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dıklı - Dinar - Balada tarikinin tamir ve 

inşası için kırk bin liranın Nafıa bütçesine 
ilâvesine dair kanun lâyihaları ve Nafıa ve 
Muvazenei Maliye Encümenleri mazbata
ları, Taşueu - Karaman tarikmın turuku 
umumiye meyanına ithaline dair kanun 
lâyihası, ve Nafıa ve Muvazenei Maliye En
cümenleri mazbataları 208,209,210:214 

4 — Antalya Mebusu Halil İbrahim Be
yin, Antalya'da liman inşasına dair tak
riri ve Büyük Millet Meclisi Riyasetinin 
cevabi tezkeresi 209,214 

5. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, 
bazı şoselerin turuku umumiye meyanma 
ithaline dair teklifi kanunisi ve Nafıa Ve
kâletinin cevabi tezkeresi (2/203) 208,214 

6. — Merzifon - Çalath yolunun turuku 
umumiye meyanma ithâline dair kanun la 
yihası ve Nafıa Encümeni mazbatası 209, 214:215 

i > * K l 



BÎRÎNOÎ OBLSB 
Açılına saati : 1,30 somu 

REİS — îkinci Reisvekili Hasan Penmi Bey 
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REÎS — Ekeseriyetimiz hâsıl oldu. Müzake
reye başlıyoruz. Zabtı sabık hulâsası okunacak: 

(Zaptı sabık okundu). 

1. ZAPTI SABIK HULASASI 
Birinci celse 

Oelâlettin Arif Beyefendinin tahtı riyaset
lerinde saat ikide biliştima zabtı sabık hulâsası 
kıraat ve tashihan kabul olunduktan sonra He
yeti Vekileden mevrut Evkafın 1337 bütçesi Mu
vazeneı Maliye Encümenine, Karahisar Mebusu 
Mustafa Beyin Mesudiye Belediye Reisi hakkın
daki sual takriri Dahiliye Vekaletine, Ankara 
Mebusu Şemsettin Efendinin mektepleri mevcut 
olmayan kariyelerden Maarif vergisi alınmama
sına dair teklifi Lâyiha Encümenine, Van Me
busu Hasan Beyin Van 'ıda bir leyÜ mektep kü-
şadma dair takriri Maarif Vekâletine, muma* 
ileyhin mültecilerin askerliklerine dair takriri 
Müdafaai Milliye Vekâletine, Ertuğrul Mebusu 
Mustafa Beyin bilecik'te bir idadi mektebi açıl
masına dair takriri Maarif Vekâletine, Bilecik -
Bozüyük tarikinin turuku umumiye meyanına 
ithali hakkındaki teklif Nafıa Vekâletine, And-
rm nahiyesinin kazaya tahviline dair mahal
linden mevrut telgraf Dahiliye Vekâletine ha
vale edildi. Emirber neferlerine, zâbitan ve. ef
radın mezuniyetlerine, zâbitanın efrad ile ayni 
kazandan yemek yemelerine ve emsali silâh altı-
tma alınan efradm seyyar jandarma kıtaatına 
alınmalarına dair olan Müdafaai Milliye Encü
meni mazbatalarının Müdafaai Milliye Vekilinin 
huzuriyle müzakere edilmek üzere tehiri kabul 
edildi, Siverek sancağının müstakil olmasına ve 
Ermenâk ve Anamur kazalarından bir liva teş
kil edilmesine dair tekliflerin muvafık olmadığı 
hakkındaki Dahiliye Encümeni mazbatasiyle hı
yaneti vataniye ile mahkûm îzmri'li Hacı Hüse
yin Efendi ile rüfekasma dair Adliye Encümeni 
mazbatası kabul edildi. 

Mebdei içtimam mart itibar edilmesine dair 
95 imzalı takrir üzerine müzakere cereyan ede
rek bu senelik mebdei içtimain Marttan itibar 
olunması ve mebdei içtimaa yetişmeyen mezun 
Mebusların müddetlerinin bilâhara ikmal ettiril
mesi kabul ve tahsisat meselesinin bir esasa rap
tı için Divanı Riyasete havalesi muvafık görüle

rek teneffüs için celse tatil olundu. 
(îkinci celse hafidir) 

Reisvekili 
Hasam Fehmi 

Kâtip 
F«tyya* ÂU 

Kâtip 
Cev<£e# 

RES — Zaptı sabık hakkında mütalaa var 
un efendim1? İtiraz eden yok, binaenaleyh zaptı 
sabık aynen kabul edilmiştir. 

3. LÂYİHALAR 
1. — Katil maddesinden mahkûm Giresun'lu 

Ethem ile Vasil'in bakiyei müddeti ceaaiyelerinin 
affına dair kanun lâyihası 

REÎS — Katil maddesinden mahkûm Gire
sun'lu Ethem'in bakiyei müddeti cezaiyesînin 
affı hakkında Heyeti Vekileden mevrut lâyihai 
kanuniyeyi Adliye Encümenine havale ediyoruz. 

2. — Sivil muhabere memurlarına bir nefer 
tayını itasına dair kanun lâyihası 

REÎS — Sivil muhabere memurlarına bir ne
fer tayım itasına dair Heyeti Vekileden mevrut 
lâyihai kanuniyeyi Müdafaai Milliye ve Muvazenei 
Maliye Eniümenlerine gönderiyoruz. 

3. — Aşar mültezimlerinin taksit bedellerinin 
üç ay teciline dair kanun lâyihası 

REİS — Aşar mülteziminin bedeli takasiti-
nin üç mah teciline dair Heyeti Vekileden 
mevrut lâyihai kanuniye... Kavanirii Maliye;; ve 
Muvazenei Maliye Encümenlerine gönderiyoruz. 

6. — TAKRİRLER 

1. — Tokad Mebusu Rifat Beyin,, Beskincik 
ve Kirkorus kariyelerine dair takriri 

REtS — Tokad Mebusu Rifat Şeyin Besküı-
cik, Kirkorus kariyelerine dair Dahiliye Vekâ
letinden sual takriri var. Dahiliye Vekâletine 
tebliğe lüzum görmüyorum. Çünkübütçesi.eli
mizdedir, bütçe müzakeresiyle beraber takriri 
de okuruz. Cevabını alırsmız. 

RİFAT B. (Tokad) — Müsaade buyurun, oy-
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le değil. Bu iki köyde hakkı olmıyarak adam 
oturtuyorlar. 

REÎS — Sual midir, istizah mıdır! 
RİFAT B. — Değildir efendim. Onlarr çıkar-

sınlar. Yalnız Dahiliye Vekaletinden Mutasar
rıflığa tebligat yapılsın. Bu mesele evvelce bu 
Meclisten geçti idi. Maliye Vekâletinde-kaltmşf^n* 
lar Maliye Vekâletine yazmışlar, fakat... .,• 

R E İ S — Efendim, temenni mi? 
RİFAT B. — Evet temenni... 
REİS — Efendim tensip buyurursanız, tak

rir, ne sual ve ne de istizah/imiş. Temenniimiş. 
Dahiliye Vekâletine, luıvale ediyoruz. 

• 4. — TEKLİFİNE 

1. — Oltu Mebusu Rüstem Beyin, Oltu'havali? 
sinin tekâlifi emiriye zamaiminden istisnaları
na dair kararın 1337 senesi için kanun şeklinde 
tedvinine dair teklifi kanunisi (2/224 M.) 

REİS — Oltu sancağından vergiler üzerin
deki zamaimin istifa.edilmiyerek,/ aslı üzerinden 
istifa edilmesi hakkında Oltu Mebuslarının tak
riri... Evvelce Meclisi Âliniz tarafından Maliye 
Vekâletine havale edilmişti. Maliye Vekâleti 
ise henüz tâyin icra edilmediği cihette maktu bir 
şekilde bir vergi alındığından bahsile cevap 
verdi. Halbuki takrir bir teklifi kanuni mahi
yetinde idi. Oltu Mebusları o cevap üzerine 
İkinci bir takrirle 1337 senesi için teklifi kanu
nilerinin kanun şeklinde tedvinini talep edi
yorlar. Bunu Lâyha Encümenine havale edi
yoruz. Ruznanıei müzakerata geçiyoruz efendim. 

IÜÜSEYİN AVNt B. (Erzurum) — Geçen 
gün (Naheivan) hakkında bir takrir vardı. Hü
kümetin huzurife müzakere edilecekti. Bu şim
diye kadar kaldı, neden?... 

REÎS — Mevzuubahis' olduğu vakit müzake
resine geçeriz. 

YUSUF ZİYA B, (Mersin).-^- Elde bir çok I 
kanunlar var. Halbu ki, İktisat Encümeninin 
(3.- 4) âzası yoktur ki, bunlar içinde töplanabi-
lenler bu lâyihaları biranevvel çıkarmak için. 
şubelerden ikişer zat intihap buyursunlar. 

REİS — Hangi şubeden intihap edilecekse. 
YUSUF ZİYA B. — Beş şubeden de isterim 

efendim, üç kişi var. 
REİS —: Şube reislerinin nazarı dikkatini 

Divanı Riyaset celbeder efendim; 
Nafıa bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. 
MUSTAFA B. (Karahisarı Şarkî). — Tetki

ki Hesabat Komisyonu da teşkil olunmadı. 

9. — MÜZAKEEE EDÎLEN MADÖELEE 

1. —'• 1336' senesi MuvazeneiUmumiye Kanu
nu lâyihası ve MuvazetieiMaliye Encümem maz
batam. . . - . . . . , I 
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A - Nafıa Yekâleti bütçesi. 

REİS — Nafıa bütçesinin heyeti umumiyesi 
htkkmda.söz istiyen zevat isimlerini kaydettir
sinler. 

- MUSTAFA B, (Tokad) — Neden bahsedi
lecek? köprü yapılmadı, bir şey yapılmadı. 

R E İ S — Nafıa bütçesinin heyeti umumiyesi 
hakkında söz alan yok. Vekil Bey izahat vere
cek misiniz? 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Efen
dim, sarf olunmuş bir para. İzahata lüzum yok. 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFİB. (Amasya) 
— Efendim,, bütçe olmuş, bitmiş,. sarf olunmuş 
bir bütçedir. Onun için ne zatı âlinizin ve ne de. 
benedenizin söz söylemeğe imatei evkat etme
ğe lüzum olmasa .gerek. Yalnız şunu arzedeyim 
ki; masarif tan hepsi; sarf olunmamıştır'. Hemaıı 
takriben nısfı kadarı sarfedilmeraiştir. İşte elim
de bir cetvel vardır. Henüz tahsisatı verilmem. 
yen kısmı 198 bin l i r adm. tk i yüz bin lira ka^ 
dar bir şey. Tahsisatın, bir kısmı da mülhakata. 
verilmiştir. Faka t henüz îapsi sarf olundu mu, 
olunmadı?-mı? Haber •;.-alamadık. Zannederim, ....' 
onlardan; da. sarf olunmamış para vardır. Aşağı 
yukarı Nafıa bütçesi o la rak j geçen sene koydu
ğunuz, paranın takriben .yaftısı sarfedilmistir. 
Amma bittabi iş okadar yapılmamıştır; . Yani 
Nafıa bütçesinde para -sarfolunmamasına ne 
Meclisi Âlileri, ne. de bendenizin memnun ol-
mamaklığım lâzımgeHr. Çünkü iş-yapılmamış 
demektir. Sebebi ise, her nekadar zamanıma ait 
olmamakla beraber tahmin ediyorum ki, galiba 
bütçenin, -vaktiyle, çıkmaması, paranın belki.... 
vaktiyle verilmemesi vesaire gibi esbaptan ,tevel-, 
lüt etmiştir. Gelecek sene için şimdiden uzun . 
vaitlerle bir taahhüt altına girmek istemem. :... 
Daha bütçemiz bugün yarın geliyor. Tabii mü-. 
zakere buyuracaksınız. Maahaza ancak muvak
kat bütçe ile bir para isteyeceğiz. Bazı şeylere 
başlatacağız.; Bunları, uzun uzadıya yaldızlı 
kelimelerle Meclisi Alinize vadetmek de. iste
mem, iş yapıldıkça; yapılan şeyi görürsünüz, 
yalnız gavemiz.'verdiğiniz parayı mümkün.mer
tebe israf etmiyerek, iktisatkârane bir surette 
işe sarf etmektir. • İş yaptıkça daha zivade il^ 
tiyacrmız olursa gelip Meclisi Âlinizden p a r a ' : . 
isteyeceğim.' Binaenaleyh nispeten 1337 senesi 
bütçesine az1 para koymusuzdur; 

Sonra bu bütçe ile talik: ettiğiniz fiki ;kanun 
var, onların da beraber çıkanlmasmı istirham -: 
ederim-efendim. Biri Silifke, Mut, Karaman-
yolunun turuku umumiye meyanına. alınması idi. 
diğeri de: Karahisar, Baladız şosesinin turuku 
umumiye, meyamna alınması idi. Malûma âliniz 
Efendim/ vbu iki yolun ikisi de Anadolu'nun Ce
nubunda, .bizi sahile isal eden yegâne, mahree--
lerdir.'Bunlar turuku hususiye varidatiyle tamir 
olunamiyöidar. Ondan dolayı turuku umumiye • 
meyamna? almması için istirham edilmiş, kanun 
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ganderönüş. Müzakeresi bütçenin müzakeresine 
talik buyurulmuş. Hattâ Salifkeı.ypttt i§in turu-
ku uunuııiyeden. zannedilerek'Maliyle >on~ bin 
Y\m â& havale verilmiş. Amele çaJ^$s$%Jişe, 
başlanılmış amele ealj$m% Büâherte inrnku nanu-
m iyede?* o^»â^ığı.rşsBİaşıiiBea h&va&|ke8g]mi| 7 -
8 tmıe ammeden telgraf'aldım, ©iz çakıştık, hak. 
ettik, paramızı verin diyarlar, Ha&uki -Maliye 
veremiyor. Kendilerine, bi» kaç f?üri-'flak*etniele-
rini ve yakında emrini verdireceğimi vadetâim 
telgrafla." binaenaleyh bu kamara da- eıfearma-
nızı rica ederini. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Ruzna-
meKte midir? 

tfAFIA V. ÖMER LÛTFl B. — Bütçenin 
müzakeresmie talik edilmiştir ve rtıznamededir. 
Batadız, Karahisar; Antalya yollarını ta
mir1 ile uğraşıyoruz. Kabil olunsa orada 
yük otomobillerini de işletmek isliyoruz. 
Binaenaleyh yolun takriben bir. msfı olan 
bu kısım turuku umumiye meyattetta girmezse 
tamir olunmamış olacak. Bunu da Keyeti Aîiye-
nizden istirham ederim, biran evvel çıkaralım 
ve tensip buyurursanız heyeti umumiyesi hakkın
da SOK alan bulunmadığı için maddelere geçeriz. 

>HACr BEKİR Bf. (Konya) — Müsaade bu
yurur musunuzî Efendim, sarf olunmayan pa
ranın miktarı nedir? 

NAFIA V. ÖMER LÛTFl B. — Arzettim 
efendim, 200 bin 4İra kadardır. Fateat havalesi 
mülhakata verildiği için henüz sarf olundu mu, 
olunmadı, mı? Bunu katiyen bilemiyoruz. Onun 
için hakikî miktarün söyleyemem. 

HACI BEKİR Ef. (Konya) — Dört buçuk 
milyon lira madem ki, açığımız var deniliyor, 
senei atiyeye devröhmsa nasıl olur!' 

NAFIA V. ÖMER LÛTFl B. — Bendeniz 
bilmem, onu Maliye Vekili bilir. Benim bütçem
de sarf olunmadığını bildiğim 260 bin lira duru
yor efendim., 

RİFAT B. (Kayseri) — Erzurum - Erzincan 
hattının temdidine Mart iptidasında başlanaca
ğını gazeteler yazıyor. 

NAFIA T. ÖMER LÛTFl B. — Gaaeteler 
bizden alıp.yazmadılar." kendileri yasmışlar. Ar-
zedeyim f Hrzurum -r Erzincan hattı ciheti :aske-
riyede idi: Bendenize devir almak için müracaat 
ettiler. Yani icab vâki oldu. BendeHİz taraftödan 
henüz kabul vâki olmadı. Yapılmazdan evvel is
tikşaf yapmak lüfere Vnâ&âetiîz-hitr heyet tâyin 
ettim. tstanbuldan beklediğim bir şimendifer 
mühendisi vardı. Bir de bir erkânı harp kayma
kamı var, şimendiferle uğraşmıştır* bunu da .al
dım; Bunlar'Bir kaç gün sonra Erzincan'a hare
ket ediyorlar. İstikşafını yapacaklardır. Ayrıca 
bütçesini. .^Midisi, .Alinize ,tefcdi»ı -edefcgğim 
ve inşaatına da başlayacağız. Şâifcet teşkil etmeğe 
uğraşıyoruz. OKU da şirket vasıtasiyle yaptıra
cağız efendim. 

RİRAT.B- (kayseri) — Şirket bunu bir im: 
tiyaz suretinde yakacak 4eğil mi efendim? 

NAFIA VvOMER LÜTFÎ B. — Evet efen-
. îdim,».fr '.,-'• •-

RIFATM.,.. (Kayseri). — Meclisin kararma 
iktic^ûr- «fcti-iaa? 

NAFIA V/ÖM£|LLÛTFÎ B. — Mesele; Mec
lisin, kararma iktiran ettirecek mertebeye .gel
memiştir. Bir şirket teşekkül etmesini temenni 
iettils. Yerli -bir şirket teşekkül ederse, Bu ^imen? 
diferler imtiyazını isteyecek olursa düşüneceğiz 
ve icap,ederse,?ve vermek lâznngelirae ereceğiz. 

Rt&AT B. (Kaysri) — Daha evvel Meclisin 
kararım almak ̂ âzjmgelmez-mi idil 

NAFIA V; ÖMER LÛTFl B. — Bilmiyorum, 
imtiyazlar hakkında Meclis kararı var. midir? 

Rîr^ATB. (Kayseri) — Şirket teşekkül etse 
" ve zatı âlinizden bunun imtiyazını işteşe Meeli-
sin.bir kahrına iktiran etmeden bu imtiyazı ve
recek mlsWz? 

NAFIA V.ÖMER LÛTFÎ B .— İmtiyazlar 
hakkında elimizde bir kanun vardsr/Bu kanun 
.henüz feshöhuımamıştır. İmtiyaz isteyen şirket 

. Jer vekâlete müracaat çder, Heyeti Vekilede 
müzakere* edilip, îradei seniyesi çıkar. Tabiî bu
rada iradei riölliyeye iktiranı lâzanbr. Ondan 
'sonra verilir. Verilmemek lâzangelirse serilmez. 

Kammhnmı^ • eğer Meclisten geçirilmesini is
tilzam ediyorsa tabiî Meclisten de geçer, değilse 
geçirmeyiz. 

Bî f AT B. (Kayseri) — Yani daha e**el Mec
listen «OTUİmasr lâğımdır. 

NAFIA V. ÖMER LÛTFl B. — Yani bugün 
ol$nu$ btaiiş^bir iş; yoktur. 

Kanun haricinde Meciisi Âli.bir karar verirse, 
'Meclise sormacan işe başlamayın derseniz öyle 
olur, tabiî... 

RİFAT B. (Kayseri) — İmtiyazlar hakkında 
Meclise sormadan bir şey yapmak doğru değil. 

TAHSİN B. (Aydm) — Mesmuatıma; göre 
vilâyetle^: mutasarrıflara tamira» yazmışsınız ve 
sermaye toplamak için emirler vermişsiniz^ 

NAFIA V. ÖMER LÛTFl B. -,;Emir değil, 
temenni. 

TAHSİN B. (Aydm) -n- Hükümet taleplerine 
karş*>feir davet vaziyetinde bu&nuyork,'Budav.eti 
yapmaftdan evvel bip4efa Meclisin reyine müra
caat daha emvaiık olmaz mı idi1? 

NAFIA V; ,ÖME& LÛTFl -^Yani yapteğı-
mız şey, Meclisin reyine* mütevakkıf 'bir şey 4e-
ğil, vekâlete $it foirişeydir zannederim. 

TAHSİN B; (Aydm) — Bara toplasınlar 
diyorsunuz/kimse beş para vermiyor. , 

NAFIA V. ÖMER LÛTFl B. ^ Öyle iae 
beııd^aiz yaadığım şeyi arbedeyim. MVL ıneBeicye 
taaüuk -etmee, . fakat cevap vereyim. Bendeniz 
Sanışon ışâmendif eriyle oldukça alâkası olan*ya-
km -ye uzak on beş sancak matasearflanna ve
yahut vaîHerine telgraflar yazdna. Dedim ki, 

.1 bu hatam iaçaatı için memlekett© bir şirket te-
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şekkülü kabil midir? Ve kimler bu şirketi *teşkü 
etmek' işitiyorlarsa isimlerini yazdırsınlar ve isim
leri toplandıktan sonra bakacağız. Bir şirket te
şekkül. ettikten onra Hükümetten imtiyazı istene
cektir ve o havali Mebusanı kiramının hepsine de 
ayrı ayrı teşvikatta bulunmaları için meseleyi 
arzettîm. Mesele bundan ibarettir. 

TAHSİN B. (Aydın) — Efendim, . malumu 
âliniz bu yolun Hükümet tarafından elli kilo 
metre ikadan yapılmış, bütün puanları hazırlan
mış. Bili kilometre kadar tesviyei türabiyesi ya
pılmış; Hiç bir şeyi kalmamış. Kalan mesele 
yalnızibir demir ferşiy atından ibarettir. 1 2 - 1 3 
kadar tünel de. yapılmış bu artık demek ki, işin 
bir sülüsü nispetinde... 

N4FÎA V. ÖMER LÛTFİ B. — Sülüsü değil.. 
Daha jazdır. 

TAHSİN B. (Aydın) — Fakat yapılan tünel
ler itibariyle, imalât, sanayi itibariyledir, îş 
kilometrelerde değildir. Asıl, mühim tüneller ya
pılmıştır. Binaenaleyh ameliyat; meydana geti
rilen iş itibariyle hemen robuna yakındır. Şir
ketle Hükümet hissesi nasıl tesbit edilecektir?. 

NAFIA V. ÖMER LÜTFÎ B. — Müsaade 
buyuran efendim. O imtiyaz verilecek olursa 
yerli bir şirket teşekkül ederse, Hükümetin yap
tığı iş',mevcut olan malı demektir. Zaten he-
sabatl mevcuttur. Onun kıymetini bulmak ve 
o nispette Hükümeti de iştirak ettirmek veya şir
kete satmak, bunlar hesap meselesidir. Bunlar 
bittabi hallolacaktır. Şirkete bedava bahşede
cek değiliz. 

TAHSİN B. (Aydm) — Bir de efendim, 
harp seneleri içinde Karahisar - Sandıklı arasın
da itmam edilecek olan şose yolunda biraz ameli
yat yapılmış ve bu yapılan yol sureti muntaza-
mada yapılmış ve onların üzerinde gayet güzel 
sanatlı, süslü ve ihtimam edilerek yapılan bekçi 
kulübeleri vardı pek mükemmel surette yapılmış
tır ve demir kapaklarla, yontulmuş taşlarla, frenk 
kiremidiyle yapılmıştır bunlar ki, harp seneleri 
içinde âdeta Keyhüsrev'in mezarı gibi gayet gü
zel yapılmış olduğu halde - bırakınız ki, kiremit 
falan bırakılmamış - kapı kanadı bile kalmamış» 
taşlan bile kazma île sökülmek suretiyle harap 
edilmiş. Mademki, bu sene bütçesinde tahsisatın 
nısfı sarf edilmemiş olduğunu kabul buyurursu-
nız. Demek ki, Nafıa Vekâletinin bu yolların su
reti muntazamada muhafazası için lâzımgelen 
tahsisatı da olduğu halde bu kulübelere ve şose 
yollarma tamiratı mütemadiye yapılmadıktan 
maada bu güzel, bu musanna ebniyeler neden 
tahrip edilmiş? 

REtS — Müsaade buyurun. Arkadaşlardan 
rica ederim, kısa suallerini oradan irat etsinler. 
Fakat hitabelerini söz almak suretiyle kürsüden 
söylesinler. Sualler söz söylemek kadar uzuyor. 
Evvelce söz alan arkadaşlar üzerine bir hakkı 
takaddüm husule geliyor. Onun için kısâ  kısa 

.im e: ı 
sual soran zevat sorsunlar. Fakat söz sırasında 
kürsüden söylesinler. .. • 

NAFIA V. ÖİfEE Î ^ T F Î B. — Buyurdu
ğunuz aksam, turuku hususiye üzerindedir 
efendim ve bugün turuku umumiyeye kabulünü 
istirham ettiğim yiol üzerindedir. Tabiî Nafıa
ya ait değildir. Mahallî Hükümetine aittir. On
lardan sormanız îâzımgelir. 

MEHMET EMÎN B. (Eskişehir) — Elâziz' 
den Erzurum'a giden yol hafckmda... 

NAFIA V. ÖMER LÛTFÎ B. — Onun mas
rafı 1337 bütçesindedir efendim. Şimdi geçmiş 
büU»eyi konuşuyoruz. 

REÎS — Bütçenin heyeti umumiyesL hak
kında söz alan zevatın sözleri mahfuz. .Bütçe 
müzakeresine talik edilen bazı mesail var. On
lar hakkında Heyeti Celilenize lâzımgelen ma-
lûınatı itmam edeyim de ondan sonra müzakere
mize devam edelim. 

2. — Hakkâri Mebusu Mazkar Müfit Beyle 
rüfekyşınm, NafıaVekâletinin İktisat Vekâle
tine raptı hakkında teklifi kanunisi ve Lâyiha 
Encümeni mazbatası (2/190) 

REtS — Evvelâ, Nafıa Vekâletinin müdiri-
yeti umumiyeye kalbi hakkında bir teklifi ka
nuni vardı. Bu teklif Nafıa bütçesiyle müzake
re edilmek üzere talik edilmişti. 

8. — MAZBATALAR 
1. — Afyon Karahisar - Sandıkk - Dinar -

Baladız tarikinin turuku umumiye meyanma it
haline dair kanun lâyihası ve Nafıa ve Muvaze-
nei Maliye Encümenleri mazbataları 

REÎS — İkincisi, Afyon Karahisar - Dinar 
hattının turuku umumiye meyamna ithali hak
kında Heyeti Vekileden vâki olan teklifi kanu
ni bütçe ile müzakere edilmek üzere talik olundu. 

2. — Taşucu - Karaman tarikinim, turuku 
umumiye mey anına ithaline dcdr kanun lâyihası 
ve Nafıa Encümeni mazbatası 

REtS — 3 > Taşucu - Silifke, Mut - Kara
man. tarikinin turuku umumiye meyanmaİt
hali hakkındaki tekljiL kanuni ile mezkûr tari
kin biran, evvel inşaatına mübaşeret edilmesine 
dair Nafıa Vekâletimintezkeresi. 

t. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, bazı şo
selerin turuku umumiye meyanma ithaline dair 
teklifi kanunisine Nafıa Vekâletinden mevrut 
cevabi tezkere "~" 

REÎS —4-Salihli -Borlu -Demirci -Si
mav ve civarı kazaları arasında vâki turuku 
hususiyenin turuku umumiye, meyamna ithali 
hakkında Nafıa Vekâletinin tezkerei cevabiyesi. 
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3. — Merzifon - Çalath yolunun turuku umu

miye mey anma ithaline dair kanun lâyihası ve 
Nafıa Encümeni mazbatası 

RElS — 5 - Merzifon - Çorum fe Çalatlt ta
riki hususisinin turuku umumiye meyanına it
haline dair Nafıa Vekâletinin tezkerei cevabiyesi. 

2. — Antalya Mebusu Halil İbrahim Beyin, 
Antalya'da liman inşasına dair tahririne ceva
ben Büyük Mîllet Meclisi Riyasetinden mevrut 
tezkere . 

REİS — 6 - Antalya'da bir liman yapılması 
hakkında verilen takrire dair Heyeti Vekile Ri
yasetinden gelen cevap. 

4. — Turuku umumiye, meyanına ithal edi
len Afyon Karahisar - Sandıklı - Dinar - Bala
dız tarikinin tamir ve inşası için kırk bin lira
nın Nafıa bütçesine ilâvesi hakkında kanun lâyi
hası ve Nafıa ve Muvazenei Maliye Encümenleri 
mazbataları 

REİS — Yedincisi de, tahsisatı munzamma 
ilâvesine dair Heyeti Vekilenin teklifi ki bu ye
dinci mesele fasıllara aittir. Fakat bu altı me
sele bütçenin heyeti umumiyesi müzakeresinden 
evvel halledilecek mesaildir. 

MUVAZENEİ MALİYE En. M. M. FUAT 
B. (Çorum) — Reis Bey, Encümen namına bir 
şey arzedeeeğim. Taşueu, Afyon Karahisar, 
Dinar, Sandıklı\. Baladız tariklerinin de müza
keresini fasıllar meyanında müzakere edelim. 
Çünkü evvelce Encümenin makamı âlilerine 
takdim etmiş olduğu evrak vardır. Vekil Be
yefendiyle biz müzakere ettik. Hem oradaki 
miktarlar bulundu ve hem de ilâve suretiyle de
ğil, elyevm bütçede murakkam bulunan tahsi
satı aidesinden sarfı yeni bir kanuna muhtaç
tır. Onu takdim edeyim. 

REİS — Evvelâ efendim, Nafıa Vekâletinin 
müdiriyete kalbedilip edilmemesi meselesini 
halledelim. Bunun hakkında Lâyiha Encümeni 
mazbatası okunacak: [1] 

Lâyiha Encümeni mazbatası 
Nafıa Vekâleti teşkilâtının' ilgasiyle İktisat 

Vekâletine merbut müdiriyete tahvili lüzumuna 
dair Lâzistan Mebusu Ziya Hurşit Bey ve rü-
fekasınm Encümenimize muhavvel teklifi ka
nunisi mütalâa ve tetkik olundu. Devlet öteden-
beri kabul ve idame ve umuru nafıayı tedvir 
eden zatın da Vükelâ Meclisine ithal edilmiş 
olan bir idarei mühimmenin ilgası muvafık 
olamıyacağı ve yeniden Nafıa Velrili intihabiyle 
de ekseriyeti ârayi Meclisin bu fikre taraftar 
olduğu anlaşılmakla teklifi mezkur Eneümeni-

[1] Teklifin metni 7 nci cUdin 197 nci say-
fasındadır. 

mizce. şayanı müzakere görülmiyerek reddedil
miştir. 

27 Kânunuevvel 1336 
Lâyiha Encümeni 

Reisi N. M. M. Kâtip 
Sinob Yozgad Kütahya 

Mehmet Şerif Süleyman Sırrı Cemil Halil 
HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Bu tak

rirde benim de imzam vardır. Onu arzedeyim 
ki; Nafıa Vekâletini kaldıralım demek, memle
ketin umuru nafıasını bırakalım demek değil
dir. Malûmya Nafıa Vekâleti vazifesini para 
ile yapar. Bütçeniz beş yüz bin liradır. Bunun 
250 bin liradan fazlası maaşat kısmıdır. . De-
mekki her yerde olduğu gibi Nafıanın da bir teş
kilât kısmı vardır ve bu, hidematı nafıayı yapa
bilecek hiç bir vesaite malik değildir. Bütçeyi 
tetkik ederseniz (250) bin lirası zannederim bu 
masrafa sarfedilmiştir. Müdiriyet olursa, malû
mu âlileridir ki, teşkilât azalır. (Kabil değil 
sadaları). Bir şey daha arzedeyim efendim : 
Nafıa memleketi imar eder, başka bir şey yap
maz. Beş yüz bin liralı^ Nafıa bütçesi olan bir 
Hükümetin Nafıa Vekâleti olmaz ve onun da 
bir sermühendisi, bir başkâtibi olmaz. Ancak 
onun seyyar bir heyeti fenniyesi olur. O sey
yar heyeti fenniye kalkar, asası elinde, ölçüsü 
elinde memleketin en nâfi yollarını yapar. Beş 
yüz bin liranın yansı Vekâletin maaşat kadro 
bütçesidir. Vekâlet eğer kabul ederse, benim ar-
zettiğim gibi; seyyar bir heyeti fenniye, elinde 
asası, ölçüsü, parası cebinde olarak memlekete 
en mühim hayatı temin edecek yol hangisidir, 
fabrika hangisidir, bunları imar eder ve yapar. 
Yoksa böyle 500 bin liralık bütçe ile ortaya atı-
lıpta 250 bin lirasmı da maaşata verip teşkilât 
yapan bir nafıadan hiç bir şey beklenmez efen
dim. 

YAHYA GALİP B, (Kırşehir) — Müdiriyet 
de olsa öyle. olur. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Devamla) — Müdiri
yet yap. Ona vekâlet de, ne dersen de, teşkilâ
tını yık mesele burada. Seyyar bir hale kalbet. 

SALİH Ef. (Erzurum) — Efendim, bende
niz teşkilat hakkında bir şey arzetmiyecegim. 
Vekil Beyefendi Erzurum - Erzincan, hattının 
askere tevdiini söylediler. Biz biliyoruz ki Öte-
denberi asker vatanın müdafaası için bir kuv
vettir, 

NAFIA V. ÖMER LÛTFt B. — Askerden 
bana devrolunuyor. 

SALİH Ef, (Devamla) — Erzurum - Erzin
can dekovil hattı size devredildi mi? Karara 
raptettiniz mi beyim? 

NAFIA V. ÖMER LÛTFİ B. — Devrolunu-
yor. 

SALİH Ef. (Devamla) — Peki bendeniz o 
mesele hakkında söyliyecektim. Bizde bir. mes
lek meselesi vardır. Biz daima yanlış gideriz, 

— 209 — 
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Bir yüzbaşıyı mutasarrıf yaparız. Bir yolu as
kere yaptırırız. Sivil bir adamı getirir askerde 
istihdam ederiz. 
' REÎS — Efendim, Nafıa Vekâleti vekalet 

halinde mi kalsın, müdiriyete mi kâlbedelim? 
Bu meseleyi halledelim de bitirelim. 

NAFIA V. ÖMER LÛTFÎ B. — Reis Bey, 
pek ufak bir cevabım var. Efendiler; bende
niz Nafıa Vekili olmak hasebiyle,- Nafıanın 
vekâlet mi, müdiriyet mi olduğuna dair söz 
söyİemiyeceğim. Hattâ Hüseyin Avni Beyefen
dinin dedikleri tarzda olursa bendeniz daha İleri 
gideceğim; lağvedin diyeceğim. Müdiriyet de 
fazladır. Maaşla1 masraf müsavidir dediler. Bu 
sene gelecek bütçemizde masarifi istiMâkiye iş 
masrafının zannederim 18 - 20 derecesindedir 
ve bu da vaktiyle burada Fransız şirketinin 
kendi mühendislerine ve sairesineverdiği mas
raf derecesindedir. En batakçı sermayedar, 
Hükümettir. - Ilmü servetçe - O halde masrafı
mız yüzde 18 i bulabilirse ben kendimi bah
tiyar addederim. Ancak yüzde yirmi beş kadar 
Hükümet işi erinde pay vardır. Yani yanyarı-
ya değildir. Geçen sene hattâ iki yüz; elli bin 
liralık da iş yapılmamıştır. Çünkü para arttı, 
çünkü vaktiyle bütçeler yapılmadı, falan öîdu. 
Sonra heyeti fenniye meselesine gelince; o dü
şünülmüş, emri bugün yârın verilmek üzeredir. 
Müsveddeleri yapılmıştır. Merakizi mülkiyeye 
merbut olmıyaeak, Nafıa teşkilatı, bundan son
ra yollara merbut olacak. Yol üzerine -taksim 
olunacak. O yol üzerindeki merakız üzerinde 
belki vilâyat merakizi tesadüf edecek, belki ka* 
2ay- köy merkezi iesadüf edecek, tesadüf eder
se muayyen yollar üzerinde, muayyen kîîönret-
reler üzerinde mühendisler ve kondöktörler ika
me olunacak. Tâmiratı mütemadiye için daima 
böyle bulunacak, tamiratı cesime yapddığı za
man, amelesizlikten dolayı yapılamiyari aksam
daki mühendisleri getireceğiz, tamir edemedi
ğimiz yerlerde istihdam edeceğiz. (Çok muvafık 
s â d â l a r ı ) ' , ' , ' " ' • ' . . , • 
y-'-fefg.1—'Vekâletin mlidiriyete kâlbî'hakkın
daki teklifin heyeti umxrmiyesi üzerinde müza-
kepeyî* kâfi görenler lütfen ei kaldırsın. (Yok:sa-
dilârî) Kâfi ğörmiyenîer el kaldırsın. Üüzakere-
re Kâfi görüldü.; Teklif; Nafıa Vekfletinih &ti-t 
"sat Vekâletine merbut müdiriyet şekline iü*âğ5 

edilmesi yolundadır. (Ret sadaları).. 
Lâyiha Encümeni şayanı müzakere olmadığı

na dair mazbata tanzim etmiştir. Evvelâ Lâyiha^ 
Ericümeriinhı mazbatasını, teklifi kanuni olduğu; 
için; reyi âlinize arzedeeeğim. Bir daEa okun
sun. (Kâtip tarafından tekrar kıraat edildi).. 

RASÎM B. (Sivas) .— Yalnız Müdirİyeti U-i 
mumiye diye ismi değişecek, başka bir şey olmı
yaeak; teşkilât ayniyle kalacak (Ret sadaları). 

REÎS — Lâyiha Encümeninin mazbatası red
di mutazariımmdır, kabul edenler lütfen el kal- I 

dırsın. Kabul edilmiştir. Binaenaleyh teklifi 
kanuni reddolunmuştur. 

3. — Afyon Karahisar - Sandıklı - Dmar -
Baladiz tarikininturuku umumiye mey anına it 
haline, turuku umumiye meyanına ithal edilen 
Afyon Karahimr - Sandıklı - Dinar - Baladız 
tarikinin tamir ve inşası için kırk bin liranın Na
fıa bütçesine ilâvesine dair kanun lâyihaları ve 
Nafıa, ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazba
taları, Taşucu - Karaman tarikinin turuku umu
miye meyanına ithaline dair kanun lâyihası ve 
Nafıa ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazba
taları [1] 

REİS — Efendim, Afyon Karahisar - Dinar 
tarikinin turuku umumiye meyanına ithaline 
dair lâyihai kanuniye var. 

FUAD B. (Çorum) —ikis i beraberdir. Son
radan takdim ettiğimi okuyun . . . 

REİS — Efendim Muvazenei Maliye Encüme
ni ahiren bu iki lâyihai kanuniyeyi tevhit ede
rek, Heyeti Vekilenin teklifi veçhile, bu iki 
yolun da turuku umumiye meyanına ithaline ve 
teklifi kanunilerde istenilen, tahsisat için yeni 
tahsisat verilmesine lüzum olmayıp bütçede fas
lı mahsusunda murakkam olan tahsisat meyanın-
da sarfına mezuniyet itasına dair bir mazbata 
yazmıştır. Bu ikinci mazbatayı okutturuyorum: 

MADDE 1. — Taşucu, Silifke; Mut, Kara
man ve Afyon Karahisar, Sandıklı, Dinar, Bala
dız tariklerinin turuku umumiye meyanına itha
liyle masarifi inşaiyeleri mecmuu olan kırk bin 
liranın 1336 senesi bütçesinin iki yüz altmış dör
düncü faslın üçüncü maddesindeki tahsisat me-
yanından sarfı için Nafıa Vekâletine mezuniyet 
verilmiştir. , 

REÎS : -— iki yolun turuku umumiye meya
nına ithali hakkında söz istiyen varsa isimlerini 
kaydettirsinler. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Reis Bey; müsaade 
buytırulur mu t Buradan söyliyeceğim. 1336 se
nesinde turuku umumiye meyanına ithal olun
ması arzu olunan yola kırk bin lira istiyorlar. 
Halbuki Marta: on dört gün kaldı. Bu on dört 
gün zarfında bu para nereye sarf olunacak ve ne 
için isteniyor? 

İKTİSAT VEKÎLÎ MAHMUD CELÂL B. — 
Tarihe' baksanız mesele anlaşılır. Müracaat iki 
aydan evveldir. 

NAFIA VEKÎLÎ ÖMER LÛTFÎ B. — Efen
dim kırk bin lira meselesini:koyan encümendir. 
Bizim vaktiyle istediğimiz; elli beş bin lira idi. 
Bundan kırk bin lirası, Karahisar - Baladiz için 
ve onjbeş bin lira da Silifke tariki içindir ve o 
zaman verile idi sarf olunurdu, .Encümen bunları 
tevhit etti, kırk bin lira koydular. Bu kırk bin 
lira sarf olunacak değildir. Arzu etmezseniz otuz 

[1] 15 numaralı matbua zaptın sonundackr. 
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bin, yirmi bin liraya indirin. Yalnız bu paradan 
bir kısmı sarf olunmuştur ve sarftılundnğttnu da 
âfzettînl. Silifke - Efram an y^lu için 8 - 1 0 bin 
lira kadar sarfolunmuştur. &şm§n aıaeİsye ve
rilmiştir. Sonra turuku umumiyeden olmadığı 
aalafılmeâ tediyat katolunmuş ve ameleye bor
çtunuz4 kalmıştır. Diğer tttrtık üzerinde öyle 
borcumuz olduğunu da pek bilmiyorum. Onun 
için münasip bir miktar korsanız yino bizim işi
mizi görür. (Gelecek sene sadaları) O gelecek 
sene başka efendim! O, sonra gelecek. Fakat 
1386 senesinde sarfolunmuş paramız vardır. Tas
dik buyıırmazsanız verenlerin tazmin etmesi lâ-
zmıgelir. Kırk bin lira yapmazsanız, yirmi bin 
lira yaparsınız, artanı yine siaündir. 

ABDÜLGAFUR Ef. ( Karesi ) — Turuku 
umumiyeden olmadığı halde nasıl para sarfolun-
rauştur? Bunu anlıyamadım. 

NAFIA VEKtLİ ÖMER LÛTFÎ :B. — Turu
ku umumiyeden zannetmişler. Çünkü kuyudat 
o kadar muntazam değildir. O taraf Mebusları 
Beyler gelmişler, yohm tamirini istemişler. Bu
nun üzerine tamirata başlanmış, Bilâhara anla
şılmış ki turuku umumiyeden değil, turuku hu-
susiyeden olduğu tebeyyün eümiş, fakat emir 
ve havaleleri de verilmiş bulunmuştur ve zama
nı scîzanemde değildir. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarkî) — Yeni 
teşkil olunan Ordu müstakil sancağı . . . 

REİS — Efendim bu »mesele mevzuu muza-

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarkî) — Efen
dim turuku • umumiye hakkında söyliyeceğim. 

REİS — Hayır! Bu iki yol turuku umumiye 
meyanma ithal edilsin mi, edilmesin mi? mevzuu 
müzakere olan bu iki yoldur. Binaenaleyh ona 
dair söz söyleyiniz. 

MUSTAFA B. ( Karahisarı Şarkî ) — Ona 
.dair sözüm yoktur. ' 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efendim 
bendeniz bir sual sormak istiyordum. Vekil Be
yefendi buna dair kısmen cevap verdiler. Şayanı 
hayret değil midir ki turuku umumiyeden olnıı-
yari bir yola para yeriliyor ve sonra da denili
yor, k i ; bir emri vâkıdir. Affedersiniz, biz bunu 
turuku umumiyeden zannettik ve on bin lîra 
verdik. Şimdi bu parayı siz bize verin danili-
yor. Halbuki turuku umumiyeden olmıyan bir 
yola nasıl para sarfediliyor? Kim sarfetmiş ise 
zâmin odur. Biz niçin para veriyoruz ve niçin 
bize emri vâki yapılıyor? Mîllet niçin versin? 
Hangi vilâyetin turuku hususiyesinden ise ora- { 
nm.turuku hususiye varidatından versinler. 

VEHBİ Ef. ( Konya ) — Efendim verilen 
madcİei kapuniyede bu iki yolun turuku umumi
ye meyanına ithali isteniliyor. f Bir memlekette 
bir-turuku umumiye bilmiyorum ki bunlar da 
onlar meyanına ithal edilsin.^ Turuku umumiye 
meyanına ithal demek, yol" yapılıyor, amele ve 

' sairesf var, tamir ediliyor, filân ediliyor da 
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bunlar da onlar meyanına ithal editecek. Hâlbu
ki ben turaku umumiye bilmiyorum nerede ya* 
pîltyörf 

NAfŞA VEKİLİ ÖMER LÛTFt B. — Konya 
vilâyetinde yoktur, yaîriız Karaman - Silifke'
dedir. 

VEHBÎ Ef: (Kanıya) — Turuku umumiye za
ten bizde yok ki. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarkî) — Doğru, 
yok. 

MUSA KÂZIM Ef. (Konya) — Efendim bu 
mesele; vekâletten fazla, alâkadar memleketle
rin menâ&i için, bu yolların turuku umumiye 
meyanına ithali zarureti hâsıl oldu. Gerek Ka
raman, Silifke hattı ve gerek Karahisar, Dinar, 
Sadıklı hattı, bugünkü mtidafaai milliyenin 
esasını teşkil edecek ve sahillere en ziyade yakın 

yollar olmak itibariyle bir gün evvel iman lâzîmge-
len yollardır. Filhakika turuku hususiyenin ta
mir ve termhni ve onun ıslahı o vilâyet ahâlisi
ne müterettiptir. O vilâyet bütçesinden tamiri 
lâzımdır. Fakat bu yolların varidatı hususiye 
bütçesinden tamir ve ıslahı ve kabili istifade bir 
hile ifrağı mümkün değil. Şu halde Karaman -
Silifke hattının turuku umumiye meyanma ithali 
ile tamiri acilen ve serian icra ve kabili istifade 
bir hale ifrağ edilmezse, memleketin mevaddr 
i ptidaiy esinden madut 'olan tiftik, yapağı ve bil
cümle hububat çürümekte ve bundan da bilû
mum ahali mutazarrır olmaktadır. Diğer hat-
da kezaîik Antalya'ya isal ettiği cihetle o da 
bu deteeede nafidir. Bunun için birçok teşeb-
büsât vâki oldu. Bazı arkadaşlar tarafından 
bu yolların turuku umumiye meyamna ithali tek-
İff edilmiş ve binaenaleyh inşaata teşebbüs edi
lerek havale, verilmiş ve sarfiyat yapılmış
tır. Artık yapılan hata muzır değildir, 
Adeta şekli karnini de bir hatadır. Varidat 
hıvmsiye- bütçesinden sarfı lâzıragehm bir para, 
varidatı umumiye bütçesinden sarf edilmiş ve 
umumun istifadesini mueip bir halde bu para 
sârfedilmiştir. Bunun için eğer tazmine gitmek 
ve böyle bir karar vermek ieabtedeeek olursa, kim 
tazmin edeeek? Müsebbip? kimdir ve kimden ala
cağız, vereceğiz derken, bu meseleyi senelerce 
kovalarız ve bh* neticei müsmireye de vâsıl ola
mayız. Bendeniz istirham ediyorum, bu her 
iki yolun da turuku umumiye meyanına-ithalini 
kabul edelim ve biranevvel inşaata başlansın. Bu 
sene tabiî ikmal edilemez, az5bir zaman kalmış
tır, senei atîye de, bu takip-edilsin.'Bu mesele hal-. 
ledHsifl.* 

TAHSİN B. (Aydm> — Efendim malûmu 
.âliniz Antalya ve Baladız ve Karahisar, Dinar 
hattının ehemmiyeti askeriye ve tieariyesîne 
mebni bunun varidatı hususiye He inşası kabil 
olamaması nazarı dikkate alınarak, bunun 
biran evvrel muvazenei umumiyeden yapılmak 
üzere turuku umumiye meyanına ithali tensip 
edilmiş ve böyle bir teklif veriîmişti. Hattâ Maz-
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har Müf id Beyin Nafıa Encümeninde riyaset et
tikleri zaman kabul edilmişti, İşin ehemmiyeti 
malûm. Muvazenei hususiyeden bunun yapılması 
adimülimkân olduğu da tebeyyün edince, bu
nu kabul etmekten zaruri ve tabiî bir şey ola
ma !z. Madamki bunu da kabul ettik, Nafıa Ve
kaletinin bunu turuku umumiyeden addederek 
sehven işe mübaşeret etmiş olması, kabili af ol-
mıyacak bir hata değildir, yeter ki, matlup 
hâsıl olsun. On bin lira kadar bir iş yapılmış. 
Hükümet, amele ve mültezimlere bir borç kar
şısında bulunuyor. Zaten malûmu âliniz Hükü
met inşaatında amele ve mütaabhitler bir emni
yetsizlik izhar ediyorlar. Çok defa mültezimler 
matluplarını vaktiyle alamadıklarından dolayı 
Hükümetin taahhüdü altına yanaşmazlar. Şimdi 
bunların on bin lira raddesinde olan alacakları, 
İdarei hususiyeden verilecektir veyahut idarei 
umumiyeden verilecektir diyerek havale etmek 
suretiyle bir kat daha emniyetsizliğe sevketmi-
yelim ve bunu her halde kabul edelim. 1336 büt
çesinden gerek on bin lirayı ve gerek şu on güh 
zarfında yapılması mümkün olan inşaata tahak
kuk edecek olan sarfiyat mikdanm tahmin bu
yursunlar, onu da on bin lira üzerine zammede
lim, ne kırk bin lira olsım, ne elli bin lira olsun, 
bunu teklif ediyorum. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Efendim, 
bendeniz bu yolun ehemmiyetten dolayı bahse 
lüzum görmem. Hakikaten beyan olunan yolun 
ohemıniyeti eümienizce malûmdur ve turuku 
umumiyeye alınmasına da muhalif ve muarız de
ğilim. Çünkü turuku umumiyeye girmesi hak
kında imzam vardır ve buna kırk bin lira veril
mesine de muhalefet edemiyorum. Çünkü En
cümen reisi ve Muvazenei Maliyede âza olmak 
sıfatiyle de imzam vardır. Bendenizin itiraz et-

v . tiğim nokta bit değil. Bendenizin itiraz ettiğim 
nokta; bize Heyeti Vekileden bu yolun turuku 
umumiye meyanına ithaline dair gelen bir lâyi
ha üzerine o zaman bize denilmedi ki; bu yol 
turuku hususiyeden iken her nasılsa turuku 
umumiyeden zannile biz buna para sarfettik, Bu, 
bize söylenmedi. Nafıa Encümeni buna vâkıf 
değildir. Şimdi Vekil Beyefendi bilmünasebe 
her nasılsa bize diyorlar ki: Bu yol turuku hu-
susiyedendir. Binaenaleyh buna para sarf edil
miş. Biz de buna hüei kanuniye mi derler ne 
defler. Biz şöyle bir şey yapıyoruz. Turuku 
umumiyeye geçireceğiz. Binaenaleyh on bin li
rayı sarf edeceğiz*. işte bendenizin itiraz ettiğim 
nokta bu, bendeniz diyorum ki, Heyeti Vekile 
Encümenlere bir şey getirdikleri zaman haki
kat kettnedilmesin. Doğru söylensin ki, bilelim. 
Eğ«r biı hakikate vâkıf olsaydık bu zamanı da 
öldürmİyeeektik. Burada bu turuku umumiye-
dendir deniyor ve biz bu parayı kabul ediyoruz. 
Fakat bu yol turuku umumiye meyanına bugün 

. giriyor. Turuku hususiyede^n iken turuku umu
miye-diye bugüne kadar sarf edilen paraları 
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verecek miyiz, vermiyecek miyiz? Bunu anla
mıyorum. Şimdi pekâla anlaşılıyor ki, bu yolun 
turuku hususiyeden olduğunu dairei aidesi bil
miyormuş bu kadar gaflet tasavvur edilmez. 
Lüzumu var diye inşaata başlanmış, on bin li
ra mı, 15 bin lira mı ne ise bir para sarfolunmuş, 
sarf olunduktan sonra tabiî mensup olduğu ida
rei hususiye - ki Silifke sancağıdır- tabiî bu 
parayı vermez. Veremiyeıceğini hissedince haki
kati saklamışlar, bir hile yapalım demişler. Ben
deniz hakikatin böyle «aldanmasına muarızım. 
Htkikat Meclisi Âliden saklandıkça işte böyle 
sakatat meydana çıkar ve böyle mübahaselerle 
vakit geçer. Binaenaleyh idarei hususiyeye ait 
bir yola sarf olunan bu para verilir mi, veril
mez mi? Bu meseleye karar verilsin. 

İKTISAT VEKILI MAHMUT CELÂL B. — 
Bendeniz bu mesele hakkında uzun mâruzâta lü
zum görmüyorum. Bu yolların iktisaden ehemmi
yeti pek büyüktür. Bugün ihracat ve ithalâtı
mızı tanzim için bu her iki yola da şiddetle 
muhtacız. Bu mesele için söz söyleyen rüfeka-
nm ittifakını gördüğüm için fazla söz söyle
miyorum. Kabulünü rica ederim. 

NAFIA VEKÎLÎ ÖMER LÛTFl B. — Efen
dim, Mazhar Müfid Beyefendiye cevap vereyim: 
Malûmu âliniz, bidayeti teşkilâtımızda IsanbuTda, 
ıtuerkezde bulunan kueyudatan hiç birisi burada 
yoktu. Esasen bendenizin zamanıma ait değil. Me
seleyi bitarafane müdafaa ediyorum. Müdür, 
mühendisler vesaire - esasen gayet mahdut bir 
kadrodan ibaretti - Şuradan buradan, sermü-
hendislikten getirilmiş zevat. Binaenaleyh o 
zaman bunların elindeki malûmat kendi cep def
terlerindeki malûmattan ibaret idi. Bunlar Si
lifke - Karaman yolunu turuku umumiyeden 
zannetmişler ve Silifke Mebusanı Muhteremesi-
nin müracaatı üzerine bu yolun tamirine ka
rar vermişler, Maliyeye yazmışlar, turuku umu-
miyedendir demişler, havale istemişler, o da 
tabii vermiş, imalât, inşaat başlamış, bilâhara 
hangi yolların turuku umumiyeden ve hangile
rinin turuku hususiyeden olduğuna dair harita
lar vesaireler ele geçirmişler. O zaman Silifke-
Karaman yolunun turuku umumiyeden olmadı
ğını anlarlar. Hatâ şahsi değildir. Ellerinde 
vesaik bulunmamaktan mütevellit bir hatadır. 
Binaenaleyh inşaat tatil olunur, para da sarf-
olunmas ve sonra bu yolu turuku umumiye me
yanına ithal edelim demişler ve kanun vakit ve 
zamanile Meclisi Âlinize takdim olunmuş, tâ bu 
güne k^dar kalmış. 

Sonra Beyefendi diyorlar ki: Hile. Hayır hi
le değildir. Encümenden sakladılar dediler Encü-
menten de saklanmış değildir. Heyeti Umumiye
den saklanmasına lüzum görülmeyen birşey el
bette encümenden de saklanmaz. Sonra Beye
fendi diyorlar ki; Heyeti Vekile. Bu iş Heyeti 
Vekilenin işi değildir, Nafıanın işidir. Arka
daşlarıma ait birşey değildir. Nafıa dairesinde 
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malûmatı lâzımenin bulunmamasından hâsıl ol
muş bir hatadır. Bendeniz bunu sorulmadan 
söyledim. Diyebilirdim ki, Silifke - Karama» yo
lu mühimdir. Yarın tamiratına feaşilatt^aeaginau 
Amele toplanmıştır. Şubatın nihayetine 12 gün 
var, vakit geçirmiyetim, heman işe başbyalun 
derdim ve siz de pekâlâ kabul buyuracaktınız. 
Binaenaleyh. işi eneümenden sâ klamiı§, nileye 
gitmiş, gaflet göstermiş. Zannederim bu vazi-, 
yette değilim. 

MAZHAR MÜFİD B. (Hakkâri) — Bu ha
taya ne vakit vâkıf oldunuz Beyefendi?. 

NAFJA VEKÎbt ÖMER LÜTFÎ B. — Bu 
kauuii buraya gelmiş, ondan sonra hata anlaşıl
mış. Zaten benim zamanımda gelmemiştir. Da
ha evvel gelmiştir, ahiren ben de vâkıf oldum 
ve para sarfolunmamıştır. 

MAZHAR, MÜFÎD B. — Pekâlâ, madem ki 
hataya v$kıf ediniz, niçn eneümene malûmat 
vermediniz? 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÜTFt B. — Encü
menin ne gün müzakere ettiğini bilmiyordum,. 
çağrılmadım. 

MAZHAR MÜFİD B. — Meelise bile gemli
yorsunuz. 

NAFIA VEKİLİ ÖMSR LÛTFİ B. — Affe
dersiniz. Ben her gün Meelise devam ediyorum. 

MAZHAR MÜFÎD B. — Encümene gelmeğe 
tenezzül etmiyorsunuz. 

NAFIA VEKÎLİ ÖMER LÛTFİ B. — Mesele, 
tenezzül ademi tenezzül meselesi değildir. An
cak encümenlerinizin yevmi içtimaları muayyen 
günlere, tesadüf etse gelirim. 

3IAZHÂR MÜFİT B. — Memurunuz bulun
muştur efendim. Bu hatayı söylemedi. 

NAFIA,, V. ÖMER LÛTFJt B. — Hata ben
denizin zamanıma ait değildir. Evvelce olmuş 
bir şeydir. 

, MAZHAR MÜFİT B. — Bendeniz vekâlet 
namına söylüyorum, (trürütüler, kâfi sadaları). 

NAFİZ B. (Ganik) — Efendim, bu 10 bin 

NAFIA V. ÖMER LÛTFl B. — 10 bin değil. 
NAFÎZ B. — Şimdi ondan başka 30 bin lira 

isteniyor. . . . 
NA^IA Y. ÖMER LÜTFl B, — Efendim, 

ben:istemiyorum. Encümeniniadin isteyen.. 
MAZHAR MÜFİT B. — «Nafiz Beye hitaben-» 

siz de beraber idiniz. 40 bin lira istediğimiz za
man-.. Yokaa «ayıyor musunuz? 

NAFÎZ- B. — Evet beraberdim ve sözümden 
caymıyorum, eayacak bir şey yoktur. (Gürül
tüler). # 

NAFIA V. ÖMER LÛTFİ Bu -^«endeniz 
dün feöîümeninizin Mazbata Muharriri Fuad 
Beyefendiye dedim ki; isterseniz kuruştan, lira
dan bahsetmeyiniz. Mesele Silifke - Baladiz yo
ludur. ~;Kara&^ - Baladız ^ t a - t ^ u k u umttmi-
ye meyanma girer, girmeez» o fasridan-tahsisatımız 
vardırr sarfedebiliriz. Kendileri d&ltier kir ma

demki evvelce 55 bin lira bir tahsisat istenilmiştir, 
yine kanuni bir tahsisat zikredelim ve 40 bin lira 
koyataa. 

MAZtf ARLMÜFlT B. — Ne ise teşekkür ede
riz ki, DU hatayı zatı âliniz bugün mevzuubahîs 
ettiniz. Sarfedileıi parayı şüphesiz Meclisi Âli 
halleder $r karar verir. 

NAFIA V.ÖMER LÛTFÎ B. — Demek in
saflı davrandım. 

NAFÎZ B. (Canik) — Sarf olunan parayı 
Meclisi Âli halleder. Yalnız talep buyurulan bu 
para bu sene talep edilmeyip te gelerek sene, 1337 
senesinde talep buytrrulursâ, yazın inşaat dalja 
iyi yaprlır ve daha ziyade, muvaffakiyet elde 
edilir. 

NAFIA V. ÖMER LÜTFÎ B. — Talep olu
nan paradan borç varsa vereceğiz. Bu beş, ön 
gün zarfmda da tabiî ameliyatı tatil etmeye
ceğiz. 

REÎS ~ Taşucu, Silifke, Mut, Afyon Kara-
hisar, Dinar hatlarının turuku umumiye meya-
nına ithal edilip edilmemesi hakkındaki mazba
tanın heyeti umumiyesi hakkında müzakereyi kâ
fi görenler lütfen el kaldırsın. Heyeti umumiyesi 
hakkında müzakere kâfi görülmüştür. 

Mazbata iki ciheti ihtiva ediyor : birisi; bu 
yolların turuku umumiye meyanma ithali, diğeri 
tahsisatından bahsediyor. Eğer tahsisatm ilâvesi 
iktiza ederse ayrıca reyi âlinize vazı lâzımgelir. 
Onun için tensip buyurursanız mazbatada tahsi
satı tazammun eden kısmı tehir ederek bu yolla
rın turuku umumiye ineyanına ithal edilip edil
memesi hakkındaki fıkrayı, yani birinci madde
nin ikinci fıkrasını halledelim. (Teker, teker re
ye konsun sadaları). 

Taşucu, Silifke^ Mut tarikinin turuku umu
miye meyanma ithalini kabul buyuranlar lütfen 
el kaldırsın kabul edildi. 

Karaman - Afyon Karahisar, Sandıklı, Dinar, 
Baladız tariklerinin turuku umumiye meyanma 
ithalini kabul buyuranlar lütfen el kaldırsın ka
bul edildi. Maddenin şekli şöyle ojuyor: 

Madde 1. — Taşucu - SHifke - Mut - Karaman 
ve Afyon Karahisar -.. Saadıklı - Dinar - Baladız 
tarifleri turuku umumîye meyanma ithal edil
miştir. 

Madde 2. — îşbu kanun tarihi neşrinden 
muteberdir. 

Madde 3. — îşbu kanunun icrasına Maliye ve 
Nafıa Vekilleri memurdur. 

REÎS — îkinci fıkra tahsisatı tazammun edi-, 
yor. Fakat Maliye ve Nafıa Vekilleri diyorlar ki, 
para: istemiysruz^; ikinci fıkrayr tayyediyoruz 
diyorlar. v f 

MAZHAR MÜFİT Br~fHakkâri)-;— Zaten 
Beyefeödi ¥uy«rdülaf ki, 2W bin liramız vardır. 
Bu paradan istedikleri gibi sarf ederler.' 
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: -MAZBATA JOTIAJtRÎRÎ i TOkT B. (Ço
rum) t^ı Böyle ideğil efendim, 264 neü faskn 
3 ncü maddesinde mühderiç inşaat ve tamirat ve 
cesim, köponiiler maddesinde mnhaasas olan K̂X bin 
lira,;saıe|edilmiştip....,.-' ' , 

RBÎ$ -— Efendim, kanun şnşökli alıyor: 
Madde 1. — Taşucu - Silifke - Mut - Karaman 

ve Afyon Karahiiar -v Sandıklı - Öinar- Baladız 
tarikleri turuku umumî meyanına ithal edilmiştir. 

Madde 2. — işbu kanun tarihi neşrinden mu
teberdir. 

Madde 3. — tşbu kanunun icrasına Maliye 
ve Nafıa Vekilleri memurdur. 

RElS — Heyeti umumiyesini kabul edenler.. 
HÜSEYİN AYNI B. (Erzurum) — Efeaıdim, 

bu maddede sarfolunmuş bir paranın kabulü me
selesi var. Onu da kabul ediyor musunuz? Onu 
söyleyiniz. (Hayır sadalan). 

RUİS — Kanunun heyeti umumiyesini kabul 
buyuranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edildi. 

Bu yollar turuku umumiye meyanına ithal 
edildi. Şimdi tahsisat ta istemiyorlar. Bu kanu
nun kabulünden evvel sarf edilen tahsisat mesele
sini faslı mahsusta müzakere ederiz. 

MEHMET RAGIB B. (Amasya) — Olamaz 
Beyefendi. Bu yollar... 

REtS — Bugünden itibaren onlar turuku 
umumiye meyanına ithal edilmiştir. 

FERÎT- B. (Çorum) — Kabul ederseniz olur. * 
4. — Antalya Mebusu Halil İbrahim, Beyin, 

Antalya,'da liman inşasına dair tahriri ve Büyük 
Millet Meclisi Kiyasetinin cevabi tezkeresi [1] 

RE IS — Efendim, Meclisi Âlinize verilen bir 
takrir Heyeti Umumiye tarafından Nafıa Vekâ
letine tevdi edilimiş. Nafıa Vekâleti o takrir muh
teviyatına karşı cevap yazıyor. Bütçe müzakeresi 
münasebetiyle bu cevabı da Meclisi Âlinize ar-
zediyoruz. 

15 Kânunuevvel tarihli Nafıa Vekâletinin 
Antalya'da liman yapmasına dair cevabı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti CeKüesine 

15 Kânunuevvel 1336 tarih ve Zabıt kalemi 
875 - 1724 numaralı tezkerei celileleri cevabıdır: 

Antalya'da bir liman yapılması hakikaten 
menaf ii azime temin edeceğine binaen bu hu&usta 
temini zımnında Nafıa Vekâletinin 1337 senesi 
bütçesine bir liman mühendisi tahsisatı vazedil
miş öduğundah bütçenin tasdikini mütaakrp keş-
fiyatı muktaziyeye mübaşeret edileceği vekâleti 
müş^rünileyhanın iş 7anna atfen arzolundu efen
dim, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi 
Mustafa Kemal 

[1], Takririn metni 6 ncı cildin 358 nci say-
fasındadhr, 

rl3S? tt : I * 
' FERlT B, (Çorum) — Üç yüz otuz yedi büt
çesinden bahsediyor. 

REİS — Kayır efendim, Heyeti Celilenin tev
di ettiği bir teklife cevaben geldiği için bütçe, mü
nasebetiyle Heyeti Umumiyeye arzı malûmat edi
yoruz. 

5. — Kütahya Mebusu Cemil Beyin, bazı şo-
selerin turuku umumiye meyanına ithaline dair 
teklifi kanunisi ve Nafıa Vekâletinin cevabi tez

keresi (2/203) 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti (Milesine 

2 Şubat 1337 tarih ve 1193 - 2255 numaralı 
tezkerei Riyasepenahilerine arizei cevabiyedir: 

Salihli - Borlu - Demirci - Simav - Bmed -
Tavşanlı - Harmancık. - Atranos - nefsi Bursa 
arasında vâki ve turuku hususiyeden olan yolun 
turuku umumiye mey anma ithali hakkında Kü
tahya Mebusu CemüBey tarafından verilip mu-
saddak suretleri gönderilen takrirlerle teklifi 
kanuni mütalâa ve yolun ahvali hazırası tetkik 
edildi. Dört yüz kilometreden müteeaviz tuli ha-, 
iz olan tariki mezkûr yalnız Salihli - Borlu ve 
Atranos - Bursa kısımlarının şose olarak inşa kı
lınmış ve diğer aksamının bazı yerlerinin tesviyei 
türabiye halinde yapılmış olduğu ve aksamı sa-
i renin ise henüz başlanmış bulunduğu cihetle 
şose olarak inşasının külliyetli masraf ihtiyarına 
mütevakkıf bulunduğu anlaşılmıştır. Ve işbu 
•dört yüz kilometrelik tarikin vekâleti âcizi bütçe
sine mevzu tahsisat" ancak en mühim turuku umu
miye masarifine kifayet edebileceği gibi Aydın 
ve Bursa vilâyetleri nafıa memurini fenniyesi 
de henüz iltihak edemediklerinden bütçeye mev
zu mebaliğin miktar, ve halihazır memuîini fen-
niyenin adedi itibariyle tariki mezkûrun inşası 
şimdilik vekâleti âcizice deruhte edilemiyeee-
ği ve İşbu keyfiyetin ahvalin inkişafında düşü
nülmesi daha.muvafık olacağı mütalâa kılınmış 
olduğu arzolunür efendim. 

9 Şubat 1337 
Umuru Nafıa V. 

Ömer Lûtfi 
REİS — Heyeti Celileniz evvelce bu teklifi 

Nafıa Vekâletine tevdi buyurmuştunuz. Şu.yol
lan turuku umûmîye meyanına ithaline ^Fafıa. 
Vekâleti şimdilik muvafakat etmiyor. Sahibi 
teklif söz istiyorsa söz vereyim'. Nokta! nazarım 
:izah etsin. Nafıa Vekâletinden verilen cevap o 
teklifin reddini tazammun ediyor. Kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. Kabul edilmiştir. Efen
dim teklifi kanuni reddedilmiştir. 

6. — Merzifon - Çalatlı yolunun turuku umu
miye meyanına ithaline dair kanun lâyihası ve 
Nafıa Encümeni mazbatası 

REÎS — Merzifon, Çorum, Çalatlı turuku 
hususiyesihin turuku umumiye meyanına itha
line dair Heyeti Vekileden bir teklifi kanuni 
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gelmiş. Sehven Lâyiha Encümenine havale edil
miş. Gerçi Nafıa Encümenine gitmesi lâzımge-
liyordu. Gerçi tahsisatı munzamına... 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — O maz
bata Lâyihanın değildir, Nafıanındır. 

REİS — Nafıa Encümeni de turuku umumi
ye meyan ma. ithalini tensip ediyor. 

23 .1.1337 
Türkiye Büyük Millet. Meclisi Riyaseti Celilesine 

Merzifon - Çorum - Çal atlı tariki hususisinin 
turuku umumiye meyannıa ithali hakkında 
Heyeti Vekilenin 18 .1.1337 tarihindeki içtima-
mda kabul edilen lâyiha! kanuniye sureti mu-
saddakası ile esbabı mucibe lâyihası rapten tak
dim kılınmakla ifayi muktazasmı ve neticesinin 
iş'arbuyurulmasını rica ederini. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Reisi 

M. Kemal 

Esbabı mucibe lâyihası 

On dokuz kilometresi Yozgad ve doksan 
dört kilometresi' Çorum ve elli -kilometresi Amas
ya livaları • dâhiline tesadüf eden ceman 163 
kilometre tulünde bulunan Merzifon - Çorum -
Oalatlı (Yozgad civarında) tariki hususinin ta
miri halinde bir taraftan Sivas - Ankara, diğer 
taraftan Sivas - Samsun yollarına iltisak etmiş 
olmasiyle o. havali nakliyatının Samsun'a isali 
noktai nazarından hakikaten haizi ehemmiyet
tir. Vaktiyle inşa kılınıp elyevm mürur ve ubu-
ru işkâl edecek derece harap bir halde bulunan 
tariki mezkûrun hüsnü hale ifrağı için bu se
nelik yüz bin lira masraf olacağı mahallerinden 
alman evrakı keşfiye ve raporlar ınündereca-
tından anlaşılmakta ise de bunun mahalleri va
ridatı hususiyeleriyle teinini gayrikabil bulun
muş ve tariki mezkûrun haiz bulunduğu ehem
miyet cihetiyle tamiri ehem ve elzem görülmüş 
olmakla mezkûr yolun turuku umumiye meya
nnıa ithali ve 1337 senesi iptidasında ameliya-
1 a başlanmak üzere Nafıa bütçesinin 264 fasıl 
ve 3 maddesine yüz bin lira tahsisat vazı ve 
lef fen takdim kılman maddenin de müstaceli
yet karariyle kabul ve tasdikiyle iadesini arz 
ve teklif eylerim. 

1 Kânunusani 1337 
Umuru Nafıa V. 

Ömer Lûtfi 

Lâyiha! kanuniye sureti 

MADDE 1. — Haiz olduğu ehemmiyete bi
naen Merzifon - Havza - Çalatlı tariki hususi
sinin turuku umumiye meyannıa ithal ve tariki 
mezkûrun masarifi tamiriyesi için Nafıa Vekâ
leti 1337 senesi bütçesinin 264 ncü faslının 

üçüncü maddesine yüz bin lira vaz ve tahsis 
edilmiştir. 

MADDE 2. — I$bu kanunun icrasına Nafıa 
ve Maliye Vekilleri memurdur. 

_ 18 Kânunusani 1337 
Büyük Millet Meclisi Reisi Seriye V. 

Mustafa Kemal Fehmi 
M. M. V. Ad. V. Da. V. 

Fevzi Oelâlettin Arif Adnan 
Ha .V . V. . Mal.V. Mf. V. 

Ahmet'Muhtar Ferit Hamdullah Suphi 
Na. V. Ik. V. V. Sıhhiye V. 

Ömer Lûtfi Mahmut Celâl Adilim 
Erkânı Harbiyei Umumiye 

Reisi V.
Fevzi 

'REİS — Efendim, bu lâyihai kanuniyenin 
heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen vajrmı? 
(Yok sadaları). Maddelere geçilmesini kabul bu-
buranlar lütfen el kaldırsın. Kabul edildi.'Mad
delere geçildi. 

MADDE 1. — Haiz olduğu ehemmiyete bi
naen Merzifon - Havza - Çalatlı tariki hususi
sinin turuku umumiye meyannıa ithal ve tariki 
mezkûrun masarifi tamiriyesi için Nafıa Vekâ
leti 1337 senesi bütçesinin 264 ncü faslının 
üçüncü maddesine yüz bin lira vaz ve tahsis 
edilmiştir. • : • • - . . , 

REİS — Efendim, birinci maddenin birinci 
fıkrası ki kariuniyeti temin ediyor. îkinei fıkra
sı 1337 senesi bütçesine müteallik tahsisattır. O, 
bütçe ile halledilir. Maddenin yalnız birinci fık
rasını reyi âlinize arzediyorum. Madde şu şekli 
alıyor.' 

MADDE 1. — Merzifon - Havza - Çalatlı ta
riki hususisi turuku umumiye meyaıiına ithal 
edilmiştir. 

REİS — Birinci maddeyi bir daha okuyorum. 
(Birinci madde tekrar okundu). Kabul edenler 
lütfen el kaldırsın efendim. Lütfen indiriniz. 
Birinci maddeyi kabul etmiyenler lütfen el kal
dırsın. Birinci madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. 
muteberdir. 

MADDE 3. — İşbu kanunun icrasına Nafıa 
ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Heyeti umumiyesiui kabul eden
ler lütfen el kaldırsın. (Kabul sadaları).. Kanu
nun heyeti umumiyesi de kabul edilmiştir. 

Efendini, Nafıa bütçesine merbut olan mesail 
bitmiştir. Bütçenin heyeti umumiyesi hakkın
da mütalâa varsa (Fasıllara geçelim sadaları). 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarki) — Bti yol
lar için bir çok. senedenberi paralar veriyoruz. 
Arada bu paralardan sarfolunan varsa o da İs
tanbul civarında, Payitaht civarında, gözönüıı-

İşbu kanun tarihi neşrinden 
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de, yani serveti, şimendiferi bulunan malıallere 
sarf ediliyor. Gözden uzak olan malıaller kati
yen nazarı dikkate alınmıyor. Hatıra da getiril- . 
miyor. İşte bu cümleden olarak bizim Karahi-
sarı Şarki sancağı, Giresun iskelesinin bir depo
su demektir. Giresun'dan Karaihsar'a ve Kara-
hisar'dan Erzincan ve Sivas'a teşaubedeıı bu ta
riki âm - hem de tariki âmdır bu tariki umu
mî - h e r ne hal ise, ta bidayeten yollara baş
landığı • ğündenberi Halil Rifat Paşa zama
nında bir kat çızıktırılmış ve Halil Rifat Pa
şa zamanındanberi öyle yüzüstü bırakılmıştır. 
Araba .değil, Vallahi bu Karahisar'la Giresun 
arasında katır bile işlemiyor. Bayırdan yuvar
lanıp gidiyor. Buna Allah razı olmaz yahu, bir 
sancak bu, zinhar bu sancağın her tarafı ke
siktir. Lehikmetin böyle Hükümetin lûtfuna 
uğramayan bu sancak milletin de kalırına uğra
dı. Ermenilerle İslâmlar beyninde bir mukata-
la çıkarak bu sancak bütün 'bütün yandı, harap 
olda. Beıı bunun ieiıı, bu sancak hakkında yol
lar içiıi'Nafıa'Vekilinin nazarı dikkatini celbe-
diyorum. Bak Karahisarı Sahib gibi şimendifer 
olalı mahallerde yeniden yollar açılıyor. Bil
ineni yollarının ehemmiyeti varmış. Bilmem 
hangi kazajım yollarına ehemmiyet veriliyor. 
Bizim kadimdenberi tûruku umumiyede'n olan 
yollarımıza bir kazına vurulduğu yok. Buna Al-
lar razi olmaz. Yoksa biz de zinhar yollar için 
bedel vermiyeeeğiz. 

HAMÎT.B. (Adana) — Efendiler, hakikaten 
Nafıa bütçesi bizim karşımıza beş yüz bin lira 
olarak geldi. Demin Hüseyin Avni Beyin söy
ledikleri gibi; beş yüz bin liradan iki yüz elli 
bin lirası memur masrafına gidiyor. Efendiler; 
şu halde geriye kalan paralar da umuru nafıa
ya sarf edilmiyor. Şu halde bizdej nafıa yok de-
niektir. Sonra bir mesele daha ,var, bunu-da 
acık söylîyelim ve açık görüşelim ki mesele ta-
mamiyle yapılmış olsun. Elimizde bir şimen
difer idaresi vardır. Bu şimendifer idaresi hâlâ 
millileştirilmiyor. Hâlâ bir takım mikroplar 
orada bulunuyor. Bunun sonu ne olacak ? 
Rica ederim. Düşünelim bir defa; daima fena 
fena fikirler isal eden mikroplar daima orada... 
Bu milUleştirilmedikçe bendeniz bu meseleyi doğ
ru görmüyorum. Tahminen on beş gün veyahut 
yirmi ,gün mukaddem ötedenberi milletimize düş
man olan unsurdan beş kişinin memur olarak şi
mendifer idaresine alındığını 4a işittim. İhtimal 
doğrudur, ihtimal değildir. Meselenin ruhunu 
teşkil ed«n ;kısnn; şimendifer idaresi milKleştir-
sin. Ümit ederiz ki Vekil Beyefendi 1337 sene-
sdûde bu ciheti nazarı dikkate alırlar ve biz de 
kendilerine karşı memnun oluruz. Benian tekli-
fini l)H-kâ(iâ/i* 

, Sjt&ETMAN SIRRI B. (Yozgad) — Zaten 
Heyeti Vekilenin Mustafa Beyin beyan ettiği 
tarik hakkında bir teklifi var%ri O teklif geldi
ği vakitte mütalâamı arzedeceğim. O vakit mâru-
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zatta bulunmak üzere şimdilik sözümü söylemi
yorum sırf nazar ediyorum. 

HÜSEYİN AVNİ B. (Erzurum) — Efendim 
Hükümetin en büyük vazifesi; köylüye kendisini 
tanıtmaktır... Köylümüz yol parası verir; fakat, 
her yollarda arabalar kınln\ Köylüye; Hüküme
tin umuru hariciyesini sorarsanız. Bilmem eler... 
O, ben yol parası veriyorum. Ben yola bakarım; 
her yol benim geçtiğim yol gibi ise vay para 
vermekliğime!... -

Demin bilmünasebe arzettiğim gibi yine ma
sarif, yüzde yüz olmak suretiyle israf at yapıl
maktadır. Buna cevaben Vekil Beyefendi buyur
dular: Böyle idi» biz bunu yüzde yirmiye indiri
yoruz. Kendilerinden sual •ediyorum ki: nıasai'i-
yoruz. Kendilerinden sual ediyorum ki: masa
rif mi azalıyor acaba, yoksa varidatı nafıa mı 
memurlara biraz daha. zam olunuyor. 

NAFIA V. ÖMER LÜTFl B. _ İnşaat mas
rafı Gagalıyor... Masarif yine aynidir ve hattâ 
memurlara biraz daha zam olunuyor. 

HÜSEYİN AVNI B. (Devamla) — Pekâlâ 
efendim; işte arzettiğim gibi, böyle teşkilât Na
fıa için her kazaya, her livaya, her köye bir adam 
gitmekten ise; birazda masariften lütfederler ve 
nafıa bir kaç mıntaka kabul eder. Yoksa her 
yerde iş yapacağım derse; hiç. bir şey yapamaz. 
Yine eskisi gibi iş görülmez. Seyyar bir heyeti 
fenniye vardır ve onlar dolaşacaklardır diyor
lar. Bu suretle memurdan da iktisat edeceklerine 
kaniim. Sonra demiryolları meselesi de hakikaten 
bir derttir. 

Erzurum - Sarıkamış arasından geçerken bu 
yolun ciheti askeriyeye ait olduğunu biliyordum. 
Nâfıanın buna dair hiç bir eseri yoktur. Yollar
daki lokomotifin ve buna mümasil vagonlar ve 
sairelerin düşüklüklerini gördüm. Bugün bun
ların bizim için yapılması imkân haricindedir.. 
Sonra Maçka ile Trabzon arasında Ruslar demir
yolu yapmış ve onlar gittikten sonra muattal 
kalmış; demir çürümüş ve köylüler demirleri alıp 
götürüyorlar ve damlarının üstüne örtü yaparak 
kullanıyorlar. Bu gibi hallerden Nafıa bihaberdir. 
Şimdiye kadar Nafıa memurlarımızın muamelâtı; 
biri bir yere gider, keşif yapar, proje yapar, 
sonra öteki gelir bu olmamış, yapamamış der, 
bozar tarzında idi. Yani bizim paralar ile yalnız 
proje yapılır, yol vesaire yapılmaz. İşte Vekil 
Beyin himmetlerinden bu gibi işleri bekliyoruz. 
Kendileri de bu suretle vadettiler, inşaallâh mu
vaffakiyetlerini de görürüz. 

HASAN BAŞRt B. (Karası) - - Efendiler, 
hepimizin şikâyet ettiği şey yolsuzluktur. Yol
suzluk; maddi ve.manevi olmak üzere iki safhada 
tecelli ediyor. Maddi yolsuzluğun en canlı misali: 
Nafıa Vekâletinin dairei iştigali dâhilinde olan 
işlerdir. Malûmu âlileri, Türkiye'nin her tarafı 
harap ve perişan bir haldedir. Vakıa Mustafa 
Beyin buyurduğu gibi; yakın memleketlerimiz; 
şose itibariyle, yol itibariyle, imalâtı sınaiye iti-
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baı-iyle uzak' vilâyetlerimize nispeten daha zen
gindir... 

Fakat Ben diyorum ki: kâşki mevcut şoseleri-^ 
miz; mevcut köprülerimizde olmasaydı... Çünkü 
yollar dağ yolundan, keçi yollarından daha fena, 
daha intizamsız ve daha kötü yollardır.. Bunlara 
yol ve köprü vesaire demek için insanın yol, 
köprü ne olduğunu bilmemesi icab eder.. Efen
diler görürsünüz ki bir çok şoselerde köprüler 
yıkılmışî taşlar çıkmış, bir çok bozulduklar, bir 
çok fenalıklar vardır.. Bunlardan: kısmı mühim
im, îdârei Hususiyei Vilâyat Kanunu mucibince 
vilâyetlerin uhdesine tevdi edilmiştir. Halbuki 
efendiler; vilâyetler; memleketlerini daha ziyade 
imar ve tanzim edebilmek için ne kadar mevcut 
yollar varsa bunların hepsini birden bütçelerine 
alıyor ve hepsi ile birden iştigal etmek istiyor ki; 
bu suretle bir çok. yollar harap ve gayri munta
zam bir halde kalıp gidiyor. 

«Noksanını bil bir işe ya başlama evvel-'ya 
başladığın kân pezirayı hitam et» biz evvelemir
de; bozuk, yıkık yollarımızın tamirine çalışmalı, 
bunları ikmal ettikten sonra; inşaatı eedhieye 
başlamalıyız... Çünki mütemadiyen inşaatı cedi-
deyc bakarken bir taraftan o inşaatı cedideyi de 
natamam bir halde birakmakla beraber diğer ta
raftan esasen harap olan yollarımız da, alâ halihi 
kalmaktadır... 

Binaenaleyh nafıa meselesinde, nafıa progra
mından daha vâsi hayali işler dü^nmekten ziya
de, pratik ve basit işleri nazarı itibara almak 
lâzımdır.. 

Efendiler ben, nafıanın ötedenberi takıp etti^ 
ği prensiplere bakarak; nafıamızın istikbalinden 
ümidimi kesiyorum.. Vakıa vilâyetler» livvalar 
arasında _ şoselerin bulunması lâzımdır. Fakat na^ 
biyelerle kazalarla köyler arasmda dahi. birer 
yol bulunmak, en basit, en iptidai icabatı mede-
niyedendir.. 

Halbuki nafıanın..takıp ettiği usule bakılırsa 
biz yüz senede dahi hiç bir muntazam yola ma-. 
lik olamryacağız. 

Bazı rüf ekayı muhteremenin burada söyledik
leri veçhile, yol parasının iptidayı vâzındanberi, 

halk kueaklar dolusu tarik bedeli- nakdisi verdiği 
halde bunun mukabilinde; hakkt olan yola malik 
olamamıştır. . 

Demek ki toplanılan yol parasiyle ve nafıanın 
kabul ettiği şekilde şose inşası ve memleketin 
her yerinin yollara sahip kılaımasi i&kâaı yok
tur. Binaenaleyh efendiler; biz vâsi, geniş, mun
tazam, mütekâmil şoseler yaptırmaktan ziyade, bil
hassa., istihsalât menbaları olan köylerimizi yola 
malik ve nail kılmak için j'oİlârimîzı dar, basit 
bir tarzda; bunlara - köylülere - mükellefiyeti 
bedeniye usulünün tatbikiyle- yol yaptırmağa 
çalışalım,. 

Bilmiyorum Nafıa Vekâleti bu hususta ne dü-
düşünüyor. Eğer ötedenberi takip ettiğimiz tar
zı vine takip edecek olıirsâk emin olunuz ki 

bizde nafıa yoktur ve hiç bir vakitte var olınt-
yacaktır. Binaenaleyh efendiler; bu tarz yol in
şası nakkmda vs halk idaresiyle, köylülerin za
ruretine mliya&k bir tazda inşaat hakkmda ite 
düfÖMyorİarİ buna dair lütfen biraz izahat ver
sinler ve Meclisi tenvir etsinler: Nâfıa bütçesi de 
diğer bütçeler gibi bîr sal muhasebesi demektir. 
Buntuı için uzun uzadıya söz söylemeğe zaniıe-
deremı.ki lüfcum yoktur. Yalnız yollar hattrida 
ne düş&adüMerini vekil beyefendi lütfen izah ve 
beyan büyulsünlâr: 

NAFÎA V. ÖMEE LÜTPI B. (Amasya) — 
Efendiler hepimiz söylüyoruz ki her zaman köy
lülerden ye ahaliden para alımyorj yol yapılmı
yor; ^ j ^ ^ t f c ^ u . 

Köylülerden aknan yol paraların^ yekûnu 
senettebir milyon^ İirayı tutmuyor. Halbuki bıı-
gün turutaı umumiye, yani bize mahsum olan 
yollar 6 - 7 bia kilometre tulünde yollardır. îu -
rulra hususiyenin de yekûnu zannederim bunun 
zıfı kadardır. 

Esasen yeniden bir şose yapmak, bugünkü 
günde bir kilometresi beş bin liradan yedi bin li
raya mat oluyor. Köprüler hariç, yalnız yol kıs
mı; 5.-7 bin lira.arasında yapılabiliyor. Elimaz-
de bir Sarasun yolu keşfi var; akşam okudum, 
beş binden 7 bin liraya kadar keşfi vvar. Bina
enaleyh yeniden,bugün yol yapmak lâzım gelse, 
meselâ yüz kilometre yol yapmak" için yarım 
milyon lira lâzımdır... Elimizde mevcut yollar 
vaktiyle para ile yapılmamıştır. O zamanki vali
lerin ahaliyi, nefiriâm suretiyle ve yol boyuna 
dizerek yaptırmasiyle. meydana gelmiştir. 

BÎR SEŞ —Allah razı olsun,., 
NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFt B. — Evet 

Allah; razı: olsuna.. Bizim bilâhare elimize geçen 
varidat, bu;yolların tamiratı mütemadiyesme 
bile yetişmez... Çünkü yine bir kilometre yolun 
masarifi tamiriyesi öjmak üzere senede lâakal 
bin lira lâzımdı^. Malzeme masarifi, bekçi ay
lığı vesaire vesaire... o halde yâlnız bugün Na-
fıanınçelinde bulunan 6 bin kilometre yolun tami
ratı mütemadiyeşi yapılacak olsa - tabiî yollar 
muntazam olmayinca daima tamiratı mütemadi
ye pafası isteyecek. - altı milyon lira vermeniz 
lâzımgelir; b& yalnız tamiratı mütemadiye için
dir.. Halbuki, gelecek sene bütçemiz ceman ye
kûn iki milyon "liradır. Bütün masarif vesaire 
her şey dahil olmak üzere Mtçeyi böndan da
ha ziyade yapfea^adım. Çüökü Devletimin umumî 

•bütçesiyle teVazük lâzımgelir; 
Hususi yollara gelince: Biz bu yollara mua

venet jedemiyortîz; varidatı htlstKryeleri de ye
tişmiyor ve bu yiizden turukü husttsryeniîı ttifn-
kuuıfumiye mekanına ithali için bir çok mü
racaat vâki oluyor. r Bir taraftan da Teşkilâtı 
Esasiye Kanuniyle vilâyata, neVahiye Ve saireye 
nafıavi muhtariyet VetUiyor'\ diğer taraftan on
lar bu muhtariyeti üzerlerinden atarak; yolla» 

—sir— 
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rimızı Nafıa Vekâleti yapsın, yollarımızı turu
ku u&umiye meyamna ithal edin diyorlar. Bıi 
gibi Haleti ruhiyeden anlaşılıyor ki, bunların 
yollarını yaptıracak paralan yok ve belki mem
leket de bu kadar parayı veremez. Basrî Bey de 
soruyorlar ve buyuruyorlar ki: Encümenle de 
bu mesele hakkında uzun uzadıya müdavelei ef
kâr edildi ve zannederim encümen bir usul ha
zırladı : Mükellefiyeti bedeniye usulü... Fakat 
biz düşündük ki mükellefiyeti bedeniye ile çalış
tırılacak insanları turuku umumiye yanlarına 
kadar getirmek, onlarm pek perişan bir surette 
kalmalarını mucip olacaktır. 

Binaenaleyh bedenen ifayi vazife edecek olan 
ahali kendi turuku hususiyelerini yapsınlar, bu 
yollar, kendi köylerinden de pek uzak olmaz, 
sabah gider, akşam gelir ve bu suretle dört beş 
gün kendi yollarında çalışırlar, bir müddet ken
di yollarında bu tarzda çalışsınlar, umumî yol-. 
lar da yine memleketin vereceği para ile yapıl
sın, bu bapta bir kanun hazırladım, Meclisi Ali-

nizdedir. Eğer onun müzakeresini tacil edip bi
tirirseniz,, sinini âtiyede oldukça turuku husu-
siyeler de yapılabilir ve turuku umumiyeye sar-
fedilecek biraz para da ele geçer ve yollar -da 
tamir edilir. 

Sonra Basri Bey, yeni bir şey yapmıyalım bu
yurdular. Ne bu bütçe de ve ne de 1337 bütçesinde 
yeni olarak bir şey yoktur. Yalnız Meclisi Âlinizin 
gösterdiği arzu üzerine Antalya limaniyle, Er
zurum - Erzincan şimendiferlerini çalıştırmak 
istiyoruz ıbaşka biı< şey yapmıyoruz ve yeni bir 
karış sosa açamıyoruz ve maalesef ne de yeni 
bir şimendifer hattı yaptırıyoruz. 

REİS — Efendim, söz. alan iki zat kalmıştır, 
sözlerini fasıllarda söyleyebilirler.. Heyeti umu-
miyest hakkında müzakereyi kâfi görüp fasıllara 
geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın, fasıllara geçildi efendim. Beş dakika tenef
füs... 

(3 sonra da celseye nihayet verildi). 

t>o<t 

Î K I N C I C E L S E 
Saat 3, 15 sonra 

REİS — ikinci Reis vekili Hasan Fehmi.Beyefendi 
KÂTÖ» .: Ata B. (Niğde) 

mmm 

- Celse kuşat -edildi. 

2. — ÂZAYİ KİRAM MUAMELÂTI 
:1. ~" Gazi aymtap cephesine azimet edecek 

olan Gazi Aymtap Mebusu Kıkç Ali Beyle Ab-
durrdhman Lâmi Efendinin ve KaraMsan Şarkî 
Mebıtîın Menıduh Beyin vedanameleri 

REİS — Gazi Aymtap Mebusu Kılıç Ali Bey 
ve riifekasmın takriri var. 

B. M. M. Riyaseti Celilesine 
Heyeti Âliyenin emri celili üzerine ya

rın Gazi Aymtap cephesine hareket ediyoruz, 
Dâvamızın kudsiyetine kadar muazzam ise ga
yenin istihsalindeki azim. ve iimüdimiz* cje b 
kadar kuvvetlidir. Giriştiğimiz mücahedefte en 
büyük zaferimiz evvelâ Cenabı Hakkın inayeti 
sonra da Meclisimizin teveccühüdür. Bizim 
için ehem ve elzem olan bu kıymetli; teveccühü 
istirham ile arzı veda eyleriz efendim. Tevfik Al-
lahtandır. 
Gazi Aymtap Mebusu Gazi Aymtap Mebusu 

Kılıç Ali Abdurrahman Lâıni 
Karahisarı Şarkî Mebusu 

Memduh Necdet 

(Allah selâmet versin, Allah muvaffak etsin 
sesleri). 
REİS— Efendim, Meclisi Âli geçen gün bu 

zevata • Ayıntap'ta mücahedei vataniyede bulun
mak üzere mezuniyet ita buyurdu. Fakat bu me
zuniyet alelusul bir mezuniyet şeklinde zapta 
geçtiği için vazifei vataniyede bulunmak fiilinin 
ilâvesini tasrih etmek lüzumunu hissediyorum, 
(Tabiî, hay hay sesleri). Çünkü bu kayıt mevcut 
olmalıdır ki, Meclisi Âlide bulunmuş gibi vazi
yetleri Heyeti İdarece de tâyin ve tesbit edilsin. 
(Muvafık sesleri). Harcırah meselesi de varidi 
hâtir oluyor. Nisabı müzakere kanununun maddei 
mahsusası mucibince dairei intihabiyelerine henüz 
biır defa gitmiyenlere senede bir kere avdet ve 
azimet harcırahı misillü harcırah verilebilir. 

2. — Vazifei vataniye için Palu'ya azimet 
edecek olan Ergani Mebusu Rüştü Beyin, hm<cı-
rah ve tahsisatına dair takriri 

BE l S — Efendim, yine bu mesele için Ergani 
Mebusu Rüştü Beye de mezuniyet ita buyurmuş
tunuz. Kendilerinin bir takriri var. 

Kiyaseti Celileye 
Heyeti Umumiyenin karan veçhile vazifei 
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vataniye ile Palu'ya azimet edeceğinden har- i Meclisi Âliniz tarafından vazifei vataniye içiil 
cırah ve bakiyei tahsisatımın itası esbabının is- i. mezuniyet verildiğinden emsaline göre muamele 
tikmalini rica ederim efendim. • [ jrörm.esi_.tabiidir.. (Muvafık sesleri). 

Ergani Mebusu Bu mesele hakkında yapılacak muameleyi 
Rüştü tekrar Heyeti Âüyenize arza lüzum görmüyo

rum. Çünkü itiraz eden yoktur (Muvaûk sesleri). 
REİS — Efendim, Meclisi Âlinizden bu hu- Efendim Nafıa bütçesinin fasıllarına geçiyo-

susa dair tahsisat talep ediliyor. Bu zata da | ruz. 

Hükümetçe Encümence 
F. M. Nev'i muhassasat teklif olunan kabul edüen 

253 Maaşat 
1 Vekil ve müsteşar 2 250 1 330 
2 Memurini vekâlet 7 180 5 158 
3 Demi .«yolları ve Limanlar Müdüriyeti umumiyesi 0 0 
4 Turuk ve meabir müdüriyeti umumiyesi * 6 0 
5 Nafıa müdüriyeti umumiyesi 0 0 
ö Müstahdemini müteferrika 120 120 

İki yüz elli 

REİS — Efendim, evvelce söz alan Necip 
Beyle Tahsin Beyin sözü kalmıştır. Necip Bey 
buyurun. 

NECİP B. (Ertuğrul) — Efendim, Nafia 
Vekâleti hakkında hemen hepsi de aleyhinde olmak 
üzere söylediler. Nafıa Vekâleti nâfi olamıyor, 
birtakım memurlara melce oluyor, bunun lağvı 
ve müdüriyete kalbi mevzuubahis oldu. Bunlara 
bendeniz de iştirak ederim. Nafıa Vekâleti şim
diye kadar nafi olmamıştır ve bu gidişle olmı-
yacaktır da. Fakat Nafia Vekâleti iş yapamıyor 
ve göremiyor diye onun ilgası veya müdüriyete 
kalbi icabetmez. Nafıa Vekâleti en lüzumlu Ve
kâletlerden birisidir. Eğer burada iş görmeyen 
memurlar varsa iş gördürmeli. (Mesele halle
dildi. Fasıllara geçtik sesleri). 

Bir şey geçmiştir, arkadaşlardan birisi de 
misti ki: birçok memurlar ve mühendisler var. 
Bunlara boşuna maaş veriyoruz. O vakittenbe-
ri bendeniz muti kalmıştım. Fakat burada me
murin aleyhinde, memurinin boşuna maaş aldık
ları hakkındaki fikre zannederim, muvafakat et
mezsiniz, şayet bizde çok mühendis varsa - benim 
kanaatimce kâfi miktarda değildir - keşke bizde 
mühendis, muallim, doktor gibi fen ve ilim me
murları çok olsa da hattâ oldukları yerde onlara 
maaş versek. Eğer mühendis çoksa ve iş gör
müyorlarsa onlara iş gördürmeli ve onlardan is
tifade etmeliyiz. Bendenizin mâruzâtım bu ka
dardır. 

REİS — Efendim, bu fasıl hakkında başka 
söz alan yok; tadilname de yok, binaenaleyh bu 

üçüncü faslın yekûnu 9 550 6 608 

fasıl hakkında müzakereyi kâfi görenler lütfen 
ellerini kaldırsın .... 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LtJTFl B. — Efen
dim, 25S ncü fasılda « Memurini vekâlet » mad
desi vardır. Evvelce verdiğiniz muvakkat büt
çeler nftıcibinee memurine maaş verilmiştir. Bi-
lâhara bu bütçe ile bazılarının memuriyeti ilga 
edilmiştir; bazılarının maaşı tenzil edilmiştir. . 
Tabiî ondan sonra, yani encümen karar verdik
ten sonra o türlü maaş verilmiştir. Fakat bun
dan sonra da (150) lira kadar açığımız vardır. 
Tensip ^buyurursanız bu faslın ikinci maddesine 
(150) lira zammedelim ve ona karşı (265 j nci 
(A) faslından (150) lira tenzil edelim. Yani o 
fasıldan bu. fasla münakale icrasını teklif ediyo
rum. (Muvafık sesleri). 

HASAN BASRt B. (Karesi) —. Mazlja,tada 
« dört kâtip tay ve bir müdüriyet mümeyyizli
ğe tahvjl edildi > deniliyor. Hariçte bırakılan bu 
memuriyetler yine bütçeye girecek mi istediğiniz 
tahsisatla? 

NAFİA VEKİLİ ÖM$R LÜTFİ B. — Ha
yır, hayır. Bunlar tayyedilmezden evvel seril
miş bir faradır ye şubat nihayetine kadar zam-
miyle tepilmesi muktazi paranın da diğer fasıl
dan nakledilmesi icabeder. 

REİS — 253 ncü faslın ikinci maddesin^ yüz 
elli lira zammı kabul buyuranlar lütfen el kal
dırsın..; Kabul edildi efendim. Faslın yekûnu 
(6 758)Hira oluyor. Bu fasıl hakkında sÖz~ âlân 
yok. Tadilname de yok. 254 nci fasla geçilmesini 
kabul edenler ellerini kâldırsm.. Kabul edildi. 
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Encümence Hükümetçe 

l1. M. •• Nevi muhassasat teklif olunan kabul edilen 

254 * Levazım 
• 1 Levazirai hendesiyc ve kırtasiye 1 000 1 000 

2 Merfuşat * * 200 200 
3 Mahrukat 350 350 
4 Tenvirat 30 30 
5 Melbuşat ' 100 100 

İki yüz elli dördüncü faslın yekûnu 1 680 I 680 

REİS —• Söz istiyen var mı efendim? 
ABDÜLGAFUR Bf. (Karesi) — Orada bir 

soy var, anliyamıyorum efendim. 
NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFİ B. — Oda- . 

.cıların elbisesidir. 
ABDÜLGAFUR Ef. — Diğer devairde gö-

F. M. 

255 • Masarifi mütenevvia 
1 Harcırah 
2 Meremmet . , 
3 Masarifi tabiye ve matbuatı fenniye 
4 Avrupa'ya gönderilen talebe masrafı 
5 Telefon masrafı 
6 Terkos suyu 
7 Dairei vekâletin elektrikle tenviri 

İki yüz elli 

rcmiyorum. 
NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFİ B. — Hep

sinde var. 
REÎS — Başka söz alan yok, tadilname de 

yok, binaenaleyh, 255 nci fasla geçilmesini .kabul 
buyuranlar ellerini kaldırsın... Kabul edildi. 

Ene imrence Hükümetçe 
teklif olunan kabul edilen 

000 
0 

000 
0 
0 
0 
0 

000 

8 000 
0 

1 00i) 
o • 

• - .o 
••• o ' 

.0 

i) 000 

v ilâya ti adı r. Ayrı mm takaları vardır. 
REİS -— Bu şekle ait bir meseledir. Binaen

aleyh, bu fasıldan tenzil edilip diğerine zamme
delim mi? yoksa bu fasılda ipka edelim mi? Ev
velâ teklif vukubulduğu için reyinize arzedeyim. 
Tenzilini kabul edenler ellerini kaldırsın... Efen
dim, tenzilini kabul etmiyenler lütfen ellerini' 
kaldırsın... 

Efendim, tenzili kabul edilerek bu fasıldan 
tenzilât icra edilmiştir. Faslın yekûnu sekiz bin 
lira oluyor. . 

Efendini, söz alan yok, Tadilnamedo yok. 
Binaenaleyh, 256 net fasla geçilmesini kabul 
edenler ellerini kaldıranı, 256 nci fasla geçilmiş
tir. " 

Fasıl 256 Masarifi müteferrika 1 000 lira. 
REİS —• Bu fasıl hakkında-mütalâa var mı? 
MUSTAFA B. (Karahisarı Şarkî) — Bu mü

teferrika nedir? Nafıa Vekili izahat versin. Bu 
Masarifi müteferrika, yalnız merkeze, mi ait, yok
sa her tarafa rai aittir? 

REİS — Efendim, izahat isliyorlar. Encü
men izahat verecek mi? 
• ,,.FUAT B. (Çorum) — Hayır hacet görmü
yorum. 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFİ B. '— | 
Efendiler; müfettişlerin maaşatı vilâyat faslına I 
konmuştur.. Yani 258 nci fasla konmuştur. Fa- ı 
kat harcırahları 255 nci fasılda kalmıştır. Bıı 
(8) bin lirayı, (7) bine indirelim. Yani harcı
rahı buradan çıkaralım ve (258) nci faslın 
ikinci maddesine koyalım. Yani bin liralık bir 
münakale yapalım. Buradan tenzil olunacak, , 
diğer yere zammedileeektir. j 

REİS — Efendim, bu fasıldan bin lira ten- 1 
zil ediyoruz, diğer fasla zammetmek üzere, baş- j 
ka mütalâa var mı? (Hayır sesleri). Encümenin i 
bir-mütâlâası var mı? I 

FERİT B., (Çornm) —. Naklind e bi ı* m ahzuv j 
yoktur. j 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFİ B. — 
Maaşlarının olduğa fasla naklolunacak, katml j 
olunmazsa buradan veririz. | 

REŞAT B. (Saruhan) — Her vilâyette mü- | 
fettişler, devairi merkeziye memurlarına rapte- j 
di lir. Binaenaleyh, bunların da maaşlarının. 
bu fasılda kalması lâzımdır. j 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFİ B. — \ 
Harcırahlarıdır, naklolunacak. Nafia müfettişle- j 
rinin maaşatım Muvazene Encümeni; vilâyat 
kısmına kaldırmıştır ve onlar burada değildir, | 

Nevi muhassasat 
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NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFt B. — 

İzahat vernıiyeceğim, arzu buyururlarsa gelir
ler. dairede uörürler ve bu, merkeze ait. değildir. 

MUSTAFA B. (Karahisarı Şarkî) — Bende
niz bü bin liranın üç. yüz liraya tenzilini talep 
ediyorum. 

MAZHAR MÜFİL) B. (Hakkari) — Bu biu 
lira merkeze aittir. Zira aşağıda 258 nei faslın 
dördüncü maddesinde ayrıca müteferrika parası 
olmak üzere .sekiz yüz altmış beş lira görünmek
tedir.- Bu para taşra müteferrikasına m t aittir 1 

MALÎCE VEKİLİ FERÎD B. — Efendim 
'merkeze ait olmak üzere müteferrika bin liradır 
ve bu bin lira da zaten sarfedilmiştir. Malûmu 
aliniz Heyeti Vükelâ teşekkül ettiği zaman muh
telit! vekâletlere araba alınmıştır. Onun da pa
rası bu fasla aittir ve 1336 bütçesine ithal ettik. 

İÎFİS —Başka söz isteyen yok, t a dil name de 
yok. Binaenaleyh 257 nei fasla geçilmesini ka
bul edenler ellerini kaldırsın. 257 nei fasla geçil
miştir. 

F. 

257 

M. N/ev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

Maaşa t 
1 Vilâyat ve elviyei ulustaki İle mühendisleriyle tunik u • umu-

' iuiyc memurini fenniye ve müstahdemin maaşatı 
2 Türuku umumiye istikşaf memurini fenniyesi maaşatı 
3 Ankara - Sivas hattı memurin ve müstahdemin maasat ve ücu-

ratı 

İki vüz elli vediııci faslın vekûnu 

25 02(5 

13 817 

39 443 

26 626 

13 817 

40 443 

- REİS -—. Söz istiyen var mı! Söz alan yok, 
tadilname de yok. Binaenaleyh 258 nei fasla ge

çilmesini kabul edenler ellerini kaldırsın. 258 
nei fasla geçilmesi kabul edilmiştir. 

F. 

258 

M. Nev 'i ıııulıassasa 
Hükümetçe Fncüıueiiee 
teklif olunan kabul edilen 

Masarifi ınütenevvia 
1 Vilâyat ve elviyei müstakille sermühendisleriyle turuku umu

miye memurini feıınivesirıin vevmiye, kestügüzar ve azimet har
cırahı .* ' * • • • • • K i 020 

2 Turuku umumiye istikşaf memurini fenniyesinin yevmiye 
kestügüzar ve azimet harcırahı 0 

3 İearat . • •'. 1 0 0 0 
4 Müteferrika , _ . . . . 8 6 5 

İki vüz ol!i sekizinci faslın vekûnu • 17 885 

16 020 

0 
1 000 
865 

17 885 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFİ B. — Bu 
faslın ikinci maddesine deminden arzetmiştim 
efendim. Bin lira ilâve ve zam buyuracaktınız. Vi-
lâyattaki müfettişlerin harcırahından olmak üze
re tenzil ettiğinizi hatırlatmak isterim. Sonra 
dördüncü maddesi vardır. Fakat müteferrika, 
vilâyatın müteferrikayıdır. Bunda mefruşat, 
kırtasiye, mahrukat, tenvirat hepsi dâhil
dir. Buna 865 lira kâfi gelmiyor. Buna 
hin lira zammını ve bunun 265 nei fasıldan 
naklûıi teklif ediyorum. 

FUAD B. (Çorum) — Olamaz efendim, kır
tasiye falan dahildir. 

ABDÜLCrAFUR Ff. (Karesi-) Diğer me
murinin aldığı maaş muhasebe! hususiyedendir. 
Bunlara verilen maaş kâfidir. 

FUAD B. (Corum) — Efendim, her nasılsa 
bütçenin hini tertibinde vilavat için mefruşat 

ve kırtasiye konmamıştır. Onun için müteferrika 
yekûnu yükseliyor. 865 lira evvelce teklif et
mişler, biz .de kabul ettik. Bin lira daha ilâvesi 
Vekil Bey tarafından talep ediliyor. 

ABDÜLOAFUE Ef. (Karesi) — Vilâyatta 
bulunan sermiihendislerden maada diğer memu
rini fenniye muvazene! hıısusiyedeu para alıyor. 
Ondan başka bir de müteferrikası muvazene i hıı
susiyedeu yeriliyor. Bu 865 lira kâfidir. Muva-
zenei hususiyeye zammedil irse daha iyi olur. 

FUAD B. (Çorum) —- Pekâlâ, bendeniz zam
iri edilsin, edilmesin demiyorum. Biz bu maksatla 
koyduk. İçinde bunlar da dâhildir. Şimdi Vekil 
Bey bin lira teklif ediyorlar. Encümenle Vekil 
Bey arasında hakem olmak Heyeti Celilenizin 
bileceği bir istir. 

HASAN BASKİ B. (Karesi) — Hoca Efendi
nin buyurdukları gibi, vilâyatta hic bir idareye 
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Hükümeti merkeziye tarafından, mefruşat, 
mahrukat, tenvirat namiyle hiç bir §ey verilme
miştir. Bu 865 lira kâfidir, hattâ fazladır bile, 
eğer mefruşata, vilâyata muavenet faslından pa
ra vermek istiyorlarsa mefruşat zamanı değildir. 

NAFIA VEKlLÎ ÖMER LÛTFÎ B. — Biz 
mefruşat istemiyoruz. Biz müteferrikti, tenvi
rat, kırtasiye ve saire dedik. Zannederim ki 
bunlar bile yetişmiyor, hesabı vardır, yetişme
miştir. 

HASAN BASRÎ B. — Müsaade buyurun 
efendim, vilâyat bütçelerinde nafıa dairelerinin 
müteferrikası, mahrukatı ve hattâ mefruşatı 
dâhildir. Eğer Vekil Beyefendi inanmıyorlarsa 
ben, dairei intihabiyemin bütçesiyle ispat ede
rim. Bu para kâfidir, beyhude zammetmiyelim. 

MAŞHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efendim 
bendeniz de bunun zammına taraftar olamıyo
rum. Çünkü Vekil Beyefendi diğer fasıldan 
tenzilât diye buraya bin lira zam buyurttular! 
Zannederim ki bunun muhassenati da, bunun 
dahilinde iearat vardır. Bin lira, on altı bin lira 
daha vardır. Faslın yekûnu (17 885) liradır. 
Bu nakilden maksat, olsa olsa, bu fasıl dahilin
deki maddeleri her vekil birinden diğerine nakle 
mezun olduğu-için istedikleri gibi kullanabilir
ler. 

FUAD B. (Çorum) — Hayır hayır, fasıldan 
fasla değil, vekiller maddeden maddeye nakle 
mezundurlar ve bu heyetin kararını almadan bu
nunla Heyeti Vekile oynayabilirler. Maddeden 
maddeye nakledebilirler, fasıldan fasla nakil 
için Heyeti umumiye karar verir. 

MAZHAR MÜFÎD B. (Hakkâri) — Efendim. 
malûmu ihsanınız, fasıldan fasla bir para nak
ledilmek için Heyeti Vekile bir kanun yapar, bu
raya gelir, Heyeti Umumiyenizin kararma ik
tiran ederse fasıldan fasla nakil yapılır, fakat 
bir fasıL dahilinde bir maddeden diğer maddeye 
nakil keyfiyeti Maliye Vekilinin muvafakatiyle 
olabilir. Biz maliyeci olarak burada söz söyle
meğe çıkmadık. 

FUAD B. (Çorum) — Bizden alıp satma. 
MAZHAR MÜFlD ( Devamla ) — Allah 

ömürler versin, teşekkürler ederim, tenvir buyur-
nuz. Biz maliyundanız diye söylemiyoruz, bu
rada bir kelime fazla öğrendik. Çok müteşek
kirim. Bu fasla bin liranın naklinden maksat; 
bendeniz zannediyorum ki, Beyefendi, bu faslm 
yekûnu çoğaldı. îeabederse, arzettiğim gibi, 
münakale yapsm ve şu münakale olduğuna na
zaran 865 lira müteferrika kâfidir. Çünkü elle
rinde icabederse zammetmek için vasıta var
dır. Bunu arzetmek istiyorum. Zajmederiın ica-
rata da bin lira sarf olunmamıştır. Şu halde ica-
redeu de müteferrikaya bir zam yapabilirler. 
Binaenaleyh Fuat Beyefendiye çok teşekkür ede
rim. Bendenize büyük bir şey öğretti. Fasilllarm 
ve maddelerin münakalesini öğretti... 

REİS — Efendiln, bu fasıl hakkında iki tek
lif var, ayrı ayn reye arzedeceğinı. 

NAFIA V. ÖMER LÛTFÎ B. — Diğer fasıl
lardan indirdiklerini hiç olmazsa versinler. 

REÎS — Evvelâ iki yüz elli beşinci fasıldan 
harciralı maddesinden tenzil edilen bin liranın 
(258) nci fasıldaki harciralı faslına zammedil
mesin! teklif ettiler. Evvelâ bunu reyi âlinize 
arzediyorum. Bin liranın ilâvesini kabul buyuran
lar lütfen ellerini kaldırsınlar. Efendim, lütfen 
indiriniz ellerinizi, bin liranın ilâvesini kabul et
meyenler ellerini kaldırsın... Bin liranın ilâvesi 
kabul edildi. 

«1000» liranın ilâvesi hakkında Vekil Bey bir 
sev divecek misinizi 
' ' NAFIA V. ÖMER LÛTFÎ B. — Sarfı nazar 
ettim. 

REÎS - - Şu halde faslın yekûnu (18 885) li
ra oluyor. Bu fasıl hakkında müzakereyi kâfi 
görüp (259) ucu fasla geçilmesini, kabul buyu
ranlar ellerini kaldırsın. Kabul edildi. 

İki yüz elli dokuzuncu fasıl sıfırdır. 
iki yüz altmışıncı fasıl sıfırdır. 
İki yüz altmış birinci fasıl sıfırdır. 
îlvi yüz altmış ikinci fasıl sıfırdır. 

F. M. 

263 1 

3 
4 

5 
ü 
7 

' S 
9 

Nev'i muhassasat 

Demiryollar ve limanlar 
istikşaf ve inşaat 
Şark demiryolları tevsiatı 
Askerî rampaları 
Şark demiryollarında ika olunmuş tahribattan dolayı sarfolun-
muş ve olunacak tamirat masrafı 
Haydarpaşa - Pendik çifte hattı istimlâk masrafı 
Bazı Demiryolların seyrüsefer üeuratı farkı 
Kırkkilise hattı tamiratı mütemadiye masrafı 
Memurin ve amele üeuratı 
Ankara - Sivas hattı masarifi 

Hükümetçe 
teklif edilen 

327 
0 
0 

0 
0 
0 

~ Ü 
0 

54964 

Encümence 
kabul edilen 

54 

327 
0 
0 

0 
0 
0 
u 
0 

964 

İki yüz altmış üçüncü faslm yekûnu 
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REÎS — 263 ncü fasıl demiryollar ve liman

lar faslılır. Bu fasri hakkında söz isteyen zevat 
buyursun. 

NAFIA V. ÖMER LÛTFÎ B. — Bu fasıl 
hakkında evvelce kanunu mahsusla (15) bin lira 
ilâve buyurulmuştiL Ayrıca bu (15) bin lirayı da 
arzı malûmat olmak üzere söylüyorum. 

REÎS — Buraya ilâvesine lüzum yok demek? 
NAFIA V. ÖMER LÛTFÎ B. — Hayır ilâve

sine lüzum yok, yalnız yekûn değişecek. 
TAHSİN B. (Aydın) — Bu fasılda Ankara 

Hükümeti için, teşekkülündenberi Hükümet he
sabına işletilmekte bulunan Konya, Adana ye 
Ankara hattı bir müdiriyet dairesine verilmiştir. 
Zannedersem bunun bu bütçede yeri yoktur. 

NAFIA V. ÖMER LÛTFÎ B. — Bu o değil, 
onun bütçesi ayrı gelecek. Bu Ankara - Sivas hat
tıdır, efendim. 

. HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Efendim, 
Trabzon'dan bendeniz bir mektup aldım. Bu 
mektupta evvelce mevzuubahis olan rayların, lo
komotiflerin harap bir halde sürünmekte olduğu 
yazılıvor. Hattâ bir takım yolsuzluklarda vuku-
bulduğü bildiriliyor. Bunun hakkında Vekil Be
yefendi lütfen izahat versinler. 

NAFIA V. ÖMER LÛTFÎ B. — Efendim, 
onlar Nafıaya merbut şeyler değiBdir. 

HASAN BA(SRÎ B. (Devamla) — îkincisi; 
Demiryolları ile alâkadar olan Nafıa Vekâleti 
hasbezzamari bu mesele askeriyeye ait olsa dahi, 
bu levazımla alâkadar oldukları için bu işi ta
kip edebilirler ve etmelidirler. 

Salisen : Ankara - Sivas hattının inşaat dere
cesi hakkında lütfen izahat, versinler. 

REİS — Demiryolları meselesine müteallik 
Erzurum Mebusu Salih Efendinin takririni oku
yayım da hepsine birden cevap versinler. 

Riyaseti Celileye 
Erzurum, Erzincan hattı turuku umumiyeye 

ait bir inşaattır. Askerlik ise amelelik değil, an
cak vatan müdafâası için milletten ayrılmış bir 
kuvvettir. Her sınıfın kendi vazifei asliyesiyle 
meşgul bulunması elzemdir. Bu hakayıka ria-
yet&r hattın Nafıa Vekâleti tarafından teslim 
almarak,, inşaata başlatılmasının tahtı karara 
almmasmı teklif eylerim. 

Erzurum 
Salih 

NAFIA V. ÖMER LÛTFÎ B. — Efendim, 
evvelâ Basri Beyin suallerine cevap vereyim: 
Trabzon'da mevcut olan - dekoviller hakkında 
îsmail Fazıl Paşa Hazretleri tarafından burada 
lâzımgelen izahat verilmiştir zannındayrm. Bil-. 
âhara bendeniz de uğraştım. Bu, Nafıanın em
rinde değildir. Orada hakikaten bazı malzeme 
vardır. Ve bunlarm muhafazası bizce mümkün 
olur mi olmaz mı diye sordum. Dün bir telgraf 
aldım,' bu husustaki malûmat postadadır diyor. 

Binaenaleyh postadan bu kâğıt çıkınca burada 
gelip okuyacağım, ve yapabileceğimiz iş ise ya
pacağız, yapamryacaksak başka bir çare düşüne
ceğiz. Bunlar hat boyuna serpilmiş bir haldedir. 
Kısmen rıhtım kenanndadır. Tabiî askerim, nö
betçim, jandarmam yoktur. Bakacağız, eğer 
bizim toplayıp muhafaza edebileceğimiz bir şekil
de ise muhafaza edeceği z, değilse eilfeti askeriye 
ile anlaşacağız. Trabzon hakkında fazla mâıaı-, 
zatta bulımmıyacağım, çünkü vâkıf -değilim.' ,. 

HASAN BASRÎ B. (Karesi) — Bu muhabe, 
reye Nafıa Vekili olduğunuz için teşebbtisatta 
bulundunuz değil mi? 

NAFIA V. ÖMER LÛTFÎ B. (Devamla) -4 
Tabiî sonra. Erzurum - Erzincan hatana demin 
bir parça işaret etmiştim. Salih Beyin sorduğu 
mesele: bu hat evvelce Ruslar tarafından yapıl
mıştır. « . . . » denilen bir yere kadar bu hat 
üzerinde, gerek işletme ameliyatını ve* gerek ora
nın inşaatını, orada bulunan kumandan deruhde 
etmişti. Bilâliara Fevzi Paşa Hazretleriyle gö-* 
rüştük. Bunun inşaatının da bizim tara; 
fimızdan deruhde olunması hakkında .Kâzım Ka-
rabekir Paşa Hazretlerinin de oradan uzun bir 
telgrafları vardır. Ne kadar bir zamanda bu hatr 
tın yapılabileceğine vesaireye dair olan mütalâ-
atını da esas ittihaz ettik. Bendende de birden
bire bu işi deruhde edemedim. Çünkü şimendifer 
mühendisim yoktu. İstanbuldan bir mühendis 
gelecek diye arzetmiştim; geldi. 3 gün evvel 
buraya; gelmişti ye kendisine evrakı okuttum ve 
bendeniz de lâzımgelen. malûmatı,verdim. îki üç 
güne kadar buradan diğer bir arkad&şiyle beraber 
hareket edecektir. Orada hattın bakiydi aksamı
nı Erzincan'a kadar isal için lâzımgelen istikşafr 
ihzar edecektir. Evvelâ alacağımız malûmata 
göre ayrıca takdim edeceğim mülhak bütçe... 

TAHSÎN B. (Aydın) — Bir mühendis kâfi 
mi ona? 

NAFIA V. ÖMİRLÛTFÎ B; (Devamla)-^ 
Efendim, bir mühendis gidiyor, bir erkânı harp 
kaymakamı 'gidiyor. 

TAHSÎN B. (Aydın) — Erkânı harplık baş
ka, o başka. Erkânı harplar istihkâm yapmağı 
bilirler. 

NAFIA V. ÖMER LÛTFÎ B. (Devamla) —-
Efendim, meseleyi anlamıyoruz. GJdeeekt zaC 
Veli Beydir. Bu zat sinini vefiredenberiflicaz* 
şimendifer hattında bulunmuştur. Âdı e&ânı--
harptir, fakat şımendifereidir, elimizde feir ta
ne var zaten, o da Velî Beydir. O ûsk ilimize 
geçmese idi/ ikincisi de yoktu. îstanbürda ye
ni çıkmış mühendisler vardır. Onlara. 4a yaz
dık. Bir tanesi doğrudan doğruya /t^abzom'a 
çrkaeak. Üç kişi oluyor. Üç kişilik İrir peeta 
yapıyoruz, istikşaf için kâfidir. Btf bittikten 
sonra ihtimal ki Erzurum'da şimdiyekadar şi
mendifer yapmış olanlar vardır. Ya istihkâm 
zabiti, ya erkânıharptir. Onları da alıp işimizi 
yapmağa çalışacağız. İşletmesine gelince; hali-
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hazırda asker işletiyor. Bendeniz şimdi deruhte 
eçjemiyeceğim. Taki kendi eşhas, ve mamuru
mu hazırlaymeaya kadar deruhte edemiyeceğim 
ve aynı adamlara tenbih ettim, oraya gittikleri 
vakit işletme hakkrnda bana bir rapor göndere
cekler. O rapor ürerine malûmatımı arzedece-
ğini. 

HASAN BASRİ B. (Karesi) — O. halde 
efendim, bunu Nafıa bütçesinden alalım, askerî 
bütçesine verelim. 

NAFIA V. ÖMttR LÛTFİ B . .— Efendim, 
bu başka bir şeydir. Bu müzakere olunan ve büt
çeye dâhil olan: Ankara'dan Yozgad istikame
tinde yapılan şimendiferler içindir ve bunu biz 
yapmakta, biz işletmekteyiz. Öteki bütçede yok
tur, o ayrıca gelecektir. 

REİS — Vekil Bey buyurun. 
MALÎYE V. FERİT B. — İzah ettiler efen

dim.. • 
MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — R e i s 

Beyefendi, bir^ey var, müsaade buyurun lüt
fen, izah edeyim. Efendim, bu fasılda 55 291 
lira mevcut. Vekil Beyefendi buyurdular ki; bir 
kanunu mahsusla on beş bin lira ilâve edilecek
tir. Maliye Vekili Beyefendi daha iyi bilirler. 
Acaba bu on beş bin lira yekûnda dahil midir V 
Yoksa bu elli beş bin lira kalacak da sonra mı 

15 bin lirayı ilâve 'edeceğiz? Maliye Vekili Be
yefendi lütfen izah buyursunlar.. 

MALİYE V. FERİT B. — Efendim, bu on 
beş bin lira, malûmu âliniz, bütçe henüz tas
dik edilmeden muhtelif fasıllara aittir. Maliye 
Vekâletince bunlar zaptedildijfi cihetle daırei 
aidesince fazla masrafı istilzam ettiğinden ile
ride faslı mahsusa ithal edilmek üzere on "-beş 
bin lirayı ayrıca talep etmiş ve Heyeti Çelile-
niz tarafından kabul olunmuştur. Binaenaleyh 
bu faslın yekûnuna zaten kendiliğinden on beş 
bin lira kabul edilmiştir. Heyeti Oelİleuiz tara
fından müzakere edilirken bu-elli beş bin lira 
olarak değil, yetmiş bin iki yüz .doksan bir li
ra olarak' müzakere edilmek lâzım geliyor. 

MAZHAR MÜFİT B. (Hakkâri) — Demek-
İd buraya zammı lâzrmgeliyor. 

MALİYE V. FERİT B. (-Devamla) -~- Evet, 
elbette... Zaten evvelce zam buyurmuşsunuz. 
Fakat bu daha evveh'C tabedildiğİndeu burada 
mevcut değildir. v 

REİS —• Efendim, bu fasla'evvelce kabul 
edilen on beş bin lirayı ilâve etmek suretiyle ye
kûn 70 .291 lira ediyor. İki yüz altmış üçüncü 
fasıl hakkındaki müzakereyi kâfi görüp 264 ncü 
fasla geçilmesini kabul edenler 1 ut f e 11 eli e r i rı i 
kaldırsınlar. Kabul edildi efendim. -

F. M. 

264 

Nav'i rnuhassasat 
Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

TurukU' umumiye 
İstikşaf at 
Tamiratı mütemadiye • 
İnşaat ve tamiratı müstacele ve cesim köprüler 

Faslın yekûnu 

1 500 
38.574 

214 663 , 

254 737 

. 1 500 
30-000 

200,000 

231 500 

7 — S U A L L E R 
1. —' Diyarıbekir Mebusu Kadri Ahmet Be

yin, Ergani • Diyarıbekir şosesinin niçin tamir 
ettirilinediğine dair Nafıa Vekâletinden sual tak
riri . 

REİS — Efendimi'fasla'müteallik bir takrir 
var, onu okuyacağız. ' 

Riyaseti Celileye 
Diyarbekire giden turuku unıuıniyeden Er

gani'den: Diyarıbekir'e kadar olan otuz kilomet
relik mahalli hiç bir vasıta ile mürur ve uburâ 
müsait olmadığı Ve çakıltaşları da kırılarak yol 
kenarına yığılmış bulunduğu halde bu yolun 
yaptırılmaîııası esbabnıın , Nafıa Vekâletinden 
sual ;'buyu.rulmasııiı teklif ederim. •'• , 

. 14.11,1337 
Diyarıbekir Mebusu 

Kadri 

> 2. .r-r tzmit Mebusu . HamdL . .Namık.Beyin, 
Nafıa bütçesine -mevzu, tamiratı mütemadiye 
tahsisatının vİlâyat ve elviyeye tevsiine dair tak
riri .- • • . ' ';'.':'.•'..". 

HAMDİ NAMIK B. (İzmit) - Efendim, 
264 hcü faslın ikinci maddesine tamiratı müte
madiye namına otuz bin lira, vazedilmiştir, Hal
buki bizde malûmu âliniz tamiratı mütemadiye 
usulü maalesef teessüs etmiş değildir. Tami
ratı mütemadiye usulü müesses olmak lâznngelse 
idi şoselerimizin oıi, oh beş kilometresinde bir 
kulübe bulunur ve orada.-..daimî-yol çavuşları, 
yol amelesi bulundurmak lâTimıgelirdi. Nafıa 
Vekâleti eğer bunu yapacak ise pekâlâ, yapmr-
yaca'ksa bu tamiratı mütemadiye faslının mem
lekete nal'i olacak şekilde sarfı için bendeniz bir 
şey teklif edeceğim. Malûmu âlileridir,':' bu pa
ra daima Nafıa Vekâleti emrine kalıyor. Vilâ-' 
yata ancak lüzum hâsıl oldukça veriliyor. Hal-, 
buki bozulan bir yolun veya bir köprünün tamiri 
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için altı ayda bir mühendis eelbetmek imkânı 
yoktur. Altı ay sonra mühendis gelir, keşli 
yapar ve evrakı kesfiyesinr Nafıaya verir, Nafıa 
tetkik eder, usulü fenne muvafık ise o zaman 
para verilir. Velhasıl hiç bir şey yapmak im
kânı yoktur. Vaktiyle. yirmi bin kuruşla tamir 
edilecek şey sonra yüz bin lira ile tamir edile
cek. Onun için bendeniz Nâfıa ' Vekâletinden 
bir şey rica edeceğim : Bu parayı şose bulunan 
vilâyât ve livalara bir nispet dâhilinde şimdi
den tefrik etsin ve maballerince sarfına hasre
dilsin. " ' • • • • ' 

FERİT B. (Çorum) — Gelecek sene için. 
HAMDİ NAMIK B. — Mademki sarfedilme-

miştir, gelecek sene bütçesini o yolda yapın. 
(Bu bütçe geçmiştir, gelecek sene sesleri). 
NAFIA V. ÖMER LÛTFİ B. — Gelecek se

ne nazarı dikkate alırız. Bu sene geçti efendim. 
1337. .senesinde onu nazarı dikkate aldık ve büt
çeye parasını koyduk. 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
• Nafıa bütçesinin 264 ne ü faslının 2 nci mad

desinde «tamirat] mütemadiye» namiyle mevzu 
otuz bin liranın memlekete naıi olacak bir su
rette sarfını temin için şosesi mevcut olan vi
lâyât ve elviyeye bir nispet dairesinde tevzi su
retiyle şimdiden sarfına mezuniyet verilmesi hu* 
susunun" Nafıa Vekâletine tebliğini teklif ederim. 

14 Şubat 1337 
İzmit Mebusu 

Hamdl 
REİS — Efendim,•müzakere.ettiğimiz Nafıa 

.bütçesi 1336 bütçesidir. . 
HAMDİ NAMIK B. - - Efendim, Nafıaya 

tebligat, yapılacak, gelecek sene nazarı dikkate 
alsın. •'••.. ; _' • \ •"•' ' • •- ]•'••• 

REİS - - Eğer i tekliften. . maksat yine âtiye 
mevzu rakam ise ' o\ elimizdeki bütçede yoktur. 

NÂI^IA/T. ÖMER LÛTFİ B.~Bunu ben
denize gönd-eniniz-, tensip ederseniz gelecek .se-
ıte nazarı itibare alalım. 

. REİS.™ Bu takririn Nafıa Vekâletine tev
diini tensip .buyuranlar lütfen ellerini kaldır-, 
sın. Kabul edildi•, • Nafıa Vekâletine gönderiyo
ruz. " ' - . " ' ' • 
• ; HASAN BASRİ B. (Karesi) —• Efendim, 
tamirci amelesinin istihdamını Vekâlet istiyor 
ki bu çok muzırdır. Tabiî-bunu Vekâlet nazarı 
dikkate alacaktır. -...<..,•-. •• • , 

HAMDİ B. (Amasya) -4- Tamir edilmek için 
bir yol buhtnniak-icabederv ./Hiç yol yok ki ta
mir edilsin. •' - r - .•• "•. •-. • -

REİS *— Efendim*;- tamiratı mütemadiye 
hakkındaki miktarın- bütçeden.tayyına dair bir 
teklif yaddır. -Fakat şekle ait tekrirde ufak bir 
noksanlık, vardır: .Arkadaşın- hesabına bendeniz 
ikmal-ediyorum. Nizamname".mucibince Riyase-

te hitap edilmesi.lâzımdır. Açık bir yazı şeklin
dedir. "'-. Binaenaleyh, mündereeatını reyi âlinize 
arzediyorum. 

Riyaseti Celileye 
Memleket,' evvelce her nasılsa yapılabilmiş 

olan yolların peyderpey harap olmakta bulun
duğundan mütemadiyen şikâyet etmekte oldu
ğu, bu da yollann katiyen tamir edilmemekte bu
lunduğunu gösterdiği eibetle tamiratı mütema-
diyeye tabsia: olunan mefblâğrn bütçeden tama
men tayynn telrîîfederim. 

Trabzon Mebusu 
Nebizade Hamdi 

REİS — Efendim bu takriri nazan müta
lâaya alanlar lütfen ellerini kaldırsin, 

VEHBİ E t (Konya) — Müsaade buyurun 
efendim. Beyefendiler rica ederim, üç yüz otuz 
altı senesi bütçesini müzakere ediyoruz. Fakat 
üç yüz otuz altı senesinde bir yere bir kürek 
toprak atıldı mı? Bir yol tamir olundu mu ki bu 
parayı kabul ediyoruz? Rica ederim. Bunun tay-
yi doğrudur. Otuz bin lira kabul ediyoruz. 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFİ B.- ̂  Hâla 
bazı yerler üzerinde tamirat yapılıyor.'.. V 

; T A H S İ N Ş . (Aydın) — Hangi yollar tamir 
edildi? İnsaf buyurulsun. 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÜTFÎ B. — Anka
ra * İnnebolû yolu üzerinde elyevm tamirat var
dır. Antalya - Karahisar yolu üzerinde. Dana 
isimlerini 'bttrada sayabileceğim birçok yollar 
vardır. Ancak bn tamirat mevsimin müsaadesi 
nispetinde yapılmaktad'n?. Esaslı tamirat değil
dir. Kış olduğu için... Köprüler tamir ediliyor, 
bazı, yolların çamurları kaldırılıyor veya kaldı
rımları tânzim; ̂ diliyor. Esaslı tamirat ilkbaharda 
başlıyacaktır. 1337 senesinde yine başlryaeağız. 

ŞAHSİN B . ( Aydın ) -~ Demin arzettiğim 
vakitte Dinara- Karahisar hattını söylemiştim. 
Turuku hususiyeden olduğunu söylemiştiniz. 
Halbuki şimdi sözünüzde tenakuz görüyorum. 

İAFIA VEKİLİ ÖMER L.ÛTFÎ — Efendim 
arzejdeyim yine, sözümde tenakuz yoktur.'Ben
deniz Karahisar - Antalya hattmı diyorum ki; 
onun yansından ziyadesi turuku umumiyedir, 
diğer kısmı turuku hususiyedir. Karahisar'a ka
dar olan kısmı turuku hususiyedendir. 

TAHSİN B.' (Aydın) — Baladız'dan Antal
ya 'ya kadar olan kısmı turuku hususiyedendir 
demiştiniz. • \>. 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFİ B. — Hayır; 
Baİşpız'dan Antalya'ya kadar olan kısım zaten 
turuku umumiyedir* 

IfcEİS-i— Efendim müzakere açmıyoruz. Kâfi 
görüldü. Vekil 3 e y esasen izah ettiler. Btt tah
rir tâmiratı mütemadiye maddesinin;tayyedilme-
sine-dairdir. Mevzu olan meblâğın tayyı hak
kındaki takriri nazarı itibara alanlar ÎJtferi elle-
.rinikaldnsııi.AîınmacU. - . '. ' * _ _^ 
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Efendim faslın yekûnu 231 bin beş yüz lira

dır. Bu fasıl hakkında müzakereyi kâfi görüp 
iki yüz altmış, beşinci fasla geçilmesini 
edenler filerini kaldırsın. Kabul edildi. 

kabul 

F. M. Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 

teklif olunan kabul edilen 

265 Demiryolu ve limanlar ile turuk ve meabirin gayri imalâtı na-
• • : • . & a 

1 İstikşaf at v̂e inşaat ve tamirat 
2 Etmya oyasıirva ve.iska ameliyatı masarifi 
3 Konya ovası irva ve İska ameliyatı 1332 senesi masraf noksanı 

îki yüz altmış beşinci faslın yekûnu 38 125 

0 
38 125 

0 

0 
38 125 

0 

3,8 125 

NUSRAT Ef. (Erzurum) — Reis Bey bir tak
ririmiz vardır, onu lütfen okuyunuz. 

Riyaseti Oelileye 
Erzurum'la Bayburt Brasrndaki umumî yolun 

lirin* transit mallarınm oradan nakli itibarîyle 
iktisaden gayet mühim bir yol ölduğu vârestei 
kâhtır. Tamiratı mütemadiye için konulan 30 
bin.liradanntünamp miktarının bu yola tefrikini 
tefti federiz. 

" Erzurum 
Nıtsrat • Asma İsmail 

REİS — Malûmu âliniz bu temenniler bir 
haftalık temennilerdir, hakikaten yapılmış ol
masa bile muamelesi bitmiş olacaktır. Havalesi 
mahalline gidinceye kadar sene hitam bulmuş 
olacaktır. Bunlar 1337 senesi için vâki olacak
tır efendim. Okunan 265 nci fasıl hakkında söz 
istiyen var mı? (Yok sesleri). $öz alan yok, ta-
dilname de yok,' binaenaleyh 265 nci (A) faslına 
geçilmesini kabul edenler lütfen ellerini kaldır
sın. Kabul edildi. 

F. "M. Nev 'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabuledilen 

A265 . Iska ve.teybis ameliyatı 
.1 Barsa ve Bilecik iska ve teybis ameliyatı 
2 Bursa ve,Bilecik işletme ve tamiratı mütemadiye masrafı 

(A) iki yüz altmış beşinci faslm yekûnu 

1 346 
3 017 

4 363 

1 346 
3 017 

4 363 

.. VEHBİ-Ef. (Konya) — Efendim bu fasılda 
Kanya ovasının irva ve iska masrafı var, söz is
tiyorum. 

* SÜLEYMAN SIRRI B.(Yozgad) ~ O kabul 
edildi. 

• REİS — Şimdi 225 (A) faslını müzakere edi
yoruz, . 

:" VEHBİ Ef. (Konya) •— Ne ise,' Vekilin, na
zarı, dikkatini celbetmek üzere Heyete bir şey ar-
zedeceğim. Para istemiyeeeğim efendim. Bu Kon
ya'nın irva ve iska olunan mahalli, eskidenberi 
bir su var, o su ile arazinin bir çogu;isulanıyor-
du, şimdi bir yanlışlık oluyor. Yeni .gelen jsuya 
karşıyor. Eskiden istifadesi olanlardan bir mik
tar para almıyordu ve şimdi ise istifadesi olan
dan da olmıyandan da almıyor. Halbuki yeni su
dan istifade eyliyenden alınacak iken eskiden, 
yeniden birbirine karıştırdılar. Para alıyorlar. 
Hecende de bir istida okudum. Arkadaşlardan 
da belki dinliyenler vardır; bu istida içinde aha
li pekçok şikâyet'ediyor ve orada bir iska've 
irva komiseri vaf.öhun eski,tstanbul nafıasın
da dayısı, amucası,' birçok adamları yar udi. O 

adam demirbaş gibi on beş senedir orada oturu
yor. Vekil Beyden rica edeceğim o idi ki; o irva 
ve iska komiserini bir kere değiştirsin ve bu me
seleyi tetkik etsin. Haksız para alınmasın. Rica 
eder'm. Bunu bir kere tetkik etsinler. 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFÎ B. — Pek
âlâ . . „ ' 

REİS — Efendim başka söz istiyen var mı? 
MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bu ir

va ve iska meselesine dair Vekil Bey lütfen iza
hat versin. 

REİS — Efendim söz alan da yok, tadilname 
de yok. 

MUSTAFA KEMAL B. (Ertuğrul) — Bursa 
ve Bilecik taraflarında irva ve iska meselesin
de nelere sarfiyat icra edilmiştir ? 

REİS —265 A faslma dair izahat istiyorlar. 
NAFIA VEKÎLÎ ÖMER LtTTFÎ B. — Bu pa

ra tamamıyle sarfedilmemiştir. Çünkü Bursa, 
Bilecik tahtı işgaldedir. Bursa 'ran sukutundan 
bir müddet evvel bir miktar sarfiyat olmuştur. 

MAZHAR MÜFID B. (Hakkâri) — Reis Be
yefendi; eğer bu paranm lüzumu yoksa ve -eğer 

— 226 
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bu para sarf edilmiyecek ise, bütçenin yekûnu 
umumisinde olan açığı kapatmak için tekâlife 
zamaim yapacağız. Mademki böyle fazla bakî 
.para vardır. Tenzil edelim. Eğer lüzum yoksa 
sarfölunmryacaksa . . . 

RASİM B. (Sivas) — (9) milyon üra tasar- ; 
ruf edilmiştir. Bu da bunun içine dâhildir efen- ! 

dün. . 
FERİD B. (Çorum) — (9) milyon lirada | 

bunlar dâhildir efendim. ı 

MAZHAR MÇÜFİD B. (Hakkari) — Onu 
AUütaalâ bilir. &en de o encümendeyim amma 
ben de bilmiyorum. 

REİS — Bu fasıl hakkında müzakereyi kâfi 
gör^p 266 ncı fasla geçilmesini kabul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın. 

MSJSTAFA KEMAL B* (Ertugrul) — İkin
ci madde vardır efendim o bitmedi, 30 117 lira 
vardır. 

F. M. Nev'i muhassasat 
Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

266 Bursa ve Bilecik'te mevcut müessesat memurini fenniye ve 
müstehdemini saire maaşatı 

îki yüz altmış altıncı fasku yekûnu 

1 698 

1 698 

1 698 

1 698 

REİS — 266 neı fasıl hakkmda mütalâa var 
mı? 

RİFAT B. (Kayseri) — Bilecik ve Bursa'da 
mevcut müessesat nedir? 

REİS —İzahat istiyorlar, encümen namına 
izahat verecek misiniz? 

FUAD B. (Çorum) —• Bu Nilüfer nehrinin 
ameliyatı iskaiyesidir. Emin Bey memleketi ol
mak dolayısiyle daha ziyade malûmat verirler. 

OPERATÖR EMİN B. (Bursa) — Malûmu 
âliniz Bursa'da Nilüfer nehri var. Bu taşıyor. 

REİS — Şahsınız namına mı söylüyorsunuz 
Emin Bey? 

OPERATÖR EMİN B. (Devamla) — Evet, 
Bursa'da malûmu âliniz, Nilüfer nehri var. Bn 
taşıyor ve bir çok araziyi su altında bırakıyordu. 
Bunun için bir kanal yapılıyordu, bu natamam 
kalmıştı. Buraya ilk geldiğimiz zaman Nafıa Ve
kâletine rica etmiştim; bu kanalın ikmali için 
bir para sarf edilmişti. O para «İmak gerektir. 
Yani sekiz kilometre tulünde bir kanak, bunun 
yalnız yedi kilometresi hafredilnîiştir, bir kilo
metrelik kadar ufak bir kısmı kalmıtrr. Bu para 
ona aittir. 

REİS — Bu fasıl hakkında söz alan yok; 
tadünamede yok. 

RİFAT B. (Kayseri) — Faslın ne olduğunu 
anlamadık efendim. 

REİS — Efeindim rica ederim, söz istiyorsa
nız kürsüye buyurun. 

RİFAT B. — Bilecik'te mevcut müessesat 
deniyor. Bu müessesat nedir? (Gürültüler) Ni
lüfer nehri Bilecik'ten mi geçiyor. 

İKTİSAT VEKİLİ MAHMUT CELÂL 
B. (Sarnhan) —Bendeniz Bursalı olmak 
münasebetiyle bu meseledeki malûmatımı arze-
deeeğim. Bursa'da bu göllerin, bataklıkların ku
rutulması ve tathiri için minelkadim bir heyet 
mevcut idi ve İstanbul Hükümeti zamanındanberi 

onlar Bursa ve havalisi ve icabederse Anadolu-
nun bazı kısımları hakkında tetkikatı fenniyede 
bulunuyorlardı ve haritalarım, projelerini ihzar 
ediyorlardı. Zennediyorum ki bütçede dahil olan 
mesele onun mabadidir ve onun bakiyyesidir. 

MALİYE V f E R l D B. — Efendim b̂u fasıl. 
1 6B8 lirayı ihtiva ediyor. Fakat bundan şimdi
ye kadar (25,) lira sarfedilmitir. Malûmu âliniz, 
buyurdukları veçhile; gerek Bursa'da, eğerek İne
göl havzasnıdaki bu müessesat, Bilecik 'e ait ol
mak üzere, Bilecik namını taşıyor. Sakarya hav
zasında değil, İnegöl havzasında. Bu memurinin 
masarifi, masarifi istikşaf iyesi, kanal«inşaatı ve 
saire masarifi gibi hususata matuftur. Muâmal ki 
Buisa'nm sukutundan sonra mahallinden de bir 
takım sar'fiyat.jyapılmıtır. Tabii bizim ^haberiiniz 
olmamıştır. Bizim haberimiz olarak sarîiyat; yal
nız'25 liradan ibarettir. Fakat sene başlada tabiî 
Bursa eHmizde' bulunduğu zaman, bu İŞtçe tan
zim edilmiş olduğundan, o bütçenin istilzam ettiği 
ma£ar|f, mevcut nıemurinin masarifi-ye kanalı 
idaMe; ettirmek için lâzımgelen masarif bütçeye 
ithll^ Silmişti,1 maalesef Bursa ve havajpi işgal 
edifdikten sonra tabii sarfiyat yapılmanSştrr. 

^MUSTAFA KEMAL B. CErtüğrul) _ Bile-
cik'te memurini fenniye elyevm müstahdem bu-
hmuyörlar. 

MALİYE V. FERİD B. — Bizde şeyşi yok
tur, hesabı alınmamıştır. Ihtimalki Nafîa Vekâ
leti bu hesabı^ a;unadığı cihetle bize havale kes
tirmemiştir herhalde.. 

İ İ İZHAR MtiFİT B. (Hakkâri) — öerek 
Nafıa Vekili Beyefendi ve gerek Maliye Vekili 
Beyefendi; bu para sarfolunmadı diyor. Binaen 
aleyh tayyı lâzımdır. 

v Riyaseti Celileye 
266 ncı faslı teşkil eden 1 697 liradan şimdi-

ye kadar sarf edilmiş olduğu anlaşılan (25) lira-

— 2 8 7 -



hin kabuliyle 
t oklif ederim, 
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mütebakisinin bütçeden' tayymı tenzilini 'talep eylerim. 

Trabzon Mebusu 
Hamdi 

Riyaseti.Celileye 
266 ncı fasıldaki mcbaliğden yalnız yirmi beş 

lirasının sarf edilmiş bulunduğu Maliye Tekilinin 
izahatından anlaşılmış olmakla : mütebakisinin 

F. M. Nev'i muhassasat 

14 Şubat 1337 
v Kângırı Mebusu 

Neşet Nâzmı 
REİS— Efendim bu takrirler veçhile 266 

ncı fasılda (25) lira ipka edilmek üzere müteba
kisinin tayyını kabul edenler Lütfen ellerini 
kaldırsın. (25) lira ipka edilmek üzere kabul 
od il m isa i v of end im. 267 n ci f asi a geçiyoruz. 

Hükümetçe Encümence 
teklif olunan kabul edilen 

267 
Üçüncü kısmı - îdarei hususiye 

Idarei hususiyesi-mevcut. olmayan mahaller turuk ve meabir mu-
hassasatı 6 132 6 132 

İki yüz altmış yedinci fasim yekûnu 6 132 6 132 

REİS — Bu fasıl hakkında mütalâa var mı? 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) — Bu pa

radan sarfiyat yapılmış mı aeaba? 
MALÎCE V.FERÎD B. — Evet, evet hepsi 

sarf edilmiştir." •;' . ' ." . 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgad) .—' Efen

dili! 267 nei fasılda Idarei hususiyesi mevcut 
.okjlayan mahaller içiiı turuk ve meabir muhassa-
•satı namiyle 6132 lira tahsis edilmiş. Bu para 
sarf edildi .mi, .edilmedi mi! bu cihete ait izahat 
.ve-Hlsiu- . • • . ' . ; 
: :; MALİYE. V, FERİD B. — Sarf edilmiştir. 
•Eftedim. Idarei.hususiyesi olmayan mahaller, 
•malûmu âliniz/Trabzon^'Van, Erzurum- vesaire
dir. Bu para; bu suretle Idarei hususiyeleri tecil 
edilmiş olan mahallere;'ait- turuku hususiye mu
kabilidir.' '.•;,•....".:• ' ' /••: ' 

-HASAN BASRİ B. (Karesi) — Idarei husu
si yei vüâyat kanurijt Feri d Beyin saydığı yerlere 
şamil'değil mi? • • ' : 

'GALİYE V. FERİD B;'—Hayır. . .-' 
'.I. HASAN B ASRİ'B.-~ Ne için oralarda İdare i 

hususiye teşkilâtı yapılmıyor? 
.••NAFIA•-% ÖMER LÛTFÎ B. — İstilâda ol

duğa için.... , 
MALİYE V. FERİD B. — Efendim, malû-

mu âlniz bu. vilâyetler harpten fevkalâde zarar 
görmüş olduklar* cihetle Idarei hususiye teşkilâtı 
zait Lİr külfet addedilerek evvelce bir kanun ile 
buralarm Idarei hususiyeleri-ilga .edilmiştir. 
Şimdi mevcut değildir. Fakat. Idarei hususiyele-
rini tabii yeniden tesis cim ek'azîm. masarifi mu-
oi jV olacaktır. , ' . .. / • 
,; fîeyefi Celiİeniz arzu edfcrşe. 1337' senesinden 
itibaren yeniden yine Idarei husüSiyeîerini' vaz 
ederiz. • . . . . / . • 

NEC.İB B, (Ertuğrııl) — İlga mı edilmiş, 
yoksa hiç mi teşkil edilmemiş? 

. ;. MALİYE"-VIÜKİL1 FuıitT B. — Vaktiyle 
teşkil edilmişti, sonra ilga edilmiştir. 

HASAN BASRİ B; (Karesi) - - Bımlar oan-
landırılmazsa umumî bütçe'de böyle daima yük -
altında' kalır. 

. MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Şüphe yok, 
şüphe yok hemfikiriz. 
• BİR MEBUS B. — Idarei hususiyey.e ait va

ridat eihavet edilmiyor mu?'Ferit Bev! 
. MALÎYE VEKİLİ FERİT IV-- Gibayet 
ediliyor. îdarei hususiye varidatından maada 
NIa.fi a Vekâleti bütçesine bu miktar konmuştur. 
Fakat 1337 bütçesinde bunu kaldırdım: Orada 

• görmiyeeeksiniz. Idarei hususiyeler tesis edile
cek olursa kendi varidatİariyle idare • olunurlar. 
Fakat tesis edilinceye kadar> kanun tanzim edilip 

• Hpyeti Gelilenize- takdim edilinceye kadar bu su-
• retle devaın^edeeeİç. Onları; idarei hususiye va
ridatından, •c.emeimiş olduğu varidatı yine o -hiz
mete* tahsis etmek suretiyle idare edeceğiz. 

HAMDİ B. (Amasya) -*-- Bu sırf memurin 
maasatı mıdır? Yoksa yol yapılmış mıdır? 
' . NAFIA VEKİLİ ÖMER . LÛTFt B. 
Tabiî memurin maaşatıdtr. Bin, lira, ile ne yol 

- yapılabilir. , 
HASAN BASRİ B. (Karesi) — Ferit Bey/ 

rica ederiz. Idarei hususiye teşkilâtını ihya için 
tarafı âlilerinden bir teklif .yapılsm? 
, MALİYE VEKİLİ FERİT B. •— Peki baş-
•üstüne; efendim. •. • . , . . . . 

REİS — 267 nci fasıl .hakkında başka müta
lâa yok, tadüname de yok, 270 nci,fasla geçilme
sini kabul edenler ... _ ITıtfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edildi., 

270, n el fasıl sıfırdır, 271 nci fasıl okunacak: 

*m 
İt;.» 
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Nevi nıuhassasat 
Encümence' ''Hükümetçe-

teklif olunan kabul'edilen 

271 Meanurin ve müstahdeminin muhassasatı fevkalâdei şehriyesi 133 697 133-697 

İki yüz yetmiş birinci faslın yekûnu 133 697 133 697 

REİS — Süz istiyen var mı? 
ABDÜLGAFUR Ef. (Karesi) — Maaşat ida-

rei âidesi tarafından 9 550 lira teklif olunmuş; 
maaşatı asliye; bunun mukabilinde fevkalâde 
tahsisat olmak üzere 233 294 Ura konmuş. Şim
di oradan birçok tenzilât yapıldığı halde Mu
vazene i Maliye Encümeni tarafından . 233 294 
lira veriliyor; bunu anlamak isterim. 

FUAT B. (Çorum) — Efendim, bu, bir tah
min meselesidir. Malûmu âliniz bu kanun yani 
tahsisatı fevkalâde kanunu pek mütefavit ahkâ
mı hâvi olduğu için herkesin, her memurun ma-
aşatını tahminî bir surette tâyin ederiz. Bu hal 
gerek bizce ve gerek devairi aidesinee böyledir. 
Vasati olarak konulmuştur. Vasati koyduğumuz 
tahsisata göre buradan tenzil edecek olursak yüz 
lira veyahut daha az miktarda bir şey tenzil et
mek lâzımgeliıy yâni o nispeti 'tutmaz, v 

ABDÜLGAFUR Ef. — Maaşı'asli iıe kadar
dır. 

• FUAT B. — İşte burada mevcuttur. 
REÎS — Efendim, başka mütalâa var m? 

Tadilname de yok. Binaeâleyh, 271 nci fasıl 
hakkındaki müzakereyi kâfi görenler lütfen el
lerini kaldırsın. Kâfi görüldü, 

MALİYE VEKİLİ F E E l T B. — Malûmu 
âliniz maden kömürü ihraç etmek üzere Heyeti 
Gerileniz tarafından (60 000) lira bir tahsisat 
kabul Duyurulmuştur. Bu, umumî bütçede 271 
(A) faslı suretinde kabul, edilmişti. Bu miktar 
buraya ilâve edilecektir. Zaten tasvip ve kabul 
edilmiştir. Hâtıra olmak üzere arzedeyim. 

TAHSİN B. (Aydın) — Lütfen Vekil Be
yefendi bu kömür hakkında yapılan teşebbüsün 
neticesi hakkında bizi tenvir buyururlar mı! 

NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFl B. — 
(Seçenlerde madenkömürü ihracı namına bu pa
rayı alırken kömür için ne yapıldığını ve ne yapı-
laeağ'nr arzetmiştim. Ondan sonraki muameleyi 
arzedeyim: Kütahya'daki maden ocaklarına iâ-
zrmgelen amele ve saire gönderilmiştir ve kö
mür çıkarılmağa başlanmıştır. Yani izahat ver-
diğim tarihten itibaren yaptığını i şbudur . 
İkincisi... 

TAHSİN B. (Aydın) — Kömür hiç çıkmadı. 
NAFIA VEKİLİ ÖMER LÛTFl B. — 

Şubatın on beşinci günü kömür isterim dedim. 
Bunlar ffideli bir hafta oldu. 

TAHSİN B. — Mavro kordatolar faları git
miş idi. 

NAFİA VEKİLİ ÖMER LÛTFİ B. — 
Efendim, o başka, sırasiyle gelecek, Dumlupmar-
daki maden müdürünü de çağırdım - ki zabıt idi, 

• ayrıca bir vazifei askeriyesi var idi - bu vazife
den kurtardık, yalnız kömürde çalışmasını söy
ledik, yanında hiç memur yokmuş, buradan bir 
iki memur ilâve ettik. Parası yokmuş, para da 
verdik, gitti, ihracatı tezyit etmeği vadetti. 
çalıştı. 

Diğer buyurduğunum mesele, mühendisler 
göndermiştik. Yani Yalvaçta istikşaf yapacak
lar ve havai hat ve dekovil tefrişiyle istikşaf ya-

| pılaeaktı. Giden mühendislerimiz kardan dolayı 
a I ât ve edevat kuramadılar. Havanın biraz açıl
masını bekliyoruz. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Gerçi benim ince he
saba aklım ermez anıma, evvelce tasdik edilen 
60 000 lirayı tekrar bütçeye zammeder de tasdik 
edersek, yüz yirmi bin lira olmuyor mu? bunu 
bilmiyorum. 

NAFİA VEKİLİ ÖME i r LÛTFİ B. — 
Merak buyurmayın. -

MALİYE VEKİLİ TEKİT B. —.Efendim. 
Altmış bin liranın tekrar kabulünü rica etmi
yorum, yalnız hâtıra olmak üzere arzediyorum. 

,,. Bu Jkanunu kabul buyurdunuz, binaenaleyh bu, 
Devlet tarafından tekrar tabedilipte devaire tev
zi edildiği zaman burada iki yüz yetmiş bir (A) 
faslını göreceksiniz. Onu arzediyorum. Bu altmış 
bin lirayı o zaman kabul buyurdunuz. 

VEHBİ Ef. (Konya) — Şimdi kırmızı, be
yaz rey verilirken altmış bin liradan hariç ola
na rey verilecek. Buna evvelce rey verilmiş, bit
miş o, 

MALİYE VEKİLİ FERİT B. — Verilmiş 
evet, fakat iki yüz yetmiş bir numaralı (A) faslı 
kuşat edilerek umumî bütçeye ithal kılınacaktır 
denmiş ve bu bütçeye dâhildir. Efendim, altmış 
bin lira şüphesiz ki, yüz yirmi bin lira olmaz ve 
olamaz. * 

TAHSİN B. (Aydın) — Biz bu 60 bin lira
yı bu 1336 senesi bütçesinde kömüre tahsis et
miştik. Halbuki, Vekil Beyefendinin vukubulan 
beyanatlarında yalnız Kütahya'daki madene bir 
iki memur ve maiyet tâyin etmiş ve bazı amele 
ile edevat göndermişler. Ancak yarından itiba
ren kömür çıkarılmağa başlanacakmış; demek 
vapılııuş iş yok. Diğer keşfiyata gidenler kar
dan bir şey yapamamışlar, binaenaleyh, bu alt
mış bin liranın sarfı için daha on beş gün var
dır. O.vakta kadar bu para -sarf edilemez. 

MALİYE VEKİLİ FERÎT B. — Öyle değil 
efendim. (60) bin lirayı kabul buyurduğunuz 
vakit o kanunda bir madde vardır ki, tıpkı Sıh
hiye bütçesindeki kinin faslı gibi. Bu seneden 
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seneye clevTedilmek suretiyle daimî bir seraıave 
olarak kalır. Daha bunun beş bin lirası vardır. 
Fakat herhalde martta 1337 bütçesi kabul edil
meden evvel yine (60) bin lira üzerine sarfiyat 
yapılacaktır. 

BEİS — Efendim, bu para evvelce avans 
olarak kömür ihracı için verilmiştir. 

NAFIA VEKÎLÎ ÖMER LÛTFt B. ~ 
Reis» Bey, avans olatik değil; sermaye olarak... 

REÎS —• Efendim, evvelce maden kömürü 
ihracı masrafı olarak ver'len altmış bin liranın 
(271) ııci (A) faslının küşadiyle Nafıa bütçesi-
no ilâve edilmesini, bu ilâve dolayısiyle eıvvelki. 
kanunun artık kuvvet ve hükmü malisi kalma
dığını kabul buyuranlar-lütfen ellerini kaldırsın. 
Kabul edildi efendim. 

FUAT B. (Çorum) — Böyle olursa efendim, 
boşa, çünkü altmış bin liranın hepsini sarfede-
ınediler. Sonra gelecek sene de... 

NAFIA VEKİLÎ ÖMER LÛTFl B. — Mü
saade buyurur musunuz? Şu altmış bin lira hak
kındaki kanun başka mevaddı da muhtevidir.. Su
reti sarfı vesaireyi.... 

REİS — Hayır efendim. Ahkâmı baki. Yal
nız hükmü malisi refdonuyor, mikdarı malisi 
bütçeye girdi. 

Nafıa bütçesinin yekûnu zam ve tenzil
den sonra 620 396 lira oluyor, öyle değil mi 
mazbata muharriri Bey? 

FtJAD B. (Corum) — Evet. 
REİS — Efendim Nafıa bütçesini 620 296 

lira olmak üzere katiyetle kabul edenler lütfen el
lerini kaldırsın. Eabui edildi. Heyeti mecmuası 
tâyini esami ile reyinize a^zedilecektir. 

Beş dakika teneffüs edelim. Sonra hafi cel
semiz vardır. 

Beş dakika teneffüs. 
(Saat 4 sonra da oelseye nihayet verildi). 

(Üçüncü celse hafidir). 

t>m<i 
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