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1. — Gümüşhane Mebusu Zeki Beyin; in
hisar dolayisiyle tüccar yedinde kalacak kirbit-
ler hakkınca Maliye Vekâletinden şifahî suali 
ve Maliye Vekili Hasan Beyin şifahî cevabı. 317:320 

3. — EVRAKI VARİDE 315 

Lâyihalar 315 
1. —Ziraat Odaları teşkiline ve bundan ev

velki nizamnamenin feshine dair kanun lâyiha
sı (1/645) 315 

Teklifler 315 
1. — îzjrıir Mebusu Mustafa Rahmi Bey ve 

rüfekasınınî Ebniye Kanununun 20, 21, 22, 23, 
24, 25 nci! maddelerinin tadili hakkında teklifi 
kanunisi (2/458) 315 

2. — Gaziantep mebusları Kılıç Ali ve Ah
met Remzi Beylerin; Gaziantep istihlâs müca
delesinde şihit olan Şahin Beyin oğluna hide-
matı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkın
da teklifi kanunisi (2/459) 315 

Mazbatalar 
1. — Adana Mebusu ismail Sefa Bey ve 

altmışyedi refikinin; seferberliğin devamı müd-
detince ziraat, ticaret ve sanat erbabının tecille
ri hakkında teklifi kanunisi ve şayanı müzakere 
olduğu hakkında lâyiha Encümeni mazbatası 
(2/457) ' 
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315 

315 

315 Tezkereler 
1. — Mezun bulunan İsparta Mebusu Hafız 

İbrahim Beyin yerine diğerinin intihabına dair 
Memurin Muhakemat Heyeti Riyasetinden mev
rut tezkere. " 315:316 

2. — Münhal bulunan Divanı Muhasebat 
Reisi Saniliklerine münasiplerinin intihabı hak
kında Divanı Muhasebat Riyasetinden mevrut 

tezkere. (3/390) 
Takrirler 

1. — Rize Mebusu Ekrem Beyin; biri mecli
sin takriben yüz metre gerisinde, diğeri istas
yonun tam karşısında olmak üzere hem hava
yı ifsat eden hem de nazara müstekreh man
zara arz eden, iki cesim süprüntü yığınının biran 
evvel kaldırılması ve oraya yığılmasına müsaade 
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Sayfa 
edenlerin de tecziyesi hususunda temenni takri
ri (4/176) 316 

2. — Burdur Mebusu Hüseyin Baki Beyin; 
Belediye Kanununun bazı mevaddının tefsirine 
dair takriri (4/256) 316 

3. — Bozok Mebusu Avni Beyin; Orman Ni
zamnamesinin 16 ncı ve 43 ncü maddelerinin 
tadili hakkında Bozok Mebusu Ahmet Hamdi 
Beyin takririnin Ziraat Encümeninden celbi ile 
ruznameye alınmasına dair takriri. 320:321 

Azayı Kiram Muamelâtı 316,321 
1. — Bursa Mebusluğuna intihap olunan 

Nurettin Paşa hakkında ikinci Şube mazbatası. 316 
2. — Bursa Mebusu Nurettin Paşa ile Ay

dın Mebusu Mithat Beyin tahlifleri. 325 

Evrakı Saire 
1. — Beşinci Kurtuluş Bayramlarının tesit 

eylediklerine dair Artvin'den gelen telgraf. 

Sayfa 
316 

316 

2. — İrtica harekâtının ret ve takbihi hak
kında Erzincan, Urfa, Bodrum, Biga, Çatalca, 
Çubuk, Çorum, Honaz, Zonguldak, Vakfıbekir, 
Samsun, Lapseki'den mevrut telgraflar. 316 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 321,325 
1. — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Ka

nunu Ljyihası ve Muvazenei Maliye Encümeni 
mazbatası. (1/506) 321:345 

A) Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekâ
leti Bütçesi. 321:325 

B) Nafıa Vekâleti Bütçesi: 325:345 

*>•<* 

BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat; Saat : 2,00 

REİS : Kâzım Paşa 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Şeref Bey (Dîyarbekir) 

REİS — Celseyi açıyorum efendim. 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacak: 

Yetmişüçüncü İçtima 

9 Mart 1341 Pazartesi 

Birinci Celse 
Kâzım Paşanın tahtı riyasetlerinde bilinikat zab

tı sabık hülâsası kıraat ve tashihen kabul .edildi ve 
evrakı varide ait oldukları mahallere havale olundu. 

İrtica harekâtının ret ve takbihi hakkında muhte
lif mahallerden gelen telgraflara cevap itası tensip 
edildi. 

Azayi Kiramdan bazı zevatın mezuniyetleriyle, 
İstanbul'dan- firar eden bazı Rum ve Ermeniler hak
kında Memurin Muhakemat Encümeni mazbatası 
üzerine Meclisçe verilen karar suretinin mezkûr En
cümene tevdii hakkında Divanı Riyaset kararlan kı
raat ve kabul edildi. 

Badehu Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Bütçe
sinin müzakeresine iptidar edilerek bir müddet müza
kereden sonra berayi teneffüs celse tatil olundu. 

İkinci Celse 
İsmet Bey tarafından kuşat edilerek Sıhhiye Ve

kâleti Bütçesinin Heyeti Umumiyesi hakkında bir 
müddet daha müzakereye devam olunduktan sonra 
fasılların müzakeresine geçildi ve cereyen eden mü
zakere neticesinde ilk fasıl tashihen ve 11 fasıl ay
nen kabul olundu. 

Bu meyanda Hıfzıssıhhai Umumiye ve Muavene
ti İçtimaiye Müdüriyetlerine halihazır maaşiyle mü
tehassıs müdür bulunamadığı takdirde 202 nci fas
lın sekizinci ecnebi mütehassıslar maddesinden üç 
yüz lira ücreti maktua itası suretiyle tayinleri hak
kında Sıhhiye Vekili Refik Beyin takriri nazarı dik-
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kate alınacak Muvazenei Maliye Encümenine tevdi 
edildi ve badehu Salı günü içtima edilmek üzere 
celse tatil olundu. 

REİS — Zabtı sabık hülâsası hakkında bir mü
talâa var mı? (Hayır sesleri) Zabtı sabık hülâsası ay
nen kabul edilmiştir. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRI BEY (Saruhan) — 
Paşa Hazretleri müsaade buyurur musunuz? 

REİS —r Ruzname hakkında mı? 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Manisa) — 
Efendim; Heyeti Muhteremeden bir küçük istirham
da bulunacağım. Ümit ederim ki kabul buyururlar. 
Malûmuâliniz bahar başlamıştır. Zeriyatın en mühim 
kısmının mevsimi icrasıdır. Halbuki Ziraat Bütçesi 
tasdik âliye iktiran etmedikçe tatbikatta birçok müş
külâta maruz bulunuyorum. Onun için yarın ruz-
nameye Ziraat Bütçesinin ithalini Heyeti Celileden 
rica ediyorum. (Olur sesleri) 

REİS — Ziraat Vekili Bey, Ziraat Bütçesinin ya
rınki ruznarneye ithalini rica ediyor. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; bir büt
çe yalnız başına çıkamaz. Muvazenei Umumiye Ka
nunu çıkmadan hiçbir bütçe meriyülicra olamaz. 
Onun için evvel veya sonra müzakere edilmesinde 
bir fayda yoktur. Muvazenei Umumiye Kanunu çı
kacak ki bütçe de çıksın. 

REİS — Vekil Beyefendi kanun çıkmadıkça büt
çeler tatbik olunamaz. 

ZİRAAT VEKİLİ SABRİ BEY (Saruhan) — Ba
zı kısımlardan istifade mümkündür. Çok istirham 
ederim. Reye konursa Heyeti Âliye deriğ buyur
maz. 

REİS — Reyinize arz ediyorum. 
VEHBİ BEY (Karesi) — Zaten ruznamemizde 

sıradadır. Reye konacak bir şey değil. 
REİS — Yarınki ruznarneye ithalini teklif edi

yorlar. 
FERİDUN FİKRİ BEY (Dersim) — Çıkarsa ne

ticesi ne olur? 
REİS — Onu arz ettim. Fakat İsrar ediyorlar. 

Meclise karşı bir tekliftir. 
ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Muvazenei Umumi

ye Kanunu çıkmadan icrası kabil ise yapalım. Bu ka
nun çıkmadan herhangi bir bütçenin münderecatı 
meriyülicra değildir ve şimdi yapsak bile bir fayda 
mutasavver değildir. 

REİS — Vekil Bey tarafından Meclisi Âliye kar
şı vukubulmuş bir tekliftir. Sarfınazar etmemişlerdir. 
Binaenaleyh teklifi reye arz etmeye mecburum. Ka
bul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini reye koyuyo
rum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. Ziraat Bütçesi yarınki ruznamemizde mü
zakere olunacaktır. 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 
/. — Ziraat Odaları teşkiline ve bundan evvelki 

nizamnamenin feshine dair kanun lâyihas' (1/645) 
REİS -*- Ziraat ve Muvazenei Maliye Encümen

lerine havale edilmiştir. 

Teklifler 
1. — İzmir Mebusu Mustafa Rahmi Bey ve, rüfe-

kasının; Ebniye Kanununun 20, 21, 22, 23, 24, 25 
nci maddelerinin tadili hakkında teklifi kanunisi 
(2/458) 

REİS -4- Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

2. — Gaziantep Mebusları Kılıç Ali ye Ahmet 
Remzi Beylerin; Gaziantep istihlâs mücadelesinde 
şehit olan Şahin Beyin oğluna hidematı vataniye ter
tibinden maaş tahsisi hakkında teklifi kanunisi (2/459) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edilmiştir. 

Mazbatalar 
/ . — Adana Mebusu İsmail Safa Bey ve altmışye-

di refikinin; seferberliğin devamı müddetince ziraat, 

ticaret ve sanat erbabının tecilleri hakkında teklifi 
kanunisi (2/457) ve şayanı müzakere olduğuna dair 
Lâyiha Encümeni Mazbatası. 

REİS — Müdafaai Milliye Encümenine havale 
ediyoruz. 

Tezkereler 
1. — Mezun bulunan İsparta Mebusu Hafız İb

rahim Beyin yerine diğerinin intihabına dair Memu
rin Muhakemat Heyeti Riyasetinden mevrut tezkere. 

REİS — Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Heyetimiz azasından olup bugünkü içtimada bir-

buçuk mah mezuniyet verilen İsparta Mebusu İbra
him Beyin yerine ekseriyeti temin etmek üzere diğer 
bir zatın intihap buyrulmasını rica eylerim efendim. 

Memurin. Muhakemat Heyeti Reisi 
Karesi Mebusu 
Mehmet Vehbi 
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REİS — Efendim; Memurin Muhakemat Encü
meni azasından bulunan İsparta Mebusu Hafız İb
rahim Bey mezuniyet aldığından mezkûr encüimene 
devam edemeyeceği anlaşılıyor. Onun yerine diğef 
bir zatın encüimene devainı etmesi teklif olunuyor. 
Bir teammülümüz vardı. -Bu suretle vuku bulan mün-
ıhalâta en ziyade rey allan zait rriemur edilir. Tensip 
ederseniz bu sıra üzerine yapalım. Şimdi sıra Tokat 
Mebusu Emin Beydedir. O da burada değildir. On
dan sonra Amasya Mebusu Nafiz Bey var. Reyini
ze arz edeceğim.' Hafız İbrahim Beyin yerine Nafiz 
Beyin heyete devam etmesini 'kabul edenler lütfen el 
kaldırsın.. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın... Kaibul edilmiştir. 

2. — Münhal bulunan Divanı Muhasebat Reisi 
Saniliklerine münasiplerinin intihabı hakkında Divanı 
Muhasebat Riyasetinden mevrut tezkere (31390) 

REİS — Okunacaktır : 
•Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celllesine 

Divanı Muhasebatın vazaifi asliyesinden olan 
mulhasilbi mesullere ait idare hösa'batının illiyet ve 
muhakematı zamanının mütekarripülhulûl bulunma
sı hasebiyle bir kat daiha tekessür ve kesibi ehemmi
yet edecek olan Divan muamelâtının selâmeti rüyet 
ve resmiyetini teminen uzun müddetten beri münhal 
olup vekâfetle idare edilmekte bulunan iki Reisi sa-
niıilğe Meclisi Âlice münasiplerinin intihabı esbabı
nın istikmal buiyuruUmast istirhamıma mücasöret kılın
mıştır efendim, hazretleri. 9 Mart 1341 

Divanı Muhasebat Reisi Evveli. 
Fuat! 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bütçesi münasebetiyle 
Müddei umumî hakkında da bazı mütalâatta bulun
muştum. Bunu da Muvazene Encümenine gönde
rerek her ikisinin de intacını rica ederim. 

REİS — Dört namzet göstermek üzere Kavanini 
Maliye ve Muvazene! Maliye Encümenlerine.... 

VEHBİ BEY (Karesi) — Divanı Muhasebat 
Encümenine de gitsin. 

REİS — Divanı Muhasebat, Muvazene! Maliye' 
•ve Kavanini Maliye Encümenlerine tevdi ediyoruz, 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Gösterilecek 
namzeiiterin muhtasar surette sicilleri de raptedilsin. 

REİS — Evet. Encümenlere havale ettik. Usulen 
muamelesini yapsınlar (altı namzet sesleri) Üç encü
mene gitti. İkişerden altı eder, Muhtasar sicilileri de 
raptedilecektir. 

CAVİT BEY (Diyar'bekir) — Müddei Umumiler
de nazarı dikkate alınsın. 

REİS — Evet Müddei umumileri de nazarı itiba
ra alacağız; 

Takrirler 
1. — Rize Mebusu Ekrem Beyin, biri Meclisin 

takriben yüz metre gerisinde, diğeri istasyonun tam 
karşısında olmak üzere hem havayi ifsat eden hem 
de nazara müstekreh manzara arz eden cesim süp-
rüntü yığınının biran evvel kaldırılması ve oraya yı
ğılmasına müsaade edenlerin de tecziyesi hususunda 
takriri (4/176) 

REİS — Başvekâlete havale edilmiştir. 

, 2. — Burdur Mebusu Hüseyin Baki Beyin; Bele
diye Kanunun bazı mevadinin tefsirine dair takriri 
(4/256) 

REÎS — Dahiliye Encümenine havale edilmiştir. 

Azayı Kiram Muamelâtı 
7. — Bursa Mebusluğuna intihap olunan Nuret

tin Paşa hakkında İkinci Şube mazbatası. 
REİS — Okunacaktır : 

Riyaseti Celileye 
İkinci Kolordu Kumandanı Ali Hikmet Paşanın 

vukuu İst'ifasiyle irihilâl eden Bursa Mebusluğuna in
tihap edilen mütekait Ferit Nurettin Paşanın maz
bata! intühabiyesi Encümeni mahsus tarafından bit-
te'îlkik usul ve kanuna muvafık, esbabı ret ve talil-
dîen ari görülmüş olmasına binaen şubemizce de ka
ibul edilerek Heyeti Umumiyeye takdim edilımiştir, 

İkinci Şuba Reisi Kâtip 
'Ahmet Şükrü Tevfik Fikret 

REİS — Efendim; mazibaitayı reyi âlinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın... Aksini 
reye koyuyorum. Kaibul etmeyenler lütfen el kaldır
sın... Kabul edilmiştir. 

Evrakı Saire 
1. — Beşinci Kurtuluş Bayramlarını tesit eyledik

lerine dair Artvin'den gelen telgraf. 
REİS — Divanı Riyasetten münasip cevap yazıla

caktır. 

2. — İrtica harekâtının ret ve takbihi hakkında 
Erzincan, Urfa, Bodrum, Biga, Çatalca, Çubuk, ço
rum, Honaz, Zonguldak, Vakfıkebir, Lapseki'den tel
graflar. 

REİS — Divandan münasip cevaplar yazılır, 
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3. — SUALLI 

/ . — Gümüşhane Mebusu Zeki Beyin, inhisar do
layısıyle tüccar yedinde kalacak kibritler hakkında 
suali ve Maliye Vekili Hasan Beyin şifahi cevabı. 

REİS — Cevap verecekler mi? 
MALÎYE VEKtLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Vereyim. 
REİS — Sual takririni okuyoruz. 

Riyaseti Celileye 
Tarafı hükümetten kibrit inhisarının bir şirket 

uhdesine devri ile 1 Mart 1341 tarihinden itibaren 
tüccar ve perakendeciler nezdinde bulunan kibritlerin 
bu tarihten itibaren men ve furuhtu ile müsadere edi
leceği bildirilmiş ise de memleketin icabatı tabiiye 
ve ahvali havaiyesi dahil ve sahillerimizdeki bazı 
tüccarlar nezdinde terakümüne sebebiyet veren ha-
disat alelhusus inhisarın tevlit ettiği memnuiyet do-
layısiyle perakendecilerin ademi mubayaası tüccarı 
pek müşkül bir mevkie düşürmüş neticede bir ay 
daha Maliye Vekâletinden temdit edilmiş ise de 
maksat, müddetin temdidi değil, tüccarın yedinde 
mevcut kibritleri maliyet fiyatiyle şirketin mubayaa 
etmesi suretiyle bu hususta Maliye Vekâletinin itti
haz ettiği tedabiri şifahen bildirmelerini sual eyle
rim efendim. 

5 Mart 1341 
Gümüşhane Mebusu 

Zeki 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon — 
Kibrit inhisarı Heyeti Celilenizce kabul edildiğini 
müteakip Maliye Vekâleti müteaddit defa kibrit in-
hisariyle alâkadar olan müessesatı tüccar'iyeyı ilân
larla haberdar etmiş. Mart iptidasından itibaren 
kibrit inhisarını Devlet namına idare edecek olan 
grup sureti kafiyede faaliyete başlayacağından o 
müddete kadar erbabı ticarötin elinde bulunan kib
ritleri ellerinden çıkarmaları ve her halde yeniden 
kibrit siparişinde bulunmamaları tekiden ilân edil
miştir. Buna rağmen Mart iptidası hulul ettiği hal
de birçok kimseler «Havalar müsait olmadı, alıcı 
bulunmadı, kibritler elimizde kaldı. Bunlar bizim 
elimizde kalırsa ihraç edip satmak imkânına malik 
değiliz. Mutazarrır oluyoruz, Maliye Vekâleti bu
nu piyasa üzerinden satınalsın» diye her taraftan 
müracaatlar vardır. Hattâ bendenizin dairei inti-
habiyemden buna dair müracaatlar vardır. O za
man Maliye Vekili Abdülhâlik Beyi bizzat ziyaret 
ettim, meseleyi anlatım ve kendisiyle istişare ettim. 

,CEVAPLAR 

En nihayet bir ay müddet daha mevsimin, havaların 
mümanaatı dolayısiyle kibritlerin mahallerine sevk 
edilmemesi gibi mazeretleri nazarı itibare alarak bir 
temdit ettik. Mart nihayetine kadar elde mevcut 
kibritlerin behemehal satılmasını, şayet malını ha
rice çıkarmasını isıiyen olursa hini ithalinde hükü
mete veriimiş olan gümrük ve bandrol resminin de 
iadesini Maliye Vekâleti kabul etmiştir. Vaziyet 
bundan ibarettir. Bazı yerlerde müracaatlar tevali 
ediyor, bir ay müddete rağmen yine bir miktar 
kibritin satılamayıp tüccar yedinde kalması ihtimali 
vardır ve neticede kendi hesabımıza bunu ihraç edip 
velevki gümrük ve bandrol resmi bile iade edilse 
satmak ihtimalini görmüyoruz. Zarara düşeceğiz 
diyorlar. Hulâsa kendilerinin ihtiyatsızlığından do
layı yaptıkları zararı Hazineye yüklemek istiyorlar. 
Açıkçası budur. Maliye Vekâleti her türlü tedabiri 
almış vakit ve zamaniyle alâkadar olanları haberdar 
etmiş ve kibrit inhisarının hiçbir kimseye zarar tev
lit etmeksizin mevkii tatbi'ka konması için lâzırnge-
len bütün tedabiri ittihaz etmiş olmasına rağmen 
yine şikâyet ederiz, müracaat ederiz, şikâyetimiz 
nazarı itibara alınır ve müddet temdit edilir gibi bir
takım mütalâat ile alâkadar olanlar maalesef bi
raz ihmal ve terahi göstermişlerdir. Netice şöyle bir 
teklif vardır. Maliye Vekâleti bu kibritleri maliyet 
fiyatına elinde kalmış olanlardan mubayaa etsin ve 
ondan sonra ne yaparsa yapsın. Tüccara zarar ver
dirmesin diye bir fikir vardır.' 

Buna Maliyece iki mani vardır, bir kere mali
yet fiyatı denilen şey nedir? Kibrit mubayaa edil
diği yerden gelip sandıklarla satan erbabı ticaretin 
eline geçinceye kadar müteaddit ellerden geçer. Mu
tavassıtların her biri alıp sattıkça üzerine bir mik
tar kâr zammederler. Bugün maliyet fiyatı diye or
taya çıkan şey - ki tüccarların elinde bulunan def
terlere istinat edecek isek onların her türlü vesaiki 
temin edeceğini zannetmiyorum - üzerine maliyet 
fiyatı taayyün edecek ise bunun imkân ve ihtimali 
yoktur. Kibritin inhisar bedeliyle kaça satılacağı 
malûm ve muayyendir. İnhisar bedelinden fazla 
olan kibritleri Maliye Vekâleti alıp kime satacak
tır? Bir bu var, bir de bundan başka haber alındı
ğına göre, yapılan müzayedede en müsait şeraiti 
teklif ettiğinden dolayı inhisar hakkı kendisine veri
len Belçikalı grupa rakip olan diğer bir grup daha 
vardır. Bu da şeraite iştirak etmiştir. Fakat tek
lif ettiği şart fevkalâde dun olduğu için tabiî ken-
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di kazanamadı. Rakibi kazandı. Binaenaleyh bu 
arayerdeki müddet zarfında, (îspangal) grupundan 
bahsetmek istiyorum. Bu grup tarafından Türki
ye'ye (15 000) samdık kibrit sokulduğu mevzubahis-. 
tir. bu 15 000 sandık kibriti, bir kere mubayaaya 
kapı açacak olursak, Maliye Vekâleti bütün bun
ları mubayaa etmek mecburiyetinde kalacaktır. 
15 000 sandık, aşağı - yukarı bu memleketin bir se
nelik sarfiyatıdır. Neticede bu muamele bir sene
lik kibrit varidatını suya düşürmek olur. Bundan 
başka kibrit inhisarında, dahilde her türlü kaçak
çılığın menini temin için ittihaz edilen tedalbirden 
birisi de îdarei înhisariye kibritlerinin aynı marka, 
aynı eşkâl ve aynı etikette olmasıdır. 

Bu, şimdiye kadar memlekette mevcut olmayan 
eşgâldir. Piyasamızda satılmakta olan üç yıldız, 
anahtarlı vesair bildiğimiz kibritlerin kutularından 
başka farklı olarak kendine mahsus bir şekli var
dır ve bu dahilde bandrol ve alâmeti farika ittiha
zına muhtaç olmaksızın kaçakçılığın önüne geçecek 
en müessir bir tedbirdir. Halbuki muhtelif cins 
kibritleri dahilde satılması için îdarei înhisariye ma
rifetiyle sattınlmasına ve Maliye Vekâletince mu
bayaasına imkân yoktur. Bunları bir defa mubayaa 
edip de velevki - üzerine bandrol saralını - piyasada 
îdarei înhisariye marifetiyle sattırmaya kalkacak 
'olursak memleket dahilinde beş bin sandık mı, on 
bin sandık mı ne varsa böyle muhtelif cins kibrit 
memleket dahilinde çıkar ve müddeti inhisariyenin 
nihayetine kadar aynı çeşit kibritlerin piyasada ardı 
arası kesilmez. Ve kaçak olarak her yerden girer. 
Ve bütün inhisar müddetince bu sahtekârlık devam 
eder ve kaçakçılığa gayet müsait olan bir vaziyet ha
sıl olur. Maliye Vekâleti hiçbir vakit bu muhtelifül-
oins kibritleri kendi nam ve hesa'bına mubayaa ede
rek îdarei înhisariye marifetiyle velevki bandrol su
retiyle piyasaya çıkarıp sattıramaz ve buna kaüy-
yen razı olamaz. Bu değil bu seneyi, senini atiyedeki 
varidatı dahi rahnedar edecek bir tedbirdir. Olsa olsa 
arz ettiğim gibi bütün bu ihmal ve teseyyüpler tüccar
ların kendilerine raci olduğu halde henüz satamayıp 
elerinde kalan kibritlerin zararlarını Hazineye yük
lemek gibi bir mecburiyeti kanuniye bir mülâhazai 
kanuniye . olmadığı halde mevzubahis olmıyan bir 
zararı hazineye yüklemek gibi bir cihet tercih edil
mek tasavvur edilse bile olacak olan şey; bütün bu 
kibritleri toplayıp kâr veya zararına bakmaksızın 
hemen harice satmaktır. Dahilde saitaimayız ve da
hilde bir tek kutusunu dahi satamayız efendiler. 
Maliye Vekâletinin bu kibritleri parasını vermek su

retiyle toplayıp' sonra harice sattığı vakit husule ge
lecek zararı mahsup edecek bütçede bir parası dahi 
yoktur. Sonra arz ettiğim gibi kibritlerin miktar ve 
mevcudu neye baliğ olduğu da malum değildir. 
Eğer «îspangal» grupunun böyle 15 000 sandık gi-

. bi külliyetli kibrit soktuğu doğru ise bu arz ettiğim 
tedbir dahi gayri kabili tatbik bir hale gelmiş Olur. 
Mamafih mevcut kibritlerin miktarı hakkında bir 
malumat edinmeğe ve yekûnuna göre muameleyi sek-
tedar etmemek şartiyle bir ay zarfında tüccarın müm
kün mertebe tehvini zararına badi bir tedbîr almak 
mevzubahis ise, onu da neticei tetkikatıma göre 
Heyeti Celilenize arz edeceğim. Fakat şimdilik katî 
bir tedbir alacak vaziyette değilim. Hazineyi böy
le bir zarar karşısında bırakamam. Tüccar elindeki 
kibritlerin miktarı ne kadardır? Kaç sandıktır? Zarar 
miktarı ne olacaktır? Bunlar hakkında bir fikir edin
meden böyle bir tedbiri Heyeti Celilenize arz ede
mem. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Muhterem arkadaş
lar, Maiye Vekili muhtereminin beyanatından yal
nız bir iki noktaya temas edeceğim. «îspangal» gru-
puna mahsus olmak üzere 15 000 sandık kibritin 
Türkiye'ye girdiğini bildiriyorlar ve kendileri de bun
da biraz mütereddit olduklarını kürsü milletken söy
lediler. Bunu meydana çıkaracak gümrükler var
dır. 

MALÎYE VEKİLÎ HASAN BEY (Trabzon) — 
Yazdım, daha malumat gelmedi. 

ZEKÎ BEY (Devamla) — Bunu meydana çıka
racak gümrükler vardır. Acaba gümrüklerden 16 
Kânunuevvelden sonra böyle bir mal geçmiş midir? 
Çünkü Hükümetin ilânı 16 Kânunuevvelidir. Eğer 
16 Kânunuevvelden sonra Hükümetin ilâna'tına rağ
men böyle bir şey gümrüklerden geçmişse Hükümet 
niçin onları antrepolarda tutmamıştır? Bu açıktan 
açığa kaçakçılığa meydan verecek bir haldir. 

İkincisi, millet Reji belâsından kurtulayım derken 
bir de kibrit derdine yakalanmıştır. Bu belâ, bu seyyi-
at daha mebdeinden itibaren halkın önünde birçok 
müşkülâtı dai olmuştur. Evvelâ tüccarın elindeki kib
ritleri; şirketin menfaati nam ve hesabına derleyip, 
toplamak salâhiyeti hangi hakka, hangi kanuna müs
tenittir? Bir şirketle mukavele yapılmıştır. Biz Hükü
mete bu salâhiyeti veriyoruz. Bir defa İnhisar salâhi
yeti verildikten sonra Hükümet herhangi bir şirketle 
mukavele aktettiği zaman ilk evvel kendi tebaasının, 
kendi evlâtlarının menafiini düşünmesi icap, ederken 
nasıl olur da böyle Anadolu içinde kalmış asıl öz ev-
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lâtlarını düşünmeden bu mukaveleyi akdetmişlerdir? 
Biz istanbul içinde her hangi bir ecnebi müessesesin
de kalmış olan kibritlerden bahsetmiyoruz. Eğer haki
katen Hükümetin ilânından sonra böyle binlerce san
dık kibrit gelmişse Hükümet bunu geri çevirebilir ve 
istihlâk Resmini iade eder. Lâkin düşünmüş ki Van' 
da, Bitlis'te, Erzurum'da, Diyarbekir'de velhasıl Hü
kümeti Cıimhuriyemizin çemberi dairesinde bulunan 
herhangi bir muhit içerisinde zavallı İslâm tüccarları
nın elinde kalan üç beş sandık kibriti bir ecnebi şir
ketin nam ve hesabına, menfaatine iptina ederek on
ları müsadere etmekte Hükümet hangi hukuku esasi-
yeye ve hangi hukuku ticariyeye istinat etmiştir? 

KÂZIM VEHBİ BEY (Ergani) — Bu hukuku esa
siye işi değil. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Orta yerde böyle bir şey yok. 

ZEKİ BEY (Devamla) — Bu, budur. Ne olursa ol
sun Devlet mefhumunda ilk evvel kendi tüccarını, ken
di tebaasının menfaatini düşünmek icap eder. 

Bizim Hükümetten istediğimiz esas şudur: Bunun 
heyeti umumiyesi, yani memleket dahilinde bulunan 
kibritlerin heyeti umumiyesinin kıymeti otuzbin lirayı 
geçmez, bundan kimse on para menfaat beklemiyor. 
Bu zavallı tüccarların kibritleri maliyet fiyatıyle her 
kaç kuruşa mal olmuşsa onu şirket mubayaa etsin. 
Şirket istikbalde kendisi için milyonlarca istihsal ede
ceği temettüü nazarı dikkate alarak girişmiş olduğu 
bir mücadelei iktisadiyede, daha Türkçesi, İnhisar için 
neden şimdi halkın elinde bulunan otuzbin liralık bir 
kibriti mubayaadan istinkâf ediyor? Ve Hükümet de 
tüccarın elinden toplamış olduğu kibritleri şirketin me
nafime terk ediyor. Efendiler bir sandık kibrit İn
hisardan evvel yirmiüç, yirmibeş lira arasında idi. 
Halbuki Okturva, İstihlâk, Gümrük Rüsumu gibi bir
takım rüsumun ilâvesiyle beraber bugün bir sandık 
kibrit seksen, seksenbir liradır. Düşününüz bir defa 
şirket doğrudan doğruya fabrikadan getirttiği için yir
mi liraya bir sandık kibrit alacak; beher sandık beşbin 
kutudur. Beher tanesini yüzer paraya satacaktır ki bir 
sandığı yüîzyirmibeş lira edecektir. Bu kadar menafii 
azimeyi döcuhte eden bir şirket halkın elindeki otuz
bin liralık kibritleri almamıştır. 

Evet Hükümet bir ilân yaptı, ve bu ilânda dedi ki: 
Marttan itibaren bandrolü kaldırıyorum. İnhisar vaz 
ediyorum ve bundan sonra kimse elinde kibrit tutamı-
yacaktır. Efendiler; bu vaziyet dahilinde tüccar ve 
köylü ve kazalarda bulunan ufak tefek esnafı ellerin
de bulunan kibritleri ne yapsın? Tabiî satacak, şimdi 

Hükümet inhisar müddetini bir ay daha temdit edi-' 
yor. Vaziyet icabatı sahil depolarında Samsun'da, 
Trabzon'da ve hatta Van'ın, Bitlis'in, ihracat merkezi 
olan Erzurum'da herkesin elinde üçer yüz, beşer yüz 
liralık kibrit kalmıştır. Onları dahile göndermek için 
bugün Hükümet diyor ki: Size bir ay müsaade edi
yorum. Bu müddet zarfında satınız. Bugün efendiler 
benim elimde bir kaçak mal vardır, bunun için bir 
müddet vardır. Bu müddetin on günü gitmiştir. Onbeş 
günü kalmıştır. Bunu onbeş gün zarfında satabilirsen 
ne âlâ, satamazsan, Hükümet senin elinden şirketin 
menfaatine müsadere edecektir. Hangi tüccar bunu bu 
müddet zarfında satabilir? Memleketin vaziyeti iktisa-
diyesini, yollarını, hayatı iktisadiyesini sizler benden 
daha iyi bilirsiniz. Bu vaziyet dahilinde bir ay müd
det zarfında - ki onun bir kısmı geçmiştir - Bu mal
ları sattırmak imkânı var mıdır? Demek Hükümet tüc
cara diyor ki: siz bu malları satamazsanız açıktan açı
ğa kaçakçı olun ve kaçakçılığı yapın. Bu bir nevi 
teşviktir. 

Bendeniz nazarı âlinizi celbederim. Hükümet ak
detmiş olduğu mukavelede memleket tüccarının me
nafimi düşünmüyoı. Bu; millet ve Devlet mefhum
larına sığmaz. Hükümet üçbuçuk kuruş için bugün ken
di tüccarının felâketini ihzar ediyor. Bunun için Ma
liye Vekili Beyefendiden rica ederim. Eğer mümkün 
ise on para, bir santim vermemek şartıyle dahildeki 
kibritleri doğrudan doğruya şirketle bir antant yapa
rak, şirkete mubayaa ettirsin veyahut Hükümet nam 
ve hesabına alsın - ki bunu arzu etmem - birinci şık
ta İsrar ediyorum. Harice sevk etsin veyahut şirketin 
bu bantrolu altında bulunan kibritlerin şekil, nev, ve 
mahiyetinden ayrı olan bu kibritlerin memlekette te
davülü şirketin menafiine muvafık gelmiyorsa şirket 
onları toplasın, göndersin, başka memleketlerde sat
tırsın. Buna mukabil hiçbir tüccar Hükümetten on pa
ra ticaret ve beş para bir temettü istemez zannediyo
rum. Bu cihet Hükümetin vazaifi esasiyesindendir. Ma
ruzatım bundan ibarettir. 

MALİYE VEKİLİ HLASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; Zeki Bey arkadaşımız, maksadını izah eder
ken inhisar mukavelenamesinin ve kibritin inhisar 
halinde bir grupa verilmesinin, memleket aleyhine 
ecnebilere menfaat temin eden bir vaziyet olduğu hak
kında söz söylediler. Bunlar bittabi hakikatten çok 
uzak şeylerdir. 

ZEKİ BEY (Gümüşhane) — Hiçbir vakit değil. 
MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 

Bugün kibrit inhisarını İdare eden bir Türk şirketidir. 
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Bunun sermayesinin nısfı tamamen millidir ve müesse-
satı milliyenin elindedir ve Hükümet böyle bir grupla 
kibrit inhisarını işletmek için mukaveleye girmek esa
sını kabul edip ilân ettiği zaman düşündüğü şey, kib
rit fabrikalarının biran evvel memlekete girmesini ve 
tesisini temin etmekti ve bunun için de azamî üç sene 
müddet vardı. Bu üç sene müddet zarfında bu memle
ketin kibrit istihsalâtı kibrit imalâtı ecnebi imalâtıyle 
değil doğrudan doğruya millî sanayiimizin imalâtıyle 
temin edilecektir. Emin olabilirsiniz ki kendi zamanı
ma ait olmamakla -beraber, mukaveleyi okuduğum 
için arz ediyorum, bu grupla olan müzakerede mille
timizin menfaati azamî derecede vikaye edilmiştir. Bi
zimle herhangi bir sene zarfında teşriki mesai eden 
sermayelere herhangi bir vesile ile ,ecnebi müessesesi, 
ecnebi malı, ecnebi kân, ecnebi menfaati diye yükle
necek olursak ve bu fikri biz böyle bimehaba her ve
sile ile izhar edecek olursak, zannetmiyorum ki mem
leketimizin menafii iktisadiyesine muvafık bir tarzda 
hareket etmiş olalım. 

Bittabi sermayelerin iştiraki tarafeynin menfaati 
esası üzerine, anlaşılmalarına mütevakkıf bir keyfiyet
tir. Sermaye amali Hazine için çalışmaz. Sermaye men
faat için çahşır. Biz doğrudan doğruya memleketimi
zin istifadesini göz önünde bulundurmak mecburiyetin
deyiz. Evvelce arz ettim ki Hükümet, inhisarı tatbi
ke başladığı zamandan itibaren tüccara verdiği müd
det zarfında halkı mümkün mertebe zarardan vikaye 
etmek için üzerine düşen vazaifi ifa etmiştir. Fakat 
müddetin uzunluğuna rağmen tüccar o zamana kadar 
elinde bulunan kibritlerini tasfiye ile uğraşacak yerde 
maalesef bazı ümitlerle yeni siparişler vaki olmuş ve 
memlekete yeni yeni mallar girmiştir. Bugünkü vazi
yet bundan doğmuştur. Kendi fikri ticariyeleriyle, 
kendi arzularıyle getirdikleri mallardan mütevellit 
olan zararları Hükümet ne için üzerine alsın? Böyle 
bir mecburiyetimiz yoktur. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — İlânlardan sonra gel
miş olanlar hakkında kanunun tatbikini rica ederim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Gelmiş olanlar hakkındaki vesaiki gümrüklerden iste
dim. İlânlardan sonra gelmiş olan kibritlerin miktarını 
vereceklerdir. Ona göre bir tedbir ittihaz edip Heyeti 
Celilenize arz edeceğimi söyledim. Zeki Beyefendi, bu
nun yirmi, otuzbin lira ile temini kabil olabileceğini 
söylediler. Eğer mesele otuzbin lira ile hal olunacak 
bir mesele olsaydı, emin olunuz ki Heyeti Celilenize 
böyle bir sual takriri vermeye lüzum hissettirmeden 
icabını icra eder ve yirmi otuzbin liranın mahsubu 
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için bir tahsisat isterdim. Fakat bendenizin korkum 
şudur. Mesele böyle yirmi otuz bin lira meselesi de
ğildir. Milyonlar meselesidir. Sonra bir çıkmaz karşı
sında kalırız. Onun için acele tedbir ittihazına mahal 
yoktur. Vaziyeti intaç edelim. Kimse kendi memle
ketinin tüccarının zarar etmesini istemez velevki ken
di ihmal ve teseyyüpleri yüzünden bile olsun. Bunları 
vikaye etmek hepimizin ve hepimizin vazifesidir. Hiç 
şüphe yok bu hususta Zeki Bey ile ardamızda bir ihti
lâf olduğunu tasavvur edemiyorum. Fakat herhalde 
karanlığa karşı tedbir almak doğru olmadığı kanaatin
deyim. (Kâfi sesleri.) 

Takrirler 
3. — Bozok Mebusu Avni Beyin; Orman Nizam

namesinin -16 ve 43 ncü maddelerinin tadili hakkın
da Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin Ziraat En
cümeninde bulunan takririnin celbiyle ruznameye 
alınmasına dair takriri. 

REİS — Bozok Mebusu Avni Beyin bir takriri 
vardır, okunacak : 

Riyaseti Celileye 
Orman Nizamnamesinin 16 ncı ve 43 ncü mad

delerinin tadili hakkında Bozok Mebusu Hamdi Be
yin takriri beş aydır Ziraat Encümeninde bulunmak
tadır. Mevsim münasebetiyle bu tadilâtın derhal 

'" icrası köylü için bir hayat meselesidir. Nizamna-
mei dahilî • mucibince mezkûr teklifin Encümenden 
alınarak Meclis ruznamesine ithalini teklif eyle
rim efendim. 

10. 3 . 1341 
Bozok 

Avni 

AVNİ BEY (Bozok) — Reis Paşa Hazretleri tak
ririmi izah edeceğim, müsaade buyurunuz; 

REİS — Buyurunuz efendim; 

AVNİ BEY (Bozok) — Efendim; bu takriri ver
mekteki kastım şu idi. Sayım Kanunu mucibince da
varlardan almakta olduğumuz resme, kazalarda maa
lesef yanlış tatbik edilmek suretiyle mühim bir meb
lâğ zammedilmektedir. Malûmuâliniz yazın köylü
ler koyunlarını, sığırlarını yaylaya çıkarırlar. Farz 
buyurunuz ki bu sürü davar bir kazadan iki, üç ka
za hududunu geçerek dördüncü bir kazadaki yay
laya gidecektir. Her kazada davar başına otlak res
mi diye beş, altı kuruş almak suretiyle koyun ba
şından yirmi, yirmibeş kuruş alınmış oluyor. Mahal
lerde bu miktarı Meclisi İdareler takdir ediyor. Ge
çenlerde Hükümet bunu nazarı dikkate alarak va-

— 320 — 



İ : 74 10 . 3 . 134İ t : İ 

rîdatı umumiyeden sarfınazar. ederek kısmen köy
lünün lehine yaptığı tadilât kazalarda yanlış tefsir 
edildiğinden davar sahiplerine müthiş bir zarar 
yüklenmektedir. Hamdi Beyin teklifi bu zararın 
tadili mahiyetindedir. Beş aydan beri Ziraat Encü
meninde kalmaktadır. İki ay sonra hayvan sahip
leri hayvanlarını yaylaya götüreceklerdir. Onun için 
bunun ruznameye alnımasını teklif ederim. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim; bu teklifi ka
nuniyi ehemmiyetine binaen tetkik etmek üzere Hü
kümet Encümenden istedi ve aldı. Sonra Vekâletten 
yeni bir tadilname raptedilerek geldi dün müzake
resi epeyce ilerledi. Birinci ve ikinci maddeleri tet
kik edilmiştir. Belki Cumartesi günü kamilen niha
yet bulacaktır. Binaenaleyh ruznameye alınmasına 
lüzum yoktur zannederim. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Efendim; tak
rir bendenizindir. Müsaade buyurun da arz edeyim. 
Encümende görüşülen mesele ile bunun... 

REİS — Esas hakkında müzakere yoktur. En
cümen diyor ki üç, dört güne kadar yetiştireceğiz. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Derdesti tet
kiktir diyorlar. Fakat o değildir. 

AVNt BEY (Bozok) — Efendim; Encümendeki 
.Orman Müdüriyeti Umumiyesinin getirdiği lâyiha 

1 — 1341 senesi Muvazenei Umumiye Kanunu 
lâyihası (1/506) 

A — SJHHİYE VE MUAVENETİ İÇTİMAİYE 
VEKÂLETİ BÜTÇESİ : 

REİS — Efendim; Sıhhiye bütçesinin müzakere
sine devam ediyoruz. 203 ncü faslın müzakeresi bit
mişti. Yalnız bir takrir reye konulmak üzere iken cel
se tatil edilmişti. Bu takrir bir daha okunsun, ondan 
sonra reye arz ederim. 

Riyaseti Celileye 
Aşar Kanununun ilgası ve Tarik Bedelinin yol 

masrafına ; tahsisi cihetiyle vilâyet kendi muaveneti 
içtimaiye müesseseleri masarifini temin edemiyecek 
bir hale gelmiştir. Gerçi gelecek sene için bazı kava-
nin ile yemden varidat temini düşünülebilirse de el-
yevm mevcut müesseseleri bu sene içinde kapatmak 
tehlikesinden kurtarmak icap eder. Binaenaleyh, işbu 
müessesatın hayatını idame için 203 ncü faslın birin-

bütün fasla ait değildir. Yalnız bir faslı tadil eder' 
mahiyettedir. îki maddelik bir şeyi Ziraat Encüme
ni çıkaramadı. İşi vardı. Şimdi bir faslın tadiline mü
tedair 20 - 30 yahut 10 maddeyi çıkaracağım söy
lüyor. Halbuki köylüler hayvanlarını yaylaya çıka
racağı zaman mültezimlere 30, 40, 50 kuruş davar 
başına vermek zaruretinde kalıyorlar. Bu zaruret
ten kurtarmak için Encümenden rica ederim. Yal
nız bu teklifi biran evvel çıkarsınlar ve zavallı köy
lü fazla para vermekten kurtulsun, eğer bu münferi
den çıkmazsa mevcut teklifle beraber bu sene çık
mak ihtimali yoktur. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim; işin ehemmi
yeti var, öyle basit bir mesele değildir. Yalnız bir 
resmin şöyle alınması, böyle alınması, meselesi değil
dir. 

REİS — Avni Beyefendi; takririnizi geri alıyor-
musunuz? 

AVNİ BEY (Bozok) — Hayır efendim almıyo
rum. 

REİS — O halde reye arz ediyorum. Avni Beyin 
takririnde teklif ettiği şeyin doğruca Meclis ruzna-
meşine alınmasını kabul edenler lütfen el kaldırsın.. 
Aksini reye kayuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el 
kaldırsın. Kabul olunmamıştır efendim. 

ci maddesine iki yüz bin liranın ilâvesini arz ve teklif 
eyleriz. 

Çorum 
Mustafâ 
Antalya 

Ahmet Saki 
Ankara 

Şakir 

Ankara 
İhsan 

Eskişehir 
Mehmet Arif 

Kırklareli 
Doktor Fuat • 

Mersin 
Niyazi 

İzmir 
•Saraçoğlu Şükrü 

Çanakkale 
Şükrü 
Konya 

Mustafa Feyzi 
Trabzon 
Abdullah 

Edirne 
Hüseyin Rıfkr 

Zonguldak 
Halil 

Muş 
Ilyas Sami 

Sinop 
Yusuf Kemal 

Sivas 
Rahmi 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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öenç 
Muhiıttip 
Ergani 

Kâzım Vehbi 
Gümüşhane 

Zeki 
Sivas 

Muammer 
Ardahan 

Talât 
Kângırı 

. Talât 
Kângırı 

Rıfat 
Zonguldak 

Tunalı Hilmi 
Antalya 
Rasih 

Eskişehir 
Abdullah Azmi 

Amasya 
Esat 

Amasya 
Ali Rıza 

Sivas 
Ömer Şevki 
Tekfurdağt 

Faik 
Karahisarısahip 

Ruşen Eşref 
Elâziz 

Mustafa 
Burdur 

Hüseyin Baki 
Gaziantep 

Şahin 

REİS — Efendim; 
midir? 

Karesi 
Ahmet süreyya 

tzmir 
Ahmet Münir 

Urfa 
Refet 
Ordu 
Recai 
Karesi 
Vehbi 

Kângırı 
Ziya 

Karahisarısahip 
Kâmil 
Muş 

Ali Rıza 

Mardin 
Necip 

Yozgat 
Salih 

Amasya 
Nafiz 
Ordu 
İsmail 

Mardin 
Abdulgani 

Ergani 
îhsan 

Kastamonu 
Halit 

Aksaray 
Besim Atalay 

Ankara 
Hilmi 
Bursa 

Osman Nuri 

Maliye Vekili muvafakat etmiş 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim; bunun hakkında bir müzakere cereyan et
miştir. Maliye Vekili noktai nazarını söyledi. Karşı
lığını bulmak suretiyle Meclisi Âli istediğini zamme
der. 

REİS — Muvazenei Maliye Encümeni bir şey söy
lemedi. Takriri reyi âlinize vaz ediyorum. Nazarı dik
kate alanlar lütfen el kaldırsın.. Aksini reye koyuyo
rum. Nazarı dikkate almayanlar lütfen el kaldırsın.. 
Takrir nazarı dikkate alınmıştır. 

O halde 203 ncü faslı, nazarı dikkate alınan takri
re göre tashih etmek üzere Encümene veriyoruz. (Bu
rada yapsınlar sesleri) Efendim; nazarı dikkate alı
nan takrir, fasıl ile Encümene verilir, yekûnu tashih 
edilir ve gelir usul böyledir. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Reis Paşa Haz
retleri; 167 000 lira yerine 367 bin lira olacak. Encü
men de buradadır. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMI
NA AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim; 
bu faslın yekûnu 367 bin lira olmuştur. 

REİS — Efendim; fasıl tashih edilerek Encümen
den gelmiştir. 203 ncü fasıl 367 bin lira olmuştur. 203 
ncü faslın yekûnu olan 367 bin lirayı reyinize arz edi
yorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini re
ye koyuyorum. Kabul etmeyenler el kaldırsın. 203 ncü 
fasıl 367 bin lira olarak kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

204 Tahsisatı fevkalâde 796 761 
REİS — 204 ncü faslın yekûnu olan 796 761 lira

yı kabul edenler lütfen el kaldırsın. Aksini reye ko
yuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın.. Ka
bul edilmiştir efendim. 
Fasıl Lira 

205 Memurini mazule • 12 930 
VEHBİ BEY (Karesi) — Reis Paşa; Sıhhiye Ve

kili Beyden bir sual sormak isterim. 
REİS — Buyurunuz efendim; 
VEHBİ BEY (Karesi) — Efendim; bu mazuller 

doktor mudur, yoksa kâtip midir? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY 
(İstanbul) — Efendim; bunların ekserisi mülga idare
lerden kalma memur, kâtip, mümeyyizdir. Doktor 
olanların kâffesine vazife teklif ettik. Kabul eden
leri tavzif ve tayin ettik. Kabul etmeyenlerin maaş
larını tayyettik. Esasen heyeti umumiyesi 32 tanedir. 

VEHBİ BEY (Karesi) — Teşekkür ederim. Ben
deniz doktor var mıdır diye anlamak istedim. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY 
(İstanbul) — Doktor değildir efendim. 

REİS — Efendim; 205 nci faslın yekûnunu reye 
arz ediyorum. Kabul edenler lütfen el kaldırsın.. Ak
sini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler lütfen el kal
dırsın.. Kabul edilmiştir efendim. 
Fasıl Lira 

205/A Telgraf ücuratı 30 000 
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REİS — 205 nci A faslını kabul edenler lütfen el 
kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyenler 
lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Fasıl Lira 

205/B Stajyer talebe 54 480 
REtS -+- 205 nci B faslını kabul edenler lütfen el 

kaldırsın. Aksini reye koyuyorum. Kabul etmeyen
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Faslı mahsus Lira 

Sıtma mücadelesi masarifi umu
miydi 600 000 

HAFIZ; ŞAHİN EFENDÎ (Gaziantep) — Efen
dim; Vekil] Beyden bir şey soracağım. 

REtS —j- Buyurunuz efendim; 
HAFIZ i ŞAHİN EFENDİ — Efendim; masarifi 

muhtelifedö kinin masarifi olarak (50) bin lira kabul 
edilmiştir. Bu 600 bin lira ile teşkilât mı yapılmak is
teniliyor? Teşkilât yapılacaksa nerelerde yapılacak? 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY 
(İstanbul) - j - Arz edeyim efendim. 

Efendini; kabul ettiğiniz elli bin lira devlet kini
ninin mukabilidir. Bu suretle kinin elde ediliyor, 
komprime haline getiriliyor, para ile satılıyor. Bu dev
let kininidir. (600) bin lira, Meclisi Âlinize arz edil
miş olan sıtma mücadele komisyonunun yapmış oldu
ğu yedi adet lâyihai kanuniye ile memlekette bu sene
den itibaren başlayacak olan mücadele için lâzım ge
len tahsisatı muhtevidir. Bunun bir kısmı malarya 
mıntıkası ittihaz edilecek olan mıntıkalarda yapılacak 
laboratuvarjar etibbası, memurin vesairesi ve sairesi 
azamı da hialka tevzi olunacak meccani kinin içindir. 
Bunun için faslı mahsus olarak buraya ithal edilmiştir. 
Ayrıca Muvazenei Maliye Encümeninin ruznamesin-
de dahil bulunan ve Meclisi Âliye kariben gelecek olan 
yedi adet lâyihai kanuniye ile memlekette sıtma mü
cadelesine fennî bir sistem dahilinde başlamak üze
re icap edejn ahkâm gelecek, tasdik olunup çıkacak, 
ondan sonri bu para sarfedilecektir. 

TUNAIİI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Efendim; 
pek büyük hizmetleriyle iftihar ettiğimiz Hilâl Ah-
mer teşkilâtından istifade ciheti düşünülüyor mu? 

SIHHİYE VEKİLİ DR. REFİK BEY (İstanbul) — 
Efendim; tahatetur buyurursunuz. Evvelce Meclisi 
Âliye Malarya mücadelesini ihtiva eden mukarrera-
tı havi kırmızı kaplı kitabı yetbeyet takdim etmiştim. 
burada HilHh Ahmer, Himayei Etfal gibi birçok ce-
miyatı hayrıyeden, matbuattan hepsinden istifade et

mek için lâzım gelen hususat mevcuttur. Bu meyaıi-
da Hilâli Ahmer'de büyük bir vazife bittabi teveccüh 
etmektedir. Bir şey daha arz etmek isterim: 

Sıtma mücadelesi masarifi umumiyesi faslı mahsu
sunun mülâhazatına «Bu bapta istihdam olunacak 
memurin ve müstahdemin ücuratı işbu tahsisattan ve
rileceği gibi hariçten memurini muvazzafanın dahi 
mücadeleye iştirak ettirildiği takdirde kendilerine iş
bu tertipten ücret itası caizdir.» Cümlesinin ilâvesini 
rica ederim. Eğer mümkün ise lütfen kabul buyuru
nuz. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; Vekil 
Beyefendinin tekliflerinin birinci kısmı doğrudur. 
Fakat ikinci kısımda memurini muvazzafa dahi müca
deleye iştirak ettirildiği takdirde kendilerine işbu ter
tipten ücret verilir denince bu iş çok karışık olur. Me
mur masası başında oturur, bu işe dahil oldu denir, 
binaenaleyh suiistimalât kapısı açılır memurini mu
vazzafanın başka işlerde, böyle hususî ve munzam iş
lerde çalıştırılmasında bir hayır yoktur, fikrindeyim. 

REİS — Encümenin mütalâası var mı efendim? 
SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY — 

Efendim; bu kaydı koymaktan maksadım şudur: Ola-
bilirki herhangi bir kaza dahilinde - tekmil kazaya 
şamil değil, kazanın bir kaç köyünde - yapılacak mü
cadele için merkezden memur göndermek suretiyle 
büyük bir masraf ihtiyar etmekten ise o mahaldeki 
memura 3 - 5 kuruş vererek, harcirahını tesviye ede
rek gönderip bu mücadeleyi mahallinde yaptırmaktır. 
Bu suretle olursa tasarrufun daha ziyade temin edile
ceğini zannediyorum. 

REİS — Encümenin mütalâası var mıdır? 
MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMI

NA AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efen
dim; Meclisi Âli muvazzaf memurların başka vazife
lerle tavzifini esas itibariyle kabul etmemiştir. Fakat 
Sıtma mücadelesinde encümeniniz müstesna olarak 
bir kayıt ile memurini muvazzafanın kısmen ücret ala
rak çalıştırılması esasını kabul etmiştir. 

Yalnız diğerlerine imkân olmamak ve zarurî ah
vale münhasır kalmak şartiyle burada vekil beyin tek
lif ettiği lüzum yerine zaruret kelimesinin konması 
daha muvafık olsa gerektir. 

REİS — Efendim; Encümen, Vekil Beyin teklifini 
kabul ediyor. Yalnız lüzum yerine (zaruret) kelime
sinin konması teklif ediliyor. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Kabul ediyorum efendim. 

REİS — Bir kere okunsun efendim, dinleyiniz. 
Ondan sonra reye arz edeceğim. 
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«Bu bapta istihdam olunacak memurin ve müstah
demin ücuratı işbu tahsisattan verileceği gibi hariçten 
memurini muvazzafanın dahi mücadeleye iştirak et
tirilmesine zaruret hasıl olduğu takdirde kendilerine 
işbu tertipten ücret itası caizdir» 

REİS — Efendim; bu ifadenin mülâhazat hane
sine ilâvesini kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etme
yenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. Şimdi fasıl oku
nacaktır. 
Faslı mahsus Lira 

Sıtma mücadelesi masarifi 
umumiyesi 600 000 

REÎS — Efendim; faslı mahsustaki altı yüz bin 
lirayı kabul edenler el kaldırsın. Kabul etmeyenler el 
kaldırsın. Kabul edilmiştir. 
Faslı mahsus Lira 

A Muhacirin umuru sıhhiyesi 
masarifi umumiyesi 200 000 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Söz istiyo
rum. 

REİS — Buyurun; 
MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efendim, 

Muhacirin umuru sıhhiyesi masarifi umumiyesi ola
rak bütçede iki yüz bin lira görülüyor. Fakat buna 
dair izahat almak üzere mazbataya müracaat ettiği
miz zaman aldığımız izahat pek basittir. Yalnız deni
yor ki: «İskân bütçesinde muhacirinin ahvali sıhhiye
si için konulan iki yüz bin lira buraya nakledilmiştir.» 

Efendiler; Bu iki yüz bin lira muhacirinin umu
ru sıhhiyesine kâfi gelecek midir? Kâfi gelecekse bu 
para ne suretle sarfedilecektir? Yani muhacirinin bu
lunduğu yerlerde, kazalarda, mahallerde etibba mev
cut ise bu etibba bunları tedavi ettiği zaman verile
cek ilâç parası mıdır? Yoksa bu iki yüz bin lira ile 
muhacirin umuru sihhiyesine bakmak üzere ayrıca bir 
teşkilât mı yapılacaktır? Zira: Pek âlâ malumu âli-
nizdir ve şimdiye kadar gördük ve işittik ki muha
cirin, bakımsızlık yüzünden birçok felâketlere uğra
mıştır. Birçok hastalıklara duçar olmuşlardır ve bir
çok vatandaşlarımız, inleye inleye ölmüşlerdir. Ben
deniz diyorum ki bu iki yüz bin lira iskân faslından 
naklediliyor. Bu para ile hakikaten muhacirinin ahvali 
sıhhiyesi yoluna girecek midir? Ve girecekse bu para 
nasıl sarfedilecektir? Lütfen Vekil Beyin izahat ver
mesini rica ediyorum. 

SIHHİYE VEKİLİ DOKTOR REFİK BEY (İs
tanbul) — Efendim; Heyeti Celilenizce malumdur ki 
muhacirin umuru sıhhiyesi, 1340 senesi nihayetine ka

dar Mübadele Vekâletine ve bilâhara Mübadele Mü-
diriyeti Umumiyesine ait idi. Bittabi Sıhhiye Vekâle
ti muhacirine ait vazaiften kendi uhdesine düşen en 
büyük vazifeyi ifa ile mükellefti ve bu vazifesini ifa 
etmiştir. Bu seneden itibaren Muvazenei Maliye En
cümeni bu hususu takarrür ettirmiş ve muhacirine ait 
olan mesaili sıhhiyeyi, doğrudan doğruya hakikaten 
ait olması lâzım gelen Sıhhiye Vekâletine devretmiş
tir. Bendenizin noktai nazarırnca bittabiî bu mesele, 
ancak bu sene için olabilir. Çünkü bundan sonra mu
hacirin, sekenei asliyedir. Fakat kendilerinin yeni gel
mesi ve iskân edildikleri menatıkta tam bir suret
te yerleşmiş olmamaları ve yeni muhite alışmamış bu
lunmaları noktai nazarından böyle muhacirine ait 
bir teşkilâta ihtiyaç vardır. Muhacirin Müdiriyeti 
Umumiyesinden alınan malumata göre, gelen muhaci
rinin yekûnu (362 703) e baliğ olmuştur ve bunlar 
memleketin muhtelif menatıkına, kimisine kesif, kimi
sine dağınık olmak üzere tevzi edilmişlerdir. Heyeti 
Celilenizce malumdur ki Sıhhiye Vekâletinin nahiye
lere kadar giden teşkilâtı yoktur. Yalnız küçük sıhhi
ye memurları mevcuttur. Halbuki muhacirinin kısmı 
âzami, köylerde meskûndur, binaenaleyh; Muhacirin 
Müdiriyeti Umumiyesinden almış olduğumuz bir teş
kilât vardır. (19) Seyyar tabip, (7) Küçük Sıhhiye me
muru, (2) Nekahathane ki - birisi Söke'de, biri İzmit-
tedir - Aksaray da bir hastane, (2) dispanser, Niğde 
ve Bilecikte olmak üzere devralınmıştır. Bizim Sıhhi
ye Vekâleti teşkilâtı ile muhacirine yardım edeceğiz. 
Aynı zamanda Nahiyelere kadar gitmek üzere muha
cirinin kesif bulunduğu menatıkta seyyar tabip istih
dam edeceğiz. Fakat bu sene nihayetinde bunlara da 
lüzum kalmıyacaktır. Bunlar sekenei asliye gibi mu
amele göreceklerdir. Arz edeceğim cevap bundan iba
rettir. 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NA
MINA AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Söz 
istiyorum; 

REİS — Buyurun; 
AHMET REMZİ BEY (Gaziantep) — Efendim; 

Mazhar Müfit Bey bu tahsisat kâfi midir buyurdular. 
Bu tahsisat İskân Müdiriyeti Umumiyesi bütçesinden 
alınan tahsisatın aynıdır. Zaten hükümet demiştir ki 
muhacirin umuru sıhhiyesi, ayrı bir teşkilâtla idare 
olunacaktır. Onun için bu tahsisat konmuştur. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) — Efen
dim; İskân Müdiriyeti bu iki yüz bin lirayı kâfi göre
bilir. Fakat bendeniz, Sıhhiye Vekâletinin iki yüz bin 
lirayı kâfi görüp görmediğini anlamak istiyorum ve 
bunu sual ettim. Vekil Bey, kâfidir buyurdular.. 

- 324 — 



1 : 74 10 . 3 . 1341 C : 2 

REİS •— (Faslı mahsus A) Muhacirin umuru sıh
hiyesi masarifi umumiyesi 200 000 liradır. Bu faslı ka
bul edenleri el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldır
sın. Kabul; edilmiştir. Sıhhiye Bütçesinin müzakeresi 

Azayi Kiram Muamelâtı 
Tahlifler 

2. — Bursa Mebusu Nurettin Paşa ile Aydın Me
busu Mithaî Beyin tahlifleri. 

1. — 1341 Senesi Muvazenei Umumiye Kanun lâ
yihası ve Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 
(1/506) 

B. — HAFİA VEKÂLETİ BÜTÇESİ : 
REİS —| Nafiâ Vekâleti Bütçesinin heyeti umumi-

yesinin müzakeresine başlıyoruz. 
MUHTAR BEY (Trabzon) — Arkadaşlar; haya

tımı hemen İNafia işlerinde geçirdiğim için Nafiâ Büt
çesinde bazı maruzatta bulunmaklığıma müsaade ede
ceksiniz. 

AĞAOĞLU AHMET (Kars) — Daima bundan 
söylesen çokj iyi olur, istifade ederiz. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Ben şu kanaatta-
yım ki bu rjıemleketin yükselmesi mutlaka umuru na-
fianın yapılması ile mümkündür. Ziraat de umuru na-
fianın memlekete teessüs etmesiyle ilerlerler, ticaret 
de vesaiti nakliyenin memlekette teessüsüne mütevak
kıftır. Ne kadar mektep açarsanız açınız memleketin 
istihsalâtını ! sarf edecek mahallere götürecek vasıtayı 
tesis etmedijkten sonra ahalinin fakrü zarurette kal
ması muhakfkaktır. Binaenaleyh okumak için zaten ne 
vakit bulunabilir, ne çare bulunabilir. Onun için bu 
memleketin jyükselmesi daima nafia işlerinin yani ve
saiti nakliyecin ve memleketin imarının temini ile ka-

ı- I hitam buldu. On dakika teneffüs etmek üzere celseyi 
ı- I tatil ediyorum. 

;ı Hitamı Celse Saat: 3.00 

REİS — Bursa Mebusu Nurettin Paşa ile Aydın 
Mebusu Mithat Beyin tahlifleri icra kılınacaktır : 

(İcra kılınmıştır). 

bildir. Hatta nafia işi öyle bir iştir ki hususî teşebbüs 
ile yapılamaz. Yani bir adam ne kadar fakir olursa 
olsun evlâdını okutabilir, zengin bir adam vesaiti nak
liyesini yapamaz. Bu.doğrudan doğruya umumî bir 
iştir. Hükümet tarafından yapılması iktiza eder bir 
meseledir. Halbuki memleketimizde umuru nafia pek 
geri kalmış bir iştir. Bunu artık tehir edemeyeceğiz. 
Bu Cumhuriyet devrinde mutlaka memleketimizi imar 
etmek için umuru nafiamızı biran evvel mümkün 
mertebe süratle her türlü fedakârlığı yaparak yolla
rımızı, limanlarımızı velhasıl memleketin karaya ve 
suya ait inşaatını yapmak mecburiyetindeyiz. 

Harpten yeni çıktığımıza ve daha vaziyeti maliye
mizin çok yüksek olmamasına rağmen Heyeti Celile-
niz memleketçe meşkûr bir bütçe kabul etmiştir. O 
da şimendiferin inşaatı için oldukça . hatırı sayılır, 
yani on milyon lira kadar bir masrafı kabul ederek 
memleketin en ziyade muhtaç olduğu demiryollarının 
inşasına başlanmıştır. Yalnız bu miktar memleketin 
imarı'için uzun seneler devam olunmasını icap eden* 
ve miktarı kâfi suratla ilerlemesine imkân vermeyen 
bir miktardır. 

Maatteessüf bu sene miktardan tenezzül etmiştir. 
(65) milyon liranın dört seneye taksiminden hâsıl 

İKİNCİ CELSE 

Bedi MUzakerat; Saat : 3,35 

REİS : Reisvckili İsmet Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Şeref Bey (Diyarbekir) 

REİS —i Celse açılmıştır. 

3. — EVRAKI VARİDE 

4. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 
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olacak neticeden (15) milyon lirayı mütecaviz bir pa
ranın kanun mucibince bütçeye girmesi lâzimeden 
olduğu halde yalnız bütçeye (8) milyon lira para kon
muştur. Bu sekiz milyon lira ile programımız dahi
linde (1344) senesinde Ankara'dan Sivas'a, diğer ta
raftan Samsun'dan Sivas'a varmak imkânını verme
den selbediyoruz demektir. Halbuki fennen bu çok 
mümkündür ve bunun için memleket fedakârlık ya
pıp bu iki yolu fenin ve vasaitin imkânı derecesinde 
süratle yapması için vasaiti nakliyeyi vermek lâzım 
gelir. 

Sonra geçen sene ufak, tefek bir iki hatada bu
lunduk. O da haricin parasiyle yapılması mümkün 
olan şeylerden bir iki tanesini mutlaka kendi para
mızla yapacağız diye haricin parasına karşı istiğna 
gösterdik. Bu hususta Anadolu hattını mevzubahis 
etmiyorum, inşallah bir sureti halle iktiran eder. Bir 
buçuk senedir daha adım atmamıştır. Ne olacağı 
da belli değildir. 

Daha küçük bir iş var ki Heyeti Celilenize hatır
latıyorum. O da Mersin limanı meselesidir. Mersin li
manının inşası için bir şirket çıktı, Heyeti Vekile ka
bul ile Meclisi Âlinize arz olundu, Nafia Encümeni 
müttefikan ve maatmemniye kabul ettiği halde Mu
vazene! Maliye Encümeni bazı esbaptan dolayı bu 
lâyihai kanuniyeyi reddetti ve onun yerine para ile 
Mersin limanına kısmen başlanması esası kabul olun
du ki bu hakikaten yanlış bir siyaset idi.- Biz haricin 
parası ile ve memleketin menfaati ile muvafık olacak 
surette. Nafiamızı tesis etmeye çalışmalıyız. Onun 
için dışardan gelecek sermayeyi teşvik etmeliyiz. O 
sermayenin bu memlekette çalışması ve memleketi 
müstefit etmesi için müsmir ve muvafık bir surete 
mukavelâta raptedilmelidir. Bu Mersin limanı mese
lesinde, bu memleketin mühim işini yapmak için ge
lecek sermayeyi itmek oldu ki bu yanlış bir fikir
dir. Anadolu hattı dolayısıyle Bolu gibi bir mevkii 
de şimendifersiz bıraktık. O da feci bir meseledir. 
Onu sizin takdirinize bırakıyorum. Esasen biz mem
leketimizde öteden beri umuru nafiaya bakmamışız. 
Hatta geçenlerde sabık Maliye Vekili muhteremi bu 
Cumhuriyet Hükümetinin eski İmparatorluktan çok 
umuru nafiaya ehemmiyet verdiğini ve bunun için 
bütçesine daha çok para koyduğunu buyurdular. Ha
kikaten doğrudur. Şimdiki bütçenin İmparatorluk 
bütçesinden yüksek olduğu görülüyor. Hakikatte ise 
böyle değildir. İmparatorluk zamanında bu işlerin 
kısmı âzâmı hariçten gelen sermaye veya imtiyazatla 
yapılırdı. Yalnız Nafia bütçesinde turuku nafıa için 

bir parça para ile müstesna olarak Sivas ve Samsun 
hattını inşa edeceğiz diye bütçeye bir para koyduk. 
Onun da hat dolayısıyle inşasına imkân olmadı. Eski 
devirleri terkedelim. Bu memlekette Meşrutiyetten beri 
yapılan şimendifer oldukma mühimdir. Fakat o şi
mendiferler bu memleketin taahhüdatiyle parasiyle 
yapılmıştır. Fakat bütçede görülmüyordu. Düyunu 
Umumiye Bütçesinde görülüyordu. Bağdat hattı büt
çesinin birinci seri, ikinci seri istikrazlarının faizi 
Düyunu Umumiyeden veriliyor diye devlet bütçesin
den çıkmıyor değildir. Nafia bütçesinde gözükmüyor. 
Fakat. Maliye bütçesinde gözüküyordu. Meşrutiyet 
devri bunu tabiî havadan yapmamıştır. Bunları istik
raz edilen para ile yapmıştır. Gerek Soma, Bandırma 
hattı, gerek Bağdat demiryolu ve diğer şeyler doğru
dan doğruya bu memleketin bütçesiyle yapılmıştır. 
Şimdi zaruret vardır. Çok para koyamıyoruz; o da 
başkadır. Fakat bunu mukayese ederken mutlaka şim
di bütçemize umuru nafia için daha çok para koy
duk iddiası doğru değildir. Geçenlerde umumî bütçe
nin müzakeresi esnasında o vakit ki Heyeti Vekili 
Reisi; hariçten yaptığımız istikrazdan hiçbir fayda gör
medik, memleketin imarına hiç yardımı olmadı bu
yurdular. Yapılan işleri hiç olmazsa tahdisi nimetle 
zikredelirn. Yapılan istikrazların bir kısmı filhakika 
bazı saraylar için sarfolunmuştur, fakat kısmı mühim-
mi de memlekete müsmir iş bırakmıştır. Bugün Ana
dolu hattı, İzmir - Kasaba hattı, Rumeli demiryolu, 
- memleketimizden ayrılmakla beraber o vakit mem
leketin eczasından olduğundan dolayı yapmaya da 
mecbur idik - Selanik hattı, İltisak hattı, Suriye hat
ları, bunlar hep memleketin parasiyle yani o istikraz
la yapılmıştır. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Bunlardan devlete 
ait olanlar var mıdır? 

MUHTAR BEY (Devamla) — Efendim; istikraz
la yapılan hatları demin arz ettim. Bağdat demiryo
lu devlet malıdır, devletin parası ile yapılmıştır. 

RASİH EFENDİ (Antalya) — Bugün yeniden sa
tın alıyoruz. 

MUHTAR BEY (Devamla) •— Bağdat demiryo
lunun yalnız işletmesi muayyen bir şart dahilinde bir 
şirkete verilmiştir. Ve her ne vakit isterseniz o hat 
için istikraz olunan paranın faizini Düyunu Umumi
ye vasıtasiyle vermeyip doğrudan doğruya muamelât
ta cüzî bir farkla alabilirsiniz. Yalnız kilometre
sinde bin frank bir fark hâsıl olacaktır. Soma - Ban
dırma hattı da öyledir. Keza İzmir hattı da öyledir. 
İzmir - Kasaba hattı doğrudan doğruya devlet ma-
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lıdır. Eski fzmir - Kasaba hattı, yani İzmir'den Ala
şehir'e kacjar ve Manisa'dan Soma'ya kadar olan 
hat doğrudkn doğruya devlet malıdır. Sonra, o vakit 
Samsun - Sijvas hattı da başlamıştı. O da devlet parası 
ile yapılıyordu. Bunun için devlet istikraz yaptı, o 
istikrazdan bir miktarını ifraz edip hattı bizzat ken
di hesabına ve müteahhit hesabına bir ecnebi şirke
tine yaptırıyordu. Harp geldi, yaptıramadı. Lâkin o 
vakit devlet parasından yapılan şeylerdi. 

Âşârın İlgası zamanında bu aşardan hiçbir fayda. 
görülmediğini de söylediler. Hakikaten bu memleke
tin büyük bir belâsı olan âşâr kalkarken köylünün 
verdiği o vergiden bu memleketin çok istifade etmek
te olduğunu da söylemelidir. Köylüden aldığımız bir 
para büsbütün haksız bir para değildir. Şimendiferle
rin bütün karşılığı aşardır. Tâ Gümüşhane'nin, Trab
zon'un, bilrhem nerenin aşarları Halep'te, Konya'da 
yapılan şimendiferlere karşılıktır. Yani âşârla ağnam
dır ki bu memlekete pek az mevcut olan inşaatı nafi-
ayı yapmıştır. Sonra umuru nafia siyasetimizde maat
teessüf en piyade iktisadî değil, siyasî fikir galip gel
miştir. [ 

i 

Dikkat ^derseniz görürsünüz ki bu Türk İmpara
torluğunda yapılan umuru nafianın kısmı âzâmı halis 
Türk olan Anadolu'da yapılmamıştır. Meselâ, Suriye' 
de - hepiniz bilirsiniz ki - hiçbir sancak merkezi, vi
lâyet merkezi şimendifer haricinde değildir, mutlaka 
oradan şimendifer geçirilmiştir. Meğerki Lazkiye gibi, 
sahilde sandak merkezi gibi bir yer olan, sancak mer
kezlerinden yalnız üç tanesi şimendifer üzerinde de
ğildir. Diğerleri bütün üzerindedir. Suriyeliler vaktiy
le bize bakılmıyor diye şikâyet ederken ben hayret 
ederdim. İmparatorluk bile Suriye'ye fevkalâde hiz
met etmişti^, limanlarını yapmıştır. Şimendiferlerini 
yapmıştır. Maatteessüf oraya sarfolunan paradan hiç 
Anadolu istifade etmemiştir. 

Diğer taraftan Rumeli Anadolu'ya nispetle kat kat 
istifade etm}ştir. Oranın yollarına, oranın şimendifer
lerine çok j)ara sarfettik. Yani oraya yapılan işlere 
Anadolu'nu^ vergisini karşılık tuttuk, oraları, bir par
ça memleketin merkezinden uzak olduğu için - aske
rî mülâhazata binaen - o işleri de yaptık ve bundan 
da bugün Anavatan mutazarrır olmuştur. Sonra bir 
de, Anavatajnın en çok zarar gördüğü ve hâlâ gör
mekte olduğu bir fikir vardır. Mutlaka merkezden 
demiryola iltisakı olmadan bir şey yapılmaması esa
sını ittihaz jettik. Bizzat bendenizin uğradığım bir 
müşkülât vardır. Demiryollar Müdüriyetine geldiğim 
zaman tetkik ettim ve gördüm ki, bu memleketin en 

mühim şimendiferi Samsun - Sivas şimendiferi ol
muştur. Mutlaka bu şimendiferin yapılması için te
şebbüs ettim, üç sene ciheti askeriyeyi kandırabilmek 
için uğraştım. Hayır efendim, buraya merbut olma
dan denize doğru şimendiferle bağlayamayız dediler, 
1324'ten tâ 1328 senesine kadar bu şimendiferin in
şası için muvafakat hâsıl ettiremedik. (1328) senesin
de başladık. Peşinden bir İtalyan muharebesi geldi, 
ondan sonra Balkan muharebesi geldi. Daha sonra 
Harbi Umumî geldi. O havalinin bu tariki medeniyet
ten mahrum olmasına sebep, bu noktai nazar oldu. 
Yani en evvelâ buradan mutlaka bağlanacak, ondan 
sonra orası yapılacak, bu noktai nazar hâlâ bakidir. 
Meselâ ne vakit vilâyatı Şark iyeye bir şimendifer mev
zubahis olursa; hayır buraya bağlayalım da ondan 
sonra derler. Nazarı dikkatinizi cel'bederim, şlimdi bu
radan tâ Erzurum'a şimendiferle gidinceye kadar o 
havali nasıl bekleyecek? Ve buradan yapılacak şimen
diferin iktisaden Erzurum'a ne faydası olabilir? Hiç 
faydası olmaz. 1500 - 2000 kilometre mesafeye Erzu
rum'un istihsalâtı gitmez. Erzurum'un istihsalâtı, baş
lıca satabileceği şey arpa ile buğdaydır. Arpa, buğday 
uzun yola mütehammil değildir, çünkü kendisi hasis 
bir metadır. Filhakika şimdiki halde kıymeti yükseldi 
ise de evvelden altın para ile okkası 30 - 40 para ede
cek bir meta idi. Artık bin beş yüz kilometre şimen
difer ücreti nakliyesine mütehammil olsun da pazar 
mahalline gitsin, mümkün değildir. Onun için istirham 
ediyorum, noktai nazarımızı değiştirelim, her kısmın 
ayrıca imarını şimdiden nazarı dikkate alalım. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Meselâ... 
ŞEFİK BEY (Trabzon) — Muhtar Beyefendi; 

Meclisi Âli bunu halletmiştir. 1340 senesinden itiba
ren Trabzon - Erzurum şimendiferinin yapılması 
için Meclisi Âli kanun kabul etmiştir. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Usul ve kanunu 
izah edeceğim : Geçen, sene bu, Trabzon, Erzurum 
hattının ve Trabzon limanının yapılması için Mec
lisi Âli bir kanun yapmıştır. Ne sopası var, ne aleti 
var, ne de parası vardır. Bu, para ile yapılır, Hükümet 
ise bunun içtin bütçesine sıfır koymuştur. O kanun 
diyordu ki 1341 senesinde inşaata başlanacaktır. Ora
ya sıfır koymuştur. Sıfırla mıfırla yapılmaz, ona pa
ra lâzımdır. (Doğru sesleri.) (Handeler.) Gördün mü? 

ŞEFİK BEY (Trabzon) — Efendim: noktai na
zar farkı halledilmiştir. Tahsisat talep edilmek lâ
zımdır. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Bendeniz bu sene 
vilâyatı Şarkiyenin şimal kısmını hemen kamilen gez
dim, orada gördüm ki mahsul çoktur, ahali ne ya-
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pacağız diye ağlıyor. Pasinler ovası, bu sene mahsu
lâtı epeyce olan bir yerdi. Orada ahali mahsulü ne 
yapacağız diye müteessir oluyordu. Dedim, baba ni
çin müteessir oluyorsun? Ne yapacağım, mahsulüm 
çürüyecek dedi. Niçin bu kadar çok ektin, dedim. 
Belli olmaz belki fena mahsul verir diye ekmiştim. 
Sat dedim, nerey satayım dedi. Onunla beraber he
sap ettik, dokuz kuruştan aşağı okkası naklolunamı
yor. Ne yapacak? Az ekerse, kurak gidip aç kalmak 
ihtimali var, ihtiyacı var. Çok ekerse, Allah'da bir 
bolluk verirse satacak yeri yok, o da bir derttir. Son
ra bu havali çok müteessir olmuştur, birçok istilâya 
uğramış, o istilâdan sonra tekrar bizim Ordu gitti, av
det etti, tekrar orası istilâ edildi. Velhâsıl ahalisi kıs
men harp dolayısıyile zayi oldu. Bugün yardıma ve mu
avenete muhtaçtır. Ve oraya muavenet de kendileri
ne mutlaka bir medenî ybl yapmakla olur, başka çare
si yoktur. Ahali orada çalışsa bile çalıştığının netice
sini paraya tahvil edemez. Sonra ihtiyacatını alamaz, 
onun için çok istirham ediyorum, vilâyatı Şarkiye için 
mutlaka - bu sene bütçede evvelâ sıfır, sonra yarım 
milyon kadar bir para vermişlerdir - verilen bu pa
ranın hiç faydası yoktur. Bu işe kâfi olacak parayı 
bütçeye koyalım ve işe mutlaka başlayalım. Trabzon 
limanının evrakı hazırdır, buna başlamak için hükü
met şimdiye kadar hiç teşebbüs etmemiştir. 

ZEKÎ BEY (Gümüşhane) — Bir sıfır daha koy, 
olur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim; arkadaş
lardan bazıları Trabzon'dan Erzurum'a veya o hava
liye şimendifer yapılırsa, zaten nüfusu o kadar kesir 
değildir, istihsalâtı da o kadar çok değildir, bu şi
mendifer nakledecek şey bulamaz. Miktarı kâfi hâsı
lat olmadığından dolayı bunun yapılması çok faideli 
olur mu gibi tereddütte bulunuyorlar. (Kim söyledi 
sesleri.) Bütün arkadaşlar efendim. Burada, Encümen
de de bu müzakere edilmiştir, ihtimal ki kim söyledi 
diye soranlardan bir çokları söylemiştir. (Handeler.) 
Nazarı dikkatinizi celbederim, bu vilâyatı Şarkiyeye 
hakkı hayat vermek için mutlaka ve mutlaka orada 
bir vasıtai medeniye tesisi lâzımdır. Mahsulü az ve 
çok olsun mevzubahis değildir. Mutlaka oranın ha
yatını muhafaza etmek ve orada yaşanır bir hal te
sis etmek lâzım gelir. Esasen çok müteessir olmuş 
olan bu memleketin eski gürbüzlüğünü bulmak - es
kiden nasıl ki serhat muhafızı idi. Memleketin en fe
dakâr muhafızı oradan yetişirdi - yine bunu temin et
mek için oraya vasıtai medeniye vermeli, şimendifer 
yapmalıdır. 
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Istihsalâta gelince bendeniz bu sene tetkikatımda 
maaşşükran gördüm ki Trabzon, Erzurum ve Erzin
can şubesi de yapılırsa o zaman Ankara'da İstanbul'a 
giden şimendiferden daha ziyade hasılat verecektir. 
Bu da şâyânı hayrettir. Bir defa Anadolu'nun o kıs
mının mahsulâtı mahdut hasılata münhasırdır, müte
nevvi değildir. Lâkin mahsulâtı feyyaz bir memleket
tir, çok hububat istihsal edilebilir. Sonra mahsulât 
mahsulâtı cezriyeyi fevkalâde ziyade hâsıl ediyor. 
Yani patates, pancar, yer elması vesaire gibi kökten 
yetişen mahsulât, başka yerde yetişmeyecek nispet
te çok yetişiyor, ovası çok geniştir. Bu yapılacak 
şimendiferin bir hassası daha vardır ki şimendifer 
başladıktan ve yüz kilometre mesafeye gittikten son
ra derhal hububat yaylasına giriyor, kesir nakliyat 
mıntıkasına girmiyor. Halbuki Anadolu şimendiferi 
tâ Eskişehir'e girmedikçe nakliyat ovasına giremiyor. 
Ceman yekûn Adapazarı'nın patatesinden başka bir 
nakliyesi yoktur. Fakat diğeri Bayburt ovasına çıktık
tan itibaren Bayburt ovası, Kelkit ovası, Aşkale ova
sı, Pasin ovası, Erzincan ovası, Suşehri ovası, bunla
rın hepsi, derhal hasılatını tezyit etmek (için vasıtai 
nakliye bekliyor. Ovaların hepsinde su mebzul oldu
ğu için irva ve iska orada pek caridir. Ahali orada 
bu sanata çok ehemmiyet vermiştir, yüksek memle
ket olduğu için, havası yabis bulunduğu için irva ve 
İskaya ihtiyacı vardır. Filhakika bir parça hali ipti
daidedir, fennin bütün teferruatını tatbik ederek ya
pamıyorlar. Hasankale ovasında hiç iska olunmadık 
tarla yoktur. Bunların hepsine su basar ve mahsulâtı 
o veçhile tezyit ederler. Aşkale ovası, Bayburt ovası, 
Kelkit ovası hepsi böyledir. Yani o havalinin malik 
olacağı şimendiferin nakliyatı, en ehemmiyet verdiği
miz, Anadolu şimendiferinin naklyatından dûn olmaz, 
belki de efzun olur. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
îran transitini söylemedin unuttun. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Sonra efendim; 
ondan başka arz ettiğim ovaların en uzağının mah
rece olan mesafesi 350 kilometredir. Filhakika bu 
Trabzon'dan vilâyatı Şarkiyeye doğru yapılacak şi
mendiferlerin (hinterlandı) yani o şimendiferin kendi 
sahiline nakledeceği mahsulâtının müntehasmı Suşeh
ri addediyorum. Trabzon limanına mesafesi 350 ki
lometredir. Demin arz ettiğim ovaların en uzağı Pa
sinler ovasıdır, o da 350 kilometredir. Binaenaleyh 
asıl hububat için lâzım olan mesafedir. Hububata bü
yük bir sıklet binmeden naklolunabilir. Sonra bu şi
mendifer burada kalmaz arkadaşlar, bu şimendiferin 
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temdidinde büyük bir siyaset vardır. Bu şimendiferi 
mümkün mfertebe süratle temdit edersek memleketin 
siyaseti iktiiadiyesi noktali nazarından büyük bir si
yaset yapmış oluruz. Bu da îran münakalâtını bizim 
limanlarımızdan birine getirmektir. îran, Batum'a şi
mendiferle şıerbuttur. Lâkin Kafkasya'nın muamelâtı 
umumiyesi Jcesbi salâh edecek bir şekilde olmadığı 
için şimdi bile develerle Trabzon'a, İran münakalâtı 
yapılıyor ve; Trabzon - Erzurum hattının İran'a tem
didi halinde! yüzelli kilometreden ziyade miktarda tul 
tasarrufatı yardır. Malûm ya, şimendiferlerin tesisti, 
işletilmesi niasraflı bir iş olduğu için bunların tülü
nün nakliyata büyük tesiri vardır. Öyle Marsilya' 
dan İstanbul'a gelen metam ücreti ile Nevyofk'tan, 
Hamburg'taa gelen metaın nakliyat ücreti arasında 
pek fark olmaz. Vapur için mesafe mevzubahis de
ğildir. Filvaki harpten sonra kömür fiyatında fark 
vardır. Fakat vapur nakliyatında tülün o kadar te
siri yoktur. Şimendifer nakliyatında mutlaka mesafe 
asıldır. O nakliyata tesir eder İngilizlerin bir nazari
yesi vardır. | 700 kilometreden ziyade hububat nak-
lolunamaz derler. Onun için hububatın sevkedileceği 
mahreç 7001 kilometreden kısa olmalıdır diye bir na
zariye tesis etmişlerdir ki doğrudur. Onun için İran'a 
biz limanımızdan yüz eli kilometre kısa bir mesafe 
ile nakliyatı i temin edeceğimiz için münakalâtı mut
laka bizim tarafa gelecektir. Bunu derhal yapmazsak 
malûmuâlini^dir ki ticaret bir tarafta teessüs edip is
tikâmetini aidi mı, şevki tabiisine girdi mi onu teb
dil ve tadil etmek için birçok şeyler lâzımdır. Hal
buki şimdi vaziyet müsaittir. İran münakalâtı hiçbir 
istikâmete Müstakar bir vaziyet almamıştır. Eğer biz 
dört beş senjs zarfında İran hududuna kadar bu Şark 
şimendiferimizi yapacak olursak hiç olmazsa şimalî 
İran'ın sülüsjan bir kısmını memleketimizin bir lima
nı ile muamelâtı ticariye işinde raptetmiş oluruz. 
Bundan hâsıl olacak menafim tadadını zait görürüm 
elbette bunu Heyeti Celileniz takdir edersiniz. Onun 
için istirham ettiğim bu Şark şimendiferine, buradan 
Erzurum'a kadar şimendiferi bağladıktan sonra baş
layalım, meselesini ve bu siyaseti kökünden kaldıra
lım. Bidayette sıfır, sonradan 500 bm lira ile değil, 
bir kaç milyon lira koymakla işe başlayalım ve on
dan sonra da benim hükümetten beklediğim bir ka
nun lâyihası idi. O da bu şimendiferin mecmuu in
şaatını bir kanun şeklinde geçirmek Ankara - Sivas 
şimendiferi gibi - senini müteaddide bütçeye para ko
yarak inşasın temin etmektir. Bütçeye beş yüz bin li-: 
ra değil, îıatjtâ bir milyon lira koysak ve onunla in
şaata başlasak Trabzon limanını nasıl ihale edecek

sin? Ve bir şirket nasıl bulacaksın? Çünkü bütçede 
ceman yekûn bir milyon lira vardır. Beş altı milyon 
lira ile vücude gelecek olan limanın muameHâtma gi
remezsiniz? O para olduğu gibi kalır onun için onun 
mütebaki masrafının şimdiden teminini yalnız masa
rifin Heyeti Umumiyesinin senini müteaddideye tak
simi esasını kabul ettikten sonradır ki bu iş yapıla
bilir, başka türlü yapılamaz. 

Sonra bu sene nazarı dikkatimi celbeden yalnız 
umuru nafia değil, vilâyatı Şarkiyenin en küçük işi 
de unutulmuştur. Geçen sene hiç olmazsa yirmi bin 
lirayı Erzurum ovasının ıslâhı için koymuştuk. Hal
buki bu sene onu da göremedik. Arkadaşlar; nazarı 
dikkatinizi celbederim. Erzurum, 1900 metre irtifa-
ındadır. Yani yayladır. Bu yaylada o küçük karasu-
yun rakit suyu evvelce bir parça ıslâh edilmişti. Se
nini müteaddiden beri terkolunduğundan dolayı mer-
zagı bir hale gelmiştir.' Ve orada sivrisinek türemiştir. 
Erzurum'da sıtma vardır. Hakikaten insan düşünecek 
olursa hayret ediyor. Erzurum'da nasıl sıtma olabi
lir? Oluyor. Çünkü Karasu rakit bir hale gelmiştir. 
Akmıyor, ondan oluyor. Bunun mecrasını açmak lâ
zımdır. Onu açmıyoruz. Geçen sene bunun için yirmi 
bin lira konmuştu. Bendeniz orada bulunurken Nafia 
Vekâletinin telgrafı üzerine bizzat tetkikatta bulun
dum ve neticesini telgrafla arz ettim. Bilmem ne oldu? 
Bilâkis bir şey yapılamadı. Eylül bidayetinde idi zan
nederim, telgrafla maruzatta bulundum; yirmi bin lira 
kadar bir para gönderiniz ve bir de fen memurunu 
memur ediniz. İşe başlansın dedim. Geçen sene bu 

işe başlanmadığı gibi bu sene de büsbütün yok edil
miştir. İstirham ediyorum, bu memleketlere biraz ba
kılsın. Şimdiye kadar bu vilâyetlerin âşârı, ağnamı ve 
bütün varidatı umumiyesi karşılık tutularak yapılan 
şimendiferler aksamından bir parça varidat alınarak 
oraya da bakılmak zamanı gelmiştir. Ve o da bir 
parça düşünülsün. 

Sonra yol meselesi, görülüyor ki bizim turuk ve 
maabir bütçemizde yani yollar için ayrılan miktarla 
devlet yolları diye ayırdığımız ceman yekûn 9 bin ki
lometrelik yolun kısmen inşası, kısmen tamiri, kıs
men hüsnü halde muhafazası imkânı yoktur. Ne yapa
cağız? Şöndiye kadar yaptığımız nedir? Vilâyetlere 
yüz bin, elli bin, otuz bin lira para veriyoruz. Onlar 
da mevcut yolların bir köprüsüne ve bir iki kilometre
lik yerinin tamirine bakıyorlar. Anlaşılıyor ki böyle
likle mevcut yollarımızda harap olmuştur. Hakikaten 
ecdadın yaptığı yollar karşısında bugün biz fen me
murları utanacak vaziyette kaldık. Çünkü biz fen me-
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murları onların yaptıklarını bozmuşuzdur. Onun için 
bu sene Nafia Vekâleti bir lâyiha ile Meclise müra
caat etmiştir. Mevcut yolların içerisinde Erkânı Har-
biyei Umumiyenin muvafakatiyle ve belki onun tale-

"-biyle mevcut devlet yollarını iki kısma ayırmıştır. Bir 
kısmı gayet mübrem ve sürati mümküne ile yapılması 
elzem olan yollar, diğeri de ikinci derecede lâzım olan 
yollar. Onun için 'bütçede bunlar için bir miktar tah
sis ettik. Diğer yolların da tamiratı mütemadiye ile 
inşası için bir miktar para kondu. Bir miktar tahsisat 
da yapılan yolların muhafazası için kondu. Nafia 
Encümeni bu lâyihayı tetkik etti. Yalnız bazı küçük 
bir tadilâtla maalmemnuniye kabul etti. Encümen Ma
liyeye gitmiştir. Encümeni Maliyede maatteessüf uyu
muş kalmıştır. Çıkmadı, bütçede geldi, burada mev
zubahis edeceğiz. Encümeni Maliyeden gelmedi ki 
mevzubahis edelim. Bu yollar en lüzumlu yerlerin 
yollan idi. Hattâ şimdi harekâtı askeriye yapılacak 
yerlerin yolları idi. Bilmem ne için bu lâyiha Encü
meni Maliyeden gelmedi? 

Encümeni Maliyenin orada yapacağı şey memle
ketin maliyesine muvafık mıdır? Değil midir? Bunu 
tetkik edecekti. Değilse memleketimizin kuvvei ma
liyesi ve kuvvei tahammüliyesi yoktur der, reddeder, 
gönderir. Yoksa tasvip ile gönderir. Encümeni Ma
liye zannetmem ki bu yol lâzım mıdır, değil midir 
diye düşünsün. Bu iş için lâzım gelen parayı bütçe 
ile karşı karşıya getirecek ve bütçe müsait midir, de
ğil midir? Tetkik edecek, karar verecek, gönderecek. 
Biz tetkikte fen memuru olduğumuz için daha fazla 
zahmet çekerdik. Biz yolların daha mühim olanların 
ve fennen en muvafık olan yollan tetkik için vakit 
kaybederdik. Encümeni Maliye bizden daha fazla 
geciktirdi, göndermedi. Birçok vakit kaybetti. Onun 
için istirham ediyorum, Encümen bu lâyihayı yarına 
kadar, fasıllar mevzuubahis oluncaya kadar gönder
sin ki doğrudan doğruya nazarı dikkate alalım. Büt
çenin tasdikinde nazarı dikkate alınsın. 

Sonra efendim, Nafianın bu sulh muahedesinden 
sonra yapması lâzım olduğu halde yapmadığı bazı me
seleler vardır. Onları da yapmalıdır. 

Birçok imtiyazlı şirketlerin muamelesi, daha mu
allaktadır. Meselâ, Şark demiryolları şirketiyle bir iti-
lâfnamei muvakkate yaptık ve itilâfname mucibince 
yaptığımız şey nedir ve hazırlanan nedir? Tarifenin 
beş misline zammetti. Altı ay zarfında bütün şimen
diferlerin muamelesini şeraiti cedide ve iktisadiyeye 
göre tadil edeceğiz ve bu hususta müzakereye giri
şeceğiz diye itilâf nameye bir madde derç ettik ve 

tarifesinde de dört veya üç ayda bir zamana göre 
tadil veya tashih icrası için bir madde koyduk, ver
dik. Beş altı ay geçti, 12 ay geçti, daha bu meselelere 
başlamadık. 

Demin de bir nebze arz etti idim. İnşaatı Nafia
nın kendi paramızla yapılmasını ben de hayırlı gö
rürüm, fakat aynı zamanda hariçten sermaye gelip 
bu inşaata yardım etmesini de lüzumlu addederim. 
Bunun için mevcut sermayenin vaziyetini tespit et
melidir. Arz ettiği Şark şimendifer yolu son zaman
da şekli idaresi ne olacaktır diye bekliyor. Meselâ 
eskiden bu şimendiferlerin işletme mukavelesinde 
diyor ki : Şirket, hâsılattan bidayette de yedi bin 
frank işletme için alacaktır. Ondan sonra (7 000) 
Franktan (10 333) Franka kadar olan kısmının yüz
de kırkbeşi Hükümetin olacaktır. Yüzde ellibeşi şir
ketin olacaktır. (10 333) Franktan fazla hâsılatın 
yüzde yetmişi şirketin olacaktır, yüzde otuzu da hü
kümetin olacaktır. Şimdi evvelki yedi bin Frank hat
tın işletmesi ve tamiratı mütemadiyesi için idi. Bu
gün buna mukabil kaç kuruştur? 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Altın kaydı yoktur. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Altın demedim 
efendim. O vakit ki Franktır. Şeraiti cedidei ikti
sadiyeye göre mukaveleleri tadil edeceğimizi taahhüt 
ettik. Şeraiti cedidei iktisadiye nedir? Bunu vekâleti 
aidesi tespit etsin. Belki kâğıt para ile razı eder, bel
ki Frank para ile razı eder. Bu mesele herhalde hal-
lolunsun. 

Keza; İzmir - Kasaba hattı deyince basit bir şey 
değildir. Bunun bir eski hattı vardır, bir temdit hat
tı vardır, bir de Soma hattı vardır. Mukaveleleri ay
rı ayrıdır, izmir - Kasaba hattı, yani eski hat doğru
dan doğruya ingilizlerin yaptığı bir hattır. Hükü
met istikraz ederek o şimendiferi satın almıştır ve 
Hükümete para ikraz eden şirket kira ile şimendife
rin işletilmesini de taahhüt etmiştir. Onun işletilme
sinde de bir usul vardır. Hâsılatın şu kadarı Hükü
metin olacaktır. Şu kadarı işletme masrafı olacaktır. 
Hükümetin hissesi istikrazın karşılığında kifayet 
ederse feriha, eğer kifayet etmezse Hükümet müte
bakisini ekleyecektir. Eğer fazla olursa tabiî o da Hü
kümetin olacaktır. 

Sonra, Alaşehir'den Afyonkarahisarına kadar olan 
kısım doğrudan doğruya imtiyazdır. Bunun bjr te
minat akçası vardır. Bu da kilometre başına on do
kuz bin Frank muadili dokuz yüz küsur liradır. Bu
gün acaba bu şimendiferlerin mukavelesi lira üzerine 
olduğu için kilometresi dokuz liraya işletebilir mi? 
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Onun için şeraiti cedidei iktisadiyeye tevfikan ta
dilâtı ne olacaktır? Hükümet şimdiye kadar bir şey 
düşünmemiştir. Ecnebiler bakıyorlar ve Türkiye, ec
nebi sermayesiyle ne müspet, ne menfi meşgul ol
muyor diyorlar. O vakitten beri memleketimize daha 
on para girdiğini bendeniz görmedim. Lâkin bun
ları takrif ve tespit edersek gelecektir. Artık vakti 
gelmiştir. 
lidir. 

Bunları müzakere etmeli, cesaret gösterme-

Hakik$.ten evvelki celsede Hasan Beyin de söy
lediği gibi sermaye hayır için gelmez. Sermaye faide 
için gelir, para kazanmak için gelir. Yetişir ki onun 
kârı meşru ve mutedil olsun. Binaenaleyh bu bütün 
arz ettiğim paralar, izmir - Kasaba hattının Alaşe
hir - Kasaba hattının, Şark demiryolları hattının, 
Anadolu hattının Bağdat hattının, Mersin hattının, 
bunların lepsinin sermayeleri yekûnu iki yüz mil
yona yak^ıdır. Bunların vaziyeti tespit olunmalıdır. 
Sermayedarlar bilmelidirler. Likidasyonda sermaye
sinin ne kadarını kaybediyor, ne kadarını kaybetmi
yor, ve kalan sermayesi şu kadardır, diye tespit edil
meli, tayin edilmelidir. Ondan sonra Avrupa veya 
Avrupa sermayedarını gelir mi, gelmez mi? Anlaşıla
caktır. Biz, bunların vaziyetini tayin etmezsek serma-
yedaranı da tereddütte bırakıyoruz. Memleketimize 
sermaye gelmesine mani oluyoruz. Bunu ben iyi siya
set bulmuyorum. Hatta tarifeleri de tespit olunma
mıştır. 

Bu memlekette tarife meselesi bir derttir arka
daşlar. Bazı tarifeler kanuna muhaliftir, bazı tarife
ler tadil <(>lunmak lâzım gelir, olunmuyor. Meselâ 
Anadolu hattında bugün tatbik olunan tarife doğ
rudan doğruya kanuna muhalif bir tarifedir. Hilafı 
Kanun muamelât cereyan ediyor. Size arz edeyim. 
Anadolu Şaftının tarifesini değiştirirken bazı esbap 

bunun tarifesini diğer şimendiferler gibi 
doğruya beş misline çıkarmayalım dedik. 
fakat bir kayıt koyalım, bir misli zam

medelim, diğer dört mislini de Harp Vergisi olarak 
rüsum şeklinde vergi tarh edelim de koyalım, yarın 
hesaba girişirsek şey olsun diye. Halbuki doğrudan 
doğruya düşünmedik ki, şimendifer tarifesini bura
da rüsum şekline soktuk, Harp Vergisi olarak ka
bul ettik. 

NÎYA2Î BEY (Mersin) — Kanunî mi oldu, gayri 
kanunî mi oldu? 

MUHTAR BEY (Devamla) — Lütfediniz efen
dim, böyle kanun olarak tespit ettiğimiz bir tarifeyi 
artık ne vekil, ne Başvekil, ne müdürü tadil edeme-

dolayısiyle 
doğrudan 
Çıkaralım, 

mek lâzım gelir. Çünkü Meclisten geçmiş bir vergi
dir. Onu, halbuki tadil ettik. Tadilin lüzumu, ademi 
lüumu mevzuubahis değildir. Hakikaten belki icap 
etti de tadil ettik. Yani o tarifeyi tezyit ettik, ı usumu 
tezyit ettik. Lâkin öyle kanunsuz bir verginin tadili, 
tezyidi katiyyen kanunsuz olduğu halde değiştirdik 
ki, büsbütün kanunsuzdur. Diğer şimendiferlerin tari
feleri itilâf name ile taahhüt ettiğimiz veçhile altı ay
da, bazılarında üç ayda bir tetkik olunarak tadil olun
mak lâzım gelirken daha hiç nazarı dikkate almadık, 
müracaatları da mesmu olmadı. Birçok şirketler, vazi
yeti tamamiyle halledelim diye, zannederim müracaat 
etmişlerdir, daha hallolunmamıştır. 

Sonra^daha bazı ufak mesail hakkında da maru
zatta bulunacağım. O da şimendiferlerin süratleri 
meselesidir. Şimendiferlerin süratini kâfi görmeyip 
de tayyare ile gidenlere karşı biz şimendiferlerin sü
ratini azalttık. Anadolu şimendiferi İstanbul'dan An
kara'ya kadar 26'5 saatte geliyor. Filhakika, ortada bir 
kısım yol rayları kırık ve çok süratle geçilemiyecek 
bir haldedir. Fakat meselâ istanbul'dan izmit'e ka
dar hiç olmazsa kırk kilometre süratle gelmemeli mi
dir? Hayır, yirmi beş kilometre ile gidiyor. Sonra ha
tırımda kalmıştır. Polatlı'dan Mali köyüne kadar otuz 
kilometrelik yeri seksen dört dakikada geliyor. Yalnız 
bu sürati hakikiyedir. Bir de sürati ticariyeyi dü
şününüz, bir de istasyonlarda tevakkufları düşünür
seniz surat 20 - 22 kilometreyi geçmez. Polatlı'dan 
Ankara'ya kadar yol eski yoldur ve hiç zarar görme
miştir. Hiç olmazsa burada 30 - 40 kilometre süratle 
gelmemeli midir? Bendeniz hesap ettim. Bugünkü şe
kil ile altı saat pek rahat olarak tenzil olunabilir, 
yani bu yirmi altı saat yerine 20 buçuk saatte geline
bilir. Bundan da büyük bir tasarruf hâsıl olur. Me
selâ, buradan öğleden sonra hareket eden bir tren 
sabahleyin istanbul'a muvasalat edebilir ve orada işi 
olan bir arkadaş, işini görür ve tekrar döner, gele
bilir. Aynı veçhile istanbul'dan da o suretle olabilir 
ve buraya gelebilir. Sabah erken çıkarsa gece oraya 
muvasalat edebilir ve trende yatmadan evine gider. 
Bu meseleyi Behiç Beye arz ettim. Behiç Bey, daha 
emniyetlidir, yavaş giderim, daha emniyetli ve kazasız 
olur dedi. Tavsiyem şu oldu. En emin şey, hiç işlet
memektir. Çünkü o vakit hiç kaza olmaz dedim. 
(Handeler) lâzım olan sürati vermiyorsunuz da ya
vaş yavaş seyir ve sefer ediyorsunuz. Hiç sefer et
tirmeyiniz, kaza olmaz, kendisi de emin yatabilir. 
Onun için Vekil Beyden istirham ediyorum. Bu. sü
rat meselesini biraz nazarı dikkate alsınlar. Bu şi
mendiferin bugün mütehammil olduğu sürati kabul 
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ettirsinler ve o süratle yürütsünler. Yarın için him
met buyuruyorlar. Bozuk olan yerleri ıslah ediyor
lar. O vakit Ankara'ya dokuz saat elli dakika tutu
yor. Mukavele mucibince, çünkü altmış kilometre 
süratle gelmesi lâzımdır. Vaz geçtim ondan, iki sene 
sonra Ankara ile istanbul arasında on iki satte gi
dip gelmeyi temin buyursunlar. 

NAFİA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Müdiriyete ilk yazdığım kâğıt süratin tez
yidi içindir. 

MAZHAR MÜFİT BEY (Denizli) ^- Elaceletü 
minneşşeytan. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Şark demiryolun
da da bu hal vardır. Traversim iyi değildir, rayım 
tamir görmemiştir diye süratlerini tenkis etmiştir, hem 
de ehemmiyetli surette tenkis etmiştir. Bugün Avru
pa'dan gelen tren Edirne'den İstanbul'a kadar 300 
kilometreyi on iki saatte alıyor. Binaenaleyh bizim 
bu trenlerin bu sürati hakikaten doğru değildir. Yir
minci asırda Türkiye'nin Avrupa ile iltisakında kağ
nı arabası ile gider gibi hepimizin nazarı dikkatini cel-
betmiştir. Şark demiryolları şimendiferleri giderken 
biraz alışkın olan bir adam inip tekrar binebilir. Bu 
doğru değildir. Geçenlerde biz geliyorduk, bir buçuk 
saat teehhürle Edirne'den hareket etti. Yolda sürati 
ile bunu kazanması lâzım gelirken bilakis bir saat 
daha ilâve ederek iki saat teehhürle İstanbul'a gel
dik. 

HÜSEYİN BEY (Elâziz) — Siz Vekâlette bulun
duğunuz zaman ne yaptınız? 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Onun hesabını o 
zaman soraydınız (Handeler). 

HÜSEYİN BEY (BİJâziz) — Sorduk ama cevabı
nı vermediniz. 

MUHTAR BEY (Devamla) — Onun için bu şi-
mendiferferin süratlerinin da lâyılkı veçhile tezyidi vci 
memleketimizde muamelâtın da küşayişine sebep ol
masını Vekil 'Beyden rica lödiyorum. 

Efendiler; Nafıanın bir de memur derdi vardır. 
Bunun için de iki lâkırdı söylemeden kürsüden in
meyeyim. Malûmdur memleketimizde fen memurla
rı çok azdır. Ceman yekûn ta evvelden beri bunları 
yetişiüiren mektep sınıflarının mevcudu yirm'llbeşten 
ziyade olmamasından dolayı mektepten daha fazla 
fen memuru yetişmemiştir. Onların da mecmuu 300 
ü geçmiyor. Yani mecmu mühendislerimiz üçyüzü 
geçmıemetote idi. Onun da bir kısmı vefat etti. Şu 
oîdu, bu oldu. Adedi zannederini bugün 280 kadar
dır. Bu Icadar memurla 'bu memleketin ıslah olun

ması imkânı ydk iken ve Bulgaristan gibi ufak bir 
devlettin 1 800 kadar mühendisi varken yine Avrupa' 
ya bir çok talebeyi mühendis yetiştirmeye gönderir-
„ken biz mühendislerin adedini aritıramadık. Buna 
rağmen mühendislerimize verdiğimiz maaş da adete 
amelü ücreti gibi bir şeydir. Onun için elimizdekiler 
'de durmuyorlar. Bir parça kendine güvenen mühen
dis hükümet memuriyetinden çetoliyor. Neticede 'iş
lerimiz yüzüstü kalıyor. Bu erbabı fennin hiç olmaz
sa iyilerini tutabilmek için Avrupa\İan mütehassısta-
rı lı 000 - 1 200 lira para vererek celbederken - on
ların muadili olan ve hakikaten oradan geleceklere 
muadil iş gören fen memurları vardır - bunların ma
aş ve tahsisatlarını da Avrupa'dan gelecek adamlara 
vori'lecdk kadar değil - tabiî vatan evlâdıdır, fedakâr
lık göstereccikitir, çalışacaktır - fakat hiç olmazsa bu
gün aldıkları paradan bir dereceye kadar tezyit ede
bin. Bunu yaparsak erbabı fenni teşvik etmiş oluruz 
ve fenns intisap edecekleri ziyadeletımiş oluruz. Bu 
veçhile de memleketin imarına çalışmış oluruz. Arz 
etltüğüm gibi bu memlekete 300 dep , 3 000 mühendis 
Ikâfi değildir. Biz bu 300 fen memurunu da ifcdar et
meyip ekmek parasını ölsün tamam vermeyip de bı
rakırsak ne fenne rağbet olur, ne de mevcudu me-
nıuriyetinde kalır. Çünkü Harbi Umuminin nihaye-
'Üno doğru bazıları bakkallık yapacak kadar hakika
ten muhtaç vaziyette kafan fen memurlarını bugün 
mumla arıyorlar, burada beğenmeyip de 5 000 - 6 000 
kw;uş vermekte tereddüt ettiğimiz bir mühendise ne 
vakit isterse 300 - 400 hatta 500 lira maaş veriyorlar 
ve öyfo bizden allıyorlar. Onun için vatana olan fe
dakârlık mecburiyetlerini bendeniz de tasdik ediyo
rum, fakat bu fedakârlık da hiç olimazsa biraz ücret 
rouikabili olsun. Bulgun aldıkları maaşlarının ve tah
sisatlarının bir parça tezyidini istirham edeceğim ki 
bu memlökettite bir parça umuru nafıa teessüs etsin 
{Doğru sesleri) Teessüs edebilsin ve onun vesaiti de 
temin dlunabifein. Asıl fasıllar hakkında maruzatta 
bulunacağım. Şimdilik Heyeti Umumiyesi hakkında 
söyleyeceğim bu kadardır. (Alkışlar) 

VEHBİ BEY (Karesi) — Bugünkü vaziyet karşı
sında, Nafia bütçesinin erkâmı üzerinde oynamak ta
raftan değilim. Maliye Vekili İle gülüştükten sonra 
şunu zammödeliim, bunu tenzil edelim; hepsini yapa
lım. Fakat dediğim gibi Maliye Vekili Beyle görüş
tükten sonra; onun için bendeniz bu gibi şeylerden 
bahsedecek değilim, yalİhız idâreten yapılması müm-
'kün olan bazı nıkatı, Vdkii Beyefendinin nazarı 
diiklkalteriffle vazedeceğim ve bazı noktaları da kendi-
terinden sual etmek istiyorum. Şimendiferler naM-
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dedSüyor 
teyafa 
tutulması 
dur? 

birden elliye kadar olan küsurat «eüb1 ad-
Bu ise bir çok zararı mucip oiuyor. Nak-

tic^riıyödc, muamdâtı hesaftftyeain muntazam 
için bunun «ona» tenzüne imkân yok mu-

ik'încifci : İstanbul'dan Ankara'ya mal gönderen 
bir tüccarın malı ancak 15-20 günde gelöbil'iyor. 

hepim' Bunu 
miz bu 
edemiyoruz? 

öz görüyor ve biliyoruz. Vesaiti nakliye-
kadar dar mıdır kii dalha evvel naklini temin 

Sonraı efendlim; 1312 senesinde Difâverzade Meh
met Bey | diye gazetelerin yazdığı ve şahsını tanıma
dığım ve ihtimal ki hiç birinizin de tanımadığı bu 
zata Manyas - Uhibat göllerinin teybüsi ile keza bu 
'göllerin eiıvaondaki bataklıkların teybisi için ve ne
hirlerde gemi işletilmesi için imtiyaz verilmişti. Şim
di Vekil (bühaıan zat, blhassa bunun üzerine tetfld-
katı fennıyede bulunmuş ve geçen sene de buna ait 
evrakı te^kikiye ve keşfiyeyi tab ve hepimize tevzi et
tirmişti. İhı sene ise sayam şükrandır ki bunun için 
bütçeye I bir miktar da. para konmuştur. Bunu, bu 

sene yapmak azminde midirler? 

Dördüncüsü: Burhaniye civarında Karınca çayı 
diye bir çay vardır, tf unun sahilinde elli bin dönüm
lük zeytinlikle münbit arazi vardır. Buralarda Arte-
ziyen kurularını açtınız. Su fışkırır vaziyetindedir. 
Hatta iki jmeıı eden su çıkar. Fakat bütün bu araziyi 
bu çay tahrip etmekledir. Bunun hakkında tetkikat-
ta bulunnluşla* mıdır, ve bu hususta vekâletin ma
lumatı Var mıdır? 

Sonra efendim; Bandırma'da (Tatlısu) namiyle 
bir köy yardır. Bu köyde İstanbul'un kaldırım taş
larının ajnı granit taşı çıkar. Oradaki taş ocağın
dan sahiln kadar bir dekovil yapılmıştır. Vekâletin 
veyahut hükümetin bundan haberi var mıdır? Ve 
bu husus için mukavele yapılmış mıdır? Bunu anla
mak istiyorum. 

Bütçe hakkında söz söylemeyi bendeniz zait ad
dediyorum. 

ŞÜKR1Ü BEY (Bolu) — Siz hep kendi dairei in-
tihabiyeni;: ihtiyacından bahsediyorsunuz. 

VEHB^ BEY (Karesi) — Öyle değil mi ya efen
dim? Gidebildiğimi söyledim. Sâde görebildiğinizi 

gelir buradan söylersiniz. Bendeniz bu sene için an
cak bunu] mümkün görüyorum ve fazla lakırdının 
fazla olduğuna kaniim. (Bravo sesleri) 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Arka
daşlar, yerli malı, yerli malı diye bu sözü tekrar 
ede ede gönüllerimiz epeyce ferahlanmakta iken 
bazı hallere tesadüf ederek bu ferahlığı kaybediyo
ruz. Bundan birbuçuk sene evvel Nafia Vekâleti 
gazetelere bir ilân veriyor ve diyor ki: Şu kadar 
kömür mubayaa edilecek ve İngiliz malı olacak. 
Kendilerine derhal bir telgraf çekiyorum. Bundan 
vaz geçiyorlar. Fakat bu tatil esnasında yine bir 
ilâna tesadüf ediyorum. Elli bin ton kadar kömür 
alınacaktır, yirmi bin tonu Kardif olacak, deniliyor. 
Yine Vekâlete bir telgraf çekiyorum. Vaz geçiyor
lar. Acaba Nafia Vekâletinde sabit bir karar, sa
bit bir siyaset var mıdır, yok mudur? Bunu anla
mak istiyorum. Bir de, bu memlekette kollar, ba-
zular işlemek lâzım gelir. Çünkü memleket son 
derecede fakirdir. Bununla beraber yalnız kollar ve 
bazuların işlemesiyle de iktifa edilmemelidir. Mil
let, memleket makineleşmelidir. Böyle olmakla be
raber yıllardan beri burada bir taş kırma makinesi 
bile görmüyorum. Acaba niçin? 

Yollarda tamircilik siyaseti vardır. Her beş kilo
metrede bir tamir kulübeleri yapılır. Bu usul vaktiy
le Tevfik Faşa tarafından Samsun - Sivas hattı üze
rinde yapıldığı halde zannımca vekâlet bu esasa 
katiyyen ehemmiyet vermiyor. 263 neü fasılda gör
mek isterdim ki Devrek kasabasına vaki olan su 
hücumu tehlikesini izale edebilmek için 3 : 5 bin 
hatta 2 : 3 bin lira kadar bir para verilmiş olsun. Bu, 
burada yoktur. Acaba niçin konulmamıştır? 

Sonra efendiler, Amasra limanı Cihan Harbi 
esnasında yapılmaya başlanmıştı. Hatırımda kaldığı
na göre burad (86) kadar blok vardır. Bu kadar 
müstahzarat varken bu liman neden inşa edilmiyor? 
Tekrar ediyorum, neden bu limanın inşaatı ikmal 
edilmiyor? 

Ereğli Uman : İç Anadolu için dünyada emsali
ne ender tesadüf edilen bir limandır. Bu uman hak
kında hükümet, vekâlet - şu tabiri kullanacağı - aca
ba çırpmıyor mu? Didiniyor mu? Ve bu liman için 
elinden gelen bütün kuvveti, kudreti sarfederek bu 
limanın biran evvel yapılması için bir çare düşünü
yor mu? Gayretler sarfediliyor mu? 

Geçenlerde bir vesile üe arz etmiştim ki Ereğli 
limanı Anadolu'nun» Karadenizin Marsilyası olma
ya namzettir. Buraya Anadolu'nun ticareti akacak, 
hatta Haydarpaşa umanı kâfi gelmeyerek transit ve
saire Ereğliye dökülecektir. Ereğltye dökülünce U-
biatiyle liman yapılacaktır. Halbuki arkadaşlar; ben 
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böyle büyük bir limanın yapılmasından vaz geçtim. 
Ceneviz zamanından, ecdattan kalmış olan bir iç li
man vardır. Bu liman olsun niçin yapılmıyor? Bu 
iç liman yapılırsa milyonlara baliğ olan zararları
mızın önünü alacağız - iç Anadoluya akacak mede
niyet nurlarından vaz geçtim - ve hiç olmazsa Ka-
radenizde fırtınadan mahvolan bunca Türk gemisi, 
bunca Türk nüfusu kurtarılacaktır. 

Yine tekrar ediyorum ki, bu iç liman yapılırsa 
tahminime göre dördü dışarıda, dördü içeride olmak 
üzere sekiz vapuru barındırabilecek bir limana sa
hip olacağız. Bu da az bir masrafla yapılabilir. Çün
kü ta Ceneviz zamanında ve benim ecdadımın za
manından beri dalgakıranları atılmış ve bu şekil mev
cut bulunuyor. Şimdi arkadaşlar; yalnız Ereğli lima
nı demekle itkifa etmeyerek bugün Cumhuriyetin 
merkezi olan Ankara'yı Marmara'ya, Karadenizi An
kara'ya, hatta İstanbul'u daha iktisadî bir surette 
Anadoluya nasıl raptedebiliriz? Bu sualin cevabını; 
Ankara - Ereğli şimendiferini yapmakla, demekle ce
vap vermiş olurum. 

Acaba bu kadar mühim olan bir hat için - ki 
300 - 350 kilometreye baliğ oluyor veya olmuyor -
evvelce de arz ettiğim vekâlet çırpınırcasına, didinir-
cesine ve elinden gelen, gelmeyen gayretlere vücut 
verircesine çalışırsa nelere muvaffak olacaktır? Ne
lere muvaffak olmuştur veyahut neler ümit ediyor? 
Bu hususatı da soruyorum. 

Şimdi arkadaşlar; her ne kadar Ticaret Vekâleti
ne ait bir nokta ise de Nafiaya da taallûk dolayısıy-
le, Anadolu'nun en mühim şimendiferi addettiğim 
ve pek cüzi mesafede olan Zonguldak - Ereğli hat
tı için vekâlet acaba kafa yoruyor mu? Ve ona ser
maye bulabilmek için ahalinin zenginlerine müracaat 
ederek ne yapmayı düşünüyor? 

Efendiler; bu kısacak hat son derece mühimdir. 
. Zira bu hat sayesindedir ki Ereğli'nin kömürleri yer 
altında kalmatkan ve yer üstünde sürünmekten kur
tulacaktır. Şimdi alelıtlak bir sualim var: Memleke
timiz vaziyeti itibariyle bence Nafia siyaseti üç ana 
hat üzerinde olabilir ki bunlar da: Deniz siyaseti, ır
mak siyaseti, kara siyasetidir. 

KÂZIM VEHBÎ BEY (Devamla) — Onu da söy-
leyecetkim. Benimle kafadar çıktınız. Teşekkür ede
rim. Şimdi arkadaşlar, bu üç siyaset itibariyle Nafia 
Vekâleti kara siyasetinde; şoseye mi, demiryoluna mı 
çok ehemmiyet veriyor? Hatta istikbal havanındır. 
Acaba tayyerecilik siyasetine ehemmiyet veriyor mu, 
vermiyor mu? \ 

Deniz siyasetinde ise evvelce arz ettiğim bu ana 
hattı üzerinde bir de ana noktaları vardır. Bu ana 
notkalarda: Limanlardır. Karadenizde, Marmarada, 
Ak denizde hangi limanı en feyizli addetmiş bulunu
yorlar? Irmak siyasetinde; acaba deniz siyasetiyle be
raber kara siyasetini birleştiren bu ana hattında 
«Anadolu» itibariyle, hatta Meriç'ten ta Şark hudu
duna kadar istifade etmek istediği sulardan en mühi
mi, en istifadelisi hangileridir? Acaba vekâletimiz bu 
esaslı noktaları tespit etmiş bulunuyor mu? 

Demiryolu siyasetine gelince: Hükümetin iki hat
tan birisi üzerinde veyahut ikisi üzerinde yürümesi 
icap eder ki; birisi dar hat, diğeri geniş hattır. Hat
ta elimden gelse, dekovil mütehassısı olsaydım o za
man derdim ki: Memleketin her tarafı dekovil olsun 
da tek demiryolları ile memleketim döşenmiş bulun
sun. 

Fakat ihtisasım haricinde olduğu için bu hususta 
beyanı mütalâa etmeyi küstahlık addederim. 

Diğer bir siyaset daha var. Arkadaşlar, o da: Ku
rutma ve sulama siyasetidir - tebrik ederim, irva ve 
İska tâbirini kaldırmışlar - sulama, kurutma siyase
tinde hükümetin gerek hariçten ve gerek dahilde ta
lipler bulabilmesi için birtakım esaslar vazetmesi 
lâzım gelir. Bu esasları hükümetimiz vazetmiş midir? 
(Bravo sesleri) Maruzatım bundan ibarettir. 

NÎYAZÎ BEY (Mersin) — Efendim; arkadaşlar 
Nafia Bütçesi hakkında bazı noktaları tenvir ettiler. 
Bendeniz de birkaç nokta ile tenevvür etmemiş olan 
cihetleri arz ederek aflarına itirazen biraz da Muh
tar Beyefendiye cevap vermek isterim. 

Bugün Nafia bütçemiz onsekizbuçuk milyon lira
ya baliğ oluyor. Bunun bilhassa onyedi milyona ka-
rib olan kısmı doğrudan doğruya inşaatı nafiaya ta
allûk eder. Şüphesiz ki bütçeye mevzu olan her mas
raf lâzımdır. Fakat nafiaya, iktisada, marife ait olan
lar ayrıca müsmirdir. Diğerleri bunu himaye etmek 
gayesine, halka, memleketle beraber bunu himaye 
maksadına hadimdir. Büyük Millet Meclisi Hüküme
tinin müşkül ahval içinde başladığı nafia siyaseti 
Cumhuriyet devrinde daha ziyade inkişaf etmiştir. 
Nafia Nezareti devrinde verilen ehemmiyete nazaran 
şimdi umuru nafiaya kat kat fazla ehemmiyet veril
mektedir. Bu ehemmiyeti yalnız şuna veya buna de
ğil, o zaman Meclisi Mebusanda cereyan eden mü-
zakeratla bugünkü müzakeratı mukayese ederek söy
lüyorum ki milletin o zamanki mümesillerine nazaran 
bugünkü müessilleri umuru nafiaya daha ziyade mev
ki veriyorlar. Hükümet de aynı veçhile. Bu, memle
ketimiz ve hükümetimiz için bir şereftir. Yalnız aca-
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ba elimizde bulunan Nafia bütçesi tamamiyle arzu 
ettiğimiz evsafı cami midir? Şüphesiz ki bazı noksan
ları vardır.) Başlıca fasıllarından itibaren sıra ile git
mek icap federse bir kere 255 nci fasıl olarak Mü
hendis Mektebinden bahsediliyor. Mühendis Mekte
bi için maÇraf olarak 70 bin lira. inşaat ve tamirat 
masrafı olarak 3 bin yani minhaysalmecmu 73 bin 
lira, memur ve muallimler için de 32 bin küsur lira 
veriliyor. Bendeniz bu defa Avrupa'nın muhtelif 
memleketlerini ziyaret ettiğimde orada mevcut olan 
Mühendis plekteplerini de gezdim ve gördüm. Ay
nı zamanda bizim Mühendis Mektebini de görmüş
tüm. Bizimj herhalde Mühendis Mektebimiz çok fa
kir bir haildedir. Arkadaşlar; bidayeti teessüsünden 
beri altı yeldi yer değiştiren ve seyyar bir halde ya
şayan bir fnüessesei ilmiyenin son defa sığındığı Gü
müşsüyü kjşlasıdır ki bu bina da halihazırı ile bir 
Mühendis Mektebine hiç benzemez. Ne tecrübeha-
neleri mevcuttur; ne müzeleri mevcuttur. Ve ne de 
atölyeleri njıevcuttur. Hulâsa bütün noksanları mev
cut ve barizdir. Tafsilâta girişmek istemem. Zira 
fasıllara vei maddelere intikal etmiş olurum. Yalnız 
umumî olarak arz edeceğim. Bu mektep, memleke
te şimdiye kadar çok büyük hizmet etmiş ve 420 ka
darı iş başlıda yani hali faaliyettedirler. Şüphesiz ki 
bu mühendisler akranları olan ecnebi mühendislerin
den hiç aşlığı değil, bilâkis bazı hususatta mütefev-
viktir. Bu kısanlar memleketimizde mütevazi bir su
rette daima! çalışmakta ve uğraşmaktadırlar. Devri 
sabıkta bütjün inşaatın ve umuru nafianın şirketler 
elinde bulunmasından ve bu şirketlerdeki memurla
rın ecnebi olmalarından dolayı bu mühendisler müş
kül bir vaziyette idi. 

Fakat bu vaziyet bugün değişmiştir. Yalnız Bul
garistan'ın |takriben sekizyüz mühendisi olduğunu 
düşünecek olursak ve diğer memleketlerin buna kı-
yasen binlerce mühendisi Almanya'nın da belki 
50 - 60 bin mühendisi olduğunu düşünürsek bizim 
memleketimizde ne dereceye kadar mühendise ihti
yaç olduğunu takdir edersiniz. Binaenaleyh mü
hendis mektebimizin gerek tedrisatı itibariyle ve ge
rek tesisat itibariyle hali mükemmeliyete ifraı lâ
zım ve bunan için tahsisatı lâzimenin vazı zarurî 
iken geçen sene bu cihet Müvazenei Maliye Encü
meni mazbatasında kayıt ve tespit edilmişken maat
teessüf bu sene de ihmal edilmiştir. 

İkinci n^kta : 260 ncı fasıl demiryolları inşaat 
ve işletme, ıbaaş ve tahsisat ve masrafma aittir. Bu
nun maddeleri de Ankara - Kayseri - Sivas - Sam

sun - Sivas ve temdidi ve Arade - Diyarbekir - Er
gani, Kütahya - Tavşanlı ve temdidi demiryolları 
ile Uzunköprü - Keşan dekovili ve Trabzon- Erzu
rum hattı ile Trabzon limanıdır. Nafia Vekili Muh
teremine müsaadeleriyle şu noktai arz edeyim ki 
bunların her biri haizi ehemmiyet iken ve geçen se
ne bunların her birisi ayn ayrı kanunlara esas teşkil 
etmiş iken bunların hepsini bir fasılda gösterip 
Hükümetin elini geniş tutmak müfit ise de acaba bu, 
işlerin bazısı nın ihmali neticesini davet x eder mi 
etmez mi? Samsun - Sivas ve Ankara - Kayseri - Si
vas ve temdidi hattı için sekiz milyon lira koymu
şuz. Bendeniz hiçbir zaman Nafia için para esir
gemem. Hatta daha fazla verelim ve bütçemizin en 
mühim kısmını umuru nafiaya hasr ve tahsis ede
lim. Hiç beis yoktur. Zira müsmirdir. 

Yalnız bilmek istediğim birkaç nokta vardır. 
Geçen sene Samsun - Sivas ve Ankara - Sivas hattı 
mevzubahis olurken bunların güzergâhlarının ikti
sadî olması da mazbatada tespit edilmişti. Hükü
met bunu Musaköyden Ankara - Kayseri - Sivas'a 
irae etmiştir. Pekâlâ güzel, bu ayrı bir meseledir. 
Yalnız bildiğime göre Ankara - Kayseri arası 365, 
Kayseri - Sivas 220, Samsun - Sivas 395 kilometre
dir. Madem ki Hükümet bu hattın Kayseri'den geç
mesini muvafık gördü ve kabul etti. Fakat neden da
ha etraflı düşünerek Meclise bir teklifi kanunî ge
tirmedi? Yani hat şüphesiz Kayseri'ye varınca Kay
seri'den Ulukışla'yada bir hat temdidi zaruridir. Ve 
bütün erbabı fen ve Hükümet ve ricali askeriye ve 
iktisadiye bunu kabulde müttefiktir. Mademki böy
ledir. Ne diye 170 kilometrelik Kayseri - Ulukışla 
güzergâhını tercih ile Kayseri'den Sivas'a temdi
di cihetini derpiş eylemedi? Yalnız Ankara - Kay
seri hattına sarfedilecek para ile Ulukışla'dan Sivas'a 
hat ikmal edilirdi. Esasen kilometre itibariyle far
kı da yirmibeş kilometreden ibarettir. Ankara - Kay
seri güzergâhı üstelik rnüşkülül - inşadır da. Evet 
atiyen memleketin her tarafını demiryolu şebeke
siyle ihata edilmesi doğrudur ve esaslıdır. Hakika
ten cihan haritasını gözden geçirecek olursak örüm
cek ağı gibi her taraf şimendiferle örülmüştür. Yal
nız memleketimizin bugünkü vaziyeti iktisadiye ve 
maliyesine bakarak mevcut tesviyei türabiyesin-
den başka suretle istifade edilmesini düşünerek 
Ulukışla - Kayseri, Kayseri - Sivas güzergâhını ta
kip etseydik daha müfit olmaz mı idi? 

Diğer cihetten mühim bir esasa arkadaşımız Tu-
nalı Hilmi Bey dokundu cidden TunaJı Hilmi Bey 
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arkadaşımızın söylemiş olduğu nutuk şimdiye ka
dar söylediği nutuklardan daha ziyade bana tesir 
yapmıştır. Müdekkikâne olmuştur. Memleketimiz
de her şeyden evvel dar ve geniş hat esasının tespiti 
lâzımdır. Herhalde inşa edilen hatlar inşa edilecek 
hatlardan çok azdır. Memleketin nafia siyaseti, şi
mendifer siyaseti, dar veya geniş hatlardan hangi
sini tercih etmektedir.? Vaktiyle Vurtembergli meş
hur (Fon Peresel) Bağdat hattı hakkında yapmış 
olduğu tetkikte Haydarpaşa'dan Bağdata geniş hat
la, dar hattan altı saat daha evvel varılacağını fakat 
buna mukabil dar.hattın, geniş hat masrafının ancak 
üçte biri raddesine varacağını ifade ediyordu. Evet 
fark arazinin vaziyetine göre bazı yerde yüzde el
li bazı yerde yüzde kırk ve bazı yerde de bu fark 
yüzde otuzdur. Acaba bu dar hat esasını kabul et
seydik ve etsek daha müfit olmaz mı? Bugün bu-
jili vagonların keşfiyle başlıca mahzur zail olmuş
tur. Zaten mevcut başlıca geniş hatlarımızın kabi
liyetine ve memleketin iktisadiyatına nazaran ka
tarları cer eden makineler için dar hat da kâfidir. Bir 
dar hat birçok seneler için vaziyet' iktisadiyemiz 
noktai nazarından kâfi ve vafidir. 

Şu noktayı da arz edeyim ki; dar hat için brşk-
ca askerî noktai nazardan mahzurlar serdediliyor. 
Bir hattan bir hatta aktarma etmek gibi şu veya bu 
gibi şekillerde mahzur gösterilebilir. Lâkin, bunun da 
temini kolaydır. Mevcut geniş bir hattın içine tek 
bir hat ilâvesiyle az çok öteki hatlardan da istifa
de kabildir. Yalnız geçen sene saiâhiyattar bir mü
tehassısımız bize demişti ki: Makas meselesi çok 
mühimdir. Makas meselesini halledebilseydik bu 
Cihete gidebilirdik dedi. 

Bendeniz bu defa İsveçte iken nazarı dikkatimi 
celbetti. Üç hat gördüm, en geniş orta, daha dar bir
biri içinde, başmühendise sordum, dedi ki: Makas 
meselesi halledilmiştir, isveçte dar hatlardan çok is
tifade ediüyor. Zira iktisadî ve nüfus vaziyeti ba
na müsaittir ve bu vaziyet bizim memleketimize 
de tetabuk eder. Bundan sonra Nafia Vekâletinden 
bir şey sormak istiyorum. Bu sene Ankara - Sivas 
hattında ne kadar iş yapılacaktır? İşittiğime göre 
232 nci kilometreye kadar gelecekmiş. Bunun için 
ne kadar masraf tahmin ediyorlar? İşittiğime naza
ran 3,5 milyon imiş. Sahih midir? Samsun - Sivas 
için yine öğrenmek istiyorum. Kaç kilometre ya
pılacaktır? Buna dair vazıh bir fikrim yoktur. Zan
nederim ki altmış kilometreden fazla yapamaz. Fil
hakika bu sene Nafia Vekâleti - bu noktayı tenkit 

etmeyeceğim - belki başka sebeple, geçen seneki tah
sisatla, değil, 1341 senesi nihayetinde varılacak 
232 nci kilometre için 365 kilometrelik malzeme al
mıştır. Ray, travers vesaire almıştır. Belki memle
ketin o günkü vaziyeti bunu icabettirmiştir. Hükü
met bu hususta daha ziyade izahat verir. Binaen
aleyh, bugün tahsisatın yetişip yetişmeyeceği me
selesi mevzubahis değildir. Geçen seneki tahsisat
tan 1341 senesi için 365 kilometrelik malzeme al
mıştır. 

Ve yine bir noktayı öğrenmek istiyorum. Geçen 
sene de birkaç defa mevzubahis oldu. Harbi Umu
mî esnasında Hükümet külliyetli miktarda siparişte 
bulunmuştur. Bu, Ankara - Erzurum hattı için Bağ
dat tipinde yani şimdiki Samsun - Sivas tipinde ray 
ve travers sipariş etmişti, tip malzeme şimdi An
kara - Sivas için kullanılan Sizel tipinden daha 
kuvvetlidir. Bunun için 685 kilometrelik ray, travers, 
makas vesaire sipariş edilmiş ve bunların bir kısım 
paraları da verilmiştir. 

Bahisten çok dışa çıkmayarak şu noktaya da işa
ret edeyim ki hatta Yavuz'un tamirinde de kâfi 40 bin 
tonluk sabih havuzun ve bir fabrikanın o zaman
ki bedeli olan onbeş milyon markın rubu olan 
3 750 000 markı da Hükümet tesviye etmişti. Ben
deniz bu defa Berlin'de bulunurken Tasfiye Ko
misyonunda. bulunan arkadaşlarla görüştüm ve ha
kikaten takip ediyorlardı. O zaman bazı fabrika
lar, bizden siparişatta bulunursanız taahhüdatı ve 
borcumuzu kabul ederiz diyorlardı. Bu çok mü-
Ii;m bir meseledir. Bir kere vermiş olduğumuz pa
raların kurtarılması lâzımdır. Şüphesiz Hükümet bu 
meselede çok müteyakkız bulunmalıdır. Herhan
gi bir Vekâlete müracaat eden şirketin bize karşı 
taahhüdü var mıdır, yok mudur? Bu anlaşılmak lâ
zımdır. Hatta birkaç şirket birleşmişler, konsorsi
yum yapmışlardır. Fakat bunu teşkil eden bazılariy-
!e bizim alâkalarımız mevcuttur. Diğer cihetten 
Hükümet bunlara, eğer taahhüdatı tanımazsanız 
sureti katiyede sizinle muameleye girişemeyiz de
melidir. Hakikaten eserini gördük sizi kara listeye 
ithal ederiz diye bir şey yapıldı, Volf ismindeki şir
ket, borcumuzu kabul ediyoruz, fakat sizden vak
tiyle bize yapmış olduğunuz, sipariş miktarında si
parişte bulundunuz demişti. Bu mesele yalnız Hü
kümetin bu kısmında, umuru nafia meselesinde de
ğil, bütün şuabatta askerî sipariş yapılan şuabatta 
mevcuttur. Bilhassa bu noktada ne yapıldığını öğ
renmek istediğim gibi, çok müteyakkiz bulunul-
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masını vej bu hususta çok şiddetli hareket edilme
sini de Hükümetten rica ederim. 

Sonra) arkadaşlar; Arada - Diyarbekir - Ergani 
hattı için; geçen sene bir milyon lira koyduk. Bu se
ne ise 1 -738 000 lira koyuyoruz. Maatteessüf geçen 
sene yalnız yirmibeş ile kırk bin lira arasında bir pa
ra sarfedilmiştir. Mütebakisi sarfedilememiştir. Ben 
mamafih bunun sarf edilip edilmediğini öğrenmek 
istemekle : beraber yine anlamak istiyorum ki bu 
hat itibar| Millî Bankasiyle yapılan mukaveleye na
zaran ne jzaman bitecektir? Bu babta Nafia Vekâleti 
lütfen bizii tenvir etsin; çünkü mukaveleyi tetkik 
ettim, buna dair hiçbir izahat görmedim. Birkaç 
mühim noktalar daima yeni bir müzakereye zemin 
olacak bir tarzda yazılmıştır. Bu her iki taraf için 
de münasip olmayan münazaalı bir şekildir. Kü
tahya - Tavşanlı ve temdidi için bir milyon lira is
teniliyor. fki milyon imiş, bir milyon kabul edil
miş. Bunqn keşflyatı yapılmış mıdır, etüdü yapıl
mış mıdırt Bu sene ne kadar yapılacak? Bu hattan 
iktisadî ve sevkülceyşî hususatta ne gibi bir istifade 
bekleniyor? Menafii iktisadiyesini düşünelim. 

Trabzon - Erzurum hatı ve Trabzon limanı ki; bu
nu geçen sene bir kanunla kabul ettik ve biz bu hu
susta Hükümetten bir kanun lâyihası getirmesini ri
ca etmiştik, getirdi, Ben Muhtar Beyefendiye bir nok- " 
tayı söyleıpek istiyorum ki; Mersin limanı hakkın
da ilk itirfezı kopardı, fakat geçen sene evvelâ Trab
zon limanının lüzumundan ben bahsettim. Hakika
ten efendiler; Trabzon limanı İran transitimiz için 
çok mühimdir. Heyeti edilenin iradesine tercüman 
olarak - bir noktayı talep ediyorum ki: Bütçeye ko
nulan her rakam Meclisçe zaruriyülifa olan bir hiz
metin mukabilidir. O hizmetin yapılması ve katiyen 
ihmal edilmemesi lâzımdır. Yoksa Meclisçe bütçe
ye tahsisat vazedilirken sonra sarfedip etmemek
te Hükümet serbest değildir. Çünkü; herhangi bir ra
kam arz ediyorum, mecburiyülifa olan bir hizmetin 
mukabilidir. Maliye Vekili Beyefendi bir şey söyle
diler. Hoş idi fakat tenkide lâyik değildi. (Ne ya
parsanız yapın, camiyi istediğiniz kadar geniş tutun, 
imam yine bildiğini okur) Fakat imama yazıpta oku
tacak bizizj Biz yapacağız, siz okuyacaksınız. 

MALİYE VEKİLİ HASAN (Trabzon) — Efen
dim; okumak için kitap ister. 

NİYAZİ BEY (Devamla) — Rica ederim, biz 
yazacağız siz okuyacaksınız. Bugünkü şekli Hükü
metimizin ruhu buradadır. Hatta İstanbul Meclisin
de bile, devri meşrutiyette bile Hükümet bütçe üze

rinde bu kadar oynamıştır. Hükümet bu işlerin ya
pılması için lâzım olan ciddî teşebbüsatta bolun
sun. 

Sonra muhterem arkadaşlar; havalii Şarkiyede 
demiryolları inşaat ve işletmelerine muavenet diye 
500 bin lira konmuştur. Geçen sene 400 bin lira kon
muştu. Yalnız birkaç noktayı izah etmek istiyo
rum. Biliyorsunuz ki, burada mevzubahsolan baş
lıca iki hat vardır. Birisi Sarıkamış - Kars - Arpa
çay hattıdır. 124 kilometre tulündedir. Diğeri de 
Sarıkamış - Erzurum - Karabıyık hattıdır. Bu da 
220 kilometredir. Bir de ayrıca muattal Bayezit - Ka-
raköse va temdidi hattı vardır. Sarıkamış - Kars - Ar
paçay hattı ki 1,55 genişliğinde, Rus hatları tipinde 
ve daima kabili istifade bir hattır. İkinci hat olan 
Sarıkamış - Erzurum - Karabıyık hattı ki bu da 
75 santimetre genişliğinde yapılmış, fakat sağlam 
raylı ve kuvvei nakliyesi fevkalâde fazla ve Rus
lar tarafından çok iyi tarzda istifade edilmiş bir hat
tır. Maatteessüf bu hattın traversleri ahşap oldu
ğundan dolayı kısmen yakılmıştır. Geçen seneki maz
batamızda söylemiştik: Bu hatta nizam ve intizam 
yoktur. Raylar ve traversler bozulmuş, alimantas-
yonları tesisatı bozulmuş, binaları yanmış, yıkıl
mış, makineleri arabaları berbat bir hale geJmiştir, 
iyi işletilmiyor diye birçok şikâyetler vaki oldu. Ge
çen sene bedeniz tarafından yazılmış olan mazba
tada buna dair uzun uzadıya izahat verilmişti. 

Diğer üçüncü Şahtahtı - Karaköse hattına gelin
ce 90 kilometrelik iltihak hattı inşası ile İran hu
dudunu Erzurum'a rapta medar olacaktır. Erzurum 
ile Trabzon arası da 350 kilometredir. Büyük bir kıy
meti iktisadiyeyi haiz olacaktır. Onu şimdi ihmal edi
yoruz. Evet kabul ettik, bu son inşaata vaziyeti ha-
zıramız müsait değildir. Fakat bunu muhafaza ede
lim dedik. Bilmem muhafazası yapılıyor mu? 

Bayezıttaki imalâthane ne oldu? Bundan habe
rim yok öğrenmek istiyorum. Yalnız geçen sene 
verilen 400 bin lira ile Hükümetten bir şey istenil
mişti. Bunun 185 bin lirası esaslı tamirat ve inşaat 
içindi. Mütebakisi işletme açığını 'kapatmak içindi. 
Hattâ tarifelerinde yapılan tadilâtla biraz işletme 
açığı azalır tahmin ediliyordu. Bümemki bu inşaat 
yapıldı mı, yoksa bu hat hâlâ öksüz ve biçare bir 
vaziyette midir? 

İşte bu hatların mecmuu 356 kilometredir. Bu 
356 kilometre hattı yapmak bugün neye mal olur? 
İşte bugün Ankara - Sivas hattını yapıyoruz ve pa
rasını biliyoruz. Neden elde bulunan bu hattı mu-
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hafaza etmiyoruz? Hüsnü hale koymuyoruz? Hat
tâ daha bir şey vardır. Bayezît'tan Van'a doğru da 
40 kilometre kadar ferşiyat yapılmıştır. Yapılmış 
olan bir şeyi niçin muhafaza etmiyoruz? Bazı ar
kadaşlarımdan bu hususta, ayrılabilirim. Bazı ar
kadaşlar hükümet işiyle böyle olur. Hükümet sana
yi ve ticaret vadisinde yayadır derler. Hayır efen
diler. Hükümet nasıl yapıyor. Gidiniz görünüz. 
Kemali iftiharla söylüyorum. Ankara - Sivas hat
tında ne kadar faaliyet vardır ve ne kadar kilomet
re yapılmıştır. Hicaz hattını vaktiyle yaptık. Bu
nu bizim mühendisler yaptı. Yalnız Mayister Paşa 
gibi mahdut mütehassıslar vardır. Hulâsa efendi
ler; bir işi istersek yapıyoruz ve hakkından geliyo
ruz. Fakat is'temek lâzım, takip lâzım. 

Yine geçen sene havalii şarkiye demiryolları için 
bazı şeyler talep edilmişti. Meselâ: Hızar fabrikası 
yapılacaktı. Bundan istifade edilecekti ne oldu? Bu 
hususta hükümet tarafından tenvirimizi rica ediyo
rum. 

Bir de istitraden şunu arz edeyim ki; o vakit ya
pılmış olan şoseler için makineler getirilmiştir. Fil
vaki bizde iyi muhafaza edildiğini iddia etmiyorum. 
Bilirim bizim köylünün ahlâkını, bir çivisini sö
ker, şurasını burasını çıkarır, fakat mevcudu da 
muhafaza edilmez ve tamir olunmazsa şüphesiz da
ha ziyade berbat olur. 

Ne olursa olsun hiç olmazsa bu makinelerden 
bir kaçının aletlerini birleştirerek mühim bir mikta
rını ihya etmek kabildir. Bunu arkadaşlarımızdan 
bir kaçı, bilhassa Erzurum Mebusu Rüştü Paşa 
Hazretleri söylemişti. Kerraren mevzubahis oldu 
tekrar arz ediyorum. Acaba bu iş nizam ve intiza
mına girdi mi? 

Sonra arkadaşlar, Su işleri diye bir fasıl vardır. 
Bu su işleri faslında galiba Hükümet 700 bin lira 
kadar bir para tefrik etmiştir. Geçen sene Nafıa 
Bütçesinin Muvazenei Maliye Encümeninden çık
mış olan mazbatasında su kısmına ait şöyle bir fık
ra mevcut idi: «Şûrasını istitraden arz edelim ki; 
umuru nafia meyanında su işlerine ve liman teşebbü-
satına lâyık oldukları mevkilerin maatteessüf veril
memesi, bütçenin başlıca noksanı telâkki edilebilir.» 
Güzel geçen sene bu noktayı sureti mahsus ada tespit 
ettik. Ümit ederdik ki; bütçeyi Meclise ilk veren 
Nafıa Vekili Süleyman Sırrı Bey bilhassa su mühen
disi olmak itibariyle su işlerine dalha ziyade ehemmi
yet versinler. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Mersin'e gel canım Mersin'e! 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Hayır ben hepsini de 
münakaşa ederim. Yalnız Mersin'i düşünmem. 
Trabzon limanım da kabul ettik. Efendim; su iş
leri için geçen sene tahsisat noksandı. Fakat bu se-
neki de gayrı kâfidir. Nafıa bütçesinde heyeti umu-
miyesi itibariyle su işlerine verilen mevki pek azdır. 
Biliyorsunuz ki, bizim birçok şeylerden noksanımız 
var. Meselâ petrol ve maden kömürü itibariyle 
farkımız var ne bunları kısmen Zonguldak müstesna 
olmak üzere ilânihaye hariçten celp etmek mecbu
riyetinde kalıyoruz. Sonra hariçten celp ettiğimiz 
masarifi istihsaliye üzerine biniyor, ucuz imal ede
miyoruz. Halbuki her tarafta su akıntıları var, çok 
kuvvetli miyahî sukutlar var, 

Şurasını hatırınıza getirmek isterim ki İsveç'te 
iken (Trolhetan) namındaki büyük kudreti elektrikiye 
merkezine gitmiştik. Efendiler; iki yüz bin beygir 
kuvveti kadar elektrik istihsal ediyor ve bu kuvvet 
120 : 150 kilometreye kadar sevk ediliyor. Bundan 
başka Stokholm'un şimal tarafında ve İsveç'in mer
kezî kısmında diğer iki fabrika da dahil olmak üze
re bu üç elektrik miyahı kudreti İsveçlin muhtaç ol
duğu kuvvei muharriikeyi hemen hemen temin edi
yor. Bunların türbinlerini, dinamolarını gördüm. 
Nihayet Avrupa fabrikalarından sipariş edilecek 
ve kurulması, işletilmesi için getirilecek bir iki 
mütehassısla ifası mümkün bir iş gördüm. Efendi
ler; koca, ikiyüzbin beygir kuvveti elektrik istihsal 
eden bu müessesenin, bu fabrikanın içinde memur 
olarak iki üç adam vardır. Âdeta sessiz bir halde iş
liyor. Ve onu işleten kuvvetler bizim memleketimi
zin birçok aksamında mevcut olan kuvvetlerdir. Kay-
seri'n'in şimalinde mühim bir su kuvveti var. Kı
zılırmak'ta su kuvveti var. Dinar civarında su kuv
veti var. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
İki bin beygir kuvvetini tecavüz etmez ama; 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Bendeniz de 200 000 
beygir kuvvetindedir, demiyorum. Ondan sonra 
eferidiler; Seyhan ve Ceyhan'ın ve Tarsus ırmağı
nın yukarı kısımlarında mühim su kuvvetleri var
dır. Yesibrmak'ta var. Hulasa memleketimizin her 
noktasında küçük büyük şelâle kudretleri vardır. 
Bu kuvvet son asırda o kadar ehemmiyetleşmiştir 
ki buna (Beyaz maden kömürü) derler. Vaktiyle 
işitmiştim ki bu tesisat çok pahalıya bazan maden 
kömürü ile işleyen fabrikalardan daha pahalıya mal 
olur, bunu Berlin'de (AEG) fabrikalarını gezerken 
gördüğüm dinamolar karşısında mühendise sordum. 
Çünkü Bavyera'da bütün şimendiferler hep bu kuv-
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vetie işliyor j Mühendis asla ve kata dedi/yanlışınız 
var. Su kuvveti o kadar büyük bir kazançtır ki, 
bu tesisatın masraflı olduğunu söylemek ve buna 
maden kömürü tesisatiyle kıyas etmek katiyyen ha
tadır. Hattâ mühendisin zihnine o kadar dokunmuş 
ki müsa/hebemizde üç defa tekrar etti, Beyefendi, 
fikirlerini tashih etsinler. Eğer memleketinde su 
kuvveti varsa hiç durmasınlar, istifade etsinler de
di. 

Efendiler?; memleketimizde su kuvvetleri var. 
Bunlardan niçin istifade etmiyeddm. Bunlar mese
le mi teşkil eder? Fakat matteessüf memleketin 
- her işte olduğu gibi - bütün sahai siyasiyesinde, iç-
timaiyesinde iktisadiyesinde olduğu gibi tetkikten 
mahrum bulunuyoruz. Memlekette bir hâdise zu
hur ediyor da mahiyeti, avamilini tamamen kavrı-
yamıyoruz. 

Memleketimizin iktisadî kudretlerinden de istifa
demiz maatteessüf yoktur. Hatta haberdar bile değiliz. 
Bundan başka filhakika akar sularımız hiç bir za
man Avrupa'nın büyük bir kısmında bulunan ırmak
lar gibi seyrisefer kabiliyeti arz etmez. Fakat buna 
mukabil arz ettiğim veçhile elektrik kuvveti istihsalin
de işe yarayacağı gibi ziraatte de çok işe yarar. 

Bilirsiniz] ki; ormanların azalmasından dolayı 
memleketimizin iklimi biraz bozulmuştur. Birçok 
yerler kuraklaşmıştır. Yağmur yağmıyor. Yağsa da 
vaktinde yağmıyor. Bütün bunlara mukabil sulama, 
ıska lâzımdır. Yalnız bu yapılacak masrafla elde edi
lecek istifadeyi karşılaştırmak lâzımdır. Neden bu irva 
ve iska amelyesine esaslı surette girişilmiyor ve neden 

bazı yerlerde akan sular, meselâ Karadenize akan 
bazı sulardan seyrisefer kabiliyeti mevcut olduğu 
halde nedeni istifade edilmiyor? Sonra diğer cihetten 
ırmâiclardan istifade şöyle dursun ve ırmaklar taşı
yor, etrafını bataklık yapıyor, ziraati mahvediyor, 
memleketin her sene bundan gördüğü zarar milyonlar 
tutar. Bunun için yapılacak işlerde o kadar büyük bir 
mesele değildir. Setler yapmak, toprak yığınları, mah
muzlar yapmak ve bazı yerlerde de bu arkları kesmek. 
Bu mühim (bir mesele değildir. Niçin bunlar için 
esaslı bir teşjebbüse girişilmiyor? Bunlar güzel bir tet
kike muhtaçtır. Fakat tetkik vadisine ne yapılmıştır? 
Tetkik edenler hakkında ne yapılmıştır? Bütün bu 
yapılması lâzım gelen işler bütçeye vaz edilen (700) 
bin liranın içine girer mi? Su mühendisi olan Sırrı 
Beyefendi bu bütçeyi ilk defa Meclise gönderirken 
niçin bu ciheti düşünmediler? 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (is
tanbul) -,— Para meselesidir. Maliye para verirse ya
par; 

J NİYAZİ BEY (Devamla) — Hayır, nisbeti yapa-
i mamışsmız; sonra Konya ovasının irva ve ıskası için 
i bir şey var. Malumuâliniz memleketimizde en mühim 
; irva ve iska müessesesi, Konya iska müessesesidir. 
j EYÜP SABRİ EFENDİ (Konya) — En mühim-
| mi, en muzur mu? 
| NİYAZİ BEY (Devamla) — Arz edeyim. Türkler 
j sulama hususunda büyük bir kudret sahibi imişler. 
i Hâlâ öyledirler de. Elyevm Türkistan'da eskiden ya-
J pılmış ve el'an istifade edilen arklar vardır. Türkis-
J tan'dan gelen Türkler de Anadolulu'da ayni şeyi yap-
j mışlardır. erek Konya ovasında, gerekse Anada ova

sında tetkikat yapılsın, göreceksiniz ki birçok su yol
ları enkazı mevcuttur. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Sultan Fatma zamanını bırak, mevsime gel canım; 

i NİYAZİ BEY (Devamla) — Müsaade buyurun. 
| Karaman Oğulları irva işleri yapmışlardır. Fakat 
\ şayanı dikkattir. Bin tarihli kuyudu atikai hakaniye 
| de şu fıkra vardır: Çumra iska şebekesinden bahse-
! derken derki «Mürürü jzamanla ehil ve müstakim 
' adamlar azaldığından mevcutlarına da rağbet kal

madığından bunlar harap olmuştur» Bin senelerinde. 
Şu halde Türkler su işlerinde çok mahareti haiz idi-

• 1er. Buna mukabil yapılan şeyler yalnız iş olarak 
Konya ovasını irva ve iskasıdır ki onu da ecnebiler 

i yapmıştır. Holsman ve Doyçe Bank yapmıştır. Bunun 
\ mukavelesinden vesairesinden bahsetmeyeceğim. Yalnız 
j müsaade buyurursanız bir şey arz edeyim; burada da 
| Türk mühendisleri çalışmıştır, ecnebi mütehassıslar 
| idare etmiştir. Bu, çok mühim bir esastır. İş için muk-
! tazi sermayeyi ki, on dokuz buçuk milyon Frank 
• idi, bunu şirket temin etmişti. Sermayei , masrufenin 
: yüzde beş faiz ve 1, 1 072 amortismanla, 35 senede 
; itfası esâsı kabul edilmiştir. Bendenizce umuru na-
| fiada takip edilecek usullerden birisi de bizim için en 
| muvafık ve uygunu budur. Umumu nafia için istikra

za - aldanmamak şartiyle - şahsen taraftarım, mani 
yoktur ve buna Türkiye Büyük Millet Meclisi de zan
nederim muarız değildir. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Getirebilirsen durma; 

NİYAZİ BEY (Mersin) — Korkmayınız gelir, 
kazanç vardır. Şimdi bu Konya ovası irva ve İska
sında bir yanlışlık yapılmış. Asıl ova köyleri, yanı 
çumra sahasının asıl meskûn kısmı sudan mahrum 
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bırakılmış. Bunu geçen sene Vekâlet bize hatırlattı ve 
dediki eski cetvelleri tamir etmek için yirmi beş bin 
Ura ve yeni tesisat için de Çarşamba çayının ve balık-
lıova mecrasının vesairenin tathiri için üç senede 
üç yüz bin lira tahmin ediyorlardı. 1340 bütçesine 
konan 125,000 liradan yüz bini bu husus için, 25 bi
ni de eski İska cetvellerinin tamiratı için verilmişti. 
İşittiğime göre bu paranın 110: 115 bin lirası sarfe-
dilmiştir. Fakat esaslı tathirata girişildi mi, girişil
medi mi? Yoksa yalnız tamiratı mütemadiye ile mi 
meşgul olundu? Sonra Van. gölündeki vapur vesaire
ler için 40 bin lira vermiştik. Biliyorsunuz ki Rus 
işgal kuvvetlerinin yaptığı Ermiş tersanesi ve bazı 
merakip vardı. Van Mebusu muhteremleri bize ha
tırlattılar, aman bunlar zayi olmasın dedik ve hali 
faaliyete vazları için lâzım olan parayı verdik, Bah
riye dairesiyle görüştük, kadrosunu tespit ettik. Aca
ba bu arzu edilen iş intaç edilmiş midir, edilmemiş 
midir? Anlamak istiyorum. 

HAKKI BEY (Van) — Edilmek üzere yakında 
bitecektir. 

NİYAZİ BEY (Devamla) — Sonra Mersin Lima
nına geliyoruz. (Handeler), 

NAFİA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY — 
Muhtar Bey, Trabzon limanını, siz de Mersin lima
nım müdafaa ediyorsunuz. 

NİYAIZİ BEY (Devamla) — Efendim; zahmet bu
yurmayın meseleyi uzaltımıyacağım ve hatta Muhfcaıi 
Beyefendi söylemeseydi burada esasını münakaşa 
ötmeyecek iddim ve yine uzun münakaşaya girmeye
ceğim. 

Şimdi bir şey okuyacağım, İstanlbul Mec&i Me-
busanının 3 Mayıs 1327 tarihli celsesinde hatlar ve 
imanlardan bahsederken o zaman Nafia müsteşarı 
olaın Hulûsu Bey aynen şöyle diyor. «Yalnız mena-
fii Misadüyeyd nazarı dikkate ahnanıallıı, meselâ 
'bazı limanlar ve bazı hatlar varıdır ki bugün müna
kaşaya koyacak olursak belki parasız ve büâ temi
nat yaptıktan sonra üste de para veren sermayedar
lar bulunur. Sermayedar yaılnız ciheti iktisadiyeyi 
düşünmez. Cihatı saireyi de düşünür ve bir tesir talh-
tmdia bulunursa beÜM zararına dahi yapabilir.» 

FERİT BEY (Kütahya) — Bu Cester işi için. 
NİYAZİ BEY (Devamla) — Hayır Samsun - Si

vas hattı için. Hulusi Bey Nafia nezareti namına di
yor ki : «Bazı limanlar vardır ki bugün münakaşaya 
'koyacak olursak fevkalâde nafi şeraiıtie belki üzerine 
para aimak suretiyle yaptıırabiliriz. Fakat esfbaibını 
arz edersem Heyeti CeMeriiz bunun hükümet tara

fından para verilerek yapılmasını kaibul eder» Her 
hailde o zaman Muhtar Beyefendi zannederim Nafia 
nezaretinde bulunuyorlardı. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Evet bu bir şey 
iıspaî etmez. 

NİYAZİ BEY (Devamla) — Bunu medarı istinat 
olarak göstermiyorum. Yalnız bu okuduğum beya
nat bir meseleyi bir cihetten tenvir edebilir. 

MUHTAR BEY (Tralbzon) — Lâkırdı olsun diye 
soyuluyorsunuz. (Handeler) 

NİYAZİ 3EY (Devamla) — Arkadaşlar; istir
ham ederim. Çok lâkırdı etmeyeceğim. Bir kere uzat-
nıaıksızın şuna işaret etmek isterimi. Muıhltar Beyefen
di de kaibul ettiler ki limanlara ihtiyacımız derkârdır 
ve buı müttefiktin aleyhtir. Filhakika liman olmazsa 
şimendiferlerden istifade edemeyiz. Zira şimendifer
ler dönüp dolaşacak nihayet bir kapıya, bir limana, 
gelecektir. Bu gayet basit ve bedihi olan bir hakikati 
daha ziyade izaha lüzum görmem. Yalnız liman işin
de büibün dünyaca ka'bul edilmiş usuller vardır. Li
man işi şimendiferlere kıyas edilemez. Limanlar hu
susunda devletlerin siyasetleri büsbütün ayrıdır. Li
manların kuvve! umumiye yedinde bulunması umu
mî bir kaidedir. Bunu geçen sene Hasan Beyefendiye 
de kerraren söylemiştim. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Tralbzon) — 
Ban mil söyledim? 

NİYAZİ BEY (Devama!) — Hayır ben söyle
dim. Yine tekrar ediyorum. Kovvei Umumiye yedin-
do bulunması zaruridir. En evvel İngiltere'yi ele ala
lım. Bil'irsiniz ki İngiltere bir istisna teşkil eder. Bu
nunla b&raiber burada bile limanlar böyle sei'eımehüs-
sJiûra sirkatlerin elinde değildir. Bu hususta, İngilte
re'de bir usul vardır. Limanlar İngiltere'de hüvviıyye-
ti kanuniyeyi haiz şirketler tarafından idare edilir. 
Bu heyetin azayı münitehalbesi, azayi tabii yesi vardır. 
Azayı tahliyesi : Hükümeti mahalliye veya Hükü
meti merkeziıyertin murahhaslarından mürekkeptir. 
Azayı müntehaibesi ise o şehlirin şeraiti mahsusayı 
haiz tüccarından, ashalbı emlâkinden ve gem1! sahip
lerinden müteşekkiMr. Her hangi bir liman inşası 
için bir heyet bir müracaatta bulunur. Parlamenlto 
bütün işletme şeraitini tespit eder. Her şeyi tespit 
ettikten sonra bu da kâfi gelmez. Limanın hali mü
kemmeliyette bulunması ve icalbederse tevsii ve ısila-
hı, tarifesi bütün halkın kontrolü altındadır. Efrattan 
birisi mahkemeye müracaat eder; filân şirket mu
hik ve muvafdc olan şeyi yapmıyor der. Parlamento 
tarafından evvelce tespit edilmediği halde mahkemj 
yine hükmünü verir ve icra ettirir. 
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Bu bir İpsim limanlar içindir. Diğer bir kısım li
manlarda doğrudan doğruya hükümeti idaresindedir. 
Mamafih burada şurasını söylemek lâzım gelir. Bi
rinci derecede limanlar, heyeti hususiye, şirketler elin
dedir. ikinci derecedeki limanları hükümet yapar. 

Amerika iktisat sahasında ve umuru nafiada en 
serbest bir hükümettir. Bununla beraber limanların 
mahfuziyetinji temine medar olacak bütün esbabın ih
zariyle hükümet mükelleftir. Seyriseferi bahrî men-
faatına yapılması lâzım gelen bütün tesisatı Cema-
hiri Müttehide hükümeti yapmakla mükellef ve 
muvazzaftır. Sanfransisko, Orlean gibi küçük hükü
metlerde ise limanların idaresi hükümetin elindedir. 
Bu iki devlet liman işinde, umuru nafiada en ziya
da ileri giden ve serbest olan memleketlerdir. Şura
sını da kaydedeyim ki bunlardaki şirketler bizim şir
ketler gibi ecnebi değildir. İstediğiniz kadar Türk de
yiniz, istediğiniz kadar başına fes koyunuz. Fakat yi
ne ecnebidir. 

Gelelim diğer memleketlere: Almanya'da liman 
şehirlerin ve hükümetin elindedir. Hamburg limanı
nı bizzat gezdim ve gördüm ve tahkikat yaptım. 
Hamburg limanı serbest şehir denilen ve bir hükü
met halinde bulunan hatta sikkeye malik olan Ham
burg şehrinin idaresindedir. Elinde aynı vaziyet var
dır. Roterdam'da Komün idare ediyor. Belçika li
manlarında da yine böyledir. Fransa ve İtalya'da li
manlar hükümetindir. Yalnız bir şey daha söyliye-
yim. Cenova limanı muhtelif nezaret ve vilâyetlerin 
murahhaslarından müteşekkil bir heyetin elinde
dir. Yine kuvvei umumiye elindedir. Bir kere devlet
lerin liman hususundaki siyasetleri bunun kuvvei 
umumiye yedinde bulunması ve şirketlere imtiyaz su
retinde verilnşıemesi şeklindedir. Bunun asbabı ise çok 
vazıhtır. Fakat tafsili belki uzun gider. Çünkü li
man yalnız başına düşünülmez. Bütün memleketin 
itkisadiyatı ürerine tesiri vardır. Bir hükümet icabın
da bütün devletin iktisadiyatı namına limanda şu 
veya bu tarifeyi tatbik eder. Fakat hiçbir zaman bir 
şirket bunu kabul eder mi, sermayesini tehlikeye ko-
yor mı? Sentıaye vaz eden şirket faizini, sermayesi
ni tehlikeye düşürür mü?... 

istanbul limanını 1306 tarihinde bir Fransıza ver
dik. Rica ederim İstanbul limanında muktazi olan 
tesisat yapılmış mıdır? Yoksa imtiyazname ahkâmı
nın tamamii icrası gayri muayyen bir vakte talik 
edilmiş değil [midir. Zonguldak limanı da aynı vazi
yete uğrarhacjıış mıdır? İzmir limanı aynı şekli gör-
termemiş midir? Efendiler; iktisadiyatımız döner 

dolaşır kapılara varır. Bu kapılara sahip değilseniz, 
iktisadiyatınıza hâkim değilsiniz. 

Bir de bir memleketin her tarafında liman yap
mak veyahut bazı notkalarda limanları temarküz et
tirmek esası meselesi vardır. Fransa'da biliyorsunuz 
çok liman esası kabul edilmiştir. Diğer yerlerde, bil
hassa Almanya ve İngiltere'de öyle değildir. Liman
lar mahduttur. Hükümetler daima bu limanlara pa
ra veriyor. Onu arz edecetkim. Şimdi bizde çok li
man mı yapmak lâzımdır, yoksa mahdut liman mı? 
Bu, tespit edilmelidir. Tespit edilmekle beraber Na-
fia Nezareti gibi Nafia Vekâletinin de kabulü veçhi
le Akdenizde ehemmiyeti iktisadiyeyi ve büyük bir 
kıymeti haiz yegane Türk limanı varsa o da Mer
sin'dir. Efendiler; Nafia Nezareti Müsteşarının bi
raz evvel okuduğum beyanatında mevzubahis olan 
istisnaî şerait en fazla Mersin'de mevcuttur. 

TUNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — İskende
run limanı değil mi? 

NİYAZI BEY (Mersin) — Sabrınızı suiistimal 
etmemek için şu kadar söyliyeyim. Bu liman Türki
ye'nin cenubu şarkisinde akdenizin mühim bir kö
şesinde bulunuyor. Bu köşeye Haydarpaşa - Mersin 
hattı gelip bağlanıyor. Haydarpaşa Anadolu hattının 
elimizde bulunmasını kabul ettik. Aynı noktaya evvel
ce Bağdat hattı denilen bugünkü Mersin - Nusaybin 
hattı geliyor. Bu Nusaybin hattı ile cenubî Iran tran
sitini de, istersek daha Şarktaki memalikin ticaretini 
de celbedebiliriz. Bu limana, yakında yapılacak olan 
Mersin ve Samsun hattı da bağlanacaktır. Üç büyük 
ana hat birbirine burada kavuşur. Bugün Toros, 
Amanos tünelleri açılmıştır. Anadolunun kısmı şima
lini ve şarkisi tamamiyle Mersin'le irtibat peyda et
miştir ve sonra Mersin limanı her zaman gazetelerde 
neşredilen istatistiklerde de görüldüğü veçhile İstan
bul ve İzmir'den sonra bugünkü vaziyette tamamen 
açık bulunmakla ve hiç tesisatı haiz olmamakla be
raber üçüncü derecede geliyor. Yani ithalat ve ih
racatta... 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Yok canım sahih değil. 

NİYAZI BEY (Devamla) — Okursunuz efendim; 
sonra bu liman aynı zamanda Mersin - Adana hat
tının müntehasıdır.. Bu Mersin - Adana hattı beş 
altı sene sonra elimize geçiyor. Alıyoruz, yani müd
deti imtiyaziyesi hitam buluyor. Limanlar, demiryol
larının son ve bahrî istasyonu olduğu cihetle daima 
aynı elde bulunur. Rica ederim Haydarpaşa limanı 
elimizde, Anadolu hattı elimizde, Mersin - Adana 
hattı elimizde, şu elimizde bu, elimizde, bunların 
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mahrecini başkasına verirsek bunun manası var mı
dır? 

ikinci nokta, Mersin limanı bir rekabeti hariciye
ye maruzdur. Nazarı dikatinizi celbederim. Şarkî 
Akdenizde ticaret, Türkiye'nin Şark kısmının muva-
redatı, ya bu Türk limanına akacak, yahut rakip 
bir limana gidecektir. Karşısında limanlara mandater 
olan hükümetler sübvansiyon verirken, yani para ve
rerek bütün tesisatı yaparken bu Türk limanını bü
tün bu rekabete maruz kalırken şunun bunun eline 
vermek ne derece doğrudur bilmem. 

Muhterem arkadaşlar; Mersin limanının devlet 
elinde bulunması zaten sizin kabul etmiş olduğunuz 
bu kanunla teyit edilmiştir. Benim bunu arz etmekli-
ğim, Muhtar Beyefendinin sırf ilmî olan münakaşa
sından neşet etmiştir. Yalnız hükümetten bir sorgum 
var : Bu limanın evrakı keşfiyesi İstanbul'da Nezaret 
evrakı meyanında bulundu ve Nafıa Vekâletine gön
derildi. Liman inşası için muktazi olan anasıra, hükü
met maliktir ve bunun bir, iki ay zarfında tetkik ve 
intacı kâfidir. Ben elimdeki bu esasatı Avrupa'nın en 
büyük ve en tanınmış liman alimlerine ve son defa 
Roterdam'dan gelen mütehassısa gösterdim. Dediler 
ki : Bu malumat bir liman inşası için kâfidir. Yalnız 
bir iki ay mahallinde tetkikat yapmak kâfidir. Mese
le böyle idi. Mütehassısları da bulmuş ve kerraren Ve
kâleti Celileye arz etmişken müteessirimki bu mese
leyi intaç etmediler. Nihayet hükümetçe celbedilen 
liman mütehassısı geldi, o da geriye gitti. Mütehas
sıslar için bütçeye bir milyon lira konmuştu. Onun şu 
veya bu miktarını vermek hükümetin elinde idi. Bu 
mütehassıslar mutlaka beş sene için değil, üç ay için 
de gelebilirdi. Ve üç ay için gelebildiğinden ve eski 
vazifesini terk etmediğinden dolayı daha kolay gelir
di. Avrupa'da bu seferki seyahatimde birçoklarıyle 
görüştüm. Büyük alimler ve büyük mütehassıslar mü
sait vakitlerinde yalnız harcirahları ve masarifi za-
ruriyeleri varilmek suretiyle gelip projeyi yapmaktan 
zevk alırlar. Fakat derseniz ki dört beş sene benim 
memurum olacaksın o vakit eski vazifesinden ayrıla
cağı için mesele değişir. Böyle iken ve elde kâfi de
recede vesait varken nasılsa bu limanın inşasına baş
lanmadı. 

Bilhassa Heyetti Celilenin arzusuna tercüman ola
rak söylüyorum ki herhangi mesele için bir kanun 
kabul edersek o kanun mutadır. Vacibülicradır. Hü
kümet, onun üzerinde oynayamaz. Münakaşa salâhi
yetini haiz değildir. Onu yapacak, ifa ve icra edecekr 
tir. Binaenaleyh diğer bütçelerde olduğu gibi, bu büt

çede dahi bir kanunla da kabuledilmiş olan' işlerin 
bir an evvel yapılması zaruridir ve hükümetin vaza-
ifinden maduttur. Şimdilik - müsaadenizle - bu kadar 
kâfidir. 

REİS — Mazhar Müfit Bey (Denizli); (Yok ses
leri), Mithat Bey (Aydın); 

MlTHAT BEY (Aydın) — Sarfınazar ediyorum 
efendim. 

REİS — Ragıp Bey (Kütahya); 
RAGIP BEY (Kütahya) — Sarfınazar ediyorum, 

efendim. 
FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Efendim; kifayet 

takriri var. 
REİS — Hilmi Bey (Artvin); 
HİLMİ BEY (Artvin) — Efendim; bendeniz faz

la miktarda şarkta bulunduğum için şark hatları hak
kında maruzatta bulunacağım. Zannediyorum ki 
İran'ı bizim memleketimize raptedecek, vakıa Erzu
rum - Trabzon hattı başkadır, geniştir, fakat yapıl
ması kolay olan bir dar yol vardır. Bu yol Hopa'dan 
başlayarak Erzurum'a 210 kilometredir. Burada eğer 
şimendifer olursa biraz darlaşacak, belki 240, 245 ki
lometreye çıkacaktır. Fakat bu yolda hiç bir dağ 
yoktur. Yalnız Hopa'dan 700 metrelik bir yer vardır. 
Onun altından bir kilometrelik bir tünel ile geçerse 
Çoruh vadisine düşecek, Çoruh vadisinden Tortum 
gölüne; Gürcü boğazından Erzurum'a gidecektir. Bu 
yol üzerinde Tortum gölünün yüz metreden sukut 
eden gayet iyi bir suyu vardır : Tortum suyu, bu su 
bu göle gelir, dökülür, durulur, su hiç bir vakit bu
lanık akmaz. Bunun için burada yapılacak bir daf 
hat bunu işletmeye kâfidir. Erzurum'dan Köprükö-
yüne kadar zaten vardır. Köprüköyünden ayrılacak 
bir hat yine doğru Şiran suyu vadisiyle Karaköseye 
varmalıdır ve bendenizce : Karaköseden ayrılacak 
olan hat, İran'dan dolaşacak hattı terk etmelidir. Bu 
hat kırk kilometredir ve orada dökülmüş olan kırk 
kilometre rayı toplamalıdır. 

Bunu, doğruca Karaköse'den itibaren Van Gölü
ne kadar götürmelidir hattâ bu hat Erzincan'a kadar 
indirilirse Sivas'tan Erzurum'a veyahut Trabzon'dan 
Erzurum'a gidecek olan hat bunun haricinde geniş 
hat olarak gider ve bunun için de işleyebilir ve hatta 
bendenizce bunu hududa kadar götürmek ve karşı şi
mendiferi içerisine götürmek lâzımdır. Sonra Ruslar, 
bir az tesviyei turabiye yapmışlardır. Murat vadisiyle 
Karaköse'den ayrılarak Muş'a doğru indirmişlerdir. 
Orada en mühim olan Hamun boğazı açılmıştır. Tes
viyei turabiyesi yapılmıştır. Bu Hamun boğazından 
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geçecek o|an hattın bir kolu Van gölüne, bir kolu 
Muş'a ve j Elâziz'e doğru inebilir ve Diyarbekir'den 
gelen hatlaj burada birleşebilir. 

Sonra bu hattın üzerinde Hopa'dan itibaren pek 
çok madep vardır. Ve dediğim yüz metreden sukut 
eden Tortum gölünün suyu buradaki bütün madenle
ri işletmeyje kâfidir. Sukut şayanı hayrettir. Belki hiç 
bir yerde jîöyle müthiş sukut yoktur. Vakıa su, Ame
rika'nın nehirleri kadar büyük değildir. Fakat yük
sekliği pek çoktur. Sonra gölün önünde dar bir yer 
olduğu için bir duvar yaparak gölü yükseltmek ve 
daimî bir ıjisbette tutmak mümkündür. 

Bendeniz, bazı elekrik mütehassıslarına sordum. 
Bizim için en ziyade lâzım olan bir şeydir ve bizim 
bütün memleketteki elektrik mühendislerimizin güzel 
bir kurs mahalli olabilir. 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Kurs 
mu? 

HİLMİ BEY (Devamla) — Bir tetkik mahalli, 
kurs, mektep ne derseniz deyiniz. Sonra bu yolun 
üzerinde vakıa Hopa'dan itibaren orman bir parça 
kıttır. Lâkin ileriye geçtikten sonra pek çok meşe, diş 
budak ağaçları vardır. Yani travers tamamen bura
da mevcutjtur. Sonra amele itibariyle de müşkülât 
yoktur. Yjısufeli ahalisi, tamamiyle ameledir. Yani 
amele bulmak kolaydır. Çok taşçı ustaları vardır. 

Erzurum'dan itibaren Bayezit'e doğru gidince 
Karaköse'de gayet güzel bir kömür madeni vardır 
ki, Ruslar, bunu bir zaman pek çok işletmişlerdir ve 
biz de bu kömür madeni ile birçok zaman Bayezit -
Karaköse şimendiferini işletirdik. Bayezit - Karakö-
se şimendiferi zaten İran hududuna girmiştir. Teb
riz hattı ije birleşirse tamamen İran hattına karışa
caktır ve |ran transitini tamamiyle alacaktır. 

İtalyanlar; bu hat üzerinden altı yüz milyon İngi
liz liralık pamuk mensucatını şarka sevk ediyoruz 
diyorlar. Belki ileride bir milyar liralık bir transit 
muamelesi.». 

AHMET MUHTAR BFY (Trabzon) — Bunda 
bir yanlışlık var. 

HİLMİ BEY (Devamla) — Böyledir efendim. 
Bana bir |talyan söyledi. Brendizi - İstanbul hattını 
alan İtalyap. diyordu ki, biz; altı yüz milyon İngiliz 
liralık parriuk mensucatı şarka veriyoruz. Fakat bu
nun iki yüz milyonu bizim elimize geçiyor. Müteba
kisini İngilizler alıyorlar. 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Bu yan
lıştır efendijm. 

. HİLMİ BEY (Devamla) — Yanlış değildir efen
dim. Onun sözünü söylüyorum. Şimdi bu yol, İran'a 
kadar gittikten sonra biz yalnız bir (bac) alıp geçir
mek vaziyetine düşeceğiz ki, en mühim bir yoldur. 
Vakıa diğer yollar geniştir. Fakat bu dar bir yoldur. 
Kolay yapılır. Zannediyorum ki, on milyon lira ile 
yapılır. Bu sene keşif ve tespit edilsin her halde on 
milyon liraya çıkar. Bu hattın Bayezit'te dört yüz
den fazla vagonu, elliden fazla lokomotifi vardır. 
18 kanalı vardır. 36 makineyi birden tamir edecek 
tamirhanesi vardır. Burada hemen 20 - 25 kadar ta
rak makineleri vardır ve birçok taşkıran makineleri 
vardır. Bu yolun birçok malzemesi Karaköse ve Ba
yezit'te dökülüdür. Hiçbir şey olmamıştır. Bina altın
dadır. Bendeniz orada bulunduğum zaman fazla 
saçlar vardı. O saçlarla binayı saçlattım ve hatta ta
mirhanenin makineleri tamir edecek kısmının üzeri
ni saçlattım. Bir şey olmamış olduğuna kanaatim 
vardır. Lâkin traversler ağaçtır. Hatta biz kendimiz 
İran yolunun traverslerini yakmak için söktük. Kürt
ler sökecekti. Biz söktük. (Allah razi olsun sesleri) 
Zaten muattal kalıyordu. 

FEYZİ BEY (Diyarbekir) — Onun için ağaç 
travers yapmamalıdır. 

HİLMİ BEY (Devamla) — Ruslar ağaç travers 
yapmıştır. Bazı yerlerde ağaç travers lâzımdır. Ara
zinin sert yerleri varmış. Onun için buralarda ağaç 
travers iyi değildir. Fakat bendeniz ağaç travers kul
lanmasını da Hükümetten rica edeceğim. Sert ve 
münhani yerlerde kullanılacak demir travers vardır. 
400 kilometrelik demir traversi icabeden yerlerde 
kullansın, icabeden yerlerde de ağaç travers kullan
sın. Bu defa bendeniz Artvin'e giderken Almanlar 
orada ağaç travers bulunabilir mi? ve bir buçuk, iki 
milyon liraya mal olabilir mi diye soruyorlardı. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Galiba . harekâtı 
askeriye yapacaklardı da bunları yakacaklardı. 

HİLMİ BEY (Devamla) — Hayır efendim; Nu
ri Paşa da yanımda idi. Ağaç travers çok. Bizim 
memleket için ağaç travers daha iyidir. Fakat mem
leketimizin birçok ferleri vardır. 

MEHMET FUAT BEY (Kastamonu) — Para
mız bizde kalır. 

HİLMİ BEY (Devamla) — Kambiyomuzu da 
tutabilmek için ağaç travers kullanmak lâzımdır. 
Bir de nehirlerde kayık işletmek meselesi vardır. Ne
hirlerden istifade etmeliyiz. Pek cüzî masraflarla az 
çok kayık işletilebilir. Vakıa bizim nehirlerimiz Av
rupa nehirleri gibi düz değildir. Yanlarından ; hay-
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van gidemez. Fakat bendeniz yapılacağına kaniim. 
Bazı pervaneli motorlarla nehirlerde kayık işletmek 
mümkündür. Bundan hiç olmazsa Şarkta Fırat üze
rinde, Murat üzerinde, Çoruh üzerinde, Kızılırmak 
üzerinde çok istifade edilir. Bu gidecek yol üzerinde 
hemen Ergani'ye kadar bakır havzaları vardır. Yu
karıya doğru gittikçe zengin bakır havzaları bulu
nur ve çoktur. y e ye rin altındadır. Aşağıya doğru 
azdır, sonra bazı yerlerde yüzde dört nisbetindedir. 
Bazı yerlerde yüzde yedi nisbetindedir ve daha yu
karı eski hududu geçince Hat kariyesi vardır. Bura
da yüzde on beş nisbetindedir. Sahilden uzaklaştık
ça bakır zenginleşiyor. Vakıa kendim görmedim. 
Kiskim denilen Yusufeli kazasının Erzurum'a yakın 
hududunda yüzde seksen diyorlar dar bir yol ara
sında dar bir damardır. Gerisi nedir? Kimsenin bil
diği yoktur. Âdeta kıpkızıl bakırdır. Yani bu yol ya
pılırsa gerek bakır, gerek manganez, gerekse demir 
pek çoktur. Vakıa demir müessesesi yapmak çok pa
raya muhtaçtır. Onun için bir şey söylemeyeceğim. 
Eğer bu yol yapılırsa oradaki bakır madenleri bu 
yolun masrafını iki senede tediye edeceklerdir. 

Çünkü bu bakır madenleri o kadar çoktur ki şim
di bile her halde Hükümete kırk elli bin lira varidat 
veriyor... Murgul vaktiyle şimdiki para ile 100 - 150 
bin lira verirmiş. Eğer bu yollar yapılır ve madenler 
işletilirse bu yolun masarifini iki üç senede ödeyecek
lerdir. Diyeceğim bundan ibarettir. 

TALÂT BEY (Ardahan) — Canım Hopa yolu en 
kolaydır. îki senedir bir şey yapılamadı. 

HİLMİ BEY (Artvin) — Onu da inşallah yapaca
ğız. 

ŞÜKRÜ BEY (Bolu) — Efendim; söze başlamaz
dan evvel Muhtar Beyle, Mersin Mebusu muhteremi 
Niyazi beylerin herbiri kendi dairei intihabiyelerini 
çokça alâkadar eden bir limandan ve bir şimendifer
den bahsetti. Bolu şimendiferi talihsizliğe uğradığı 
için ondan bahsetmiyeceğim. Bu bütçenin heyeti umu-
miyesi müzakere edilirken söz alan arkadaşlarımdan 
Vehbi Bey kendi dairei intihabiyesini alâkadar eden 
bir nehir meselesinden, bir taşocağı meselesinden 
bahsetti, ve bunlar için Vekil Beyden bazı şeyler sor
du. Bundan mülhem olarak bendeniz de dairei inti-
habiyemi şiddetle alâkadar eden iki mühim yoldan 
bahsedeceğim. Bunların birincisi, Adapazarı - Bolu 
şosesi, ikincisi, Bolu - Akçaşehir şosesidir. Biri, şimen
difer istasyonuna giden yol, diğeri de Karadenizde 
bulunan bir iskeleye vasıl olan yoldur. Adapazarı şo
sesinde tamiri icap eden (20) kilometrelik mesafe bu 

sene vaktinde tahsisat verilememesi, vaktiyle başlana-
maması yüzünden bataklık haline gelmiştir. Bugün 
geçmek imkânı yoktur. Binaenaleyh Bolu'nun iktisa
dî teneffüs borusu demek olan bu yol tıkannııştır. 
Memleket cansız, ölü bir haldedir. Geçen sene orası 
müteahhide verildiği zaman müteahhit haddizatında 
çok çalıştı. Epey iş vücude getirdi. Meselâ şose taş
larını kırdırdı. Tesviyeyi tamamladı. Fakat arz ettiğim 
gibi vaktinde parası verilememiştir. Tahsisat havalesi 
verilmemesinden dolayı kış geldi bastırdı. Şimdi arz 
ettiğim gibi Adapazarı'nda, Çatalköprü'den, yani Hen
dek'le Adapazarı arasında ihzar edilen bu taş tesviyesi 
tamamen mahvoldu. Müteahhit de mahvoldu. Mü
teahhidin mahvolduğunu aşağı yukarı bir tarafa bıra
kıyorum. Fakat yoldan da eser kalmadı. Tamamen 
kaynadı. Çünkü orası sulak bir yerdir. Bugün hiçbir 
taş kalmamıştır. Hepsi kaynamış gitmiştir. Yeniden 
yapılmaya ihtiyaç hissedecektir. Binaenaleyh şoselere 
taallûk eden tamirat ve inşaat tahsisatı gayet vaktinde 
yani zamanında verilmelidir. Vaktinde verilmeyen tah
sisatla yapılan iş böyle heder olur gider. 

NAFIA VEKİLİ SÜLEYMAN SIRRI BEY (İs
tanbul) — Tam zamanında verilmiştir. 

ŞÜKRÜ BEY (Devamla) — Sonra Akçaşehir şo
sesine gelince; bu yol Bolu'nun bilhassa kereste nak
liyatı için yegâne yoludur. Akçaşehir yolunda Hacız 
dağı denilen bir kısmında aşağı yukarı yirmi kilomet
re bir güzergâh temin edilememesinden dolayı bütün 
münakalât orada da münkatidir. Yani Bolu yolu iki 
taraflı tıkanmış bir vaziyettedir. Bendeniz Vekili 
muhteremden rica ederim bu iki yola muktazi tahsi
satı, kâfi derecede verirlerse bizi bu ihtiyaçtan kurtar
mış olurlar. 

Sonra keresteye ihtiyacı olan memleketlerin, bize 
ucuz kereste vermiyorsunuz, kereste de şöyle gıla var, 
böyle gıla var, diye şikâyetleri var. Tabiî böyle müş
külâtla gelen bir keresteyi ucuz vermeye imkân var 
mı? Yol yok, bir şey yok; (88) kilometreden ibaret 
olan Akçaşehir yolunun bozuk olan yirmi kilometre
sinden dolayı bütün kereste nakliyatı durmuş vaziyet
tedir. (Yeter sesleri). Çok söylemiyeceğim maruzatım 
bundan ibarettir. Rica ediyorum, istirham ediyorum. 
Bu iki kısım yol bu sene ikmal edilsin. 300 bin nü
fustan ibaret olan vilâyet halkının maişeti sırf kereste
cilik ve kereste nakliyatıdır. Şu nakliyattır bu nakli
yattır. Bizim memleketimizin ziraat memleketi olma
dığından altı aylık yiyeceği topraktan alır ve altı ayı 
da nakliyatla uğraşır, oradan alırlar. Memleket çok 
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fakir bir hale düşmüştür. Bunların bu sefaletten kur
tarılmasını Heyeti muhteremenizden, bilhassa Vekili 
muhteremden rica ederim. Bunu vaktinde versinler. 

RElS — Efendim; daha beş arkadaşın sözü vardır. 
Buna karşı Vekil Beyin de cevaplan vardır. Binaena-
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leyh kifayet takrirleri de vardır. Ekseriyet yoktur. Ya
rın öğleden sonra bermutat saat birbuçukta içtima 
edilmek üzere celseyi tatil ediyorum. 

Hitamı müzakerat; Saat: 6,00 
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