolarak seksenyedi bin büşyüz ve 
ikinci tertibolaraJk yüz onikibin beşyüz lirası
nın tevziatı Heyeti Vckllece bil ifa tasdiki âliye 
ilktiran eden kararname mucibince mahallerine 
tebligatı nıuktaziye icra edilmiş ve tevziatı mü-
beyyin. puslası lef fon ta.kdim kılınmış olduğu 
mâi'uzdur olba'bta. 

31 Kânunusani 1340 
Maliye Vekili 

Mustafa Abdulhalik 

Yemeklik ve tohumluk tahsisatı 

Esamii liva 

lisanın liva 

Erzurum 
E'Sikişeihir 
Afyon Karalı işar 
Ardahan 
Kars 
Artvin 
Kastamonu 
Er t uğru I 
Kütahya 
Zonguldak 
Karahisarı Şarki 

Birinci 
tertip 

Lira 

10 000 
12 000 
8 000 
3 000 
3 000 
1 500 
3 000 
3 500 

.fi 000 
1 500 
1 000 

İkinci 
tertip 
Lira 

2 000 

1 500 

4 000 

Yekûn 
Lira 

10 000 
12 000 
10 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 000 
3 500 

10 000 
1 50.0 
1 000 

Trabzon 
Lâziztan 
Kırşehir 
Ankara 
Tokad 
İzmir 
Erzincan 
Saruhan 
Kocaeli 
Edirne 
Karesi 
Bolu 
Urfa 
Aydın 
A masya 
İsparta 
Aksaray 
Bursa 
Burdur 
Bozok 
Beyaz i d 
Çanakkale 
Denizli 
Dersim 
Sinob 
Siird 
Gazianteb 
Konya 
Karığın 
Crümüşane 
Bitlis 
Kırkkilisc 
Tekirdağ 
Gelibolu 
Hakkâri 
Giresun 
Muğla 
Mersin 
Van 
Çorum 

Yokun 

Birinci 
tertip 
Lira 

2 000 
2 000 

000 
1 500 

500 
5 000 
2 000 
8 000 
3 000 
2 000 
3 000 

1 000 
1 000 
1 000 

500 
500 

İkinci 
tertip 
l i r a 

1 000 
8 000 
1 000 
5 000 

3 000 
5 000 
2 000 
9 000 

10 000 
1 000 
1 500 
4 000 
5 000 
1 500 
2 000 
3 000 
2 000 
5 000 

500 
2 500 

500 
2 000 

12 000 
1 500 
3 000 

1 000 
1 000 
1 500 

3 000 
2 000 
1 500 
2 000 
2 000 

Yekûn 
Lira 

2 000 
2 000 
2 000 
9 500 
2 500 

10 000 
2 000 
8 000 
3 000 
5 000 
8 000 
2 000 
9 000 

10 000 
.1. 000 
1 500 
4 000 
5 000 
1 500 
2 000 
3 000 
2 000 
5 000 

500 
2 500 

500 
2 000 

12 000 
1 500 
3 000 
1 000 
2 000 
2 000 
2 000 

500 
3 000 
2 000 
1 500 
2 000 
2 000 

87 500 112 500 200 000 
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Telgraf ve Telefon Kanununun ikinci defaki neticei arası 

Eeye iştirak edenler 155 
Kabul edenler 148 
Reddedenler 7 
Müstenkifler 0 

(Kabul edenler) 

Artvin : Hilmi Bey, Ardahan : Halid Paşa, 
Talât Bey, Aksaray : Besim Atalay Bey, Vehbi 
Bey, Neşet Bey, Amasya : Ali Rıza Efendi, Na
fiz Bey, Antalya : Ahmed Saki Bey, Ankara : İh
san Bey, Hilmi Bey, Şakir Bey, Aydın : Tahsin 
Bey, Zekâi Bey, Edirne : Hüseyin Rıfkı Bey, 
Ordu : ismail Bey, Hamdi Bey, Halil Bey, Reeai 
Bey, Erzincan : Sabit Bey, Erzurum : Cazim 
Efendi, Halet Bey, Ertuğrul : İbrahim Bey, Ha
lil Bey, Dr. Fikret Bey, Rasim Bey, Ahmed İffet 
Bey, Ergani : İhsan Hâmit Bey, Kâzım Vehbi 
Bey, İzmir : Rahmi Bey, Osman Zade Hamdi Bey, 
İsparta : Hafız İbrahim Efendi, Hüseyin Hüs
nü Efendi, Mükerrem Bey, İstanbul : İsmail 
Canbulat Bey, Hüseyin Rauf Bey, Hamdi Bey. 
Ali Rıza Bey, Akçuraoğiu Yusuf Bey, Eskişehir : 
Abdullah Azmi Efendi, Emin Bey, Elâziz : Mu
hittin Bey, Mustafa Bey, Naci Bey, Urfa : Ali 
Efendi, Hüsrev Bey, Yahya Kemal Bey, İzmit : 
İbrahim Süreyya Bey, Şükrü Bey, Saffet Bey, 
Mustafa Zeki Bey, İbrahim Bey, Bayazid : Süley
man Sudi Bey, Şefik Bey, Bursa : Refet Bey, 
Mustafa Fehmi Efendi, Necati Bey, Burdur : 
Hüseyin Baki Bey, Bozok : Hamdi Bey, Süleyman 
Sırrı Bey, Avni Bey, Bolu : Cevat Abbas Bey, 
Dr. Emin Cemal Bey, Falih Rıfkı Bev, Tekirdağ : 
Cemil Bey, Tokad : Hacı Kâmil Efendi, Mustafa 
Vasfi Bey, Canik : Cavit Paşa, Sülevman Necmi 
Bey, Çanakkale : Şükrü Bev, Mehmed Bey, Ço
rum : İsmail Kemal Bey, Dr. Mustafa Bey, İs
met Bey, Hakkâri : Nazmi Bey, Dersim : Ahmed 

İzmir : Mahmud Celâl Bey, Burdur : Musta
fa Şeref Bey, Bolu : Şükrü Bey, Diyarbekir : 
Zülfü Bey, Karesi : Ahmed Süreyya Bey, Kon-

Şükrü Bey, Denizli : Necib Ali Bey, Rize Ek
rem Bey, Esad Bey, Rauf Bey, Ali Bey, Zongul
dak : Halil Bey, Ragıb Bey, Yusuf Ziya Bey, 
Siird : Mahmud Bey, Sivas : Ziya Bey, Halis 
Turgut Bey, Siverek : Mahmud Efendi, Saru-
han : Ethem Bey, Reşad Bey, Kemal Bey, Trab
zon : Süleyman Sırrı Efendi, Ahmed Muhtar 
Bey, Hasan Hüsnü Bey, Gaziantep : Hafız Şa
hin Efendi, Kırkkilise : Dr. Fuad Bey, Karesi : 
Haydar Adil Bey, Ali Şuuri Bey, Mehmed Bey, 
Vehbi Bey, Karahisarı Sahib : Ruşen Eşref Bey. 
İzzet Ulvi Bey, Ali Bey, Kâmil Efendi, Musa Kâ
zım Bey, Karahisarı Şarki : İsmail Bey, Kasta
monu : Ahmed Mahir Efendi, Hasan Fehmi Efen
di, Halid Bey, Ali Rıza Bey, Mehmed Bey, Ko
zan : Ali Sadi Bey, Ali Saib Bey, Konya : Eyüb 
Sabri Efendi, Hacı Bekir Efendi, Mustafa Efen
di, Mustafa Feyzi Efendi, Naim Hazım Efendi, 
Kırşehir : Ali Rıza Bey, Mahbub Efendi, Kay
seri : Sabit Bey, Nuh Naci Bey, Gelibolu : Celâl 
Nuri Bej7', Gümüşane : Hasan Fehmi Bey, Veysel 
Rıza Bey, Kângırı : Rifat Bey, Ziya Bey, Kü
tahya : Ragıb Bey, Şeyh Seyfi Efendi, Recep 
Bev, Nuri Bey, Giresun : Şevket Bey, Tahir Bey, 
Mardin': Derviş Bey, Abdürrezzak Celebi Efen
di, Abdülsrani Bey, Yakup Kfulri Bev, Mersin : 
Besim Bev, Maraş : Tahsin Bey, Hacı Mehmed 
Efendi, Malatya : Reşid Ağa, Menteşe : Esad 
Efendi, Muş : Hacı Uvas Sami Efendi, Rıza Bey, 
Osman Kadri Bey, Van : İbrahim Bey, Hakkı 
Bey, Münib Bey. 

ya : Musa Kâzım Efendi, Malatya : Dr. Hilmi 
Bey. 

(Reddedenler) 




