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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakere i; Saat : C2.00 

REİS : Kâîim Paşa 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Taîât Bey (Kângm) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim! 

iIK HULASASI • 1. — ZAPTI SAE 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacak. 

Yetmişdokuzuncu İçtima 

16 Mart 1341 Pazartesi 

Birinci Celse 
İsmet Beyin tahtı riyasetlerinde inikat ederek zap

tı sabık hulâsası kıraat ve aynen kabul ve evrakı va
ride ait oldukları mahallere havale edildi. 

Seferberliğin devamı müddetince ziraat, ticaret 
ve sanat erbabının tecilleri hakkındaki teklifi kanu
ninin reddine dair Müdafaai Milliye Encümeni maz
batası müzakere ve kabul olundu. 

Seferber kıtaat zabitanın^ ikişer maaş nispetinde 
avans itası hakkındaki kanun lâyihasının müstacelen 
ve tercihan müzakeresi karargir oldu. 

Memurin Muhakemat Encümeni azasından olup, 
uzun müddet mezun bulunan Hacim Muhittin Be
yin yerine, Karesi Mebusu Haydar Adil Beyin ve
kâleten Encümene devamı hakkında mezkûr Encü
men Riyaseti tezkeresi kıraat ve kabul olundu. Er-

Tezkereler 
1. — Damga ve Tuz resimlerinin tezyidine ve pa

muk ve yün mensucattan istihlâk resmi alınmasına 
dair 3 Mart 1341 tarihli kanunun üçüncü maddesinin 
tefsiri hakkında Başvekâletten mevrut tezkere (3/396) 

REİS — Kavanin ve Muvazenei Maliye Encü
menlerine havale edilmiştir. 

Takrirler 
1. — Karesi Mebusu Vehbi Bey ve seksen refi

kinin;: her hangi meslekten olursa olsun mütekaidin
den muallimliğe tayinolunanların tekaüt maaşları
nın kat olunmaması için Muvazenei Umumiye Ka
nununa bir madde ilâvesine dair takriri (4/262) 

kânı Harbiyei Umumiye Riyasetinin vazaifi hak
kındaki kanun lâyihasının iadesine dair Başvekâlet 
tezkeresi kıraat edildi. 

Kabul olunan kanunların şimdiden tab'ı hakkın
da Karesi Mebusu Vehbi Feyin teklifi kabul edildi. 
Müteakiben isyan mıntıkası İstiklâl Mahkemesi Ri
yaseti intihabatı icra ve tenetüs için celse tatil olun
du. 

İkinci Celse 
İsmet Bey tarafından küşad edilerek seferber 

kıtaat zabitanma ikişer maaş nispetinde avans itası 
hakkındaki kanun lâyihasının müzakeresine bilipti-
dar bütün maddeleri aynen ve kanunun heyeti umu-
miyesi dahi ekseriyetle kabul edildi. 

Müteakiben, Ticaret Vekâleti bütçesinin müza
keresine başlanıldı ve bir müddet müzakere cereyan 
ettikten ve İstiklâl Mahkemesi Riyaseti için yapılan 
intihabatta nisab olmadığı tebliğ olunduktan sonra 
Salı günü içtima edilmek üzere celse tatil edildi. 

REİS — Zaptı sabık hakkında bir mütalâa var 
mı efendim? (Hayır sesleri) aynen kabul edilmiştir. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümenlerine ha
vale edilmiştir. 

2. — Karahisarışarki Mebusu Ali Sururi Beyin; 
Alucra'da mukim mütekait Mülâzımıevvel Mazhar 
Efendinin maaşatı hakkındaki muameleli istidasının 
tesrii intacı temenniyatına dair takriri (4/182) 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 

3. — İstanbul Mebusu Ali Rıza Beyin; mülga 
reji idaresinin Hazine zararına yaptığt suiistimalâta 
dair bazı malumat, hakkında temenni takriri (4/181) 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 

2. — EVRAKI VARİDE 
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Evrakı saire 
1. — Evlâtlarının temini tahsillerinden dolayı Ço

rum Mebusu merhum Ferit Beyin zevcesi Kâmuran 
Hanımdan fnevrut teşekkürü mutazammın telgraf. 

REİS —f Divanı Riyasetten münasip cevap veri
lecektir. 

Azayı Kiram Muamelâtı 
2. — Harekâtı Askeriye mıntıkası İstiklâl Mah

kemesi Reis intihabı. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Paşa Haz
retleri! Sonra yapalım, şimdi ekseriyet yok. (Şimdi 
yapalım sesleri.) 

REİS — İntihap yapacağız efendim! Henüz rey 

varakası almayanlar alsınlar' (Reyler toplandı) (Ham-

di Bey İstanbul, Kadri Bey Siverek, Cavit Bey Di-

yarbekir Bakur'a tasnifi ârâ'ya memur edildiler) 

MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

1. — 1Ş41 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
Lâyihası ve\ Muvazenei Maliye Encümeni mazbatan. 
(1/506) 

A) TİCARET VEKÂLETİ BÜTÇESİ 
REİS —t- Efendim! Ticaret Vekâleti Bütçesinin 

müzakeresine devam edeceğiz. Bütçenin Heyeti 
Umumiyesi \ hakkında bundan evvel iki zat söz söy
lemiştir. Şimdi de kifayeti müzakere hakkında bir 
takrir aldık okuyacağız. 

Riyaseti Celileye 
Her vekâlet bütçesinin heyeti umumiyesi hak

kındaki mütalâat bütçe heyeti umumiyesinde tezkâr 
edilen mütşlâatı tekrardan ibaret bulunmasına ve 
Mart ayı da mürur etmekte olmasına binaen fasıl
larda beyariı mütalâa edilmek üzere ticaret bütçesi
nin heyeti (umumiyesi hakkındaki müzakereye niha
yet verilerek fasıllara geçilmesini arz ve teklif eyle
rim. 17 . 3 

REİS 

1341. 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

Efendim! Esbabı mucibe bittabi mev
zubahis olamaz. Yalnız kifayet meselesi mevzuba
histir. Yalnız Heyeti Umumiyesi hakkındaki müza
kerenin kifayetini reye vaz edeceğim. Kâfi görenler 
lütfen el kaldırsın... Kabul etmiyen lütfen el kaldır-

Kâfi görülmüştür. Efendim! Fasıllara geçiyo

ruz. 
Fasıl Lira 

267 İdarei merkeziye maaşatı 109 680 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Muh
terem arkadaşlar! Ticaretimizin inkişafı, terakki 
ve tealisi, ticaretimizin tevsii servet ve her veçhile 
refah kesbetmesi hepimizin cümlei âmalindendir. 

Muhterem Efendiler! Ticaret Vekâletinin 1340 
bütçesiyle nazarı tetkikinize arz edilen 1341 bütçesi 

mukayese edildiğinde, 1341 bütçesine bir misil zam 
vardır. Tetkik buyurulduğunda 80 küsur maddeden 
ibaret olan ticaret bütçesinin; hemen hemen iki üç 
maddesi istisna edilirse, bütün maddelerinde zam-
miyat icra edilmiştir. Evet, Ticaret bütçesinin zammi-
yatını hepimiz arzu ederiz. Fakat Beyefendiler! Ya
pılan zammfyat ticaret hasabiyle, ticaret mülâhaza-
sıyle kabili telif' olmayacak bir derecededir. Ticaret 
Vekâleti, geçen sene bütçesinde mevzu olmayan bir 
takım memuriyetler, bir takım vazifeler ihdas etmiş
tir ki, bunların pek çoklarına bisud ve bilâ vazife 
maaş vermekten başka bir semeresi olmayacaktır. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Meselâ! 
MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Devamla) — Me

selâ, merkezî vilâyetlerde mıntıka müdüriyetleri na-
mıyle ihdas edilen müdürler, ziraat vekâletinin mü
dürleri gibi bomboş otururlar, hiç bir vazifeleri yok
tur. Bu böyle olduğu halde bir de Ticaret müdür
lerinin maiyetine şirketler komiseri diye bir vazife 
daha ihdas edilmiştir. Bunların vazifesi bir vilâyette 
anonim, kollektif suretiyle bir kaç şirket varsa, on
ların hesaplarını murakabe ve tetkik için sair vekâ
letlerden alelusul gönderilen müfettişler gibi oraya 
varıp belki bir gün, bir saat, iki saat bulunmaktan 
ibarettir. Buna da 30 - 40 lira gibi bir para veriliyor. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA KÂZIM BEY (Giresun) — Parayı şirketler ve
riyor. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Devamla) — Eğer 
bunların paraları şirketten alınacak olursa, bu, şir
ketlere ayrıca bir darbedir. 

KÂZIM BEY (Giresun) — Reis Paşa! Buyurduk
ları bu fasla ait değildir. Vilâyat faslına aittir. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Devamla) — Me
murini merkeziyeden bahsediyorum. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Memurini merkeziyede ne komiserlik var, 
ne de şirketler. 
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REÎS — Maaşattan bahsediyorum efendim! 
MUSTAFA FEYZt EFENDİ (Devamla) — Da

ha doğrusu Beyefendiler, bu Ticaret Vekâletinin büt 
çesi bidayetinden nihayetine kadar zammiyat ile 
memlûdur. Bu, Muvazenei Maliye Encümenine gi 
dip, tekrar tetkik edilmek lâzım gelir. (Gürültüler 
Binaenaleyh Ticaret Vekâletinin bütçesine arz et 
tiğim gibi her faslında bisud memuriyetler ilâve edil 
miş, fazla masraflar yapılmıştır. Bir milyon küsui 
bin liralık bir zammiyat vardır; bu zaittir. Binaen. 
aleyh bütçesinin Muvazenei Maliye Encümenine 
iadesini teklif ediyorum. 

REİS — Mustafa Feyzi Efendi, Ticaret Vekâleti 
bütçesinin heyeti umumiyesi hakkında mütalâada 
bulundu. Heyeti umumiyesi hakkında müzakere kâfi 
görülmüştür. Encümene iade edilemez. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Ticaret Vekâletine 
ne kadar para verilse azdır. 

KÂZIM BEY (Giresun) — Efendim! Müsaade 
buyurursanız yekûn üzerinde bir tashihat rica ede
ceğim. Vekâlet bütçesinin yekûnu umumisi (2 762 079) 
lifa görülüyor. Halbuki hükümetin teklif ettiği 
(2 541 581) liradır. Aradaki farka bakılınca Encü
men hükümetin teklifine zam yapmış gibi görünüyor. 
Hâlbuki böyle değildir. Bütçe tanzim olunduktan 
yani hükümetten encümene verildikten sonra, li
manlar bütçesi mülhak olarak gelmiştir. Miktarı 
(363 174) liradır. Binaenaleyh hükümetin teklif et
tiği (2 541 581) liradan Muvazene Encümeni 142 bin 
lira tasarruf etmiştir. Yani Muvazene Encümeni Ti
caret Bütçesinin heyeti umumiyesinden 142 bin lira 
tasarruf yapmıştır. 

REİS — Hilmi Bey, bir sual soracaktınız, so
runuz? 

TUNALİ HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim! 
Limanlar bütçesinin Ticaret Vekâletine raptı husu
sunda vekâlet ve Encümen ne düşünüyor? 

REİS — Faslı geldiği vakit sorarsınız. 
TUNALİ HİLMİ BEY (Zonguldak) — Vekâlet 

faslıdır. Vekâletten soruyorum efendim. Vekil Bey 
cevap versin! 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! Ticaret Vekâleti bütçesinin bütün 
fasıllarında geçen seneye nispetle fazlalık olduğun
dan bahsedildi. Mazbata Muharriri Bey izah ettiler. 
Bazı fasıllarda hakikaten fazlalık vardır. Fakat ben
deniz vekâlete geldiğim zaman, Muvazene Encüme
ninde bulunduğum zamanki hissi hiç terketmiyerek 

I seldim. Bütçeyi ve fasıllarını birer birer tetkik et-
I im. Hatta bazı kalemlerde tenzilât yaptım. Fakat 
I efendiler! Geçen sene yeni teşekkül etmiş olan bir 
I ekâletin kadrosu malûmu âliniz tamamen maksada 
I lâdim bir surette çıkmamıştır. Bu sene ikmal etme-
I e mecbur olduğumuz bazı kalemler bazı şubeler 
I oldu, 
I Konya Mebusu Muhteremi, Ticaret Müdürlerin-
I len bahsettiler. Vakıa burası faslı değildir. Bir defa 
I calisi açıldı, cevap vereyim. Bir kere Ticaret Müdür-
I ieri Beyefendinin buyurduğu gibi öyle âtıl oturan 
I nemurlardan değildir. Ticaret Vekâletinin memle-
I 'çetin ticareti umumiyesi üzerine yapacağı bütün te-
I sir, memleketin aksamı muhtelifesindeki Ticaret şua-
I batiyle yapılacak muameleyi temine yegâne bir va-
I sıtai iktisat Ticaret Müdürleridir. 

I Efendiler! Malûmu âlinizdir ki, bugün henüz 
I memlekette Ticaret Odaları teessüs etmemiştir. On-
I lar için bir kanun teklif ettik, Heyeti Celilenize ya-
I kında gelecektir. Odalar teessüs etse bile memleke-
I tin iktisadiyatı üzerinde tamamiyle müessir olamaz. 
I Vekâlet, bugün cihan iktisadiyatında değil, memle-
I keti dahilinde ve haricinde bütün merakizi ticariye 
I ile irtibat tesis etmeye mecburdur. Bugün memleke-
I tin iktisadiyatı üzerine lâzım gelen malûmatı verecek 
I ve lâzım gelen tesiri yapacak, iktisadiyatın sureti ida-
I resini düşünecek bir ticaret vekâleti vücuda getirdi-
I niz. Eğer bunun elini kolunu bağlarsanız, vasıtaları-
I nı temin etmezseniz; Ticaret Vekâleti kendi başına 
I bir heyula olarak ne iş görecektir? Elbette onun rae-
I murları olacaktır. Ticaretle alâkadar olan mesail üze-
I rinden malûmat alacak, onlar hakkında etüd yapa-
I cak, tetkikat yapacak, vazife yalnız bu da değildir; 
I maden muamelâtı kamilen o ticaret müdürleriyle alâ-
I kadardır. 

I Mesai Müdürlerine gelince, her yerde mesai mü-
I dürleri yoktur. Yalnız bir kaç yerde mesai müdürü-
I rnüz vardır. Bazı vilâyetlerde mesai müdüriyeti koy-
I duk. Meselâ İstanbul gayet geniş bir vilâyet olduğu 
I için ayrıca bir mesai müdürü koyduk. Fakat her vi-
I lâyete ayrıca mesai müdürleri koyamadık. İhtimal ki 
I ilerde buna ihtiyaç görülecektir. Şirket komiserleri-
I ne itiraz buyuruldu. Efendiler! Memleketin bir çok 
I yerlerinde müteaddit anonim şirketler husule geli-
I yor. Dün Besim Atalay Bey burada vekâletin anonim 
I şirketler üzerinde müessir olamadığından bahsettiler. 
I Pek âlâ şirketler komiserini kaldırırsak acaba o za-
I man ne ile müessir olacağız? Bilhassa efendiler, Ti-
I caret Vekâletine merbut olan bu komiserlerin mu-
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hassesatını; ait olduğu şirketler verir. Komiserler, 
muamelesi [daimî kontrol altında bulunması icabeden 
şirketler içm tayin olunur. Fakat adi şirketlerin mua
melesini tetkik etmek üzere yalnız o içtimalara mah
sus olmak I üzere şirketler komiseri gönderilir. 

Yalnız bendeniz bu fasıl için bir zam rica edece
ğim : Vekaletin muhtelif daireleri vardır. Fakat te
lefonla birbirine merbut değildir. Onun için dahilî 
telefon yapmak icabediyor. Binaenaleyh bir telefon 
memuru rrjuhassesatının ki; senevî 480 liradır. Dör
düncü maddeye bu 480 liranın zammını rica ediyo
rum. Muv^zenei Maliye Encümeni ve Maliye Vekili 
Beyefendi jde buna muvafakat buyuruyorlar. Kabu
lünü Heyeti Celileden rica ederim. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim! 
Fasla, taalluk eden bir şey değil ise de bir sual sora
cağım : ŞJirket komiserlerinin, şirket muamelâtına 
müdahale (edebilmek salâhiyetini havi halen bir ka
nun mevcuj; mudur? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Mevcuttur efendim. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Mevcut ol
duğuna göre zannederim vazifesi hesabatı umumiye-
ye nezaret ve heyeti umumiye müzakeresinde hazır 
bulunarak (nizamname ahkâmının tatbikini temin et
mekten ibarettir. Reye ve müzakereye müdahale sa
lâhiyeti yoktur. Ben öyle zannediyorum ve öyle bir 
kanun bilnjiyorum. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! Her tarafta anonim şirket komi
serleri yoktur. Daimî komiser bulundurmaya nizam
namesi mucibince mecbur olan şirketlerin komiser 
vardır. Onjarın muhassesatını o şirketler verir. Fa
kat Ticaretjle iştigal eden anonim şirketleri içtima et
tiklerinde, | senevî bir defa hesaplarını tespit etmek 
ve heyeti umumiye içtimaında hazır bulunmak üze
re bir menkur gönderilir. Onların muhassesatı buradn 
yoktur. Onlar da orada kısa bir müddet hesaba bak 
mak içindir. Fakat daimî komiserler bulundurmaya 
mecbur otyn şirketler komiserlerin tahsisatını kendi
leri verir. 

ridir. Aylaj-
Tranvay 
ziyade 
sanlar 

REÎS 
isorarsiiuz, 

TUNAHJ HİLMİ BEY (Zonguldak) — O zaru-
ca evvel bir takrir verilmiştir. İzmir'de 

şirketlerinde insanlar hayvanlardan daha 
çalıştırılıyor. Yani hayvanlar dörder saat, in-

onsejkiz saat çalışıyor. 
Hilmi Bey! Bunların fasılları geldiğinde 

TUNÂLI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hayır 
efendim, tamamen vekâlete aittir. Şimdi sonıyorum. 
Orada ameleye lâstik 'bir çizme bile verilmiyor. Son
ra İstanbul Haliç Şirketi Müdürü Türk düşmanı ol
makla maruftur. Bunlar hakkında ne düfünüyorşu-
nuz? 

ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Efendim! 
Bir kere tramvaylar malûmu âliniz nafıaya aittir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Vasait 
mesaii itibariyle vekâletinize aittir. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — İstanbul Haliç Şirketi Müdürü hakkında 
tahkikat yapılıyor. Tahkikat hitam bulduktan sonra 
şirkete müracaat edeceğiz. Tabiî şirket bir şey diye
cektir. İzmir Halı Şirketi hakkında da tetikikat yap
tırdım. Hilmi Beyefendi buyurmuşlardı ki, halılar 
yıkandığı zaman orada gaz intişar ediyor, amele bun
dan müteessir oluyor. Onun hakkında da tetkikat 
vaptım. Halıların yıaknmasından hâsıl olan gazdan 
amelenin müteessir olmadığı mahallinde yapılan tefc-
kikatta fennen tahakkuk etti. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hayır ka
tiyen! 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Sonra efendim, amelenin ayaklarında lâs
tik çizme kullanmıyortar, nal'in kullanılıyor, demiş-
'erdi. Bunu tetkik ettim. Amele lâstik çizmeyi giy-
-nekten nalinle gezmeyi tercih ediyorlarmış. Aldığım 
-aaiûmat bundan ibarettir. 

HACI ETHEM BEY (Sanman) — Efendim! 
"tendeniz Ticaret Bütçesinde pek fazla teşkilât görü
yorum bunların sebebini vekil bey izah buyursunfar-

'ci bize de kanaat gelsin. Geçen sene Ticaret Vekâ-
'••?ti bütçesinde sanayi şubesi memurlarının adedi 13 
ken, bu sene 20'ye iblâğ edilmiştir. Bunların maaş-
' arının tezyidi cihetine ehemmiyet verilmek lâzım 
şiirken bu iş yapılmamıştır. Bilâkis memur adedi 
^zyid edilmiştir. Bundan başka geçen sene Ticaret 
Müdürüyeti Umumiyesi maaşatı 314 lira ile idare 
'dilmekte iken, bu sene «241» lira fazlasıyle 555 -li
kaya .iblâğ ediSımiştir. Geçen sene şirketler müdürü-
veti tarafından ifa edilmekte olan sigortalar muame
lâtı için bu sene ayrıca bir müdürüyet ihdas ediimiş-
%. Sonra Ticaret, Ticareti dahiliye ve Ticareti Hari
ciye ile idare ettirilmekte iken, bu sene bir de ticareti 
havaiye ilâve edilerek inkısam ettirilmiştir. Ababa 
bir rnüdürüyetin böyle üçe inkısamı ne gibi inkişaf
tan tevellüt etmiştir? Bunlar hakkında da malûmat 
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itası lâzımdır. Sonra iki mütercim vardır. Bütçemi
zin açığı malûm iken acaba bir mütercimle iktifa edi
lemez mi İdi ve tasarruf imkânı yok mu idü? Sonra, 
sanayi ve mesai müdürüyeti umumiyesinde yeniden 
müessesatı sınaiye ve mesai şubesi narnıyle 'iki tane 
müdürüyet ihdas edilmiştir. Sonra da burada elek
trikçilik, değirmencilik, kuvayı miyabiye, inşaat mü-
hendislikteriyle, halıcılık ressamı diye bir 'takım me
muriyetler vardır. Bu vazaüf ne gibi şeylerdir? Bu ze
vat; ne gibi işler görürler ve ne gibi işler görecekler
idir? Yani bunların da gözle görülür ve el ile tutulur 
ne gibi faydaları vardır? Sonra efendim! Dalbaıgat, 
dokumacılık muallimleri gibi şeylerde vardır. Bu ze
vat da geçen sene ne" gibi müsmir işler görmüşler ve 
ne yapmışlardır? Bendeniz, sanayii en ziyade inkişaf 
etmiş bir daireli imtiihaibiyeye mensubum. Fakat bun
ların mevcudiyetinden haberdar değilim. Bunlar ne 
yapmışlardır? Ve bu sene için ne yapacaklardır? Son
ra, memleketimizde bunların tarzı mesaisinden ne su
retle istif aide edileceğine dair bir program tespit edil
miş midir? 

Sonra efendim! Geçen sene iki boyacı varmış. Bu 
sene dörde iblâğ edilmiştir. Keza debagat ve doku
macılık muallimleri de dörde iblâğ edilmiştir. Sonra 
iki tane de halı ressamı konmuş^ Bu halı ressamları 
nerede oturacaklar? Ve ne iş göreceklerdir? Bunlar 
hakkında da vekil beyefendiden izahat vermesini! 
rica ederim. 

Sonra, maadin müdürüyeti umumiyesinde de faz
lalık vardır. Orada geçen sene ohiki memur varmış, 
bu sene onüçe iblâğ edilmiş. Fakat her ne ise bu o 
kadar haizi ehemmiyet bir şey değil. 

Sonra efendim, madenler üzerinde ne gibi faali
yet yapılmıştır? Birtakım madenlerimiz vardır ki, 
imtiyazları verilmiş, fakat işletilmemektedir. Bilhassa 
dairei intihaibiyemin Gördes kasabasında bir mika 
madeni vardır. Bu madenin meşrutiyette imtiyazı 
alınmış ve 15-20 bin lira sarf edilerek işletilmeye 
(başlanılmış"iken, bu iş de durmuştur ve bir daha iş
lememiştir. Bundan başka bir de zımpara madeni 
vardır ki, bu da işgal senelerinde her türlü müşkü
lâta rağmen ihraç ediliyor ve sevk ediliyordu. Bu da 
durmuştur. Bu maden bir Ruma ait idi. Fakat bitta
bi şimdi emvali metrûkeye intikal etmiştir. Şimdi so
ruyorum efendim. Bu madenler niçin duruyor? Bun
ların işletilmesi mümkün değil midir? Vekâlet bun
lar hakkında tetkikatta bulunmalıdır. Sonra sanayi 
ve ticaret mümessilleri namıyle hu fasla 60 bin lira 
ilâve edilmiştir. Bu ise çok şayanı teşekkürdür. Av- , 

rupada sanayii dahil iyemizi inkişaf ettirecek birer 
mümessilimiz bulunsun. Aca'ba bu vazifeyi şehben
derlere ifa ettirmek mümkün değil midir? Hariciye 
Vekâletinin neşrettiği bir kitaptan anlıyoruzki şeh
benderler bu vazaifi pek güzel ifa etmektedir. Hatta 
Ticaret Vekâleti bütün vesaiki o mecmuadan alıp, 
mülhakata tamim etmektedir. Yani bizim için Avru
pa'da Ticaret Vekâleti namına Hariciye Vekâleti na
mına ayrı ayrı memurlar bulundurmak zaittir zan
nederim, 

REİS — Mahir Efendi, söz sizindir. 

AHMET MAHİR EFENDİ (Kastamonu) — Fas-, 
h mahsLisda söyleyeceğim efendim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Bendenizin 
vekil beyden iki sualim, dört temennim vardır. Suali
min birisini evvelce de Nafıa Vekili Beyden sordum. 
«'Bana ait değildir, madenlere aittir. Ticaret Vekilin
den sorarsınız» dediler. 

Şimdi onu tekrar edeceğim: Bandırma'da Tatlı-
suköyü civarında emvali metrükeden olan bir taş 
ocğına bir zat vaziyed etmiştir ve oradan sahile 
kadar rastgele, dört beş kilometre etrafındaki bağ ve 
bahçeleri keserek bir de dekovil yapmışlardır. Bun
dan vekâletin malûmatı var mıdır? 

İkincisi : Geçen sene Ticaret Vekâletinden yapı
lan bir tamim ile ipek kozası müstahsilleri bugüne 
kadar mutazarrır olmuşlardır. Bu sene de gene ve
kâletçe böyle bir tasavvur var mıdır? Yani geçen 
sene yaş ipek kozası 190 kuruşa iken, üç okka yaş 
ipek kozası bir okka kuru koza etmek lâzım gelirken 
vekâletin yaptığı bir tamimde «hariçte şirketler te
şekkül etmiştir. Sizden ucuz mal alacaklardır. Mü
teyakkız davranın, elinizdeki malı hemen çıkarma
yın.» diye vaki bir tamim üzerine mal sahipleri el
lerinde tutmuşlardır. Halbuki bugün kuru koza 
425 kuruşadır. O sırada halk arasında ipek kozası 
ihracatı men olunmuştur. Diye de şayi olmuştur. 
Hâlbuki bizim memleketimizin yetiştirdiği ipek ko
zalarının kâf fesinin dahildeki fabrikalarda sarf edil
mesine imkân yoktur. Vekâletçe gene böyle ipek 
kozası men'i ihracı mutasavver midir? 

Temenniyatıma gelince: Şimdi arkadaşımın bah
settiği şehbender raporlarının meşhur Ticaret Evlerine 
gönderilmesini rica ederim. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Yevmi gazete ile 
de neşredilmedi. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Aynen neşredilemez, 
fakat onların mümkün olduğu kadar ruhundan bah-
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aşar 
gib 

setsinler! 
ret evlerinle 
lidir. 

Sonra 
medi. 
lenecekse 
senevi 
Havran 
nın şubes 
met, vekalet 
kası 
tin sahipl 
ziraat banikası 
ise de 
muhtelif 
messilieri 
vekâlet bu 
yan yerleıde 
tatmin edîrler 
banka acenteleri 
daya maksur 

Fakat Ticaret Odalarına ve Büyük Tica-
vekâlet bunlardan birer nüsha gönderme-

Osmanlı Bankası ile henüz itilâf neticelen-
B4ndenizce herhangi banka ile itilâf netice-

neticelensin. Bilhassa bizim sahillerimizde 
olarak 3 - 4 yüz bin lirü veren Edremit 

i sahillerden İzmir'e doğru hiçbir banka-

vesaır 

bu, 

memurları yoktur. Binaenaleyh hükü-
teşebbüs emelidir, itibarı Millî Ban-

bankalar orada bir şube açmalıdır, zey
l in i şunlara bunlara boğdurmamalı, gerçi 

bu noktayı kudreti nisbetinde yapmış 
nakâfidir. Ticaret Vekâleti memleketin 

İııntıkalarında bundan böyle Ticaret mü-
bulunduracak, işte bu suretle hiç olmazsa 
noksanları görür ve banka şubesi açılama 

acenta bulundururlar, halkın ihtiyacını 
Şu şartlaki: O banka şubeleri o 
de muaveneti yalnız eşhası mahdu-

ve münhasır bırakmasınlar. 

Vekil Beyden bilhassa alemi ticarette Ana-
(]eri lehine olmak üzere geçen defa arz et-

tevrjidi mikyasat hakkındaki lâyihayı biraı 
temenni ederim. 

Sonra 
dolu tacir 
tiğim 
evvel getirtnesini 

TİCARET 

Bü 

ziantep) -
VEHB 

Sonra ta 
kaklarındaM 
dandır 
Bunların 
memur 
mil mesaft de 
Adası vanjlır 
yerlere 
de kendi 
Halbuki 
lerdir. Bu 
mil mesa 
le değildi. 
nurdu 
çıkaranlar 
değil, yarım 
tedir. Tas 
külâtı izalş 
lerdir. 
lerini îasip 
den rica 

(Ga VEKİLİ ALİ CENANİ BEY 
Geldi. Encümendedir efendim. 
BEY (Devamla) — Pek âlâ efendim! 

sıcakları vardır. Bilirsinizki İsanbul'un so-
kaldırımlar hemen kamilen granit taşın-

taşlar Marmara adalarından çıkmaktadır. 
başında bir tek memur yoktur. Erdek'te 

oturur, 20 mil mesafede Marmara Adası, 2C 
Tavşan Adası, 20 mil mesafede Bulatya 
Bu yirmişer mil mesafeden ibaret olan 

anöak haftada bir posta uğrar. Sair vakitte 
motorları ile ve yelkenli kayıkları ile işlerler 
bfunlar taş başına beş para resim verecek-

resmi vermek için tâ Erdek'e kadar ik 
gidip gelmek icap ediyor. Evvelce böy-

Her ocakta bir ondalıkçı memur bulu 
Halka suhulet göstersinler. Bir tacirin taş 

oradaki bir günlük işleri, bir günlü! 
saatlik işleri bazen haftalarca sürünmek 
başına beş para alacağız diye, bu müş 
etsinler. Vakıa bunlar, ufak tefek şey-

hükümetin vazifesi halkın bu gibi iş-
değil teshil etmektir. Bunu da Vekil Bey-

eliyorum. 

feye 

ı ı 

Ama, 

Sonra dahiliyede hukuk müşavirinin maaşı kırk 
liradan. 60 liraya çıktı. Heyeti Celilenizde öyle kabul 
etti idi. Ticaret Vekâleti müşavir maaşını 40 liradan 
75 liraya çıkarmıştır. Bendeniz Muvazenesini kaybe
den Muvazene Encümeninden rica ediyorum, bunu 
ne suretle kabul etmişlerdir? Ne hikmete mebni yap
mışlardır? Bir. vekâlette altmış diğerinde yetmişbeş, 
öbüründe bilmem ne. Bunu ne suretle takdir ve ka
bul etmişlerdir? 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim! 
Bir arkadaşımızın ataşe kommersiyal dediğimiz ti
caret mümessilleri vazifesinin şehbenderler tarafın
dan ifa edilebileceğinden ve binaenaleyh bunlara lü
zum olmadığından bahsettiler. (Elzemdir sesleri) 
Efendiler! Eğer şehbenderler bu vazifeyi ifa etse idi, 
umum Avrupa'daki hükümetlerin ayrıca ataşe kom-
mersiyaller tayin etmemesi lâzım idi. (Doğru sesleri) 
Şehbenderin vazifesi başkadır, şehbender aynı zaman
da bir diplomattır, fakat tüccar değildir, diplomasi 
mesailiyle iştigâl eden adam başkadır, ticaret işi baş
kadır. Efendiler! Bir memlekette bulunacak olan bir 
ticaret mümessili, o memleketten bizim memlekete 
girecek olan emvale ait bize malûmat vermezse ve 
gene o memleket piyasası hakkında bizi haberdar et
mezse ve malûmat alamazsak, daima iktisadiyatımızı 
ileriye sürmeyi, yükseltmeyi arzu ettiğimiz halde na
sıl muvaffak oluruz? Şurası muhakkaktırki: Bizim. 
Avrupa ahvali ticariyesine, merakizi ticariye piyasa
sına adami vukufumuz, ticaretimize pek fazla sekte 
vermektedir. Bendeniz bu sene Hamburg'da bizzat 
gördüm: Buna itimat buyurunuz, bizde çıkan mevad-
dın cinsi ve nefaseti hakkında Avrupa'nın bazı mera-
kizinde malûmat bile mevcut değildir. Lâzım gelen 
mevaddî iptidaiye - ki bizde mevcuttur - Bunların 
ne olduğundan ve ne suretle sevk edileceğinden ve pi
yasanın ne olduğundan bihaber olan tüccarlarımız 
vardır. Binaenaleyh bu meseleye, bu maddeye itiraz 
caiz değildir. Behemahâl ataşe kommersiyaller gön
dermelidir ve lâzımdır. Çünkü Avrupa alemi ticari
sine vakıf olmadıkça piyasasına vakıf olmanın imkâ
nı yoktur. 

Vehbi Bey arkadaşımız hukuk müşaviri maaşının 
40 liradan 75 liraya nasıl çıktığını sordular. Bende
niz zannediyorumki, hukuk müşavirinin maaşı 40 
değil, 50 lira idi. 50 liradan 75 liraya çıkmıştır ve 
muhterem arkadaşlarım! Elbette takdir buyurursunuz-
ki, hukuk müşaviri, hukuk müntesibi demektir, bu 
ihtisas meselesidir. Nasıİki, bu memlekette çok ta
bip yoksa, ve aynı suretle iddia edebiliriz, çok hu-. 
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kukşinas da yoktur. Binaenaleyh bu hususta ihtisas 
aramak lâzımdır. Her memuriyete benzemez. Bina
enaleyh > bir hukuk müşaviri olabilmek için ilmî hu
kuk sahibi olmak lâzımdır. İlmî hukuk da ihtisası 
olan bir zata da fizamanına 70 - 75 lira maaş fazla 
değildir. Belki azdır. Encümenin bu kabulü de mu-
hiktir. 

Efendiler! Gene tekrar ediyorum, ataşe kommer-
siyallik Avrupa merakizinde ne kadar tevsi edilirse, 
bundan edeceğimiz istifadenin daha çok olacağı şüp
hesizdir. 

ZÜLFÜ BEY (Diyarbekir) — Şehbenderler aynı 
zamanda siyasi memur değildir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Şehbenderler diplo
mat değildir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Şehbender
ler siyasi memur değil, fakat aynı zamanda tüccar da 
değildir. Zeki Beyefendi! İtiraz buyuruyorsunuz, ne
ye itiraz ediyorsunuz? 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Şehbenderler diplo
mat değildir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Evet dip
lomat değildir, tüccar da değildir, sürçülisan oldu. 
Şehbenderliğe zatı âliniz gibi bir ataşe kommersiyali 
göndermeli ki, ticaretten anlasın. Senin kadar tica
reti anlarız. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Anladığınızı kürsü
de bildirdiniz. (Gürültüler) 

REİS — Kâfi efendim, kâfi. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — İtibarı millî 
bankası birkaç seneden beri blânçosunu da vermedi. 
Temettüü de hiç vermemiştir. Binaenaleyh vekâlet 
bunun hakkında ne düşünüyor? 

ABİDİN BEY (Saruhan) — Beyefendi! Şurası 
istihbaratı ticariye masrafıyla istatistik masrafı olmak 
üzere bir kısım masarifat vardır. Bazı elkab ve isim 
konmuş. Binaenaleyh zatı âlinizden temenni etmek is
tediğim bir nokta vardır. Memleketimizde ticareti da
hiliye ve ticareti hariciyede tedavül eden sermayenin 
miktarı ne kadar ve bizim sermayei umumiye nispe
ti nedir?? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Bunun miktarı her memlekette meçhuldür, ikisi de 
meçhuldür. 

ÂBİDİN BEY (Saruhan)- — Şu halde eğer meç
hul ise bu dairelere lüzum yoktur. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! Muhterem refikderimin sualle
rine müsaade buyurursanız sıra ile cevap vereyim: 

Hacı Ethem Beyefendi siyaseti dahiliye, hariciye, si
gortalar, ticareti havaiye ve bahriye diyerek dört 
şubeden bahsettiler. 

Efendiler! Memleketin ticareti dahiliyesi ile meş
gul olacak ticareti dahiliye şubesidir. O şubede demin 
arz ettiğim ticaret şubeleri ile, itkisat şubeleri ile, ti
caret odaları ile muhabere edecektir ve onların mu
amelâtını intaç edecektir. Ticareti hariciye şubesinin 
münhasıran ticareti hariciye muamelâtı ile, hariçle 
muamelemizle meşgul olacaktır. Bugün malûmu âli
niz bütün devletlerle ticaret mukaveleleri aktetmek 
mecburiyetindeyiz. Sonra kendi gümrük tarifelerimizi 
tanzim etmek için senelerce uğraşmak lüzumuna ih
tiyaç ve zaruret vardır. Bu vazifeler ticareti hariciye 
ve dahiliye şubesine ayrılmıştır. Bir şube bunların her 
ikisini birden idare edemez. Sigorta muamelâtının ne 
kadar ehemmiyet kesbettiğini izaha hacet yoktur, 
zannederim. Sigorta şirketleri vardır. Bunların mua
melâtını münhasıran bu şube takip edecektir. Tica-: 
reti havaiye dediler, bu ticareti havaiye değil, ticareti 
bahriye kısmını da ona zammettik. Bugün ticareti 
havaiyenin de inkişaf etmek ihtimali vardır. Ona bi
naen zammettik vasaiti havaiye dünya üzerinde ati-
yen büyük ticaret etmiyen namzettirler. Fakat tica
reti bahriye bizim memleketimizde gayet mühim ol
duğu için, ticareti bahriye kısmını ayrı bir şube ola
rak ayırdık. Bizim seyri sefain idaresi doğrudan doğ
ruya bu şubeye merbuttur. Kabotaj mesailini takibe-
decek olan şube bu ticareti bahriye kısmıdır. 

Mülkiyeti sınaiye şubesinden bahsettiler. Mülki
yeti sınaiye şubesi malûmu âliniz alâmeti farikaları 
tescil, onlar hakkında münazaatı, takip eden beynel
milel mahiyet' kesbetmiş bir meseledir. Hariçte bu
lunan masnuatımıza ait alemeti farika tescil olundu
ğu gibi, bizde ve bütün dünyada mevcut masnuatı 
tescil eder. Bu şube münhasıran bununla iştigâl eder. 

Mesai şubesi: Bilhassa Tunah Hilmi Bey arkada
şımızın daima takip ettiği mesai muamelâtı ile iştigâl 
edecektir. Bugün kifayet etmiyor. Yarın mesai kanu
nu çıktığı zaman bu daireye ait, heyeti celilenize bir
çok vazifeler görecektir. Bugün de vekâlet muamele
yi takip etmektedir. Mesai müdürlerimiz vardır. Bun
lar sermayedar ile amele arasındaki mesaili daima dü
zeltmek ile mükelleftir. Kuvvei miyahiye mühendis
leri vesair mühendislerden bahsettiler. Efendiler! 
Tahsisat veriyorsunuz, geçen sene 500 bin lira ver
diniz. Bu sene birbuçuk milyon lira veriyorsunuz, 
memleketin sanayiini inkişaf ettirmeye, fabrikalar 
tesis ettirmeye ihtiyaç vardır. Her yerden müracaat 
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Ahili vardır, 
bir kısmını 
mek için 
yorlar. 

sermayenin kısmı azamim, bazıları da 
dan azım şirkete vererek fabrika tesis et-
vekâlete müracaat ediyor, mütehassıs isti-

şuna 
yerlere 
ri muhtelifi 
mistir. 
muştur. 
seyyahatted|r. 
medim. 
dan telgraf 
gün de 
hini, 
mistir. 

Ispkrt 

Memleketini 
imtiyazları 
tedir. Çünkji 
ların hepsi 
işletebilmek 
yon ura 
almalı, i 
arıyoruz. 
larla beraber 
muştur, 
ediyoruz, 
lan 
namesi 
yoktur. 
derdik. 
kırksekiz 
ladığımdan 
teklif ettim, 
rırsanız 
tır. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Asıl 
ona zammetmek isteriz. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Bizim memleketimizden mütehassıs isti
yorlar. Gönderiniz malûmat versin, filân sanatı tet
kik etsin, ©unun hakkında bize rapor versin, rapor
dan sonra bize memlekette fabrika küşad etsinler di
yorlar. Vekâletin elinde böyle mühendisler olmazsa 
bu ihtiyaçları vekâlet nasıl tatmin edecektir? İşte 
bunlar bunun için konmuştur. İstifade edilmiştir, bo-

durrnkmışlardır. Boyacılık muallimi müteaddit 
gitmiştir. Debagat muallimi geçen seneden be-

yerlere gitmiştir. Debbağlarla temas et-
Onİârla muhtelif suretlerle temaslarda bulün-
Bunun için teşekkür aldım hatta bugün gene 

Ben vekâlete geleli el'an yüzünü gör 
t aydır gezmektedir. Filân yere gider ora 
verir, oradan kalk şuraya git deriz. Bu 

a'dadır. Gaziantep'ten, Adana ve seva 
AntalVa'ya kadar kamilen dört ay içinde gez 

Bunlar boş durmuyor. İstifade olunmaktadır 

Madenlerin işlemediğinden bahsedildi. Efendiler! 
içinde birçok madenler vardır. Fakat 

[yerilmekle beraber bunlar işletilememek-
bir sermaye yokturki, o sermayeyi bun-
döksün de bunları işletebilsin! Hepsini 

için vekâletin eline hiç olmazsa yüz, mil-
vârmek lâzım gelirki, bundan sonra tertibat 

şleljmeli. Biz bunların işletilmesi için çare 
, zımpara bilmem ne madenler ki, bun-

birçok madenler emvali metrukeden ol-
butları işletmek için müşteri arıyoruz, ilân 

müracaat eden yoktur. Maden ocak-
hakkihda eski seksenaltı tarihli maden nizam-

ahkşmı henüz caridir. Bununla işlemek imkânı 
Meclisi Âliye 148 maddelik bir kanun gön-

heyeti celilenin mesaisi arasında yüz-
maddelik bir kanunun çıkamayacağım an-

müstacelen dört maddesinin çıkarılmasını 
bugün encümendedir. Eğer bunu çıka-

madenlerin işlemesine çaresiz olacak-

ırie 

Mika, 

Fakat 

bireok 

Ticaret Mümessillerim bendeniz bu bütçe içeri
sinde en müsmir olarak telâkki ediyorum. Şehben

derler ticaret hususunda rapor göndermekle mttkel* 
leftirler. 

HACI ETHEM BEY (Saruhan) — Bendeniz lü
zumsuzluğuna kani değilim. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (De
vamla) — Müsaade buyurun Şehbenderler ticaret 
hakkında tetkikatta bulunmak ve rapor göndermekle 
mükelleftir. Fakat bu vazifeleri diğer vazaifi resmi
ye ile de biraz işgal edilmiştir. Bir defa doğrudan 
doğruya ticaret vekâletine merbut değildir. Hariciye 
Vekâletine rapor yazarlar. Oradan bize gelir ve bu 
raporlar bilmiyorum ne kadar teahhüıie gelir, oradan 
bahsetmiyeyim. Ticaret mümessilleri, memleketimizin 
ticaret odalarının, memleketimizin ve bulundukları 
yerlerin ticaret muamelâtı ile iştigal edeceklerdir. 
Efendiler! Bugün diğer devletlerin bizde ticaret mü
messilleri vardır. Rica ederim, bunların bir kere fa
aliyetlerini tetkik ediniz. Memleketlerine ne kadar 
hizmette bulunuyorlar. Memleketimizdeki Ticarete 
ait bütün mesail bunların dairesinde takip ediliyor 
ve ticaret mümessili her gün bizim devairimizle te
mastadır. Bizim tüccarlarımız dışardan ne malûmat 
alabilir ve ne de mallarını gönderecek bir mahreç 
bulabilirler. Bunların kendi vesaiti ile yapmağa mec
burdur. Bu vasaiti temin için de sermayesi, serveti 
kâfi gelmez. Bizim mümessillerimizin gidecekleri yer
lerde âdeta bütün tüccarlar kendi ajanları olacaktır. 
Hattâ bendeniz o ticaret mümessillerinin odalarına 
talik edilmek üzere memleketimize ait koleksiyonlar 
izhar ediyorum. O koleksiyonları ticaret mümessille
rinin odalarında bulunduracağım. Memleketin han
gi kısmında neler çıkar? Hangi tüccarlar bunlarla 
iştigal eder? Kıymet ve mahiyeti nedir? Bunlara dair 

0 

mufassal bir koleksiyon yapacağım. Bunlar bu mü-
mesillerin bulundukları memleketin lisanı üzere oda
larında bulunacak. Bu tedbirlerin memleketimizin ti
caretini fevkalâde inkişaf ettireceğini ümit ediyorum. 
Sonra efendiler! Ticaret mümessilleri bulundukları 
mahallerde her gün piyasa ile meşgul olacaklardır 
ve piyasa ahvalinden bizi her gün haberdar edecek
lerdir. 

Vekâletin bir aylık mecmuası vardır. Onun kifa
yet etmediğini bildiğim için, bir de haftakk mecmua 
neşrettireceğim. Mühim merakizi ticariyede tcaretle 
iştigal eden bazı gazeteler vardır. Onlarla antant ya
pıyorum. Bütün .cihanda bizim emtiamızın fiyatlarını 
ve hariçten gelen emtianın fiyatlarını günü gününe 
neşrettireceğiz. Binaenaleyh şu arz ettiğim tertibat 
üzerine memlekette ticaret m umanı tamamıyle teessüs 
edecektir. 
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Vehbi Beyefendi, Bandırma'daki tatllsu madenin
den ve taş ocağından bahsettiler. Orada bir dekovil 
yapılmış. Bilirsinizki efendiler, şimendüferler nafıaya 
aittir. Bunlardan bizim malûmatımız olmaz. Fakat öy
le bir dekovil yapıldığının esbabını araştırdığım sıra
da, bu taş ocağının emvali metrukeden olduğunu ve 
şimdiye kadar burada işlemek üzere kimseye ruhsat 
verilmediğini anladım. Orada her kim işe başlamış ve 
taş ocağına vazıyed etmişse yapmış olduğu muamele 
gayrı kanunidir. Bunu yapan kimdir? Ve mahiyeti ne
dir? Diye vilâyetten sordum. Tabiî onu takip ediyo
rum. Pek tabiîdir ki bunun fuzuli olan müdahalesini 
men edeceğim. 

îpek kozasının ihracına mümanaat edilmesi hak
kında geçen sene bir muamele olmuş. Bu, bizim ve
kâletten olmamıştır. Zannederim Ziraat Vekâleti böy
le bir tamim yapmıştır. îpek kozasının men'i ihracı 
bizim için muzırdır. Ticaret Vekâleti böyle bir fikir 
dermeyan edemez ve edilmiyecektir. Memleketin mü
him bir müstahsilâtı olan ipek kozası, memleketteki 
fabrikaların vüs'atı derecesinde işlenerek çıkar. On
lardan fazla olan kısım koza halinde çıkar. Buna mü
manaat etmek hatırımızdan bile geçmez. 

Şehbender raporlarından bahsediyorlar. Onu de
minki izahatımda da arz etmiştim. Gerek şehbender
liklerden ve gerekse mümessillerimizden alınacak ma
lûmat her hafta her gün neşredilecektir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Ticaret Odalarına da 
gönderiniz! 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) Devamla — Vekâletin aylık mecmuası Ticaret 
Odalarına ve ticaret.̂  müdürlerine gönderilmektedir. 
Tabiî bunları da göndereceğiz. Bendeniz şimdi piya
saya da çıkardım, tabiî masrafı miktarınca bir kıy
met koyduk ki, 25 kuruştur. Her yere gönderdik, bu 
fiyatla satılıyor. Her tüccar istediği zaman alabilir. 
Haftalık mecmualarda öyle olacaktır. 

Banka şubelerinden bahsettiler. Hakikaten mem
lekette bunlara çok ihtiyaç vardır. Bendeniz vekâlete 
geldiğim günden beri yirmi kadar yerden bankalara 
ait - gerek şube küşadı ve gerek muamelelerinin tev
sii için - müracaatnameler aldım. Hepsini is'af ettim 
ve yaptım. Fakat henüz daha açılmayan yerler var
dır. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Vilayet 
merkezlerini de düşününüz. Orada da ihtiyaç vardır 
vekil beyefendi! 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Devam
la) — Bazı yerlerde Osmanlı Bankasının şubeleri yok

tur. Ziraat Bankası vardır. Ziraat Bankasının kredi 
ve senedatı ticariye üzerine muamele yapmasını söy
ledim, onlar da kabul ettiler. Yapmadıkları yer var
sa yaptıracaklar. 

AHMET SAKİ BEY (Antalya) — Yapmıyorlar 
efendim, yapmıyorlar. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANI BEY (Devam
la) — Bilirsiniz ki İtibarı Millî Bankasının muamele
si - İsmail Kemal Bey de ondan bahis buyurmuşlar
dı - işgal esnasında büyük bir rahneye uğramıştır. 
Üzerinde kontrol vardı. İşgal kalkıncaya kadar bü
tün muamelâtı işkâl edildi ve bundan sermayesi de 
zarara uğradı. Fakat işgal kalktıktan sonra biraz ken
disini toplamıştır. Hatta hisse senetleri bile kıymetçe 
tezayüd etmiştir. Şimdiye kadar istanbul'un işgali za
manındaki muamelâtından dolayı hissei temettü tev
zi edememişti. Fakat bu sene çok ümit ediyorumki, 
senei maliye nihayetinde topluyacağı heyeti umumiye-
de hesabatı da neşredecektir ve hissei temettüü de 
verecektir ve o bankanın muamelâtı her gün biraz 
daha yükselecektir. Fakat bu bankaya her yerde bir 
şube açtırmağa imkân göremedim. Zannediyorum ki 
muamelâtı biraz daha düzeldikten sonra muhtelif yer
lerde açacaktır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Eshamı yedi liraya çıktı? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Devam
la) — Marmara taş ocaklarının memurları üç yerde 
yoktur, bir yerde vardır buyurdular. Bu taş ocakları 
muamelesini vekâletin iştigalâtı arasında pek zait gö
rüyorum. (Çok doğru sesleri) hatta teklif ettiğimiz 
kanunda, bunları vilâyata terk edelim diyoruz. Taş 
ocakları içerisinde maadin vardır. Bunlara vekâlet ba
kabilir. Fakat adî taş, kum ve toprak çıkaran bazı 
ocaklar - Bilecik toprağı filân gibi - bunlar vilâyet
lere verilmelidir ve vilâyetler bundan intifa etmelidir
ler. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Teşekkür olunur. 

TİCARET VEKİLİ ALI CENANİ BEY (Devam
la) — Zaten vilâyetlerin varidatı azalmıştır. Onun için 
bunların muamelâtı vilâyetlere devrolunduğu zaman, 
zannederim daha ziyade teshilât görürler ve vilâyet
lerde müteneffi olmuş olur. Bunu kanunla tayin et
tik. Bu suretle vekâlette böyle fazla işlerden kurtu
lur. 

Hukuk Müşaviri maaşına itiraz ettiler. Müsaade 
buyurursanız, Ticaret Vekâletinin Hukuk Müşaviri
nin.. 
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riçte 200 
dır. Bununİ 

VEHBtt 
mak şartıyİ 

RAGIP 

İkincisi 
kalar ufak) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Teadülden bahsettim, 
itiraz etmedim. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Devam
la) — Hukuk Müşavirinin iştigal edeceği vazaif mün
hasıran miadin üzerinedir. Maadin imtiyazları veril
diği zaman ve bendeniz o imtiyazın mukavelenamesi
ne imza atacağım vakit bilmeliyim ki, hukuktan me
zun, müteİassıs ve hakikaten vazifesinden anlar ehil 
.bir zatın elinden geçmiş olsun. 

Efendiler! Rica ederim, bir hukuk mütehassısı 75 
liradan aşiğı gelebilir mi? Bugün bir dava vekili ha-

[ 300 lira kazanıyor, hatta bu maaş bile az-
için Heyeti Celilenizden çok istirham ede

rim, Hukıı|k Müşavirine verilen 75 lirayı istiksar et
meyiniz. 

BEY (Karesi) — Diğerleri de böyle ol-
le. 

BEY (Kütahya) — Efendim! Osmanlı 
Bankası, sermayesinden ne miktarını dahilde ikraza-
ta tahsis eşniştir? 

: Memleketimizde şube açan ecnebi ban-
bir sermaye ile işe başlıyarak, bilâhara 

halkın mevduatından sermayelerini kambiyoya kalbi-
le memleketlerine naklettikleri kuvvetle söyleniyor. 
Bunlar koritrol ediliyor mu? Kezalik böyle memleketi
mizde banka açacak olan ecnebilerin muayyen mik
tarda sermayelerini daima memlekette tutmaları ve 
ikrazatta bulunmaları için tedabir ittihazı lâzım gelir 

mi? Osmanlı Bankası hemen herkesçe ma-
[yerli tüccarlara ikrazatta bulunmaz. Sani-
sermayesini kamilen franga tahvil ederek 

I naklettiği ve burada yaptığı muamelede; 
doğrudan doğruya halkın mevduatıyle hükümetin 
kendisine tevdi ettiği paraya münhasır olduğu kuv
vetle söyleniyor. Bunlar kontrol edilmiş midir? V; 
doğru mudur? Lütfen bu hususta bizi tenvir buyur
malarını rica ederim. 

BEY 

mi, gelmezi 
lûmdur ki 
yen; kendi 
Avrupa'ya 

muayyenesı 

nazarı 

ZEKİ 
mî içerisinde 
deti 
vuku bulanl 
kalâdeyi 
caat etmiye^ıler 
atını, kend 
yeti Celileriin 
bir çok zabıtana 
ta onların 
kimisi esir 
di ailesi müddeti 

(Gümüşhane) — Efendim! Harbi umu-
teessüs eden itibarı Millî Bankası, müd-

geçtikten, yani beş seneden sonra 
eshabı müracaatın o zamanki ahvali fev-

dikkate almıyarak, bu suretle müra-
in 18 - 20 bin lira arasındaki temettü-

sermayeyi asliyesine zammetmiştir. He-
malûmudur ki, bunlar ordu tarafından 

esham olarak gönderilmiştir ve hat-
£slı senetlerle mübadele edilmiştir. Onların 
düşmüştür, kimisi şehit düşmüştür. Efra-

i muayyenesi zamamnda müracaat et

memişlerdir. Banka için büyük bir para değildir. Ri
ca ederiz, bu onsekiz bin lirayı sermayelerinden ayıra
rak, meşru hamillerin şahıslarına tevdi etsin. 

VASIF BEY (Saruhan) — Efendim! memlekette 
umumî bir kanaat vardır. İktisadî buhranlara âmil 
olan İngiliz lirasının tereffüünde ve bizim paramızın 
tenezzülünde Osmanlı Bankasının çok meşum rol oy
nadığı söyleniyor. İzmir'de, Saruhan'da dolaştığım za
man halk bütün bu kanaatleri izhar etmişlerdir. Mem
lekette iktisadî buhran tevlit eden ve memlekette ma
işeti darlandıran felâketli bir vaziyeti, Osmanlı Ban
kası ihdas etmekte serbest midir? Hükümet buna kar
şı hiç bir tedbir ittihaz etmiyor mu? Lütfen izah bu
yurunuz. 

KÂMİL BEY (İzmir) — Efendim! İthalât ve ih
racatımıza nezaret etmek üzere Ticaret Mümessilleri 
teşkilâtı yapılması şayanı teşekkürdür. Fakat Ticaret 
Mümessillerinin vaziyeti, resmiyet ile gayrı resmiyet 
arasında bir şeydir. Halbuki oralarda Türk Ticaret 
Komisyon evleri teşkilâtına başlanmak vekâleti celi-
lece mutasavver midir? Malûmu âlileridir ki, bu ko
misyonların vazifesi, hariçte piyasayı dahile bildirmek 
ve dahildeki malûmatı da harice aksettirmektir. Bun
lar mukayyettir. Fakat bunlar binnefis ticaret yapa
cak değillerdir. Hamburg, Marsilya, Tiryeste, Odesa, 
Amerika şehirlerinde Türk Komisyon Evleri teşkilâ
tı yapmak hususunda vekâletçe bir tasavvur var mı
dır, yok mudur? Bunu öğrenmek istiyorum. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! Abidin Beyefendi memleket da
hilindeki sermayenin miktarı ile, memleket içinde ça
lışan ecnebi sermayesinin nisbetini sordular. Bunun 
bilinmesine imkân yoktur ve bunu bilemediğimiz için
dir. ki, bu istihbarat ve istatistik şubelerini takviye 
ediyoruz. Hatta bu da kâfi değildir. Ragıp Beyin ban
kalar hakkında söylemiş olduğu meseleye de şâmil 
olmak üzere söyleyebilirim ki, elde mevcut anonim 
şirketler hakkındaki kanun, karışık ve muğlak ve nâ-
kâfi olarak yapılmıştır. Onun için Ticaret yekâleti 
mufassal bir anonim şirketler kanunu yaptı. Heyeti 
Celileriize takdim etti. Ticaret Encümeninde nısfına 
kadar müzakere olunmuştur, bitmek üzeredir. Buyur
dukları derdin çaresi olmak üzere orada tedbir kon
muştur. Burada Ticaret eden müesseselerin getireceği 
sermayelerin miktarı ve o sermayeleri ne suretle isti
mal edecekleri ve onların üzerine konacak kontrol, 
sonra diğer bankaların, ecnebi bankalarının getirdiği 
sermayeleri burada ne suretle işletecekleri ve sonra 
buyurdukları gibi, memleket dahilinde aldıkları mev-. 
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duatı harice gönderip orada istimal etmek hususun^ 
daki ahkâm. Bunların hepsi düşünülmüştür. Fakat 
bugün eldeki mevzuatı kanuniye buna çare bulmağa 
nakâfidir. 

Osmanlı Bankasının muamelâtından gerek Vasıf 
Beyefendi ve gerek Ragıp Beyefendi bahsettiler. Efen
diler! Bilirsiniz ki, Osmanlı Bankası bir mukavele ile 
teessüs etmiş ve maliye nezaretine merbuttur. Maliye 
nezaretinin onun üzerinde nazınyeti vardır. Daima 
nezareti altındadır ve Osmanlı Bankasının bütün mu
amelesi bitmek üzeredir. Onunla yapılacak yeni mu
kavele tabiî arzu edeceğiniz bütün ahkâmı ihtiva ede
cektir. Zannediyorum, yakında Heyeti Celilenize arz 
edilecektir. Bugünkü ahkâm nakâfi olduğuna da ka
naat getireceksiniz. Ne miktar sermaye, ne miktar ge
tirecektir ve ne suretle istimal edecektir? İmtiyazna-
mesinde bu hususta sarahat yoktur. 

Bilirsiniz ki efendiler, imtiyaz pek eski bir zaman
da verilmiştir ve o zaman bu gibi mesail katiyen dü
şünülmemiştir. Tabiî yeniden imtiyazın tecdidi mevzu
bahis olursa, buyurdukları mehaziri def edecek ah
kâm konulacaktır. Kâmil Beyefendi Ticaret Mümes
sillerinin gönderilmesi nakâfi olduğunu ve ticaret ko
misyon evleri teşkili hakkında vekâletin bir fikri olup 
olmadığını sordular. Hakikaten mühimdir. Bizim gön
dereceğimiz yedi sekiz zat arzu ettiğimiz vazifeyi ve 
buyurdukları gibi ticaret muamelâtını tamamı ile ifa 
edemez. Mühim yerlerde ticaret evleri bulundurmak 
mecburiyetindeyiz. Hatta Türk Ticaret Odaları tesis 
etmek icâbeder. Bunlar için de düşünüyoruz ve gön
derdiğimiz ticaret mümessilleri bu müesseseleri vücu
da getirmek için oralarda tetkikatta bulunacaktır. Bu
nun da meydana gelmesine çalışacağız. (Müzakere 
kâfidir sesleri). 

REİS — Efendim! Fasıl hakkında başka söz isti-
yen kalmamıştır. Takrir vardır. Dördüncü maddeye 
Vekil Bey tarafından bir zam teklif edilmişti. Zam ne 
kadardı? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — 480 liradır. 

RAGIP BEY (Kütahya) — Vekil Beyefendinin 
mütalâalarına ilâveten bir şey arz edeceğim. Eğer 
dermeyan edilen mütalâalar vaki ve sahih ise, devle
tin haysiyeti maliyesini, itibarı malisini haleldar ede
cek bir vazıyeti Osmanlı Bankası irtikâb ediyor de
mektir. Her halde Ticaret Vekâleti daha evvel mese
leyi iyice tetkik ederek alâkadar olması lâzımdır. Bu
nun için Ticaret Vekâletinden çok rica ederim, bu Os
manlı Bankasına ehemmiyeti mahsusa atfetsin. 

REİS — Kaç lira zam teklif edilmiştir? 
TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi

antep) — 480 lira, telefon memuru için. 
REİS — Efendim! Bu faslın dördüncü madde

sine telefon memuru için 480 lira ilâvesini Vekil Bey 
teklif ediyor. Encümen muvafakat etmiş midir? Ma
liye Vekili Beyefendi, muvafakat ediyor musunuz? 

MALİYE VEKİLİ HAŞAN BEY (Trabzon) — 
Evet. 

REİS — Encümen ve Maliye Vekili muvafakat 
ediyor. Bu zammın kabul edilip edilmeyeceğini reyi
nize arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Faslın yekûnu umumisi 
ne kadardır? 

REİS — (110 160) liradır. Fakat ondan evvel Gü
müşhane Mebusu Zeki Beyin, Hercke ve Feshane fab
rikalarının Ticaret Vekâletine devri hakkında bir tak
riri vardır. Lâkin bu, doğrudan doğruya bu fasla ta
allûk etmeyen bir meseledir. Esasen Hereke fabrikası 
Maliye Vekâletine aittir. Ticaret Bütçesinin heyeti 
umumiyesini müzakere etmiyoruz. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Heyeti umumiyesi-
nin müzakeresinde, dün böyle bir takrir vermiştik. 
Lâkin ister şimdi reye koyarsınız, isterseniz sonunda 
koyarsınız. Bunlar ister Müdafaai Milliye Vekâletine, 
isterse Maliye Vekâletine merbut olsun. Bendenizin 
teklifim, bunların aidiyeti hasebiyle Ticaret Vekâleti
ne merbut olmasıdır. Teklifimi lütfen reye koyunuz. 

REİS — Efendim! Ticaret Vekâleti Bütçesinin he
yeti umumiyesi hakkında müzakere kâfi görülmüş 
ve fasıllara geçilmiştir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Takrir de o zaman 
verilmiştir. 

REİS — Fasılların müzakeresinde bu takriri reye 
koyamam. Teklifiniz hangi bütçeye müteallik ise, o 
bütçenin müzakeresinde sureti umumiyede teklifinizi 
yaparsınız, hatta Muvazenei Umumiye kanununda ya
parsınız. Oraya bir madde olarak girer. Bu suretle 
olamaz. Bunun bütçesi vardır, kadrosu vardır vesa-
iresi vardır. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Paşa Hazretleri! Ma
liye Bütçesi geçmiştir. Fakat Müdafaai Milüye büt
çesi geçmemiştir. Halbuki her ikisininde de bu fabri
kalar vardır. Binaenaleyh Maliye Vekili ve Ticaret 
Vekili muhteremi beyler buradadır. Vekil Beyler bu 
takrir hakkındaki noktai nazarlarım izah etsinler. 
Bendenizin böyle bir teklifim vardır. Ayrıca bir tek-
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lifi kanunîyi 
de mesele 
Vekâletindi 
ta yerde ne* sidir? 

REÎS-
kındaki mı 
o çığın 
ri). Bu, 
umumiye 
tekliflerin 
manı arz 
lir. 

Efendim! Bütçenin heyeti umumiyesi hak-
ızakereye tekrar avdet edemeyiz. Bir defa 

açkrsak işin içinden.. çıkılmaz. (Doğru sesle-
intizama delâlet etmez. Binaenaleyh heyeti 
hakkındaki müzakereye avdet edemeyiz. Bu 

ıazan itibara alınması mümkün olan za-
e derim. .Teklifiniz o zaman münakaşa edi-

ZJ3KÎ 
sın. O vakit 

REİS 
Efendini! 

okuyacağız 

Fasıl 

HEY 

vı 267 İdari 
Kabul 

yenler lütfen 
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Edenler lütfen el kaldıran,.. Kabul etme-

el kaldırsın... Kabul edilmiştir efen-
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e lüzum yoktur. Muvafakat ettikleri hal* 
alledilmiş olur. Çünkü fabrikanın Maliye 
ne lüzumu vardır? Ticaret Vekâleti or-

(Gümüşhane) — O halde teklifim kal-
reye koyarsınız. 
- Kalsın efendim. O zaman arz ederiz. 

Fasla yapılan zamla beraber yekûnu 

Lira 

Lira 

14 125 
268 nci faslın yekûnu 14 125 lirayı kâ . 

lütfen el kaldırsın... Kabul etmeyenler lüt-
Kabul edilmiştir. 

Lira 

Merl;ez masarifi müteferrika» ve ge-
1 900 

isi yoktur sesleri) 
Bu fasıl tayyolunacaktır. 

MAZH^R MÜFİT BEY (Denizli) — Tenzil ica-
bederse. 

REİS -4 Encümen ne diyor? 

MAZHÂR MÜFİT BEY (Denizli) — Meclisin 
karan vardır. 

REİS - - Bu fasıl tayyolunur. O halde 269 ncu 
fasla geçiyoruz 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Gnda merkez müteferrikası da vardır. Yal
mz gece mesaisi kalkacak. 

REİS -*- Efendim! Encümen tashihini yapsın, 
getirsin. Bu f aslı geçiyoruz. 

Fasıl 

270 ViHtyat - Maaşat 

Lira 

43 392 

VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim! Ticaret Ve
kâleti vüâyatta teşkilât yapıyor. Çok iyidir ve te
menni ederim ki muvaffak olsunlar. Yalmz Karesi 
Vilâyetinde ikiyüz kadar mekşuf maden vardır: He
men yirmi kadar da imtiyazı verMmiş. Bugün 8 - 1 0 
tane de işleyen madenler vardır. Bunları Hükü
met namına kontrol edecek bir memur yoktur. 
Bütçeye baktım, yine bir maden mühendisi konma
mış. Evelce Hükümet bir iki maden mühendisi gön
derdi. Oradaki şirketler daha ziyade maaş verdi, 
mühendisler oraya . geçti, Hükümet memursuz kal
dı. Vekil Beyden temenni ediyorum. Gerek Bo
rasit madeninde - ki dünyanın ancak iki madenin
den biridir - gerek Balye gümüş madeninde ye ge
rekse şimdi işlemeye başlamış olan yunda made
ninde ve işleyecek olan kükürt vesaire madenle
rinde bulunmak üzere biz olmazsa, tek bir maden 
mühendisi bulunsun ve icabında hepsini dolaşsın 
da görsün ne oluyor? 

FERİT BEY (Kütahya) — Ve çok maaş ver
sin. 

VEHBİ BEY (Devamla) — Orada Hükümet na
mına göz kulak olacak kimse yoktur. Bunu çok ri
ca ederim. İkincisi; oradaki Hükümet memurlan 
mevcut madenlerin imtiyazından bihaberdirler. Kum
panyaya; herhangi bir işi şöyle yapın dediği za
man, imtiyaznamemizde böyle bir şey yoktur diyor
lar. Belediye reisleri müracaat ediyorlar; bize mu
kavelenamelerin suretini gönderin diyorlar. Vekil 
Beyden rica ediyorum, oradaki maden mühendisle
rinde olduğu gibi, Hükümet memurları yedinde de 
orada işlemekte olan madenlerin imtiyazlarını, 
şartnamelerini, mukavelenamelerini - eski tabirce -
beratları, fermanlan, her ne ise mahalline gönderil-
sin. Mahallindeki memurlar da şartnameye, imti-
yaznameye hem kendileri riayet etsinler ve hem 
de kumpanyaları riayet ettirsinler. Ellerinde bir 
şey yoktur. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Efen. 
dim! Evvelki fasılda arz ettiğim veçhile, merkezi 
vilâyetlerde mıntıka müdürlerinden başka bun
ların maliyetlerine ayrıca bir şirketler komiseri ilâve 
edilmiş. Ali Cenani Beyefendi bir suale karşı bu
yurdular ki, buradaki komiserlerden maksat, şir
ket nizamnameleri üzerine maaşları kendileri tara
fından verilen komiserlerdir. Anonim şirketleri nez-
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dinde bulunan komiserler oralarda ancak senede 
bir iki saat kadar bulunur. Şirketler onlara alelusul 
bir hakkı huzur verir. Ondan başka bir şey yoktur 
buyurdular. Halbuki bu maddede İzmir, Konya, İs
tanbul ve müteaddit mahallerde şirketler komiseri 
vardır. Maaşları da otuz liradır. Bundan maksat ne
dir? Bu hususta Vekil Beyefendi izahat versinler! 

TİCARET VEKİLİ ALÎ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! Vehbi Beyefendi Karesi Vilâ
yetinde Maden Mühendisi bulunmadığından bah
settiler. Bendenizde hakikaten müteessirim. Maden 
mühendisimiz yoktur. Biz bütçeye bir maden mü
hendisine tahsisatı fevkalâde ile beraber yüz lira 
koyuyoruz. Vekâletimiz namına tahsil edip de mek
tepten çıkmış bir efendiye, biz tahsisatla beraber 
nihayet 70 lira bir maaş verebiliriz. Şirketler bu efen
diye ikiyüz lira maaş verip bizden almak istiyorlar. 
Bu efendi de mukavele mucibince tahsilim için sar-
fettiğiniz parayı verir ve çıkarım diyor. 

Efendiler! Mühendislere bu maaş verilecek olur
sa, mühendis bulmaya imkân yoktur. İsterlerse bu
raya mühendis tahsisatı koyarız. Fakat faydası ol
maz. Bütçenin yekûnunu artırmaktan başka bir şe
ye yaramaz. Pekâlâ bilirler ve kendileri de buyur-
dularki, biz bir mühendise <90) lira verirken şirket
ler üçyüz lira verip o mühendisi aldılar. İstanbul Ma
den Mühendisine mâ tahsisat 80 lira maaş veriyor
duk, Kovarsan şirketi o mühendisimize (300) lira 
verdi, aldı. Binaenaleyh bütçeye mühendis tahsisa
tı koyarsak faydası nedir? Tekrar arz ediyorum: 
Bu maaşla mühendis bulmamıza imkân yoktur. Ben
deniz, buyurdukları gibi, o mıntıkadaki madenlerin 
kontrol altında bulunmasını arzu ediyorum. İktisat 
Müdürü hem madenleri, hem ticaret muamelâtını, 
hem mesai muamelâtını tedvir ve nezaret edecektir. 
Bununla iktifa etmeye mecburuz. 

Sonra, Konya Mebusu Muhteremi Mustafa Fey
zi Efendi yine komiserlerden bahis buyurdular. De
min de arz ettim, komiserler, şirketlerin daimî ko
miserleridir. Hatta burada üç komiserin daha ilâve
sini ve bunlar için 3 300 lira. zammedilmesin! teklif 
edeceğim. Vakıa zam değildir. Şirketler doğrudan 
doğruya komisere veriyor. Bendeniz bu usulün muva
fık olmadığına kaniim. Devletin memuru, maaşını 
doğrudan doğruya devletin bütçesinden almalıdır! 
(Doğru sesleri) Binaenaleyh onun da buraya ilâve
sini teklif ediyorum. Yalnız irad, masraftan ibarettir. 
Muamele tasrih edilmiştir. Buyurdukları komiserler
den şirketler komiseri olarak Konya'da bir komiser 

mevcuttur. O da Konya'da şimdiye kadar (23) tane 
anonim şirket teessüs etmiştir. Hepsi halkın parası
nı almıştır. Ve hepsi de ifraz haline gelmiştir. 

ZEKİ BEY (Gümüşane) — Her yerde öyle. 
TİCARET VEKİLİ ALt CENANİ BEY (Devam

la) — Bunların muamelâtı üzerinde bir Ticaret Mü
dürü kâfi değildir, ifayı vazife edemez. Onların 
muamelelerini tasfiye etmek ve halkın parası öteki
nin berikinin zimmetine geçmiş ise, halkın kesesine 
girmesine çalışmak ve halkın muamelâtının teshili 
için bunu istihdam ediyoruz. Eğer oradaki 23 - 25 
şirketin muamelâtını kontrol edecek bir memur bu
lunmasın diyorsanız, bendeniz de bütçeden kaldırı
rım. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Vekil Beye
fendi! Bu fasıl dolayısiyle vekâletin mühim bir nok
taya nazarı dikkatini celbetmek istiyorum. Memleke
tin birçok aksamında gayet müfid madenlerimiz 
vardır. Bu madenler çok zengindir. Bunların keşfe
dilmesi lâzımdır. Ezcümle Kayseri Vilâyetinin De
veli kazası dahilinde Frahşe Demri Madeni vardır 
ki, vasi ve çok zengin miktarda demir havzasını ih
tiva ediyor. Geçen sene vekâleti celilelerinden ora
ya mühendis gitti, keşfiyat yaptı. Keşfinin iyi bir ne
tice verdiğini zannediyorum, mesmuatım öyledir. 
Malûmuâliniz şimdi o tarafa şimendifer de yapılıyor. 
Bu madenler üzerine müspet sermaye konur ve ma
denlerde işletilirse zannederim, buraların ve memle
ketin serveti artmış olacaktır. Ve memleket için lâ
zım olan servet ve varidatı kısmen bu madenlerden 
istihsal etmek mümkün olacaktır. Ayrıca sanayie 
doğru giderken, memleketi mühim miktarda demir 
ihtiyacını bu madenlerden temin edeceğiz. İkinci 
defa arz ediyorum ve vekâletin nazarı dikkatini cel-
bederlm. Betahsis bu madenlerden müspet sahada, 
amelî sahada herhalde istifade etmek çarelerini bul
sunlar ve bulalım. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Devam
la) — Efendim! Ahmet Hilmi Beyefendinin temas 
ettikleri mesele hakikaten mühimdir. Bu maden, mem
leketin gerek iktisadiyatt için, gerek müdafaası için 
gayet elzem olan bir madendir. Bunun için fevkalâ
de çalışmak icabeder. Bendeniz vekâlete geldiğim 
zamandan beri, bütün madeniyat üzerinde tetkikat-
ta bulunuyorum. Bunlardan en müşkül olan maden, 
demir madenidir. Demir madeni bulmak hakikaten 
müşküldür. Bunu işletmek ikinci bir müşküldür, mas
raflıdır. Geçen sene o fraşedeki maden için tetkik at 
yapılmış, fakat bu tetkikat nakâfidir. Vekâlete ma-
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ri! 269 ncu 
ücüratı tenzft 
kası denilmi: 

den ve bilhşssa demir mütehassısı olarak doktor Cra-
nik namındu bir zat gelmektedir. Bu zatı memleke
tin aksamı muhtelif esinde demir tetkikatına memur 
edeceğim O tetkikat neticesinde işletecek ve işlet
tiği halde şeraiti ikt'isadiyeyi haiz, yani şimendifere 
yakın maden bulunursa, o madenin işlenmesi için 
vekâletiniz t.zamî mesai ve faaliyet sarf edecektir. 

REİS — Buyurun Ali Şuuri Bey, sualinizi so
runuz! 

ALÎ ŞUtlRt BEY (Karesi) 
leyeceğim efpndim! 

Söz sıranız geldiği zaman 

Bendeniz sö? söy-

söylersiniz REİS 
efendim. 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA KÂZIlvJ BEY (Giresun) — Reis Paşa Hazretle-

fasıl tashih olunmuştur. Gece mesaisi 
edilerek merkez masarifi müteferri

ktir. Yekûn (1 500) lira olmuştur. 
VEHBÎ BEY (Karesi) — Efendim! Vekil Beye

fendinin beyanatından anladıklarıma nazaran, ken
dileri mutmain olmadıkları gibi verdikleri izahat 
bizi de tatar in etmedi. Bendeniz işlemekte olan ma
denlerden bahsettim. Filân yerde demir madeni, fi
lân yerde kömür madeni vardır. Böyle henüz işlen
meyen ikiyü:î tane maden söylemekten* şimdiki hal
de sarfınazar ediyorum. Onları işletmek zamana 
mütevakkıf, adama mütevakkıf. Bunlar şöyle dur
sun: Fakat ben vilâyet dahilinde 7 - 8 yerde işle
mekte olan bu madenlerin başında Hükümet namı
na hiç memjr yoktur dedim, buyurdular ki, iktisat 
müdürü bakacaktır. Bendenizin kanaatimce iktisat 
müdürü, Karesi vilâyeti gi bi her sahası ayrı ayrı 
tetkike muhıaç olan bir mıntıkada, yalnız kendi 
vazifesine ali: kısmı tetkikten âciz kalacaktır. Kal
dı ki, madenleri işletmek meselesi, bu maden mü
hendislerinin tetkik edeceği bir meseledir. Fennî 
surette hafriyat yapılıyor mu, amelenin sıhhatine 
dikkat ediliy ar mu, yeraltında nasıl muamele yapı
yorlar? Üstünde nasıl muamele yapıyorlar, mukave
leye riayet ediliyor mu? Yoksa kaçak olarak geçiri
liyor mu? Bugün çıkan madenin miktarı ne kadar
dır, devlete sıe kadar hisse verir? Arkadaşlar! Bun
lar, onların kendi defterlerinin yekûnundan alını
yor. Ne kadir işlendiğini ve ne kadar varidat ge
tirdiğini devlet hesabına kimse kontrol etmiyor. Ben
deniz diyorum ki, kaça mal olursa olsun biran ev
vel onların jaşına bir mühendis konsun. Çünkü: 
Memleketimizde esasen Balye madeni gibi, borasit 
madeni gibi, cunda madeni gibi son sistem işleyen 
maden yoktur. Bunlar memleketimizin bir yerinde 

ve bir mıntıkasındadır. Hiç olmazsa buraya bir mü
hendis koyalım. Mukavelenamesine ve şartnamesine 
vesairesine riayet ettirsin. Sonra arz ettiğim ikinci 
nokta mahallî hükümetlerinde bunların imtiyazna-
meleri, mukavelename ve şartnameleri yoktur. Bun
ların sureti musaddakaları mahallerine gönderilsin 
ve mahallerinde de bulunsun. Acaba bu da mümkün 
değil midir? . , . 

REÎS — Daha, üç dört zat söz istemiştir. Kifa
yet takriri de vardıı. 

TÎGARET VEKÎLÎ ALÎ CENANÎ BEY (Gazi
antep) — Suallere cevap vereceğim efendim. 

REÎS — Buyurunuz! 

TİCARET VEKİLİ ALÎ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! Karesi vilâyetindeki madenler üze
rine mühendis koymadık demekle, devletin hakkı 
murakabe ve teftişi muattal kalıyor demedim. Ma
dende iki cins kontrol vardır. Birisi; varidat cihe-
tiyle, çıkardığı cevahiri madeniyeden vermesi lâ
zım gelen resim üzerine olan kontroldür. 

İkincisi, işleyip işlemediği hakkında olan kontrol
dür. Mühendisin yapacağı, şeraiti fenniye dairesin
de işleyip, işlemediğini kontroldür. Fakat varidat 
cihetinden olan kontrol iki yerden geçmektedir. Bi
rincisi: Bizim maden kontrol memurlarının kontrolü 
altında geçer, ikincisi rüsumat dairesinden verilen 
ruhsatname üzerine geçer. «Filân madenden iki bin 
ton cevher geçecektir. Resmi verilmiş midir» diye 
Rüsumat Müdüriyeti Umumiyesi bize sorar. Tet
kikat yapılır. Resmi, teslimi sandık ettirilir. On
dan sonra derler ki, filân madenden gönderilen iki 
bin ton cevherin resmi verildi ise geçiriniz. Bina
enaleyh resim ciheti ile hiç kaçmaz. Buna imkân yok
tur. Tetkikat ve teftişatı fenniyeye gelince: Efen
diler! Elimizde bulunan maden mühendislerini za
man zaman gönderiyoruz, tetkik ettiriyoruz. Hususi 
surette oraya mühendis göndermek için bugün imkânı 
yoktur. Mecbur oldum, Maden Müdürü. Umumisini 
Zonguldak'a gönderdim. Oradan Soma'ya gönderdim. 
O geldikten sonra muavini, Balye - Karaaydm'a gi
decektir. Sonra başka yere gidecektir. Böylece, iki 
üç ayda bir defa gidiyorlar ve madenler şeraiti fen
niye dahilinde işliyor mu, işlemiyor mu, fenne muga
yir bir şey var mıdır, yokmudur ve fenne mugayir 
bir şey yapılmış mıdır? Tesisatta noksan var mıdır? 
Bunları tetkik ediyorlar. Başka olmasına imkân yok
tur. İsterseniz üçyüz lira maaşla bir maden mühen
disi koyalım. Kabul ederseniz şimdi gönderirim. 

REİS — Kifayet takriri vardır okunacaktır:. 
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Riyaseti Celileye 
Fasıl hakkında müzakere kâfidir. Reye konulma

sını teklif eylerim. 
17 . 3 . 1341 

Bozok 
Süleyman Sırrı 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Kifayet aleyhinde 
söyleyeceğim. 

REÎS — Buyurun! 
ALÎ ŞUURİ BEY (Karesi) — Efendim! Her ve

kil kürsüye gelir, izahat verir. Verdiği izahat, Mec
lisi tatmin ve temin etmek için olur. Ticaret Vekili 
Alı Cenanı Beyefendi. Vehbi Beyefendinin sualleri
ne verdiği cevapta, bizi tatmin edecek yerde tethiş 
etti. Karesi'nin haiz olduğu ziraî, madenî, ticarî 
ehemmiyet müstağnii arzdır. Bunu herkes bilir. Bil
meyene de miktarı kâfi bildirdik zannederim. «İk
tisat Müdürü, maadine de bakacak* dediler. Halbuki 
bendeniz Balıkesir'e bir İktisat Müdürü gönderile
ceğini haber aldım ve o zat, malûmum oldu. İhtisa
sa hürmet ederim. Fakat bu vazife, şap ile şekeri, ar
pa ile buğdayı - hadi yeşil iken tefrik edemez di
yelim, fakat hububat haline geldikten sonra da - tef
rik edemeyecek bir zata teklif edilmiştir. Bu ka
dar ehemmiyetli madenlere vesaireye bu zatı muh
terem mi bakacaktır? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Kimdir, kime teklif edilmiştir? 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Bir Maarif Mü
dürüne teklif edilmiştir. ' 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Ben öyle bir şey bilmiyorum. Katiyen öy
le bir şey yoktur. Ve kimseye teklif edilmemiştir. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Müzakere kâfi de
ğildir ama ben söyleyeceğimi söyledim. Bunun için 
kâfidir. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Katiyen kimseye teklif edilmiş ve kabul edil
miş bir şey yoktur. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Kabul edilmiştir 
demiyorum. Teklif edilmiştir diyorum. Deruhte ede
ceği vazife mühim olduğu için nazarı dikkatinizi 
celbederim. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Katiyen kimseye böyle bir şey teklif et-
memişimdir. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karesi) — Şu halde bendeniz 
sözümü temenniye kalbediyorum. Mademki olma
mıştır, oraya muktedir bir maden mühendisi gön-
derilsiiL 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Bir takrir 
verin, kabul edelim. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Biz vermeyiz. Vekil tek
lif eder. 

(Bozok Mebusu Süleyman Sırrı Beyin kifayeti 
müzakere takriri tekrar okundu) 

REİS — Müzakereyi kâfi görenler el kaldırsın... 
Kâfi görmeyenler el kaldırsın... Kâfi görülmüştür. 

Fasıl hakkında bir takrir var okunacaktır:. 

Riyaseti Celielye 
270 nci faslın ikinci maddesinde ilâve edilen şir

ketler komiserliğinin ilgası ile maaşlarının tenzilini 
arz ve teklif ederim. 

.17 . 3 . 1341 
Konya 

Mustafa Feyzi 

REİS — Efendim! Bu şirketler komiserliğinin lağ
vı hakkında bir takrirdir. Reyinize arz ediyorum. Na
zarı dikkate alanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate al
mayanlar el kaldırsın... Nazarı dikkate alınmıştır. 
Fasıl Lira 

270 Vilâyat - Maaşat 43 392 
REİS — Bu faslın yekûnunu kabul edenler el kal

dırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul edil
miştir. 

Bundan evvelki fasıl tashih edilerek Encümen
den geldi. Okuyoruz: 
Fasıl Lira 

269 Merkez masarifi müteferrikası 1 500 
REİS — 269 ncu faslın yekûnunu kabul edenler 

el kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 
Fasıl Lira 

271 Levazım 27 550 
REİS — Kabul edenler el kaldırsın... Kabul etme

yenler el kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Fasıl Lira 
272 Masarifi muhtelife 180 120 

REİS — Efendim! Bu fasd hakkında söz iste
yenler isimelrini yazdırsınlar! 

İhsan Hâmit Bey, Süleyman Sırrı Bey, Başka söz 
isteyen yok mu? (Yoktur sesleri) 

MUSTAFA BEY (Elaziz) — Reis Paşa! Bu fas
la ait takririm vardır. 

REİS — Sırası gelince okuyocağız efendim. 
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TÎCARET VEKİLİ ALÎ CENANİ BEY (Gazi- j 
antep) — Efendim! Bu fasılda, Avrupadaki talebe 
ve memurini fenniye muhassesatı diye (95 000) lira 
vardır. Aşağıda diğer bir fasılda da Amerika'ya gi
decek talebe için (14 250) lira vardır. Bunun ikisini 
birleştirerek maddenin ismini «Avrupadaki memu
rini fenniye ile memaliki ecnebiye ve Türkiye'deki 
taldbe mujhassösatı ve rnasarifatı»1 olmasını ve bu 
maddedeki miktarın da (109 250) lira olmasını yani 
aşağıdaki (14 250) liranın buraya ilâve edilmesini tek
lif ediyorum. 

Sonra £fendim! Bir de Ereğli Şirketi ile Hükü
met arasında muhtelifünfih bir tazminat meselesi 
vardır. Şirketin istediği bir milyon liraya yakın bir 
paradır. Ereğli'ye tarafeyn ikişer mütehassıs gön
derecek vej orada tetkikat yapılacaktır. Bunun için 
harcirah nizamnamesi mucubince bunlara harci-
rah vermeye imkân yoktur. Bunlar, bizim dairemiz 
memurlarından değildir. Hariçten iki mütehassıs - Hü
kümet nanıına - bulunduracağız» Ve biner lira üc
ret vereceğjiz. Şirket de iki tane bulunduracaktır. Ara
daki ihtilâif gayet büyüktür. Tabiî gidecek zatm, 
ihtilâfın hjallini temine ve Hükümetin hukuk ve me
nafimi müdafaaya muktedir olması iktiza eder. 
Onun için burada, iki bin liranın harcirah masrafı 
olarak kabul edilmesini rica ederim. Bu şekilde 272 nci 
faslın yekûnu (196 370) lira oluyor. 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Ali Cenanı Be
yefendi! ijfak bir şey anlamak istiyorum. Brüksel 
Beynelmileli Enstitüye Hükümetin iştirak ettiğini ha
ber aldım, j Şayanı teşekkürdür. Yalnız ofislerin neş
riyatına işjtirak için lâzım gelen para bu maddede 
midir? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Şu maddededir. 

İHSAî^ HÂMİT BEY (Ergani) — Yani abonman 
dahil midij-? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — (Dahildir. Onun abonmanı olan para, bu
nun içerisinden verilecektir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Efendim! 
Bendenizin de bir sualim var, Bugün yukarıya, buğ
day pazarına çıkmıştım. Orada bir şayia çıkmış 
«Hükümet, hububata vaziyed edecek» diye bu şayia 
neşredilince, alım satım durmuş. Ne tüccar alıyor ve 
ne de halk satabiliyor. Bu, zannederim, indelhace za
hire, un kepek ve emsalinin harica ihracının meni
ne dair olan kanundan galat olsa gerektir. Hüküme-

bir tasavvuru var mıdır? Efkârı umumiyetin böyle 
yi tenvir idin, bunu izah etmeniz lâzımdır. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! O çıkan kanun, Cenup hudut
larımızdan harice çıkan hububatı men içindir. Hü
kümet, katiyen zahireye vaziyed edemez. Böyle bir 
tasavvur da yoktur. 

REİS — Efendim! Vekil Beyefendinin teklifleri 
birtakım zammiyata aittir. Encümen ve Maliye ve
killeri ile görüşüp, Encümen tarafından bir teklif ge
lirse, ancak o vakit reye vazedebilirim. 

MUSTAFA BEY (Elâziz) — Efendim! Bu fasla 
ait bir takririm var. Lütfen okunsun. 

CAFER TAYYAR PAŞA (Edirne) — Söz istiyo
rum. 

REİS — Buyurunuz! 

CAFER TAYYAR PAŞA (Edirne) — Efendim! 
Ereğli madenlerini, bundan epey müddet evvel gez
miştim. Orada bir arkadaşım, Maadin işi ile iştigal 
ediyordu. Bendenize, madeni gezmemi teklif etti. Ben 
de maalimemnuniye kabul ettim ve bir amele elbi
sesi giyerek maden ocağının içine, amelelerle birlik
te dahil olduk. Bütün madeni, en son teferruatına ka
dar gezdik. Çıktıktan sonra arkadaşım intibaatımı 
sordu. Madenimizi nasıl buldunuz dedi. «Herhalde 
meınleketimizin kıymetli evlâtlarını imha edecek 
bir ocak halinde buldum» dedim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Ocağın 
ismini lütfen zikreder misiniz? 

CAFER TAYYAR PAŞA (Devamla) — Ereğli 
şirketinde Mehmet Ali Bey nezaret ediyordu. Bu 
ocak, o havalideki ocakların - kendi ifadelerine gö
re - en güzeli imiş. Çıktıktan sonra kimseye sorma
dan kendi tahminim üzerine beyanda bulundum. 
dedimki; buraya giren amele işe başladığının birin
ci günü eğer bir ton kömür çıkarıyorsa, hiç şüphe et-
medimki; onbeş gün sonra üçyüz okka kömürden 
fazla bir şey çıkaramaz. Binaenaleyh benim kanaa
timce buraya herhangi bir amele giderse, onbeş gün
den fazla çalışmaz. Onlar da bu ifademi aynen tas
dik ettiler. İstatistik mucibince b havalide işleyen 
ameleler azamî onbeş gün madenlerde işledikten 
sonra, izin alıp gitmeye ve ekmeğini hariçten teda
rik etmeye mecbur oluyor. Ergani maden ocaklarını 
bizzat gezdim, bize senelerce altın getirmiş olan bu 
ocaklarda maatteessüf bir tane bina yoktur. Bir tek 
baraka dâhi mevcut değildir. Üç tane ocak vardır, 
üçüde harap olmak üzeredir. Bu kadar zamandan beri 
işlemiş ve milyonlarca varidat getirmiş olan bu ocak
ların içinde, o havalide çalışmış olan insanların esba
bı sıhhiyesini istikmal edecek bir barakacık veya-
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hut bir kahvecik yapılmamıştır. (Doğru sesleri) Ora
da aynı zamanda bir su akar, senelerden beri. Na-
sılki, Dicle üzerinde kıymettar gaz madenleri .ak-
mışsa, burada da aynı suretle bakır böyle akar ve biz 
de yine böyle bakarız. Bu hususa Ticaret Vekili 
Beyin nazarı dikkatini celb ve ocaklarda çalışan 
amelenin, evlâdı vatanın sıhhatiyle alâkadar olma
larını rica ederim. 

TİCARET VEKİLİ AİT CENANİ BEY (Gazi
antep) —Cevabımı 279 ncu ve 278 nci fasıllarda söy
leyeceğim. Bu, o fasıllarla alâkadardır. Şimdi söy
lersem müzakere tekrar uzayacaktır, orada söy
leyeyim. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim! 
Bu fasılda neşriyat, kitaplar vesaire vardır. Bu mü
nasebetle yine tekrar ederim. Vekâletler arasında 
Müdafaai Milliye, Ziraat, Ticaret vekâletleri Türkçe
ciliğe her vekâletten evvel başlamalıdır. Halk ile 
temasta bulunan en ziyade bu vekâlettir. Ticaret 
Vekâleti makine vesaire gibi, alât için kitap neş
rederken bunlardan istifade etmelidir. Bundan maa
da bir de mektep kitaplarını, ticaret fikrini verecek 
surette tertip edecek vekâlet, bendenizce bu vekâ
lettir. 

Sonra göçebe konferansçılarından bahsetmiş
tim. Yine bu vekâlet sinemalarda makine propagan
dacılığı yapmalıdır. Ticaret propagandacılığı ya
pılmalıdır. Bundan son derece fayda göreceğiz. 

REİS — Efendim! Bu fasıl hakkında vekil beyin 
teklif atına göre Encümen tashihat yaparak getir
di. Aynı zamanda bu fasla müteallik bir takrir 
vardır. Okuyacağız: 

4. Elâziz Mebusu Mustafa Beyin, Elâziz'den Al
manya'ya dokuyuculuk tahsili için gönderilen iki 
efendinin masrafının Ticaret Vekâletince teminine 
dair takriri (4/183) 

Riyaseti Celileye 
Masarifi idarei hususiyeden temin edilmek üze

re dokuyuculuk tahsili için geçen sene Elâziz Vilâ
yetinden Almanya'ya gönderilen iki efendinin ma
sarifini idarei hususiye temin edemeyecek bir dere
ceye gelmiş ve bu efendilerin ikmali tahsil etmek
sizin avdetleri zaruret halini almış olduğundan mas
raflarının derdesti müzakere olan Tiearet Vekâleti 
bütçesinden temini için lâzım gelen tahsisatın ilâ
vesini rica ederim. 

Elâziz Mebusu 
Mustafa 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Temin edemeyecekti de neye gönderdi? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Maliye Vekili kabul ederse kabul ede
rim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Hayır efendim. 

MÜKERREM BEY (İsparta) — Temenni mahi
yetindedir, Başvekâlete tevdi buyurunuz. 

REİS — Temenni mahiyetindedir. Başvekâlete 
tevdi ediyoruz. 

MUSTAFA BEY (Elâziz) — Bunlar evlâdı va
tandan değil mi Hasan Bey? 

REİS — Müsaade buyurunuz. 
272 nci faslın yekûnu: 196 370 lira 
REİS — Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 

lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum, kabul 
etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Yalnız, maddelerin ismi değişecektir. 

Fasıl Lira 

273 Taşra masarifi müteferrikası 1 425 
REİS — Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 

lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum; kabul et
meyenler lütfen el kaldırsın.. Kabuledilmiştir. 
Fasıl Lira 

274 Ticaret ve Sanayi müzesi maaşı 1 440 
REİS — Bu faslı reyinize arz ediyorum. Kabul 

edenler lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum; 
kabul etmiyenler lütfen el kaldırsın.. Kabul edilmiş
tir. 
Fasıl Lira 

275 . Ticaret ve Sanayi müzesi masrafı 4 750 

REİS — Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın. Aksini reye koyuyorum; kabul et
miyenler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

276 Ticaret Mektepleri maaşı 46 620 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) — Efendim! Encümence bu maddede tadilât ya
pılmış. Ticaret mekteplerinde ve İstanbul'daki Ti
caret mektebinde bulunan lisan muallimleri çıkarıl
mıştır. Tahsisatı da geri kalmıştır. Bilirsiniz efendi
ler, Ticaret mektebi âlisinde yalnız Fransızca kâfi de
ğildir. Orada 300 - 400 talebe vardır. Kimisi Fran r 
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sızca, kimisi diğer lisanlar teallüm ediyor. Binaena
leyh yalnız fransızca dersi kâfi değildir. Tahsisatı 
fasıldan kaldırarak bu dersleri tatil etmek doğru ola
maz. Evvelce teklif edilmiş olan (54 240) liranın ay
nen kabul edilmesini heyeti celileden istirham ede
rim. (Kabul sesleri) 

İSMAİL BEY (Karahisarışarki) — Efendim! 
Bu fasıldaki bu para farkı, bendeniz öyle zannediyo
rum ki, şundan mütevellittir: Heyeti Vekile bütçeyi 
tanzim etliği zaman Ankara'da, Eskişehir'de birer 
amelî ticajret mektebi açmayı derpiş etmişti. Bende
nizin de eski mesleğim olmak itibariyle alâkadar ol
dum. Muvazenei Maliye Encümeninde müzakere edi
lirken, gerek Ankara'da gerekse Eskişehir'de açıla
cak amelî: ticaret mekteplerinin açılmasını ve bunun 
çıkarılmanjıasım istirham ettim. Kabul edilmedi ve 
masraf tenkis edildi. Halbuki pek âlâ bilirsiniz ki; 
iktisatta terakki edebilmek için ticaret mekteplerinin 
çok ehemmiyeti vardır ve tüccara bazı kanunlarla 
muntazam defter tutmak mecburiyetini kanuni bir şe
kilde tahmil ediyoruz. Bu mecburiyet mukabilinde bu 
adamlardaln ceza mahiyetinde bir takım tazminat 
talep ediyoruz. Nitekim ahiren Muvazenei Maliye 
Encümenimden geçen kazanç kanununda ve gene ti
caret encümeninden geçen ticaret odaları kanununda 
tüccarın muntazam defter tutması, kanunen onlara 
bir mecbujriyet olarak tahmil ediliyor. Biz, tüccara ev
velâ muntazam defter tutmak usulünü öğreterek, 
onların muntazam bir surette bu ihtiyacını; piyasa
da alemi ticarette tatbik edecek vasaiti ihzar etmez
sek, bu mecburiyeti nasıl tahmil edebiliriz? Pek alâ 
takdir buyurursunuz ki; Liselerde okunan usulü def-
terii ticari) ki nihayet usulü defteri tahtında pek ba
sit bir detjstir, bu ihtiyacı tatmin edemez. Yalnız ben
deniz bugjün .ticaret bütçesindeki bu fasla gelinece
ğini tahmin edemediğim için, elli imzalı bir takrir ha-
zırlıyamadhm. Fakat heyeti celileden istirham ederim, 
Maliye Vekili bey de kabul ederler. Eskişehir'de de
ğilse, hiç; olmazsa Türkiyemizin merkezi bulunan 
Ankara'da bir ameli ticaret mektebi tesisini kabul bu
yursunlar, Heyeti Celile de bunu kabul eder. Bunun 
için de pek mühim bir masrafa ihtiyaç yoktur. Esa
sen bu sene Eylülden itibaren tatbikine başlanacak
tır. Nihayet 3-4 bin liranın içindedir ve ameli ticaret 
mektepleri iki sınıftan ibarettir. Üç dört odalı bir bina 
bulmak imkânı da vardır. İstirhamımın kabulünü ri
ca ediyorum. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Bozok'da aça
lım. 

İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Çorum vasat
tır, bina da buluruz, Çorum'da açalım. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! arz ettiğim teklif (54 240) lira
dır. Kabul edilecek olursa iki mektebi de açacağım. 
Fazla istemem. Kabul ettiğiniz takdirde bu iki mek
tep açılacaktır. 

ZEKİ BEY (Gümüşane) — Hepsi merkeze mi in
hisar edecek? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Devam
la) — Merkez değil efendim! Eskişehir'le sair yerler
de açacağız. Ameli olacaktır, Diğer yerlerde beş yer
de vardır. 

ZEKİ BEY (Gümüşane) — Biraz da şarka doğru. 
İSMAİL KEMAL BEY (Çorum) — Vekil Bey! 

Çorum vasattır. Biz, bina da buluruz. Bu mektebin 
birisini Çorum'da açmak daha münasiptir. Rica ede
rim. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA KÂZIM BEY (Giresun) — Efendim! Bu mek
teplerin açılması bir bina meselesidir. Binaenaleyh bi
na olmadığı için gerek Ankara'da, gerekse Eskişehir' 
de mektebi yerleştirmek mümkün değildir. Bendeniz 
bunu bütçe tetkiki esnasında da kabul etmemiştim. 
Eğer bina bulunursa pek alâ, (buluruz sesleri) Ma
sarifi tedrisiyeyi kabul ederiz. Sonra aynı maddede 
İstanbul Ticaret mektebinin ingilizce, almanca ve 
rusca muallimleri vardır. Bendeniz de bu üç muallimi 
kabul etmedim. Ancak birinci ve ikinci kısımlarda 
Fransızcayı kabul ederim. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) — Bendeniz, yalnız İngilizce ve Almanca mual
limlerinin bulunmasını istirham ediyorum, Fransızca 
zaten vardır. Lütfen kabul buyurunuz. Rusça olmı-
yabilir. (Kabul, kabul sesleri) 

REİS — Efendim! Burada bir fasıl yekûnu var
dır. Maliye Vekili Bey bir şey teklif etti. Encümen bir 
kısmına muvafakat etti, bir kısmına muvafakat etme
di. Binaenaleyh bu vaziyet karşısında ya Encümen ye
ni teklife göre veya Maliye Vekiliyle anlaşarak bir 
teklif getirir veyahut da faslı reye koyarız. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) — Hükümetin teklifini Maliye Vekili Bey kabul 
ediyorlar. Bu da eski teklif ettiğim (54 240) liradır. 

REİS — Bunu encümen kabul etti mi? 

KÂZIM BEY (Giresun) — Bina olmadığı için 
Muvazene encümeni kabul etmiyor. İmkânsız görüyo
ruz. (Bina. muvazene encümenine ait değil sesleri) 
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ABDULLAH AZMİ EFENDİ (Eskişehir) — 
Efendim! Muvazene Encümeni bina yoktur, bunun 
için kabul edemedik diyor. Bir kere kabul edilir de, 
sonra bina aranılır. Aramışlar mı, taharri etmişler 
mi? Böyle şey olmaz. Yani bina olmadığından dola
yı kabul etmeyiz sözü doğru ve mantıki bir şey de
ğildir. Bütçeye karşılığı konulur, ondan sonra bina ta
harri edilir. Bulunamazsa açılamaz. Bulunursa açı
lır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim! Maliye Vekâleti hükümetin esas teklifi olan 
masrafı kabul etmiştir. Bu rakkamı kabul ettikten son
ra zannediyorum ki, Eskişehir'de, Ankara'da ameli 
mektepler açılması imkânı hasıl olur. Mektepteki Al
manca ve İngilizce dersleri meselesine gelince: Ben-
denizce Almanca ve İngilizce lisanları için düşünülen 
bir fikir vardı. Onun için bu müfredat kadrosundan 
onlar çıkarıldı. Yoksa Ticaret Mektebi âlisinde Al
manca, İngilizce okunmaz demenin manâsı yoktur. 
En ziyade ticarete lâzım olan lisandır. Fransızca 
okunuyor, Almanca ve İngilizce de okunmalıdır. Her
kes nev'i ticarete göre hangi mahal ile muamelâtı ti-
cariyesi olacaksa, ona göre bir lisan intihap etmeli
dir. Yoksa herkesin bu üç lisanı bilmesi lâzım gelmez 
ve bu üç lisanı bir araya cem etmek de kolay bir şey 
değildir. Onun için konması lâzımdır. Zannediyorum 
ki, vaktiyle düşünülmüş bir fikir vardı. Ö da, bu İn
gilizce, Almanca lisanlarını doğrudan doğruya Alman 
ve İngiliz mütehassısları vasıtasiyle okutmak idi. O 
sebepten bunların maaş ve tahsisatı bu fasılda değil
dir. Evvelce Maliye Vekâleti bütçesinde mevcut olan 
mütehassıslar faslından verilmek üzere bir kombinezon 
yapılmıştı. Belki bundan dolayıdır. Mütehassısların 
celbine Çok bel bağlamak da doğru değildir. 'Mütehas
sıslar gelmek icap ederse gene o fasıldan veririz. O 
vakit de bu fasıla koymaya hacet kalmaz. Fakat müte
hassıslar gelinceye kadar durmak da doğru değildir. 
Almanca ve İngilizce lisanları için lâzım olan maaşı 
gerek kadroya ve gerek fasla koymak lâzımdır. Bu
nun için de elli dört bin lirayı kabul etmekle maksat 
hasıl olur. Bu derslerin yalnız müfredat kadrosuna 
ilâvesi lâzım gelir. (Rusça değil sesleri) 

İHSAN HÂMİT BEY (Ergani) — Rusça değil 
efendim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — 
Evet efendim, yalnız Almanca ve İngilizce yeter. 

REİS — Hükümetin teklifini Encümen kabul edi
yor mu? 

KÂZIM BEY (Giresun) — Esasını kabul ediyor. 

REİS — Yani (54) bin lirayı kabul ediyorsunuz. 
Rüştü Paşa! Zatı âliniz de bu fasılda söz istemiştiniz, 
buyurunuz. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim! Ankara' 
da amelî ticaret mektebi açılması teklif ediliyor. Bu 
teklif esas itibariyle doğrudur. Ancak arkadaşlar, 
uzak memleketlerde ticaret vekâletinin mevcudiyeti 
bile ihsas edilmemiştir. Sanayi ve ticaret teşvik değil, 
bilâkis müşkülât görmektedir. Buna bir kaç misâl gös
tereceğim. 

Arkadaşlar! Bakü'den gaz çıkarmak için getirilmiş 
tahminen 40 - 50 lira kıymetinde makineler vardır. Bu 
makineler kamilen Yeniköyde açıkta durmaktadır. 
Ticaret Vekâletinden soruyorum, bu makinelerden 
haberi varmıdır? (Makineler ticarete ait değildir ses
leri) Ticarete ait olmaz mı? Bu makineler gaz çıkar
mak için celbedilmiştir. Bunlar kime aittir? (Havaya 
sesleri) 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Ortaya aittir. 

RÜŞTÜ PAŞA (Devamla) — Erzurum ile Hınıs 
arasında gene gaz çıkarmak için Ruslar tarafından ge
tirilmiş makineler vardır. Vekâletin bunlardan da ha
beri var mıdır? Sonra efendiler, kükürtlü kömür ma
deni vardır; Nafıa işletiyor vekâletin bundan da ha
beri var mıdır? Merdilek'de Ruslar tarafından işletil
miş bir kömür madeni vardır. Ticaret Vekâletinin 
bundan ve Erzurum - Kars dekovilinin ahali tarafın
dan söküldüğünden haberi var mıdır? (Yok sesleri) 

Efendiler! Oralarda ticaret ve sanayiin teşvik de
ğil, işkâl edildiğine diğer bir misâl daha arz edeyim: 

Bayburt'da Mehmet Efendi namında birisi 20 
bin lira sarfiyle bir kumaş fabrikası meydâna getir
mişti. Mehmet Efendi bu fabrikanın makinelerini yer
lerine koydurmak için (Fiş) isminde bulduğu bir us
tayı, iki üç ay çalıştırmıştır. Fakat bu usta, mübade
leye tabi tutulmuş ve sevkedilmiştir. Bu, mübadeleye 
tabi olduğu halde, nezaret altında bulundurularak 
memleketin istifadesi namına, fabrikacılığı teşvik na
mına bir iki ay daha bırakılamaz mıydı, bırakılmak 
mümkün değil mi idi? (Mümkün değildi sesleri) Ben 
zannediyorum ki nezaret altında olarak iki ay daha 
çalıştırılabilirdi, bu mümkündü. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Muahedename mucibince mümkün değildi. -

RÜŞTÜ PAŞA (Devamla) — Memlekete ne ka
dar muzır adam olursa olsun, nezaret altında çalıştı
rılabilirdi. Malûmu âlinizdir ki efendiler! Memleke
timizde mezbûl miktarda yün, pamuk çıkar ve bun
lar kamilen harice gider. Eğer memleketimizde erba-
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bı sanayie yardım edilse, halıcılık sanatı diyebilirim 
ki, îran'a rekabet edebilecek derecede ilerliyebilirdi, 
Erzurum'da Sivas'da yetişen pancarlar dünyanın en 
iyi pancarlarıdır. Hatta Erzurum'da bir şeker fabrika
sı açılması için Hasan Bey de tetkikatta bulunmuş, 
bir kaç kişi buna talip olup da ben nısıf sermayesi 
ile iştirak öderim demişlerdi. 

MALİYE VEKİL t HASAN BEY (Trabzon) — 
Hâlâ o fikjirdeyim. 

RÜŞTÜ PAŞA (Devamla) — Öyle ise çok rica 
ederim, Ali Cenani beyefendi de aynı fikri takip etsin 
ve bu memlekette bir şeker fabrikası açsın ve bu su
rette ticaret vekâletinin mevcut olduğunu şark vilâyet
leri de görsün. Bu gün şark vilâyetlerinde bütün tica
ret Rusya jiledir. Rusya ile ticaret mukavelesinin şekli 
buralarca bilinmek lâzımdır. Mektepler halâ burada 
tesis ve ktışad ediliyor, Arz ettiğim gibi uzak vilâyet
lerimiz Ticaret Vekâletinin mevcudiyetinden haberdar 
değildir. Mekteplerin - eskiden olduğu gibi - kamilen 
merkezlerde değil, hariç vilâyetlere de taksim edilme
si ve bütün vatanın her köşesinin gerek ticaret, gerek 
sıhhiye ve gerek nafıa vekâletinden aynı nisbet dahi
linde istifade etmesi lâzımdır. Memleketin köşelerin
deki madenler hakkında tetkikatta bulunmak ve ora
ların bütüft dertlerini görmek için vekillerin, müfet
tişlerin, ac(ım adım her tarafı gezmesi reyülayııı gör
mesi ve bili gibi müesseselerden memleketin her tara
fının istifade ettirilmesi lâzımdır. Yoksa yalnız Eski
şehir'e, yalnız Ankara'ya inhisar ettirirsek, memleke
tin diğer tarafı bu nimetten mahrum kalır, bittabi 
Meclisi Âliniz bunu tecviz etmez. (Bravo sesleri) 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazian
tep) — Effendim! Rüştü Paşa Ticaret mektepleri do-
layısiyle b|r çok mesaile temas ettiler. Petrol maden
lerinden vfc makinelerden vekâletin haberi var mıdır? 
Diye sordular. Evet efendim, onlardan haberimiz 
vardır ve bizim petroller için getirdiğimiz bir müte
hassıs vardır. O mütehassısı şark vilâyetlerine gönde
rip, bilhassa Erzurum civarında Mamahatun'da bu
lunan petıfol madenlerinin ve Van'da bulunan pet
rol madenini keşfettirmek ve onlar hakkında tetkikat 
yaptırmak istiyorum. Fakat bugün oralar karla mes
turdur. Onun için bugün tetkikat yapabileceği bir ye
re, Antalya'ya gönderdim. İnşallah kar kalktığı vakit 
oraya da göndereceğim. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Bu sözleri inşallah 
gelecek serte tekrar etmem. 

TİCARjET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (De
vamla) — | Orada bulunan kömür madenleri, gene si

zin havaliye hizmet eden şimendüferler için çıkmak
tadır. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) —Efendim! Geçen se
ne yirmi ton çıkarken, bu sene beş ton çıkıyor. Onu 
da Nafıa Vekâleti alıyor. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Devam
la) — Rica ederim, Nafıa Vekâleti beş ton çıkarmış, 
bendeniz ondan mes'ûl değilim. Nafıa Vekâleti ken
disine lâzım olan kömürü tabiî çıkaracaktır ve kendi
si istimal ediyor. Diğer buyurduğunuz dekovil'de Na
fıa Vekâletine merbuttur. Bütün şimendüferler ve 
dekoviller nafıaya merbuttur. Onlar hakkında vekili 
aidi cevap verir. 

Bir Rumdan bahs ettiler. Mübadeleye tabi olan 
bir Rum, mütehassıs varmış, kalması için biz müsaade 
etmemişiz. Biz müsaade edersek Heyeti Celileniz bizi 
mes'ûl eder. Onun için onun hakkında müsaadede 
bulunamadık. Bunun gibi Maraş vilâyetinde de bir 
Rumun kalmasını, sanatkâr olduğu için talep ettiler. 
Bendeniz müsaade etmedim ve rıza göstermedim. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Mübadeleye tabi 
memlekette kimse kalmamış mıdır? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Devam
la) — Mübadele mukavelenamesinin altı ay müddeti 
kalmıştır. Altı ay sonra mübadele*"hitam bulacaktır. 
Binaenaleyh biz o mukaveleyi ihlâl edemeyiz. 
Kalanlar ondan sonra mütemadiyen kahr. 

Pancar meselesine gelince: Hakikaten Erzurum Vi
lâyetinde yetişen pancarlar çok şeker verebilir. Bu
nun hakkında benim selefi muhteremim Hasan Be
yefendi, tetkikat yaptırdığı gibi, ben de tetkikat yap
tırdım, raporunu getirttim. Yüzde onsekiz ve ondo-
kuza kadar şeker verebilir. Fakat bu sene verilen tah
sisatla ancak, Uşak'dakini meydana getirebilirim di
ye ümit ediyorum. Aynı suretle Erzurum'da da bir 
şeker fabrikası yaptırmak memleket için zaruridir. 
Memleket için olduğu gibi bizim ihracatımız için de 
lâzımdır. İnşallah bu sene değil, gelecek sene yapıla
caktır. Sonra Ticaret Vekâleti oralarda mahsus de
ğil buyurdular. Erzurum'da bir Ticaret Müdürümüz 
vardır. Kars için de bütçeye bir iktisat müdürü koyu
yoruz. Oralar hakkında da tetkikatta bulunacağız. 
Binaenaleyh oraları biz katiyen nazarımızdan dûr 
tutmuyoruz. 

KÂMİL BEY (İzmir) — Efendim! Bendeniz öyle 
temenni ediyorum ki, Ticaret Vekâletinin yegâne va
zifesi ihracatın tezyidinden ibaret olsun. Buda Ma
lûmu ihsanınız, bir takım âmillere muhtaçtır. Âmil
lerden başlıcasını bendeniz Ticaret Mekteplerinde gö-
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füyorum. İstanbul'da bir ticaret mektebi vardır. İz
mir'de de idarei hususiyenin himmetiyle geçen sene 
bir ticaret mektebi açılmıştır. Bu sene, bütçede görü
yorum Adana'da, Antalya'da, Samsun'da ve Trabzon 
da birer ticaret mektebi açılacaktır. (Açılmıştır ses
leri) Bunlar şayanı teşekkür asardandır. Yalnız bun
lardan alınacak mahsulü gayet pratik bir surette ve 
ameli bir şekilde almak lâzım gelir. Programlarını 
iğlâk etmemelerini bendeniz çok rica ediyorum. Bu 
mekteplerde Fransızcadan başka ya İngilizce veya Al
manca sureti mükemmelede tedris edilmelidir. Son
ra bu mekteplerden çıkacak gençler usulü defteriye 
vesair usulü ticarete ve onun teferruatına bütün şü
mulüyle vakıf olmalıdır.. Bundan sonra, Avrupa tica
ret merkezleriyle yapılacak ticaret muhaberatını ida
reye muktedir olmalıdır. 

Kezalik banka muamelelerine, kambiyo muamele
lerine yakından vukuf hasıl etmeleri lâzımdır. Av
rupa piyasalarında ve bilhassa büyük ticaret merkez
lerinde çıkmakta olan gazeteleri ve mecmuaları oku
mak ve onlardan hizmet ettikleri ticarethane ve mües
seseleri lâyikiyle istifade ettirmek iktidarını iktisab et
melidir. Binaenaleyh bendeniz Ticaret mekteplerinin 
programlarında cezrî bir tadilât yapılmasını istirham 
ediyorum. Bugün İzmir gibi Ticaret Merkezi olan yer
lerde, bu suretle yetişmiş gençler çok mahduttur. 
Belki yüzde bir nisbetinde bile değildir. Binaenaleyh 
ticaret mektepleri bu gibi unsurları yetiştirdiği vakit 
bizim ticaret, ihracat kanallarımızın kapıları açılmış 
olacaktır. Evvelce bilmünasebe sual tarzında vekil be
ye arz ettiğim gibi, Türk Ticaret Komisyon evleri 
teşekkül ettiği vakit, bizzim ticaret kanallarımız ve 
kendi piyasalarımızla hariç piyasaları ittisal ettirecek 
harice çıkacak emtiamız, oralarda nakde tahavvül et
miş olduğu halde memleketimize girmiş olacaktır. 
Bendeniz programların cezrî ve umumî olarak yapıl
ması ve amelî tatbikat yapılması taraftarıyım ve bunu 
istirham ediyorum. 

REİS — Efendim! 276 ncı faslı (54 240) lira ola
rak yani Ticaret Vekilinin teklif ve Maliye Vekili ile 
Muvazenei Maliye Encümeninin kabul ettiği veç
hile reye, koyacağım. Kabul edenler lütfen ellerini kal
dırsın.. Kabul etmiyenler lütfen ellerini kaldırsın.. 
Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

277 Ticaret Mektepleri masrafı 19 000 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! Bendeniz İstanbul'a gittiğim vakit, 

Ticaret Mektebi Âlisini yakından temas ederek gör
düm. Çünkü Ticaret Müdüriyeti o mektebin üst katın
da ahzı mevki etmişti. Bendeniz de orada meşgul ol
dum. Efendiler! Biliyorsunuz ki eski Ticaret Nezare
ti binası bugün mektep olmuştur. Halbuki, teicaret 
mıntıka müdürüı Sanayi Müdürü, Maden Müdürü o 
dairenin üst katını işgal ediyor. Şayanı şükrandır ki, 
mektebin talebesi günden güne artmaktadır. Bugün 
120 kişilik sınıf vardır. Nihayet sekiz dokuz metre mu-
rabbaındaki odanın içerisinde ders görüyorlar. Bende
niz yukarıki daireleri boşaltıp mektebi kamilen bun
lara vermek istedim. Binanın üçüncü katında, Tica
ret Müdiriyeti ile diğer müdiriyetler bulunmaktadır. 
Alt katı ile orta katı mekteptedir. Üst katı arz ettiğim 
gibi müdiriyetlerdedir. 

Sonra efendidiler, mektebin kapısından içeriye 
talebe ile bütün erbabı mesalih giriyor. Bazen öyle 
günler oluyor ki, 70-80-100 tane iş sahibi geliyor, ta
lebenin içerisine karışıyor. Talebe midir? Belli olmu
yor; bu suretle talebenin devamı da muhtel oluyor. 
Çünkü biliyorsunuz ki ticaret mektepleri, sabahleyin 
başlar, öğleden sonra saat birbuçukda tatil eder. Sa
bahleyin talebenin bir kısmı geliyor, kaydoluyor ve er
babı mesalih ile beraber çıkıyor. Öğleden sonra gene 
ikinci defa geliyor, imza edip gidiyor. Binaenaleyh 
bendeniz üst dairedekilerin çıkarılarak, binayı kami
len mektebe hasretmek için çalışıyorum. Yalnız bir 
takım tadilât yapmak lâzımdır, üç dört oda birleşe
rek sınıf olmalıdır. Esasen ufak ufak odalardır. Yüz-
yirmi kişilik bir talebenin bir kısmı koridorda duru
yor, bir kısmı da içerde ders görüyor. Bu suretle ted
risat haleldar oluyor. Binaenaleyh bu fasla, yirmi bir 
bin lira daha zammedilerek hem binanın tamiratını 
yapmak ve hem de geniş bir oda husule getirmek lâ
zımdır. (O kadar saraylar var sesleri) Efendim! Sa
raylar olmaz. Burası memleketin vasat bir yeridir. 
Oradaki talebelerimiz öğleye kadar ders görürler, 
öğleden sonra gider ticarethanelerde staj görürler. 

Hatta efendiler! Gene şükranla kaydederim ki, ta
lebenin ekserisi öğleden sonra saat birbuçukda çıkar, 
ticarethanelere gider, bazısı orada otuz, kırk, elli lira 
maaş alırlar. Bugün amelî hayata girmişlerdir. Bir 
taraftan ders görürler, diğer taraftan ticaretle doğru
dan doğruya temas ederler. 

Sonra efendiler! Mektebin kütüphanesindeki ki
tapların miktarı nakıstır. Bendeniz Müderrislere 
behemahâl tedris ettikleri dersler için kitap telif et
melerini söyledim, ve kitap telif etmezlerse Müderris 
unvanını haiz olmıyacaklarını. Sarahaten kendilerine 
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tebliğ ettim. Derslere ait kitaplar telif edeceklerdir. 
Fakat bilirsiniz ki efendiler! Bu kitapların mahalli sar
fı yoktur. I Bunları tabiî biz deruhte edeceğiz. Talebe 
not alıyor, notu şapiroğrafla çıkarıyor, yanlış çıkıyor, 
bozuk çıkıyor, okunamıyor. Bu, hepinizin başından 
geçmiştir, müşküldür. Binaenaleyh bu faslın yekûnu
nu kırk bin lira olmak üzere teklif ediyorum. Muva
zene Encümeni ile Maliye Vekili de kabul etmişlerdir. 
Bunu Heyeti Celile de lütuf buyurursa, mektebi haki
katen iyi bijr şekle koyacağız. 

REİS -i- Vekil Bey faslın kırk bin liraya iblâğını 
teklif ediypr. Maliye Vekili Bey kabul buyumyorlar 
mı? 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
İtirazım yoiktur. 

REİS — O halde faslın yekûnunu kırk bin lira 
olarak reyi lize arz ediyorum. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Faslın namı (Ticaret mektepleri tamirat, alât 
ve edevat şsmanı ve kitap ve kırtasiye vesaire masraf
ları) olacaktır efendim. 

MUSTAFA FEYZİ EFENDİ (Konya) — Ve
killer kabul ettikten sonra bize söz kalmıyacak mıdır? 

REİS — Efendim! Söz istemediniz. Sözünüz var
sa buyurunuz. Faslın ismi «Ticaret Mektepleri tami
rat, alât ve edevat esmanı ve kitap ve kırtasiye vesai
re masrafları» dır ve yekûnu kırk bin liradır. Reyini
ze arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Kabul etmiyçnler el 'kaldırısn.. Efendim, tekrar reye 
arz edeceğim. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) 
kabul edilmemiştir. 

Ekseriyet yok, fasıl 

REİS — Diğer şeyler gibi kabul edilecek zanne
dildi ve dikkat olunmadı. Binaenaleyh yeniden reye 
koyuyorum. Faslın kırk bin liraya iblâğım kabul eden
ler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın.. Efendim! Kırk bin lira olarak kabul edilmiş
tir. 

On dakika tenefüs etmek üzere celseyi tatil ediyo
rum. 

)>»<( 

Hitamı Celse; Saat : 4,23 

İKİNCİ CELSE 

Bed'i Miizakerat; Saat : 4,45 

REİS : Reis Vekili İsmet Bey 

KÂTİPLER : Ragîp Bey (ZonguMak), Talât Bey (Kângııı), 

REİS -4- Celse küşad edildi efendim. Ticaret Ve
kâleti bütçesinin müzakeresine devam ediyoruz. 

AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Söz isterim 
efendim. 

REİS — Ne için efendim? 
AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Zaptın tas

hihi hakkında söyleyeceğim efendim. 
REİS -+- Buyurunuz!' 
DAHİLİYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR

RİRİ AHMET HİLMİ BEY (Kayseri) — Efendim! 
15 Mart 1341 Pazar günkü içiimaımızda, malûmu 
âliniz Ankara şehrine ilâve olunacak Yenimahalle 

hakkında bir İstimlâk Kanunu müzakere ve kaibul 
etmiş İdik. Bugün o içtimain zaptı çıktı, okudum. Bi
raz acele çıktı, ufak bazı hatalar vardır. Tashih et-< 
tiğimiz bazı fıkralar arasında zaptı mütalâa ederken, 
bir kaç hata olduğunu gördüm. Bu suretle tatbikatta 
da ihtimalki müşkülâtı mucip olacaktır. Ona mahal 
kalmamak için müsaade buyurursanız bir iki fıkrası 
varıdır, arz edeyim, üçüncü maddede. (Fasla aidiyeti 
var mı sesleri) 

REİS — Efendim! Celsenin küşadınian sonra 
müzaikereye başlamadan evvel zaptın tashihi hakkın
da söz aldılar. 
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AHMET HİLMİ BEY (Devamla) — Efendim! 
Üçüncü maddesinde (Şehrernanetince esbabı ânife-
den dolayı istimlâk icrası Dahiliye Vekâletinden me
nafi! umumiye kararı istihsaline vabestedir. İstim
lâk edilecek tarla ve arazi sahiplerine Şehremanetin-
cs lüzumu ferağı natık ihbarname tebliğ olunur. Ta
rihi tebliğden itibaren bir hafta zarfında ferağ ita
sından imtina edenlerin veyahut daveti vakıaya ica
bet etmeyenlerin arazisi..» denildikten sonra, (tadil 
görmeyen araziden ise 331 senesi) deniliyor ki, bu
rada (Tadil görmeyen araziden ise) fıkrası fazla bir 
fıkradır. Tadil görmeyen diyoruz, sonra da 1331 se
nesi diyoruz. Dunların ikisi bir araya geldiği zaman 
bir mana çıkmıyor. Binaenaleyh buradaki (tadil gör
meyen araziden ise) fıkrası fazladır, tayyı iktiza eder. 
Zaptın bu suretle tashihi iktiza ediyor. 

Bir de ikinci maddede (birinci madde mucibince 
istimlâk edilecek yerler için rayici hazıra göre tadil 
görmeyen 1331 senesi) deniliyor ki, keza okuduğum 
maddeye nazaran burada (rayici hazira göre tadil 
görmeyen) Burada 1340 senesi demliyor, yanlıştır. 
1331 olacaktır. Bu suretle tashihini teklif ediyorum. 
Bunu arz etmek için söz almıştım. 

REÎ!S — Efendim! Encümen mazbata Muharriri 
Bey cereyan öden müzakereye ve zaptın diğer aksa
mına nazaran madde metinlerinde sehven yazılmış 
iki fıkra olduğunu ve bu fıkranın da kaldırılması, 
lâzım geldiğini ifade ve izah ettiler. Üçüncü madde
nin müzakeresi esnasında Konya Mebusu Refik Bey 
bir tadi'lname vermişti. Bu tadilnamehin müzakeresin
de (rayici hâzıra göre tadil görmeyen 1340 senesi) 
ibaresi kaldırılarak (1331 senesi iptidası ndaki kıy
meti muharrirelerinin onbeş misli) şeklinde mikyasın 
esası tadil edildi ve bu takrir veçhile tadil ve kabul 
edildi. Zabıtta kabul edilen bu takririn şekli doğru
dur, kabul edilen takrir şöyledir :r 

(Üçüncü maddenin berveçhiati tadilini teklif ede
rim' : 

Şehrernanetince esbabı anifeden dolayı istimlâk 
icrası Dahiliye Vekâletinden menafii umumiye ka
rarı istihsaline vabestedir. İstimlâk edilecek tarla ve 
arazi sahiplerine Şehremanetince lüzumu ferağı na
tık ihbarname tebliğ olunur. Tarihi tebliğden itiba
ren bir hafta" zarfında itayı ferağdan imtina edenle
rin veyahut daveti vakıaya icabet etmeyenlerin ara
zisine 1331 senesi iptidasındaki kıymeti muharrirele
rinin onbeş misli namlarına Ziraat Bankasına teslim 
edilmek şartıyle Şehrelmanetine ferağ ve tefviz olu
nur. Hazinenin uhdei tasarrufunda bulunan bu kabil 

arazi bedeli mezkûr 'mukabilinde Şehremanetine terk 
olunur. Birinci madde mucibince Yeni Mahalle saha
sına müsadif araziden dörtte biri kendilerine terk 
edilecek olan arsa sahipleri yaptıracakları ebniyeyi! 
Şehremaneıtinin tayin edeceği şeraite tevfikan ifa et
tirmeye mecburdurlar.) 

Kabul edilen tadil takdiri bu iken Encümen na
mına tasıhihen metin olarak dercedilen şekilde, (da j 

veti vakıaya icabet etmeyenlerin arazisine) diyecek 
yerde (arazisi tadil görmeyen araziden) şeklinde zait 
bir fıkra ilâve edilmiştir. Halbuki maddenin esası bu 
takrirdir. Yapılacak tashih bu takrire göre yapılacak
tır. (...İcabet etmeyenlerin arazisine 1331 senesi ipti
dasındaki kıymeti muharrirelerinin...) şeklinde olmak 
lâzımdır. Kabul edilen takrire göre nasılsa bu fıkra
nın sehven zait olmasından dolayı tashihi teklif edi
liyor. Gene bu kabul edilen takrire göre ikinci mad
dede dahi tadil lâzımdır. Encümen o tadilnameyi ge
tirerek Mecliste tekrar müzakere cereyan etm'iş, Ma
liye Vekili Hasan Beyefendi 1331 senesi kabul edi
lince (rayici hazıra göre) fıkrasına lüzum yoktur de
miş idi. Öyle olduğu halde ve tekrar ikinci maddeye 
dâhi (Birinci madde mucibince istimlâk edilecek bir 
lira için 1331 senesi ip!tidasındaki kıymeti muharrire
lerinin onbeş misli...) şeklinde madde kabul edildiği 
halde (istimlâk edilecek yerler için rayici hazıra göre 
tadil görmeyen...) suretinde evvelki maddedeki fıkra 
tekrar ipka edilmiştir. Binaenaleyh ikinci madde : 
(Birinci madde mucibince istimlâk edilecek yerler 
için 1331 senesi iptidasındaki kıymeti muharrireleri-1 

hin onbeş misli değer paha addolunur. Esbabı tara
fından tasarruf senedi ibraz olunamayan ve tapuca 
kaydı bulunamayan arazide emlâk kıymeti muteber
dir.) Olacaktır. Kabul edilen şeklin bu olması lâzım 
gelirken evvelki metin buraya konmuştur. Binaena
leyh ilk tashih budur. 

ikincisi tashihde, keza diğer maddedeki (tadil gör
meyen araziden ise) ibareleridir. Bunlar kalkmış, ol
duğu halde ilâve edilmiştir. Encümenin zabıtta teklif 
ettiği bu tashihleri reyi âlinize vaz ediyorum. 

' MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Bu tasni -
hat Kanunun metninde midir? 

REİS — Bu yanlışlar zabıtlardadır. Metinler 
zabıtlardan alınmaktadır. Çünkü tadilnameler üzeri
ne (gürültüler) Müsaade buyurunuz! İzah edeyim 
efendim. 

Bu metinler, tadilnameler üzerine Mecliste kabul 
edilmiş ve asıl matbu olan maddeler değişmek sure
tiyle matbu lâyihalara icrayı tesir etmiştir. Zabıtlar-
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da kabul ^dilen şekiller yazılırken tashih edilen fık
ralar tekrai okunmuştur. 

RAUF İBEY (İstanbul) — Efendim! İzahatı âli
nizden hiç! bir şey anlamak mümkün değildir. Çün
kü ortada |ne kanun vardır, ne de koyacağımız esas 
vardır. Miesele nedir? Anlamıyorum, ne söylüyor
sunuz bilmiyorum, neye rey vereceğimi, neye karar 
verileceğini! bilmiyorum. Böyle yalnız izahatla, be
yanatla bujıu tashih ve tağyir emek tehlikelidir, ka-
naatindeyirıjı. 

REİS - r Müsaade buyurursanız matbu lâyiha ile 
tadilnameleH ve bu zaptı Dahiliye Encümenine ve
relim. Enjcümen kabul edilen takrir esasına göre 
maddenin kslını, alacağı şekli getirsin, Heyeti Celi-
leye arz edilsin. 

F E R İ ö j j N FİKRİ BEY (Dersim) — Efendim! 
Kanun kabjul edilmiştir, neticeyi âra tebliğ edilmiştir. 

REİS - j - Efendim! Kanun tabı ve tevzi edilen 
lâyihaların [aynı değildir. Her madde verilen tadil-
nameye gfjre kabul edilmiştir. Tadilnamede ol
mayan fıkralar kabul edilen şekil olarak za
bıtta fazla olarak konmuştur. Meselâ, üçüncü 
maddede kabul edilen tadilname budur : (... tarihi 
tebliğden itibaren bir hafta zarfında jtayı ferağdan 
imtina edejılerin veyahut daveti vakıaya icabet et
meyenlerin I arazisine 1331 senesi iptidasmdaki kıy
meti muhafrirelerinin on beş misli namlarına ziraat 
bankasına feslim edilmek şartiyle Şehremanetine fe
rağ ve tefvfiz olunur.) Kabul edilen takrir budur. 
Metin de biınun aynı olması lâzım gelirken (.. arazisi 
tadil görmeyen araziden ise), şeklinde evvelki mad
dedeki fıkrayı ilâve etmek suretiyle sehven geldi. 
Yani zabıttjı kabul edilen takrir esasına mugayir bir 
metin hasıl | oluyor. 

VEHBİ | BEY (Karesi) — Usul hakkında söz is
tiyorum, Reis Bey! (Müzakere açıldı mı sesleri) 

REİS —i- Efendim! Kanun müstacelen kabul edil-
j 

mistir. Kanbnun aldığı şu şekilde şehir olduğunu En
cümen söyljüyor ve zaptın tashihini teklif ediyor. 
Binaenaleyh] bunu şekli tashihini encümen söyleye
cektir. 

I 
ALİ CENANİ BEY (Gaziantep) — Encümene 

gitsin, baksjn... 

VEHBİ [BEY (Karesi) — Efendim! Kabul edilen 
tadilnameyej göre Encümen burada tadilât yapma
mıştır. Binaenaleyh kabul edilen tadilnameye göre 
Heyeti Cehıece kabul edilen maddeyi tashih etmeyi 
Reis Bey ve Encümen teklif ediyorlar. Bu, tehlikeli 

bir yoldur. Herhangi bir tadilname Heyeti Celileniz-
ce nazarı dikkate alınır ve Encümene gider. Encü
menler onu mutlaka kelimesi kelimesine, harfi har
fine getirmeye mecbur değildir. Encümen siyaku 
sibakını uydurarak maddeyi tanzim eder, getirir ve 
Heyeti Celilenin reyine vaz edilir. Hatta bu kabul 
edilen talimatname Encümenin noktai nazarına te
vafuk etmezse, nizamname sarihtir. Encümen; biz 
eski noktai nazarımızda şu sebepten dolayı ısrar 
ediyoruz ve bu tadilnameyi kabul de mazuruz diye
bilir. Heyeti Celile hakem olur, ikinci şekil reye 
konur, ya encümenin noktai nazarı kabul edilir, ya
hut tadilname kabul edilir. Yani tadiînamenin na
zarı dikkate alınması onun maddeye geçmesi demek 
değildir. Bu itibarla şimdi kabul edilen tadilnameye 
göre tanzim edilmediğinden dolayı, Heyeti Celilece 
katiyetle kabul edilmiş bir maddeyi müzakere ara
sında tashih etmek doğru değildir. Eğer bir hata, 
bir sehiv vaki ise encümen bunu teklif eder, tabı edi
lir, şu şöyle.idi, bu böyle idi der ve ona göre tashihat 
yaparız. Ve şimdi de bütçenin müzakeresine devam 
ederiz. Bu, yanlış bir yoldur. Böyle Heyeti Celile
nin kat'i kararına iktiran etmiş bir maddeyi sehven 
olmuştur diye derhal tashih etmek çok yanlış bir 
yoldur. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Efendini 
Kanun reye konmuştur ve kabul edildiği, kesbi ka
tiyet ettiği makamı riyaset tarafından tebliğ edilmiş
ti. 

İster hata olsun, ister sevap olsun, çıkan ka
nundur. Binaenaleyh bir hata varsa eşkâli kanuni-
yesi tahtında kanun tadil edilir. Yani, eğer ka
nunun tadilini mucip bir cihet varsa ve eşkâl ve me
rasimi kanuniyesine riayet edilmek: suretiyle tadil 
edilir. Nitekim, geçen sene firar ve bekaya erbabı 
nın affı hakkında Meclisi Âliden bir kanun sadır ol< 
muştu. Onda, 1316 - 1317 tevellüttüler hakkında 
bir fıkra vardı. O zaman bu fıkra zuhulen dere 
edilmişti. Meclisi Âliden kanun geçtikten sonra bu 
zühulün Müdafaayı Milliye Encümeni farkına vara
rak Meclisi Âliye bir teklifte bulundu ve bu bapta 
kanunu mahsus yapıldı ve o kanun tadil edildi. Şim
di kesbi katiyet etmiş bir kanunun, heyeti umumi-. 
yesi reye konulmamışcasına - Encümene giderek baş
ka bir kanun yapılmadıkça ve onun hakkında müza
kere açılmadıkça- tadil edilmesi katiyen gayrikaibili 
kabul ve gayrikabili tasavvur bir keyfiyettir. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Konya) — Efendim! 
Zabıt ile metin arasında ve daha doğrusu tadil tak« 
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riri ile metni kânun arasında bir müıbayenet olduğu--
nu zannediyorum. Şimdi bu mübayenet bir sehiv 
eseridir, kabul edilen takrir meydandadır, bunu o 
veçhile tashih edelim buyuruyorlar. Kanunun heye
ti umumiyesi kabul edilmezden evvel mevadı sabı
ka üzerinde vaki olan sehiv ve hatalar, kanunun 
sakkü sebkine ait yanlışlıklar tashih edilebilir. Ya
ni 1 - 2 - 3 ncü, yüzüncü maddesine kadar müza
kere ettik, kanun bitti ve kanunun heyeti umumiye
si reye konmazdan evvel birinci maddede fahiş bir ha
ta görürsek - Ahkâmında hata görürsek gene tas
hih edemeyiz - kelimelerin yekdiğerine olan sakkü 
sebkini tashih etmek salâhiyetimiz dahilindedir. Ona 
da nizamnamemizde sakkü sebk denir, bunun hari
cinde; ahkâma müessir olan mevadı sabıkayı tashih 
ve tadil hakkını Heyeti Celileniz haiz değildir efen
diler! Kanunun heyeti umumiyesi kabul edilmiştir, 
aradan bir gün geçtikten ve tatbikatına başlandıktan 
sonra kanunun metni arasında görülen bir hatanın, 
bir ahkâm farkının, sakkü sebk hatasının tashihine 
kıyam etmek çok tehlikeli olur. Fakat bu kanunda 
o kadar bir şey olmayabilir,, takrir benim de hafı-
zamdadır, kabul edilen şekli de biliyorum.. Bunu 
bilmekle beraber bu tashihata cevaz vermeyi yarın 
için, öbürgün için, kavanini müstakbele için çok 
hatalı telâkki ediyorum. Kanun muhtacı tadil ola
bilir. Maksada mübayin kelime hataları, cümle 
hataları bulunabilir, bu muhtacı tadildir. Fakat 
merasimi mahsusa ile encümene gider, merasim ile 
gelir, tadil edilir. Çünkü her hangi nazarı dikkate 
alınan bir takrir, bizim için vacibülittiba değildir, 
bütün ahkâmına, kelimatına, huruluna dikkat et
mek lâzım değildir. O nazarı dikkate alınan takriri 
encümen istediği gibi tadil edebilir ve kendi noktai 
nazarında ısrar edebilir. Binaenaleyh takririn bu
rada- nazarı itibare alınmış olması, kanunun ona mu
vafık bir surette olmasını icabetmez. Kanunun, zap
ta muvafık olması lâzımgelmez. Kabul edilen şey 
metni kanundur. Zabıt ona muvafık olmıyabilir. 
Fakat kanunun zapta muvafık olması lâzımgelmez. 
Zabıt, her hangi bir mebusun mütalâasından ibaret
tir. Bu mütalâaların heyeti umumiyesinde hasıl 
olan şeyde metni kanundur. Binaenaleyh metni ka
nunun zapta tetabuk etmesi icabetmez. O halde zap
tın faydası yok mu? Zabıt tefsirlerde müessir ola
bilir. Kanunların esbabı mucibesi zabıtta görüle
bilir. Bir kanunun tatbikatında mucibi tereddüt bir 
hal vaki olursa ve bir kanunun tefsiri icabederse, za
bıtta münderiç esbabı mucibeye müracaat edilebilir. 
Fakat hiçbir zaman; filân mebus böyle bir söz söy

lemiştir, binaenaleyh maksat budur denilmek... Bu
na imkân yoktur. 

ŞAHİN EFENDİ (Gaziantep) — Tasbihatı en
cümen dahi teklif edemez. 

MUSA KÂZIM EFENDİ (Devamla) — Evet en
cümen de teklif edemez. Son maddeye geldiğiniz
de, birinci maddeden maksadı tamamen fevt ede
cek ahkâmı kabul etmiş olsanız, bunun heyeti umu-
miyesini kabul etmiyerek bunu tashih edelim dene
mez. O kanunu reddedersiniz, diğer bir kanun 
kabul edersiniz. Halbuki bu kanunun bilcümle me
rasimi kanuniyesi ikmal ve kanun kabul edilmiştir. 
Tashihatın imkân ve ihtimali yoktur, binaenaleyh 
çok tehlikeli bir çığır olur. 

REİS — Efendim! Cereyan eden müzakere neti
cesine göre tashihatın, tadil şeklinde encümence ve
ya vekâletçe teklif edilmesi icapettiği anlaşılıyor. 
Binaenaleyh vekâlet veya encümen bundaki yanlış
lığı alelusul teklif etsin. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — O da gele
cek sene. Nizamname sarihtir. 

REİS — Efendim! Ticaret Vekâleti bütçesinin 
müzakeresine devam ediyoruz. 278 nci fasıl oku
nacaktır. 

Fasıl Lira 

' 278 Mekâtip ve müessesatı madeniye : 
Maaşa t 20 598 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Efendi
ler! Ereğli Madenini bendeniz de, bazı arkadaşlarım 
gibi ziyaret ettim. Eğer Heyeti Celileniz ço'k yor
gun olmamış olsa idi, tafsilen mâruzâtta bulun
mak isterdim. Fakat gerek Ticaret Vekili Beyefen
dinin biran evvel bütçeyi çıkarmak için gösterdiği 
istical ve gerek heyeti umumiyenin biraz yorgun bu
lunuşu, meşhudatımı çok muhtasar olarak söyle
mekle iktifa edeceğim. Fakat her şeyden evvel bir 
suali mukaddere cevap vereyim. Çok muhtemelki 
Vekil Beyefendi Ticaret Encümeninde bulunan iş 
mecellesinin ikmalinde mevzubahis olan meselelerin 
halledilmiş bulunacağını cevaben söyleyeceklerdir. 
Bu muhtemel olan itiraz veyahut cevaba mukabil 
derhâl şunu arz edeyim: Elyevm bir amele kanunu 
bilhassa Zonguldak Kömür Havzası hakkında ya
pılmış 10 Eylül 1337 tarihli Amele Kanunu mevcut
tur. İhtisasat ve müşahedatım bu kanuna tevafuk 
etmemektedir. İlerde yapılacak olan kanun ile er-
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mesaıhın ahvali tabiî daha ziyade tadil ve ıslâh 
Ve Ticaret Encümeni bununla uğraşmak-

! Müşahedatımda bir defa kanuna mu-
saati mesainin çok artırılmış olduğunu 

babı 
edilecektir. 
tadır. 

Efend'irr.! 
gayir olarajk 
gördüm 

yevmiye 
bilfiil saati 

etmekttedir vam 
çalışanlar 
çalışıyorlar. 
mesai 
memurlar 
nunu tatbifc 
nun yapı 
muhterem 
orada 
kanun 
yen bu sek 
ra amele 
rinde 
kâr etmedi 
d arma 
hştırılıyor. 
mültezimine 
arzuları 
olan vaziyetje 

ŞÜKRÜ 

YUSUF 
çen sene 
rum. 
te böyle 
önüne 
yet fenadır. 
susta bazı 
mem. 
yeceğim. 
de buhar 
re birtakım 
yorlar yol 

tatil 
Çok t, m 

gayrı 
geçnjtekl 

Yalhız 

ezerse ezsınl 
vermek, 
mistir. 
Teşkilâttan 
refakat ve 
ne hal dediıfr? 
kü, 
dedi. 

çın 
Kütük 

ocakların 
Halbuki 

Kanunun sekizinci maddesinde diyor ki; mesai 
alelıtlak sekiz saattir. Halbuki havzada 

mesai gece ve gündüz on ikişer saat de-
Gündüz oniki saat çalışıyorlar, o 

yjerine gece mesaisine gelenler de oniki saat 
Kanun da bir tarafta duruyor. Orada 

müfettişi var, yahut maadin müfettişi var, 
yar. Onlar da diyorlar ki: Maalesef ka-

edemiyoruz. Fakat daha evvel kanu-
ıldkğı zaman, İktisat Vekili Celâl Beydi, 

arkadaşımız Rahmi Beyefendi o zaman 
maadin müdürü idi. Onların zamanında bu 
mehkrıaemken tatbik edilmiştir. Bugün kati-

iz saat mesai tatbik edilmemektedir. Son-
kurunuvustaî bir usul ile memleketle-

anlaftığma ve memurların da in
ine istinaden söylüyorum - bazan Jan-

e toplanarak oraya getiriliyor ve ça-
Muhtara vergi vereceği vardır, aşar 
vesaireye borcu vardır, diyerek, kendi 

olarak toplattırılıp, o müthiş ve fena 
getirenler de mevcuttur. 
BEY (Bolu) — O çoktan beri böyle. 

pek 
- am alenin 

kuvvetiyle 

hilafına 

AKÇORA BEY (Devamla) — Ben, ge-
zamanındaki müşahedemi arz ediyo-

beri öyle isec Hükümet bilir ve elbet-
kanunî ve gayrî insanî olan vaziyetin 
e mükelleftir. Şeraiti mesai ise ga-

Cafer Tayyar Paşa Hazretleri, bu hu-
izahatta bulundular. Tekrar etmek iste-

bir müşahedemi söylemeden geçemi-
ir maden ocağına girdim. Ocağın için-

r^akinesi işliyordu, kömürü taşımak üze-
küçük vagonetler vardı. Onları bırakı-

£çık, kapalı baktıkları yok. Orada kimi 
baktıkları yok. Yukarıya malûmat 

gırak çalmak için bir tertibat yapılma-
ocaklardan birisinde bunu gördüm. 

haberdar olmadığım için yanımda bana 
delâlet eden memur efendiye sordum, bu 

Usule, nizama mugayirdir dedi. Çün-
içerisinde buhar makinesi işliyemez, 
işliyordu. Hava o kadar sıcak idi 

ki; orada bütün elbiselerimi çıkardım, gene hama
ma girmiş gibi terledim. 

Orada gene kanunun nefsine, metnine mugayir 
olarak 14 - 15 yaşındaki çocuklar da işletiliyordu. 
Dışarıya çıktıktan sonra, soğuk havaya maruz kalan 
amele, derhâl bronşit ve bin türlü hastalığa yaka
lanabilir. Çıkanlar için üstü kapalı bir yer hazır 
değildi, çıkanlar açık havada duruyorlar ve akşam 
üzeri olduğu için rutubet alıyorlar ve hasta oluyor
lar. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hangi 
ocak? 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — İsim tas
rih etmek istemiyorum. En ufak ocaklardan birisi
dir. 

SARAÇOĞLU ŞÜKRÜ BEY (İzmir) — Bu se
ne kalorifer koyacaklardır. 

YUSUF AKÇORA Bey (stanbul) — O kadar ile
ri gitmiyelim. Siz de amelecisiniz, o kadar istih-
zab edilecek bir mevzu değildir. Sonra efendim, 
her yerde bu gibi ocaklarda amelenin hiç olmazsa 
yıkanması için bazı vasait ihzar edilmesi lâzımdır. 
Bu yapılmamıştır ve demin arz ettiğim gibi, küçük 
ocağın amelesinin yatması için barakalar yapılmış
tır. O barakalarda bu adamların üstüne örtülecek 
bir şey yoktur. Hiç olmazsa altlarına tahta kerevet 
yapmak lâzım iken, yapılmamıştır. Taşlar üzerin
de ve başlarına bir kerp'iç koyarak, yaktıkları ate
şin karşısında oturmakta ve o suretle üstü açık uyu
maktadırlar. Ben orada bulunduğum gün ki Teşrin 
aylarında idi, - iyi hatırımda değil - bir günde iki 
kaza oldu. Bir adamın eli kırıldı, diğeri ezildi., 
Bu tesadüf müdür, yoksa bu kadar kazalar olu
yor mu dedim? Oluyor dediler. Fakat istatistik is
tedim, sarih bir istatistik göstermediler. 

BİR MEBUS — Hesap tutan yok ki! 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Kumpanya 
denen bir şey vardır. Malûmuâliniz Bankı Osmani, 
Bankdöfrans, Bankdöpeyiba, Bankdömirab© Kon
vansiyonlar yani Papazlar Cemiyeti Bankasıdır,; 
Bankdömirabo bu papazlar cemiyeti namına çalış
makta ve bunların parası ile işlemektedir. O kum
panyanın ocağını da ziyaret ettim. Binnisbe ocak 
daha muntazam idi. Tedabiri ihtiyatiye vesaire da
ha fazla idi. Fakat saati mesai diğerlerinde oldu
ğu gibi gündüz oniki saat, gece oniki saattir. Sonra 
kumpanyanın idare dairelerini de gezmek istedim. 
Fakat o bir meselei diplomatikiye oldu. Bizim me
murlarımız zannedersem teftiş hakkını haizdir. O 
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memur benimle orada gezmekten çok çekiniyordu. 
O dairede asıl müfettiş bey, müdür bey, yoktur di
yordu. Gitmesek de olur, ne olacak, filân gibi be
ni caydırmak için uğraşıyordu. Nihayet müşkilât ile 
ve ısrarımla daireleri gezmek imkânı hâsıl oldu. Bi
naenaleyh daireleri gezdik. Fakat bu mubaveratı 
diplomatikiye esnasında memurinin hepsi çekilmişti, 
hepsini görmeye imkân olmadı. Fakat biricaç Türk
çe bilen memur Rum ve tatlısu frengi filân kalmış
lardı. Defterlerini açtılar, ortaya koydular, Türk
çe yazılmış gayet az, fakat asıl muamelâta ait olan 
şeylerin çoğu, gene eskiden olduğu gih'i kendi lisan-
larınca yazılmış idi. 

Efendiler! Bu münasebetle umumi bir şey arz 
etmek isterim. Bilirsiniz ki, hükümette bulunan
ları daima haksız ve haklı olaraktan gerek Meclisin 
dahilinde ve gerekse haricinde tenkid ederler. Şim
diye kadar birçok tenkide gerek muhterem vekiller, 
gerek biz uğramışızdır. Tenkitlerin haksız olanları 
şayanı ehemmiyet değildir. Fakat haklı tenkit acı 
gelir, çünkü doğrudur. Bu tenkitlerden birisi maa
lesef vaki üzerine istinad ediyor. Daima değil, ba
zen vaki üzerine istinad ediyor. O da beyanat ile 
ef'âl arasındaki uzaklıktır. Ben bunun en bariiz 
numunesini, gene şirketler'in birisinde dolaşırken, 
bir amelenin verdiği şu küçük kâğıt ile anladım. 
Kâğıdı o zaman okuyacaktım; amele sonra okuyu
nuz dedi. Ben de çok müteşekkir oldum ki, o ame
le efendi bana mühlet verdi. Çünkü ben çok mah
cup olacaktım, kızaracak bozaracaktım. Efendi
ler! Bu bir takvim yaprağıdır. Tarihi 12 Haziran 
1340'dır. Bu takvim yaprağında bir vakayı tarihiye 
tespit edilmiştir. Okuyorum: (Altı ay zarfında 
umum şirketlerde kamilen Türklerin istihdam edile
ceklerine dair Nafıa Vekilinin 1339 senesindeki be
yanatı. Bir sene sonra 12 Haziranda bir amele bu
nu bana gösteriyor. Bundan blir sene dokuz ay geç
miştir. «Altı ay zarfında» kafi vaad verildiği hal
de, gerek ziyaret etmiş olduğum Zonguldak kum
panyasında, gerek İstanbul'un diğer şirketlerinin 
hemen hiç birisinde devletin bu vaadi, bir vekil ta
rafından yapılmış olan bu vaadi tatbik edilmemiş
tir. 

ŞÜKRÜ BEY (Biga) — Maalesef tatbik edilece
ği de yoktur. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Efendiler!. 
Bazılarınız buyuruyorsunuz ki, tatbik edileceği de 
yoktur. Eski devirlerde, Osmanlı imparatorluğu 
zamanında, Padişah yasağı üç gün sürer derlerdi. 

Diğer bir söz daha vardı: Kanun tatbik edilmemek 
için yapılır. Fakat Cumhuriyet kanunları öyle de
ğildir, Cumhuriyet ricalinin ağzından çıkan sözler 
öyle değildir. Bu sözler devletin haysiyetidir ve ken
dilerinin de şerefidir. Binaenaleyh bunların tatbik olun
mamasına imkân yoktur. Binaenaleyh bu sözler söy
lendiği zaman bu noktalar nazarı itıibare alınır, o su
retle söyleniyor. Söylendikten sonra mutlaka yapı
lır ve bu henüz yapılmamıştır. (Bravo sesleri) 

ZEKt BEY (Gümüşhane) — Öyle olmasını te
menni ederiz. 

YUSUF AKÇORA BEY (istanbul) — Sonra 
efendiler! Bilhassa Zonguldak'ta aldığım, bazı malû
mata müsteniden 'bir şey daha arz edeceğim. Fakat 
bunun muhakkak »böyle olduğunu da iddia edemiye-
ceğim. Orada dolaşan ve hattâ havayı nesimîden 
duyulan bir şey vardır ki, bizim memurlarımız, 
oradaki memurlarımız, kumpanyaya karşı kâfi de
recede kuvvetli değildir, zayıftır. Zaafın esbabı 
muhtelifesinii zikrediyorlar. Ben bunların çoğunun 
gayrivarid olduğuna kaniim. Fakat bir tanesi bir 
iki defa sabit olduğu için gayri varit diyemiyeceğim 
efendiler, o da memurlar ilerde daha Ibüyük maaşla1 

kumpanyaya memur olmak emelindedirler ve bu 
noktai nazardan kumpanyaya karşı zayıf davranmak
tadırlar. Aynı hali istanbul'un muhtelif şirketlerinde 
bulunan ve hükümetimizin haysiyetini muhafaza 
etmekle mükellef olan komiserlerimizde de görmü-
şümdür. Komiserlerimiz aleleikser haysiyetleri ile 
mütenasip 'bir mevkide değildirler. Bilmiyorum; 
yalnız para meselesi bunu halledebilir mi? Yani 
hükümet kâfi miktarda bunlara para vermekle bu
nun önünü alabilir mi? Fakat ben zannediyorum 
ki, her şeyden evvel bunların kıymeti şahsiyeleri 
nazarı it'ibare alınmalıdır. 

Bu münasebetle bir müşahedemi arz edeyim: 
istanbul şirketlerinden birisinde, hükümetimizin ko
miseri olan bir zatı, hizmetçilerin oturdukları oda
lar kadar fena ve ufak bir odaya sokmuşlardır. Hat
tâ o komiseri kâtipleriyle beraıber arz ettiğim şekil
deki odaya tıkmışlardı. O adam bunu şayanı hay
ret ve gayrikabili kabul olduğunu hissetmemiş gibi 
görünüyor ve bu vaziyette bulunmasını tabiî efendi
ler, bizim hükümetin ecnebi kumpanyalar nezdih-
deki mümessili, hükümetin haysiyet ve şerefini mu
hafaza eden ve bilhassa mevkiini muhafaza eden 
komiserlerdir. Komiserler böyle uşak gibi bir oda
da otururlar ve sonra direktörün yanına büyük bir 
hürmet ve içtinapla girerlerse, bunlardan bizim dev-
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letin mertajfiini tamamiyle müdafaa etmeyi bekle
mek doğrul olamaz. İstanbul'da bir komiserimizle 
atölyeyi ziyaret edecek oldum. Halbuki atölyeyi zi
yaret etmek için komiser efendi mutlaka şirket mü
düründen mezuniyet almak istiyordu. Sordum, ka
nunen rnecfeur musunuz? Dedim, hayır dedi. O hal
de ne lüzum var müsâade talep etmeye ededim. Ma
mafih, dedi, şöyle dedi, böyle dedi ve hayli ter
ledi. Zonguldak'ta olduğu gibi orada da benim ıs
rarımla gir|li, fakat velevki bu hareket kanunî ve 
meşru oisuh, bu halden çok müteessir idi. Haltta 
Zongul'dakıta istihbaratıma nazaran yalnız doğru
dan doğruya Ticaret Vekâletinin işleriyle alâkadar 
olan memurlar değil, Hükümetin mülkî memurları, 
polisleri, zabıtası bile kumpanyaya karşı zaaf gös
termektedirler. Bunun tamamen doğru olduğunu 
iddia etmiyorum, bu şayanı tetkiktir. Eğer doğru 
ise, ekseriyeti Türk Vatandaşımız olan oradaki me-
mu în ve müstahdemîriimizin menafiini değilki ta
mamen onunla mükellef olan zevat, hattâ memurini 
mülkiye de ı vazifesini hakkiyle ifa etmekte aciz gös
teriyorlar demektir. Bu hususta bütün ricali hükü
metin nazarı dikkatlerini celbetmeyi kendime bir 
vazife bilirim. 

Efendiler! Son söz olarak şunu arz ediyorum. 
Vekili;muhteremden rica ederim; yeni kanun çıkın
caya kadar,! eski kanunun mühim ve kabiliyeti tat
biki yesi olaft mevadini tatbik ettirsinler. Yoksa ora
daki memurin ve amelenin kumpanyalar nezdinde 
kıymet ve haysiyeti tenakus etmiş olur. Mademki 
bu kanun Henüz münfesih değildir, Heyeti Muhte-
remenizin azasından biri olmak sıfatiyle bu kanu
nun tatbikisi istemek bendenizin hakkımdır ve bu
nu talep ve rjica ediyorum. 

TUNALİ HİLMİ BEY (Zonguldak) — Allah'a 
hamd olsunj altı sene zarfında ilk defa olarak bir 
arkadaş bu [kürsüye çıkarak Zonguldak, Ereğli di
ye feryad ediyor. Çok teşekkür ederim. Çok mü-
teessif im ki, gene sıtma nöbeti ve yorgunluk altın
da eziliyorum. Efendiler! Yusuf Beye karşı olan 
şükranımın derinliğini şu anda görmeniz kabil olmuş 
olsa idi, bepim niçin bu kadar mütessir ve mütehey-
yiç ölduğureja siz de hayret ederdiniz. Zonguldak'a 
ne derece ehemmiyet verdiğimi tasavvur 'buyurunuz. 
Fakat tekrar ediyorum, halim müsait olmadığı için 
sesimi kesmek mecburiyetindeyim. Yalnız ben bu
rada Yusuf Beye karşı şükran borcumu ödemeye 
çıktım. (Bravo sesleri, alkışlar) 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! Ereğli havzai fahmiyesindeki 

madenler hakkında üç refiki muhteremim söz söy
ledi. İptida Cafer Tayyar Paşa Hazretleri diğer bir 
madde münasebetiyle söylemiş idiler, cevap verece
ğim demiştim. Efendiler! Ereğli madenleri bu mem
leketin en mühim bir servetidir, fakat maatteessüf 
o servetten biz hakkiyle istifade edemiyoruz. Ereğ
li madenlerinin vaziyeti hakikaten elimdir. Fakat 
bendeniz, elîm dediğim zaman Yusuf Beyefendinin 
ifadelerini teyit şekilde söylemiyorum. Yalnız ma
denlerin işletilmesi suretiyle söylüyorum. Bugün ma
denlerin (İnstallotion) u iyi değildir. En iyi maden 
işleten orada Ereğli şirketidir. Bunun (İnstallotion) u 
diğerlerine nazaran muntazamdır, fakat bugün o 
madene 'bile kavaidi hazırai fenniyeye göre işleyen 
bir maden, denilemez. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Bir sual 
soracağım! 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Devam
la) — Müsaade (buyurunuz! Bendeniz vekâlete gel
diğim zaman bu maden hakkında tetkikat yaptır
dım. Arz ettiğim gibi Ereğli madeni tesisatı, di
ğerlerinden mükemmel ve vasaiti fenniyesi diğerle
rinden çok olan 'bu maden, kendisinin elinde bulu
nan vasait ile ocağı işletmeye kalbiliyefci olamıyacak 
bir mahiyettedir. Bunu maden şirketine ihtar ettim. 
siz bu tesisatla bu madeni mükemmel olarak işliye-
mezsiniz, sermayenizi tezyid edin, tesisatınızı tan
zim edin, orada amelenin çalışmasını muntazam bir 
şekle sokun dedim. Ereğli şirketi maden idaresi 35 
milyon frank sermayeye daha ihtiyacı olduğuna bi
zim ordaaki müdürlerimizin yaptığı tetkikat netice
sinde kanaat getirdi ve sermayenin tezyidini kabul 
etti. Maden Müdürü oraya gitmiştir, o serma
yeye iştirak etmiş olan şirketin heyeti maliyesi, o 
sermaye ile madeni tanzim edecektir. 

Diğerlerine gelince efendiler! Bunlara maden de
nilemez. Âdeta adî ocak şeklindedir. Zaten bun
ların imtiyazı verilirken kendilerine yalnız işletmek 
hakkı verilmiş, ocakta bir hukuku tasarrufiyeleri 
olmadığı halde, bilâhare 'bir yanlışlık eseri olarak 
hesabatı lâyıkiyle alınamamıştır. .Bu hak yarım bir 
şekilde kabul edilmiş, fakat hiçbirisi bugün lâzım 
olan müessesatı fenniyeyi, lâzım olan kuvveli ma
liyeyi haiz değildir. Bunların içinde iki üç tanesi 
iyi işletebiliyor. Fakat onların da tesisatı kâfi de
ğildir, Ereğli havzai fahmiyesinde senvi çıkan kö
mür miktarı, geçen sene yediyüzbin ton idi. Bu 
sen 13 39'un hesabatı tamamiyle alınamamıştır, se-
kizyüzbin tona yakın deniliyor. Halbuki bu maden-
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lerin senevi kabiliyeti beş milyon tondur. Bu ma
denleri muntazam bir şekle sokmak için selefi muh
teremim Hasan Beyfndi, istismar kanunu niamıyle 
bir kanun tanzim etmişlerdi. Bu kanun Encümende 
günlerce müzakere olundu, intaç edildi. Bilâhare 
ocak sahipleri birçok şikâyette bulundular: Bu İs
tismar Kanunu bizim hukukumuzu ihlâl ediyor, bi
zim vaziyetimizi fena bir şekle sokuyor diye bağır
dılar, çağırdılar. Ben de düşündüm, bir kere bu 
ocak sahiplerinin itirazı nedir, bunları tetkik ede
yim; belki haklıdırlar dedim. Onları anlıyayım, ta
mam iyle kanaat gelsin de belki bazı şeylerde haklı
dırlar dedim. Kanunu geri aldık ve Ereğli'de Vali 
Reşad Beyin maiyyetinde bir komisyon teşkil ettim. 
O komisyon bir hayli çalıştı ve bir şey tespit etti, 
bize gönderdi, ©ilâhara gerk İstismar Kanununun 
tatbikatında olan ihtilâfaıtı, gerek madenlerin işle-
tilmesindeki bendenizin işittiğim bazı mesaili tet
kik etmek üzere, maden müdürü umumisini bun
dan yirmi beş gün evvel oraya gönderdim ve orada 
yirmi gün tetkikafcta bulundu. Soma Madeninin tef
tişi için oraya gitmiştim. Raporunu daha alamadım. 
Avdetinde yaptığı tetkikat neticesinde görülen kusur
ları tabiî ıslâh etmeye çalışacağım. Fakat ocakların 
tesisatı meselesi, bu ufak sermayedarların vücuda 
geticekleri bir iş değildir. Yûsuf iBeyfndi de tabiî gez
mişler görmüşlerdir. Ocağın birisinin içine girmiş
lerdir. Bunlar muntazam bir rnüessesatı fenniyeyi 
haiz maden değillerdir. Birer adi ocaktır. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Şirketinki de aynı halde. 
HALİL BEY (Zonguldak) — Bu gidişle yakın 

zamanda Zongüldak'da adam kalmayacak. 

CAFER TAYYAR PAŞA (Edirne) — Fakat her 
halde bunlar azami istifade ediyorlar. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Evet ediyorlar. 

CAFER TAYYAR PAŞA. (Edirne) — Şu halde 
azami istifade edenlerin azami fedakârlık etmesi lâ
zımdır. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Buna mukabil o sermayeyi koyabilecek
ler mi? O kuvvei sermayeyi haiz midirler? Bir çok
ları gelip müracaat ediyorlar, bankalardan para istik
raz etmeye çalışıyorlar, bizden malûmat istiyorlar, 
bankalara yazıyoruz, bankalar nezdinde müracaatta 
bulunuyoruz, bunlara yardım ediniz diyoruz. Fakat 
vaziyeti maliyelerini tetkik ediyorlar. Kuyudatı mali
yesine kanaat getirmiyorlar, kimse kredi açmıyor. 
Sonra ocağın çıkardığı kömürün bu gün nev'i de ma

lûm değil! Dünkü gün arkadaşlarımızdan Besim Aita-
l'ay Bey, ecnebi kömürlerinin bazı müessesaitta kulia-
nıldığmdan bahsettiler. Evet efendim, bendeniz bu
raya geldiğim zaman Anadolu demiryolları için ec
nebi kömürü alacaklarını işittim ve Nafıa Vekâletine 
yazdım. Nafıa Vekâleti kafi emrini vermedi. Bunun
la beraber Anadolu demiryolları bundan sonra ecne
bilerden kömür almayacak. Fakat İstanbul'un içinde 
bize gene ecnebi 'kömürleri rekabet ediyor. Bu elim 
bir vaziyettir. Kömürlerimizin bir tipi yoktur. Ereğ
li kömürünün bugün tipi malûm değil, tozlusu var
dır, her ocağın ayrı bir şeyi vardır. Bir ocağın altı 
metre salını varsa iki metre yukardan, iki metre aşa
ğıdan bırakarak ortasını işliyor, ortası iyi çıkıyor. 
Fakat serveti milliyenin bir kısmını aşağıda bırakı
yor. Altındaki ve üstündeki tabakalarıyie beraber 
çıkarırsa kömür fena çıkacaktır. Binaenaleyh hükü
met buralara da sermaye koyarak (Lâvörler) tesis 
etmek lâzımdır. Ocaklardan (Lâvörler)'e kadar deko
vil yapılmalıdır, havaî tramvaylar yapılmalıdır ve 
çıkan kömürler bir tipte olarak çıkmalıdır. Ereğli 
kömürü denince evsafı şudur, kalitesi budur, kalori
si budur, malûm olan bir tiptir. Onun haricinde baş
ka bir şey çıkımaz. Hepsi ayrı ayrı şey değil, öyle 
Kilimli ocağı imiş, bilmem nere ocağı imiş, bu gibi 
şeyler olmamalıdır. Kardif kömürü buıgün piyasada 
nasıl ise, Ereğli kömürü de öyle olmalıdır. Fakat bu
nun için lâakâl sekiz milyon lira sermaye lâzımdır. 

TUNALI. HİLMİ BEY (Zonguldak) — Çamlı 
kömürleri kardif e muadildir. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi-
aintep) — Kardif e muadil olan kömürlerimiz de var
dır, fena aksamı da vardır. Fakat sekiz milyon lira
lık bir sermaye ile Ereğli limanı tesis edilmeli, Lâvör
ler yapılmalı, dekoviller yapılmalı, ocakların ensta
raş y onları yapılmalı. Bu mesele zannederim Heyeti 
Celilenizi pek çok işgal edecektir. Yaptırdığım tetki-
kattan anladığımı arz edecek olursam, burada üç dört 
saatinizi işgal etmekliğim lâzımdır. Yusuf Beyefendi
nin amele hakkında söylediği sözlerden bir kısmının 
yanlış tetkikat neticesinde söylenmiş olduğunu bende
niz zannediyorum. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hakika
ten çok nakıstır. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (De
vamla) — Buyuruyorlarki, saati mesai sekizidir. 
Evcıt Amele Kanununun sekizinci maddesi, mesai 
müddetini sekiz saat olarak tespit etmiştir. Sekiz saat 
mesai bizim memleket için nafi midir, değil midir? 
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O meseleyi 
O ayrı bir 
ka türly nizarı 
pit ettiği 
mini tatbik 
rm dahilinlpe 
amele bu 

Mesai Kanununda münakaşa edeceğiz. 
meseledir. Bugün iktisat alemlerinde baş-

yeler vardır. Fakajt şimdi kanunun tes-
sekiz saattir. O halde kanunun ahkâ-

etmelidir ve tatbik edilmektedir. Ocakla-
yapılan işler götürü veriliyor. Oradaki 

leri götürü olarak almıştır. 

ş Ski I 

YUSUF' AKÇORA BEY (Manbul) — Hayır, 
amele götürü almaz. Amele başları alıyorlar ve ame
leyi de onâki saalt çalıştırıyorlar. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Şu hal
de kanuna muhaliftir efendim. 

TİCARJ ıT VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (De
vamla) — Aldığı işi bazısı altı saatte bitirir, bazısı 
sekiz saatte -'bitirir. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Hayır 
efendim öyle değil. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (De
vamla) — Ben sizin sözünüzü (hürmetle dinledim. 
Hiç işgal etmedim. Sonra kürsüye gelir söylersiniz. 
Söylemek ve tenkit etmek tabiî hakkınızdır. Dışar-
.da da, atelf elerde tabiî sekiz saatten fazla işlemez
ler. Amele kendi rızası ile çalışmak isterse, kanun 
bunları fazla, çalışmamaya icbar edemez. Sekiz saat
ten fazlia işemeye de icbar eylemezler. Fakat kendi 
arzusu ile sekiz saatten fazla çalışmak isteyen bir 
kiımseyi de çalışmaktan men edebilir miyiz? Bunun 
için kanunda saraihat yoktur. Sonra, orada bulunan 
memurların vazifelerini ifa etmediklerinden bahset
tiler ve bilhıssa şirkete karşı zaaf gönderdiklerini be
yan buyurdular. Bendeniz hiç bir zaman, Cumhuri
yet Hükümeti memurlarının filân şekilde zaaf göste
recekleri nazariyesini kabul etmem. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Nazariye 
değil/ vak'adır. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (De
vamla) — Buyurduğunuz gibi değildir zannındayım. 
Memurlarımız vazifelerini bütün kuvvet ve salâhi-1 

yetle ifa etmektedirler. 
TAHSİN BEY (Aydın) —- Bir mebusun müşahe-

datını nasıl t îkzip ediyorsunuz? 
REİS — Vekilin sözünü kesmeyiniz efendim. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Bsndeniz memurlarımızın vazifelerini hüs
nü suretle ifa etmekte oldukları kanaatindeyim. 
Bendeniz orıya maden müdürünü gönderdim. Av
dette böyle b-ir şey vaki ise, derhal tecziye etmekte 
tereddüt etmom. 

Sonra efendim! Komiserlerimizin kumpayalara 
karşı pek zelil bir vaziyette kaldıklarını söylediler. 
Bilhassa komiserin birisi pek fena bir odada oturu-
yormuş, bendeniz düşündüm. Vekâlete ait bir komi
serin böyle zelil bir vaziyette olduğunu bilirniyorum 
ve böyle bir komiser haitırlayamıyorum ve bizim ve
kâlete ait böyle bir şey bilmiyorum, bu katiyen va
rı d değildir. Tekrar arz ediyorum. Böyle bir durum
da çalışan bir komiserimizi tahattur edemiyorum ve 
yokitur< 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — O halde ismini söy
lesinler. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazin 
antep) — Kumpanyanın Türkçe muamelât yapmadı
ğından balhis buyurdular. Efendim! Kumpanyaya teb
ligat yapı l ı ş t ı r ve bu husus kanun icabatıdır. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — İşte me
murların zaafı burada görülüyor. Memurlarınız kont
rol etmiyorlar, 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Memurlarımız daima kontrol ederler. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Faka't gör
memi şl'erdan 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Efendim! Bütün muamelâtı Türkçe tutmak 
mecburiyetindedirler ve tutmaktadırlar. Eğer tutmu
yorlarsa kanunen 'tutmaya mecbur ederiz ve mecbur
durlar. Ve katiyen kumpanyaya vazifesini yaptırırım. 
Sonra efendim! Tenkidim bazı haklı haksız olduğun
dan bahsettiler, bendeniz tenkitten hiç bir vakit şi
kâyet etmem. Bilâkis memnun olurum. Sonra tenkit, 
Heyeti Celilenİzin daima hakkıdır. Bizim de bir ku
surumuz var ise Heyeti Celile görür. Bize söyler biz 
de ona göre muamele yaparız. Müsamahamız varsa 
biz de gider, derhal vazifemizi yaparız. Hülasatan 
arz ettiğim gibi bendeniz tenkitten müteessir olmam. 
Bilâkis istifade ederim. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — O zatı âli
nize -ait değildir, eski beyanata aittir. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Ona ait vazifemi hüsnü ifa ederim. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Efendim! 
Mesai meselesinden bahis... 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Efendim! Altmışüç 
numaralı ocak meselesi ne oldu? 

REİS — Müsaade buyurunuz efendim! Söz sı
rası Yusuf Beyefendinindir. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Peki. 
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YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Efendim! 
Mesai meıseltasinden bahsederken unutmuştum. Ora
da işittiğim bir şey vardı. Bunun ne kadar hakikate1 

mulkarin olduğunu zaltı âlilerinden istiinare etmek İs
tiyorum. Gördüğüm iki mühendis dediler ki : Bütün 
ocakları işleten 'kumpanyaların tuttuğu usul, Belçika--
lılann Kongo'da tuttukları usuldür ki, buna Alman-1 

lar «kapıkaç»' derler. Bu husus yakın bir istikbalde: 
tanzim edilmezse «galeri» 1er yıkılacaktır ve bu yüz
den yüzlerce milyonluk servetimiz mahvolacaktır. 
Bu husuıs doğru mudur? Hakikaten orada Almanla
rın «kapkaç» dedikleri Usulde mi çalışıyorlar ve ec
nebi kumpanyalar bu şekilde mi istifade ediyorlar? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi. 
antep) — Pek iyi efendim! Müsaade buyurulürsa ce
vap vereyim. Sizin dermeyan buyurduğunuz şeyi ben
deniz de işittim. Fakat hepsi içindedir. Hükümetten1 

verilmiş emvali metruke ocak ocakları vardır ve bin 
sene müddetle verilmiştir. (İki sene sesleri) Evet. 
iki sene müddetle verilmiştir. Bu ocakları işletenler 
cüz'i ücret aldıkları için, ocaiklarm ayaklarında ve 
ocaklarda tahribat yapmakta imişler. Bu hususu ha
ber aldım. Sonra gene ortadaki ocaklardan, yarısı 
şansa aiiıt olan bir ocaktır ki, burada da tahribat ya
pıldığı haberini aldım. Maden Müdürü orada iken, 
kendisine bu hususu yazdım. Telgraf verdim. Şimdi 
numaraları hatırımda değildir. «Filân filân filân 
ocaklar için tahribat yapılmakta olduğu haber veri
liyor. Bunların derecei sıbhaitlni tetkik et ve ne ka
dar 'tahribat yapılmıştır bunu da tespit et, zarar ve 
ziyanın da miktarını öğren ve malûmat ver» dedim. 
Bir komisyon da teşkil edilmiştir ki, bu da Maden 
'Müdürü Umumisinin maiyyetinde dört kişiden mü
rekkep, beş kişilik bir komisyon, madenlerin içerisitı 
de yapılan bu tahribatı birer birer keşif ve zarar ve 
ziiyanın miktarını da tespit ederek neticeyi bildirecek
lerdir; böyle bir zarar yaptıkları sabit olursa tazmin 
ettireceğiz ve haklarında muameleyi kanuniyeyi ifa 
edeceğiz^ 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Altmış numaralı 
ocak. meselesi ne oldu? 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (GazU 
antep) — Alltmış değil, altmışüç numaralı ocak! (Şu 
mahud ocak sesleri) Efendim! Aîltmışüç numaralı 
ocak için geçenlerde de burada arz etmiştim, burada 
bir komisyon teşekkül etmişti. Bizim Hukuk Müşa
viri ile diğer iki Hukuk Müşaviri ve Maliye Vekâ
leti Hukuk Müşaviri ve Maden Müdüründen müte-
ş'ikkil bir komisyon bunu tetkik ediyor. Ereğli'ye ait 

olan aksamını da oradaki havzai fahmiye Maden 
Müdürüne havale etmiştim. Sonra bunların mübade
leye tabi olup Olmamaları meselesinde, İstanbul vi
lâyetinden ve Zonguldak vilâyetinden sual ettim. Ma
den Müdürü de bilâhare buradaki tetkikatı ikmal et
mek üzere oraya gelmiştir. Orada meseleyi intaç ede
cektir. Bunların cevabı zannederim on, onbeş güne 
kadar gelir. Geldiğinde Heyeti Celilenize arz ede
rim. Burada sual olunduğu zaman vaad etaiştim. 
Tahkikat hitam bulup mesele anlaşıldı mı, tabiî He
yeti Celilenize arz ederimi. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Gelecek seneye 
kaldı. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Devam
la) — Hayır efendimi! Evvelki yapılan muamelede, 
müstaceliyet neticesi olarak, nakıs muamele yapıldı
ğından şikâyet ediliyor. Bendenizin yapacağım mua
mele ne bir tarafın ve ne de diğer tarafın hukukunu 
zayi etmiş olmasın. Onun için iyi tetkikat yapacağım, 
müsterih olabilirsiniz, size arz edeceğim. 

RÜŞTÜ PAŞA (Erzurum) — Sahibi istifade ede
cektir. Bu mesele sürüncemede kalmasın ve efkârı 
umumiye müşevveş kalınlasın. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Tabiî efendim, hukukî bir vaziyettir. 

FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Hukukî de
mek uzayıcı demek değildir. 

TİCARET VEKİLİ ALİ CENANİ BEY (Gazi
antep) — Siz pekâlâ bilirisiniz. Bir reis olsanız hüküm 
vermek için tabiî birtakım delail ihzar edersiniz. Ad
liye müntesibisiniz, hukuk mütehassısı'sınız, tabiî de
lail ihzar etmeden bir hüküm veremezsiniz. 

REİS — Hilmi Bey! Sorunuz sualinizi. 

HİLMİ BEY (Artvin) — Reis Bey! Söz istemiş
tim. (Ekseriyet kalmadı sesleri) 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Bu fa&lı çıkaralım. 
REİS — Efendim! Rey istihsal etmiyoruz. Mü

zakereye devam ediyoruz. Rey istihsalinde ekseriyeti 
ararız. 

HİLMİ BEY (Artvin) — efendimi! Bendeniz de 
Çoruh havzasından bahsedeceğim. Çoruh havzası da 
Ergani Madenleri kadar mühim bir havzadır. 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — O kadar değil!.. 
HİLMİ BEY (Artvin, Devamla) — Burada bazı 

madenler işlemektedir. Lâkin Amele Kanunu doğru
dan doğruya Zonguldak havzasına ait olduğu için, 
burada bir Amele Kanunu yoktur. Bendeniz orada 
iken, madencilerin fena dinamit kullanmasından do
layı dört amele vefat etmiş id'i. Bunların ikisi bizim 

— 558 — 



İ : 80 17 . 3 , 1341 C : 2 

İİ:isi İran tebasından idi. Vakıa orada bu-
memuru bunları idare etti. Onlardan bir 

para aldı ve varislerine verdiler, ise de, 
kanunu bilmedikleri için verdiler. Yok-

vermemtek ellerinde id i / Hükümetten bir Amele 
ı son derece rica ederim. 

tabadan, 
lunan idari 
kaç kuruş 
bunlar bizân 

sa 
Kanunu yapmasını 

işitir, 
TİCAR 

yi'hai gelmiı 

HİLMİ 
rum. Yani 
na dinamit 
Lâkin ne 
mazsa genj£ 
zası gitti 
Balhusus bAikır 
yaptırmalıdır 
baren madünn 

ET-VEKİLİ ALİ CENANİ BEY — Lâ-

Meselâ: 
maden varken 
yüzde on 
rum'un Yı^ufel 
kıyor. Ma 
da hükümi£tin 
masını son 
den vardır 
dir. Lâkin 
başlarına g 
duruyor. Simra 
mıyorlar. Hı 
bankalardan 
bir teşebbüste 
maden oca; darını 
raları yoktu 
dırlar. Bugpn 
tur ya! 

HİLMt 
•çiştiriliyor, 
lah açılır 

Gerçi 
Son derece 
rikası açılrriası 
tiyle bunlaj: 
Batum'a 
yoktur. Vallahi 
çok meyve 
fabrika 
ibarettir, 

BEY (Artvin) — Gelmiş midir bilmiyo-
bugün orada böyle bir kanun yoktur. Fe-

kulıüanıyortar. Biz onları imıha ettirdik. 
apacaksınız. Böyle bir 'kanun korkusu ol-

kullanuiar. Sonra efendim, Çoruh hav-
inkişaf eden, zenginleşen bir havzadır. 

havzası, buralarda hükümet keşif 
Bendenizin bildiğime göre sahilden iıti-

zenginleşiyor. 

Murgul'da yüzde dört - beş nispetinde 
Kuvarsan'da yüzde yirmi, Artvin'de 

onbir, daha eski hududu geçince Erzu-
i kazasında % 20 - 22'ye kadar çı-

enin zenginliği şayanı dikkattir. Buralar-
bir defa keşfiyat ve tetkikat yaptır-

derece istirham ederim. Çünkü çok ma-
ve bunların bazılarını Ruslar işletmişler-
bunların bazısı başkalarının olduğu için 
dememişlerdir. Öyle muattal bir halde 

maden işletecek adamlar para bula-
n ziyade açılan ocakları rehin vererek 

istikraz yapabilmeleri için hükümetin 
bulunmasını istirham ediyorlar. Yani 

işletecek adamlar vardır, fakat pa-
r. Hiç olmazsa bankalardan para almalı-

Artvin'de bir ziraat bankası da yok-

CEMAİl HÜSNÜ BEY (Gümüşhane) — Olacak. 
BEY (Artvin) — Üç senedir vaad ile ge
ne zaman açılacağını bilmiyorum. İnşal-

biz de son derece müteşekkir oluruz. 
ait değil, Artvin meyve memleketidir. 

istirham ederim, orada bir konserse fab-
na son derece de ihtiyaç vardır. Vak-

meyvelerini devşirirler, kayığa korlar, 
ederlerdi. Başka ihraç edecek yerleri 

elli paraya meyve satıyorlar, pek 
er mahvoluyor. Hükümetin burada bir 

rica ediyorum. Maruzatım bundan 

ve 
fi ısla 

sevk 

açr lasını 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Efendim! Meclisi 
Âlinin Zonguldak meselesi üzerinde mütehammilane 
vaziyetinden ve bunu dinlemesinden çok mütehassis 
oldum. Bilhassa İstanbul Mebusu Muhteremi Yusuf 
Akçora Beyin teşriflerinden dolayı kendilerine teşek
kür ederim. Tetkikatlarına değil, teşriflerinden dola
yı teşekkür ederim ve bilhassa izharı memnuniyet 
ederim ki, ya yirmidört, ya otuzaltı saatlik dar bir 
seyahatte müfit tetkikat yapmışlar. 

Efendim! Havzanın iyi işletildiğine, amelenin sıh
hatinin iyi olduğuna, sermayenin kâfi keldiğine, mü
kemmel olduğuna dair kimse bir şey söylemedi. Bil
hassa Zonguldak Mebusları burasının ihmal edildi
ğinden, Türkiye'nin en büyük servet menbaı olduğu 
halde, buraya katiyen atfı ehemmiyet edilmediğinden 
dolayı şikâyet ettik. Geçen sene hatta gene 'bütçe
nin esnayı müzakeresinde Hasan Beyefendiden sual 
sordum. Rur kadar haizi ehemmiyet olduğunu beyan 
buyurmuşlardı. Fakat Rur kadar haizi ehemmiyet 
olan bu mıntıkaya, ufak pek ufak bir derecede mua
venet edildiğini görmedim. İnşallah bütçemiz müsait 
olur da bu yapılır. Yusuf Bey buyurdular ki, amele 
günde oniki saat çalışıyor. Efendiler! Muhterem İz
mir Mebusu Rahmi Beyefendi orada uzun müddet 
maden müdürlüğü yaptı, ben de dört beş sene orada 
bulundum. Amelenin oniki saat çalıştığı vâki değil
dir. Eğer tetkikatı biraz daha tamik edecek olsa idi
ler bunun bu tarzda olmadığına, hilafı hakikât söy
lediklerine kendileri vâkıf olurlardı. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Rahmi 
Beyi işhad ederim. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Müsaade buyuru
nuz efendim, arz edeyim. Amele iki tarzda çalışı
yor: Birisi dahilî mesaisi, diğeri haricî mesaisi. Da
hilî mesaisi, hükümet memurlarının tahtı müraka-
besindedir ve sekiz saatten ziyade olmaz. 

Haricî mesaisi ise kontrato ile tayin edilir. Onun 
sekiz saatten ziyade olmıyacağına dair söz söylemi-
yeceğim, onun mütehassısları söylesinler. Fakat da
hilde çalışan ameleye «kesene» tâbir ettikleri götü
rü suretiyle verirler. Şu kadar araba, şu kadar kö
mür, bu kadar metre mikâbı, bu kadar lâğım kazan
lar şu yevmiyeye müstehaktırlar derler. Amele ister
se üç saatte yapar, isterse sekiz saatte yapar, isterse 
on saatte yapar ve o günlük mesaisi derecesinde 
ücrete müstehak olur. Bu sekiz saatte fazla kömür 
istihsal edenlere ayrıca ücret verilir. 

Bunu ayrıca izah etmeyeceğim, yalnız bugün ben
denizi çok müteessir eden Yusuf Beyefendinin bir 
fikridir. 
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YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Kanun 
tatbik olunuyor mu? Onu söyleyin. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Kanunun tatbik 
edilmediğinde sizinle beraberim. Bunu siz de bilir
siniz. Mesaî kanunu müzakere edilirken söylemişim
dir. Fakat kanunun noksanı göründüğü içindir ki, 
tatbik edilemiyor ve gene bunun içindir ki bu hu
susta yeni bir kanun tanzim ediyor. 

RAHMİ BEY (Trabzon) — Yeni kanun çıkın
caya kadar o kanunun tatbik edilmesi mecburîdir. 
(Etmiyenlerin tecziyesi lâzımdır sesleri) 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Orası bana ait 
değil. Benim vazifem kanunun kabiliyeti tatbikiyeyi 
haiz olmadığını söylemek ve bu ihtiyacı da Meclisi 
Âlinize bir defa daha tekrar etmektir. Nitekim biz
de bir taz kanunu vardır ki, bir vakit bir ton-taz 
üç lira ederdi. Bugün üç lira eden tazun kaldırılması 
için üç lira verseniz kimse kaldırmaz ve kimse para 
vermez. Ve hükümet alması için mecbur etse, kö -
mürü buradan kaldırın filân vapura götürün dese, 
kimse kabul etmez. Hükümet vatkiyle bir kanun 
yapmıştı ve vaktiyle buna lüzum vardı. O vakit bir 
tonu üç lira ediyordu. Fakat şimdi kıymeti düş
müştür. Değil tozlu kömürün, hatta asıl kömürün 
bile. 

Yusuf Beyefendi buyurdular ki: Orada bir şirket 
vardır, muamelelerini gördüm, susunu gördüm, fi
lân dediler. Bu noktada kendilerine iştirak ediyo
rum. Hatta 1336 senesinden beri kendilerinin temas 
ettikleri fikre, bendeniz de iştirak ederek mücadele 
etmiş adamım. Muamelâtı Türkçe olacaktır ve saire
dir diye. Evet katiyen muamelâtları Türkçe olmuyor. 
Böyledir. Yalnız bir nokta hakkındaki sözlerine ka
tiyen iştirak etmiyorum ki, - onu kendileri evvelâ 
ipham ile söylediler, bilâhara izah ettiler - Vekil 
Beyefendi burada söz söylerken, tekzip etmeyin diye 
güldüler. 

Şu noktada çok müteessir oldum. Bunu burada 
söylemek benim vicdanımın borcudur. Dediler ki : 
Bütün memurlar, dahiliye memuru, jandarması, po
lisi şirketin tahtı tesirindedir. Efendiler! Bu doğru 
değildir. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Rivayet
tir dedim. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Rivayet üzerine 
istinad etmek doğru değildir. Orada çalışanlar Cum
huriyet Hükümetinin memurudurlar. Hepsi Türktür-

ler, Türkler Ecnebi şirketinin tahtı tesirinde kalmaz
lar. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Sözümü 
tahrif etmeyiniz efendim. 

RAGIP BEY (Zonguldak — Devamla) — Hü
kümet memurları hakkında söylenilen sözleri mü
dafaa emek vekili aitlerine ait idi. Bendeniz müda
hale etmeyi arzu etmezdim, 'istedim ki Dahiliye 
Vekili Bey, Ticaret Vekili Bey, cevap versinler. 
Fakat söyledikleri söz, verdikleri izahat beni tatmin 
etmedi. Zonguldak'ta hiç bir memur şirketin tahtı 
tesirinde değildir. Bilâkis müşkilat gösteriyorlar. 
Bunu burada izah etmek bendenizin vazifemdir. Türk 
Memurlarına karşı bu ağır ittihamı, iphamı hande 
altında söylemek doğru değildir. Çok rica ederim, 
ya vak'a gösterin, hükümet onları tecziye eder veya
hut bu sözünüzü çıkar, burada tashih ederseniz. Bu
nu vicdanınızdan rica ediyorum. 

• YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Zongul
dak mebusu muhteremine ben de evvelâ teşekkürle 
başlıyorum. Çünkü müşterek olmadığımız mesele 
gayet azdır. Şunu sordum, bunu sordum, hepsine 
de, evet ben de müşterekim dedi. Nihayet sekiz saat 
meselesi; o da tefsirdir. Orada bulunanlar ve oraya 
gidip tetkik edenler pek âlâ bilirler ki: Bu kötü pa
zarlık yapanlar çavuşlardır ve demin de buradan 
birçok arkadaşlarımın tasdik buyurdukları veçhile; 
bazı istismarcılar toplayıp o çavuşların maiyetlerine 
verdikleri adamları orada on, on iki saat çalıştırı
yorlar. Fakat, benim söylediğimi değiştirerek Zon
guldak Mebusu muhteremi beyan buyurdular ki: 
Bundan dolayı da teessürümü bittabi ketmedemem. 
Benim Türk memuru hakkındaki beyanatım... 

RAGIP BEY (Zonguldak) — Mükerreren izaha
tınız zabıtta vardır. 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Yarın gö
rürüz. Bittabi Vekil Beyefendi Hazretlerinin tahkik 
edeceği memurlar hakkındaki söyledikleri sözde gös
teriyor ki, ben öyle söylememişimdir. Orada böyle 
şayiat vardır, rivayet vardır. Hiç bir vakit de bu hu
susta kat'i bir şey söyleyemem. Yalnız böyle işaa et
mek doğru değildir, iyi değildir. Bu hususta nazarı 
dikkatinizi celbederim dedim. 

RAGIP BEY (Zonguldak) — İpham vardır, ip
ham!' 

YUSUF AKÇORA BEY (İstanbul) — Ragıp Bey
efendi! Rica ederim, siz noktai nazarınızı izah ettiniz,. 
sözümü kesmeyiniz. Tekzib etmeyin dediğim o vaka-
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murların 

lardır. Meselâ filân komiserin odasının fena olması, 
filân komiserin şirket müdürüne giderken, ezilip bü
zülmesi, ©ir atölyeyi ben ziyaret edeceğim zaman ko
miserin baraz tereddüt göstermesi, nihayet sizin de 
benimle müşterek olduğunuz Ereğli Kumpanyasının 
dahilini ziyaret için, gene oradaki bizim bir memu
run veya müdür muavinin bir diplomatik muamelesi
ni zikrettim ve bunları tekzib etmeyin dedim. Me-

hiç şüphesiz ekseriyeti azimesi bu gibi şey
lerden münezzehtir, müberradır. 

REİS 
bulmuştur 

— Efendim! Faslın 'müzakeresi hitam 
Ekseriyet kalmadığından faslı reye vaz 

edemiyecegim. 

İlk celsede yapılan intihabatm neticesini arz edi
yorum efendim. Harekâtı Askeriye mıntıkası İstiklâl 
Mahkemesi Riyaseti için yapılan intihaba 117 aza 
iştirak etmiştir. 97 rey Mazhar Müfit Bey almıştır. 16 
müstenkif vardır. Bir rey Ali Fuat Paşa, bir rey Ali 
Şuuri Bey, bir rey Naci Bey ve bir rey de Mustafa 
Şeref Beye verilmiştir. Aranın mecmuu budur. İkin
ci defa intihap olduğu için 97 rey ile Mazhar Müfit 
Bey harekâtı askeriye İstiklâl Mahkemesi Riyasetine 
intihab edilmiştir. 

Efendim! Bermutad yarın öğleden sonra saat bir 
buçukta içtima etmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı Müzakaret; Saat : 6, 
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