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MÜNDERECAT 
Sayfa 

1. — ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

2. — EVRAKI VARİDE 
Teklifler 

1. — Kocaeli Mebusu İbrahim Beyin, me-
rakibi bahriyede bulundurulacak can kurta
ran simidi hakkında teklifi kanunîsi. (2/604) 

Matzbatalar 
1. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Beyin, 

ormanlardan çıkarılan kereste ve mahrukatın 
muamelesi Tesmiyesinin ormanlarda ikmal 
edildikten sonra her yerde serbest nakil ve 
imrar edilmesi hakkında. (3/524) numaralı tek
lifi kanunîsi ve Kavanini Maliye ve Ziraat 
Encümenleri mazbataları. 

2. — İstanbul Mebusu Tevfüc Kâmil Be
yin, Türk Vatandaşlığı Kanunu unvanlı ve 
(2/599) numaralı teklifi kanunîsinin şayanı 
müzakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni 
mazbatası. 

3. — Urfa Mebusu Refet Beyin, maarif 
memur ve müdürlerine makam maaşı verilme
si hakkında. (2/598) numaralı teklifi kanunîsi
nin sayam müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası. 
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4. — Bozok Mebusu Ahmet, K(amdi Be
yin, umuru belediyeye ait ahkâmı j cezaiyeye 
mütedair kanunun altıncı maddesinin tadili 
hakkında (2/600) numaralı teklifi kanunîsi
nin şayanı müzakere olduğuna dair Lâyiha 
Encümeni mazbatası. 

5. — Kırklareli Mebusu Doktor! Fuat Be
yin, çocukların umumî sinema niahallerine 
gitmeleriin meni hakkında. (2/601 )j numaralı 
teklifi kanunîsinin şayanı müzakerej olduğuna 
dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

6. — Karesi Mebusu Mehmet Vehbi Be
yin, medaris ve mekâtibe kabul edilecek tale
be hakkında. (2/48) numaralı teklifi kanunîsi 
ve tayini muameleye mahal olmarttğma dair 
Maarif Encümeni mazbatası, 

7. — Ankara - Ereğli demiryolunun inşa ve 
işletilmesi hakkındaki kanunun ikiojci madde
sinin tadiline dair. (1/1015) numaralı kanun 
lâyihası ve Nafıa ve Muvazenei Maliye En
cümenleri mazbataları. 

8. — Şimendifer ve limanlar injjaatiyle su 
işlerine sarf edilmek üzere iki yüz j milyon li
raya kadar bono ihracı hakkındaki (1/1076) 
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numaralı kanun lâyihası ve Nafıa ve Muva-
zenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

9. — Samsun Limanının inşası hakkında 
(1/1014) numaralı kanun lâyihası ve Nafıa ve 
Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

10. — Mülkiye harcırah kararnamesinin 
on üçüncü maddesinde tadat olunan efradı 
aileden beş yüz kuruşa kadar muhassas eytam 
ve eramil maaşı olanlara harcırah itası hak
kında (1/966) numaralı kanun lâyihası ve 
Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye En
cümenleri mazbataları. 

Sayfa 

87 

87 

87:88 

Takrirler 
1. — Çankırı Mebusu Rifat Bey ve rüfe-

kasının, Ankara - Ereğli demiryolunun inşa 
ve işletilmesi hakkındaki kanunun ikinci mad
desinin tadiline dair kanun lâyihasının müsta-
celen müzakeresine dair takriri. 

3. — SUALLER, CEVAPLAR 
1. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin, 

uzun zamandır ashabı imtiyaz tarafından iş-
letilmemekte olan (Küre) bakır madeninin sa
hibi imtiyazlariyle müddeti alâkası ve ne za
man işletileceği hakkında suali ve Ticaret Ve
kili Mustafa Rahmi Beyin tahrirî cevabı. 
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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i Müzakerat: Saat : 14,20 

REİS : Hasan Bey 

KÂTİPLER : Kâzım Bey (Giresun), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açıyorum. 

1. —ZAPTI SABIK HÜLÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hülâsası okunacaktır. 

On Beşinci İçtima 

16 Kânunuevvel 1926 Perşembe 

Birinci Celse 

Refet Beyin riyasetleriyle küşad edilerek zaptı 
sabık hülâsası kıraat ve kabul ve evrakı varide ait 
oldukları mahallere havale olundu. 

Elâziz Mebusu Naci Beyin istifanamesi okundu. 
Haklarında tayini muameleye mahal olmayan muh
telif mesaile müteallik mazbatalar okunarak kabul 
edildi. Müteakiben ruznameye geçilerek mücadelei 
milliyeye iştirak eden ve etmeyen mensubini askeri
ye hakkındaki kanunun yedinci maddesine müzeyyel 
kanun lâyihasının birinci müzakeresi icra edildi. 

tstanbul havagazı şirketi hakkında Dahiliye En
cümeni mazbatası kıraat ve kabul olundu. 

Hilâliahmer şefkat ve hatıra pullarına, damga 
pulları küsuratının kuruşa iblağına mütedair hük
mün hazine pullarına teşmiline ve seyrisefain idare
sinin 1926 senesi bütçesine tahsisatı munzamma ita
sına dair kanunlar müzakere, maddeleri kabul ve 
heyeti umumiyeleri tayini esami ile reye vaz edildi. 

Bedeli mukassatan tediye olunmak üzere hükü
metten teferruğ olunan emvali gayri menkule hak
kındaki kanun lâyihası müzakere ve bu baptaki tak
rirlerle Adliye Encümenine tevdi kılındı. 

Jandarma ve hudut kıraati küçük zabitan ve ne-
feratının usulü iaşeleri hakkındaki kanunun birinci 
müzakeresi icra edildikten sonra tayini esami ile re
ye konulan kanunların kabul edildiği bittepliğ cu
martesi günü içtima edilmek üzere celse tatil olundu. 

REİS — Zaptı sabık hülâsası hakkında mütalaa 
var mı? (Hayır sesleri) Aynen kabul edilmiştir. 

— 86 — 
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2. — EVRAKI VARİDE 

Teklifler 
1. — Kocaeli Mebusu İbrahim Beyin, merakibi 

bahriyede bulundurulacak cankurtaran simidi hak
kında teklifi kanunîsi. (2/604) 

REÎS — Lâyiha Encümenine havale ediyoruz. 
Mazbatalar 

/. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfi Beyin, orman
lardan çıkarılan kereste ve mahrukatın muamelei res-
miyesinin ormanlarda ikmal edildikten sonra her yer
de serbest nakil ve imcar edilmesi hakkında. (3/524) 
numaralı teklifi kanunîsi ve Kavanini Maliye ve Zi
raat Encümenleri mazbataları. 

JlElS — Ruznameye alıyoruz. 
2. — İstanbul Mebusu Tevfik Kâmil Beyin, Türk 

Vatandaşlığı Kanunu unvanlı ve (2/599) numaralı tek
lifi kanunîsinin şayanı müzakere olunduğuna dair lâ
yiha Encümeni mazbatası. 

REÎS — Dahiliye ve Hariciye Encümenlerine tev
di ediyoruz. 

3. — Urfa Mebusu Refet Beyin, maarif memur 
ve müdürlerine makam maaşı verilmesi hakkında 
(2/598) numaralı teklifi kanunîsinin şayanı müzakere 
olduğuna dair lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Maarif ve Muvazenei Maliye Encümen
lerine tevdi ediyoruz. 

4. — Bozok Mebusu Ahmet Hamdi Beyin, umu
ru belediyeye ait ahkâmı cezaiyeye mütedair kanu
nun altıncı maddesinin tadili hakkında (2/600) nu
maralı teklifi kanunîsinin şayanı müzakere olundu
ğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REtS — Dahiliye ve Adliye Encümenlerine hava
le ediyoruz. 

5. — Kırklareli Mebusu Dr. Fuat Beyin, çocukların 
umumî sinema mahallerine gitmelerinin meni hak
kında (2/601) numaralı teklifi kanunîsinin şayanı mü
zakere olduğuna dair Lâyiha Encümeni mazbatası. 

REİS — Dahiliye ve Adliye Encümenlerine ha
vale ediyoruz. (Sıhhiyeye de sesleri). 

6. — Karasi Mebusu Mehmet Vehbi Beyin, me-
daris ve mekâtibe kabul edilecek talebe hakkında 
(3/48) numaralı teklifi kanunîsi ve tayin muameleye 
mahal olmadığına dair Maarif Encümeni mazbatası. 

REÎS — Var, okunacaktır : 
Riyaseti Celileye 

Şüheda, guzat ve fukara çocuklarının mekteplere 
leylî ve meccani kabulü hakkında Karasi Mebusu 
Vehbi Bey ve rüfekasının teklifi kanunisi Encümeni 
mizde tetkik olundu. 

Mevcut kanun bu ciheti temin eylemekte bulun
duğundan teklif hakkında tayini muajmeleye lüzum 
görülmediği Heyeti Umumiyeye arz olıjnur. 
Maarif Encümeni Reisi 

namına 
Urfa 

Refet 
Kâtip 
Urfa 
Refet 
Aza 

istanbul 
Akçoraoğlu Yusuf 

Mazbata Muharr 
Çapkın 
Talât 
Âza 

Şarkikjarahisar 
Mehrhet Emin 

Aza 
Trabzon 
Abdullah 

REtS — Mazbata, hakkında mütalaa var mı? (Ha
yır sesleri) Reyinize arz ediyorum. Kabul edenler el 
kaldırsın... Kabul etmeyenler el kaldırsın... Kabul 
edilmiştir. 

7. — Ankara - Ereğli demiryolunun inşa ve iş
letilmesi hakkındaki kanunun ikinci maddesinin tadi
line dair (1/1015) numaralı kanun lâyihası ve Na
fıa ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazbataları. 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Reis Bey; 
bendeniz bunun gelecek ruznamede tercihan ve müs-
^acelen müzakeresini teklif ediyorum. 

AHMET HAMDİ BEY (Bozok) — Bugün bu
gün; 

REÎS — Bu hususta zaten bir takrir var efen
dim. 

8. — Şimendifer ve limanlar inşaatiyle su işleri
ne sarf edilmek üzere iki yüz milyon liraya kadar 
bono ihracı hakkında (1/1016) numaralı kanun, lâyi
hası ve Nafıa ve Muvazenei Maliyi Encümenleri 
mazbataları. 

REtS — Ruznameye alıyoruz. 
9. — Samsun limanının inşası hakkında (1/1014) 

numaralı kanun lâyihası ve Nafıa ve Muvazenei Ma
liye Encümenleri mazbataları. 

REİS — Ruznameye alıyoruz. 

10. — Mülkiye harcırah kararnamesinin on üçün
cü maddesinde tadat olunan efratı a%eden beş yüz 
kuruşa kadar muhassas eytam ve erainil maaşı olan
lara harcırah itası hakkında (1/999) numaralı kanun 
lâyihası ve Kavanini Maliye ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri mazbataları. 

REÎS — Ruznameye alıyoruz. 
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Ruznamedeki üç maddeden hiç birisini bugün 
müzakereye imkân yoktur. Birinci maddedeki lâyi
hanın son şekli henüz Encümenden gelmemiştir. Mü-
dafaai Milliye Encümenindedir. 

İkinci ve üçüncü maddelerdeki lâyihaların birin
ci müzakereleri perşembe günü icra olunduğundan 
henüz müddetleri gelmemiştir. 

Bugün ruznameye aldığımız 8, 9, 10 numaralar
daki levayihi kanuniye var. Her ne kadar müstacel 
ise de henüz bu lâyihalar tabı ve tevdi edilmiş değil
dir. (Yazarız sesleri) Birisi hakkında verilmiş bir 
takrir var, okutacağım: 

Takrirler 
/. — Çemkırı Mebusu Rifat Bey ve rüfekasının 

Ankara - Ereğli demiryolunun inşa ve işletilmesi hak
kındaki kanunun ikinci maddesinin tadiline dair ka
nun lâyihasının müstacelen müzakere edilmesine dair 
takriri. 

Riyaseti Celileye 
Bugün ruznameye alınan sekizinci madedeki An

kara - Ereğli hattına ait kanun lâyiha ve mazbatası
nın bugün tercihan ve müstacelen müzakeresini tek
lif ederiz. 

Çankırı Çankırı 
Talât Yusuf Ziya 

Konya Çankırı 
Naim Hazım Rifat 

Kastamonu 
Ali Rıza 
Kayseri 
Sabit 
Sivas 

Muammer 
Çanik 
Cavit 
Canik 

Süleyman Necmi 
Yozgat 

Ahmet Hamdi 

Çorum 
Mustafa 
Kayseri 

Doktor Halit 
Rize 
Esat 

Beyazıt 
Şefik 
Muş 

Osman Kadri 
İsparta 

Hüseyin Hüsnü 
Burdur 

Hüseyin Baki 
AKÇORAOĞLU YUSUF BEY (İstanbul) — Mü

him bir meseledir tetkiki icap eder. 
REİS — Efendim, Muvazenei Maliye Encümeni 

burada yok; bunların asılları da muvazene Encüme
ninden Divanı Riyasete tevdi edilmemiştir. Binaena
leyh asılları da elimizde değildir. (Doğru sesleri) 
Bunların tabı ve tevzii ile azayı kiramın nazarı mü
talaasına arzı daha muvafık olur. Gelecek celsede 
ilk defa bunları müzakere etmek ve pazartesi günü 
saat on dörtte içtima etmek üzere celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı Müzakerat: Saat : 14,30 

3, — SUALLER, CEVAPLAR 

/. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin, uzun za
mandır ashabı imtiyaz tarafından isletilmemekte olan 
(Küre) bakır madeninin sahibi imtiyazlariyle müdde
ti alâkası ve ne zaman işletileceği hakkında suali ve 
Ticaret Vekili Mustafa Rahmi Beyin tahrirî cevabı. 

1Q . 11 . 1926 

Riyaseti Celileye 
Küre'de bulunan bakır madenini ashabı imtiyaz 

senelerden beri işletmemektedir. Haırfoi umumî ve İs
tiklâl Harbi esbabı mandadan addiyle ashabı imtiya
za sulhun teessüsünden sonra madeni işletmıek için 
muayyen bir müddeti meh#ye verildiği 1341 bütçesi
nin müzakeresi esnasmida şifahî suailime cevaben Ti
caret Vekili Beyefendi beyan buyurmuşlardı. O za
manki cevaba nazartan verMen müddet hitam bulmuş 
olacaktır. Bu defa Küre'yi ziyafetimde halk her şey
den evvel madenin iştememesmden şikâyet ettiler. 

Küre kasabası yanmıştır. Halk evlerimi yapmak ve 
Küre nahiyesi kazaya tahvil ediildiğttnden 'bunun ica-
batıradan olarak bir çok emakin ve müessesat vücu
da getirmek ızdırarrndadır. Balkır madeninin işlemesi 
ise kasabanın iktisadiyatını ilâ etmektedir. Bu ma
denlin uzun müddet muattal bir halde bırakılması 
hem halkın hem memleketin iktisadiyatının menafii 
noktai nazarından gayrı caizdir. Bu balbdaki halikın 
şikâyeti pek haklıdır. Binaenaleyh ashabı imtiyaz 
madeni işjletemiyecekse hemen feshini temenni eder 
ve Ticaret Vekâletinden bu madenin eski imtiyaz sa
hipleriyle olan müddeti alâkası ve ne zaman işleti
leceği hakkında ıtakriren cevap beklerim efendim. 

KJastatmotBul Mebusu 
H a l t 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
10 Teşrinisani 1926 tarihli ve (25 , 37/2577) nu

maralı tezkereleri cevabidir. 
Kastamonu vilâyeti dahilinde vaki «Küre», na-

miyle maruf bakır madeni hakkında Kastamonu Me
busu Halit Bey tarafından verilen ve bir sureti mu-
saddakasi irsal buyurulan sual takriri' üzerine tetfci-
katı muktaziye ledelicra; mezkûr madenlin imtiyazı 
bakır ve cüruf namiyle 24 Şubat 1322 tarihli ferman 
mucibince bidayeten kereste tüccarından Hafız Meh
met Tevfik efendi uhdesine ihale ve badehu işbu 
maden hakkında mumaileyh ile sakıt saltanat aza
sından Naile Hanım beyninde tekevvün eden dava 
neticesinde mumaileyh Tevfik Efendinin madeni 
mezburdeki namı müstear ölüp hakikatta madenin 
mumaiieyhanın malı olduğu tezahür etmesiyle buna 
göre tashih kaydı icra edilmiş ve harbi umumî ve 
istiklâl harbinin zuhuru üzerine diğer maiadin misillu 
işbu madenin imalâtına mübaşeret olunmamıştır. 
1340 senesi evahirine doğru hükümeti sakıtaca imal
leri ihmal edilmiş olan maadinıin ademi imalâtı na
zarı dikkate alınarak nizamın bahşettiği müsaade dai
resinde temini imalâtları lüzumu mlaadin nizamna-
mesinim 59 uncu maddesine tevfikan ashabına teb
liğ olunmak suretiyle mültezimin ifayı vazifeye da
vet olunmuş ve bu meyanda mumaileyhaya da teb
ligat icra olunacağı sırada bunların memleket hari

cine çıkarılmaları üzerine işbu tebliğ ifa edilememiş
tir. Sakıt saltanat azalarının tahtı tasarruflaınnda bu
lunan emvali gayrı menkulelerind oibabdaki kanu
nun Ankara'da neşrolunduğu 4 Mart 1340 tarihin
den itibaren bir sene zarfında tasfiye etmeleri aksi 
takdirde hükümetçe bittasfiye esmanmın kendilerine 
tesviyesi mezkûr kanunun yedinci maddesi ahkâmın-! 
dan bulunmasına mebni mezkûr hanedan mensubi-1 

nine ait emvali mebhusenin hükümetçe tesviyesi ve
ya bunlardan bizzat müşteri bulundukları takdirde 
onlara ferağ muamelesinin icra edilebilmesi için her 
halde ferağ muamelesi hakkında tiakriri ferağ maka
mına kaıim olmak üzere Maliye Vekâleti Celüesin> 
den bir (tezkere tastiri lâzım geleceği vekâleti müşa-
rünileyhadan Mdirilmişse de şimdiye kadar işbu ma
denin tasfiyesine dair bir işlar vaki olmamıştır. Mav 
mafih işbu madeni istetmek için sermayedarlar tara
fından şimdiye 'kadar müracaatta bulunulmadığı gi
bi vekâletimizin bu gibi mekşuf dahla yüzlerce ma
deni işletecek teşkilât ve tahsisatı bulunmadığından 
muattal kalmaktadır. Madeni işletecek ciddi talip zu
hurunda keyfiyetin ehemmiyetle ve derhal nazarı iti^ 
bara alınacağı maruzdur efendim. 

14 Kânunuevvel 1926 

Ticaret Vekii 
Mustafa Rahmi 
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