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TBMM KÜTÜPHANESİ 

Yedinci Madde — İşbu kanunun icrayı ahkâmına 
Harbiye Nezareti memurdur. 

(Kabul sadaları) 
REİS — Bu da kabul olundu. 
Hey'eti umumiyyesini de kabul ediyor musunuz? 

(Kabul sadaları) Kabul olundu. 

3. — Aydın Vilâyeti çekirdeksiz kuru üzüm mah
sulünün te'mini revacı hakkında kanun lâyihası. (1) 

REİS — Encümen namına Haydar Bey izahat ve
receklerdir, buyurun. 

HAYDAR BEY (Maadin, Orman ve Ziraat En. 
M. M.) (Manisa) •— Efendim bu kanun, Aydın Vi
lâyeti çekirdeksiz kuru üzüm mahsulünün te'mini re
vaç ve muhafazai fiâtları için kaleme alınmış ve esas
ları da İzmir'in, demin arz ettiğim gibi, en ileri ge
len erbabı ihtisası tarafından kaleme alınmış ve Şû
rayı Devletçe iki ufak tadilat icra edildikten sonra 
Hey'eti Muhterememize gönderilmiş ve oradan da 
Encümenimize havale edilmiş idi. Bu kanun, Aydın' 
da çekirdeksiz kuru üzüm mahsulünün sekiz yüz bin 
kantarının fazlasının tevkifi içindir. Vakıa yek na
zarda... (Gürültü) 

REİS — Mahmut Mahir Efendi, Süleyman Sudi 
Efendi rica ederim dinleyiniz. Süleyman Sudi Efen
di! İşiniz daha bitmedi mi? Yoksa kendinize avukat 
mı hazırlıyorsunuz... (Handeler, alkışlar) Meclisin böy
le ciddî şeylerle meşgul olduğunu göstermek için, rica 
ederim, dinleyiniz efendim. 

HAYDAR BEY (Devamla) — Efendim, bu ka
nun, çekirdeksiz kuru üzüm mahsulünün te'mini re
vaç ve muhafazai fiyatı için, demin de arz ettiğim gi
bi, kaleme alınmıştır ki, sekiz yüz bin kantarından 
fazlasının tevkifi içindir. Vâkıâ yek nazarda tevsii 
ticaretini arzu ettiğimiz bir mahsulün tevkif ve piya
saya konulacak mahsulatın tahdid edilmesi, usulü esa-
siyyeyi takyid ediyor, ihlâl ediyor gibi görünüyor ise 
de, eğer teşrih edilecek olursa, bu tevkifi icap ettiren 
esbâb, bağcılarımızın faydasını ve Aşar dolayısıyla 
Hükümetimizin varidatını temin etmek içindir. 

Malûmu âlinizdir ki Aydın Vilâyetinin menâbii 
mühimmei varidatından en ileri kısmını teşkl eden, 
kuru üzüm mahsulüdür. Kuru üzüm mahsulü, beher 
sene sekiz yüz bin kantar raddesinde sevk edildiği za
man beher okkası üç kuruştan yedi buçuk, sekiz, on 
kuruşa kadar satıldığı halde, mahsulât bu raddeyi te
cavüz ettiği zaman beher okkası mesarifi istihsaliy

yeyi koruyamayacak surette satılmakta, daha doğrusu 
otuz paraya, kırk paraya alınmakta bulunduğu için, 
Aydın Vilâyeti bağcılarının bundan ne kadar muta
zarrır olduklarını anlarsınız. Malûmu âliniz, ora
larda filoksera vardır. Filokseranın bu memlekete ikâ' 
ettiği tahribattan bîzâr olan bağcılar, bu illete müb-
telâ olmayan çubuklar gars ettiler. Bunun için mah
sulü umumî seneden seneye ziyadeleşmiş ve şu ziyade-
lik üzümün te'mîni revaç ve muhafazai fîâtı için Hü
kümeti, bir takım tedabir ittihazına mecbur etmiş ve 
bu tedabir de mahsulâtın dahilen sarf olunması esba
bının istihsalinden ibaret olduğu için, izâai evkattan 
başka hiçbir faydayı müntic olmamıştır. 

1325 senesi mahsulü bir milyon iki yüz bin kantar 
olmasından nâşî, demin dahi arz ettiğim gibi, sekiz 
kuruşa satılan mahsuller altmış paraya satılmıştır. 
Bununla beraber, bu kanunun kabul ettiği tevkifat, 
zannolunmasın ki ifna edilecektir. Tevkif olunan mah
sulâtın üçte ikisi hamur haline ifrağ edilerek şarap 
muhassıllarına satılacağı gibi baki kısmı da, ihtiyaten 
hıfzedilecektir. Eğer senei âtiye rekoltesi sekiz yüz 
binden noksan olursa bunlarla o miktara iblağ edile
cektir. Fazla gelirse, yine arz ettiğim gibi, hamur 
haline getirilerek şarap âmillerine satılacaktır. Şurası
nı da arz edeyim ki geçen sene Avrupa'da ve gerek 
dahilde birçok talipler olduğu için eğer Hey'eti Muh-
teremeniz bu kanunu reddedecek olursanız, emin olu
nuz ki üzümün okka yerine kantarlarla satılacağına 
şüphe etmeyiniz. Binaenaleyh bu cihetten dolayı uzun 
uzadıya müzakere edilmemesini rica ederim. 

NAZARET DAGAVARYAN EFENDİ (Sivas) 
— Hey'eti umumiyyesine ait söyleyeceğim. 

HAYDAR BEY (Devamla) — Hey'eti umumiyye
si kabul edildi. 

NAZARET DAĞA VAR YAN EFENDİ (Sivas) 
— Hey'eti umumiyyesi hakkında söylemek isterim. 

HAYDAR BEY (Devamla) — Sosyalist kanunu
dur, kabul ediniz. 

NAZARET DAĞA VAR YAN EFENDİ (Sivas) 
— Ben sosyalist değilim. Bir iki söz söyleyeceğim. An
ladığıma göre, İzmir'de senevî bir milyon kantar faz
la çekirdeksiz üzüm alınıyor. Bunun yalnız sekiz yüz 
bin kantarı satılabiliyor, fazlası satılmıyor. Satılsa da 
fiyatlar düşkün oluyor. Şimdi böyle bir halde ne 
yapmak lazımdır? Başka memleketlerde fazla kalanı 
satmak için yerler ararlar, revacını tezyide çalışırlar. 
Fazla olanı saklayıp yahut mahvedip öbürlerini sat
tırmak doğru bir şey değildir. 


